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C&t va ţine esposiţia, romanii măr
ind la Paris, vor găsi ziarul .T IM P U L * 

,6 rands Magasins du Printcmps, 
lulevard Haussmann 7 0 .*

• EPEŞl TELi GRAFICE
A L E  . T I M P U L U I *

(A genţia H avas)
(15 Iulie 4 d. am.)

Perl In, 15 Iulie.

[Principele Bismark pleacă astlvJ la Kis- 
5 gen.

Londra, 15 Iulie.

Şe ifclfgrafiază din Constantir opol către 
Osily Telegiaph»:

0  mare eonspiraţinne in contra sulte- 
nl u'a descoperit miercuri. CincT-iecI de 
n s t i r i  s’aU fica t intre persoanele inalte.

tandra. 15 Iulie.
! «Daily Telegruj h , publici articolele 58 
64 ale tratatului de pace de la Berlin, 

rivitoare la Asia.

BUCUREŞTI
M a r ţ i 4  (10) I u l i e .

Decizi uni le Congresului in privinţa 
noastră, influenţate de politica a- 
ienturoasă a guvernului radical, ne-afi 
tras  cu drept cuv&nt toată atenţi- 
oea, in căt un ne am putut ocupa, 
|s o vreme incoace, de mizeriele din 
ntru, de administraţia frauduloasă 

de abuzurile ce se comit pe toată 
ti ia sub scutul guvernului. 0 inter
pelare a unul deputat guverna men

it, privitoare la reaoa administraţie 
i in judeţul Suceava, ne dă prilejul 
j de a arăta cititorilor noştri, lipsa de 
ionştiinţiositate şi ruşine, ce ca rac

ii terizează pe guvernul actual,
Luterpelatorul depinge pârâgini- 

ea tn care se află administraţia jude
ţului Suceava, arată nelegiuirile ce 
e comit de prefectul actual, des- 
rie mi seria ln care se află ţăranul, 
in cauza rechiziţiilor pe cari a fost 
ilit, In contra legii, să le plătească 
n bani ln loc naturalii, constată că 
legerea consiliului judeţean a fost 

'Icută ln condiţiunl oprite de cou- 
ituţie, dovedeşte că sătenii sunt 
je ţinuţi cu c&te trei patru zile mal 

uit, de cât este permis, la lucrările 
'■to' se fac la podul peste rlul Mol- 
poyaj cerând guvernului să numească 
o comisiune, care să se convingă, 
^acâ spusele sale sunt adevărate.
> D. ministru de interne C. A. Ro- 

eetti, respunde fără a se fi uitat mă- 
ar, do pe declaraţinnea sa propriâ, 
n dosar, mulţnmindu-se numai a 

jeeita adunării raportul prefectului 
Acuzat.

In privinţa sătenilor, d. ministru 
Şe interne, 0. A. Rosetti lăsă, de si

gur din nebăgare de seamă, să-I scape 
masca iubirii ţăranului pentru câteva 
momente. D-luI zise, că abuzuri se 
comit pretutindeni, şi că treime să 
f im  mulţumiţi că nu se fac abuzuri 
m a l mari de căt cu trei patru zile, 
lucru care nici nu merită să ocupe 
timpul preţios al înaltei adunări.

Nefliind insă mulţumit raportorul 
cu acest respuns, şi insistând ¡-â se 
numească o comisiâ, d. preşedinte 
al consiliului luă cuvântul, asigurând 
că d. Diaronoviel. prefectul de Su
ceava, este uu băi bat foarte conşti
incios şi onorabil şi in urma aer stei 
declaraţiunl solemne, incidentnl se 
iuchide.

Aşa dar miniştri democraţi aă de 
clarat in adunarea publică a depu
taţilor tot democraţi, că uu prefect 
poate să viol- ze constituţia şi să ră 
pească munca ţăranului, rămânând 
cu toate acestea om foarte conşti
incios şi onorabil.

Unde să se mal du< â ţăranul ca 
să reclame in contra nedreptăţilor 
ce i se fac, daca la instanţa cea din 
urmă, la adunarea reprezentanţilor 
i se zice să tacă din gură, fiindcă 
toate treburile lui sunt lucruri cari 
nu merită să ocupe timpul preţios 
al oamenilor foarte ocupaţi din ca
meră?

Şi apoi cu ce drept trimite d. C. 
A. Rosetti la puşcărie pe un om care, 
impina de foame, fură o p&ne. pe 
când el InsusI declară, că poate să 
se felicite, că prefectnl nn le răpe
şte sătenilor mal mult din munca 
lor, decât trei patru zilei

De ce nu decorează pe omul care 
fură o p&ne, pentru meritul că nu 
a furat cinci-zeci de pânl?

Dar aşa sunt democraţii noştri!, 
iubesc foarte mnlt pe popor, şi mal 
ca seamă averea şi munca lui.

DIN AFARA

După ştiri din Constantinopol cătră 
ziarele străine, Ruşii fac pregătiri 
pentru a se retrage ln spre Ciatalgea. 
Garda Împărătească se va întoarce la 
Petersburg. De căt va timp o comisie 
de ofiţeri de stat maior rus, se o- 
cupă cu fixarea a trei linii de re
tragere paralele, cari vor fi prevă 
znte cu Intâritur! uşoare , şi pe cari 
oştirea rusească va procede la de
şertarea Rnmeliel.

Prinţul Dudukof-Kasakof a fost 
Inşiiuţat de cătră Ţarul, pe cale 
telegrafică, că celedoâ Bulgarii trebue 
să rămână ocupate de cătră oştirile 
ruseşti âncă vreme de un an de 
zile.—Comandantul rus s'a dus ne- 
zâbovit de la Adrianopol la S. Stefano, 
pentru ca să ia tn primire rândul

ăutâl de puşti pentru viitoarea mi
liţie a Bulgariei.

— Colonelil englejl dd. Fawcet şi 
{ Blunt, cari se afină la Constantino
pol, s’afi dus, după cum spun gaze 
tele din partea locului, cu o misie 
specială in muntele Rodop. Această 
misie era adică de a da resculaţilor 
turci ajutoare din partea unul co
m itet din Londra. Din Constantino 
pol se scrie apoi cătră .Times*, că 
consulul englez Frwcet, care fosese 
trimis in ţinuturile muntelui Rodop 
să facă o cercetare, a constatat la 
faţa locului nişte cruzimi ingrozi 
toare, săvârşite de Bulgari, de cazaci 
şi prin unele locuri chiar de oştirea 
regulată rusească, asupra populaţi
ilor turceşti, nearmate şi fără apă
rare, şi chiar asupra creştinilor cari 
ţineaţi parte turcilor.

„Nord. AUg. Zeit. scrie in numă
rul săâ de 1 Iulie, cu privire asupra 
Romăniel, aratănd c&t de neaşteptată 
poate fi trecerea de la pesimismul 
cel mal posionat, la meditaţiunt li
niştite. Pe c&nd p&ne mal alaltă erl 
guvernul romănesc a refuzat neted 
primirea Dobrogel, „Times* primeşte 
acuma o corespondenţă din Berlin, 
in care se asigură, că guvernul se 
ocupă deja cu proectele exploatării 
noului pământ.*

In privinţa transacţiel Ciprului, 
.Gazeta Germ. de Nord* zice : 

.Luarea in stăpânire a insulei 
Ciprn de cătră EDglitera, este ca 
bun drept privită pretutindeni, ca o 
măsură a politicei englezeşti, care 
are de scop a adăposti inriurirea şi 
poziţia el in Răsărit, pe cari le crede 
dânsa trebuitoare puterii şi intere
selor sale. Această măsură, privită 
din pnnctul de vedere al civilizaţiei 
in deobşte şi din al desvoltăril mo
rale şi materiale a Asiei-Mici, nu 
poate fi primită am interi de cât cu 
aprobaţie de toată lumea.*

„Gaz. Germ. de Nord* zice, că 
guvernul german era mal dinainte 
incunoştinţat de convenţia anglo-tur
cească, fără insă să i sei fi cerut 
a'şi arăta parerea sa in această pri
vinţă.

In privinţa lucrării congresului, zia
rul parisian „le Temps*, face urmă
toarele consideraţii :

............... D. Bismark, intr’o cu
vântare a d-sale a afirmat, că „con
gresul a ajuns la o deslegare, ce e 
in stare a mulţumi pe toată lumea*, 
şi a adus laude „spiritului împăciui
tor, care neîncetat a insuflat pe ma
rile puteri întrunite la congres*, ş

care a făcut să se câştige acest fru
mos résultat. Foaia oficioasă .Cores
pondenţa provincială*, care se insuflă 
d’adreptul de la cancelarul Germa 
nie), vede in viitorul trac ta t de pace 
de la Berlin, „incepntnl unei none 
ere de desvoltare şi de pacinicâ pro
păşire.

,Să mulţumească pe toată lumea? 
— frumoasă şi nu prea mică laudă ; 
ne temem nnmal că nu toată lumea 
o va încuviinţa. Cât despre era de 
prosperitate, ce are să o deschiză 
lumii tractatul de la Berlin, lângă 
aserţia foaiel oficioase germane s’ar 
putea prea lesne pnne o altă afir
maţie, diametral opusă, şi care în
cepe a ieşi Ia iveală din deosi- 
bite părţi. Multe persoane nu văd 
in pacea de la Berlin, decât o pauză, 
şi privesc Asia-micâ ca un câmp de 
bătaie, unde Rusia şi Marea-Bretanie 
ă;I vor disputa peste căţl-va an! 
domnirea asupra Răsăritului. Numai 
viitorul ne va putea spune, care din 
aceste doă afirmaţii este întemeiată.

„Fără a înjosi peste măsură Con
gresul de la Berlin, trebne consta
ta t de aminterl, că cele doă fapte 
mari, cârl s’aû săvârşit de la Înce
putul negoţierilor, s’aû Îndeplinit 
afară din Congres. împingerea gra
niţelor Bulgariei păuâ In Balcani? a 
fost hotâritâ după Inţ 'legerea Intre 
Rusia şi Englitera, Înainte de des
chiderea Congresului, care n’a mal 
avut de cât să Înregistreze faptul 
şi sâ’I reguleze amănuntele. Conven
ţia  englezo-tureeaseâ de la 4 Iunie 
este aşijderea un act, care n’a fost 
şi fără Indoiaiâ nn va fi snpns apro
bării Congresului. Ast-fel, protec
toratul englezesc In Asia-Mică, şi 
antagonismul, mărturisit şi motivat 
de către Englitera, pe care acest 
protectorat ăl statorniceşte Intre 
Englitera şi Rusia, este uu fapt de 
o Însemnătate, ce Întrece toate ho- 
tftririle luate în Congres.

.Tare prin tractatnl séü de la 4 
Iunie şi prin stăpânirea insulei Ci
pru, Englitera s’a putut arăta mal 
puţin pretenţioasă. După cât pare, 
ea este mulţumită in privinţa Ba- 
tumulul, că este lăsat port-franc, 
după chiar învoirea Rusiei. Englitera 
nu stăraieşte ca Armenia să capete 
autonomia cerntă de ârmenl, şi se 
invoieşte ca să se intinzâ Armenia 
rusească până la Olti, adică până 
la jnmătatea drumului dintre ceta
tea Kara, astăzi rusească, şi oraşul 
turcesc Erzerum.

„Stăpânirea insulei Cipru, din care 
Englitera va face o staţie pe mare 
şi o bază de operaţie, in caz de vr'nn 
resboiû in Asia-miiâ împotriva Ru
siei, i se pare a fi o contra greutate 
îndestulătoare, faţă -cu câştigurile 
Ruşilor in Armenia. Daca congresul 
aşa de uşor a regulat graniţele Ar-

meniel, nu’1 din altă pricină, deefit 
că Englitera a cedat, şi dânsa n’a 
cedat, decât pentru că i-a venit bine 
să cedeze.

Astfel, tractatnl anglo-turceac de 
la 4 iunie, a trecut peste capul Con
gresului ; a trecut pe d’asnpra tu- 
tulor hotâririlor; ac  st trac ta t sin
gur este pricina adevărată a isbân- 
delor silinţelor congresului, o pricină 
străină de Congres, care n’a fost 
prevăzută de dânsul şi a fost mal 
presus de controlul sâfi.*

PROCESUL
D E  IN  A L T A  T R A D A R E  

CONTRA LUI HÖDEL.

Iu zioa de 10 iulie se tra tă  pro
cesul in contra lui Hoedel, pentru a- 
tentatul asupra vieţel împăratului, 
comis in zioa de 11 maifi.

Curtea se compune din domnii : 
de Muchler, preşedinte : de Seid-vitz, 
re fe ren t; Sello. Rothmann, de Wulf- 
fen, Graefe, Scbaper, Ernst, Som- 
mer şi de Windtheim. Hoedel se in
troduce in sală de către un locote
nent de poliţie şi doi şnţmanl.

El se uită in sală eu faţa suri- 
zâtoare şi neruşinată, âşl aruncă pă
lăria pe banca acuzaţilor cu un 
efect teatral şi se aşează apoi pe 
dânsa şi el.

După constatarea personalităţii şi 
citirea acnzaţiunel, urmează intero
garea acuzatului. Acesta nu se ri
dică decât cu ajutorul şutmanilor, se 
pune drept cn braţele incruciş&te, 
respunzând la întrebări le ce i se fac, 
intr’nn mod obraznic şi nonşalan.

Preşedintele. Eşti acuzat a fi în
cercat cn conştiinţă, in zioa de 11 
maid, să omori pe împăratul, şi a fi 
săvârşit această hotârlre prin înce
putul executării, iar nu prin fapta 
indeplinitâ. Recunoşti prin urmare 
că eşti vinovat de înaltă trădare ? 

Acuzatul. Nu.
Preşedintele. Al venit la 21 apri

lie la Berlin; cu ce scop ?
Acuzatul. Cn nici nn scop hotâ- 

r lt i eşa ml-a venit pofta. Am vrut 
să mă duo prin Hamburg la Ame
rica.

Preşedintele. Al posedat deja a- 
tunel revolverul ?

Acuzatul. N u; mi l’am procurat la 
Berlin.

Preşedintele. Cn două zile inainte 
de 11 maip, cu ce scop ?

Acuzatul. Am vrut să mă împuşc.
Preşedintele. Cum ţl-a venit această 

hotârlre.
Acuzatul. Din pricina împrejură

rilor.
Preşedintele. Dar al vrut să te duci 

la America ca să’ţl încerci norocul. ?
Acuzatul. Banii mei, cel două sute 

de mărci se sfârşiseră, şi uu mal a- 
veam mijloace de subzistenţă.

Preşedintele. Al fi putut să o faci 
in tr’un loc singuratic.

Acuzatul. După poftă ; mie âml 
făcea plăcere să mă împuşc pe strada
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lelor deprinderi ce aveai, şi anume 
din cauz& de furt. Recunoşti aceasta?

Acuzatul. Da.
Preşedintele. Apoi de la 14 ani in 

sus, al intrat ca ucenic la un tini
chigiu, şi de la 1875 până la 1876, 
al fo9t in c&lâtorii. In aceste călă
torii exercit&tu-ţi-al profesiunea?

Acuzatul. Da.
Preşedintele. La 1876 ţl-al pără

sit profesiunea de tinichigih şi te-al 
făcut colector de abonamente la zia
rele socialiste.

Acuzatul. Pe de o parte aceasta 
e adevărat.

Preşedintele. De ce ţl-al părăsit 
profesiunea ?

Acuzatul. Pentru că nu aveam in 
ea nici o mulţâmire.

Preşedintele. La 11 Martie anul tre
cut al luat de la mama d-tale 40 
mărci şi al făcut o călătorie, vizi
tând Metzul şi Trier; cu ce scop al 
făcut această călătorie?

Acuzatul. Citisem mal ’nainte o- 
pera lui Gu9tav Rasch despre Alsa- 
cia-Lorena, şi astfel ăml veni gust 
să vizitez acea ţară.

Preşedinţele. Astfel dar n’al făcut 
decăt o călătorie de plăcere?

Acuzatul. Nu. Căutam şi de lucru.
Preşedintele. Dar cu acea ocazie, 

n ai respândit broşuri ?
Acuzatul. Ba da, şi am şi agitat.
Preşedintele. La 11 aprilie te-al în

tors la Lipsea, unde al remas până 
la 24 maih. In acest timp al fu
rat din noâ de la mama d-tale, şi 
incă o sumă respectabilă, cu care 
te-al întreţinut aici in Berlin. In 
Berlin al vizitat întrunirile social- 
democratice, cărora le aparţineai.

Acuzatul. Nu e societate social-de- 
mocratice cea căreia aparţineam eh.

Preşedintele. Aparţineai societăţii 
pentru apărarea intereselor clasei 
industriaşe din Berlin.

Acuzatul. Aceasta nu e social-de- 
mocraticâ, ci mal mult creştinâ-so- 
cială.

Preşedintele. La creştinii sociali 
plăteai şi cotizaţie. Aparţineai dar 
acestei societăţi ? Cu toate astea, in 
Lipsea ţl-al schimbat vederile.

Acuzatul. Aceasta n'a fost o schim
bare de vederi, ci o cestie de afacere.

Preşedintele. De la 1877, al apar
ţinut anarhiştilor, cu al căror repre
zentant, un anume Werner, al avut 
relariunl dese.

Ştii ce sunt anarhiştii şi ce vreah el?
Acuzatul. Nu văd trebuinţa de a 

mă esplica aici in privinţa aceasta, 
asemenea nu văd trebuinţa pentru 
ce sâ'ţl arăt vederile mele, precum 
nici d-ta pe ale d-tale.

Preşedintele. Anarhiştii voiesc să 
schimbe societatea pe căi nenatu
rale. Ştii aceasta?

Acuzatul. Da.
Preşedintele. Dintre socialişti al fost 

alungat. Cu toate acestea vizitai în
truniri de asemenea natură.

Acuzatul. Am făcut acesta, spre 
a agita In favorul ideilor mele.

Preşedintele. Cari sunt ineile d-tale ?
Acuzatul. Am spus’o de mal nainte 

că sum anarhist.

Preşedintele. Al voit să tipăreşti 
şi o broşură.|

Acuzatul, (rizând) Aceasta era un 
fapt creştin-social.

Preşedintele. La 24 Ian. şi la 17 
Martie al ţinut Întruniri. In una 
din acestea, s’a tratat estiunea ră 
săritului; In alta a fost apoteozată 
comuna din Paris. Al vorbit şi d-ta 
In acele Întruniri ?

Acuzatul. Nu. Am dat numai nişte 
explicări Bcurte ca preşedinte.

Preşedintele. Acuzaţia citează mal 
multe expresiunl, ce al pronunţat 
prin restaurante contra unor per
soane.....  La un anume meseriaş
Eeil, al zis că eşti anarhist. Ame
rica are un preşedinte şi aceasta e 

I bine. Regi şi principi nu ne tre- 
buesc.

Acuzatul. Aceasta e posibil.
Preşedintele. înaintea celei de a 

doua Întruniri al zis: Regii şi prin 
cipi) despoaie popoarele. Viitorul e 
al social democraţilor.

Acuzatul. Aceasta am zis’o In os- 
pelul comunal contra primarului.

Preşedintele. La 17 Martie al in 
tra t cu mal mulţi lucrători, In bir
tul Springer, şi vorbind de actuala 
situaţiune a lucrătorilor al zis : A- 
ceasta mă face, ca să merg eh În
sumi la bătrânul Wilhelm.

Acuzatul. N’am zis aceasta.
Preşedintele. Birtaşulul din Schkeu- 

ditz, care nu voia să'ţl dea localul 
sâh, i-al zis: Gând ne vom puDe pe 
lucru, ştim de unde să Începem.

Acuzatul. E posibil, pentru că prin 
ast fel de glume făceam treabă.

Preşedintele. La birtaşul Hess din 
Metz , al z is: Sunt prea mulţi regi 
şi principi. In localul de tragere la 
semn din Metz, al vorbit contra 
ordinel publice şi contra Împărăţiei 
germane.

Acuzatul. Se poate.
Preşedintele. In Trier al zis Intr’un 

local: Nu mal avem trebuinţă nici de 
Împărat nici de guvern.La o parte cu el; 
noi vrem să fim liberi! Impărâţile 
trebue să împartă cu noi. Toţi tre- 
bue să lucreze de opotrivâ, un ceas 
sad două pe zi.

Acuzatul. Eă nu mă esprim In 
această formă.

Preşedintele. Puţin Înainte de aten
ta t al zis In Berlin unul Kruger, 
calfă de lăcătuş: Dacă toţi social* 
democraţii ar fi uniţi, ar ajunge el 
de-a supra şi ar putea să nimicească 
totul.

Acuzatul. Nu! N’am zis aceasta.
Preşedintele. Dar recunoşti propria 

d-tale epistolă ce al adreşat la 21 
Maih părinţilor, şi In care ziceai, 
că Germaniei ăl lipseşte un Teii; 
d-tale ăţl plăcea propaganda prin 
fapte.

Drept constatare, se citeşte epis
tola ce a scris acuzatul părinţilor 
săi In Lipsea, şi care, s’a luat. Acu
zatul vorbeşte In ea de tragerea cu 
arcul a lui Teii, prin care Elveţia 
a devenit liberă, despre jertfa ce 
a făcut pentru omenime, şi exprimă 
regrete că n'a nemerit cu pistolul. 

|Cu toate acestea, cauza nu e pier-

Sub Tel (Unter den Linden), eram 
fără conştiinţă.

Preşedintele. Acuzarea susţine, că 
nu al vrut să tragi in tine ci in M. S. 
împăratul.

Acuzatul. Eh nu sunt de vină pen
tru cele ce zic nişte marturl min
cinoşi.

Preşedintele. Al fi trebuit 9ă te ră
neşti şi vel mărturisi că nu al fost vătă
mat de loc. — I se arată revolverul 
pe care ăl ia in mână şi face co
coşul revolverului să joace de trei, 
patru ori, mărturisind că l’a încăr
cat cu şase gloanţe.

Preşedintele. Mărturii susţin, că al 
stat sub Tel, aşteptând trăsura îm
părătească. Este adevărat aceasta?

Acuzatul. Nu.
Preşedintele. Se zice că te-at fi a- 

propiat, îndreptând revolverul şi tră
gând asupra M. Sale.

Acuzatul. Nn’ml aduc aminte.
Preşedintele. Nu al văzut de loc 

trăsura?
Acuzatul. Nu.
Preşedintele. Se zice că al fi aler

gat peste stradă, trâgănd a dona oară.
Acuzatul. Nu ştih.
Preşedintele. Nu poţi sâ’ţl aduci 

aminte ?
Acuzatul. Nu.
Preşedintele. Al 6 fugit in urmă 

trăgănd âncă de doă ori asupra per
secutorilor, şi aruncând apoi revol- 
veruL De ce al fugit?

Acuzatul. Nu pot să dah nic! o j 
informaţiune.

Preşedintele. Se zice că al fi expri
mat d*ja mal nainte intenţia de a 
omori pe împăratul.

Aşa de pildă al întrebat pe legă- 
torul de cărţi Petsch, la ce vreme 
M. S. iese la plimbare.

Acuzatul. Aceasta se poate.
Preşedintele. In tot aceiaşi zi al 

fost la fotograful Dietrich, zicăndu’I 
că ar putea face cu fotografíele 
d-tale o afacere minunată, că nu al 
fi incă om renumit, dar că va merge 
prin lume o scânteie electrică, şi a- 
tuncl vel fi moraliceşte mort. Dacă 
ăţl pune cineva o stavilă in drum, 
atuncea al un revolver încărcat.

Acuzatul. Aceasta nu am zis.
Preşedintele. In zioa de 18 Mal 

fiind deja in inchisoare, al vorbit cu 
gardianul Soehnel, care ţi-a zis că 
al făcut o prostie. Al răspuns, am 
tras foarte răh ; dar când voi scăpa 
odată am să o fac mal bine.

Acuzatul. Poate că m’am espri* 
mat aşa; dar nu am vrut să înţe
leg cu aceasta, că voi trage asupra 
M. S. împăratului.

Preşedintele. Intr’o scrisoare de la 
21 către părinţii d-tale scrii: ,ImI 
pare răh că nu am nemerit, dar Po
lonia nu este incă perdutâ.* Scri
soarea este sub-semnatâ : Hoedel, 
atentator al M. S. împăratului.

Acuzatul. Aceast a fost ironie. 
Sub fotografii incă era scris : Max 
Hoedel atentator.

Preşeaintele. Cu privire la viaţa 
d-tale, se spune, că d-ta in etate de 
12 ani, al fost dus in institutul de 
corecţiune din Zeitz, din cauza re-

FOIŢÂ TIMPULUI

UTILITATEA

STUDIELOR NEOLATINE
I N  R O M A N I A

Prelegere ţinută la P&eultatea de litere din 8a** 
careţii Duminică 7 Maifl 1878, spre inaugurarea 

cursului de ‘Istoria literaturilor neolatine.»
de

<1. O. L. Frollo,

(Urmare.)

Eh am, d-lor, convingerea neclin
tită, că zioa va veni pentru copil 
noştri, când gintea latină va forma 
o mare unitate socială şi politică. 
Văz că popoarele pe vremea uoas 
tre tind a se grupa in mase mal 
compacte, fie ca îmbătrânirea soci
etăţii să nu mal ierte împărtăşirea 
puterii vitale, şi să silească fracţi
unile cele mici a se adăposti şi a 
tise ntregi in agregaţiunl mal in- 
nsei, fie ca progresul cel crescând

să impuie necesitatea unor între
prinderi colosale, ce nu se pot să
vârşi de individualităţi prea măr
ginite. Aşa fiind, este de crezut că 
gintea noastră, sah va inceta de a 
fi ceea ce este spre a fi cotropită 
şi asimilată in totalitatea el de că
tre alţii, sah că, printr’un avânt 
noh de viaţă puternică, ea va reln- 
truni la un loc toate mâdularile cele 
risipite ale vechiului colos, şi că a- 
cesta, sculăndu-so iu picioare, va a- 
coperi iarăşi cu umbra lui întreaga 
faţă a pământului.

In alternativa aceasta nu ştih să 
văz un termen de mijloc, şi nici nu
mi vine zâ crez ca această scumpă 
Româniâ, reînviată după nişte in- 
incercârl ce ar fi ucis alte naţiuni 
multe de o fire sănătoasă ; ca fru
moasa Italie, redevenită de abia o 
naţiune puternică după 14 veacuri 
de pregătire : ca mărinimoasa Franţă, 
de unde Ah pornit cele mal sublime ini
ţiative ale epocel: ca măreaţa Spanie, 
unde intr’o singură viaţă de om, fie ca
re convicţiune ştie să âşl verse sân
gele intr’o sută de bătălii : ca in fine 
Portugalia cea cutezătoare, care n’a

părăsit âncă apostolatul civilizaţi- 
unel In cele mal depărtate înfun
dături din ambele emisfere, să fie 
nişte naţiuni ursite a cădea aşa 
lesne sub epitropia pangermanismu- 
lul sah a panslavismului. In ori ce 
caz, dacă ele vor cădea, şi dacă, 
după frumoasa imagină a lui Quin- 
tana y Combes, „ vulturii de astăzi 
vor scoate din cuib pe vulturii de 
ieri (1)*, tot vor remânea monu
mentele geniului lor ; iar România, 
asociindu-se vieţii sufleteşti a suro
rilor, va lua parte şi Ia nemurirea 
care de multă vreme le este asi
gurată.

Am ziz adineaori, că Românii pâ- 
câtnesc adesea In contra latinităţii 
şi In contra misiunii lor proprie, 
privindu-se ca latini mal mult de 
cât sunt In realitate. Sunt dator de 
a mă esplica mal lămurit, mal ’na-! 
inte de a Încheia discursul meh.

Gând vom fi studiat tu paginile 
autorilor neolatini, secretul de a

(1) Can;o llalitia, în Rovue des Inngues roamn,,
t. IV pag 271 (Afontpillecr 1877.)

dutâ, pentru că el a produs vre-o 
25 de revoluţionari. 10 atentate 
vor rezolva problema].

Autorul epistolei se numeşte pe 
sine anarhist şi se sub-scrie: „Max 
Hoedel, atentatorul M. S. împăra
tului Germaniei.*

Procororul. La primul interoga
tor ai zis, că cnvtntul anarhist nu 
l’al întrebuinţat de căt In glumă, 
la ultimul interogator n’al ştiut ce 
însemnează acel cuvlnt. Nu ştii ce 
însemnează ori nu vreai să spui?

Acuzatul. (După o scurta pauză, 
rlzâud cu ironie): Nu ştih. (Procu
rorul repetând aceeaşi întrebare). 
Eh nu vorbesc, după gustul d-tale, 
ci cum ăml convine mie.

După ascultarea o 33 de marturl, 
cari asigurară mal toţi a fi văzut 
cum că revolverul a fost îndreptat 
asupra M. S. împăratul, Hoedel fu 
condamnat la moarte. *

Hoedel, la publicarea sentinţei, 
se arăta mal vesel de căt mal na- 
inte. Din sală, Hoede la fos condus 
de-a dreptul In carul verde de a- 
restanţl.

Nn era de loc ag ita t; pălăria sa 
rotundă o aşeză pe ureebia dreaptă 
şi se urcă liniştit In carul verde- 

Zece minute după 4 ore, carul 
era In curtea arestului; pe strade 
nu s’a produs nimic neobicinuit. 
GâţI-va oameni, cari alergah după 
car din cartea tribunalului, care 
mergea iute, ah obosit.

La arest, unde Hoedel s’a Întors 
liniştit, un funcţionar l’a Întrebat, 
dacă nu l’a mişcat sentinţa. Hoe
del a respuns: , Eh mă aşteptam 
ca totul la alt-ceva.*

De aici se vede că pe atentator 
nu l-a părăsit umorul, nici In cele 
din urmă momente.

DESBATERI PARLAMENTARE

Şedinţa de la 1 Iulie 1878.
D. G. Gamulea. Domnule preşedinte, am 

anunţat şi eh o interpelare la adresa 
domnului ministru de interne şi aş voi să 
o desvolt.

D. Preşedinte. D. Gamulea are cuvăntol 
spre a'şl desvolta interpelarea.

D. G. Gamulea. D-lor deputaţi, am a- 
nunţat o interpelare d-lul miniştrii de in
terne, interpelare prin care atingem mai 
multe puncte.

Ânteiu, reaua administraţiune a judeţu
lui Suoeava, şi, in urmă, specificând căte- 
va violări de legi, precum legea de conta
bilitate a statului, ou ocasiunea facerel 
unui pod peste rîul Moldova, legea de 
prestaţiune, şi legea de rechiziţiunl, tran
sformând prestaţiunea in natură intr’un 
impozit bănesc, divizat pe categorii de lo
cuitori, de câte 1 fr., 1 xji  şi 2 fr., şi care 
s’a perceput prin comune de către per
ceptori şi primari fără nici un control.

S’a simţit trebuinţă de malt timp eă se 
facă un pod jndeţean care să pună in co- 
mnnicaţinne Fălticeni cu Noamţn, şi pen
tru aceasta, trebuia a se face un pod peste 
rîul Moldova.

Comitetul permanent, dnpe cum se zice,

’şi-ar fi făcut acest calcul: că dacă s’ai1 
face un pod definitiv bun, el ar costa in»ţ < 
tre 70 până la 80 mii franci, şi pentru cS | - 
judeţul nu dispunea dtcăt de 30 — 40 mii 
franci, a crszut ca să facă un pod provi- 4 
soriQ, care să coste maximnl 20 mii francii j a 
Pentru acest pod provisorifi, in loc să facă I 
o lieitaţinne publică, spre a se da in an- 1 ţj 
treprieă, s’a decis a se face in regie. Cdy 
această procedare a’a călcat legea cont a-1 
bilităţii, care prescrie lieitaţinne pentru t  
toate lucrările publice, afară de căte-vaB6' 
escepţiunl, pe cari dânsa le ennnciăin nn|M 
mod limitativ.

In toate celelalte cazări, legea cere ofllf 
banul publio să fie cheltuit eu toate ga»l* 
ranţiele posibile, şi să nu se facă cea m a |l 
mică, nu zic delapidare, ci risipă. EI bine» I 
a’a nesocotit legea contabilităţii, şi deW  
dată, fără publicaţiune, găsesc dumnealor 
ou cale să facă această lucrare in regiei 
Ce se întâmplă, domnilor ou această regiei 
Locuitorii din împrejurimi aii fost supuşj 
la cele mal marf vexaţiuni materîaw, erafi 
şi sunt luaţi cate 8, 10, 14 zile fără uiţi 
un control şi chiar in timpul agricol ţarini* 
lunile Mai8 şi Iuniu; chiar acum să iatti 
oameni spre a lua lemnele importate 4» 
curent cu ocasia dehordaţinuii rialul Moţ 
dova, din primăvara anului curent, şi a li 
duce de unde aU fost luate de apă. D-lofi 
in dosarul No. 8, la fila 168, veţi găsi I 
petiţiune a unui număr de 40—50 locui 
tor! cari se plăng de aceste vexaţiuni: pi 
această petiţiune veţi găsi o resolnţiane ij 
d-lnl prefect, prin care o recomandă snbl 
prefectului, acesta insă zice, că nu are or 
dine de la prefectură, dacă trebue să puni 
la facerea podului numai zilele judeţene, a 
şi pe cele comunale; cu toate că, chiar aşi 
de ar fi, 3 zile judeţene, şi cu 3 comunalii 
fac 6, iară nici dicl decum 8, câte s’aj 
întrebuinţat.

Acum, d-lor, in privinţa podului, vi 
găsi in dosar la fila 33, 50, 99 şi 18] 
luări de bani din casa judeţului, ca acom 
teri, in contra lege! contabilităţii, care 
nu permite a se da bani din casa statului 
comunei sad judeţnlnî, de căt in urma u 
nul mandat emis in regulă şi sprijinit pi 
piese justificative.

EH bine, d-lor, veţi găsi mandate făsi 
nici o piesă justificativă; coloana de am 
servaţiune este alta. Se daQ ban! personaj 
lnln! însărcinat să facă acest pod, ca in 
datorirea de a justifica in urmă aceşti ban)[4 
Insă, d-lor, să ştie că legea contabili ti  
ţel nu admite regie, de căt numai atun 
când este imposibil de a se da o intreprii 
dere, aceasta este o garanţie pentru con 
tribnabill, că banii lor vor fi intrebuini 
ţa ţl in tr’un mod lesral. Insă, d-lor, ce |  
face? Inchipuiţi-vă, sub-prefectnl, care dufti 
lege, este dator a se ocn pa de administraţi no 
a devenit antreprenor de poduri, el cot 
tractează cu proprietarii, de la cari cuş 
pară lemne, şi primarul contractează j  
oamenii să facă transportul. Se instrumn 
tează acte jnsţificative la primărie, şi |,T 
poate dovedi, că sunt justificate nişte che 
tuell cari nu s’afi făcut.

Vin acum la rechiziţiunl :
La rechiziţiunl, d-voaatră ştiţi toţi j 

s’a făcut cerere de către d. ministru de 1 
terne, in unire ca d. ministru de rezfal 
ca fie care jndeţ să trămiţă care pentj 
transporturile necesare armatei, precum 
să dea in tr’o proporţiune oare care obiec 
de nutriment, cari ar fi putut aervi a

păstra şi desvolta originalitatea 
noastră proprie, vom vedea că, mă 
nuind arta cuvântului, n'avem nici 
o trebuinţă de a ne lăpâda de acea 
scoarţă eaterioarâ, cu cere vicisitu
dinile istorice şi felurite Împrejurări 
ah Invâlit emanaţiunile vieţii noas
tre sufleteşti. Ceea ce nu e latinesc 
In aceasta, este departe de a fi o 
pagubă : este chiar o unealtă a la
tinităţii noastre, este un mijloc de 
propagandă şi de acţiune a aces
teia.

In Noua încercare asupra ploble- 
mului ortografic (Bucureşti, 1875, 
p. 73)., am enunciat undeva păre
rea, confirmată apoi In respectul 
limbistic de prelâudatul d. Hasdăh, 
că naţiunea română nu este în fa
milia neolatină, un membru egal cu 
fiecare din naţiunile ce alcâtuesc 
grupul apusean, ci representă ea 
însăşi un grup Întreg, adică este 
unica supravieţuitoare din grupul 
răsăritean. Celelalte limbi romanice 
ah sub elementul latinesc o strati- 
ficaţiune celtică mal pretutindinea, 
adică In Franţa, In Iberia şi In Ita
lia de nord: noi avem din contra

ana traco-ilirică. Pe d’asupra a 
ah mici stratificaţiunl germanice sa 
arabice: noi nu la avem,ciavernlP 
locul lor.ptratificaţinnl turanice şi slil 
vice. De aci se naşte, că faţă cu popcwv 
rele străine ce ne înconjoară, limbi 
noastră are nişte snbstruoţiunl pr<L 
storice comune ca ele , iar nu c 
fraţii noştri, şi totodată nişte lo 
prnmutârl posterioare, ce stabilei 
alte relaţii parţiale de contact r e 
ciproc. Ca o consecinţă a lucruluîiţ 
mal avem cu acele popoare alte li\ 
gâturi ferite în naravnrl, datine, li 
gende, cântece etc ., manţinute. j 
Întărite prin starea şi soarta comuni 
de unde vine apoi şi oare-care n 
cesitate de un comun viitor. El bih 
domnilor, acestea slnt numai nişl 
Întocmiri ale ProvidenţiI, menite 
deschide un vast orizont activităţi, 
ideale; de oarece faţă cu vecia| 
noştri, noi slntem cel mal numeral] 
cel mal compacţi, cel mal înzestra i 
cu putere espansivă, cel mal râ 
pândiţi în toate direcţiile penina 
lei balcanice, cel mal vestiţi penfr 
nnmele străbunilor, cel mal familia 
cu civilizaţia şi instituţiile apnsuln



i
1 După ordinele date de minister in . violărel lege! de cotnbilitnate pablicîi, 

- jR.1 privinţă, nn putea insă adminis-' prin facerea nnnl pod peste Moldova în 
ta *°neft ** M°hiziţioneze,— şi aceasta e- ’ regie. Iată, d-lor, ce am putot studia in 
. ^Jrrn foarte natural,— nn putea să re- - această privinţă- Acea apă este, ca oele 
r*Csionrse decăt oe găsea in natura din ' mal multe ape roumneştî, foarte furioasă, 
(¡/Jlril® cerute. Aşu, dacă efl aveam grătt şi oănd vine mare, comnnicaţinnea este 
( oarea porumb, nn putea s& mă o- . în tre ru p tă . Această cale este de cel majl 

**i‘ po mine să cumpăr porumb oa să *11 mare interes pentru jud e ţ; această cale 
w n ra ^ h iz iţ ie , oi trebuia eă’ml ja grăit, comunică cu Suceava epre Transilvani» 
'ifere aveam efi. {pe acolo se transportă productele acestu

!- »1 prefect de Suoeava insă, iutr’un mod . judeţ. Sunt 8 ani de căud s'a proieotat 
uios, şi eu mal multă pricepere şi de facerea unul pod, de 8 ani judeţenii sufer 
¡Cainern, fi de căt Senatul, fi de c&t ■ s’a făcut un deviz oare coprinde» 100,000 
urnnl întreg, a făcut o lege a d-sale, , franci pentru această lucrare.

I inultă abilitate, oa să stoarcă bani de j p refeotn|  vgzgnd cS de opt ant, această 
p i l  ţărani. D-luI s’a găndit că, daca ]ucrare nu se efectuMză şi ooosiliul ju- 

1 *• aa®» bani prin iniţiativa d-sale, ar . deţian nn poate a da suma de 100,000 lei 
[•° ilegalitate prea vădită şi ar fi că- I cg prjn nrmar0i comerţul suferă şi locui- 
iu răspundere. Ce a făcut dar ? A ohe- toris M  pot B ,şî vide productele lor, s’a 
pe toţi snb-prefeoţiî şi le-a zis : oa . adresat la comitetul permaneat şi la consi- 
primarii să facă liste de eub-scripţi- ]jnj jndaţean. Consiliul judeţean a botărit 

Jin  oa”  sa subscrie toţi locni- j ca aeest pot să se facă în regie, insă ou zilele
;, toţi contribuabilii, fără distinoţinne, de prestaţiune,căoIaltmintrelea nu ajungeai 
*id in acele liste declaraţinnea locui-j baniî. Comitetul permanent a numit pe 
*>»» că ti ofer de la dănşil banii nece- | prefect d. Stsmatiu, mbral consiliului 
pentru realizarea căruţelor cerute. In,judeţean, ped. Morţnn, preşedintele comi- 

| f  figurează mal multe nsmenea liste : tetuluî permanent şi pe inginerul judeţu- 
Oetiţiunile lor, ecrise de aceafl măoă. J ]nj — pa nnrait ca să vegheze esecntarea 

b ţn de aceasta, modul de percepere al i acestei lucrări in regie cn zile de presta- 
i,°r contribnţinnl extraordinare a fost ţiune fi cn lemne de ia adminiet reţin nea 

1 fi1! abnsiv, şi mai asupritor pentru ne* domenielor. Podul făont in aceste condi- 
Iciţiî loenitorî săteni. ţinnl, costă 20,000 lei, şi va fi gata in cn

N ănt şi chiar pănă astăzi locuitori, cari rend. Licitaţinnea nn s’a fâcnt şi nici se 
j  * urmăriţi pantrn acest impozit ilegal, J putea face; nn se oalcă legea contabili- 
^ im că n’afi putut h '1 plăti, din cauza j tăţel cănd e vorba de o lucrare făcută cu 
!‘ lipse ce băntue acel judeţ. Ţăranii J t j |t  de prestaţiune şi cu lemne date de 

*4 acolo n’aă ce mănca, n aii bani n’afi ■ administraţiunea domenielor. Aşa dar, ve- 
'■* ate, eompără D-zefi ştie cum, făina de deţl că acest pol este făcot; peste 15 zile 
• uşoifl cu care se hrănesc.... I Ta funcţiona pe deplin, şi pentru dănsul

im văzut ţărani angajândn’şl munca 8’a cheltuit numai 23,000 lei. 
ni mal mult timp, ca să aibă ce să mănânce 

jvozut ţărani ooreud de la arendaşi să 
mal dea don! franci şi *1 vor face ancă
I  prăjini de prasilă.... 
i.’oate acestea am socotit efi, că consti- 
ic cea mal mare violaţinne a Consti- 
nnil şi a legilor. Sunt anti-eonstitn-

* nai?, căci Conetituţiunea opreşte eu as-
■ me ori ce percepere de contribuţiunl, 
<■1 nu sunt prevăzute in anume legi; m -I

Iţ chiar, modul de perceperea al dări! 
i ţ i ă  de prefect, a dat loc la tot felul 

fbuznii din partea acelora, ce se numesc 
torile ţării; căci a face câţi-va oameni 
meargă cn punga în mână din sat în

■ , din oraş în oraş, să ’I ia bannl şefi 
d  sit’l silească să pună degetul pe hăr- 
ifll în frontispiciul caria era scrisă de 
ai :mtr declaraţinnea că, locuitorii fac aceste 
ia miri din sentiment de patriotiero 1
«i D -sa term ină, cerând de la ministrul
* ipectiv îndreptare , şi totdeodată desti- 
iâ irea prefectului.
tni ID- ministru de interne. Iată, d-lor, cam
* >fi urmat lucrurile:
¡ii In anu trecut s'afi făcut alegeri coma- 
di K  şi d. Gatnulea a fost ales ca primar, 
-4 iH comitetul permanent a casat alegerea 
p Intra viţinrl de formă. La ăntăia alegere 
ckj reclamat, eă s’afi făcut ingerinţe, şi acele 

ferinţe constatândn-se s'a destituit pre- 
i ttul, oare nu s’a purtat tocmai corect, 

ţi » alegerea următoare nu s’afi mal ivit in- 
irenţe, pentru că funcţionarii adminis- 
atiVÎ, cari Ie făcuseră mal înainte, fuse- 
iră destituiţi, şi comitetul, găsind ca a- 
gerea este bnnă, a confirmat’o , şi mi- 
ieterni a numit pe d. Gamulea primar. 
Acum venim la al douilea pane, asupra

Acum, zice onor. d. interpelator, că să
tenii sfi făcut mai multe zile, decăt tre
buia după lege să facă.

In adevăr, asemenea abuzuri s'afi făcut 
necurmat şi chiar acum in cursul lunel din 
urmă, efi am intervenit la ministerul lu
crărilor publice, ca să se schimbe sistemul 
adoptat, care era, ca săteanul să facă o 
anume cantitate de lucrare ceea ce ’I lua 
10—12 de sile, in loc de şase. Noi am re
clamat asupra ace* tui sistem, şi sperăm că 
se va face cuvenita îndreptare.

S’a mai zis că s’afi luat sătenii in timp 
cănd era de lucrat păpuşoiul. Se poate, dar 
a’afi dat aeom, circulare ca in timpul lucră
rilor mari agricole, să nu ee mal ia locui
torii şi nici odată din o comună toţi lo- 
onitoril; chiar cănd nu ar fi in timpul 
unor asemenea lucrări, încă să nu se isfi 
decăt treptat. Tot ce a fost prin putinţă 
s’a făcut, gi chiar reclamaţiunea d-lul in
terpelator s’a mărginit intru atăta, că afi 
lucrat opt zile in loc de trei safi şase. Ne
greşit sceasta e rtă, dar să ne mulţumim 
data abuzul va fi  numai de dot sile. Pe lăngl 
abuzurile cari s’afi făcut in trecut, lucrând 
un sătean căte 20 safi 30 zile, eă venim 
astăzi şi să punem in acuzare un prefect, 
care nu a îngrijit să nu se comită un a- 
semenea abuz de doă safi trei zile, emi pare 
bine de îngrijirea d-Iuî interpelator pen
tru sătean, dar nu cred ca cestiunea merită 
in timpul acestei Adunări.

S’a mal zis că s’a violat legea de rechi- 
ziţiunl, transformăndu-se rechiziţiunile in 
natură dintr’o contriboţiune pe cap, şi s'a 
mal adăoga, că bănueşte că această eislă a 
fost făcută cu sila.

T I M P U L

D. Gamulea. Afirm că s’a făcut cn sila, 
nn bănuesc.

D. ministru de interne. Prea bine; efi 
insă cred că am dreptul, in o afacere aşa 
de serieasă, să reclam la d-ta în contra 
d-tale, căci al vot bit de sărăcia oamenilor 
şi publicai poate să o iea că afi sărăcit 
din cauza acelor căruţe.

Iată, d-lor, ee s’a întâmplat cn aceste 
căruţe : Era timpul resbelului ; s’a cerut 
prefectului de acolo să trămită 100 oărnţ 
cn câte dnol bol, cari să meargă unde era 
armata, şi pe urmă să se înapoeze, plătin 
du-se stricăciunea ee li e’ar fi cauzat cn 
acest transport. Prefectul căuta aceste că' 
rnţe la ţdranl...

D, Gamulea. Nn este esact, prefectul 
le-a cumpărat.

D. ministru de interne. A cerut sâ ia 
căruţele. Acele căruţe le vedeţi toţi de 
aci că un sunt In stare a merge piuă la 
teatral resbelului, epre a respunde cerinţe' 
lor militare şi naţionale ale acela! epoce, 
Mai mult incă ; să’mf spuneţi d-voastră 
care va fi săteanul care nu va reclama 
cu drept cnvint, când ăl ie! singura sa că 
ruţă cu duol cai şi o trimeţl la resbel ? 
Cu ce se mai hrăneşte el, cănd T-sI lua 
instrumentul aăfi de muncă P D-ta al zis 
că prefectul a găsit acest mijloc ingenios 
de a pnne pe săteni să facă de bnnă voe 
o subscripţiune. A fost in adevăr o sub- 
scripţinne ; fie-care a dat căte ce-va şi 
proprietari şi săteni, şi s’afi cumpărat 80 
safi 100 căruţe cu banii sub-scrişi, trimi- 
ţându-se la cămpul de resbel;şi aci d-lor, 
informaţiunile mele se contrazic cu infor- 
maţiunile d-tale, căci prefectul ăml afirmă 
că sunt tabele exacte, de căt a oontribuit 
fie-care sătean şi chitanţele de cât a costat 
fie-care căruţă, ast-fel in căt cănd se va 
face plata rechiziţiunilor, să se poată plăt 
chiar acele contribuţiunl voluntare sub
scrise de bnnă voe. Apoi, ăncă o-dată 
repet, înţelegeţi d-voastră că era mal In 
avantaginl sătenilor, să dea contribnţinne 
de 4 safi 5 lei, de cit să li se ia cn to
tal căruţa, eă nn li se mal poată întoarce 
in stare bană şi nici statal să nu sa poată 
folosi de ea.

Iată dar lămurite toate punctările de 
aensaţinne formulate de d. représentât in 
contra prefectului. Dacă aceste desluşiri 
nn vor părea de sjans, Camera va face 
ceea ce va crede ; efi nnnl v'am raportat 
ceea ce ’mi s'a afirmat, ceea ce prin cer 
cetări am pntnt găsi ; şi aceste temeiuri 
nn găsesc tocmai atât de grave aceste acn 
zări, pe căt le a caracterizat d. interpe
lator.

D. G. N. Gamalea. D-lor, mi se pare 
eă res puntul dat de d. ministru, este im me
moriu dat de <L prejtct. Aceasta a afirraat'o 
chiar d. ministru, şi'ml pare răii de acea. 
sta, fiind-că trebuia ca d-sa să ia dosa- 
rnl şi să’şl fi dat osteneala a’l citi, şi a- 
tnncl sunt signr că s’ar fi convins oa şi 
mine, că acest memorii! sl d-lni prefect 
căruia 'I a dat lectoră, este inesact.

D. preşedinte. De onde ştiţi d-voastră?
D. G. N. Gamnlea. Fiind-că mi-a spns 

d. ministru că n’a citit dosarul, d. minis
tru a mal spns că un pnnct este prea 
vag, fiind-că îmbrăţişează mal mnlte puncte 
ne enunoiate in interpelarea m?a. Aceste 
puncte nu sunt nici de cum necuncBcute 
d-lul ministru, căci d-sa le ştia mal di
nainte. Faptul, d-lor, este foarte serios, 
fiind că se vede foncţionănd iutr’un judeţ

o autoritate ilegală eompusă, şi daca d-v. ’ sale. Sistemul politic al Veneţiei.'—Şcoala 
toleraţi, aceasta or fi o stare de anarnie. I la care se formali diplomaţii veneţianl. I 

D. C. A. Bosetti, ministru de interne.! dispacci. — Le reUtiom.
Formulaţi atunci o interpelare asupra re
le! administraţiunl a judeţului.

După replica interpelatorulul, incidentul 
se închide.

DOCUMENTELE ISTORICE
Descoperite in arhivele Italiei

de

O -  E S A R O U .

chiar daci n’am 6 noi, protivnicii 
vt ar avea a se lnpta multă vreme 

16re a Înlătura din acea peninsnlă 
te elemente etnice lncnscrite cu 
>1, adică pe Greci şi pe Albanezi.

£ rl-ce să se zică In diplomaţie, orl- 
să re scrie în gazetele din strâ- 

I ţătate, egemonia orientului este 
1 'Zervatâ ginţii latine, şi va fi im- 
l trţită  numai cn Eleni; cea d’ăntftia 
| ţte streajft Dnnăril, ceştialalţl sînt 

fnicil piloţi al civilizaţii !n mă- 
ţesăritene. Restaurarea latini- 

'ţif orientale este, domnilor, man- 
atul pe care gj avem de la ginta 
lastră ; incăt rftfl facem într’adevăr, 
păcătuim tntr'adevăr In contra 

latinismului, precum am observat,
J  £ căte ori, spre a ne a arăta mal 
(f (tini de căt slntem, şi in limbă şi In 
n rodactele literare, ne ruşinăm de 
h ifcuagiurile noastre slovenice şi de 
^ ţcentele dacice, renegăndn-ne da- 
fi iria de a ne pune la nivelului po- 
|.ii|oarelor balcanice, şi de a ne face mal' i

Inteligibili lor, spre continuarea pla 
nulul ce aduse pe divul Traían, cum 
scria reposatul don Felipe Monlaú 
va lmplăntă flamura cea formida 
bilă a Tibrulul, pe ţermurile Dună 
ril depărtate* a clavar el temido pen
dón del Teber en las orillas del apar 
lado Dnnubio{l).

Aici, domnilor, mă opresc, spre a 
nu abuza prea mult de binevoitoare 
atenţiune a d-voastre. Grija va fi a 
mea, In cursul prelegerilor, de a re
veni mal cu deamăruntul, şi răzimat 
de elemente mal concrete şi pozi
tive, asupra puncturilor de căpete
nie, ce le am atins la cuvlntarea de 
faţă. Este un principiu jpe care do
resc de a’l putea privi ca statorni
cit şi sub Înţeles chiar din acest 
minut, şi anume că dreapta cumpă
nire Intre cererile individualităţii

(J) Breves ca tttid/rari&ne* acerca del idioma Va- 
acó o r amanee oriental} Madrid 1868*

noastre şi cererile caracterului nos
tru de popor latin, constituesc toată 
înţelepciunea activităţii noastre in
telectuale , unica ţintă putincioasă 
a orlcăril direcţii In materie de lim
bă şi de literatuiâ. Studiile roma- 
nologice ui se ofer de siue ca una 
din resursele cele mal mănoase, spre 
a recăştiga conştiinţa de noi Înşine 
şi a putea arăta In toate chipurile, 
că Înţelegem ce însemnează marele 
nume al Romei, sub care ne mân
drim că am fost botezaţi. Ucenici 
şi fraţi totodată al Neolatinilor din 
apus, va trebui să dovedim şi noi tn 
istorie, că această măndrie a numelui 
uu este o umbră deşeartă, ce a stăr
uit eroismul de atăteorl, îndată ce 
de atăte ori a reaprins flacăra ge
niului.

flueureftt, 19 C7) Mai». 1878

Iată o pubhcaţiune, asupra căreia 
□e facem o datorie de a atrage a- 
tenţiunea cititorilor noştri.

Documentele ce d. Esarcu a des
coperit in arhivele Italiei, aruncă o 
mal vie lumină asupra istoriei noastre 
naţionale. Ele constitue adevărate 
tezaure, cu atăt mal preţios, cu căt 
nimeni pănă acum nu le cunoştea şi 
ele zăceaă des ecole in pulberea ar
hivelor Italiei.

Ne felicităm că acel ce pentru 
prima oară a avut ideia, pacienţa şi 
perseverenţa de a câta să le des 
groape, a fost un agent diplomatic 
al cabinetalul nostru conservator.

Nu ne îndoim că d. Cogălniceanu 
actualul ministru de externe al ca
binetului radical, inzestră posturile 
diplomaţiei României independente cu 
cele mal întrebuinţate şi obscure ale 
sale rudenii şi prietenii, aceasta fi
ind in ochii săi cel mal inalt şi mal 
nobil titlu de... capacitate şi de.. 
independenţă.

E just ca fiecare să ajungă a fi 
de sine stătător.... Nu putem da o idee 
mal justă de importanţa ultimei pu- 
blicaţiunl istorice a d-lul Esarcu, de 
căt transcriind aci tabla materiilor 
volumului sătt, din care fiecare va pu
tea vedea, natura preţioaselor teza
ure ce se află in arhivele Italiei.

TABLA MATERIILOR

I Introdueţie.

Arhivele Veneţiei.
II Petru Cerce) in Veneţia şi la Roma. 

— Biografia lui. Relaţii Intre statele ro
mâne şi Veneţia.

III Relaţii comerciale. — RelaţiunI ar
tistice.

IV Relaţion! financiare.—Un depozit de 
bani in tezaurul Veneţiei, al lui C. Brân- 
coveanu.—Istoricul acestui depozit.

V RelaţiunI diplomatice.— Duofi nego- 
oiaţiani dipom&tice între statele române 
şi Veneţia in secolul XVII.

Arhivele MăatsuM

V Descrierea Moldovei in aunl 1509.— 
Descrierea Valacbiel pe la începutul se 
colului XVII.—Un buget al Valacbiel în 
acea epocS.

VI Fama victoriei de la Raoova în Itâ 
lia.—Epistola lui Ştefan cel mare către 
principii creştini anunţând, victoria sa. E 
pistole de particulari, descriind această 
victorie.

X Seria raporturilor ambasadorilor ve
neţianl la Constantinopol de la anul 1552, 
Octobre 6, pănă la 1630, Decembrie l-iii 
— Istoria ţârilor romane narată, lună cu 
eu lână, de ambasadorii veniţiaul in acea
stă epocă. — CitaţiunL — Fama vitejiei 
ostaşului roman. — O înrolare de ostaşi 
romănl de către Republica Veneţiei.

XI Importanţa escepţională a documen
telor relative la Stefen cel mare. Ştefan
eel mare judecat de Senatul Veneţiei. _
Relaţinnile diplomatice ale lui Stsftn cu 
Şahul Persieî, Republica Veneţie! şi Statul 
Pontifical. Deliberaţiunile Senatului vene- 
ţian asupra propunerilor ambasadorilor 
moldoveni. — Instrucţiunile ee Senatul Ve
neţiei dă ambasadorului săO la Roma, pre
cum şi celui ce acreditează pe lăngă Şte
fan cel mare Matei Corvin. — Cauza pen
tru oare istoricii din Occident vorbesc aşa 
de puţin de Ştefan şi de Romănl in lnpta 
lor in contra Mnsalmanilor.

XII O relaţinne contimporană despre 
Ştefan cel mare, 1476 şi despre bătălia de 
la BeeboenL — Ziarul Iul Sanndo. Amă
nunte despre vieaţa privată şi intimă a lui 
Ştefan cel mare. — Trimişii şi scrisorile 
lui Ştefan către carisimul sSQ amic, Dogele, 
pentru a’I procura medici şi medicamente. 
Epistola medicului veneţian la Cartea din 
Suceava asupra lui Ştefan, fiului său Bog
dan şi asupra Moldovenilor. Ultimele mo
mente ale vieţel lui Ştefan.

XIII Conclusiune. Politica viitoare a 
Romănief.

Vom reproduce asemenea conclu- 
ziunea ce termină lucrarea d-lul E- 
sarcu, şi in care ni se pare rezumată, 
cu o rară fericire de expresiunl, po
litica viitoare a statului romăn.

CRONICA
\

De cătă-va vreme încoace, oraşul nostru 
este expus unul potop de broşuri. Con
gresul, Basarabia, Dobrogea, evreii, situa
ţia atrimtorată a ministerului actual, afi /  
dat naştere nnel mulţimi de scrieri, \u 
genere pnţin reuşite, dar cari a& cel pu
ţin raţiunea lor de a fi. Acnm cerni ne-a 
mai blagoslovit on o broşară nonă, in 
limba franţuzească : Le Spectateur. In tim
purile triste prin cari trecem, trebue să 
fim recunoscători redactorului acestei ciu
date Revue hebdomadaire, că ne dă şi ceva 
de rîs. Au n’o fi oare de ris acela oare 
ne spune, că după căţl-va ani toţi ţăranii 
romănl vor fi socialişti? Sub un gavern 
cu minte, ar trebui oprită publicarea unei 
foi socialiste in ţara noastră. Dar gover- 
nulul d-lor Rosetti-Brătianu ăi este foarte 
plăcut un asemenea prodact primejdios, şi 
poate că este şi subvenţionat, fiind că’l 
laudă pe d. Brătiadu că este un maistru 
in ceea ce priveşte socialismul.

Arhivele florenţei

VII O trupă de Italieni sub comanda 
lui Silvio Piecolomini in tabăra lui MihaiO 
Viteazul. Raport militar de o mărturie o- 
culari asupra eelor săvârşite de Mihaifi şi 
armata lui din zioa de 16 Octovrie, cănd 
se prezintă tnaintea Tirgoviştel ca să go 
nesscă pe Sinan-Paşia, piuă cănd arnnoă 
pe Turci dincolo de Dunăre, 1 Noembrie 
1595.—Negociaţinnile Ini MihaiO cn îm
puterniciţii Papei, Imperatorelni şi Prin
cipelui Transilvaniei.—Intălnirile Monsig- 
nornlni Malaspina cn Mihiaifi Viteazul, şi 
conferinţele ce aO împreună, raportate de 
iosoşl Ma'aspina. — Portretai Ini MihaiO. 
—Descrierea morţii Ini MihaiO de o măr
turie oculară.

Biblioteca din Urbm

VIII Scrisorile generalului Veterani. — 
O negociaţinne intre Veterani şijC. Brăn- 
eoveann, etc. — Cartea Ducilor din Urbin

Arhivele Vonefiei.

IX Diplomaţia veneţiana. j— Caracterele

U L T I M E  Ş T I R I
(A|«ntis Havat).

(16 talie, 9 ora dimineaţa.)

Pesta, 15 Iunie, 

pronunţat un discurs laD. Tisza a 
Debreţin, înaintea alegătorilor săi.

El a justificat conduita guvernului. 
Congresul, a zis el, a fost un mare 

triumf moral. Rusie trebuind să ee su
pună cuvântului puternic al Earopel, a 
renunţat la o mare parte din condtţiunile 
precedente, ce ie impusese Turciei.

D. Tisza a justificat ocupaţiuuea Bos
niei, ca o necesitate de a impedica întin
derea panslavismului, care ameninţă în 
prima linie Ungaria.

Acest discurs a foet foarte aplaudat.

Londra, 16 Iulie.

Camera Comunelor.— D. Crose a zis, că 
guvernul engles n'avea nici o cunoştinţă 
de tratatul încheiat intre Germania şi 
Olanda, spre a incorpora pe aceasta din 

rmă in imperial german.
Protocoalele Congresului vor fi date pu

blicităţii, inainte de finea săptămăncT.



T I M P U L

S i r o p  d u

rFORGET

Avis Doimilor Mediei.
SIROPUL

Doctorului FCKWET. 
Coi mai bnn remedio

pentru uuranştrea Gntnraiuln!, Tusei,To- 
sei măgărescl, Insomniilor, Iritaţinnilor, 
nervoae, fi contra tntnlor b61. lor de pept 
satisfăcând atât dorinţa medicilor, cât fi 
a bolnavilor; o linguriţă este destul.

In Paris la D. CHABLE, rne Viviennr 
36, şi în streinâtate se află la toţi farma
ciştii şi droghistii.

Depoait la farmaciile D-lor Ziirner, Ris- 
dorfer şi Eitel, şi la Ovessa D. drogistul.

TBOIPITTl C1PP1TIL0R
întreg* colecţie de când a apărut sub 

nomele de Buciumul şi pâuil în 4'oa când 
a încetat d’a mal vorbi dimprennS cn ilos- 
trol ei scriitor Cesar Boli ac.

Acest monument al literatnreî Române, 
la a cărnî clădire a lucrat pal-spre-tjeoe 
ani şi trei săptămâni marele măiestru, se 
află de vân4*re la Tipografia naţională, 
strada Academiei No. 24.

ION POLE8CU
fost administrator şi oolnborator al 

acestui Şiar.

I
1

La Librflria Universalii
LEON A L C A L A Y

Ift Calea Mogoşâiet 1$,
se i flă de rên^are pe (Iod tablouri mort 
pe hârtie de desemn bonă tn 24 color!:

l u t r i a  E ij o s l t i t  Universala
din P aris

(1878), in lungime de nn metru şi lăţime 
de 65 centimètre,

EPITROPIA SEMINARULUI
NIPHON MITROPOLITUL

P T J B L I O A T I U N E

Epitropia avănd trebuinţă, a cumpăra 
obligaţiuni domeniale portănd cuponul de 
Iulie anul curent pentru anma de 51 mii 
lei, a decis a ţine licitaţiă în i}ioa de 10 

Iulie curent orele 12 în localul seminariu- 
1 ui Strada Filaretu No. 2, prin nrmare 
amatorii de a vinde asemenea obliga
ţiuni se vor presenta in arătata si şi oră 
spre a concura la licitaţiă fiind insoţiţl 
şi de cuvenitele garanţii; iar persona asu
pra căruia se va adjudeca această licita
ţiă va preda Epitropiel un bord eroii în 
care se va indica seriile şi numărul obli
gaţiilor vândute, valdrea fie-cămia titlu 
şi câte cup6ne conţine. (761—I).

DOCTORUL RLUMENFELD s’a mu
tat Ca

lea Moşilor No. 27 vis-a-vis de Pomu-Verde 
ţTomis.)

EPITROPIA SEMINARULUI
NIPHON MITROPOLITUL

P U B L I C A Ţ I A  
La 10 Iulifi viitor se va ţine licitaţiă la 

cancelaria Epitropiel Strada Filaretu No. 2, 
pentrn arendarea moşiilor Kiajna din Jad. 
Ilfovii şi Băţcoveni din Jud. Vlaşca, pe 
termen de 5 ani ou începere de la 23 
Aprilie anul vii o r; doritorii de a arenda 
aceste moşii se vor presenta in arătata 
zi la cancelaria Epitropiei orele 12, spre a 
cononra la licitaţiă, fiind însoţiţi şi de 
cuvenitele garanţii; iar condiţinnele se pot 
vedea In ori-ce di de lncrn la Cancelariă

(749-0)

biserica Calvină.

locuiesce Strada Lute
rană No. 7, vis-à-vis de

OH U n renumită esenţă japoneză, cave 
vindică îndată ori-ce durere de 

cap se găsesce la farmacia d-lui F. Brus 
vis-a-vis de biserica Sărindar.

cu preţ de un frâne tabloul.
Unul repreaintă vederea Tăiatului Tro- 

cadero; şi cul-lalt Palatul din Câmpul lui 
Marte împreună cu vederea întregit a Pa 
risului.

A eşit acum de sub tipar:

Moţii şi Curcanii
două conferenţe ţinute la Ateneul 

din Bucureşti de 
33. A .. X. 03DCBT'SCT7, 

conţinând :
Mofit: Rescoala Românilor Ardeleni sub 

căpetenia lor Horia, in iarna 1784—1785. 
— Episod din istoria Transilvaniei. (Con- 
ferenţă din 11 Fevrnarie 1878).

Curcanii: Luarea R: ho vei de către oşti. 
rile româneşti, la Noemvrie 1877.— Epi
sod din ultimul nostru răsboifi cu Turcia. 
(ConferenţS din 23 Martie 1878).

1 volum in 8° mic de 96 pagiue.
Se eflă de vânzare la librăria Socec 

Comp., in Bucureşti, Calea Mogoşoairt No. 7 
— Preţul 2 lei nouL —

iri.ii emilii tunturo progfe*
[l ili I

IL OJCSjoS **
a doctoralul •

Iriţi

JAMES SMITH SON 
unu singura flacona _ SprC-a roda indataA 

I Piratul şi Bnrbcî coló- ̂  
k roa lora naturale 

L'Slo nuonţolo.

i

st h o n o r e , -

3? Nu mat oslo novoio d’a so spălaţi 
capulîi niel innainto nici în 

I  urmi ; aplicare simpli, reaultatü 
g  immodialû ; no pilèzâ pelea fi 
■ n ’aduce nici ni dală vătămare 

Isinelitlt.
L LKQIWND, parfumorfi.

■ p a r is . ■

H O T E L  W E I S S
B R A S I O V .

Sub-semnatul am on6re a însciinţa pe 
Onor. Public voiagior, că am luat asupră’mi 
acest hotel, şi mă văifi sili a satisface atât 
în privinţa curăţeniei cât şi preţurilor *ftine.

Se găşeso odăi de la 60 kr. până la 1 
fiorin. Cu deosebită stimă.

Ion Hanptmann
antreprenor.

chiar de acuma 
, Moşia Albeşti din 

districtul Prahova plasa Cricovu, având 
staţie de drum de fer pe dînsa, şosele spre 
Brăila, inegalii- pătnle fi case de locuit 
bune. Informaţiuni se pot lua în Strada 
Colţea No. nCsai! Strada Scaunelor No. 41.

RAIA MANLAŞ
lângă Tusnad.

In arma unei aprinderi a şirului spinărcl] i 
s’n r  orali nat ast-fel mânile şi piciârelc in c â t’ I 1 
era cu neputinţă să mu mişc taft să mu In ţt  
in pat. Zăceam nemişcat ca nn cadavru. Ac6| 
•tare  dură câte-va sâptămânl, când doctoral J. 
mu sfătui să visitez baia Malnaş, căci namat-i 
mu voiu putea vindeca. Am fost dus acolo şi Î L  
trebuinţsl băile 6 săptămănl. MS purtau până I 
baie, mă lătaB In ea şi to t alţii mu scoteau (I 
ea, căci de şi eram numai tn verstă de 19 a l 
şi deşi odată am fost tare şi sănătos, n ie lfl 
puteam eta pe picidre, departe d’a putea mef|

Efectul apei fu a tâ t de însemnat şi minun I 
In cât Îndată după sosirea mea acasă putetl 
merge şi îndeplini lucrări mal uşdre.

Acum am de gând să mal visitez şi în 
an baia Malnaş pentru a’ml Întări cu totul tru ă  I

Inboldit de recunoteinţă cea mal curată, i 
simt dator a recomanda cu căldură baia H alfi 
8 ore departe de Braşov, omenimel suferind*.

Braşov, 15 Maiu 1878. E. Schunn.
In acest an s’a înfiinţat şi o cursă f iln id H  

diligenţă intre Malnaş ţi Tuş nai (1.

De arendat, ,

De vânzare
sale din Strada Episcopiei, No. 9.

De vânzare,
restrsă şi rtn-da Victoria, lingă grădl 
Episcopiei. Pentrn ambele imobili a se 
dresa Strada Calvină No. 4 la propriet 
lor D-nn Thevenot seu, aceiaşi adresă 
d-nu advocat Aibannsiade. (757—41

U i profesor ie  l i ) ,  ;“ k3
Română, cunoscut in Bucurescî, oferă oc- 
paţinnile sels ea profesor, translatori 
o redacţinne, şr-olă sa à casă particula] 
A se adresa la administraţinnea acest 
4iar.

CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
^  J A R  I D I 3S T I È  IR- IE  TPţ-

F D R M S O B U L
<30, C O L T I U L  B U L . E V A B D U L U  I  S I  

Face cunoscnt onor. Clientele, ca i a sosit pentru sesonul actual 
mal modërne, fasone elegante croite , dupe

Costum e com plecte de Fantasie 
R edingote Hardington 
Ja q u e tte  Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus R enaissance şi diferite alte faséne

PREŢURILE CELE
Se priim eşte ţi  comitndî^de tê te  felurile de haine oare se 

efectnédft cn imare prom ptitudine.

M O O O S I O A I E I ,  C A S A  a R E C Î U T O ,  2 0  
UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele cele 
cele din urma jurnale de Paris şi Londra.

Căm ăşi franţuzesc!, albe şi colorate
L ingerie  de tête felurile
C rav a tte  Plastron, Régate etc. negre şi colorii
U m brele şi objecte de fantasie
Mânuşi şi tête lucrurile de modă

MAI MODERATE
J O N E F  « R C r è B A U M

Fnrnisornl Cărţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogoş6ieî, Casele Grecenn.

CE SE POATE CAPATA
P E 1 V T R M J  K  F B A W C I

LA DESFACEREA SPECIALITĂŢILOR IN FANZAREA
4

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

Pentru 5 franoi: I Pantalon seu I Camison de Pichet de Amă.
Pentrn S Iranci: O cămaşă da Oxford englos.
Pentru 4 franci 50 hani: I părech lsmene bărbăteşti.
Pentru t  Iranoi: 6 perechi manchete ori ce taeen.
Pentru 5 franci: 6 gulere pentru bărbaţi de olandă fină.
Pentru 5 franoi: 11 gulere engl., in orl-care fason şi mărime.
Pentru 5 franoi: e părechl ciorapi patentate.
Pentrn 5 frânei: 6 gulere moderne pentru dame, după alegere.
Pentru 5 franc i: 12 batiste albe de p lasă  adevărata.
Pentru b frânei: 13 batiste bine oolorate tivite şi spălate.
Pentru 5 franci: 6 prosdpe de pântâ carată.
Pentru 5 frânei: 6 şervete da masă de pânză adevărată.
Pentrn ă frânei: 13 şervete albe de ooaiA.
Pentru 0 franci: 1 cămaşă modernă, simplă săfi brodată’
Pentru 5 franoi: 2 batiste ou monograme fin brodate.
Pentru 5 franci: 1 batistă france să fin brodată ou dantele.
Pentru S—8 franci: 1 oorset de damă 
Pentrn 5Vj franci: O cămaşă de nipte de dame.
Pentrn 5 franci: 3 pepturl fin brodate pentru cămăşi de bărbaţi.
Pentru 8 frânei: 1 fustă de pichet de iarnă.
Pentrn 5 frânei: 1 camison modern brodat.
Pentru 5 franci: l  faţă de mată oolorată cu ciucuri, pentru cafă.
Pentru 5 franci: 1 cămaşă săA o pereche de ismene de damă, bogat brodate. 
Pentrn 5 franci: 1 fustă costum plistă.
Pentrn 5 franci; 1 bucată Tulpan.
Pentru 25 franci: 42 de ceti — I bucată Chifen franţuzesc.
Pentru 10 franci: I bucată Robe d’entante en laine ceuleur.
Pentru 18—24 franci: I bucată Tartan enşlne de ă coti.
Pentru 20 tranel: 24 coti Pichet.
Pentru 5—12 tranel: O llanală seu o pereche de ismene de lisă.
Pentru lb— 35 fran c i: l  bucată pantă de Uumbnrg, ae 00—45 coţi.
Pentru 55— 68 fran c i: l  bucată pânsă de Belgia de 6o coţi.
Pentru 75—108 franci: l  bucată păntă Corona de 58 coţi.
Pentru 115—310 franci: 1 bucată Totle Batiste francec.
Pentru 12—35 frânei. Plapimă de Uni forte fine.

Alară de arlicolile menţionate so găseşte tot-d'a-una trusouri complecte.

Calea Mogoşdiel Palatul „Dacia“ .
CemănŞlIedln districte însoţiţi en preţul respectiv se vor efectua tearte grabnic consciincios

A eşit de sub tipar şi se afl& de 
vénzare la magnsinele de musicA 
ale d-lor Gebauer şi Şandrovits, şi 
la autor:

C Â N T E C U L  R O Ş I O R I L O R
D E  L A  V E D R  

Dedicat Măriel-Sale

DOMMTCRDLDl ROMANILOR CAROL
Poesía de

Locotenent de s ta t m ajor M. C. M iS U JlE S C I 

PENTRD VOCE SI PIANO 

de

CAROL P A Ş II.L  jnn.

Prnţnl 1 lefii 50 banî.

ROMANIA 81RÏSBELUL ACTUAL
aafi

GUVERNANŢII si GUVERNAŢII
de

N. B L A R E M B E R O  
Ediţia II

Precedată d’o scrionre a antornlnl către 
editor. — Se găseşte la toate librăriile din 
capitală. Preţul 2 leí U. Comándele pen
trn nn număr mal mare de esemptare, se 
pot adresa la Librăria d-lni L Szollosy. 
piaţa Teatrului, pentrn editor.

Cumpărătorilor de la 20 esemplare în 
sus, se dă un rabat dt 20 %. — Expediţia 
se face grabnic.

G eografia de L evasseur
PENTRU CL. IV GIMNA8IALA 

trădacţie de

F. R A 8 1 A N U

DE M

L ’ Institution Française et Italien»
Dirigée par MESDAMES M AZZANTINI j

9. P lace d’A zeglio , FLORENCE.

Ces Dames, ayant quitté la France leur patrie après la guerre! 
70-71, ont fondé k Florence en 1873 une Institution Française et II 
lienne qui jouit de l’estime générale, et oit les jeunes filles reçoiv 
une instruction aussi solide que brillante. Les directrices étant mu 
dn diplôme supérieur et secondées par des professeurs distingué

Dans cette Institution l’enseignement est divisé en 2 cours; col 
élémentaire et cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 clas^ 
et chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son aptituj 
l’élève peut changer de section 2 fois par an.

Le prix de la pension pour les internes est de 1200 frs. par an,7 
compris la musique, le dessin et la danse.

Des renseignements on peut avoir h l’imprimerie Thiel & Wei* 
qui ont visité l’Institution personellement et où on peut voir le pif 
pectus détaillé.

p IF1 IK, Jâ.IfcTZ Q -tTU TH ER  j
X  à  la VILLE DE BRÜXELES
j ţ  Podnl Mogoşoie! No. 16 vis - à - vis de Consulatul Kusseso

Recomanda magazinul seu asortat In tot-d’a-una fdrte bine ca rufăvii de bărbaţi şi dej

X dame, gulere, manchete, batiste de lino, olandă şi mătaaă, ciorapi pentru bărbaţi şi dame,1 
flanele fine (crêpe de santé) caraisdne, groşette, broderie dantele, cravate de oărbatl şi [ 
fe^v cele mal noi forme şi oulorl, umbrele do s6re şi de pl6ie etc. etc. Atrăgând to t ! 
de-o-dat& atenţiunea onor. Clientele că din causa cri tel am redus fdrte mult preţurile. [

V !X X X X X X K X X )C X X X X X X X X X X X X » X X !(X X

Tyr», Tîh"l A W>î<m, Palatul .Dacia*.


