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A B O N A M E N T E L E  
IM TOATA ROM ANI A :

Pa u i .................................................. **■ *• S
Pe 6 lu n i....................................................... ....
Pe 8 ...............................................................  18

IN  STEA W A TA TI:

le a n .......................  • .............................60

IN SIBTIU N I 81 R IC LA M 1

Linia de 80 litoro petil, pagina IV, 80 bani. 
Pe pagina m , 80 bani, pe pagina U, 8 lei noi.

Beolame 8 lei noi linia.

Un numir In Capitali 10 bani.

TIMPUL
ESE IM TOATE ZILELE DK LUCRO.

B i u r o u l  R e d a c ţ i e i  ş i  A . d m i n i s t r a ţ i e l :  P a l a t u l  „ D a o i a " .

A i s r ' c r i s r a x T J f i x
8e priimeac tn i t i l i l i t t l t l  La D-nil Hamtm- 
•laM 4  Voffor tn Fien na, Walfiachgaaae 10 
A. Oppelik in Vienna, Stubenbaatei t ¡  Bn&o- 
Mo*M In Vienna , SeileraUtte 8 i Vmemu 
Hrdicka In Vienna, TeinfalUtraue 17i Philipp 
L # tn Vienna, BiobenbasligaMe 11 j L. Lmg 
«tjCwnp. In Peşta |i Banat-LaffiU-BMiar à  
Comp. tn Paria.

Sorliorl nefrancate na ie primeac.

Artioolel» nepublicate •• vor arde.

Un numér In Distriote 16 bani.

CnrBul de Bnouresoi, 23 Septembre;
Oblig. Rurale................ 821/» 82

,  Domeniale . . . 74 78>/s
Credit funciar rural . . 7*<h 71

,  urban 60 —
Impr. municipal al Oapit. 74 —
Oblig. P e n s i i ................ 130 —
Oblig. D a c i a ................ 200 —

,  Romania . . . . 40 —
Impr. municipal ou premii — —
Renta R om lnl................ — —
Paria S l u n i ................ M40 9986
Londra » . . . . 26 at
Viena > . . . . . — —
Berlin > . . . . . l«2'/s

Canal de Vleaa, A Ootombre.
M e t a l i c e ...........................« . . .  64  46
N aţionale............................... ....... 81
Renta tn aur........................... 76 16
....................................................................... 111 —
Acţiunile b&ncel.................... 847 —
C red itori................................. 218 60
Landon..................................... 117 15
Obligaţinnl rurale ungare . . 7g _

> tem ea var . . . .  78 —
» transilvane . . .  75 76 

Argint In m&rfarl . . . . .  104 10
D aeatu l.................................... t  | |
Napoleonul.......................  9 40'/«
Maro 100 ................................  57 75

Canal de Berlin, 4 Ootombre. 
Aoţiun. C&ilor ferate române 14 75 
Obligaţiunile române 6 % . 
Priorităţile 0. fer. rom. 8°/o 
împrumutai Oppenheim . .
Napoleonul...........................
Viena, termen lung . . . .
Paria .  scurt . . .

58 -  
40 — 
73 60 
16 84

Calendarul f ile i  
Duminecii 35 Septembre (7 Ootombre). 
Patronul jilel: Cuvióaa Eafroaina 
RSa&ritul sórelul : 6 ore 6 min.
Apusul sórelul : 6 ore 81 min.
Fasele lunel : Ultim Quart.

P L E C A R E A  T R E N U R I L O R
BaoarescI— Sacéva

8.15 n 10.—

Br& ila................ 1.58 n 5.45 1 7.16 d
Teeuoifi................ 4.38 n 11.40 3
Roman................ 9.05 d 4.54 j
Buoéva, sosire . . 12.03 j #.65 n

Bncorescl —Vercloreva
Baoareaol . . . . . . . 8. - ( 6.05 n
Piteşti ................ . . . 11.2 1 < 10.15 n
Slatina ................ . . .  2.— (
Oraiova................ . . . 4.17 <

Hncéia—BnouresoT 
Buoéva « . • . . 5.11 j  6.46 d
Roman . . . . • 8.45 n 12.10 d
Tecucia..............12.30 n 5.10 j
B r& ila ..............3.08 n 8.10 a 8.58 {
Ploeacl............. 7.18 d 8.45 \
Buoureeol, aoaire 8.80 q 4.80 <

YOroiorova, aoaire Ml n

Verclerova- 
Vflroiorova . . . .
C r a io v a ................
Slatina....................
P i t e ş t i ............................
Buenreaol, aoaire ,

Bacareeel 
. . 6 45 
. . 11.44 
. . 1J1 
. . 4.48 7.15 (

7.40 11.80 ţ

B a e a re a e l—Q targ i «
Ba caread . . . . . . .  9.15 d
Qiqrgiu, sosire . . . . .  11.85 g

fllnrgla—Baoareacl 
Qiargifl . . i . . T.16ţ
Baoareacl, aoaire . . . .  9.48

Oalaţl—Barbe;!
G a la ţi...........1.90 n 8.85 d
Bărboşi, aoaire ’ .  . 1.55 n 9.— q

Barbeţi—Sala ţi 
I Bărboşi . . . ; • >  155 n 6.85 i
I Galaţi, aoaire . , . 8.80 n 7.— i

6.05 n 
8.87 a

4.55 n 
7.17 4

7.80 j  
8X5 a

7.95 4 
8.— a

8CIRI TELEGRAFICE
din

F O i r ^ B  S T R A - H S T E .

Posta, 8 Ootombre.

Un batalion de infanterie al regimen
tului 31 a pldcnt în ooJiitatul Csic.

Petta. 2 Ostomvrie.

Diarul > Ellonor * publică o telegramă din 
Viena oaie BBigura că urm a instrucţiei în, 
interprinderea din Transilvania conduce 
direct spre Elapca.

Londra, 1 Octomvrie.

Kedivnl Egiptului a înştiin ţat din noii pe 
Sultan că Egiptul va face to t ce-i stă 
prin ptttînţă pentru a ajuta pe Turcia la 
victoria fi că e decis să trlm eţă tóte tru 
pele disponibile.

Belgrad, 2 Octomvrie.

Ştirea că Şefket-paşa va concentra nn 
corp de arm ată lângă Orbaniă, a produs 
aci o mare nelinişte; cercurile militare de 
aci fiind convinse ca acest corp de arm ată 
nu e de loo destinat pentru Plevna ci contra 
SerbieL „

Brncsel, 8 Octombrie.

»Etoile Belgî* află că prinţul Lonis N a
poleon a plecat incognito din Dave la 
Paris unde va sosi în to t acela; timp cu 
fostul ambasador Bmedetti, şi fii set.

Paris, 2 Octomvrie.

Midbad-paşa va pleca de aci peste 14 
^ile la  Neapole ca să petrâcă acolo orna.

Pesta, 2 Octomvrie

O deputaţiă de studenţi a petiţionat pen
tru  profesorul W agner. Ministrul de in- 
strucţiă Ie-a respnns că W agner nn p6te 
fi suspendat din partea lr.î.

Referatul asupra liberării lui W agner se 
va tra ta  poimâine la masa curţii impe
riale.

Manie, 9 Octomvrie.

Regele a înaintat pe prinţul Arnulf la 
gradul de maior. Acesta plecă aejí cu a- 
dintantul să ii prin Viena la euartierul ge
neral rus.

Belgrad, 2 Octomvrie.

Agentul diplomatio rus, consulul gene
ral Persian a preeintat agí la arnéejí tn- 
t r ’o audienţă solemnă creditiva sa princi
pelui Milan, în presenţa ministrnlu! din 
afarfi.

Pesta, 2 Octomvrie.

«EllenSr* comunică că erî a avut loc 
în Chezdi-Vasarhely o ciocnire sânger6să 
între soldaţi şi popor. Colonelul Scalic a 
pleeat acolo din Braşov cu 8 companii.

Bucuresol, Octomvrie.

DopS cum se aude, corniţele Coţebue va 
primi o posiţil eminentă lângă comandan
tul suprem al armatei ruse, marele duce 
Nicolae.

Slbln, 8 Octomvrie.
Starea lucrurilor este f6rte seriósá. A<}I

"P”  Bm^ *  B P » « *  u» baUlion de în -  
fanteri* in ţara Szechilor, 15 mH Szecht aQ 
v ru t să apuce armele. Saşii din Braşov se 
tem de nn atac şi de repetiţia evenemen- 
telor din anul 1848.

SCIRI TELEGRAFICE
A L E  • T I M P U L U I »

(A g e n ţ ia  H a ia s ) ,

— Serviciul de la 5 Octomvrie, 4 ore sira—

.A genţia  Ha vas4 publică urm’itârea  te
legramă a A. S. I. Marele Duce Nicolae, 
adresată Prin ţu lu i Gorciakoff .•

Plevna, 8 Octomvrie.

Armata de la Ruseiuk a pornit înain te  
in urma retragarii operaţi de arm ata lnl 
Mehemet Aii, după înfrângerea sa la Tcer- 
kovna.

La Silistra s’a observat pregătiri din 
p irtea  Turcilor pentru a trece Dunărea. 
Măsnrile necesarii s’aB luat în vederea 
acestei eventualităţi.

In B ilcani în general to tu l este linis- 
cit. Din când în când, focnl se reînoesce 
d in tr’o parte şi din alta  la Şipka. La 20 
Siptembre, generalnl Molsky a fost uşor 
rănit.

La 19 Septemvrie, nu detaşament tu r 
cesc, compus din 5 bataliâne, 4 Bscadrâne, 
cn artilerie, eşit din Plevna pentru a 
se aprovisiona cu furaj de dinc6oe de Vid, 
şi s’a  îndreptat spre satele Dolnyo şi Me- 
tropolye. Dâră detaşamentul generalului 
Tebernozoubow *1 a silit a se retrage în 
Plevna, prin focnl bine îndreptat al a r ti
leriei, focnl combinat al dragouilor şi in 
acelaşi timp prin fericite şarje de cavale
rie esecutate de dragoni, casacl de Euban 
şi Români. Artileria nâstră călăreţă a lu 
crat în tr’un mod forte eficace. Am ars 
satul şi am făcut să sară în aer un ohe- 
son de cartuşe, ceea ce a silit pe Turci a 
grăbi retragerea lor. Att fost răn iţi căpi
tanul Meugist, din regimentul de dragoni 
Ekaterinoslaw, şi port-drapelul Kartzew. 
Am avut cam vr'o 40 soldaţi m orţi şi 
răniţi.

In s£ra de 20, Turcii aii reînceput tiru l 
contra iu tăririlor n 6 st re apropiate şi a- 
celora ale Românilor in timp de o jum ă
tate  de oră. Am avut doi morţi şi 4 ră
n iţi;  Românii, nn mort. Baterile nostre 
att susţinut focnl şi ’1 aii prelungit t6tă 
noptea. AstătJIcanonada continuă. Iu tr 'nna  
din redutele turcesc!, focnl bateriei a  4-a 
din a 31-a brigadă a făcut să sară o ma> 
gasie cu praf de puşcă.

Turcii mal n ’att răspuns.
Am trămis astăzi nn parlamentar pen

tru  a se inţelege asupra modulul de u r
m at pe viitor pentrn rădicarea răniţilor 
de sub Plevna.

Am parvenit a stabili o înţelegere în 
acostă privinţă.

Constantinopol, 4 Octomvrie.

O telegramă a Iul Mnktar-paşa spune 
că lupta de erî în vecinătatea Karsnlul a 
fost f6rte sângerâsă; a ţin u t dnă-spre-gece 
ore neîntrerupt. _

Comunicaţiunea oficială p riv iţi re la es- 
plosiunea erbăriel de la San-Stefano, lângă 
Constantinopol socotesce perderea la 4608 
mii livre sterlinge. O lucrare de cincl-spre- 
gece <jile s’a perdut. Att fost câţi-va morţi 
şi răniţi.

Sira, 4 Octomvrie.

Scirl din Constantinopol datt câte-va a- 
menunte interesante despre inlocnirea lui 
Mehemet-Aii prin Soleiman-paşa.

Inv ita t a relua energic ofensiva, Mehe- 
met-Ali a respuns că a oerca forţarea lan - 
trel cn trnpe neesersate ca ale sale, a r  fi 
a vărsa sânge fără folos. Atunci s’att adre

sat lnl Soleiman-paşa, intrebându’l dacă 
cu forţele actuali ar cutesa să atace po- 
siţiile rusescl de la Ian tra . R espnnse că 
da şi fu îndată num it Serdar-Ekrem. In 
cercurile diplomatice din Constantinopol, 
acăstă schimbare in comanda supremă se 
consideră ca un trium f f6rte mare al par
tidului de resboiii.

Viena, 4 Octomvrie.

Lagărul de lângă Eski-Zaghra s’a m utat 
Trupele ce eratt concentrate acolo att p ri
mit ordin de a se dace la Filipopol.

Escadra turc^ică de la Sulina a fo it din 
noii forţată  da doă fregate.

BTTPTTDIPQPT Septemvrie. 
t i U b U n l l ù O l  6 Octomvrie.

O telegram ă din Viena anun ţâ  c& 
instrucţia făcută In afacerea din 
Transilvania dovedesce c& ursitorul 
acestei Întreprinderi a fost genera
lul Clapca, care In scris6rea sa din 
Paris, publicată de noi erî, t&g&da- 
esce orl-ce contact cu acostă sur
prindere plăcută, g ă tită  pen tru  noi. 
Un om care În treprinde să tu rbure  
liniscea ţSrel sale şi rela ţiile  paci- 
nice a  m on a rh ie i În tregi ar trebui 
cel puţin  să aibă curagiul faptului 
sftti. Săli să fie to ţi revoluţionarii 
at&t de laşi ?

Ju rnale 'e  ungare se Întrec care 
mal de care pentru a micşora În
tâm plarea desagreabilă din Transil
vania. „Pester Lloyd“ este indignat 
de m aniera f i r e lo r  set6se de nou
tă ţi  atrăg6t<5re, c& fac at&ta sgo- 
m ot de un lucru at&t de neînsem 
nat. „Ellendr* <Jice că In interesul 
public, guvernul nu trebue nici să 
mascheze, nici să m ărâscă impor
ta n ţa  acestei În tâm plări surprin^fi- 
t6re. p iare le  stângei estrem e a r  voi 
s& dovedâscă că t6 tă  ae ra tă  În tre
prindere este o m anoperă ruso-filă. 
Ast-fel pretinde .E gyettres*  c& des
coperirea acestei în treprinderi este 
o înşelătoria, o viclenie. Armele afl 
fost pesemne destinate pentru  Ro
mânia şi descoperite din Întâm plare 
de către un am ploiat neîndem âna
tic  al căel ferate. Acuma guvernul 
se agaţă de acostă netndem&năticie 
pen tru  a denunţa pe poporul ungur, 
a ’l defăima In ochii lume! şi a face 
din t r ’lnsul un popor aventurios lip
s it de cea mal mică scânteia de se- 
riositate. Ba e chiar posibil că a r
mele sa’tt trăm is, la scopul acesta, 
din Viena pentru  a sonda opinia 
publică şi dovadă este că ruso-fllul 
„Times* a an u n ţa t deja td tă  aface
rea cu c&te-va gile mal Înainte.

DIN AFARA.

,Frem denblatt*  scrie : Se pare că 
înain tea Plevnel n’a avu t loc nici o

operaţia Însem nată. L&ngă Plevna 
Insă ca şi spre Lom se prepară e- 
venim entele, cari vor da un carac
te r  sângeros acsulul cel din urm ă al 
résboiulul din acest an. E vddit că 
chemarea lui Totleben şi lui C oţe
bue, sosirea În tăririlo r num eróse şi 
m işcările recen te ale arm atei lui 
Ţareviei, dovedesc o fasă nouă a ac- 
ţ ie l care va decide In curând asu
pra gloriei arm atelor turceacl.

Principele Milan s'a ră tă c it la  
politica sa. Subsidiele le-a p rim it 
acum a t6 te . Pe câmpul de resbel 
Insă e tim p rfifl şi p rim ejd ios; ar 
preferi să râm ânâ mal bine frum u
şel acasă de câ t să se expună du- 
bi<5sel vânători după gloriă. D ar de 
unde să dea banii În d ără t?  Asta 
este ce abia rea  care i-o  resolvă un 
oficios austriac. S 'ar pu tea a ran ja  
un moratorifi, <Jice sân tu l oficios, safl 
s 'a r  pu tea băga In buzunar banii In tă 
cere şi In linişte. Daca n 'a r  fi un 
oficios care jice  aedsta, am  pu tea  
crede că e o ironiă, o păcălitu ră, dar 
este un oficios şi oficioşii din t6 tâ  
lnmea, ca şi la  noi, sun t 6menl seci 
neavând nici decutn spiritul g lum eţ 
şi sun t In sta re  să $icâ s tu p id ita tea  
cea mal m are cu aerul cel mal se
rios. Principele Milan are dar ale
gerea ; safl să facă un moratorii) 
safl să nu facă nimic. Acostă pur
ta re  nobilă se va pu tea m anifesta 
In cas când ruşii nu vor birui la 
Plevna. Dar ce va face principele 
când ruşii vor fi b iru itori f

NOA NOTA CIRCULARĂ.
a  d - lu i  Cog&lnicdnu.

Domnule Agent,
De la începutul resboiulnl oare nrm£ză 

actualminte In Balgaria şi mal ’naite  de 
in trarea armatei române în ac£*tă provin
cie, v'am annnţat spre comunicarea cabi
netului de la,... — că autorităţile militare 
tnrcescl de dincolo de Dunăre att hotărâ t 
a nn acorda nici graţie, niol miaericordie 
ăn iţilo r şi prisonierilor români, cari vor 
cădea in mânele lor.

Ministerul de la Constantinopole s’a gră
b it atnnol a tăgădui acest fapt, iar ett din 
parte’ml am crezut s& las în sarcina eve
nimentelor grija pentrn a desminţi decla
raţiile formale ale înaltei Porţi in acest 
punt.

Din neferioire prevederea mea a fost j u 
stificată prea m ult.

P rin t’o telegramă v’am insciinţat, dom
nule Agent, despre procedările neomenâse 
şi nrlegale ce nrmâză autoritătile militare 
tnrcescl oontra răniţilor ambulanţei n6stre 
de la Plevna. In fie-care j i  insă, faptele 
revoltătâre rădică gi mal m ult indignarea 
generală. împărtăşind scârba oe sim t to ţi 
m artnrit oculari, nn pot lipsi d’a recurge, 
fără cea mal mică întârziere la mijlocul, 
d’n insciinţa despre acestea pe puterile sem- 
nătâre ale convenţiei din Geneva, — sin
gura speranţă pentru inlătnrarea putin- 
eiâiă a menţionatelor violări de cari se

fac culpabili in fie-care 4¡ com andanţii şi 
soldaţi! tare i.

Pe câmpul bătăliei de la Plevna la */>* 
Septemvrie, maiorul Nicolae loan şi căpi
tanu l Năstase din arm ata  româ, cari eratt 
prea grett răn iţi pentrn  a putea să se re
tragă la un loc sigur, — după oe s’att re
tras trupele lnptătâre, el att fost tăia ţi in 
bucăţi cu topórele de către başi-bnzucil 
veniţi iu nrmă. Afară d’nce'Ua, acel uşor 
răn iţi români, cari att pu tu t să scape fu
rişi din câmpul bătăliei, mărturisesc una
nim că, după încetarea luptelor, att vă^ut 
bande de jăfuitor! şi asasini năvălind, pe 
m orţi spre a 'l ucide cu tortú re le  cele m al 
îngrozitóre.

P rin  urmare, nu mal este admis a se în
doi că actele de asemenea natură, nn nu
mai că sun t tolerate, dar ohiar antorisate 
de eătre comandanţii arm atei tnrcescl.

Acésta din urm ă este şi mal m ult do
vedită prin desproţul arm atei otomane pen. 
tru  tóte disposiţiile um anitare acordate de 
8tatele  europene, impedicend mal cu ose
bire pe personalul »Crncel roşii* d’a ’şl în 
deplini misia pe câmpul de luptă. — Re- 
servându’şl pe răniţii noştri ca un fel de 
pradă sigură pentru om orâtoril el au tori- 
8aţl, —  num ita arm ată trage cu focuri in- 
tradin» asupra rU gulnl a lb ; — şi fiind că 
in ambulanţele nóstre doi infirmieri att 
c ă ju t deja victime ale ouragiulnl şi zelu
lui lor, am fost nevoiţi să renunţăm  la 
orl-care servicii al personalului san itar in 
fa ţa  posiţiilor tnrcescl, de 6re-ce a r fi es- 
pus la o peire sigură. Din acésta resută, 
că oadavrele căraţilo r noştri statt iacă până 
a4I neîngropate.

Tóte acestea sunt nisse fapte văzute şi 
constatate de mai m ulţi îusăroin aţi m ilitari 
străini, fapte cari ne amintesc barbariile 
cele mal hidóse. Este cn neputin ţă  că pu
terile cari att adresat la convenţia din Ge
neva, să ia nnm ai pur şi simplu act de 
aceste ruşin0să procedări.

Apelând la simţimSutele de um anite şi 
la respectul pentru omenire, cari s’att ma
nifestat tor-d’a-una de către guvern ps 
lângă oare sunteţi acreditat, ţper că mnl- 
ţăm ită presiunii puterilor străine, — vom 
vedea că autorităţile  tnrcescl curând vor 
in tra  iar in calea tratate lo r, de la care 
se Abate sn a tâ ta  m ulţum ire.

Nu pot să apăs 'iudestul asupra reali- 
tăţel actelor descrise mal sus; după opi- 
ninnea mea, ele ar merita o întărire for
mală p rin tr’o comisie internaţională, — 
şi gnvernul român este oel d’ântSitt care 
ar cere o cercetare seriósá a faptelor cul
pabile ale autorităţilor m ilitare tnrcescl.

Prin  urm are blue-voiţl, dom nule aginte, 
a citi pentru acest scop presenta notă 
d-lul m inistra da esterne, şi a 'l libera o 
oopie dupăndAnsa.

BacurescI, 10 (22) Septemvrie, 1877.

Nota » ta io r u lu i  G o n i i
C Ă T R E  P O A R T A

o privinţa omorfitorilor din Salonic.

Bajucdere l7 j j»  August.

Domnule Ministru,
Ambasada imperială prin notele de la 1 

Noembrie 1876 şi 19 Maitt 1877 a semna
lat deja înaltei Porţel neregularităţile co
mise de către autorităţile otomane, la exe
cutarea sentinţei pronunţate oontra asasinilor 
Consulilor de la Salonic, sperând că o sim
plă tnsciinţare ar fi deajuns, pentru a in-



demna pa Inaita Portă, ca să vegheze stricta 
esecuWe a sentinţei justiţiei.

Sânt nevoit a constata cn viul regret, că 
acâstă speranţă a fost amăgită, şi că s’aü mal 
adăogat la reclamaţiile din trecut gi alte 
fapte cu un caracter mult mal serios.

In adevSr se vede din osebite raporturi 
consulare că, Dal-Mehemed Curd-Ali şi A- 
mih-Aga, cari, pentru oomplicitatea lor In 
asasinat, afi fost condamnaţi la câte cinci ani 
de muncă silnică, şi cari după tnsciinţarea 
înaltei Porţi îşi flceaü pedópsa in cetatea 
Vidin, — aü venit la u /t s Iulie cu trenul 
din Mitroviţa la Salonic, unde din acea ţii 
se preumblă Sn cea mai deplină şi compleotă 
libertate.

In faţa acestor fapte de notorietate pu
blică, cari prejudecă atât demnitatea înaltei 
Porţi cftt şi ob igaţiile luate de densa în 
faţa «abinetulul din Berlin, — vă tnsciinţez 
tn urma ordinului primit, că, după ce se 
vor constata aceste fapte, guvernul împăra
tului îşi reservă orî-ce alt pas.

PriimiţI etc.
Principele Reuss.

CE FACI DOM NULE BRATIANU?

Citim In Gazeta din „Bacáü* :
No sunt multe zile de când princi

pele Dimitrie Ghica, a semnalat prin 
o depeşe trimisă d-lul ministru Bră- 
tianu, reoa şi condamnabila Îngrijire 
ce se face cu soldaţii români răniţi. 
Strigatul de indignare al principelui 
Ghica a umplut de durere multe 
inimi.... N epăsarea, negligenţa , că- 
tră  bravi soldaţi romani răniţi In 
resbe l, este o c rim ă, un despreţ 
pentru omenire.

Qiarele oficióse, nu ati fost In stare 
a are ta  con trariu l, ceea ce ne-a 
convins că cele semnalate sunt pu
rul adevăr.

Credem că, lucrurile se vor În
drepta In urma energicei protesta- 
ţiuni a preşedintelui „Cruce! Roşie»; 
dar.... ne-am amăgit.

Eată o noă protestaţie , trimisă 
prin telegramă No. 633, de d. Se
nator Dimitrie C racte:

,  D. Ioan Brătianu, prim-ministru 
şi ministru de Resbel.

Bucnresci
„Ca roman fac apel la simţimen- 

tele D-tale de om, nu de ministru 
al resbelului, luaţi vé rog mésuri c a : 
nenorociţii soldaţi români răniţi să 
nu fie tn necesitate a cerşetori hra
na lor pe la gări. Este ruşinos şi 
păcat a se vedea asemenea specta
cole. Joi In gara Adjud , pasagerii 
aü chetat şi aü hrănit pe răniţi. A- 
stătjl In gara Bacáú, cereaü câte un 
gologan de pomană. Nu ve amin
tesc despre lnbrăcâmintea lo r , ea 
lasă mult de dorit, dacă nu o haină 
cel puţin o cămaşă bună*.

„Aceşti heroi de carii cu drept 
cuvânt ve lăudaţi, aü pus viaţa şi 
săngele lor la ordini le D-tale ; eşti 
dator a pune puţină bună voinţă şi 
îngrijire de sórta lo r; asemenea ne- 
gligenţă rămâne s’o califici D-ta sin
gur.«

„Cred că eşti convins de efectul 
ce produce călătoria lor, şi mat 
cu semâ când vor spune prin comuni 
cât derââ aü fost tra ta ţi şi Îngrijiţi.

D. Cr ete, Senator.
Oe faci D-le Brătianu? Nu au^i 

ce li se Întâmplă bravilor dar ne
n o ro c iţilo r so lda ţi Tomânt ?

Nu e destul, câ ’1 trim iteţi sute 
de chilometri fără nici un a ju to r, 
f&ră nici o căutare la ranele lo r ; 
apoi II mal torturaţi şi cu foamea?

Aceşti bravi soldaţi aü relnviiat 
gloria rom ânilor; streinii 11 admiră. 
A-i lăsa acum fără haine, fără cău
tare, f&râ mâncare, este o crimă, 
d-le Brâtiene, şi gândiţi-vé la con- 
secinţl.

C . R .

UE VIST A pURELOU.

Citim In Independida Română :
Intrarea României In resbelul ruso- 

turc a fost impusă de la Berlin, iar 
nici cum dictată de interesele vitale 
şi bine înţelese ale ţă r e i ; prin ur
mare „independinţa* n’a fost de cât 
o mască spre a ascunde ţin ta  şi sco
pul. O fatalitate apăsa asupra nóstrá, 
se cerea ţârei sângele ei cel vergin.

Ministerul Catargiu regulase plata 
miliónelor, votate cu mare volubili
ta te  de d. I. Brătianu coţcariior 
Strusbergiani, şi miniştrii cari aü 
pus pe capul suveranului, prin calea 
diplomatică, coróna independinţei, 
s’aü dat judecăţii. Regimul conser
vator, m antia usatâ şi Învechită, se 
puse la o parte spre a face loc ia
răşi aceluia care vftnduse ţa ra  pen
tru  un secol prinţilor prusaci, iar d. 
I. C. Brătianu, marcat de fatalitate, 
reveni de astă dată la putere, nu 
spre a da milióne, ci spre a cimenta 
prin sânge românesc voinţele Berli
nului.

Principelui de Bismarck ’f trebuesc 
victime şi victime multe, spre a um
plea şanţul edificiului german, clă
dit cu a tâ ta  precipitaţiune la 1870.

Tronul imperial al Franciei fu cea 
d 'ântâia piatră aruncată In temeliele 
noului imperiü. Parisul, focarul lu- 
mei civilisate, plăti prin ardere şi 
sabie, botezul noului n ăscu t, iar 
Francia ’1 a dat veştm inte pur
purie de o valóre de <Jece miliarde, 
plus douâ provincie avute, brilante 
ale coróne! sale.

Edificiul bismarkean clătinându-se 
Încă, unitatea Germaniei reclamă ar- 
chitectulul séü Întărirea sa. A lianţa 
celor tr*I Împăraţi fix salahorul anga- 
giat spre a Întemeia clădirea, confe
rinţa din Constantinopol fu Impasul, 
iar resbelul ruso-turc cheia boitei.

S'ascultăm acum ceea ce ne <Jice 
(jiarul cetăţei „Times* care ridică 
o parte a vălului tn cestiunea de 
f a ţă :

„Nu convine nici cum Curţel Ber
linului a lăsa pe Rusia să mârturi- 
séscá că a fost tnvinsâ de Turcia. 
Şi fără a mal pomeni de Înrudirea 
esistentâ Intre Hohenzollerni şi Ro- 
manovl, nici de recunoscinţa con
trac ta tă  la Berlin pe timpul rezbe
lului franco-prusac, rămâne Învede
ra t câ alianţa rusă e precisă Ger
maniei, mai cu sémá acum In s ta 
rea nestabilitâ a Europei. Germanii 
nc se cred In siguranţă din partea 
Franciei, el nu tncetézá a ’şl esprima 
temerile lor, tn faţa repeziciunii cu 
care vecina lor apuséná reparézá for
jele sale militare. Germania se u ită 
iu Îngrijire nu numai despre F ran
cia. Ea nu póte uita părerea de ráü 
cu care Austria a respins apelul F ran
ciei In 1870, şi prusacii sciü bine 
câ Austria n'a fost reţinu tă de cât 
de frica unei intervenţiunl rusesci.

In tru  cât Austria şi Rusia se neu- 
tralisézá una pe alta, Germanii n’aü 
nimic a se teme de puterea renâs- 
cândâ a Franciei. Dară echilibrul 
Intre Viena şi Petersburg se va dis
truge, dacă Ţarul este obligat a se 
retrage din resboiul ce l’a Întreprins, 
saü daca va suferi o Învingere sdro- 
bitóre in tr’o a doua campanie. In 
prima hipotesă, forţele sale nefiind 
cu totul seca te , el se va ocupa a 
Întrebuinţa tote resursele imperiului 
spre a pregăti tn tr’un viitor apro
piat, un noü resbel contra Turciei, 
pentru a releva prestigiul Rusiei. In 
a doua hipotesă, Ţarul va perde pu
terea de a esercita o acţiune óre- 
care In afara fruntarielor sale. In 
to t caşul, Austria va dobândi o si- 
tuaţiune ce nu a mai ocupat din 
timpul bătăliei de la Sadova. Ea va

fi liberă a alege Intre alianţa Eran- 
ciei şi aceea a Germaniei. E tâ  pen
tru ce Germania ar putea În tre
prinde şi risca mult, de cât să per
m ită slăbirea, umilirea^Rusiel . .

„Timpul va sosi când aliatul Fran
ciei va fi Austria. Este Învederat că 
Austria are puternice raţiuni pentru 
a se abţine de la resbel, şi In special 
pentru saü contra Turciei. Dar un 
om a tâ t de prevăzător ca d. Bis
marck trebuie neapărat să se preo
cupe de pe acum de ispitele la care 
Austria se va espune, când Francia 
Îşi va redobândi cu totul vechia sa 
putere militară. Principele de Bis
marck va face numeróse sacrifi
cio spre a mânţine relaţiile amicale 
Intre Austria şi Germania; dar sin
gurul mijloc de a isbuti constă In 
a'şi asigura un aliat care, la trebu
inţă, ar putea a se opune ostilitâţel 
Austriei. Italia nu este de ajuns pu
ternică pentru acest scop, şi condi- 
ţiunile necesarii sunt Împlinite nu
mai de guvernul din St.-Petersburg. 
O Rusie invinsâ şi umilită nu póte 
fi de nici un folos Berlinului, ea ar 
fi silită a se ocupa cn reformele sale 
interióre, şi nu ar putea p lăti lue
sul unei politice esterne. Rusia sdro- 
bitâ ar distruge alianţa celor -trei 
Împăraţi, şi ar avea de urmare sfă
râmarea unuia, dând altuia puterea 
de a resísta Germaniei. Corniţele An- 
drassy scie bine câ alianţa Austro- 
Ungariel a câştigat mult In valóre, 
şi câ Înfrângerea finală a Rusiei In 
Bulgaria ar da, pentru Întâia órá 
după (Jeci de ani, acestei puteri o 
Inrturire dominantă. Germania are 
deci bune temeiuri spre a scăpa din 
desastru pe o aliată a tâ t de pre- 
ciósá ca Rusia, şi ea ar putea fi a- 
dusă, prin aceste considera ţiunl, a 
Întreprinde chiar o intervenţiune 
activă.*

Primarul Oraşului Bucureşti

P U B L I C A Ţ I U N E

In vederea articolelor înserate în unele 
4iare din Capitală, relativ la testamentul 
decedatului Constantin Xenocrat, prin care 
s’a preve^ut ase  înfiinţa în Bucnresci un 
spital de 32 patnrî pentru bolnavi,se pu
blică aci testamentul decedatului, cn adăo
gire că încă de mal înainte am trimis d-lul 
Doctor Chiriazi o adresă ţi a pune la di- 
sposiţionea Comunei acel spital, însă d-sa 
fiind dna peste frontieră, aşteptăm întâr- 
cerea-l spre a ’1 ruga ou stăruinţă să ne 
dea acel spital cu to t personalul şi mate
rialul necesarifi, spre a ’1 destina ostaşi
lor români răniţi în resbel.

No. 14,084. Septemvrie 15.

T E S T A M E N T

I.

Snb-semnatul Constantin Xenocrat, a- 
flându-mă în întregimea facultăţilor mele 
mintali şi bucurându-mS de o plină sănă
tate corporale, neavénd rnde nici de sus, 
nici de jos, am hotărât de a mea bnnă 
voinţă şi nesilit de nimeni a dispune de 
averea mea mişcăt6re şi nemişcat ó re, şi a 
arăta aci cum are să se urmeze dnpă în
cetarea mea din viaţă.

D L

Averea mea nemişcătâre compunéndu-sa 
din urnmtárele:

I. Moşia mea Drăgăneşcl, RnşiI fi alte 
numiri din districtul Prahova, plasa Câm
pului, avănd pădurea tăiată şi fiind astă-tji 
arendată cn galbeni k. k. 6,000 şâse mii, 
saü lei noi 70,500.

II. Casele mele cele mari din calea Vă
căresc!, suburbia Popescn No. 49, colóre* 
de Roşin, cn t6tă împrejmuirea lor, cnrte, 
grădină etc.

III. Doă perechi case pe aceea-|I cale, 
snbnrbiă şi colóre, No. 55, dintre cari una 
lângă porţile caselor mari şi alta mal la

1 vale.

IV. Un loc viran de 12 ţi jumătate stân
jeni faţă, pe aceea-şl cale No. 47, alătur! 
cn grădina oaselor mari.

V. Doă pereohl căsuţe în strada Corbu
lui snbnrbiă S-tu Nioolae No. 1 şi 8 oo- 
16rea de Negru.

Leg şi destin în perpetuitate :
a) Casele cele mari vorbite mai sus, pen

tru  fondarea şi instituirea unui spital, pur
tând numele d e : Spitalul Fraţilor Xeno- 
craţl prevăzut de 32 paturi şi afectate e- 
eclnsivamente pentru bolnavi.

Casele cele mici de la p6rtă din faţa stra- 
dei, pentrn acela-şi institut, servind nna 
pentrn locninţa medicului şi cea altă pen
trn  locninţa intendentului spitalului.

Plannl caselor mari şi mici, cu depen
dinţele şi atentanţele lor, legaliBat de onor. 
Tribunal, Seoţia III, se va anexa mai tâ r
ziii pe lângă acest testament.

Ca fond de alimentare şi întreţinere a 
acestui spital, destin pe fie care an suma 
de lei noi 40,000, preluabili din venitul 
anuale al moşiei mele DrăgănescI şi Buşii 
din Prahova.

Nimeni nu va putea nici odată sub nici 
un motiv instreina sail schimba aceste imo
bili nici a modifica saii preface destina- 
ţiunea lor preenm nici fondnl de întreţi
nere nn va pntea fi detnrnat de la scopul 
sus prevăzut.

b) Leg şi destin asemenea:
Lei nnol 15,000, cincl-spre-ijece mii, pre

luabili pe fie-care an din venitul moşiei 
DrăgănescI şi Buşii, consiliului de miniştri 
al regatului Greoi ei, dintre oare lei noni 
1,000, subvenţiune la spitalul săracilor de 
caritate a oraşului Athena iar restnl de 
lei noul 14,000, după decisiunea Adunării 
deputaţilor regatului Greoiel, urmată In 
fie-care an se va repărţi de consiliul de 
miniştri între diferitele stabilimente de 
bine-facere.

c) Valorea oe va resulta din vâoţţirea 
periodică a pădurii după moşia mea Dră- 
gănescî şi Ruşii, o destin pentrn tot-d’a- 
nna la îmbunătăţirea Flotei Grece, în mo
dul şi timpul oe Adunarea deputaţilor re
gatului va judeca onviincios.

d) Lei noni 4,800, patru mii opt ante, 
preluabili din venitul moşiei Drăgănesoi şi 
Buşii, pe fie-care an, leg şi destin : 1. Pen
tru  întreţinerea, conform ritului religiu- 
nel nâstre ortedoxa, a biserieel dnpă pro
prietatea mea Drăgănesoi şi Buşii, biserică 
constrnită de mine ţi purtând numele de 
„Capela fraţilor Xenocraţi;* 2. Pentrn o- 
norariui unul preot şi dnoi cântăreţi ce se 
vor numi de administratorii spitalului metl; 
3. Pentrn salariul unui paracliser şi a u- 
nui grădinar ou un ajutor al aăă; 4. Pen
trn Întreţinerea în bună stare şi înfrumu
seţarea grădinei din curtea 4<sei biserice, 
(in care, afară de monumentul familiei 
nâstre, nimeni altul nu se va pntea îm- 
mormenta); 5. Pentrn reparaţiunile de care 
biserica ar pntea avea trebuinţă ; 6. Pen
tru  trei prasnice anuale : la S-tu Nioolae, 
la S-tu Mina şi la S-tu Constantin şi E- 
lena, precum a fost şi până acnm.

In limitele acestui fond de lei 4,800, ad- 
ministraţinnea spitalul meii, formând bud
getul anuale pentru cele şăse paragrafe de 
mal sus, va libera sumele necesare In pa
tru trimestre, în mâinile unui comitet local 
compns din preotul capelei, primarul co
munei şi de unul din notabilii comunei, 
designat de sufragiul consătenilor săi.

întrebuinţarea regulată a sumelor libe
rate după butget se va justifica de acest 
comitet e^aot la espirarea fie-oărul an, prin 
acte în formă legale.

In caşul când autoritatea judeţiană sa3 
comnuală sail guvernul central ar voi să 
secularise fondul sus m enţionat, saii în 
or-care mod ar tinde a se amesteca în 
deBtinaţiunea şi întrebuinţarea lui, admi
nistratorii spitalului în virtntea acestui 
teBtument, sunt autorisaţl a incorpora a- 
câsta sumă cu fondnl spitalului şi a în
griji dînşii direct safi prin delegaţi de în* 
deplinirea celor prescrise la legatnl de sub 
litera d).

e). Lei noi 1,700 una-miă-şâpte-sute, 
preluabili pe fie-care an, din venitul acea 
leaşi moşii, leg şi destin asylulul Elena 
Dâmna pentru măritagiul fetelor orfane 
cresoute în acest institut. Acostă sumă se 
va număra de administraţiunea spitalului 
meQ la Casa ephoriei spitalelor oivile din 
Bucnresci sad la or-care altă casă i-ar )na 
loonl după timp.

f). Lei noi nuol 6,000 şăse mii, prelu
abili pe fie-care an, tot din venitul vor
bitei moşii, ’I leg snrorei mele Irina Ma- 
vropol, născută Xenoorat. Dnpă încetarea 
sa din viaţă, va trece la moştenitorii sei 
legali, din generaţiune în generaţinne, satt 
la moştenitorii testamentari când moşte
nitorii direoţi n 'ar esista.

Leg asemenea snrorei mele Irina Ma-

vropol, născută Xenoorat : 1, locul viran 
de lângă casele oele mari din calea Văcă
resc! No. 47; 2-lea, cele donS căsuţe din 
strada Corbnlul No. şi 3 , colărea Negră ; 
3-lea tâtă  averea mea mobilă in numerar 
şi efecte oe se va găai la încetarea mea 
din viâţă.

Esecutornl meii testamentar va pune 
imediat in posesiunea tntulor acestor bu- 
nuri pe surora mea Irina, ca deaăvărşită 
şi absolntâ stăpână, iar suma de leî 6000
i se va număra regulat pe fie-care an de 
administraţiunea spitalului d-nei saii moş
tenitorilor d-nel, precum s’a statornicit 
mai sus,

g). Lei noi 3,000 trei mii, preluabili pe 
fie-oare an tot din venitul moşiei Drăgă
nescI şi Buşii, destin pentrn pomenirile 
sufletului meii şi al familiei nâstre răpo
sate.

Acesta sumă se va regula de adminia- 
traţiuneu spitalului mett în facerea a pa
rastase cu archiereti pe fie-care an, pentrn 
pomenire şi a morţilor familiei, la Căldă- 
ruşanl nnde sunt înmormântaţi, iar mu- 
tându-se rămăşiţele lor la capela mea din 
moşia Drăgănesoi-BnşiI, aceste parastase 
se vor face acolo.

(Va urma.)

PARTEA LITERARA
BIETUL Dr. ZOTU 

(Urmare şi fine)

înainte de tâte, d. dr. Zotn (Jice că d. 
Maiorescu a dat o dovadă de neştiinţă, 
scriind, ca fost profesor de universitate, o 
carte pentru „Lycee*. — Nu ne îndoim 
că un om de felul d-lul dr. Zotu, fiind 
profesor la vre-un liceO, ar fi scris o carte 
pentru universitate. Constatând Insă, că 
nu s’a găsit vre-nn profesor de lioefi, care 
să scrie o logică pentru licee, D. Maiorescu 
a scris ânsuşi una. O logică pentru uni
versitate, câtă vreme nu avem una pen
tru licee, ar fi o panglică. D. Maiorescu a 
scris dar cartea, de care înainte de tâte 
,avâm trebuinţă*. Ca profesor la universi
tate, s’a încredinţat, că elevii îl vin de 
prin licee fără de pregătire pentru studi- 
ele filosofice : Logica are scopul de a face 
cu putinţă oa tinerii să nu mai trâoă la 
nniversi ta te fără de pregătirile neapărat 
t.rebuinoiâse; prin acâstă carte profesoral 
de la universitate voia să’şl oreeze un au
ditoriu, cu care să se pâtă înţelege şi să 
se acutescă de saroina unul profesor de 
liceQ.

Pentru ac&ta, autorul Logicei este in 
ochii d-lul dr. Zotu un ignorant..... O fi!
— Pentru ce ?! In ochii d-lul dr. Zotu 
multe sunt cu putinţă.

întrebarea e acum, dacă cartea, precum 
e8te, e bună şi folositâre, ori dacă e rea 
şi atrioăoiâsă.

In loc de a ne-o arăta ac ¿sta, criticul 
improvisat pnne la îndoială ştiinţa auto
rului. Şi prin ce Q dovedeşte lipea de şti
inţă. Prin ceea, că arată, cnm logica nu e 
de cât o compilaţiune din •  mulţime de 
scriitori.

Pentru a scrie Logica, d-nnl Maiorescu 
a citit to t, ce 8*a scris mal bine la en
glezi, germani şi francezi în materie de 
logică, a adunat ce îl părea bun la 
nn loc şi aat-fel a resultat o carte şco
lară. Precum vedem dar voind a discuta 
sciinţa, d. Dr. Zotn pnne în evidenţă toc
mai erudiţiunea autorului Logioel, de âre- 
oe, om învăţat, erudit, savant ori on sciinţă 
nn va ae (Jică nici mal mult, nici mal pu
ţin, de cât om, care a citit o mnlţime de 
oărţl şi ştie, ce se cuprinde în tr’insele. —
O relevăm acâsta numai pentrn-ca aă pu
nem tn evidenţă lipsa de dibăoie, ou care 
Criticul improvisat işi face meseria.

Dar oriticul urmâiă aruncând asupra 
autorului bănniala plagiăriL înţelegem ca 
oine-va eă plagieze, pe un autor pnţin cu- 
nosout şi aat-fel aă aibă probabilitatea, că 
nu va fi dovedit de plagiator; ar trebui 
înaă ca un om să fie de stupiditatea d-lul 
Dr. Zotu, pentru-ca 8ă plagieze pe un autor 
de talia lui Mill, pe oare tâtă lumea 11 citeşte 
ţi pe care Insn-şl 11 citâză de zece orL Se 
vede însă oă d. Dr. Zotu a perdnt din ve
dere, că are a face cu un manual de lo
gică, cu o carte pentru şcâlele secundare; 
ori pâte nu ounâşte principiile, oare tre- 
bueso observate la compunerea (nu scrierea) 
unul manual.

In o carte soolară nimenj, voind să trioă 
de literat onest, nu are dreptul de a co
munica alte vederi de cât pe acelea, oare 
annt in general admise. Dacă un om are un 
sistem al aiB  ̂ pâte să scrie o carte, in care 
lldeavoltă ş i '1 lămureşte; na are Insă drep
tu l de a vîrî acest sistem tn o carte sco-



T I M P U L

Iară, destinată pentru începători, de o t t  
după ee critica SI va fi admis.

Inoepătorilor nu  li se spun de oftt lu
cruri, oare în  deobjte nu mai «unt dis- 
outate. Aat-fal nici Maioresou, scriind o 
carte pen tru  începătorii din licefi, nu are 
d rep tu l de a-şl expune vederile sale, oi 
eete dator a  expune, oe ştie c i  este admis 
fi admite şi însuşi Mill, B a in , DrobiBch, 
Trendelbnrg, ori a lţii cu p ă reri, pe care 
a lţii la discută : în o carte  şcolarii nu aii 
loc de oftt acele păreri, pe care to ţi ori 
cal puţin oeî mal m ulţi le adm it.

îndată oe au toru l unei cărţi şcolare este 
silit a comunica o părere, care e discu
tată  ori nu este în destul de lămurită, 
datoria lui este a  arăta în  o notiţă  ‘ au
torii, oare o discută ori lămuresc» fi a 
pune ast-fel pe profesor în posiţiune de a 
se pronunţa fi însu-fl în  cestiune. Acesta 
e înţelesul notiţelor bibliografice de la 
sfirşitul Logicei : dar un om trebniejte, 
oare să cuprinză aceet înţeles.

D. dr. Zotn arată , că Maioreecu repro
duce pe Mill ad litleram. Prea bine! Toc
mai din cuvânt în cuvânt trebuiefte să fie 
reprodus, de 6re-oe o definiţiune, daca e 
bună, num ai cu acelea-fl cuvinte p5fce sa 
fie îm părtăşită. Genialul critic ar trebui 
să ne arata, că autorul manualului nu re
produce din ouvânt în cuvânt, ci falsifică 
ideile, fără ca să ne spuie că a vM t ce-va 
de la sine in spusele a lto ra : dar acâsta nu 
ne-o pâte arăta.

Ne arată însă că autorul nu citez» pe 
Mill unde îl reproduoe. Dacă e destul de 
naiv d. dr. Zotu spre a crede că va îm
băta lumea cu asemenea cuvinte, apoi îl 
vom spune noi, unde îl citeză ; îl citâză 
pretutindenea, unde pune vre-o părere la 
îndoială, unde e însu-fl pus la îndoială, 
unde lămuresce vre-un princip ii ori unde 
nu pare destul de lăm urit. Ast-fel pe pa
gina 108 se p6te c i t i :

La § 88.

i ,>Ve^I Mill, Logica, Cartea I. Cap. 4 § 3.* 
Şi dacă îşi va da B ă m ă ,  învăţatu l doc

to r va constata, că întregul § 23 e repro
dus din cuvânt în cuvânt după Mill.

La ifîrfitu) Logicei este un apendice, 
oare nu este, precum ar crede d. dr. Zotu, 
o paradă de cuvinte, oi o adunare de : »No
tiţe  bibliografice, mal ales pentru sturion* 
controverselor logice.* E iră  in  prefaţă se «jice :, 

In apendicele acestei cărţi, unde se află 
c itate  isvârele fi controversele, nu cu scop 
de a aduna multe nume dt autori ci cu res
trângere la acei autori fi acelc pasage, din 
a căror studiare să se tragă un adevărat 
fo los pentru lăm urirea  întrebărilor atinse 
tn  text.*

Stie d. dr. Zotu romănefte ? Credem că 
da. A tunci nu înţelegem, oum d-sa nu 
înţelege unde eete fi unde nu e citat 
un autor. D. Maioreecu o spune destul de 
lă m u rit : acolo unde citarea pote să fie de un 
adevărat folo* pentru lămurirea cestaunlor 
d in t e x t ; 6t unde cestiunile din tex t 
sun t îndestul de lămurite , c ita ţinnea , 
dovedind de prisoe, nu ar fi decăt o pan
glici, Tocmai pentru aceea autorul e da
tor a ie cita fi pe sine ftnsu-şl, fi oănd 
emite o părere a sa trebue să ne spnie 
că e a sa acesta părere fi să numească au
torii, care sunt de altă părere, pentru ca 
profeeorul să ftie, că are a faee cu o pă
rere individuală, asupra căreia eritioa nu 
s’a pronunţat ăncă fi să se poată pronunţa 
insu-fl.

Ast-fel face autorul Logicei la pag. 109 
unde c it im :

La g. 84.

»Eeplicarea, oe am dat-o în test la nota 
acestui §. pag. 80 asupra silogismelor hi- 
potetioe cu num ai doi termini aparenţi, nu 
am găsit-o tn vre-o altă carte. Toate din 
contra comit eroarea de a vorbi desper 
silogisme hipotetice ca fi oănd ar avea in 
adevăr numai doi termini. (Ve^I Drobisoh 
Logie. §. 105. Tot aşa Tivesten etc.).

Pknă acum d. dr. Zotu îşi are îndrăs- 
n61a de a (Jice că eeplicarea, pe care d 
Maioreecu <}iee <& nu a găsit-o în yw-c 
altă carte, în adevăr a fost furată din 
Trendelbnrg. Trebuiefte ca eine-va să aibă 
f5rte gr6aă piele pe obras pentru ca să 
«utece a arunca o asemenea învinovăţire 
In public.... Dar aici s’a înfundat criticul 
improvisat.

Iată  ce zice Trenderburg:
»Dacă numerăm tn eoncluaiune trei ter

mini, aicea sun t de-o-cam-dată număr dot 
fi esistenţă, cel mal abstrac t resultat al in 
tuiţiunit, apare incolor ea al treilea.'

Iată oe gice Maioreecu :
>Când insă In promisa a doua se 4ioe 

»nu eete,* atunci se adaugă terminul al trei
lea adică »asta,« care aici nu ara Înţelesul

unei oopule, ci In/e/esui predicativ a l esistenţei 
rea le .1

Precum vedem dar, Trendelbnrg vorbefte 
deepre o esistenţă care e cel mat abstract re
su lta t al in tu iţiun iî fi care apare in co lo r 
cu un al treilea term in, iar Maiorescu vor
befte despre o esistenfă reală . Deosebirea 
în tre  aceste două păreri e a tâ t  de m are , 
in c&t după Trendelbnrg e cu pu tin ţă  a 
da dovodă ontologică despre esistenţă lui 
Dumnezeii, care este suma perfecţiunilor gi 
prin urmare trebue să esiste, de 6re-oe, 
dacă nu a r putea să fie suma perfecţiuni
lor, fiind-oă fi esistenţă este o perfecţi
une; iar după Maioresou acostă dovadă e 
peste putinţă, de 6re-ce Maiorescu caută 
in »este* o esistenţă tcale. Cuvântul „real* 
e dar acela, oara exprimă ideia particu
lară, pe oare autorul Logioel nu a găsit-o 
în alte cărţi de logică.

Se înţelege, pentru-ca un om să înţe- 
legă deosebirea în tre Maiorescu fi Tren- 
delburg, trebne să dispuie de cel puţin  
porţiunea de inteligenţă comună tu turor 
6m enilor; se vede insă, ca d-lul Dr. Zotu 
îi lipsefte o parte chiar fi din acostă parte 
comună. Văflend acesta, o notiţă a ‘ Con
vorbirilor Literare» îl ia peste picior fi 
reounâşte cn un aer de seriositate, că da, 
nu este in tre  Maiorescu fi Trendelbnrg de 
c&t deosebirea, că Maiorescu vorbefte mal 
lăm urit. D-nul Dr. Zotu ia aceste cuvinte 
drept bani buni fi respunde in numărul 
de la 16 Septemvrie al * Press«,» precum 
urmâgă :

*D. T . mal susţine, că «la un plagiat 
se presupune to t-d ’auna intenfia de a lua, 
fără a  pomeni.» Dar noi am ve4ut că d. 
Maiorescu, nu numai că a luat fă ră  a po
meni, ci a făcut fi ceva mai mult. N em ulţu
m it num ai cu acesta, de a copia pe alţii, 
fără a pomeni, a  mal avnt voinţa de a 
susţine, că nimeni, nici o carte, nici un 
filosof, n ’a dat explicaţinnile, ce le dă d-sa. 
Actsta este, ni se pare noă, cevo mai mult, de 
cât aeea intenţie, pe care o cere d. X. In 
van se silefte d-sa a slăbi puterea acestui 
fapt, care vorbefte aşa de elocinte. D-sa 
(jice cu, *in caşul nostru, vina ar f i  de atri
buit memoriei, nu voinţei autorului (Maio- 
reecu). Fiă a memoriei, fie a voinţei, vina 
e vină, şi prin urmare, vinovat este d. Ma- 
iorescu, când împrum ută de la alţii, idei 
pentru a se fă li in urmă eu ele, că numai d-sa 
U are. Apoi este de crezut, că tocmai aci 

fost slabă memoria d-lul Maiorescu ? în 
ţeleg forte Hne, ca atunci când cine-va ci
teşte aceea-şl idee la  mal m nlţl autori, se 
p ite  întâm pla ca să uite la  care annme 
autor a găoit'o; dar când este vorba de
spre o idee rară, pe care d. Maiorescu (Jice 
că n ’a găsit'o în veri o altă carte şi ou care 
d-sa se laudă, — putem noi presupuse că 
d-sa a u ita t că a găsit’o ;i la Trendelem- 
bnrg ? Alt-oeva ar fi fost, daca d-sa nu 
cunoscea cartea lui Trendelemburg, căci a- 
tunel s’a r putea crede, c i tn tr’adevăr d-sa 
n’a găsit acea idee, tn nici o carte; dar 
cartea lui Trendelemburg eete una din cele 
recomandate şi chiar întrebuinţate de d-sa* 
D. T . mai $ic», că acea idee a Ini Tr. T- 
Mtioreecu „a inirebuinţtt’o mai bine, mal 
limpede, mal cu temeifi, de cât cum s’a 
în trebuinţat Trendelenburg însu-gi“. Sa& 
că d. Y  nu prea cunâsce logica; safi se ser- 
vesce de o erdre căci unde a găsit d-sa 
acea mai bună întrebuinţare ? In formulele 
lilogismeloi hipotetice ? D ar acestea se gă

sesc tn fie-care manual de logică. Meritul oe 
şl atribueace d. Maiorescu consistă numai 

gi numai tn aceste cuvinte, că tn premisa 
a dona *se adaugă terminul a l treilea * este*, 
care aci nu are înţelesul unei copule, ci înţe
lesul predicativ a l existenţei», gi aci d. Maio
rescu nu 4ice absolut nimic, nici mai m ult 
nici mal limpede, nici mal eu temeifi, de 
cât ceea ce flice fi Trendelemburg.»

In adevăr 1? Dar pentru oe d. Zotu, d. 
Dr. Zotu a lăsat din citaţiune cuvântul 
»reală* ? Pentru ce D-sa citează falf ? Pen
tru ce comunică din spusele altora o pro- 
posiţiune, scăpănd din ea tocmai cuvân
tu l oualificativ? Fie-ne permis a vâri pe 
criticul »Logicei* o dilemă.

A nu fti, care este înţelesul unei zioeri 
lpmnrite, îusemnâză stupid itate;

A fti şi a ascunde înţelesul unei zioeri 
lămurite, însemnăză perfidie;

Ori d. Dr. Zotu nn ştia , că greutatea 
zace pe cuvăntnl »reală* şi atunci este 
un om stupid; ori D-sa ştia fi nu voia 
să comunice cuvântul »reală* fi a tunci 
este nn om perfid.

D intre două una : stupid ori perfid. — 
Noi oredem că stupid, de 6re oe altfel ar fi 
avut bunul sim ţ de a vedea, că notiţa din 
»Convorbiri* voiefte a-1 duce ,ad  absur-
dum*.__Şi l’a dus. — Nu mal olar, ei cu
totul altă ce vă vorbefte d. Maiorescu.

In sfirfit d. Dr. Zotu ne spune, că Lo
gica lui Maiorescu e nelogică, fiind plină de

contrazioerl. O fii Dar un d. Dr. Zotu e 
omul,careni-o va dovedi acăsta. Pentru a 
a răta  o contrazicere, înainte de tâte  se ce
re capacitatea de a înţelege de ce e vorba: 
D -lul Dr. Zotu îl lipsefte acestă capacitate 
prim itivă gi prin urm are pentru capul 
d-sale cartea d-lui Maiorescu, foarte firefte 
nu e de c&t o îngrăm ădire de oontra-zi- 
ceri. E in adevăr frum os, cum Gminescu 
ia pe criticul improvisat peste picior tn 
»Curierul de Iaşi*; e îneă mal frumos a 
vedea, oum criticul se bucură de impor
tan ţa  oe i se dă fi respunde cu seriositate 
hazlie în »Pressa*.

Vorbind despre noţinnl, Maioresou ijice:
* Orî-ce noţiune este o representare rela

tivă la  acela-şl obiect fi ooprin^ând par
tea lor comună.»

Acesta e definiţiunea uoţiuneî * noţiune, y 
o definiţiune, care trebue să potu fi apli
cată la t6te noţinnile posibile.

Urmeijă apoi explicarea definiţiunei:
«Consoiinţa nostru primeşte din expe

rienţă mal multe representărl asupra ace- 
lu ia -şl fel de obiecte. Un copil de ex. etc.»

Contrazicere ! strigă învăţatul Dr. Zotu. 
In tr’un Ioc e vorba de acela-şl obiect; iară 
in tr’altul de acela-si fe l de obiecte. El nn vede, 
oă in definiţiune e vorba de obiectul ab
stract al representăril, care ouprinde par
tea comună a mai multor representărl; iară 
în explicaţie a vorba de obiecte reale, din 
care experienţa primeşte representaţiunile. 
In aceia-şl vreme el uită, că definiţiunea, 
vorbind, de *acela-ţt fe l  di obiecte,» ar fi 
ftngustă, de 6re-ce nn s’ar putea aplica la 
t6te noţiunile posibile. Ast-fel sunt ori, cel 
puţin  s’a r putea să fie, noţiuni singulare 
(Einzeln-Begriffe) care nn se referesce la 
*acela-şi fel de obiecte,» ci la nn lucru, care 
e singur in felu l stu definit. Definiţiunea fi 
la aceste trebue să se potrivesca. *Plevna» 
e noţiune? Credem, că da 1 ba credem, că 
este chiar o noţiune singură în felul ei. 
Definiţiunea comunicată în  cartea d-nulul 
Maiorescu se potriveşte şi pentru acăsta 
Nu se potriveşte însă cu creeril domnului 
Dr. Zotu.

Amicul nostru Eminescn aruncă o vorbă 
răut&ciâsă şi 4ice, că acel *acela-ft obiect» 
e un * lapsus calami», o greşeli de con
dei şi este o frumuseţe a vedea, cum in  
teligentul doctor ia aoest& vorbă drept 
bani buni şi călăreşte pe ea.

Ascultaţi, vă rog, ce 4ioe doctorul:
* Asemenea noi am criticat pe d. Maio

resou, că confundă noţiunea ou reprasen- 
taţiunea comună şi că definesce răii no
ţiunea. D. Eminescn ne răspunde, oă aci 
este «lapsus calami», «o greşeli de con- 
deifi» a d-lul Maiorescu. Acest mod de 
apărare este f6rte comod; căci, daca în fie
care moment vom admite când greşeli de 
memoriă, când greşeli da oondeiii, a tnncl 
uşor şi arapul se face alb.

In fine, am arătat, că logica d-lul Ma
iorescu, fiind alcătuită de diferite elemente 
eterogene, conţine multe contra4icerI. D. 
Eminescn respunde , că contrazicerile nu 
însemneză nimio ; că ele nu sunt o dovadă 
de nesciinţă. D-sa 4*oe : *0  contrazicere 
dovedesoe cel m ult ceva în privirea puterei 
de judecată a unul om, nu în privirea sci- 
iuţeî». Cu alte cuvinte d-sa este dispus a 
sacrifica puterea de jndecată a d-lul Ma
iorescu, pentru a 'I  apăra sciinţa. Daca 
d. Em. crede că cu acest răspuns m’a 
combătut, efl bucuros mă deolar învins. 
Va fi 6re şi d. Maiorescu m ulţum it ?....

D r. Zotu.

Depaite ne duci, doctore, f6rte departe!
Apoi nu e lapsus calinii : e un lucru, 

pe care 6menil de felul doctorului Zotu nu
II pricep, este o cursă, in  care genialul 
critic s’a lăsat să fie prins.

Să ne mulţumim cu aceste.
E de prisos a mal spune, că dacă noi 

am dat *critioeI» d-lul Dr. Zotu 6reşi-care 
im portanţă, i-am dat’o, fiind-că acest *ope- 
ratt  a apărut în  *Columna lui Trainn» şi 
s’a  reprodus în * Pressa,» i-am dat’o, fiind 
că ştiam, că în dosul d-lui Dr. Zotu mal 
este cine-va, care voieşte ce-va.

Şi dacă ne-am dat silinţă a duce pe d. 
Dr. Zotu ad absurdum, silinţa nu a fost 
de dragul d-lnl Dr. Zotu, oi de dragul a- 
celora, oare staQ în dosnl lui. *Şi dacă 
voiam să facem pe cine-va de ruşine,» nu 
voiam să 'I facem pe d. Dr. Zotu, oi pe 
aoeia, care stafi în dosnl lui. Căci pe d. 
Dr. Zotu îl înţelegem forte bine: el ştie 
ce face şi forte puţin îi pasă de ocara, pe 
care o pate.

Nu înţelegem)! însă redacţia 4>&rulul 
«Pressa,: cu tulumbele nu se ia Plevna!— 
Nul c&t e lumea ! Dacă nu aveţi tunnrl 
Krupp, apoi şedeţl frumos acasă.

Ori p6te... Ne aducem aminte, că odată 
»Pressa» publicase nişte insulte grosolane!

contra Preasfinţiei Sale Părintelui Mitro 
polit. Interpelată fiind apoi in «Timpul», re
dacţia a respuns , că „A dm inistraţiunea 
e vinovată. Poate dar oa fi astă  dată  In 
dosul d. Dr. Zotu nu a de c&t t Admm 
straţiunea ziarului Tres sa*.

Aş» să fie.
C&t apoi pentru ómenii cu veleităţi cri 

tice, ca d. dr. Zotu, II sfătuim  ca înain te 
de ca a-fl vîrî m&na in coşniţa cn albine, 
să bage bine de sé mă, ca nn cum-va să 
le pară răii in urm&.

Tanda.

C R O N I C A

Locul de primar al Comunei Bncurescl 
stă vacant de a tâ ta  timp, fără ca pnter 
nicil 4ilel să număscă vr’unnl din Consv 
l ie r l! Care să fie ó re cansa acestei s tă ri de 
lucruri ? Unii pretind, că radicalii nu pot 
găsi pe nimenea, care se inloâuiască pe bă 
tr&nnl lor cap.

A lţii susţin, că consilierii cari nu s’afi 
retras, sun t to ţi pretendenţi, pentru acăstă 
însemnată dem nitate fi Ministerul mena 
iţi&nd susceptibilităţile tu tu lo r, nn găsesce 
de făcut alt-oeva, de c&t a nu numi pe 
nimenea. Alţii, in fine, zic, că d. Procopie 
Dnmitrescn, care întrunesce m ai multe ti 
tlu ri pentru acâstă fnneţiune, nu  inspiră 
guvernului tó te  garanţiile, ce inspiră d-nn 
senator Manolescu.

Fie, în  fine, ori ce ar fi, constat&m că 
a tâ t  postul de Prim ar, c&t fi m ai multe 
locuri de oonsilierl, sun t vacante de a tâ t 
timp, fi alegătorii a ii fost desilusionaţî de 
aleşii lor.

Ia tă  cum afi respuns candidaţii guver
nului încrederel alegătorilor.

Ni se comunică ştirea, că guvernul a re
vocat pe d. Degrea din funcţiunea de a- 
gent diplomatic al României pe l&ngă Cur
tea din Berlin. Motivele unei asemenea 
măsuri, se 4ioe că a r fi neisbutirea domnu
lui agent de a încheia o convenţiune co
rner ci tlă cn Im periul Oerman.

Dăm însă acăstă scire, sub t6 tă  reserva.

Joi, la 22 Septemvrie, a fost la ordinea 
dilei, înaintea CnrţiI cu ju ra ţi  din Bncu
rescl, procesul fostulnl prefect d-nul Iaoo- 
vache, d-lni Mehtnpcin şi Dăscălescu, daţi 
judecăţii de către puternicii ^ilei, incă de 
la venirea d-lor la gnvern.

Procesul s’a am ânat, dupe cererea mi
nisterului public, pentru *a geptea 6ră»! 
Nici unul din m artorii propnşi de acusa- 
ţione nu s’afi presentat la înfăţişare. De 
şi apărarea a declarat, că priimeşte depo- 
siţiunele acelor m artori, ast-fel cum sunt 
ele trecute în  procesele verbale, totngl, 
Curtea presidată de d. *6eorge Schina», 
a admis cererea de am&nare, propnsă de 
procarore. — Este 6re ju s t şi echitabil, 
ca o afacere criminală să se judece peste 
un an şi jum ătate de la începerea sa? 
Crede 6re d. procuror general, d. Opreanu, 
că atâtea amânări ne pot împăca cu spi
ritu l procedurel criminale, care teclamă 
celeritatea înainte de t6 te?

Ce să cră4ă publicul de tâte  aceste? Şi, 
daca m artorii nu s’aO presentat, pentru 
ce nu s’aQ dat până acum mandate de a- 
ducere în contra lor, spre a  evita o nouă 
a jurnare?

Este dar o persecuţiune la mijloc; şi 
consecinţele el se vor înt6rce in contra 
aoelora cari afi provocat’ol

Toţi aceia, cari s’afi dat judecăţii de 
guvernul urai şi al răsbunărei, aii fost a- 
chitaţl.

De unft-4I 'p refectu l Nioolaidi» de la 
Focşani se achită de Cartea eu ju ra ţi din 
Galaţi, în aplausele asistenţilor; şi pu
blicul ’şi adnee aminte c&te negre calom
nii s’afi asvîrlit în contra sa de către ra- 
dioail noştri! 1

Va veni insă 4>ua, când el vor avea să 
dea o aspră socotâlă ţârei pentru purtarea 
lor inoalificabilă şi aoea 4> nu este departe.

(JVeassa)

Londra, 6 Octomvrie.

Se telegrafiază din Belgrad oă mal m ulta 
corpuri de m iliţie aii prim it o rd inal de a 
se intruni la 8 Octomvrie spre a  se oampa 
fi a  face eserciţil.

Mal m ulte corpuri de regulari su n t deja 
pe drum spre graniţă. A sosit o mare can
tita te  de chassepotnrl.

O depeşă din Viena anunţă  că guvernul 
german a protestat din noii şi energic con
tra  barbariilor tnrcesol in  Balcani.

Bnsolnc, 3 Octomvrie.
Bombardarea a pricinuit în urmă păgubi 

forte m ari in oraf. Peste cincl-spre-^ece 
case aşe4ate mal cq osebire in  m ahalana 
tnrcăscă aii fost arse cu totul. în tă rir ile  
n ’afi suferit de loc.

Şamla, 4 Octomvrie.

Turcii afi inoeput erl o mişcare ofensivă 
lângă Osman-Bazar şi In tre  Keţelevo şe 
Kevatepe.

co
CM

U L T I M E  SCIRI
T E L E G R A F I C E

(Agenta Havaa).

— Serviciul 4a la s Ootomvrle, 9 are dimineaţa — 

Constantlnopal, 6 Ootomvrie. 
Ahmet-Ehinb şi Mehemet-Ali afiaoait aci. 
In urma unei anohete deschisă la Mun- 

tele-Athos, mal mulţi călugări afi fost is- 
goniţl.
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Â eşit de sub tip a r şi se aâ& de 
vânzare la m agasinele de musio& 
ale d-lor Gebauer şi Şandrovits, şi 
la au to r :

CÂNTECUL ROŞIORILOR
D E  I . A  V E D E -  

Dedioat Măriei-Sale
DOMNITORULUI ROMANILOR CAROL L

Poeeia de 
Loceteaeat de stat a ţ je r  K, C. I I I I U U I D

PENTRO VOCE 81 P1AN0 
da

C A R O L  P A Ş I L L  jun .
Preţu l 1 lefi fi 50 bani.

O doamnă română, de bun& fa 
milie, care a  stud ia t şcoala Înaltă 
de piano la Geneva şi care cunoasoe 
limba francesft, doreece a  in tra  In tr ’o 
familie distinsă ca dam& de compa
nie saQ pentru a da lecţii unei dom- 
ni şi oare.

Doritorii se vor adresa la redac
ţia  acestui ziar.



T I M P U L

Ânunciû prealabil.

OPERA ITALIANA
S T A G I U N E A  1 8 7 7  

Director a rtistic , d. B. FRA NCHETTI

Un abonament pentru 20 representaţiunl 
este deschis în Binronl Casieriei Theatrulnl.

Sub-scrierile se fac de Ia orele 12—3 
d. a. tn fie-care 4' de la 10 până la finele 
lunel Septembre.

PREŢUL ABONAMENTULUI:

Pentru 20 reprezentaţii.

Benoar fi B e l-E tag e ......................... fr. 600
Loja rangul III . . *............................» 350
Stal I . . .......................... . . . »  100
Stal II  ............................................ ..... 75

Preţurile serale.
Loja I  şi I I ............................... fr. 36 —
Loja I I I ............................................  20 —

.............................»  6 —

..................  . . . .  4 - 1

............................... ..... 2 50

Théâtre Français —Salle Bossel
Direction de 

UUDlo E M I L I E  X C E X jU S H .
Dimanche le 25 Septembre 1877 

GRANDE REP RÉS ENTATI ON 
areo le ooncours de

M ile E. KELLER, Mr A. RIGA, M ile FACETTE,
Mlle Fovelli, Mrs Paul Legrand et Alexandre 

1ère représentation

LE BARBIER DE TROUVILLE
Operette en an aote de Jaime. — Musique de 

Oh. Leooq.

LA CONSIGNE IS T  DE RONFLER
Comédie vaudeville en an aote par Mrs Labiche 

et Lambert l'hibouit, musique nouvelle.

U N  Q O I P B O Q U O
Sajnette bouffe en n u  aote d’He t ô .

Stal I 
Stal n .
Stal III

Abonamentul va fi plătit cu anticipaţiă.

Repertoriul va fl cn totul variat.
începerea stagiunii va fi în luna Octombrie.

Sub-scrisnl nu va ornţa nici nn sacri- 
ficiii pentru a bine merita bnna-voinţS a 
onor. public, cn oare tot-d’a-una a fost 
onorat.

Ca tdtă stima 
33_ F E A N O H B T T I .

DILIGENTA QILNICÀ

O jnnă damă germană
cn canoscinţă de mal multe limbi, voesce 
a se angaj» ca guvernantă sau menageră 
la o familie în Galaţi saQ în districte.

<A se adresa la Ţigănuşi vechifl via-â- 
vis de poliţie in Galaţi.

Loisa H ertt.

din

PLOESC! l i  BM O V SI RETOR.
Plecarea din Ploescï la 1 oră dupe a- 

miaz, dnpe sosirea trennlni accelerat din 
Brăila şi trennlni de porsône din Bucnresel.

Sosesce în  Braşov la 4 ore diminâţa 
în coincidinţă cn trenai ce plecă la Pesta 
la 11 ore diminâţa.

P lecarea  din Braşov la 8 ore séra dnpe 
sosirea trenala i din Pesta.

Sosesce in Ploescï, la 11 ore diminâţa 
în ooinoidinţă cn trenul la Bncnresci şi 
Brăila.

F R U M U S  E Ţ A!
F R À G E Q I M E A  T I N E R E Ţ E l  A  P E L E i

Ca mijloc neîntrecut pentru înfrumuseţarea pelel 
•'a& recunoscut de täte damele cea cerce tatu de 
autorităţi, escclcnta, nevătămătdre» fi adevirata

RA VI S S A NT E
de Dr. L B J O S S B ,  Paris.

Acest mijloc de purifioaţiunea polei, 
recunoscut In tita lumea, s’a arătat 
ca oel mal bun şi cel mal aotiv din 
tdte mijldcele de Înfrumuseţare spre 
a depărta sigur pete de s6re, coloritul 
sirelul, roşeja, pete galbene, precum 
si tite neourăţeniele pelel. RAVIS 
SÂNTE dă pelel o frăgezime a tine 
reţel forte frum&sS rosa-deschisă şi ca 
de catife, face pelea şi mfinile alb 
lucitor si delisat, este reooritdre 5 

p&strd(Jă pelea fragedă pănă In vlrsta oea mal 
înaintată.

NEFALSIFICAT se găsesoe In Bucurescl numai 
la d-nu BRUS, FARMACIA LA SPERANŢA.

PPEŢUL: I flacon mare 8 fr., I flaoon mit 5 fr
Deposit general la H. SCHWARZ, Budapsst M arie 

Va oriegasse No. 9. 595.

De Închiriat
diferite

APARTAMENTE
A se adresa la D-nu 

Ş T E F A N  P R E T O R I  AN 
Strada Sfinţilor, No. 54.

(628 -5)

1  M e ii lo facultate,
care cunâsce 

I bine şi a prac
ticat mai mnlţi ani studiele programului 
liceal, doresce a preda lecţiunl particulare.

A să adresa la administraţinnea acestui 
tjiar Palatu l »Dacia*.

C E  S E  P O A T E  C A P A T A
P S S I ţ T T R l U  «  F B A W C I

LA DESFACEREA SPECIAUTATILOR IN PANZARIA
n

L I N G E R I A  D I N  V I . E N A
Calea Mogogóieí Palais „Dacia“

Pentru 50 bani: I cot Pichet da vară.
Pentru 5 franci: O oămaşă de Oxford engles.
Pentru 4 franci 50 bani: I păreohe pantaloane pentru eălăre|t.
Pentru 5 franci: 6 perechi mánchete ori ce fason.

2 garniture oolorate de dame.
ÎS gulere engl., In orl-oare fason şi mărime.
6 părecU ciorapi patentate.
6 gulere moderne pentru dame, după alegere

12 batiste albe de p&nză adevârată.
Pentru & frânei: ÎS batiste bine colorate tivite şi spălate.
Pentru 5 franci: 6 prosópe de păniă curată.

6 şervete da masă de p&nsă adevărată.
13 şervete albe de oeaid.
1  cămaşă modernă, simplă s¿8 brodată.
2 batiste ou monograme fin brodate.
1  batistă france să fin brodată ea dantele.

Pentru 3—8 franci: 1 corset de damă 
Pentru S'/s franci: 0 cămaşă de n&pte.
Pentru 5 franci: 8 pepturl fin brodate pentra cămăşi de bărbaţi.

S garniture fine şi moderne pentra dame (gulerul şi manşete).
1 camisón modern brodat.
1 faţă de masă colorată cu ciucuri, pentra café.
1 cămaşă séü o pereche de ismene de damă, bogat brodate.
1 cravată de damă, adevărată Críme-Dentelle.
1  fustă costum plissd.
1 bucată Tulpan.

42 de coti — I bucată Chlfon franţuzesc.
Pentru 10 trancl: I bucată Robe d’enfantş de teile.
Pentru 18—24 franci: I bucată Tartan engles de 5 coţi.
Pentru 20 franci: 24 eo|I Pichet.
Pentru 20 franci: I bucată Manta de bale.
Pentru 18— 25 franol r 1 bucată pănsă de Ramborg, de 86—46 coţi.
Pentru 55— 68 franci: 1 bucată p&nsă de Belgia de 60 eoţf.
Pentru 75—108 franol: 1 bucată p&nsă Corona de 58 coţi.
Pentru 115—Sto franci: 1 bucată Toile Batiste francés.
Pentru 12—22 franci. Plap&mtt de lină fórte fine.

Afară de articolile menţionate so găseşte tot-d’a-una trusourl complecte.
Calea Mogoş6ieI Palatul „Dacia“ .

Oomăn̂ iledin districte însoţite ea preţ«l respectiv se ver electaa fearte grabnic oonseiinoios

Pentra 5 franol : 
Pentru b franol : 
Pentra 6 franol: 
Pentn  5 franol: 
Pentru 5 franol :

Pentru 5 franol: 
Pentru b franol: 
Pentru 5 franol : 
Pentru & franol: 
Pentru 5 franol:

Pentru 5 franol: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franol: 
Pentru 5 franol: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franol; 
Pentru 25 franci:

A. KBATOCHWIL
fini capelmaistrulnl A. Kratochwil, absol- 
vênd cu bun sucoes Conservatorul din Fraga 
şi reinturnăndu-se, doresce a da în orele 
sâle libere câte-va lecţiunl fundamentale 
de Piano, Violină şi Arangiam ent. — A se 
adresa strada Pensionatului No. 6.

ANÜNCIÜ IMPORTANT

Dorind a veni în ajutorul răniţilor sol
daţi prin ediţinnile mele litografice cn ju 
mătate din bani ce mi se plăteşte de către 
d-nii amatori pentrn cumpărătorea lor, am 
scos în publicitate tabloul fexact, represen- 
tând asaltai redutei din jurnl Plevnei, 
(Griviţa) nnde aii căijut bravul Căpitan 
Valter Mărăcinenu împnşcat cu şase glânţe 
tn momentnl înarborărei drapelului Romftn 
în vârful acelei redate. Pe tabloQ s’ail desinat 
şi adevăratul seii portret dnpe fotografia sa.

Preţul unui tabloii este num ai de an 
leii noii. D-nii doritori il pot cere de Ia 
mine, Calea Văcăreşti No. 151. Se află 
depus la Magazinele de librărie Ioanidi 
Strada Lipscani, la Ştainberg Strada Carol. 
D-nii din districte trimeţend banii în mărci 
poştale, le vor primi fără plată de tr a n s - : 
port.

Editor: Loct.-Colonel D. Pappasoglu.

Eforia Bisericel Creţulescu.

Duminecă 28, neoferindn-se preciul sa- 
stifăcător pentra arendarea moşiei CREŢU- 
LESCI, din Ilfov lingă Buftea, pe termen de 
sini ani ca începere de la Aprilie 1878; 
ce va ţine o a treia lic ita ţie , Duminică 
25 Septembrie, în cancelaria Eforiei, cartea 
Bisericei

DESFACERE TOTALA

Recomand bogatul meii asortim ent de 
felurite Piannri şi Pianine din cele mai 
renumite Fabrici ale Europei cn preţuri 
fârte scăijute.

W ilhelmine Schreiber 
(613).' Calea Mogoâiel No. 23.

I A eşit de sub t ip a r :

| Manual de Comptabilitate

PARTIDĂ DUBLĂ. ŞI SIMPLA 

pentru nsnl scâlelor de ambele sexe, de 

D I M I T B I B  I A B O U  

Deposit la librăria Fraţii Ioaoiţin, Lipscani. 

P re ţn l 80 B a n i .

S’a pus sub tipar şi Economia domes
tic* cn Comptabilitatea domestică.

A eşit de snb presă şi se afiă de vén- 
ijare la librăriile Soceo & Comp. şi Fraţii 
Ioaniţin:

ÎNVĂŢĂTURA ELEMENTARĂ
despre

Dogmele bisericel ortodoxe de răsărit
de D. ST. CĂLINESCU

arangiată confarm programei în vigâre 
pentra clasa III din licee, gymnasie, scâle 
centrale de fete, icâle normale şi pentrn 
clasa II din seminario.

P re til  85 bani.

deRj 
loi- MUn profesor

vat academia se oferă a preda

l i E ! C T V  U  I V  M
în nrmătârele sc iin ţe :

Deeemn şi picturi, geometria, materna- 1  
tica şi îngenere tâ te  sciinţele necesare pen
trn  pregătirea de a pntea intra in şcâlelej 
•uperiâre. Afară de aceste va putea da lec-1 
ţinnl de piano, de limba francesă şi englesă. si>’ 
A se adresa Strada Virgilin No. 6 bis, sâtt m 
la Tipografia Thiel k  Weiss.

F A B R I C A
de

CHARTIE MECHANIOA
de la

zArnesci, lAngA braşov
produce chârtiă de tipar in diverse caii- mk 
ta ţi in formate de cele mal mart unitate 51 
pentrn fliare A se adresa la direcţiunea j r  
numitei fabrice în Braşov, Strada Catarina' ş  
No. 402.

moşia CĂLUGĂ- 
U t J  d l  U U U d l ,  BENI Districtultt 
Vlaşca, Câlniştea. Doriţoril se vor adresa 
la d-nu W arthiadi Strada Moşilor No. 96.

625—7. I

S T R A D A  C A R O L  W i m 0- «
»LA STÎUA ALBĂ«

A V I 8  I M P O R T A N T  
întâiul şi renumita! Magasin de

1 N C A L T I A M I M T E  P E N T R U  B A R B A T I ,  D A M E  S I  C O P I I
sab firma

P H I L I P P  Q O L D 8 T E I N  
»LA STfiUA a lb a *

8trada Carol I No. 5, (Curtea veche) vis-fc-vis de Sigismund Prager.
Soaindu’mî de curând din cele mal renumite fabrioe existente din str&in&tate, ou care 

statl in relaţiunl intime de mulţi ani, un mare asortiment de diferite m&rfl dnpe fastfnele 
cele mal moderne ţi lucrate ou oea mal mare soliditate, d. e. pentru Dame: Polonese oa 
nasturi In tdto formele, Sandale, Pantofi, gol.; pentru B&rbaţl : Ghete de vacs, Maroquin, 
Maroquin salon, Pantofi yi tot oe se atinge de Ino&lţ&minte b&rb&tesol, asemenea pentra 
Copil fcdte felurile de ghete ou nasturi, elastio yi altele, vd rog a v8 convinge de adevăr 

Acdstă. mag asie este una din oele mal vechie din Capitală, oare ’sl a câştigat o reputaţi une 
de oele mal frumdse pentn soliditatea fi eftin&tatea m&rfurilor, 91 sper, o& |i  in viitor voifi fi 
onorat ou Clientela D-v6atră. PHILIPP 80LD8TEIN,

Strada Carol I No. 5, (Curtea Veohe) vis-â^via de Sigismund Prager »La Sldua albă.4

E S P O S I T  S T R A D A  E P I S C O P I E I  No. 4
LA »STBDGDBILE NEGRU«

O C Ă S î t N E  R A  B Ă

VINURI NATURALE
VECHI DE 4, 8 ŞI 11 ANI

I  IST F X j A . O O A . 3 S T E  S X  O U  O C A U A  
ou preţuri f6rte reduse fi neauzite până acum

I N D I G E N E  A L B E  Ş I  N E G B E
Oe Cotnari 
» Drăgăţanl 
.  Odobeştl

Oe Déle Mare Băşicată
Mischet Negru Vârtos
RaŞechlc TiaăMcl

V  I  N  U  K  I  S T B S I N B  
en gros şi en detail 

III Oc Rhin Til Malaga
II » Ungaria | Madera

Oe Champagne !|| Oe Rhin | Malaga .1 Chsrry
,  Bordeaux ||| » Ungaria ||| Madera ||; Muscst Liad

Nu póte ooncura nimenl cn mine niol In priTinta calitK îl vinurilor |i niel In ceea 
oe privesce pre|ul lor.

NB. Liqucururl, Oifcritc Cegnacurl vieex yi fin Champagne, Juici veehe natural! fl 
Unt-de-lemn de Teccana.

2VT. T H E O D O R E S C t T .
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P H A R M A C IA  X.A „S P E R A N T IA “ ♦♦
CALEA UOGOŞOAE1, M. H

D E P O U L  M E D I C A M E N T E L O R  F R A N C E S E .  J
Obiecte de Caaoiuo fi Axtioole de Toalete. — Asemenea se angajâsfc a efeotua orl-oe co- |G  

mande din ressortul medical. B R U S .  #
n u n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

C E L  M A I  ^ Æ - A . C 3 - A S X 3< r
DK

HAI NE CONFECŢIONATE şi de ARTICOLE DE MODA
„A. la . b e l l e  j-audustiîire“

« i O S B F  G R U I V B A I I M
20, Colţul Bulevardului şl S tradel Mogoşoiel, Casele Greeânu, 20

ESPOSITIUNEA DE HAINE
■  invit pe Onor. Public sà bine-voiescà a visita magasinul meft, unde va g&ai o Esposi ţ iune de haine 0 onf eoţ ionate cum n’a fost incâ In Bucurescl, şi anume

C O S T U M E  C O M P L E C T E
UËDINQOTS şi JAQUETÉ CU G1LETCELE LOR || P A R D E S I V B t  IN DIVERSE FASOANE
din stofele cele mal moderne ale sesonulnl de f a ţ a ,  şi croite dupé jurnalele cele mal none. Preturile sunt espnse In Galantarele Magasiel pe Strada Mogoşiiel şi Bulevardului 

şi se p i te  convinge orl-cine că am remas fidel devisiel acestui magasin r 
C03STSTJ2sÆ MARE Bl PRETIURI FOARTE MODERATE.

• P O S B F  © H Ü M B  A U M
»A LA BELLE JARDINIÈRE«, 20 Colţul Bulevardului şi Stradel Mogoşâieî, Casele Oreoâna 20.

T « r
Tipografia Thiel à W iess, Palatu l , D acia*.

%


