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llN STRĂINĂTATE :

I|rf»TI0N1 ŞI RECLAME:
¿ J B  litere petit, paginn IV, 80 bani 

■ o ,  80 bani, pe pag. 11, 2 lei noi

laolame 2 lei noi linia.

S liliir  tn capitală 10 bani.

ESB IN TOATE ZILELE DE LUCRU.

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 e i a , .

A N U N O I U R I  •.
8e priimesc In «trftinatate: La D-nil Uaaten- 
stein <t Vogler ln Vienna, WalOtehgaet» loo, 
A. Oppelik ln Vienna, 8tubenbaaiei 2; R tululj 
Masse in Vienna, 8eiler*t&tte 2: Philipp 
Lăb in Vienna, Eiohenbaehgame Î l :  L. hang 
<2 Comp. In Peţta, Hava+LaffUe <t Comp. 
In Parii, C. Adam 2, C irrefour de la Croiz- 
Rouge 2, Parii; Oramdk Comp. Rue Oronot 2 Pi- 
rii; Bug.Mieoud, 189—140, Fleet 8treet London

Serilor! nefranoate na ie primesc.

Articolele nepublicate se vor arde.

Un număr in Districte 15 bani.
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(lanul do Vleua, 11 aeptembre 
Renta nngarft in aur . . . .  85 90 
Bonuri de teaanr ung , I emis. 112 90 

.  ,  ,  II » 74 75
împrumutul auitr, In h&rtie . 85 75 

.  .  » argint. 68 10
Renta austriaoA In aur . . .  71 90
Looe din 1868 ......................... 11150
Acţiunile b&ncet naţionale . . 806 

,  . auitr. de credit 238 75
a ,  ungare » 209 50

Argint..................................... 100 —
Ducatul.................   5 62
Napoleonul.....................   9 29*|i
100 m&rol germane . . . . .  57 25

Cnnnl de Berlin, Îl aeptembre 
Acţiunile Căilor ferate române. 82 70 
Obligaţiunile rom&ne 6*>/0 . . 88 80 
Priorităţile O. fer. rom. 8*>/« 84 75 
împrumutul Oppenheim . . . 102 26
Napoleonul............................ 16 26

I Viena, termen lung . . . . .  — — 
I Parii « scurt . . . .  81 80

Calendarul Şllel 
Joul, 31 August
Patronal silei: Br&ul M. Domnului 
Râs&ritul soarelui: 5 ore 89 min. 
Apusul soarelui: 6 ore 16 min. 

i Fasele lunel: Luni nouă.

P L E C A  ^ E A  T H E Î S T T T I R I I jO I I
Bnonrescl—Suceava 

Buouresol . . . . 8.15 n 10.— d
Ploescl.................9.50 n 12.00 a
B răila ................. 1.53 n 5.46 {  7.15
Tecuci ü . . . .  , 4.38 n 11.-0
Roman.................9.06 d 4.45
Suceava, sosire . .12.08 4 9.55 n

Bneorese—Vereiorova
Bucureiel ..................7.40 d 10,40 4
P iteşti.....................  10.18 4 8.— 4
Slatina . . . . . .  . 12.81 d 6.80 n
Craiova..................... 2.20 ţ 8.15 4

I Vêrciorova, sosire . . 6. — n A— n

Suceava—Bncnresei 
Suceava . . . .  6 
Roman . . . . .  &
Tecuci.............. 12.80 n
Brăila . . . . .  8.08 n 
Ploescl. . . . .  7.12 
Buourescl sosire 8

Vereiorova— 
Vereiorova 
Craiova. ,
Slatina.
Piteptl
Buouresol, sosire

Baearosci—Giargtn
Buourescl................ , • . 9.16 d
Giurgiu, sosire 11.36 j

Giurgiu—Bnenreaol
Giurgiu.......................... 7.26 4
Buouresol, sosire.. . . .  9.48 4

Gala|l—Bărboşi
Galaţi................1.20 n 8 26 d
Bărboşi, sosire . . 1.65 n 9.— 4

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi.............. 2.55 a 6.25 n
Galaţi, sosire . . .  8.80 n 7.— n

0.05 o 
8.27 a

4.55 4 
7.17 j

7.30 a 
8.06 n

7 — a 
8.25n

j A i  ţine esposiţia, românii mer- 
H K ’aris vor găsi ziarul .TIMPUL“ 
W ands Magasins du Printemps, 

d Haussmann 70. *

»EPEŞI TELEGRAFICE
| A U  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)
I (9 septembre 4 ore seara.)

Roma, 9 Septembre.
efliliA forul Iacobini ar fi prim it mi- 
tytyuei le a regula diferendele cn Rusia, 
* Privit» In biserica Poloniei, cum şi a- 

t stabili ierarchia catolica in Boe. 
M  şl Erţegovina.

Î'Fanfcla, declară de neexactă ştirea că 
vjs|şr povăţui pe Poartă, de a na in - 

avenţiuuea cn Ânstria. 
icoutrs, adaugă acest ziar, Italia re- 

neădii rxecofarea stipnlaţianilor trata 
it ¡a/ de Berlin. t

Viena, 9 3eptembr.
[. geneneralnl Zach a încetat ata- 
otra poaiţii’.or întărite de la B i 
,s’ a *intore In Zavalgia. Perde- 
Itriacilor sunt puţin considerabile.

Partal 9 septemvrie.
Bopn o telegramă din Berlin , puterile 

jpI ii vitarea Germaniei, ar fi pregătind 
ţiltlri colective Porţel. pentru intărzie- 

i i  adusă de acestea in esecutarea trata- 
1 fiul de Berlin1, căt privriveşte Grecia şi 

ţuntenqgTii.
Lendra, 9 septemvrie. 

»Times*, zice că Auetriacil afi fost siliţi 
a ţărăsească poziţiile lor întărite de la

J l j ţ
H  Petresbnrg, 9 septemvrie.
MBienţiî nihiliştl din universităţile din 

>borg şi Kief aG fost isgoniţi.
(9 septembre, 8 ore seara)

Viena, 9 septembre.
Bjblaţil eupărănd, după lnarea Tre- 

trupele tăbărănd in jnrnl acestui 
două companii au fost tramise in 
pe:
lupta de la Bihaci afi fost răniţi co

lii Legnoy şi locot.-colonel Kocatoni 
,«unâ cn 14 ofiţeri; doi ofiţeri afi fost 

alţi doi afi dispărut; răniţi sunt 
Ipdaţi.

(10 sept, 9 ore dim.)
New-York, 9 septembre. 

Muţia sanitară din Lnisiana este în
soare. Mortalitatea creşte. E pericol 

/•oa niete. Noăzeci de mii de oameni snct 
¡a mijloace de traifi.

Berlin, g Septembre.
jicbstagnl s’a deschis de contele Stol- 

vice-cancelarnl imperiului.
[Discursul tronului, ţinut de contele Stol- 

insistă asupra necesităţii de a lua 
Bar! in contra socialiştilor, cari ame- 
ţă bazele societăţii şi annnţă, că se va 
isenta in cnrănd un proiect in aceasta 
viaţă. Densul speră că proiectul va fi 

*mit de Bcichatag.
10 septembre. 4 ora seara.

Roma, lo septembre.
(Jn decret regesc ordonă punerea in că
tină a tntnlor mărfurilor cari vin din 
Jtele- Unite ale Americel.
¡Circulă egomotnl, că d. Diblasia ar fi 
noi fc ministru de comerţ.

Paris, 10 septembre. 
|D. L. Say landă, intr'on discurs pro* 
isţat la Bolonia, renta de 3 %  araorti- 
bilă şi n’a amintit de loc cestia conver- 
unsL

Londra, 10 septembre. 
(Oficială). Frigările cresc in insula Cipru, 
umărul bolnavilor este 25 la sntă din 
»rnizoanfi.

Londra, 10 septembre.
»Times* priimeşte din Constantinopol 

următoarele :
.In  8 septembre s’ afi făcut la Constan

tinopol arestări numeroase in nrma des
coperire! nnei conspirări in favorul Ini 
Mnrad. Mare ierbare domneşte in spiritele 
d’aci.*

Ragnaa, 10 septembre. .
Insurgenţii de la fruntaria învecinată 

cn Serbia afi fost întăriţi cn 1000 oameni. 
Ei s’afi împărţit la Belina şi la Samiaţ.

(10 septembre, 8 ore seara.)
Viena, 10 septembre.

(Oficial). Se crie din Banialuoa cn data 
de 9 septembre :

»Divizia a 36 a atacat ieri pe inamic 
la Clice şi l’ a silit să ee retragă. Trapele 
anetriace afi năvălit din toate părţile de 
odată asupra înălţimilor prăpăstioase, pe 
care se află aşezată fortăreaţa. Inamicul fa 
alungat şi castelul ocnpat. Insurgenţii s’afi 
împrăştiat in toate părţile. Perderile afi 
fost de 260 oameni*.

La 5 septembre perdnră răsculaţii peste 
600 de oameni.

Intre Han Cavinovac şi Gracaniţa se 
află 6CO0 de rescnlaţl.

Desarmarea continuă in ţinntnrile de la 
Banialnca. Sanskinot a fost ocnpat fără 
resistenţă. Garnizoanele turceşti din Tre- 
binia şi din Gaco afi fost îmbarcate.

(11  Septembre, 9 ore dimineaţa.)
Berlin, lo septembre.

Asasinul Nobiling, care-a comis aten
tatul asupra vieţel impăratnlni, a murit.

Predarea notei Greciei, cerănd mijlocirea 
puterilor, ce-afi luat parte la congres, se 
va face la 1 1  safi 12  septemvrie.

Paris, 10 septemvrie.
D. Lonis Blanc a adresat miniştrilor o 

scrisoare, prin care-şi esprimă părerea de 
rău pentru intervenirea violentă a auto
rităţii in afacerea congresului socialist.

BUCUREŞTI
Miercuri 3 0  aug. (11 septembre)

La propunerea noastră de a nn 
se anexa Dobrogea fără consimţă
mântul populaţianilor n’am găsit 
pănacuma intimpinări de c&t din 
partea unui singur organ guverna
mental, adecă a .României libere*, 
pe cănd celelalte păziră o adâncă 
tăcere.

.Romănia liberă* in deosebi are 
norocirea saA nenorocirea de-a nu 
reprezenta nici nn partid, nici un 
grup de oameni politici, ci numai 
părerile izolate a cătorva tineri, pă
reri cari ş'acelea nu sunt de-o de
plină statornicie.

Deşi dar am avea dreptul de-a 
ignora opiniile emise de confraţii 
noştril de la acea foae, forma care 
li s'a dat şi interesul prea general 
al lucrului ne face totnşl sâ reve
nim asupra lor.

Nu vorbim de forma exterioară a 
stilului , ci de forma logică, rezul
tată din împrejurarea, că idea noa
stră a fost pusă intre două acuzări, 
una privind trecutul, alta timpul de 
faţă. AntâiA ni se fac complimente, 
că noi cari tocmai respect de persona
litatea omenească şi de voinţa ce-1

tăţeanulul romăn n'atn avut, astăzi 
am făcut progres teoretic in acea
stă privire, iar adoua acuzare, cu toate 
că acoperită, e că ne-am pus pe 
terenul Rusiei.

.Romănia Liberă* s'ar fi putut 
scuti de intimpinarea noastră ve
hementă. daca ar fi voit a fi dreaptă. 
Ororile electorale despre care vor
beşte, sunt departe de a fi o născo- 
cire a conservatorilor sad o metodă 
întrebuinţată esclusiv de el. Se ştie 
că Bub guvernul d-lor Brătianu et 
comp, s'a inventat şi adus la perfec
ţiune alegerile cn reteveiul şi ban
dele electorale de reteveiştl sunt pă
rinţii spirituali al părintelui Tache, 
la care reteveiul lui Musceleanu se 
incârjise in b&tâ. Nu ne e dat noué 
a cerne mijloacele economicoase ale 
poliţiei bucur eştene pentru influen
ţarea alegerilor, mijloace cari remăn 
aceleaşi sub toate guvernele fie ele 
albe, fie roşii, dar existenţa lor atât 
de comună tutnror partidelor, ne dă 
dreptul de a crede, că nu tocmai in
dividualitatea omenească şi voinţa 
cetăţeanului romăn aü fost aceea, 
ce n’am respectat noi. Din contra, 
existenţa unor asemenea mijloace, 
dă şi mal multă consistenţă ideel 
noastre fundamentale, că poporul ro
mânesc nu este incă matur pentru 
libertăţile sale constituţionale şi că 
alegerile, departe de a'I esprima in
dividualitatea şi voinţa, i-o falsifică, 
i-o întunecă şi i-o corup. Era nouë 
a guvernului liberal a fost inaugu
rată cu uu mijloc, daca voiţi, mal 
subţire, insă cu mult mal corupâtor, 
pe lângă care reteveiul şi bâta se bu
cură oarecum de privilegiul unei na 
ive sincerităţi. Acest mijloc nod sânt 
aşa numitele comitete de salut pu
blic, acele adunături oculte de na
turi catilinare, cari ţin liste de mo
şiile statalul şi de funcţiile publice 
şi le împart azi la adepţi al par
tidului sad la cel cari plătesc o taxă 
mal marA, la căt statul, care tre- 
bue sâ fie impersonal, a devenit sub 
mâna liberală firma unei companii 
generale de exploataţpe, care con
tractează orl-ce principii ori-ce puncte 
noul de vedere cu piceţul de-a re- 
mâne la putere.

Din nefericire partidul conserva
tor nu e asemenea de cât un par
tid. Singurul sâd merit e. că inte
resele membrilor sâl sunt strlns- 
leg&te cu chiar natura statului, cu 
mersul liniştit şi regalat al aface
rilor, cu ordinea şi stabilitatea ; apoi 
o cultură cu mult mal Înaltă, efectul 
unei creşteri nj&i îngrijite şi mal om- 
nilaterale, ei\n accesorid tn viaţa sta
tului, care devine In practică esenţial, 
In fine neatârnarea economică a ce
lor mal mulţi II face sâ nu fie la
comi de câştig, să uu privească sfca-

tul ca pe-o materie exploatabilă In 
interesul lor privat. Din aceste cauze 
partidul conservator nu se lasă a- 
măgit prin fraze bombastice şi de- 
clamaţinnl ca şi vecinie amâgitnl 
popor, de a cărui simplitate se fo- 
losese demagogii pentru o înnegri 
şi a descredita tot ce se opune la 
instinctele lor de rapacitate innăs- 
entâ.

Prin sistemul minciuniicostituţio- 
nale, prin mascarea urelor, şi inte
reselor individuale cu masca intere
selor statului, prin formarea de co
mitete de esploatare iu tot lungul 
ţârii, statul romăn e cuprins de pu- 
trejuuea unei adânci corupţiunl, ce 
roade in mod egal cercurile cele mal 
nalte guvernamentale până la cel 
din nrmă postulant din sat. Chiar 
dacă sentimentul statului revoltă pe 
mulţi din cel cu mintea şi inima lim
pede, poporul a pierdut de mult în
crederea, că lucrurile se pot schimba 
in mal bine şi cn acel fatalism al 
raselor nefericite duce nepăsător greul 
unei vieţi fără bucurie şi fără ticnă.

Fără indoială, că nici un partid 
tocmai pentrn că e partid, nu e in 
stare de a pune capăt unei stări de 
lucruri, care, văzând cu ochii, apro 
pie statul român de prăpastia unei 
depline descompuneri. Dar intre par 
tizi e de sigur acela mal preferabil 
care uu amăgeşte pe nimeni, ale 
căruia interese sunt identice cn 
ale bunel-orânduiell care prin a- 
verea dar mal cu seamă prin cul
tura sa dă mal multe garanţii con
tra coruptibilităţii. Un remediA ra 
dical ar fi numai o mână de fier 
dreaptă şi conştie de ţelurile el bine 
hotârite, care sâ inspire tuturor par
tidelor convingerea, că statal romăn 
moştenit de la zeci de generaţii, care- 
ati luptat şi suferit pentru existenţa 
lui, formează moştenirea altor zeci 
de generaţii viitoare, şi că nn e ju
căria şi propietatea esclusivâ a ge
neraţiei actuale. Acest sentiment 
istoric al naturel intrinsece a sta
tului şi trebuitoarea mănă de fier 
lipsesc insă din nefericire, incât de
parte de-a vedea existenţa statului, 
asigurată prin cârma puternică şi 
prevăzătoare a tot ce poate produce 
naţia mal viguros, mal onest şi mal 
inteligent, suntem din contra avi
zaţi de-a aşteptă siguranţa acestei 
existenţe de la mila sorţii, de la po
mana împrejurărilor esterne, cari să 
postuleze fiinţa statului romăn ca 
pe un fel de necesitate internaţio
nală.

Cumcâ acea necesitate interna
ţională n'are nevoie de-a ţine seamă 
de sentimentele noastre intime, de 
existenţa rassel latine, ci numai de 
un petec de pământ qaasi neutru 
lângă Dunăre, ne-a dovedit-o cu de 
prisos congresul. Ce-I pasă congre-

i sulul, că se răpeşte o parte din pa 
tria străveche a neamului românesc 
ca atare? Ce li-e lor Hecuba? Ce-I 
pasă, cine va locui pe pământul ro
mânesc? Materialul de oameni ël e 
indiferent, cestiuaea europeană e ca 
sâ existe o fâşie de pământ iutre 
Rusia, Austria şi nouele formaţiuni 
ale foastei Turcii, incolo lucrai le e 
tot una.

Când guvernul conservator a cre
zut, că trebuie să confunde interesul 
european cu acela al naţionalităţii 
române, când bătrânul Lascar Ca- 
targiu, care simţise de mult că iu- 
cepuse a se pregăti ştreangul pen
tru gâtuirea Turciei, s'a opus poli
ticos insă foarte hotărttor la tenta
tivele de a complica şi Romănia in 
politica orientală a Rusiei, soarta 
guvernului şi a partidului conserva
tor era hotâritâ. Trebuia sâ cadă cu 
ori ce prbţ. Vecini cari privesc cu 
bucurie ueaşezarea şi netocmirea 
vieţii publice delà noi, aA ştiut să 
stârnească cu mâna lungă acea fur
tună din lâuntrn şi aâ ştiut sâ gă
sească instrumente mal docile pen
trn politica lor.

Mal avem nevoie a continua es- 
punerea acestui argument? Promi
tem, că atunci .cănd cerul nostru va 
fi mal senin, vom da istoria pe larg 
a acelor tentative. De-o cam dată 
asigurăm —  .România Liberă* ştie 
prea bine că noi in deosebi vorbim 
totd'auna adevărul —  că cele rela
tate sunt pe deplin adevărate.

Dar relaţia noastră e tot odată 
cel mal bun argument contra celor 
douë acuzări şi o dovadă, că numai, 
pe terenul Rusiei nu putem sta.

DIN A F A R Ă

După cum spune Standard aA în
ceput In Stambul in 2 Septemvrie 
tratările intre prinţul Labanoff şi 
Savet-paşa in privinţa despâgubirel de 
resboiA şi indemnit&ţel pentrn nu- 
trirea prisonierilor din Rusia; se a- 
firmă asemenea că Ruşii nu fac pre
tenţii mari, şi se speră că greutăţile 
se vor dâlătura in mod mulţumitor. 
-  Savet-paşa este in mare graţie 
la Sultanul. Sultanul este acum în
credinţat, aşia zic curtenii, că toate 
vorbele rele ce se aruncaA asupra 
lui Savet aA fost numai intrigi.

După cum am anunţat, raportul co
misiei de la Rhodope a fost sub
scris de patru din membrii el, aşa 
că putem spera că in curând se va 
publica. Comisia, după cum ne spune 
lim es y işl a im plini tconştiinţios da
toria. Comisarii francei, italieni, 
englesl, şi turci aA Bubscris rapor
tul. Comisarii Rusiei şi Germaniei 
u'aA să subscrie, iar comisarul Aus-
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triel, fiind bolnav, n’a putut a- 
sista la şedinţele din urm& de a- 
cea nici n’a putut scrie.

Nu e corect c& raportul acus& 
grav pe armata rusă. Autorităţile res
ping aceste acusărl, susţiindcă comisia 
a lucrat cu parţialitate, totuşi greu 
tatea raporulul nu '1 poaten nega, 
căci a fotsţredigiat de oameni, cari 
ab avut ocasie a se convinge insişl 
cu ochii lor.

Generalul Totleben, prinţul £Dno- 
ducoff şi alţi oficieri superiori, cu 
cari a vorbit corespondentul ziaru
lui lim es, susţin că raportorii aO fost 
pe faţă parţiali, şi că comisia işl a 
petrecut timpul mal numai câu- 
tănd notiţe accusătoare contra arma 
tel ruse. Bl mal declară că demnitatea 
şi amorul propria al armatei şi gu 
vernulul rus ii impedecă a da o aten 
ţie serioasă acestor calomnii făţişe 
Comandantul suprem şi prinţul Don- 
ducoff resping cu energie acusa că el 
ar ţinti d’a micşora numărul po
pulaţie mohametane din ţinuturile 
ocupate de armata rusă, şi că do
resc din suflet- a vedea pe fugari 
intorşt la vetrele lor dar să se ia 
in băgare de seamă greutăţile prac
tice ce se opun, mal cu seamă că 
diferitele oraşe şi sate sunt cu to 
tul nimicite.

dind şi atacând in ţinutul Magia 
carele de transport.

Cestia greco-turcă nu s’a resol- 
vat incă, deşi Grecia işi a dat toate 
silinţele a primi o declinare cate
gorică din partea Porţel. După cum 
spun telegramele de azi, cabinetul 
din Athena işi a imbrâcat cererea 
in forma unui ultimat. Din fericire 
acest ultimat nu poate aduce cu sine 
un râsboiâ nemijlocit, ci numai in- 
trevenirea diplomatică puterilor, cari 
după cum se vede, vor mijlocia cu 
voia saâ fără voia Porţel.

„Neue freie Presse* scrie despre 
situaţia trupelor imperiale la Doboj 
următoarele: «Cu toate că genera
lul Szapary a primit in zilele din 
urmă ajutoare considerabile, totuşi 
se codeşte a lua ofensiva, şi aceasta 
o face in urma ordinelor primite 
d’a nu eşi in nici un caz din de
fensivă. Trupele generalului Szapary 
trebue deci să aştepte cu răbdare 
semnalul dat de comandantul suprem 
d’a eşi din defensivă.

Mal puţin favorabilă e situaţia 
din valea Bosnel, linia principală a 
etapelor trupelor austriace, unde 
resculaţil impedecă comunicaţia, păn-

FOILETONUL „TIMPULUI“

PESTE CAP
de
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Un mister de inichitate

(Urmare)
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Fără teamă, dacă na fără să le bată 
inima, Raymond şi doctorul căteva mi
nate dnpS aceasta treceai! pe poarta cimi
tirului.

Odată in stradă ei erai! scăpaţi.
Şi totuşi nn resuflară mal liber decăt 

cănd trecură de piaţa Pigale, sosind la ca- 
feneaoa «Perie Ies.»

Aci li se servi dejunul intr’ an salon mic, 
din etajai I, pe care Justas SI păstra pen
tru clienţii săi iubiţi, atăt pentru ca să 
poată vorbi mal liber, căt şi să scape de 
infricoşatul ziarist Peyrolas, care, înfipt 
la uşa intrării, opria pe cel ce venia şi le 
citia fără milă faimosul seu articol.

Un cotelet şi un pahar de vin de Bordo 
nu intărziară să redea doctorului Lugrjs 
elasticitatea spiritului, şi turnănd roerefi 
vin lui Raymond, zicea :

— Nu e nimic ; căt-va timp m’ol feri 
d’a mă invărti prin prejurul cimitirului 
Montmartre. Am primit o leoţie, pe care o 
voiţi folosi. Ştia acum ce te poate costa, 
neimbrăcăndu-te ca toată lumea, puind in

O corespondenţă din Londra des 
crie catastrofa de pe Tamisa cu ur 
urătoarele cuvinte: «Nenorocirea cum
plită căreia a căzut jertfă vaporul 
„Princess Alice*, ne arată incă < 
dată in modul cel mal drastic pe 
ricolele grozave de cari suntem in 
conjuraţi. Când cetim despre isbuc 
nirea unul cutremur pe pământ 
care a inghiţit un oraş intreg din 
America de Sud, saâ despre in- 
fundarea vr’unui vapor pe Mis- 
sissipi. d&ndu-se astfel pradă pe
ştilor sute de oameni, atunci nu dăm 
acestei întâmplări decăt o atenţie 
fugitivă. Dar când Tamisa, peste 
care am trecut de atâtea ori, a că
rei apă am vâzut’o curgând atât de 
lin, este scena unei întâmplări atăt 
de oribile, intr’adevăr pare că iDşine 
am simţi ciocnirea, deşi poate nu 
am avea să deplăngem perderea nici 
unei rudenii. Astfel ciocnirea de alal- 
tâ-erl a fost pentru locnitoril Lon
drei o lovitură grea. Un vapor greâ 
de transport lovi in coaste pe un 
mic vapor de persoane, care făcuse 
o escursie pe mare. Ciocnirea fu atăt 
de teribilă, incăt avem să deplăn
gem 700 vieţe, cu tot ajutorul ce 
s’a încercat a ăl da vaporul greti. 
Chiar căpitanul vaporului se inecă. 
Causa acestei nenorociri nu se poate 
şti cu siguranţă căci căpitanul va
porului greâ ascrie toată vina îne
catului căpitan. Ori ce s’ar face, ne~ j 
norocirea râmăne, căci cine va pu
tea răscumpera viaţa a şaşe sute fe
mei şi atâţia copil î

REVIZUIREA CONSTITUTIUNEI
Bucureşti, 27 august 1878.

Domnule redactori,
Văz ca mirare, că polemica pre

sei noastre in privinţa exigenţâlor 
legislative relative la situaţiunea ce 
ne-a creat tractatul de Berlin, ur
mează tot pe tărâmul fals al con
vocării unei constituante care se cere 
de la iniţiativa guvernului. Această 
discuţiune, In termenii In cari se 
formulează este o curată violare a 
textului constituţiunel, şi nu poate 
de căt să slăbească cauza, de alt
fel dreaptă, a celor ce susţin că a- 
dunârile ordinare nu sunt compe- 
tinte a edicta modificările teritoriale 
şi constituţionale ce ni se impun de 
Europa.

cap pălărie cu formă nouă şi purtând cra
vate albe.

Dar in zadar cerca să inveseliască pe 
soţul săli de masă.

Pe căt timp mal spera d’a descoperi a- 
devgrul, pe căt timp mai avea vr’ un mij
loc d’a încerca, pe căt timp mal putea 
opta, fie şi nesigur de isbăudă, Raymoud 

ştiuse să’şi păstreze forţa la înălţimea îm
prejurărilor.

Bătut, el se lăsă fără ruşiue in prada celei 
mai necrezute descurajări.

Astfel ca şi cum răspundea intimelor 
lui reflexii bonbănea :

—  Nu vom şti nim ic; nimici...
Doctorul Legris dejunase ; Âvonis ’i tur

nase cafeaua şi işi aprindea tocmai o ţigare.
— Te inşeli Raymond, zise el eu voce 

tare. Poate că prea cnrănd vei ghici enigma.
—  Hei!...
Cunoscănd din esperienţă că demnul Jus- 

tus Putzenhofer avea nrătnl obiceiu d’a se 
invărti pe lăngă uşi şi d’a pune pe la 
broştl ochii sau urechia, doctoral Legris se 
sculă şi asigurăndu-se că nu e nimeni pe 
afară, reveni şi se aşeză in faţa Ini Ray
mond.

— Acum, zise el, să resonăm rece dacă 
se poate, şi să cercăm să punem ordine in 
ideile noastre; intr'adevăr de eri seară noi 
cugetăm şi Incrăm ca nişte copii. D-ta, 
scumpe amice, trebue că din canze, pe 
cari efi nu le cunosc, eşti atât de mişcat. 
Căt despre mine, văzându-nie atât de 
brnso aruncat in această aventură intu-

Cred dar că nu nste de prisos t 
mai discuta teoria convocării unei 
constituante ca să ne ferim de gre 
şeii, să determinăm bine datoria ş 
a guvernului şi a camerilor şi i 
noastră tutulor, să ne lămurim ş 
să ne silim cu toţi a ne ţine In 
constituţiune.

Mi se pare, domnule redactore 
că In Întâia mea epistolă am de 
monâtral fără indoealâ că cedarea 
Basarabiei şi anexarea Dubrogiel 
afectă de o potrivă şi compunerea 
puterii legislative şi exerciţiul drep 
turilor politice ale populaţiunel şi 
echilibrul forţelor publice, a$a pre
cum ele sunt organisate de con- 
stituţiunea domnitoare, şi este ne
cesitate absolută a se reforma 
constituţiunea in părţile atinse de 
congres. Tractatul din Berlin intro 
duce in corpul statului elemente 
noul de populaţiune, de teritoriü şi 
ne sustrage a ltele; prin ele se mo
difică organisaţia ţârii socială şi po
litică, ceea ce ne sileşte a reforma 
dreptul nostrn public. O reformă 
insă a constitnţiunel după teoria le
gislatorului nostru, nu se poate face 
in condiţiunl regulate de adunările 
ordinare care n’aü putere constitu
antă ; ea trebue făcută de adu
nări speciale convocate ad hoc. Toţi 
recunoaştem acest principia, şi cu 
toate acestea ne rătăcim asupra na
turii legislaturii ce are să opereze 
reforma, şi întrebuinţăm unc uvânt 
cu totul impropria numind constitu
anţii legislatura de revisuire, şi incă 
vorbind de o constituantă unica.

Această teorie ne aruncă cu totul 
afară din constituţiune, care nicâirl, 
in nici un articol, nu vorbeşte şi nu 
pomeneşte de constituantă, de o adu
nare care ar desagrega tot meca
nismul constituţional ş’ar determina 
o soluţiune de continuitate, o haltă 
in viaţa noastră constituţională.

Atăt de mult s’a ferit coustitu- 
ţiunea noastră de asemenea discon
tinuitate, care ar fi o adevărată re- 
voluţiune, încât in art. 31, voind să 
impedice toate despotismurile care 
snb pretest de suveranitate naţio
nală, aleargă la plebiscite saâ la 
constituante, a pus principia că 
toate poterile statului, de şi emană 
de la naţiune, ea nu le poate eser- 
ata decăt numai irin  delegiaţiune şi
după principiile şi regulile a- 
şezate in constituţiune. Aceste 
principii şi aceste reguli, cănd este 
vorba de o modificare, de o re-

necoasă, am fost curios uimit, efi docto
rul, adică eu scepticul.

Raymoud se incercă eă il intrerupă; dar 
eV urmă mal repede:

Din zăpăciala d-tale şi a mea, a urmat 
că noi am lăsat prada ca să alergăm după 
vorbirea ei, şi că am fost păcăliţi. Răul 
s’a făcut, să nu mai vorbim. Dar să con
chidem oă nu putem rădica vălul acestui 
mister? De sigar nu, şi voi încerca să iţi 
dovedesc....

Un semn far“» însemnare holărîtă fu sin
gurul răspuns al lui Raymond.

— Să urmăm metodic, reluă doctorul, 
şi să cercăm să aflăm din cele cunoscute 
cele necunoscute: Mai întâii! boldul aces
tei crime e considerabil ? De sigur, da.

Nn fără interes nrăcios aeşti oameni 
cearcă o aventură ca acea de de azi noap
te. Dar care e acest interes. Iacă X. pro
blemei. Ceea ce ştim de exemplu, e că in
teresul pricipalilor complici e identic. Dacă 
omul ar triumfa, femea ar fi nebună de 
bucurie. Căt despre scopul ce urmăriafi , 
ni ăl arată chiar faptele. EI voiai! eă ştie 
de sigur dacă intr’adevăr coştiugnl Măriţi 
Sidoniel e gol sad ba...

Ca şi cănd ar fi aşteptat la o objecţie 
el se opri. Dar objacţia nu v en i:

— Organizatorul acestei expediţii cura
joase, urmă el, omul elegant pare că nu 
ea indoia că coştiugnl e gol. El o spusese 
aceasta femeei in negru, şi dovadă e că in 
momentul d’a deschide groapa, el a z is : 
»Veţi vedea, domnă ducesă, că nu v’am

formă a constituţiunel. sunt aşezate 
in art. 129 care nu pomeneşte de o 
constituantă unică, omnipotentă pre
cum sunt toate constituantele, ci 
de adunări nouâ, adecă de un Se 
nat şi de o adunare ,de oeputaţi 
chemate ad hoc după o proceduri 
specială, al căror rol este mărgini 
la modificarea punctelor supuse re 
visuirel, care nu pot lucra de cât in 
acord cu domnul, adecă cu puterea 
executivă, care prin consecinţă sunt 
supuse acelueaşl control al puterii 
executive, ca şi adunările ordinare 
când ar voi să restoarne economii 
constituţiunil,' atingând alte punte 
de căt cele ce 'i sunt supuse spre 
revizuire; adunări care pot fi prin 
urmare disolvate, de ar încerca se 
treacă peste această limită şi să 
usurpe puterea executivă saâ jude 
cătorească; şi care in definitiv după 
ce şi’aâ indeplinit rolul de revizuire 
pentru care aâ fost chemate, continuă 
a esercita puterea legislativă, ca a- 
dunărl ordinare.

Dela un asemenea rol care singur 
resultă din economiea Constituţiunel 
noastre —  imitată după a Belgiei, 
—  şi până la rolul unei constituante, 
distanţa este foarte mare, enormă.
O constituantă nu comportă după 
natura ei fracţionarea in doö adu
nări, nu comportă împărtăşirea de 
putere, nu comportă nici un control; 
natura unei constituante este să fiă 
unică, se absoarbă, toate puterile sta
tului intr’önsa, să fie omnipotentă, 
să lege şi să deslege, să suprime ori 
ce alt ruaj politic care ar impedica o 
in eserciţiul omnipotenţii sale legis
lative ; resoluţiunile el n’ar avea ne
voie de nici o sancţiune, votul el 
implică şi sancţiune ; puterea esecu 
ti vă ar dispărea in presenţa e l, şi 
cu dânsa şi Domnul, ca şi puterea 
judiciară, ceea ce ar 6 o stare cu
rat revoluţionară.

Constituţiunea noastră n’a voit să 
inaugureze o stare revoluţionară, fie 
chiar periodică; din contra a voit 
să impedice asemenea eventualităţi; 
şi de aceea a regalat revizuirea şi 
reformarea el in condiţiunl deter
minate, prin care să evite sguduirile 
politice şi să facă posibile toate re 
formele necesarii. Pentru popoare mal 
cu seamă mici şi slabe precum sun
tem noi, regularea procedării revi
zuirii Constituţiunil, este o pavăză 
contra revoluţiunilor şi contra sur
prinderilor, ce ne-ar veni chiar din 
afară.

V
t

c

inşeiat*, Dar ea se indoia şi drept probă 
e bucuria ei cu care recunoscu ade
vărul.

Teate acestea erai! atăt de chiar prinse 
şi expuse, atăt de bine ca intr’o problemă 
in căt Rnymodn începu să se mire.

D. Legris urmă mai încet.
— Ce conclusie să tragem noi simplii 

spectatori ? Acea adecă că intre cei vii se 
află o femee pe care o credea moartă şi 
îngropată, Măria Sidonia. . .

El zicea acestea ou un aşa ton ourios 
de siguranţă, incăt Raymond tresări.

—  Deci trebue să credem că s’a comis 
o crimă urăcioasă, abominabili, o prefăcă
torie de înmormântare...

— Da.
— Iu ce scop? De ce?
—  Hei, dacă aş presupune măcar, strigă 

doctorul, uşor aş deslega en igm a .., Dar 
a c i . . .  n'am nici o urmă. Un singur lu
cru nu e dovedit, acela adecă, că ducesa 
speră totul, aşteapta totul dela vieţiorea 
acelei Marii Sidonil...

Un minut Raymond tăcu.
— Dar eă. eă, zise el insfărşit, unde e 

interesul meă in această intrigă compli
cată, şi cum m’aă amestecat ?..

H ei! Tocmai asta era întrebarea on 
care işi frământa doctoral capul ca să ii 
afle o esplicare plausibilă.

— Cum să ştiă eu, zise doctorul, daoă 
nici d-ta nu şti ?

Fiindcă Raymond tăău el urmă:
— Dar dacă n’ai fi fost unul din ac-

Ceva mal mult. La ideii 
puterea executivă nici poa- 
ţiativa legală de a propui 
proiectele lege convocarea . li 
de revizuire, saâ de a dis 
decret adunările ordinare, 
voca adunări de revizuire:ir 
face după art. 95 din Coşi 
in exerciţiul ordinar al putfji 
deşi are iniţiativa legilor ci i 
ferâ de art. 33. Iniţiativa ■ 
adunărilor de revizuire apjţ 
clusiv adunărilor ordinare, a 
gativâ excepţională; nu in 
in domeniul prerogativelor, I 
lui. Miniştri ca reprezenta! 
terii executive pot negreşij 
datori astăzi a o face, provor 
nări prin un mesagiâ dom| 
prin o propnnere a lua in 
raţiune necesitatea revizu 
stituţiunit; nu se pot prez« t 
înaintea adunărilor nici ci 
sagiâ de disolvare nici cu ţj 
de lege.

Iniţiativa legală, constUţ 
in acest caz special, este ;}i 
exclusiv corpurilor legiuitele 
o pot formula prin propunei 
lativă in termenii şi in con  
determinate de art. 129 d||u 
tuţiune. Noi rugăm pe tel 
cu atenţiune art. 33, 93 şi|3 
Constituţiune, şi vor vede»* 
greşiţi sunt aceia cari, in i  
rea luptei, exagerează in aceta 
terie răspunderea guvernulijfl 
semenea exageraţii nu fa ce ip t 
cât să mărim prerogativele» 
executive in detrimentul echi 
legal al puterilor statului, şi 
şorăm răspunderea adunări 
intea ţârii. Răspunderea guşi 
trebue să o rezervăm pentrl 
cănd el ar refuza concursul ;il 
stituţional adunărilor, căncjjj 
vota convocarea adnnărilor f  
zuire şi guvernul ar refuza li 
nea sa.

Să ne dăm dar bine ser a 
ceea ce avem să facem, de r i 
vernulul şi al adunărilor; sl. ■ 
şi să stăruim pe de o păru 
pune in lucrare prescripţiuna 
stituţiunil, să provocăm mal cm 
pe adunări sâ'şl exercite prerqii 
îndeplinind o sarcină şi oV| 
imperioasă astăzi, iar pe de Al 
nu deplasăm responsabilităăE 
evităm a introduce elemente if 
şi anormale in procedările M 
constituţionale, să depărtăm if 
la vorba de constituantă ini

r<

torit necesari al acestei scene de j» 
put, nu te ar fi căutat...

— Cinei... cine însă?
— Oare cine care te cunoaşte 4i 

ind-că scrisoarea anonimă făcea al< ţ 
moartea generalului Delorge tatilri 
şi la o femee, pe care o iubeşti..

—  Aş fi putut arunca în foc te 
scrisoare.

— Dar n’ai arnncat’o, şi autor 
sigur că d’ o vei arunca. EI era *il 
sigur de d-ta în căt îşi Inase toal 
şurile. Hârtia falşă, care avea să f 
chisă porţile cimitirului, era gata, f 
tencier, acela complice supus, cor 
scăpat printre degete, te aştepta. |;jj 
zenţa d-tale era atăt de necesară, j 
m’aîî lăsat să te însoţesc, cu un 
noBcut, care putea fi periculos... ţ 
nn are motive, ca d-ta, d’a păstra1 
tul şi d’a nu chema poliţia în aju:

D. Legris aruncă ţigara, pe c 
preocupaţi» lui o lăsase să se ştii 
urmând analisa situaţiei, zise :

— Acum ce să conchidem din 
astea ?... Acea că autorul scrisoare! 
nime nu poate fi de căt omul car» 
ducea espediţia curajiossă de astă nc

Cred, murmură Raymond, da

(Va urii

I
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[goasfcre. Astfel numai ne vom 
| la o viaţft constituţională 
] şi vom consacra stabilita-

Bk.uţiunilor.
C. N . Brtiiloiu.

celui din urmă ziar, dar, că no va face 
nimic fără a consulta naţia.

îndată ca afi înhăţat frânele iţuvernu- ' 
Ini, aii depărtat pe toţi fnncţiouarii, cari j 
nn craii din partida! d-lor Rosetti-BrStiann, ’

TA ZIARELOR ROMANE
late crâncenă, dar instructivă ; 

armate staO faţă in faţă, ţi 
9 încrucişează cu cea mal mare 
f O tabără purtând steagul roş, 
violenţei şi exasperării, aruncă 

Bml tot felul de material explosi- 
|Wnţiui>ea de a incendia căt mal 
Mura fortăreaţă redutabilă ce po- 

mai posedă încă pentru apă- 
f  toH&tilufiunta 1 Altă tabără cu 
i ,  simbol al încrederii şi liniş- 
cu vitejiă zidurile cetăţii ame- 

| fi sparte safi minate, 
luigă : iubim constitnţionea şi 
Işirtf ei, dar ca singura condi- 

4«, i mistifici textele sale după ca- 
Kjtro, a înstrăina o bucată de 
~Bi a primi alta, a atinge chiar in 
Hjial compoziţiunea representaţi- 

[jnale, şi cn toate aceste pretind 
I  ruşine că sunt amicii el ; alţii 

: înlături, amici falşi ai naţi- 
in veţi abuza pană în fine de răb- 

4 ei, nu veţi putea amăgi fără pe- 
4 un popor întreg, căruia, după ce 
jlingr.şit toate slăbiciunile spre a vă 
|jco!o unde staţi, acum îl despreţniţl, 

vă stăpâni pe suveranitatea ea şi 
iţa vă furişa de el, a prăbuşi 
■  mul valoroasă ce poaede el, 
B  poporului român.
Iruind cu o îndrăsneală, demnă 

« V A  mai bună, că camerilo ordi- 
t r B t  singure să dispană de pămăntul 
Vvorulţl român, de drepturile lui, să res- 

crl-cs text din eonstitnţiune, să 
«cfi orl-ca paragraf al el, orga* 

e Irtdei govsmative se fac complici, 
Isau tir! conştiinţă, la surparea cons* 
|Mtl. Aceasta e ceva teribil, este cel 
p e  înrăţămănt ce se presintă îna- 

porului roman !
Iar fi crezut vre-o dată că acei cari 
■eră urechile ca constituţionalism, 

i ê x. creaseră cbiar o societate la 1867, 
imâtşfc micilor constitufiuneî, acei cari 
Bj-Ca pas, pe când erau in opoziţi une, 
foţi i poporul fi’ I căntaă suveranitatea 

, | acei cari U ori-ce oeaziune înţesau 
M  pdatalui domnesc ca  jSlbl ia pro
ie, invocând constituţiunea, tocmai ei 
Imifnnt gata a puue facla în foile sale, 
isstâa ci camarile ordinar snnt bune 
Ijţjiu ori-cs cazuri, pot resolva chiar 

ia inalienabilităţii teritoriului, ces- 
pmprietăţii şi drepturilor politice 
popnlaţiunl necreştine, etc., şi oco- 

i suveranul pe care ieri ăl lingu- 
H itiz i isbesc în picioare art. 129 din 

^iuue, fug de popor spre a'l con- 
•roncă pulbere de cuvinte iu ochii 
m spre a o ameţi încă, şi plăsmu
ite şederea lor la putere, zic : îna

l ţ  ţară să ne găndim la partidă, 
de eonstitnţiune să ne găndim la 

. Iar poporal stă privitor la plănu
ia face în jarnl cetăţii sale, fără 

ar nu singur semn al voinţei sale 
I manifestat pănă acum ! Opoziţi- 
şi-a făcut datoria, Ta deşteptat şi 
%t primejdia, facă el restai.

iute apoi au dieotvat şi Camera, pentru a 1 
fabrica o alta, compusă de indivizi, cari I 
se supun orbesce ojdinMor ministerriale. 
peţi să sunaţi dairalele prin toate maha- 1 
lalele, să osteniţi bisata mnsică a gărzii > 
pe la to&tn răspintiile; acum insă nu v’a ! 
tăiat capul să intimpinaţî cn cetăţeni, cn | 
garda şi mnsica ei, pa acei oe se întorc I 
de la o campaniă penibilă şi glorioasă. Aşa 
aţî făcut cn călăraşii astă iearnă, aşa aţi 
fi făcnt şi cn infanteria mai deunăzi, de 
nn vă Inafi orăşenii de zăba, aşa aţi fă
cnt acnma şi cn artileria. Să ştie insă 
ţara că cetăţenii nimic nn aii de solidar 
ca voi, că vă desaprobă in aoeastă ca in 
toate, şi facem toate nrările noastre căl
duroase pentru bnna întoarcere a bravilor 
noştri artilerişti.

Cănd aii venit călăraşii intăi, i-aţi in
sultat oferindu-le nn poreclit banchet, in 
care, dnpă ce le aţi dat măsline putrezite 
şi raci stricaţi, aţi mai profanat şampa
nia, aervind’o  cu brănză de putină. Săp- 
tămăude trec atu, cănd veniră dorobanţi şi 
regimentul de linie, cetăţenii, şciinda-vă 

I ce vă taiă capnl, afi făcnt eubscripţiune 
şi afi dat nn prănz oştenilor, administrăn- 
du-vă prin această o lecţiune ou care să 
vă deştepte.

In zadir inse a fost toată pilda, căci 
eată acum la intrarea artileriei, voi tot 
v’aţî dat in petec, şi n’aţi svivat cel pu
ţin pe cetăţeni, car: bucuroşi ar fi fă
cut onorurile unei primiri demne de ar
tileria romftnă..

Aflăm inee că cetăţenii, indignaţi de 
conduita ignobilă a mult nepăsătorului 
nostru primar, afi luat iniţiativa şi prin 
d. Bohocifi şi alţi orăşeni, afi daşohis liBte 
de subscriere spre a se oferi un banchet 
Duminica viitoare bravilor ofiţeri, cărora 
le cerem de o mie de ori iertare şi ’I ru
găm a nu confunda pe public şi orăşeni 
cu oblăduitoril bicisnici cs s’afi cocoţat 
spre a ne administra şi a ne ruşina atăt 
de mult.* »Vocea Cov*.

partidal poreclit democrat, cari*, 
fericirea ţărei este acum la putere, 

■a in oposoţie, imputa zilnic gnvernn- 
i nu ţine cont de opinia publică, a- 
le pretenţiile oamenilor acelui partid 

I K  voesce să auză denunţările şi plân- 
p  ce 'i se fac prin presă, că ast-fe 

ifflşolat cu desăvârşire de naţie, şi prin 
__re este un guvern străin un guvern

I Românilor.
toate acestea, acel snvern nu lipsea 

«esponde foarte des pric Monitorul o- 
~|a acusaţiile şi denuaţările ce ’ I sa a- 

d de presa oposiţieî d’atuncî, ast-fel 
ier ţii le acestei din urmă, că gavernul 
peşte să ştie de durerile poporului (sic) 
'ireau altă ţintă de cât a descreţita pe 

ril şi a face pe pnalic să crează, că 
i  la foile roşii nn mai afi nici o o

Îîi fiind merefi îngrijiţi de aoarta na- 
(e soarta neţiei, de soarta ţărei.

I  căzut in fine guvernul boerilor. gn 
I conservatorilor safi al citoilor. cum 

£ miau demogogil noştri, care dafi nu 
I  şi ponoasele lor altora şi năvălind la 
[a foliile minicteriftle capii partidnlnl ro 
| culţi naivi se aşteptafi că noul guvern 
‘ Ruinai că da ţine cont de denunţările

»Dureros şi sub toate punctele de ve
dere regretabil fu faptul ce se petrecu ieri 
sub ochii publicului gălăţean. Dapă 16 Inul 
de absenţă, ieri, la 10 ore, intrafi pe ba
riera Brăilei două baterii de artilerii ro
mână, destinate a rămânea in garnisoana 
de aci. Noi, cn 6 zile inainte, anunţase
răm faptul şi tuturor era deja cunoscut, 
încă in de cnseara zilei de intrare cuartiri- 
erii artileriei veniseră şi autorităţile seinii 
şi ziaa şi oara Bosiril. Mai multe încă, con
siliu! comunei era oonvocat şi funcţiona 
chiar in acea seară.

Cu toate aceste, care fu snprinderea tu
turor cetăţenilor când văznră intrănd a- 
ceştî bravi fără a fi intimpinaţî de nimeue, 
căci preumblarea d-lni primar, singur, până 
la barieră, n’o putem considera ca o in- 
tîmpiuare. Nici un semn, nici o atenţiune 
de.iabire către aceşti ¡viteji şi generoşi 
fii a ţarii, cari vărsară nobilul lor sânge 
pentru faima neamului nostru şi realţarea 
ţerel noasre.

EH străbătură stradele oraşului, iusoţiţi 
de 2 sergenţi poliţienesc!, conducându’l pe 
piaţa grădinel publice, nnde ’şi instalară 
parcul.

Ruşinea cadă asupra oblădnitorilor noş
tri, cari şi jn.această ocasiune işi marcară 
nedeitoinioia şi nepriceperea posiţiunii lori 
La catane şi cazaci eşiaţi cn pâne şi sare. 
cu capetele pe tipsiă, la copil ţerel, la 
floarea de mândrie a României, la aceia 
cari la Nicopole, Rshofa, Vidin, Pievna şi 
Smârdan,, făcură să resuue de fală nu
mele nostru, voi nn v ’aţi priceput să 
le ziceţi măcar un cuvânt de mângăiare, 
cu un cuvânt de iubire, de buuă ve
nire. Ruşine de O mie de or raşine 1 dând aveţ 
de învârtit pehlivanii electorale vă pricep

îndată ce a’afi iufipt bine, lănţaiud a- 
tăt puterea esecutivă, căt şi puterea le
giuitoare, aceşti porecliţi democraţi afi a- 
rătat Românilor cura iuţeleg d-lor regimul 
democratic.

Sub ouvăntol de naţie uu înţeleg decât 
pe deputaţi! lor aduşi de porunoială ; iar 
prin opinia publică, ziarele lor. Toate cele 
alte foi nu vorbesc decăt neadevăruri şi 
calomnii, şi uu sunt ecoul nimănui din a- 
oeastă ţară; prin urmare, nioi nu trebnesc 
ascultate.

Să dăm un eseraplu mai recent:
Se respăndoşte vastul, că direoţia casei 

de lichidare a bonurilor rurala şi dome- 
niale procedează necorect in achitarea cu
poanelor csigibile şi bonurilor uşi te la-

eorţi, —  că directorat acestei case se in 
chide in binroul aăfi cu amicii şi favoriţii 
săi, pnnănd uşierul să respingă pe ori cine 
vine să’ i se achite asemenea cupoane ea fi 
bonuri; —  că unei» oupoane safi bonuri, 
a căror plată a fost refuzată de director, 
sub cuvănt că nn sunt bani, s’ afi achitat 
a doa zi unor favoriţi, la cari posesori! 
lor s'afi văzut nevoiţi a le  vinde;— şi alte 
asemenea scandaluri.

In nrma arestul vast, in arma plânge
rilor întâmpinate din partea publicului, 
din partea unor oameni de toată încrede
rea afi ridicat vocea ziarele l Pressa* , 
»Timpul* şi noi, atrăgând atenţia d-lul 
ministru de finanţe, şi rugăndn’l să cer
ceteze faptele denunţate şi să ia măsuri 
contra unor procedări menite a descredita 
o instituţie atăt de importantă, şi cn cre
ditai căreia, ou drept cnvăut, ne pntem 
făli pănă rzI.

In faţa acestor denunţări grave, publi
cul credea sigur, că d. ministru de finanţe 
se va grăbi a desrădăcina răul, nepntăud 
ramăuea pasiv cănd este vorba de un in
teres aşa de mare, de un interes general. 

Nimic insă !
D-nnl Cămpineann,acel deputat, care ve

dea altă dată un abis spăimăntător intre 
naţie şi Domnitor, fiind că... fiind că nn’ l 
aducea nimeni la ministrn, acel om, azi 
ajons ministrn, —  lucru foarte ciudat, — 
despreţueşte opinia publică şi uu voeşte 
să auză cererile ei.

Dar să admitem pentru un moment 
(dacă se poate admite), că, după princi
piile democrarioe ale d-lni Cămpineanu, 
un guvern trebuie să ţină cont numai de 
cele scrise prin ziarele guvernului. Chiar 
în acest caz, nu poate avea nioî o scuză 
d. Cămpineanu, pe oăt timp ’1 s’a rea
mintit de numitele ziare plăngerî de a- 
eeiaşî natură din ehiar fol ultra-guver- 
namentale, ca »Romănia liberă*, care a 
fost cea d’ăntăifi, şi iacă din anul trecut, 
care a denunţat ministerului procedările 
d-lul V. Nicolesou, procedări în paguba 
fiscului, cănd se afla ăncă director al 
contribuţiunilor directe şi de ordonan
ţară.

Precum se vede, puţin pasă azi d-lui 
Cămpineanu de opinia publică şi indigna
rea ei. Cupoanele sale, ale rudelor şi ami
cilor săi să fio achitate, şi habar să n’aibă 
directorul! Pot să strige toate ziarele îm
preună cu toţi posesorii de bonuri.

Ce schimbare!
Păi ă cănd d. Cămpineanu nu era mi

nistru, ziaristica servea pentru a deştepta 
guvernele, pentra a lumina publicul. Azi 
fiind ministru, lucrul merge aminterea, cu 
totul contrar.

*Răsboiul»
-------------"'•“‘“IT TTT^n—-----------

v NOTIŢA BIBLIOGRAFICA

D . M ir eseu curs elementar de arit
metică cu midi deprinderi de raţiona
ment. Bucureşti 1878, 1 voi. 8-o de 
163 pagioe.

Daca atătea inteliginţe fragede, speriate 
de dificultăţile aparente ce presintă nişte 
elemente imperfecte, se desenragiază dela 
inceput şi nn se cred destoinice pentru 
studiul aritmeticei, canea trebuie atribuită 
in mare parte metoadelor întrebuinţate 
pănă acnm ; iar, pe de altă parte, daca se 
observa de căt-va timp osre-carl progrese 
in şcoalele primare, suntem datori eă re
cunoaştem adoptarea unor metoade mal sim
ple şi mai raţionrle decăt cele ce erafi mat 
înainte in u s .— Nn putem insă să ascun
dem că lipsa cea mare de cărţi metoadice 
contribui, in mare parte, ca sciinţele să 
un fie studiate cu folos.— Negreşit, avem 
multa opere excelente de literatură, puţine 
de ştiinţele abstracte, ori de politică, de
stul de bune pentra cei-cari afi primit deja 
o instrucţiune înaintată şi oari pot eă re
curgă la nevoie la un profesor experimen
tat. Aceste cărţi insă nn snnt făcute pen
tru capacităţile crude, pentra elevii şcoa- 
lelor primare. Astfel, , dupe noi, daca in
strucţiunea primară un nice relativ mari 
progrese, chiar prin mult puţinele şcoli 
comunale ce avem, canea principală e neu- 
nitatea de sisteme, plnralitatea de metoade 
şi lipea de cărţi. — Elevii şi iuetitutorii 
nu ’şi pot procura cărţi oari să însuşească 
condiţiunile cerate; de esempln, acestsa safi 
sunt superioare forţelor lor intelectuale, safi 
sunt atăt de elementare inoăt nn conţin 
nici nn fapt important pentrn acei cari, 
compunând cea mai mare parte a socie
tăţii, se destina la felurimi de prof-siuni 
şi cari n'afi nevoie a învăţa dintre ştiin
ţele esacte decăt aritmetica.

Fără îndoială ca lipsa simţită a unor 
asemeni cărţi, şi consideraţiunt de felul

celor ce preced, afi îndemnat pe activai şi 
inteligentnl profesor, de d. Mirosea, a da 
publicităţii un curs de aritmetică elemen
tară. Cn drept cuvânt putem afirma că 
multe din însuşirile nnnl cure complet şi 
metodic de aritmetică practică se între
văd in opera d-sale. II felicităm dar, pen
tru serviciul ce d-sa aduce elevilor şi in
stitutorilor.

Convinşi că d. autor va bine voi a da 
atenţiune observaţinnilor coaştiincioase ce 
i se vor face, şi că va căuta a ţinea soco
teala de dănsele intr’o nouă ediţinne, enu
merăm aci următoarele puncte importante 
din aritmetica d-eale, cari ni ee para de 
natoră a fi completate ori revizuite.

1. Se ştie că Franţa dnpe deeastrnl din 
1871 incapu eă cugete mai serios Ia re
forma instituţiunilor sale primare; astfel, 
o circulară ministerială din 18 Noembra 
1871, relativă la organizaţia studielor in 
şcoala, consacră priuoipiele dupe care tre- 
baie a se preda aritmetica in clasele pri
mare. »Problemele, zice intre altelt acea 
circulară trebnie să aibă de obiect ceşti uni 
practice, cari să se rapoarte la profesiu
nile, la industriale locale, la comptabili- 
tatea unei căsnicii*.—  D. Mirosea a recu
noscut defectul aritmeticelor publicate pănă 
acnm la noi, cari conţin prea puţine exem
ple şi probleme, safi mal de loc, şi astfel 
’ 1 vedem că a avnt fericita idee de a in
troduce in cursul d-sale peste 1000 eser- 
ciţii şi probleme parte resolvate, parte e- 
uunciate.

)— Este de regretat insă că. pe cănd in 
prima parte aceste exerciţii abundă, in se
cunda parte şi annme in cartea IV, cea 
mai importantă prin numeroasele aplica- 
ţinni ce intălnim in practica de toate zi
lele, problemele sunt cam rare.

—  D-sa a omis safi a negligeat de a 
cita ap icaţinnî relativa la operaţiunile co
merciale, la arbitrage, la societăţi, sca
denţe comune, şi la trebuinţele usuale 
de administraţiune safi industrie.— Nici un 
cuvânt iu cartea d-eale asupra metoadelor 
ingenioase şi răpezi, născute dintr’ o con
stantă apheaţiune, aşa ce preţioase inprae- 
tioa in căt lipea lor face o aritmetică a- 
proape inutile.— Ne temem dar ca cartea 
d-eale eă nu fie destul de gustată in şcoalele 
de adulţi.

2. Insocistatea noastră ignoranţa aritme
ticei şiinexperieuţa calculelor ee revelează 
pretutindeni. Abstracţiunile unor teorii za
darnice cărora li s’a dat primai loc in ari‘ -  
metica sunt, in mare parte, cauza sfielei 
ba chiar a fricai,cu car:' elevii îmbrăţişează 
aritmetică. Credem că nu greşim greşim 
temăuda-ne ca marele număr de exemple, 
definiţii şi regale abstracte cu atăt6a nu
miri felurite din cartea d-lui Mireecu, va 
încurca spiritul tinerilor elevi.

D. Leverrier intr’ un excelent raport a- 
supra reformelor de introdus in sistemul 
instrucţiune! primara zice:

»Aritmetica este o unealtă a cărei teo
rie se cuvine de sigur e’o cunoaştem bine; 
dar pe a cărei parte practică trebuie e’o 
posedăm ou tot din adinsul şi înaintea de 
toate.

D. Leverrier condamnă dar învăţătura 
abstractă care procedeaeă prin teorie şi 
recomandă învăţătura practică a aritme
ticei, care conduce de la cunoscut la ne
cunoscut, de la simplu la com pus, de la 
exemple la definiţie, m etod, in care ce- 
etiunea de deslegat se presintă inainte de 
regula ce trebue eă urmăm spre a ajunge 

la eoluţiune.
D. Miresen n’a imbrăţişat acest metod; 

ast-fel, in loo de a înfăţişa mai iutăifi 
fapte şi in urmă să le analiseze spre a 
trage concluziuuea, cea-ce contribue a fixa 
mal lesne şi mal darabil principiale in 
spiritul elevului, d-sa pune mai intăifi 
principiul, obligănd pe elev a ’1 mempro 
şi in arma a’şl da compt de dănsnl (vezi, 
intrealtele împărţirea).

Pe de altă parte exemplele ce d-sa 'şl 
alege spre a esplioa teoria (definiţia),—  care 
bide înţeles in cartea d-eale, precede prac
tica,— nn înfăţişează nnmere reale luate din 
obişnuinţeleşi trebuinţele vieţei, din faptele 
economii domestice, ci d. autor are grija 
a da numai nişte, ţifre abstracte, cn toate 
că. după cum ziserăm, spiritul elevului nu 
poate gusta abstracţiunile.

In definitiv, metoda de pura obzerva- 
ţiune oare conduce de la cunoscut la ne- 
ounoscut, de la exemplu la definiţie, de 
la practică la teorie, nu a fost adaptată 
de d. Mirosea.
• 3. Ar fi fost de dorit ca d-sa eă dea o 

mal mare întindere şi o altă ţinti obser
vaţi linilor notate în grosul pagirelor, căci 
indepi-ndinte de credinţele autorului asu
pra unor punte isolate, care snnt mai 

| mult cestinui de formă de căt de fond,

este de mare folos a se arăta institutoru
lui ce procedare se urmează la fie care 
materie cănd o predă elevului. Dnpă noi 
d. Mirezcn a omis o parte importantă:

i Procedare de tnvlfare* atăt de căutată 
in cărţii» pentra începători.

4 Iu loc de capitolele reeervate resu- 
m&telor, cari, drept e'o spunem, mai că 
nn ee vor citi vr’o dată de elev, ar fi foet 
mai folositor de a aşeza la frasele fiecă
rui capitol nn cestionar de materia pre
dată.

5. Dispunerea materielor nn o credem 
cea naturală: ea nu e conformă cn gra
dul de desvoltare progresivă a inteligenţei 
copilului; aşezarea minierilor prime şi 
principiale de divieibilitate înainte de ele
mentele asupra frăngerilor, precum şi pe 
acestea înaintea numerilor zecimale ne 
pare contra natural calculului, al cărui 
mere sigur şi prompt caută in a studia 
mal ăntăl şi chiar de odată, operaţiunile 
asupra numerilor întregi şi zecimale atăt 
de analoage prin proprietăţile lor.

6. In fine, nn împărtăşim părerea au- 
tornlnî de a nn consacra nici o pagină 
din aritmetică pentrn cUsa l-a  primară. 
Dnpă noi, nn trebuie eă aşteptăm ca elevii 
eă ştie să scrie şi să citească pentru a 
intra in stadiul aritmeticei. Din potrivă, 
să începem ca ei aritmetica din prima zi 
cănd intră în şcoală; eă’ I esercităm ime
diat să facă adunări şi scăderi mal ăntăi 
orale şi în urmă pe tablă şi pe placă. 
Despre cnm urmează a se proceda în că
zni acesta cartea d-sale nu menţionează 
vr’ nn cuvânt.

De altmintrelea d. Mirescn şî’a dat 
multă osteneală şi sperăm ca îmbunătăţiri 
importante şi radicale va introduce în o -  
pera d-sale iu o a doa ediţinne.

N. Kirăao.

E R A T A
In articolnl * Consideraţii asupra trac

tatului de Berlin», publicat in numărul 
nostru de ieri, e’a făcut o greşală, care jig 
neşte cu totul inţelesul.

Aliniatul urm ător:.
»Aceste speranţe ecăznră insă mult cănd 

se cnnoeca convenţia Anglo-Rnsă dela 30 
maifi prin caro protestul aşteptat, fu redus 
la începutul § 11, şi mărginit la caracte
rul nneî indignaţiuni morale lăsăndu-se 
d’o parte opoeiţia cu puterea armelor.* 
trebnie citit după Sntăiu1 uîiiii it al coloa
nei din urmă din pagina a doa iar nu in 
coloana ăntăia din pagina a treia, nnde 
e’ a pus din greşală.

MINISTERUL d e  r e s b e l  
PUBLICAŢIE

Pentru că, la licitaţia ţinntă in zina de 
24 AngaBt anal curent 1878, după publi
caţia N. 11984 inserată in »Monitorul 
Oficia) N. 172 şi 173, preţnrile resultate 
pentrn predarea forajelor necesare armatei 
in garnisoana Bucureşti, pănă la finele anu
lui cnrent şl pe annl viitor 1879 aQ fost 
prea m ari, Ministerul de resboifi publică 
spre cunoştinţa doritorilor a ee ineărcina 
cn această antreprieă, că la 15 8eptembrie 
viitor annl curent se va ţine altă licitaţie 
in localul Ministerului de Rseboiă, Calea 
Mogoşoai la orele 2 dupe amiazi in coafor» 
mitate cu art. 40 pănă la 57 din lege- 
comptabilităţi generală a statului.

Caetnl de insftrcinare, caro va servi la 
această licitaţie este publioat in »Monito
rul Oficial* N. 90 din 1876 şi monitorul 
ostel N. 11 din acelaşi anî.

EsplicaţiunI ae va putea da in toate zi
lele de lucra de Ia orele 11 de dimineaţă 
pănă la 5 seara la Ministerul de Rssboiă. 
Direcţia II administrativă.

Garanţia, cn caro doritorii se vor pre
santa la licitaţie, ea ficesază la 60,000 lei, 
caro va putea fi in numeraiitt, efecte pu
blice pe valoarea nominală eaă ale socie
tăţilor garantate, ori autorisate de stat, 
dupe cursul zilei.

Garanţia adjudecătornlnî va remăne de
finitivă dnpe aprobare şi nu se va inapoia 
pănă la achitarea definitivă a contractului.

Cauţiunile depuse de oei l’ alţt concu
renţi se vor inapoia pe dată dnpe termi
narea licitaţii.

p. conformitate. Theodorescu.
N. 12,956, August 26. 786 — (3).

DOCTORUL MARCOYICI

Ars onoare de a informa clientela sa 
din Capitală şi provincie că va fi in Bu
cureşti la 1 Septembrie.

Consultaţinni iu cabinetul săă in toate 
zilele dela 4 jom . —  6 ore după amează.

Strada Brezoiauu N . 21 N. 378-3.
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Societatea Acţionarilor Căilor 
ferate Române
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una sioguru tlacomi 

i Sprft-a roda îndată! 
Părului ji  Barbel eol6- !  
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fNu mal este nevoie d'a se spăla 
fcapulu nici innainte nici in 
urmă; aplicare simplă, resultatu 
immodiatu; nu pătăză polea şi 
n'aduce nici uă dată vătămare 

I sănet&til.
L. LEORAND, parfumoru 

PARIS. e

VÊNDARE
Sub-semnatnl In calitate de procurator al 

<l-lni Gastner din Pesta, fac cunoscut că In 
4'oa de 1 Septembrie a. c. pe la ora 11 a. m. 
voi vinde prin licitaţie In Snbnrbia Manta- 
leasa Strada Mântaleasa No. 17 in curtea 
D-lni I. LangoşI; 17 diferite trăsuri fârte 
elegante sistemul cel mal noii şi din fa- 
bricele ce e mal renumite, doi cai de lnce 
16 Vi pumuî, sunt in etate de 5 ani, la păr 
murgi, şele englezeşti, hamuri, mobile şi 
altele, nedisfăcăndnse Ia 1 Sept. totul, li
citaţia va nrma la 2 şi 3 Septembrie spre 
cunoştinţa amatorilor care vor voi se con
cureze se publică acesta de sub-semnatnl.

L OroveţI
(7 8 7 -3 ) 8trada Baterielor No. 31.

8*
Anularea restric)iunilor in Exploatare

Avem ou6re a adnce la cnnoscinţa onor. 
Poblic, că cn Începere de la >1/i4 August 
pună la alte disposiţiuni se derâgă fote 
restricţinnile in Exploatare de până acum 
şi se introduce ârăşi termenul de predare 
la timp conform regalamentelor pentru 
T^TE LINIILE cn escepţianea liniei Bo- 
man-Bacău.

Direcţiunea de Exploatare.
Bueurescl, August 1878.

BIUROU DE INFORMAŢIUNE

Don! tineri bine educaţi caută două 
Domnişâre plăcute pentrn conversaţie care 
să vorbăscă limba francesă săQ germană, 
insă să preferă limba francesă, dintre care 
nna să cunosca şi la Piano la cas decă 
nn se p6te amândouă.

Ca condiţinne fârte avantagiâw.
P. BINDER,

BiuroQ de informaţinne, strada Stavro- 
poleos (Piaţa Constantin Vodă) No. 9.

(785-1)
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P I C A T U R I

E G E N E R A T O A R E
ale d-luî

S A M U E L  T H O M P S O N

Aceste picături a i o putere reconstitutivă care le pune în primul rund al descoperirilor 
folositdre. Ele restabilesc puterile pierdute, sau din pricina unul exces de tinereţe, sa i 
din pricina bdlelor indrlungate. Nici o doftorie nu li se pâte compara intru c&t priveşte 
bilele femeeşti, pierderile, cloroza, pila albi, neputinţele premature, spermaforea, etc. Ffla- 
conul 8 franci, Farmacia Gelin, No. 88 rne Rocbechouart, Paris.

In Bucurescl deposit la farmaciile d-lor Bisdorfer, Zttrner şi la d. Ovessa dioghistul.

ADEVERATE INJECTIUNI SI CAPSULE
R I C O

F A V R O T
Aceste Capsule posedă proprietăţile tonice a Gudronului adăogate pe lăngă i 

punea antiblenoragică de Copahu. Ele nu obosescu stomahul şi nu provâcă ni
ac-

şi nu provocă nici
diaree nici gretâ ; constituescu medicamentul prin escelentă in tratarea bulelor 
contagióse a ambelor secse, scurgeri vechi seu recente, catare a beşicei şi curze- 
rea fără voie aurinului.

Pe la finele tratamentului, şi când ori-ce durere a dispărut, usul
IN J E C Ţ I U N U  R I C O R D

tonice şi astringente, este micjilocul infailibil de a consolida vindecarea şi de a 
evita intércerea.

ADEVERAT SIROP DEPURATIV
I C O

F A V R O T
Acest sirop este neăpart pentru a vin dcca cu desăvârşire maladiele polei şi pen

tru a sfirşi de a curaţi sângele dupa un tratamentu anti-sifilitic. El feresce detôte 
iflfis

I

accidentele ce pot résulta din sifilis constituţională.
Publicul, trebue a lepăda, ca contră facere periculoşii tuto medicamentele j 

RICORD, care nu vorù purta sigliulù C. FAVROT.
DEPOSITO GENERAL.— F* Favroţ, 102, strada Richelieu, in Paris ; In 

Iassy, Racmnts, Konia ; Bucuresci, RiSsdorfer, Zumer, Theil ; Galatz, 7'afu- 
seschi, Marino Kurtovich; Braila, Pelsalis, Kau(me&\ Crajova, F. Pohl; 
Plojesti, Scliuller ; Barlad, Breltner, şi in tôle farmaciile.

M M H M

CE SE POAÎE CAPATA
P R M T R U  «  F B A f V C l

L A  DESFACEREA SPECIALITĂŢILOR IN P A N ZA R E A
L I N G E R I A  D I N  V I E  N A

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentrn
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

5 franci : 
s franci :
6 franci : 
4 franci : 
6 franci : 
4 franci:
4 franci:
5 franci:
4 franci :
5 franci : 
4 franci:

Pentru 4 franci:

Calea Slogoşoici Palai* , ,Dacia“
5 frânei: I Pantalon sé i I Camisón de Pichet de érnS.
5 franci: 0 cămaşă de Oxford englee.
4 franci 50 bani: I părerii ismene bărbăteşti.
5 franci: 6 perechi mánchete nrf ce fason.

6 gulere pentru bărbaţi do olandă fină. 
i3  gulere engl., in ori-oare fason şi mărime.
6 păreohl ciorapi patentate.
6 gulere moderne pentru dame, după alegere

12 batiste albe de pânză adevărată.
13 batiste bine oolorate tivite şi spălate.
6 prosdpe de pâasă carată.
6 şervete da masă de pânză adevărată 

13 şervete albe de ceaitt. •
1 cămaşă modernă, simplă săfl brodată.
2 batiste cu monograme fin brodate.
X batistă franoesă fin brodată ou dantele.

Pentru 3—8 franci: 1 corset de damă 
Pentru 4>/i franci: 0 cămaşă do nbpto de dame.

4 franci: 3 pepturl fin brodate pentru o&măşl de bărbaţi*
1 fustă de piohet de iarna.
1 camisón modern brodat.
I faţă de masă oolorată ou ciucuri, pentru café.
1 cămaşă «44 o pereche de ismene de damă, bogat brodate. 
1 fustă costum pliasó.
1 bucată Tulpan.

42 de coţi — I bucată Chifon Irenţuzesc.
Pentru 10 transí: I bucată Robe d’enfanto en taine couleur.
Pentru IB—24 Iranci: I bucată Tartan englet da 6 ooţl.
Pentru 20 tranel: 24 coţi Piohet.
Pentru 5—12 tranel: 0 flanală oéü o pereche do ismeno do lină.
Pentru ltt— 34 franci; 1 bucată pânsă de itambnrg, de 86 —44 ooţl.
Pentru 55— 68 franci; i bucată pânză de Belgia de 6o ooţl.
Pentru 75—lOtt franci; i bucată pânză Corona de 58 coţi.
Pentru 115—310 franci: ) bucată Toile Batiste franoes.
Pentru 12—35 franci. Plapămă de lină forte fine.

Afară de articelile menţionate oe găseşte tot-d’a-una trusouri complecte. 

Calea ilogoşoief Palatul „D acia“ .

Pont 
Pentru 8 frar.ol: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franci : 
Pentru 5 franci ; 
Pentru 25 franci :

Comăndilodin districte Insolite eu preţul respectiv se vor eleetna foarte grabnic oonooiinolo* 
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LECŢIUNI PRIVATE

In limba Germană pentrn băieţi săfi fete 
în tâte ramurile ale claselor inferiâre şi 
gimnasiaie. Băeţii cari freenenteză scâla 
protestantă, pot fi luate şi în pensinne. A 
se adresa la

M. de HEIDENDORF profesor 
Strada Puţu cu plopi No. 4.

TROMPETTA CARPATILOfi
întreg* col cţie de când a apărat sob 

numele de Buciumul şi până în <Jioa când 
a încetat d’a mai vorbi dimpreună cu ilus
trul ei scriitor Cesar Bolile.

Acest monument al literaturei Române,1 
! la a cărnl clădire a lucrat pai-spre-<jece 
! anx şi trei săptămâni marele măiestrii, se 
1 află de vânzare la Tipografia naţională, 
| strada Academiei No. 24.
j ION POLESCU

fost administrator şi colaborator al 
acestui ţjiar.

j Un june cunoscând bine corespondinţa 
şi comptabilitateu in limba Română şi Fran
cesă şi pnţin limba Germană şi Italiană, 
doreşte a se angaja la vre-un comptoar co
mercial de Mannfactnrft, Bancă etc. şi de 
preferinţă la vre-uu antreprenor de lucrări 
publice. — A se adresa prin poşte: K. D. 
calea Văcăreşti, Strada Corbnlni No. 2.

INSTITUTUL DE BAEŢI 
„ C O C O B E S C U ”

50, Strada Colţel, 50.

Direcţinnea aduce la cnnoscinţa onor. 
părinţi, că pot adnce copii d-lor ancă de 
la 25 August, apte a avea dânşii timpul 
a ’şl pregăti necesariDe pentrn începena 
corsarilor la 1 Septembre.

; HOTEL WE1SS
B R A S I O V .

I Sub-semnatnl am onâre a insciinţa pe 
Onor. Public voiAgior, efi am luat asupră’mi 
acest hotel, şi mă v6iu sili u satisfacă atât 
in privinţa curăţeniei cât şi preţurilor eftine.

| Se găşeso odăi de la 00 kr. până la 1 
fiorin. Cn deosebită stimă.

Ion Hanptmann
antreprenor.

E l I t l I l I D C  Moşia Olteni dia 
■ I l l L A n l j  districtul Telcor-

D inan, plasa TîrguTui, în apropiere de 
Schelele Turnu-Măgurele, Zimtxicea şi 
Ginrgiii cn 2800 pogâne tâte arabile, 
pământ de intâia calitate, axând case mari 
cn opt odăi pentrn loenit, pivniţă, maga

zii , pătnle şi mâră, fiind hotărnicită şi 
împropietărită fără nici, o prigonire cu 
nimeni, traversată de apa Teltormanulol 
şi Teleormanul, arendată cn 24,000 lei noi 
pe fie-care an. —Doritori de a o cumpăra 
se pot adresa la d-nu Vasile Porumbarn 
Strada Sfinţilor No. 4 unde pot vedea pla
nai acestei proprietăţi şi de unde va lua 
cunoştinţe despre precinl şi mijlocnl de a 
merge sa va<jă acesta moşie.

(784— S)

De arendat, chiar de acnma 
,  Moşia Albeşti din 

districtul Prahova plasa Cricovn, având 
staţie de dram de fier pe dinea, şosele spre 
Brăila, msgatjil, pătnle şi case de loooit 
bnne. Informaţiuni se pot lna in Strada 
Colţea No. 66 sad Strada Scaunelor No. 14.

(756—0)

De vânzare
sele din Strada Episcopiei, No. 9.

De vânţlare, SĂS"*:
restrefi şi strada Victoria, lingă grădina 
Episcopiei. Pentru ambele imobili a se a- 
dresa Strada Calvină No. 4 la proprietarul 
lor D-nu Thevenot sâfi, aceiaşi adresă la 
d-nu advocat Athauasiade. (757__0)

F o n d e r ia  d e  Tuciü
a lui

E. K E I L H A Ü E R
S T R A D A  I 8 V O H

efectuédt
modei

Md ori-ce lucrare de fondărie după 
modele, desluşiri séü desemnuri date.

Se asigurézá buna esecutare cu 
materialul cel mal bun.

OrI-ce comandă pentrn oondncererea a- 
pei, instalarea băilor cn tâte atenansele lor, 
pnţnri de curte, pompe pentru diverse tre- 
bninţl, stropitori de grădini, ş. c. 1. se 
efectuă4ă grabnic şi bine la

F. K i i i o r ,  Strada isvor 1 5 9
Asemenea se găsesc tot-d’a-nna în de

posit: Ţevi de vlnmb, ţevi de fer şi de 
taci in diferite dimensiuni, precum şi bu
căţi confecţionate de tuci pentru diferite 
construcţiunl.

Transmisiuni, curele ş. o. 1., un mare de
posit cn preţurile cele mai eftine.

(7 7 7 -1 )

A eşit acum de sub tipar: I

Moţii şi Curiş
două conferenţe ţinute la I 

din Bucureşti de

x >  -A., i .  o d o b e s c  — 

oonţinând :
Moţii : Rescoala Românilor Aie 

căpetenia lor Horia, in iarna 174 
—  Episod din istoria Transilvan 
ferenţă din 11 Fevrnarie 1878).

Curcanii: Luarea Rahovei de l 
rile româneşti, la Noemvrie 182. 
sod din ultimul nostru resboiu i 
(Conferenţă din 23 Martie 187l'

1 voiam in 8° mie de 96 p| 
Se află de vânzare la librării! 

Com.y in Bncureştl, Calea Mogoşji 
—  Preţnl 2 le! nonL -

V

GALBENI sunt c| 
dobândă cn hypot.il 
se adresa la admis 

acestui tjiar.
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Eau et Poudres dentifrices
du

3DR P I E S E  Ei l  ¡i
de la facultatea de medicină din Paris.

P A R I S  -  8  P L A C E  I D E  L ’ O P E R A  -  E - A r t
Se gisotce la toţi farmacişti, parfumoril şi coaforii.

Medalia de merit decernată Casei Doctorului Pierre şi recompaţ» 
mal mare obţinntă de dentifrices.
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ROMÂNE ILUSTRAI
Apare de trei ori pe septemână : Duminici, Mercur! şi Vini)!

TST°- 1 - S 3  I N C X jX J S X ’V
conţinând

D O M N U L  S C U M P - A M
de

Ch. Pani de Eock
se află de vând are la

TIPOGRAFIA THIEL & WEISfcl
şi la~

loti d i t a i  do dtare atât i i  B i c n i  cât si i i  d istrjil
Cu No. 24  a început romanul

I  O  A .  N  A  l
de

GEORGES SAND.
După dorinţa esprimntn din mal multe părţi s’a început cn No. 26 interesan á&.

MISER ABILII LONDREI
DE

P I E R R E  Z A C C O N A . * :
Aceste din urmă două romane se vor publica aşa că câte o fasciculă va&8 

urmarea romadului IOANA şi cea 1-altă urmare romanului M ISERABILlt.ll1

■ ■ c » - u ; i a e n a ; i a M i  
L AUTJirCIU I M P O R T A N T ,  i

CIL MAI TICHID SI EtNOMITD MAGASIN

L A  S T É U A  A L B Ă
SUB FIRMA

Strada Carol I  No. 5.
(Cartea Vechie) 

vis-à-vis d* Sig. Prager

Strada Carol I  No. &.
(Cartea Vechie) 

Yis-â-Yis de Sig. Prager,

I Am onâre a insciinţa pe onor. PT. Publio că mi-a sosit pentrn 
sesonul de iarnă nn bogat asortiment de Inoăltăminte pentru Bărbaţi, 
Dame şi Copil, după fasânele cele din armă, — precum şi nn mare 

i transport de Cism e lungi de Lak rusesc, de Inoht şi de Vacs, ca şi 
M antale de Cauoiuo pentrn plâe, prima calitate; asemenea şi Galoşi 

1 de Gnmi.
Sub-semnatnl aduc mulţumirile mele onor. PT. Public pentru în

credere ce a dat menţionatei mele firme de nn interval de 12 ani 
oare pănă acnma a depus probe suficiente de fina calitate a măriei 
ca şi de eftinătatea preţurilor, sperând că şi de acum înainte, va 

i bine-voi ax da concursul sett găsind tot-d’a-nna atât mărfuri fine 
[ şi fasonate cât şi preţuri fârte moderate.

Ctf tâtă stima
P111L1PP GOLDSTE1N.

Tipografia, Thiel & Weiss Palatal .Dacii«-


