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E8B IN TOATE ZILELE DE LUCRU.

B i u r o u l  R e d a c ţ i e i  şi A d m i n i s t r a ţ i e i :  P a l a t u l  ‘ D a c i a , .

ANUL III— 1878.

A i s r u r - t s r c i u p t i  »
8e priimete tn e triin a ta te : La D-nil Hannen- 
dein it Vogler ln Vienna, Wnlfi*'.hga»«» 100. 
Ä. Oppelik ln Vienna, 8tubenhas:ei 3; Hudol) 
M otte in Vienna, SeileritAtte 8: 1‘hihpj) 
Löb in Vienna, E«chenbaehgaa*e 11 : Lang
ă  Comp, tn P eţta , Haeae-LaffU» <t Comp. 
ln Paris, C. Adam 2. Carrefour de la Croix- 
Roage 2, Pari«; Oram A Comp. Rue Dronot 2 f.a- 
riij Bug.MioomdL, 139—140, r ieet Street Urnlor

Scrisori nefrancate na ee primes«.

Articolele nepublicat« «e vor arde.

Un număr In Districte 15 bani.

ie Bucurescl, 10 septevrie. 
Rurale . • • *. » • 1085 104 *[4 
Uomeniale • • • • 98l |a 98
p'unciar rural . . 90*/» Wo1]-»

urban . . 84 88Vt
aenvoipal al Capit. 64 9S3|*

IPensil. . . . . .  I78 —
fjae ia ...................  220 —

lomânia................ 80 78
■nici pal cu premil 84 836

IŞom&n& . . . . .  — —
[ J lanl............... 100>|* —

................ 2530 —

.' .’ .' .' .' .* 122*1* -

Cursul de Viena, 21 septembre 
Renta sugari In aur . . . .  85 
Bonuri de tesaur ung., I emil. 1 1 1  75 

.  ,  ,  II ,  78 50
împrumutul austr, În hArtie . 60 70 

> ,  > a rg in t. 62 40
Renta austriaca In aur . . .  71 40
Lose din 1866 ........................... l l l  26
Acţiunile b&ncel naţionale . . 794 —

.  .  auatr. de credit 232 25
,  „ ungare > 204 75

A rg in t.........................................100 10
Ducatul ........................................ 5 6l
Napoleonul................................ 9 36'|2
100 m&rol germ ane.................  57 75

Cursul de Berlin, 22 septembre 
Acţiunile O&ilor ferate române. 82 50 
Obligaţiunile române 6®/o . , 82 50 
Priorităţile 0. fer. rom. &>/% 84 50 
împrumutul Oppenheim . . . 102 76
Napoleonul...............................16 28
Viena, termen lung . . . . .  — — 
Paris ,  scurt . . . .  82 _

Calendarul file i 
Marţi, 12 8eptembre.
Patronul s ile i: Mart. Autonom. 
Râs&ritul soarelui: 5 ore 47 min. 
Apusul soarelui: 6 ore 67 min. 
Fosele Ionel: ultim ouart.

P L E C A  ^ E A  T P tB ^ S r X J P tX X s O P .
Bucnrescl—Suceava 

Buourescl. . . .  8.15 n 10.— d
Ploesol.................. 9.50 n 12.00 a
B r ă i l a ...................1.53 n 5.45 a 7.15
Tecncifi.................. 4.88 n 11..0
R om an..................9.05 d 4.45
Suoeava, sosire . .12.08 9 9.55 n

Suceava—Buca reset 
Suceava . . . .  5.11 d 6.46 d
Roman......8.45 9 12.30 d
T ecu c i.......12.30 n 5.10 j
B răila ....... 8.08 n 8.10 n
Ploesol......... 7.12 d
Baourescl sosire R30 <1

8.58 d 
2.45 d 
4.30 4

Bacnresc—Tereiereva Verelorovs—Bucurescl
Buourescl . . . 10,40 4 Verciorova.............. . . 11.26 d 6.— d
Piteşti ................ 3— 4 Craiova.................... . . 3.— d 6.80 d !
Slatina . . . . . . 12.31 4 6.30 n S latina..................... . . 4.45 d 9.80 d !
Craiova . . . . 3.15 d Piteţtl ......................
Vèrciorova, sosire . . 6.— n 6.— a Bucurescl, sosire . . . . 9.20 4 5.30 4 1

Uucaresel—Olurgln
Bucure* -i..........................  9.16 4 6.05 n
Giurgiu, sosire................11.35 j  8.27 n

Qlargin—Bacnreecl
Giurgiu..............................7.26 d 4.55 4
Bucurescl, sosire ., . . 9.48 4 7.17 4

Gnlntl—B arbeţi
G a la ţi .................. 1.20 n 825 d
Bar boţi, sosire . . 1.65 n 9.— 4

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi................ 2.55 u 6.25 n
Galaţi, sosire . . .  3.30 n 7.— n

7.30 n 
8.06 n

7.—n 
8.25n

DEPESI TELEG R A FIC E
A L E  . T I M P U L U I *

Cit ii ţine esposiţia, românii mer- ţinut un discurs, d&nd lămuriri asu- 
l^aiP aris, vor găsi ziarul .TIMPUL* pia relaţiunilor sale cu socialiştii. 

u!̂ Hfirands Magasins du Printamps, Discursul respunde mal cu seamă 
fvard Haussmann 70. * acuzărilor lui Bebel, că principele de

Bismark ar fi incurajat odată pe de
mocraţia socială. Principele zice că 
trebue făcută o deosebire intre si
linţele cinstite de a îmbunătăţi soarta 
claselor lucrătoare şi intre stăruin
ţele de a amăgi pe lucrători, fâcân- 
du’I a crede că dacă vor săpa teme- 
lia statului, dacă vor resturna reia 
ţiunile actuale ale societăţii, atuncea 
vor ajunge la culmea fericirii. Lu
crătorilor nu li 8e arată ceva positiv 
nu li se zice cr re este scopul final al 
teoriilor obscure; li se promite nu
mai in mod vag că va fi mal bine 
vor căştiga mal mulţi bani cu pu 
ţin lucru, dar nimeni nn intreabă 
cum se va face aceasta, mal cu sea 
mă cum va fi cu putinţă pentru 
mult timp, după ce se va fi săvăr 
şit odată jăfuirea celor avuţi şi im 
părţirea averii de o potrivă la toţi 
Atuncea omul economic şi harnic 
va deveni ear cu vremea bogat 
cel leneş şi risipător se va face şi 
mal sărac. Şi dacă nu va fi cu pn 
tinţă nici aceasta, dacă fie care va 
primi porţia sa de sus, atuncea tra 
iu l,va fi ca intr’o puşcărie, unde 
nimeni nu va avea ulei libertatea 
meseriei, nici independenţa sa per 
sonală, fiind in totdanna sub paza 
ngrijitorilor. Acuma ingiijitorul unei 

puşcării este cel puţin an funcţio 
nar respectabil, dar cine vor fi 
tnneea îngrijitorii in puşcăria uni 
versală socialistă?

Incheiănd, principele zice că nu 
mal atuncea când unnl din oratorii 
socialişti a invocat ca model pentrn 
aşezămintele politice comuna di 
Franţa, numai iu momentnl acela 
a renunoscut că elementele eocia 
liste sunt un vrăjmaş, faţă cu care 
statul şi societatea se află in starea 
de apărare. Franţa nu este acuma 
vatra principală a socialismului, 
comuna nn a fost învinsă prin teo 
ril, ci prin represiuni puternice, 
prin mijloace cari nici nu voeşte 
să le recomande pentru Germania 

Se poate că cu această ocazie vor 
mal cădea căte-va jertfe ale aten 
tetelor, dar fle-care trebue să gftn 
dească, că murind aşa, moare spre 
marele folos al patriei pe cămpul 
de onoare.

(Agenţia Havas)
(21 septembre, 4 ere seara)

Berna, 21 Septembre.
^Scanai a trimis instracţil episcopilor 

iji, pentru ca să combată tendinţele 
^ fnu ln l ce d. Gambetta a pronunţat 
HRJOtn.
«.venire* zice că dd. Ax io ţi El lena 
t i nlseat la Viena, spre a începe neg ociă- 
ple cu Austrie, in privinţa inchei&rel unui 
tnâst de eomercifi.

Vulcanul ar fi însărcinat pe archiepie- 
jjl copul latin de la Gonstantinopol, de a ruga 
<1 pe Parii ea să impedice cruzimile aau- 

prs JatoHoHor in provinciile de la apn- 
ToroieL

Londra, 21 septembre. 
¡unes* asigură efi Rusia a deschis ne- 

Rri ca Tarcia, in ecopnl de a face de- 
,VY0 clauzele tra tatu Ini de San-S.efano, 

«eri a'sft fost modificate prin tratatul de Jr'.D.
Londra, 31 septembre. 

ţDaily Newe* află că la Odesa ţi Kar- 
eot t>'aO fient numeroase arestări, in urma 
descoperirii unnl complot, oe avea de scop 
liberare» nihiliţtilor inchiţî.

(22 espl, 9 ere dim.)
Paris, 82 septembre.

Bşldni împrumutului amortizabil a fost

B a t  azi in intregnl Ini la 79.75. 
Buinţelegerile dintre Franţa ţi Eugli* 
B i  continuă in privinţacompunere] ca

nto lai egiptean. .Monitorul Universal* 
a că Englitera sfătueşte in adevăr pe 
mţa eă ia Tunisul ca compensaţie pen- 

protectoratnl ce voeşte să 'ţi arosge 
iglitera asupra Egiptului.

Censtaatlnope), 21 septembre 
Comisia caimelelor se asigură că ar fi 

¡(optat un proiect de convertire a aces- 
I bărtie-monctă cu titlul noii de reotă 
3 la 3 sută, amortizabilă prin tragere la 
■tţi ţi garantată prin venitu ri sigure.
Du comitet de capitalişti indigeni şi 
mnl vor eurpraveghia executarea strictă 

P secate! dispoziţii.
(28 Septembre, 9 ere dimineaţa.)

Paris, 22 septemvrie.
BE .Republica franceză*, f&cănd aluzie la 

forţa formulată de Englitera Franţei ca 
ceasta eă ia protectoratul Tunisului, ca 
itlu de compensare a protectoratului ce 

llnglitera ăşl arogă asupra Egiptului, po 
Ivgţueşte pe Franţa să răspunză printr’an 
pfnz.

Belgrad, 92 septembre. 
35,000 insurgenţi bosniaci sunt grămă 

di ţi in viile de la Glaţina şi se indrep 
foază spre Seraievo.

Londra, 22 septembre.
Lord Camarvon a rostit o cnvăntare, in 

tare regretează eă achiziţia insulei Cipru 
trece peste puterile Engliteril.

n

BUCUREŞTI
|L u n I 11 ( 23 )  s e p t e m b r e

In zioa de 17 septembre, desbă 
ltendu-86 proi actul de lege in contra 
[socialiştilor; principele de Bismark a

Ca la noi la nimenea. Proverbul 
acesta, moştenit din moşi strămoşi 
e rezultatul unei dureroase istorii, 
in cursul căreia poporul nostru, pier
zând orî-ce speranţă de îndreptare, 
ia lucrurile mal mult in bătae de 
joc ca şi cănd lui Dumnezei) i-ar fi 
plăcut să drapeze tragedia sorţii noa
stre cu foarte multe scene comice. 
Realitatea tragică a vieţii noastre

de stat e nespusa mizerie a popu- 
laţiunilor de jos, e stoarcerea lor 
prin nemăsuratele clase improduc- 
tive, compuse mal cu seamă din 
străini, e uşurinţa şi lipsa de carac
ter in viaţa publică, e putrejunea 
bizantină a puilor de fanarioţi, care, 
sub masca interesului general, fură 
de sting fie pe calea diurnelor şi le
filor nemeritate, fie prin arendarea 
moşiilor statului, fie pe alte mii de 
căi. Comedia consistă insă in min
ciuna vecinică a constituţionalismu
lui, in pretextarea diferitelor liber
tăţi publice, a civilizaţiei şi a altor 
mofturi pentrn a acoperi unica ten- 
ienţă a acelei negre mulţimi de li
berali, care nu caută, nu visează 
de căt puterea statului, pentru ca 
prin mijlocul ei să prade.

O mulţime de oameni mart se 
mişcă pe această scenă bizară, pe 
care toate sunt cu putinţă, afară 
de nn singur lucru: onestitatea.

Autori, cari nu ştiu a scrie o frază 
corectă (vezi Pseudo-Crecbe); oame 
ni de stat, cari nu pot justifica nict 
săvârşirea şcoalel primare; advocaţi 
fără ştirea lui Dumnezeii ; pictori 
orbi şi sculptori fără de m âni; ge
nerali, cari nu ştiu citi o chartă 
subprefecţl eşiţl din puşcărie ; legiu 
torl recrutaţi dintre stâlpi de cafe 
nele; jucători de cărţi şi oameni cu 
darnl beţiei; caraghioşi, cari inain 
tea erei liberale vindeaâ bilete la 
cafi cliantant, iată banda ocultă, care 
guvernează azi România, bandă, care 
până mal ieri republicană până la 
comunism, astăzi creează decoraţii 
impărţindn-le intre el cu profusiune 
ietl voind Bă restoarne pe Domn, 
azi il titluesc rege ; ieri proclamând 
republică la Ploieşti, azi joacă cu a- 
ceaşi măiestrie pe linguşitorii Curţii.

Din focarul Bucureştilor putreju
nea morală şi socială se mânţine 
metodic asnpra intregel ţâri; din 
painjinişul lucioasei bocituri se 'ntind 
firele in filialele societăţii de ex- 
ploataţie, ce afi forma de comitete de 
salut public. Pe când nici o îndrep
tare nu se face nici şcolii, nici bi
sericii, nici ramurilor de producţiune 
materială, tot pe atunci presa vecl- 
nicel minciuni, presa radicală, dis
cută subtilităţi despre cea mal bună 
organizare a statului. Militari, cari 
aă pus pistotul in peptul lui Vodă 
Cuza, azi afi reintrat in rangurile 
lor militare şi sunt decoraţi; omul 
care o proclamat la Ploieşti repu
blica şi l’a detronat pe Vodă, e’na- 
intat, primeşte decoraţii şi reprezintă 
azi pe monarchul, pe care l'a tră- 
I dat ieri, inaintea altor principi. A'şl 
călca jurămenlul a devenit in Româ
nia nu titlu de inaitare. Plebea de sus, 
slugarnică cfttrâ cel mari, de neome
noasă cruzime şi trufie cu clasele de jos, 
esploateazâ poziţia el oficială in in
teresul el privat. Un meschin egoism, 
o lăcomie de câştig cu ori ce mij
loace, lipsa de buna-credinţâ in a- 
facerile publice şi in cele private, 
făţărnicia- şi amăgirea ca busolă a 
pressel, iată cumplitele efecte ale 
unul guvern liberal de căţl-va ani 
încă alţi căţl-va ani şi societatea va 
incepe a plesni din toate Încheietu
rile.

Elemente străine vor inunda Ro

mânia ca valurile potopului, după ce 
vor fi subminat terenul pe care hi
doasa pocitură conduce ca regisor 
comedia meschină, jucată de bufonii 
partidului sftfi.

Mal mult ăncâ. Noi âredem, că 
mâni poimăne, desfiinţăndu-se şi ju
stiţia, va incepe deplina anarchie.

Românul* crede de pe acum că 
trebue sâ-şl pregătească terenul pen
tru a levi in judecători şi a aduce 
din nod pe delapidatorii de bani pu
blic! inaintea juraţilor.

Cumcă că radicali! se pregâtesce 
a nimici orî-ce garanţie in contra ur
măririi hoţiilor, ce le comit el in pre- 
sent, se dovedeşte din articolul de 
mal jos al .Românului.* Cu fâţărni- 
clâ cn care e scris s’ar crede, că 
pe foaia bizantină o doare inima de 
interesele ţeril. In faptă insă jude 
câtoril nu-I plac şi vrea să vază iar 
reintrodncându-se tratarea procese
lor, pentru delapidare de bani publici, 
iu mâna juraţilor, unde totul se va 
face muşama. Condamnarea de către 
tribunalele ordinare a vestitului A- 
rion, ii stă .Românului* şi azi pe 
inimă, el ştie ce soartă ar avea 
corelegionaril Ini politici, inaintea 
tribunalelor ordinare.

Să ne aşteptăm dar curând la 
desfiinţarea justiţiei, la darea frâu- 
lul slobod tuturor hoţiilor, la corup- 
ţiunea deplină, sub pretext că tri 
bunalele sunt părtinitoare. Ori cât 
de părtinitoare ar fi insă, ele sunt 
mal bune de cât curţile cu juraţi, căci 
in orî-ce caz e mal preferabilă c 
justiţie nedeprinsâ incâ bine cu cer
cetări criminale, deci ingâdnitoare 
de cât nici o justiţie. Juraţii insă 
nu sunt nici o justiţie.

Articolul tendenţios al .Româna 
Iul*, vr’o inspiraţiune a d-lul Stă 
tescu, cel care permută şi desti 
tue judecătorii pentru opiniile lor, 
cel care a propus graţiarea de vi 
novaţi făţişi, dar exercită presiune 
asnpra judecătorilor, ca să condamne 
oameni nevinovaţi — merită a fi re 
produs ca un model de făţărnicie 
amăgire şi lipsă de pndoare.

Iată’l dar;
Adminiatraţinnea unei ţări formează nn 

tot nedirizibil; diferitele el ramnre fao 
parte din aceenţi sistemă şi ennt neapărate 
ana alteia tocmai dnpă cam o bucată 
unei machine este neapărată celel-l-alte şi 
mecanisnn’nl întreg. Cănd o bucată 
mecanismului merge răii, toată sistema din 
care face parte şnfore.

Această observaţiune, de mii de ori re 
peţită şi devenită nn loc comnn din cele 
mai mult întrebuinţate, dar tot d'anna a' 
devărat, ne-am făcut-o văzănd ce fel de 
concurs dă justiţia, pentrn infrînarea da 
lapidărilor, hoţiilor, bătăilor de tot felul.

Ne a m plăna de eeceeele şi de abnsnrile 
comise in armată, na am plăna de cele co
misa in administraţinne; ar fi treboit poate 
să incepem prin a ne plânge de modal in 
care justiţia, şi mal ou osebire joail in 
■tructorl înţeleg, a ’şî face datoria faţă cn 
delapidatorii, cn hoţii, cu cel ce comit fe
lurite abnenrl, şi pe care oele-].alte ra
m ura de administraţinne ti trămit înain
tea tribunalelor.

Ar fi trebuit, zi cern, aă începem prin i 
ne plânge de justiţie, fiind că nn delapi
dator, nn hoţ dovedit, trimis inaintea jna

tiţiel şi achitat aafi liberat prin ordo
nanţă de neurmărir«, este o mare încura
jare, nn puternic îndemn p ntra alţi hoţi, 
pentrn alţi delapidatori.

Ne pl&ngem că nnil aabt-prefecţî fără 
şi bat, că nnil vameşi fără, că nnil per
ceptori şi casieri fură. Aşa este, din neno- 
ricire. Dar, pe de altă, paste, meargă orl-cine 
la ministerul de financie, şi V 8 z ă  câţi fane- 
ţionarl culpabili afi fost dovediţi şi daţi 
de aceste adminiatraţinnl in jadecată, şi 
câţi afi fost condamnaţi.

Faptnl e deplorabil; el arată o triată 
atare morală, chiar la aceia a căror ins
trucţiune ne dedea dreptul să'I privim ca 
pe agenţii cel mal activi şi mal luminaţi 
al rădicăril nivelului moral în ţară.

Sunt căţl-va ani, guvernul trecut lua 
pe delapidatori de la jurifi şi'i dote tri
bunalelor. Care fn resnltatnl ? Astăzi, de
lapidatori condamnaţi mal că nn se mal 
vSd : nu numai că tribunalele îl achită 
şi*( absolv cu cea mal mare uşurinţă, dar 
mal înainte de-a ajunge la tribunale, ju - 
ziî instructori sunt aci spre a găsi mij
locul de-a deolara că nu e caz de urmă
rire.

Vom face in alt număr o enumerare 
mal lungă de funcţionarii culpabili daţi 
judecăţii de diferite administraţinnl şi 
achitaţi, absolviţi, aafi făcuţi scăpaţi sub 
toate formele de către justiţie. Pentru 
astăzi, ne vom mărgini a cita numai câte
va caşuri.

Nu vom face de căt aă amintim că 
chiar o bandă de hoţi, cu căpetenia lor, 
s’a prins in toamna trecută tn judeţul 
Pntna şi a fost liberată prin ordonanţă 
de neurmărire.

Nu de mult se descopere la vama Pre
deal hoţii enorme. Vameşul, dovedit cul
pabil, este dat judecăţii; faptele sunt 
constatate, judele instructor nu poate da 
ordonanţă de neurmărire: dar tribunalul 
colorează hoţia astfel în căt absolve pe 
culpabil, sub cuvânt că , nu e articol de 
Uge* în temeiul căruia aă se poată rosti 
condamnarea.

In judeţnl Prahova, adminiatraţinnea 
descopere că nn snptprefect a comis f<pta 
odioasă de a alcătui liste de subscripţi- 
une de la sine şi de a adnna bani de prin 
plasa sa, snb cnvent de snbscripţiune 
pentrn răniţi safi pentru cumpărarea de 
arme. Faptnl se dovedeşte pe deplin de 
adm inistraţinne; ea sileşte pe subprefect 
să înapoieze o parte din sumele adunate, 
ăl destituie şi ăl trămite naintea justiţiei.

Judele instructor declar că nu e caz'de 
urmărire.

In fine, chiar zilele trecute, după cum 
este ştiut, se dovedeşte la Ploeştl, de că
tre procuror şi de către preşedintele ju 
raţilor, că direct-orele penitenciarului bate 
orunt cn biciul pe arestanţl. Ministrul de 
interne .suspendă pe director, remănâud 
ca justiţia să'şl facă datoria. Insă, după 
căt ni-ge asigură, şi de astă dată judele 
instructor ar fi declarat ci n  t  caz de 
urm ărire.

Această procedare ar fi atât de cu
tezătoare din partea judelui instructor, 
in urma avonulul ce a'a făcut asupra 
bătăielor, în căt stăm la îndonîeală a 'I 
da crczămAnt şi aşteptăm o nonă confir
mare.

Atragem luarea aminte a d-lul minis
tru de justiţie asupra aoesteî deplorabile 
şi penibile stări de lncrnrl. Suntem încre
dinţaţi că d-sea ae va gândi serios la mij
loacele de vindecară, căoi, atonei cănp



justiţia nu'şî face datoria, nu esigtS jos* 
tiţie in ţarii, prin urmare nu esistii nici 
moralitate, nicî progres real.

Discursul principelui de Bismark

După ce am fost silit de a mă re* 
ţinea două luni de zile dela orl-ce 
ocupaţie oficială, n um avut şi nici 
azi nu am âncâ intenţia de a lua 
parte la discnţiunile cu ocazia pri
mei citiri, ci a le întrebuinţa mal 
cu seamă pentru a mă pune in cu
rent, după o pauză atăt de mare. 
Luănd azi cu toate acestea cuvănt, 
nu o fac dar aceasta pentru a mă 
pune pe tărămul principial şi reto
ric, precum o făcuse preopinentul 
meâ 1); lucrurile se vor descom
pune in amănuntele lor practice, cănd 
le vom trata in comisiunl şi la a doua 
citire. Sunt silit numai să vorbesc 
prin împrejurarea că, ieri. d. deputat 
Bebel, şi d. deputat Richter făcuse 
odată asemenea aluziuni, dar mal cu 
s amă d. deputat Bebel s’a făcut in 
privinţa mea organul unei legende, 
care, dacă nu o aş contrazice, ar de
veni in sfărşit istorie, ca şi atătea 
alte minciuni, cari aâ fost respăn- 
dite in dauna mea prin ziare şi alte 
căi, dobăndind cu încetul consistenţă. 
Desbătăndu-se aşa numitul proiect- 
Hodel, d. deputat Richter a dat a 
înţelege, in absenţa mea, că m’aş fi 
aflat mal inainte in rebţiunl cu de
mocraţia socială, cari ’ml impun o 
parte din responsabilitate pentrn des- 
voltarea el de acuma; dorinţa lui a 
fost cel pnţin de a produce această 
impresie in public şi in adunare. Citind 
aceasta in singurătatea câmpenească, 
am fost incăt va surprins că d. depu
tat Richter se agaţă de literile este- 
rioare ale cuvlntulu! democratică-so- 
cialâ, şi că nu distinge intre silin
ţele oneste pentrn imbunătăţirea 
sorţii lucrătorilor cari ne ating ini
ma tuturor, şi intre ceea ce, spre 
regretul şi durerea noastră, trebue 
să înţelegem azi sub noţiunea de 
democraţie-socialâ. Dacă d. Richter 
voeşte să arunce copilul cu baia, şi 
să ne îndemne ca, căutând a impe- 
dica silinţele sectei de azi, cari merg 
până la regicid, să inlăturăm in tot 
acelaş timp şi toate silinţele de a 
îmbunătăţi soarta lucrătorului, par
tea sa la câştigul care ’1 dă lucra
rea in total, a sa ca şi a stăpânu
lui — atuncea eh nu merg cu dân
sul şi, îndată ce voiţi avea timp şi 
putintâ şi împrejurările resortului

1) Deputatul dr. Hunei, oare a vorbit in şedinţa 
dela 17 uptembre inaintea principelui de Bla
ma rk.

FOILETONUL „TIMPULUI“

CU OCAZIA PREMIULUI ACADEMIC...
Societatea academică e 'n ajunul 

de-a conferi premiul-Năsturel de 
4000 franci pentru cea mal bună 
carte, tipărită in cursul anului aces
tuia.

Auzim — ceea ce se şi pntea 
presupune — cum că concurenţii vor 
fi numai membri de-al academiei. 
O puteam presupune, pentru că ne 
cunoaştem ţara. In ori care altă 
ţară din lume conferirea de premii 
Intre colegi ar fi o monstruositate, 
la noi ne aşteptăm, ca toţi membri 
academiei pe rând să fie împodobiţi 
cu primul-Nâsturel, şi la sfârşitul şi
rului să se ’nceapâ (Pa capo.

Astfel numai se poate păstra acea 
unitate in instituţiile noastre pu
blice, cari, cu prea puţine escepţi- 
unl, sunt societăţi economice-comer- 
ciale de esploatare. Just ar fi fost, 
ca asemenea premii să se confere 
unor autori, cari nu fac parte din 
academie, iar in caz când asemenea 
autori n’ar exista, să nu se dea de 
fel, ci să se treacă la economii. Dar 
o asemenea măsură justă nu se po-

med ml-o vor permite, sunt hotărit 
a continua şi azi stăruinţele carljini 
se reproşează de atuncea şi mi-o void 
socoti spre onoare.

Bărbaţii cari s’ad ocupat acu 15, 
16 ani cu imbunătăţirea sorţii lu
crătorilor — void numi pe ci ne-va 
care, numai prin citirea cărţilor sale, 
mi-a stat personal mal puţin aproa
pe, de pildă Rodbertus şi asemenea 
oameni de ştiinţă şi de bunâ-voinţă 
pentru lucrători— d. deputat Richter 
cu gred ăl va arunca doar intr'o ca
tegorie cu cuţitul ucigător al nihi- 
hiliştilor şi fiinţa cu alice a lui No- 
biling! Aceasta este o interprindere 
care face multă onoare indemănâ- 
teciel sale retorice; dar de altmin- 
terea nu voesc s'o caracterizez mal 
de aproape. Aş voi sâ’l rog mal cu 
seamă — ceea ce am făcut deja ade
seori şi in zadar, şi nu voeşte s’o 
facă, tot nu m’ol supera (ilaritate) — 
să înceteze cu stăruinţele sale de 
am dovedi o prostie sad nedreptate 
in trecntul med sau in viaţa mea 
privată; n are nimic a face cu ceea 
despre ce e vorba aci in realitate. 
Aş putea să fid om cu mult mal red 
decât sunt, şi să am cu toate aceastea 
drept in realitate. Nu pot să su
prim cn această ocazie observaţia 
că d. Richte, in scrierile şi dis
cursurile sale, este unul din cel 
mal tari persecutori al democraţiei 
sociale, el are pentru dânsa vorbe 
foarte aspre, cum nu le-am între
buinţat niciodată în viaţă, dar când 
vine la lucrări practice devine amic 
al democraţiei sociale. Urmând vo
turile sale, îl vom găsi în toate fa
zele vieţel parlamentare prin cari 
am trecut pe partea democraţiei so
ciale. El o combate şi o persecută 
cu vorbe, dar nu poate să consimţâ 
la măsurile ce se iad spre comba
terea el eficace. Aceasta a fost o 
observaţie suplementară, la care m’ 
ad silit arătările d-lul dep. Richter, 
afară din discuţia de astăzi. Aşi dori 
să’I amintesc d-lul deputat Richter 
şi de altceva. Cu această împreju
rare şi la multe altele, el m'a mus
trat că sunt bolnav şi că slaba mea 
sănătate mă împedică foarte des 
a’ml îndeplini datoriile aşa cum ar 
fi de dorit. Domnilor, aceasta nu o 
pot nega, dar sunt surprins numai 
că cineva, care cugetă asupra lu
crului acesta, poate sâ’ml facă din 
boala mea o mustrare. Mi-am câş
tigat-o cinstit în serviciul regelui 
şi al ţârii şi mi-am dobîndit-o prin 
surescitare a puterilor mele în acest 
servicid. Aş putea să cer pentru 
aceasta tot acel beneficid ca şi sol
datul rănit şi invalid, căruia i se re-

triveşte cu instinctele renumitului 
Pseudo-Ureche, de ex., care anume 
cn scopul de-a câştiga cel 4000 de 
franci a şi început in anul acesta 
publicarea operelor sale spurit.

Pentru a reîmprospăta în memo
ria cititorilor noştri judecata despre 
valoarea presumptivilor premianţi, 
retipărim parte din studiul de pa
tologie literară, intitulat Beţia de 
cuvinte. 1)

Iatâ’l dar:
Darwin ne spune, că multe soiuri 

de momiţe au aplecare spre băutura 
ceaiului, a cafelei şi a spirtoaselor; 
.ele sunt chiar in stare, zice el, 
a fuma tutun cu multă plăcere, pre
cum am văzut insumi. Brehnt arată, 
că locuitorii din Africa de meazâ- 
noapte prind pavianii cei sălbatici, 
puindu-le la locurile unde se adună 
vase pline cu bere, de care apoi se 
îmbată. El a văzut mai multe din 
momiţe in această stare şi ne dă o 
descriere foarte hazlie despre pur
tarea lor şi despre grimasele minu
nate ce le făceau. A doua zi erau

1) .Beţia de cuvinte tn .Revista contimporanii*. 
Studia io patologie literarii de Titu Mai oro acu. 
laţi 1878.

fuzâ congediul şi care rem&ne în 
funcţiunea sa din cuvinte cari ar 
trebui respectate. Efi remăn In func
ţiunea mea în urma dorinţei Ma- 
jestâţil Sale Imperatulut şi rege, pe 
care nu’l pot părăsi In această si
tuaţie lncontra voinţei sale ; de alt- 
minterea nu aş şti ce rn’ar ţinea şi 
Îndemna a prelungi pentru domni 
neplăcerile relaţiunilor noastre re
ciproce. (Ilaritate.) Dar a mă mus
tra în asemenea împrej urări pentru 
boala mea, este, vroiQ să mă esprirn 
moderat, lipsă de delicateţe. Insă 
nu mă aştept la delicateţe de la d. 
deputat Richter. Vroi numai să mă 
dispensez a mal reveni asupre aces
tei teme, când îmi va reproşa ear 
că nu’s aci.

Vin acnma la cele spuse erl de d. 
deputat Bebel. La dânsul nu presupun 
căi-a fost ştiut neadevărul celor ce a 
zis. I-aâ fost povestite, le-a crezut şi 
le repovesteşte. Dacă ar fi inventat 
această compunere de lucruri adevă
rate şi falşe, cum mi s’a comunicat 
din raportul de ieri, el bine, atunci 
ar avea talentul de a deveni cores
pondent al ziarului .Times*, sau al 
unul alt ziar mal mare. (Ilaritate). 
Şi aş putea săi recomand această 
ocupaţie lucrativă. El incepe istoria 
afacerii cu amănunte, ca şi când le-ar 
avea exact in memorie, saâ le-ar fi 
aflat el însuşi, cu ghilmele la vor
bele mele cari le citează, păcat nu
mai că incepe prea de vreme. .In 
septembre 1862, apăru intr’o du
minecă in mijlocul comitetului nos
tru un d. Eichler, însărcinat de gu
vernul prusian, special de către prin
cipele Bismarck.* Cel mai bătrâni 
dintre noi ştiâ că am intrat in func
ţia mea oficială la 23 septembre, 
1862. Aşa dar in cea din urmă săp
tămână a lunii in care să fi dat în
sărcinări d-lul Eichler. Venii atunci 
din străinătate după o absenţă de 
nu mal ştiâ de câţi ani, dar in tim
pul cărora nu avusesem ocaziune de 
a mă ocupa de politica interioară, 
mal cu seamă de un om atât de 
puţin cunoscut ca Eichler. N’am ştiut 
de loc atunci de existenţa lui Eichler, 
atunci in septembre, 1862, adică in 
momentul când eşiam din tempera
tura plăcută a diplomaţiei intrând 
in lupta ferbinte faţă cu dieta de 
atunci, unde aveam in fie-care seară 
şedinţă de comisiune, fiind vesel, ca 
să zic aşa, când puteam a mă ocupa 
cu viaţa ministerială, având a a- 
trage colegi, a mă duce la Paris 
pentru a mă congedia—in timpul 
acela să fi vorbit şi cu d. Eichler, 
aşa că acesta să fi putut să se pre- 
zenteze ca însărcinat special al dom-

foarte râu dispuse şi mahmure, de 
durere işi ţineau capul cu amăndoue 
mănele şi înfăţişau o privire din cele 
mai duioase. Dacă li se oferea bere 
sau vin, se depărtau cu desgust, dar 
le plăcea mult zaema de lămâie. O 
maimuţă americană, un Ateles, după 
ce se imbâta8e odasâ cu rachiu, n'a 
mai vrut sâ’l mai bea niciodată şi 
a fost prin urmare mai cuminte decât 
mulţi oameni*. (Ch. Darwin, Des
cendenţa omului şi selecţiunea se
xuală, I, 1).

Va să zică plăcerea noastră pen
tru ameţeala artificială, produsă prin 
plânte şi preparatele lor, este înte
meiată pe o predisposiţie strămo
şească, comună noă cu celelalte ru
denii deaproape, cu maimuţele, de 
exemplu, din a căror neam ne co
bori m.

Nu ne vom mira dar de lăţirea 
cea mare a acelui obiceiâ şi de fe
luritele mijloace pentru mulţâmirea 
lui. Cânepa, macul, viţa de vin, tu
tunul etc. etc. sunt producte ale na- 
turei, cu care omul işi nutreşte pa
siunea lui pentru ameţeală.

Există insă un fel de beţie, deo
sebită intre toate prin mijlocul cel 
extraordinar al producerii ei, care

nulul de Bismarck. Da, dacă cineva 
voeşte să creazâ fie-câruia om din 
categoria lui, când se făleşte cu re 
laţiunile sale cu mine, atunci se 
poate vorbi de asemenea lucruri.

Aceasta este insă o minciună ce 
i-a spus’o cineva d-lul deputat Bebel, 
care ar fi trebuit s’o cerceteze mal 
de aproape inainte de a o comunica 
aici.

REICHSTAGUL GERMAN

In şedinţa ăntâia a Reichstagului 
german, despre care am referat erl 
in parte, după ce a mal vorbit de
putatul Bebel, susţinând că princi
pele de Bismarck ar fi avut in di
ferite rânduri convorbiri, şi confe
rinţe cu socialiştii, mal cu seamă cu 
Lassalle, căutând a le întrebuinţa ca 
mijloc pentrn politica sa, şi că legea 
in contra socialiştilor ar face să mal 
crească fanatismul acestora, şi ame
ninţând că in cazul când această 
lege s’ar sancţiona de Reichstagul 
prezent, socialiştilor nu le-ar rămâ
nea altă cale decât revoluţia, deput. 
dr. Bamberger propune trimiterea 
proectulul la o comisiune compusă 
de 21 membri. *)

Trecând la discuţia proectulul de 
lege, zice că este de regretat că 
trebue să lucreze fără a avea ina
inte un exemplu. Cu toate că o le
gătură directă nu este dovedită intre 
atentatele comise şi agitaţiunile so
cialiştilor, prevestirile simptomatice 
sunt de ajuns pentru a recunoaşte 
primejdiile la cari trebue să ne aş
teptăm până ce se vor ivi ciocniri, 
precum le am avut in alte ţări. Tre
bue lucrat mal nainte. Plecând de 
la acest punct de vedere, proectul 
trebue examinat cu deamănuntul. 
Objecţiunea făcută la § 1. al proectu
lul cum că ar fi o lege esceptionnlâ 
îndreptată incontra persoanelor, nu 
este exactă ; el nu vede intr’ănsa de 
cât escepţiunl materiale. Singurul 
caracter escepţional care ’1 are pro
ectul este că după dânsul nu va ho- 
tări judecătorul, ci administraţia. 
Combate apoi expunerile lui Bebel, 
incheiând că legea escepţională este 
trebuitoare pentru tămăduirea unul 
răâ real.

1) După ştirile sosite s’afl făcut pună ac am 
doS propuneri in privinţa formării comisionil. 

Din partea conventulul seniorilor :
Conservatori, 7 
Naţionall-liberall, 6 
Centru 6
Progresişti 2

Din partea naţional-liberalilor :
Conservatori 6
Naţionall-liberall 6 
Centru 6
Progresişti 2
Socialişti 1

se arată a fi privilegiul esclusiv al 
omului in ciuda celorlalte animale : 
este .beţia de cuvinte.*

Cuvăntul, ca şi alte mijloace de 
beţie, e până la un grad oare-care 
un stimulant al inteliginţei. Con
sumat insă in cantităţi prea mari 
şi mai ales preparat ast-fel în
cât să se prea eterizeze şi să 'şl 
peardă cu totul cuprinsul intuitiv al 
realităţii, el devine un mijloc pu
ternic pentru ameţirea inteliginţei. 
Efectele caracteristice al orl-cârei 
beţii sunt atunci şi efectele lui, la 
délibité des fondions intellectuelles et 
le penchant à la violence, cum ne 
arată Cabanis in memoarul al 8-le 
din Rapports du physique et du mo
ral de l'homme.

Simptomele patologice ale ame- 
ţelei produse prin întrebuinţarea 
nenaturală a cuvintelor ni se infă- 
ţişazft treptat după intensitatea îm
bolnăvirii. Primul simptom este o 
cantitate nepotrivită a vorbelor in 
comparare cu spiritul, căruia vor să 
i servească de îmbrăcăminte. In cu- 
rănd se arată al doilea simptom in 
depărtarea ori-cărui spirit şi in în
trebuinţarea cuvintelor seci ; atunci 
tonul gol al vocalelor şi consonan-

Reproducem după ziarul 
răspunsul d-lul ministru i 
Ia nota d-lul ministru al

I :
Bucureşti, 35 auguit (6 |  . j 

Domnule ministru ,
Ingtiinţăndu-ve d spre primii 

d-v. dela 1 1  (2?) carinte şi s 
pande dorinţelor enuncíate in ij 
rea d’a aduce Ia cunoştinţa ! 
Voastre disposiţiunile ce guveî i) 
crede folositor d'a adopta pi 
gura mersul regalat al luări: 
Basarabiei de către autorităţii! 
d’a ocroti astfel interesele dec 1 
vei se ingagiate in cestinne.

Mai antal voiţi lua libertate 
Escelenţieî-Voastre că nu pot >elt 
unesc pe deplin cu opiniones ici 
depeşa Escelenţeî-Sale d. cons < 
de ( liers, la care se refere notjfli. 
in privinţa necesităţii generale 
stabili grabnic pacea in Orienil 
ropa.

Nici o ţară nu simte mal e i 
ţara romănească trebuinţa d’atf d; 
toarcerea la starea de pace, recn 
rilor cursul lor normal şi siguiţ a 
tru desvoltarea regulată şi penii p 
rita tea Romăniel, aceasta este oc d 
tot atăt de esenţială ca şi armón 
nilor ce a avut totd’auna pe inh 
treţine cu puternicii vecini. Dai 
hotăririle tratatului dala Berlin 
Romăniel sunt deosebite d’aceleji 
le spera, gavernul princiar, călectl] 
ţimintele-I de deferenţă către 
hotărit a esecuta intr’un mod 
căt ăl privesc, clausele zisului t . |  
da astfel o nouă dovadă despre | 
dă păstrării încrederii şi solicita* 
rilor semnatare.

Măsurile deja luate in privinţa 
tor din acele clauss sunt o dovn |  
intenţiunile ce animă in această 
pe cabinetul princiar.

Asupra procedurii ce Escelenţj !uj 
bine-voieşte a propune d’a se acţm 
tru a se transfera Basarabia EtnK 
vernal roman crede că ea e stc ţl 
d’o însemnata simplificare. El c n f l  
tocmirea unei comision! internâţipfl 
'sărcinată d’a fixa graniţa cea n 
cele doi ţări, n’ar avea alt ret 
căt d’a aduce oare-care 'intărziai 
cutarea articolului tratatului d 
ln tr’adevăr lucrarea de delimitar* 
rată in 1357, atunci cănd era 
fisa fruntarie, ca să zic aşa, convtl 
astăzi e de prisos, de vreme ce fi 
arătate intr’un mod espres şi fadi 
tare posibilă, sunt formate din n 
parte de Prut, de cea-laltăj de 
braţului Kiliel cu gura de la Stari-

Cabinetul princiar, recunoscănd 
Ienţia Voastră folosul delegaţiloru 
pentru diferitele ramuri administl 
judecătoreşti, a dat fa acţionari loi 
periori instrucţiuni care le prescri j 
pune in posiţiune d’a regula in set 
in înţelegere cu delegaţii specialii 
netului imperiale, desemnaţi ad-M. 
oficiale, ordinea de transmitere 
lor, etc., după formele ce se obich 
asemenea împrejurări.

Sunt convins, domnule mima 
Excelenţa Voastră va aprecia modulh 
după care e de opiniune guvernul

telor a uimit deja mintea 
rului; cuvintele curg intr’o ci 
naivă, şi creerii sunt turburaţi 
de necontenita vibrare a nervi 
cuşti ci. Vine apoi slăbirea ma 
a inteliginţei: perderea ori-cl 
logic, contrazicerea gândirilor 
lângă olaltâ, violenţa nemotiV 
limbaginlui. Am da poate un i I 
ter pedantic acestei neînsemnaţi 
cetărl literare, cănd am voi» 
şezăm exemplele practice |  
teoria mai sus expusă după 
gradele arătate: ne mărginim 
citii in total, lăsând bine-voit< 
cetitor sarcina de a le clasa 
dine, dacă va voi.

Pentru alegerea exemplelor 
fost un singur semn patologic 
tftritor: întrebuinţarea cuvin
pentru plăcerea sonnlui lor şi 
nici un respect pentru acea 'j 
a natnrei omeneşti, care se nu» 
inteliginţâ.

In Bncureşti apare de 1 
Martie a anului 1873 o gazetă 
nară sub numele de Revista Cot 
porană; Litere. — Arte. — Ştiinţe'. 
spune, că vr’o 20 saâ 30, alţii 
chiar 40 de redactori-colabor» 
însufleţesc tinereţea acestei pl&pl



■tea săvărşi transferarea Basara- 
Rusia. Acest mod de procedere i-a 

B ra ţ prin urgenţa cu care cabi- 
mp rial, după termenii scrisoreî 

Voastre, cere d'a se grăbi iude
i i  iriunlitaţilor trebuincioase pentrn 

posesiune a Basarabiei de către 
imperiale, 

flftiind, nn pot de cSt a inS felicita 
|  Borinţo, exprimata de guvernul M. 

atol, d’a reîncepe cn Romănia 
relaţiuni care nici odată n 'ar fl 
iii sufere cea mal micS atingere.
L domnule ministru, că adevăraţii 
|  Bon Sniei aii deplâns neinţelege-
arend inteuiplată ; dar trebue sa

h j f t 30 Excelenţeî-Voastre pentru că
0şte a Împărtăşi această părere.
pită dispoziţianilor cabinetului im-
1 concursului Excelenţei-Voastre

.'■'fl^Biidoiesc că voin vedea cele mai bnne
[ existând d’aci înainte intre gu-

im priai rus şi^guvernnl roman.
I se Excelenţa-Voastră să biue-voiască 

etc.
Ciimpineanu

Citi î in »Presa* : 
aia. prin tractatul delà San 
io, este un biciü, un adevërat 
pentru România“... şi aceste 

e, ce pronunţa in Camera de 
plot ministrul nostru de esterne 

Juttgâlniceanu, eraü însoţite de 
«ur> atât de ameninţătoare, şi in- 
J  Necuviincioase, la adresa Rusiei 

un deputat ; d. N. Ionescu, s’ 
silit să proteste in contra cu 
ş  d-lul Cogâlniceanu, adncën 

Ijninte că este ministru de es 
al României, şi ca astfel, nu 

fftne să vorbească şi să pro 
ca un agitator de uliţe.

Di i asemenea cuvinte s’ar fl pro 
uaţ- ; in Camera deputaţilor altnl 
ItaL Be cât, de puternic, guvernul 

Ê Stat, de nu declara rôsboiü 
t f r d  ameninţat, ar fi fost silit 
espérât si sacrifice pe ministrul 
\prvJent şi necuviincios, ce ar fi 
]po(at asemenea cuvinte. 

Cogâlniceanu n’a încetat un sin- 
linnt de a fi tare şi mare. 

funde orî-cine s’ar fi aşteptat 
icnetul din Bucureşti să pri- 

mi à delà cabinetul din Peters- 
finote energice şi severe in ra- 

Jeu Wmbagiul necuviincios al mi- 
ptuYu\ séû de esterne, el a fost 
at in libertatea cea măi eotn- 

ilectă s actelor şi cuvintelor sale, 
>i pire ci d. Cogâlniceanu a conti- 

"jltiflii * se bucura de o deplină şi 
joirt bine-voitoare.... indulgenţă din 

|  marelui cancelar al Imperiu- 
I I bsc.

gi Cogâlniceanu din ce in ce mal 
a câştigat şi continuă a căş- 

teren, şi dobândeşte o prepon- 
iţâ, din zi in zi mal însemnată 
Ifcinetul din care face parte, 
î zadar cëte-va spirite ale par- 
|]uï aû căutat, atât prin Cameră 
şi prin gnvern, să elimineze de 
bgâlniceanu ca bănuit de o po
il cu doué feţe, politică de du*

pi1 citate şi malonestă, eminamente 
funestă ţ^rol; in zadar el aü invo- 
a t însuşi principióle de moralitate 

ultragiate, susţinând că ministrul 
le externe al Romăniel este ames
tecat mal in toate gheşefturile cele 
mari ce se fac in ţară... d. Cogăl- 
niceanu a eşit totdauna triumfător... 

i oe vedem astăzi!
D. Cogâlniceanu este astăzi per

sonagiul col mai m arcant, cel mai 
nfluent, cel mal preponderent al 
abinetnlul din Bucureşti. El stră

bate toate capitalele Europei. are 
ntrevederi cu miuiştril de ext-rne 

străini, este priimit in audienţă de 
către împăratul Anstro-Ungariei, şi 
finii telegrafic nu discontinuă de a 
ne vorbi de misinnea d-lnl Cogâl
niceanu, ministrul de externe al Ro
mâniei.

D. I. Brâtiann este acum aruncat 
şi invâluit in penumbra ce o pro- 
ectâ maestos astral principal al ca
binetului.

Este adevărat că »Românul* ne 
pune că d. Cogâlniceanu nu are 

nici o misiune.
Oe trebue in3ă sa credem! 
Aşteptând evenimentele, nu ne 

putem opri de a face reflecţiunile ur
mătoare: Opininnea publică şi ţara 
stabilesc cea mal complectă solida
ritate intre toţi membrii cabinetului 
nostru radical. In privinţa politicei 
esterne, ce vorbeşte, ce face, ce în
treprinde d. Cogâlniceanu, vorbeşte, 
face şi întreprinde d. I. Brătiann, 
cu întregul cabinet ce presidâ.

Daca d. I. Brâtianu, cn cel alţi 
membri al cabinetului, a pntnt să 
se mire, — dupe cum ni s’a spus — 
de o prea estraordinarâ — şi neo
bicinuită in relaţiunile diplomatice 
ale guvernelor — indulgenţă din par
tea guvernului rusesc către d. Co- 
gălniceanu, in urma nesocotitelor 
sale cuvinte la adresa Rusiei in Ca
meră ; dacă a putut constata că d. 
Cogâlniceanu la Berlin ţinea, cn par
ticularii, alt limbagiü de cât acel pe 
care '1 ţinea in public şi înaintea 
domniel-sale, dupe cum aü afirmat’o 
însuşi nnil din delegaţii români ce 
’1 insoţeaâ ; dacă cabinetul ce pre
sidâ nu a încredinţat acum dupe 
cnm afirmă , Românul* nici o mi
siune d-lnl Cogâlniceanu, pe când a- 
cesta trâmbiţa prin toată Europa 
că implineşte o misiune pe lângă 
cabinete şicere audienţă până la în
suşi împăratului Austriei, — suntem 
in drept a zice d-lul Brătiann că: 
daca tolerează toate acestea, nu 
merită şi nu are calităţile cerute 
spre a fi primul ministru al Ro
mâniei.

Vom reveni asupra acestui subiect.

___________T I M P U L

D-lai redactor al Românului.
Ia numeral de Ia 8 august al »Roma

nului*, vorbind despre teatrul naţional, 
’ml-aţl făcut onoarea sa puneţi şi numele 
meii. In acel articol, ca şi in altele din 
unele ziare romSne şi străine, ved ca pă
rere de răii că mi se atribuie cugetări pe 
oara nu le-am avut niolo-dată.

Se lasă a se citi printre rănduri ca re
tragerea mea este cauzată de reîntoarce
rea d-Iui M. Mi 1 Io în teatral naţ ouai, şi 
de numirea sa, pozitivă sau promisă, ea 
directore al scenei.

Ţin foarte mnlt, şi aş fi ferieit, daca 
aş putea să laminez in cestiunea asta opi
ninnea publică.

Sunt fericit de apariţiunea <1-1 ni M. 
Millo pe scena teatrului, ca şi de pre- 
sinţa tuturor artiştilor cu merite reale, 
orl-care ar fi teatrul nude apar.

Sunt fericit a fi astăzi în relaţiunile 
cele mal cordiale şi ca om şi ca artist 
cu d. Millo; vă va putea asigura în suşi; 
ceva mat mnlt, chiar cănd ne-am deose
bit în vederi asupra mersului artei, eu 
toată înăsprirea naturală a luptei, nicl-o- 
dată insă n'am uitat cn totul unul către 
altul urbanitatea ce se cnvine omului şi 
artistului.

Găt despre aserţiunea că m'am retras 
din teatrul naţional, vă va convinge chăr- 
tia ce am adresat-o d-lnl directore gene
ral şi pe care v’o alătur cn ruga s'o pu- 
plicaţf... vă veţi convinge dintr’ensa că 
efi, intrat acnm nn an, mi-am terminat sta
giunea ; dar ia anul acesta nn entez să în
cep un noii îngngiament. Sitnaţinnea în 
eare mă aflu ca om şi poziţinnea ce mi 
s'a creat ca artist snnt nna din cauzele 
multiple care mă fac să staii d’o parte.

Mulţuminda-vă de graţiositatea cu care 
] aţi înserat răspnnsnl meii şi chărtia a- 

dresată d-lui directore general al teatre
lor, vă rog a primi asignrarea, etc. etc... 

M. Pascali, artist comedian.

p. Noi de ocamdatâ ne indepli- 
datoria a 'I mulţămi pentrn im- 
ogatăa culegere de exemple, ce 
j|sre in primele sale numere in 

şi spre ilustrarea tratatului de 
PBupra beţiei de cuvinte in toate 
le ei, şi nn ne îndoim, că de va mer- 

®iai departe pe aceeaşi cale, va de- 
una din cele mai importante 

fi;'J|reprinderi pentru numitul scop. 
p  M i primele două numere ale ,Re-

f
el Contimporane* ne atrage mal 
â! Suvenirea d-lui Sion desprepoe- 
|fC| Conachi. Bietul Conachi ! Nu ştim, 
jl i ce nefericită împărţire a mate- 
s’a întâmplat, că in întregul nn- 

r de la 1 Martie, deşi cuprinde 
» 15 pagine despre el, nu i se 
azâ decât două exemple : o odă 
tforuzi, »cea mai sarbădâ şi cea 

prozaică*, după chiar părerea 
li Sion, şi următoarele versuri :
Na, voe banilor 1 Na, ţie Conachi ! 
Bravo ţie, Mihalachi 1

’as acum şi te mai indoeşte des- 
incăntâtoarea frumuseţi a muzei 
Conachi !

I
Ţlda sus citată in landa Domnului 
Jxandru Moruzi incepe aşa :

Dopă oe en -ndestnlare

Domnul Pascaly, ţiind ca publicul 
să-! ştie părere asupraveşiril d-sale 
din asociaţinnea artiştilor, ne roa
gă de a i publica scrisorile urmă
toare, publicate in »Românul*.

Credem de datoria noastră de zia
rişti de a-1 împlini dorinţa :

Din milă, cn bunătate,
Aduci ape curgătoare 
In oraşele ’u setate;

şi aici D. Sion ne lămureşte, că in 
adevăr Moruzi a condus apa la Mo- 
nastirea Golia din Iaşi, .de unde 
vărsăndu-se prin o gură de leu se 
împărţea pe la mai multe cişmele* 
şi apoi continuă:

am citat aceasta pentru ca să arăt, 
că inspiraţiunea lui Conuchi nu era 
o adulaţiune, ci esfdosiunea unui entu
ziasm nobil pentru îmbunătăţirile ce 
poetnl vedea că se fac in ţară.

Cum ? Câteva cuvinte rimate asu
pra unor ţevi de apă aduse de Prin
ţul Moruzi, se numesc dejîi de D. 
Sion „esplosiunea unni entusiasm 
nobil* din partea poetului î

Deşi aceasta este deocamdată un 
abns âncă neinsemnător, poate chiar 
neobservat pentru cetitorii mai pu- 

(ţin deprinşi, totuşi el constitue pri
mul simptom al suferinţei de care 
este - cuprins D. Sion. Cele următoare 

1 vor fi mai tari.
La pagina 15 ni se citează câteva 

versuri din Psaltirea lai Dositei d. e. 
Limbele să salte 
Cn eăntece nalte,

D-lui directore gen. al teatrelor.
Domnule directore\

Acnm nn a n , după ce guvernul mi-a 
luat teatrul, fără motiv, pe cănd aveam 
nn contract incă pe 3 ani, şi m’a lăsat 
înecat in datorii de 40—50 de mii de 
mii de franci, pentrn care astăzi snnt ur
mărit şi de care aş fi putut să scap poate 
in acel 3 ani din din urmă; p&nă să mi 
se facă dreptatea ce aştept, am primit să 
schimb serviţiele mele de artist cu pro . 
punerile teatralul naţionale pe stagiunea 
1877—1878. Decepţinnile ce am suferit şi 
in promisiunile unora şi iu dreptele mele 
aşteptări aă fost atăt de crnde, cum nu 
mi le am putut imagina; şi cu toate a- 
cestea le am indurat fără murmur, nnmal 
ca să termin stagiunea teatrală.

Posiţiunea ce mi se oferă astăzi fiind 
poate aceeaşi, dacă nn şi mai rea ’ml ve! 
permite, d-le directore, să mă tem cum
plit şi să nu cutez eă nu intru in tr’un 
teatru unde mă aşteaptă incă toate nea
junsurile, toată nesiguranţa, sărăcia chiar 
ca om şi toate vecsaţiunile şi umilirile ca 
artist. .

Ca şef de familie, in loc de educaţiune 
şi traifi bun, las copiilor mei miseria şi 
datoriile care mă apasă; sunt dator să cerc 
tot, ca să le impuţinez acest răfi, daca voi 
putea. Ga artist se vede că sunt condem-

Să strige ’n tărie 
Glas de bucurie.

Simpla citare a acestor versuri 
este foarte nevinovată, deşi versu
rile sunt uri te, dar nevinovăţia in- 
incetează din momentul, când d. Sion 
cu ele se amestecă in prosodie : D-sa 
işi permite a numi aceste trochee 
ale lui Dositei... haxametre\

Versurile de la pag. 17 :
Ascultă-mi rugs, Dumnezeu sfinte,
Şi nu mă trece, ci-mi ia aminte,

D. Sion le numeşte... entamenlre\

In împrejurări normale nn ar fi 
iertat unui literat, fie chiar mem* 
bru al Societăţii Academice Române, 
să scrie asemenea lucruri. Dar sta
rea, in care se află d. Sion când 
scrie, şi in care, precum vom vedea 
mal jos, se află şi alţi scriitori prin
cipali ai »Revistei Contimporane*, 
asemenea fenomene trebnesc privite 
mai mult cn nn fel de interes psi- 
chologic.

(Va urma).

nat să reincep da astă zi, ca să intăm- 
pin nevoile omului şi trebninţele artistului.

Efi, d-le directore, nu am nici pensiuni 
nici recompense, nici averi rămase , nici 
venituri particulare.

Cănd veţi crede că teatral mă poate 
primi eu consideraţiunea ce merită nn ar
tist, şi că poziţinnea artistnlnl poate im- 
plini intru căt-va trebuinţele şi nevoile 
lui cele mal neapărate, voia fi fericit 
să fac, pentru teatru, ceia ce am făcut in 
30 de snl n curmat. Pănă atunci, crezănd 
in dreptatea vitoare, voi fi indura cn resem- 
naţiune nemeritata soarte ce’mi s’a creat, 
drept recompensă de toate sacrificiele ce 
am făcut teatrului.

Bine-voiţi, etc. etc.
M. Pascaly, artist comedian.

C R O N I C A
Un dar preţios. — Prin nn bilet anonim 

cn data 4 sept. 1878 şi nnmal in patra 
rânduri, epitropia generală a spitalelor St. 
Spiridon primeşte două' colet uri şi un sac 
cu obiecte destinate spitalului St. Treime 
din TătăraşL Eată obiectele :

40 cămăşi, 4 pantaloni, 32 cearşeafurl 
(prostiri), 10 halate, G de flanele 1 cit 3 
şiuet, 28 feţe perine mari 1 ma! mult, 8 
feţe perine mici, 25 părechi colţunl 10 
bumbac 15 de flanelă, 30 şervete’, 20 ba
tiste, 24 bonete de trei feluri, 8 oghealuri, 
4 cergi, 4 oghealuri 3 lănă 1 buhur, 50 
bandaje, 300 comprese, 7 pestelci de ha- 
lastiuoă, 5 lfticere, 19 coţi pănză de casă, 
20 oc& scamă, 3 oca fitiluri, 1 toc vată 
ca 10 oca. . »Ştafeta*

*
—Suntem informaţi că o diviziune în 

treagă rusească, cu trenul săd necesar , a 
ocupat Basarabia ; diferite regimente de
taşate din ea V ad aşezat in Belgrad, Ismail, 
Cuhni şi Reni.

—In noaptea de 8 spre 9 nişte făcători 
de rele s’au introdus in magajia d-lul Ho- 
rovitz, din Galaţi şi desfăaănd casa de 
fer a bătrânului zaaa Heilpern, ad luat 
sama de 8,000 fr., făcăudu-se nevăzuşi.

*
O scenă teribilă. — Mercur! seara la 

orele 5 */, ’n strada Carol I aproape de 
noa clădire a d-lul Ghiţă Pencu cade un 
om lăngă trotoar remăind lungit căte-va 
momente.

In acest timp vine in goana mare o 
birje fără număr. Ajungând aproape de 
acest om, se sileşte a opri caii dar nu is- 
buteşte şi... trece cn roata de ’nainte pes
te cel căzut. Atunci s’a şi oprit puţin.

Birjarul se nită la om ni dintre roate, 
se nită la lumea, care alerga să ’1 scape. 
In loc d’a ţine trăsura, el trage cn biciul 
in cal, trece cn cea mal mare fnrie şi ou 
roata din urmă peste acest nefericit şi 
scapă in goană mare spre Podul Mogo- 
şoael.

Cu toate că acest loc este din cele mal 
frecueutate ale capitalei, totuşi nu s’a vă
zut nici un sergent in apropiere, şi nu
mai ast-fel a scăpat birjarul fără a putea 
fi urmărit, de oare-ce nu avea număr.

Victima a fost dusă la prefectura poli
ţiei de trei oameni cari ad fost marturi 
oculari, arătănd ţoală împrejurarea, şi de
scriind caii şi trăsura biijarulul.

Am fi foarte recunoscători d-lnl prefect 
de poliţie dacă ar avea bună voinţă a în
ştiinţa prin ori ce cale pe pnblic de resul- 
tatnl cercetărilor, oe suntem singuri că va 
fi făcut in această privinţă.

Tot de-odată am ruga pe d. prefect ca, 
in interesul genera], să bine voeaseă a opri 
cu desevărşire umbletul accelerat al bir
jarilor pe stradele capitalei. Această rugă
ciune ’i s’a făcut deja din partea tntulor. 
ziarelor fără osebire, — dar cu toate a- 
cestea, inconvenientul nu s’a înlăturat. 
Ceea ce este insă şi mal cnrios este, că 
mal iute de căt toate umblă trâeura d-lul 
prefect al oapitalei.

Asemenea ar fi bine să nn se mai per
mită nici unui birjar a umbla cu trăsura 
fărft număr. »Resboiul*

Mal bine târziii de căi nict-odată. — Aflăm 
că, in cele din urmă, guvernul, ne mai 
putănd ocroti pe d. Apostolescn, l’a desti
tu it zilele acestea, din postul de directore 
al prefecturii Vlaşca. înregistrăm acest fapt 
cu plăcere, şi sperăm că acela oe ’1 va în
locui nu va semăna cn predecesorul săd. 
Pentru ce nu s’a luat această măsură şi 
nu s’a dat popuiaţiuniî indignate această 
satisfacţiune de la început ? Această întâr
ziere noi o numim politică greşită şi vătă
mătoare. — Descentralizarea. —

OBSERV AŢIUNI METEOROLOGICE

Pe zisa de 6 septembre 1878. 

Târgovişte. — Senin, noaptea rec oare. 
Bârlad. — Senin, vănt, 16 gr. pl. 
Ismail. — Senin, vănt, 14 gr. pL 
Bolgrad. — Senin, 19 gr. pl.
UrzicenL — Senin, linişte, 20 gr. plns. 
Giurgiu. — Senin, linişte, 16 gr. pl. 
Văleni. — Senin, vănt 18 gr. plns. 
Păşea nî. — Senin, 13 gr. pl.
Roman. — Senin, linişte, 14 gr. pl. 
Fălticeni. — Senin, 12 gr. pl.
Măgurele. — Senin, răcoare, 14 gr. pl. 
Craiova. — Senin, 16 gr. plns.
Roşiori!. — Senin, 20 gr. pi.
FiliaşI. Senin, linişte 19 gr. pl.
Bechet. — Linişte, 17 gr. pl.
Bacăd, — Senin, 17 gr. pine.
IaşL — Senin, vânt, 14 gr. pl.
Olteniţa. — Senin, frumos, 17 gr. pl. 
Botoşani. — Senin, vănt, 13 gr. pL 
T.-Frumos. — Senin, vănt, 18 gr. pine. 
Găeştl. — Senin 19 gr. pl.
Brăila. — puţin nor, 23 gr. pL 
Urlaţi. — Senin, 23 gr. pl.
Focşani. — Senin, 9 gr. pL 
Galaţi. — Nor, puţin vănt, 14 gr. pl 
R.-Vălcea. — Senin, răcoare, 15 gr. pl* 
Ploeştl. — Senin cald, 18 gr. pl. 
Dorohoid. —  Senin, liniştit, 18 gr. pl. 
Mihăileni. — Senin, 19 gr. pl. 
Alexandria. — Senin, 19 gr. pl. R.

B IB L IO G R A F IE
C. 8. Stoicescu şi D. St. Căli, 

nescu, profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofie, Manual de sintaxa ro- 
tnănă, pentrn şcoalele secundare, e- 
diţiunea a dona.

D. Mirescn. — Aritmeticii cn mic 
deprinderi de raţionament caprin 
zând peste 1000 exerciţii de c&lcu 
şi probleme rezolvate şi enunţate 
pentrn uzai claselor primare şi I-a 
secundară. Un voi. in 8o de 163 
pag. Preţnl 1 1. şi 50 b

Sa Vil Solmescn, Virtutea Militară 
poezii; de vlnzare la librăriile So- 
cec, Danielopoln, SzOllOssy şi in ju 
deţe la librăriile corespondente : pre
ţnl 50 bani.

CURS ELEMENTAR
de

A R I T M E T I C A
cn mici deprinderi de raţionament 

Coprinzănd peste 1000 eserciţil de calcul 
şi probleme resolvate şi enunţate pentrn 
nsnl claselor primare şi I-ia secundare de 
ambe-sexe, de D. Mirescn. profesor de ma
tematică la gimnaziul Lazăr din Bucu
reşti. Preţnl 1 1. 50 b.

REVOUŢIA Şl REV0UŢI0NARIÎ
de

D . 3?. T e u l  e s e u .
Volumul I-id  trei lei noi-

Librăria Ch. Stefânescu & Barashc
A eşit de sub tipar

ELEM ENTE D E C A L IG R A F IE
de

B a s i l i u  S te f& n e g c u

ELEMENTE DE AIUTHMETTCA
pentru usul elaselor liceale şi gimnaziale

de
D im itrie  Petrescu

profesore ¿a Universitate

ANDNCIU
Un june care a practicat mal mnlt timp 

programa claselor primare şi-a cursului in
ferior din lieefi, şi lecţia n î| de matematică 
— avănd cunoştinţă şi de reglementelemi- 
litare, doreşte d’a intra in tr’un internat 
sa fi in tr’o familie cn condiţiunile oele mal 
moderate.

Tot d’odată anunţă pre dd. păruiţi ce 
afi copii in numitele clase şi ai căror copil 
nu s’a promovat in acest an, că posedă 
cea mai fericită metodă pentru a face pe 
ca! mal puţin silitori (activi) ia  destul 
pentrn a putea fi promovaţi cn deplin 
Succes.

A se adresa la str. Filaret N. 11 — stra  
da Craiovel. N. 44.

IMPORTANT
POUB DES PÉKE8 de FAMILLE

Une famille distinqnée de Vienne, désire 
prendre en pension un jeune homme qui 
doit faire ses études à Vienne. Elle ne 
reçoit en tout que deux pensionnaires, dont 
elle surveillera consciencieusement les é tu 
des ainsi que la conduite. On parle le fran
çais et l’on cultive la musique dans la  
maison. Meilleures références dan nées.

S’adresser pour renaignements au Bureau 
se ce Journal. (770—0)



T I M P U L

Fonderia de Tuciă

B. KEÍLHAUER
S T R A D A  I S V O R

efcchit'ţjă orUce lucrare de fondărie după 
modele, desluşiri siă desemnuri date.

Se asigu rézà  buna esccu tarc  cu 
M ate ria lu l cel m al bun .

OrI-ce comandă pentru conducererea a- 
pel, instalarea băilor cu tâte atenansele lor, 
puţuri de eurte, pompe pentm diverse tre- 
buinţi, stropitori de grădini, ş. c. 1. se 
efectuéis grabnic şi bine la

F. Keiiliier, Strada Isw No. 59

Am oíióre u anuncia onor. Public, că am
deschis acuma o

Magasie de tapete
Mă voiQ sili a putea oferi îd tot-d’a-una 
o mare alegere de TAPETE şi fac cunoscut 
că chiar de acuma sunt f6rte bine asortat.

Cn totă stima

H. H O N I C H
(793—19) Strada Stirbey-Vodă No. 8.

TEOIPITTA CABPATILOB

Asemenea se găsesc tot-d’a-una in de
posit: Ţevi de vlumb, ţevi de fer şi de 
tuci in diferite dimensiuni, precum şi bu
căţi confecţionate de tuci pentru diferite 
constrncţiunl.

Transmisiuni, cnrele ş. c. 1., un mare de
posit cu preţurile cele mai eftine.

(777—1)

întreg* col cţie de când a apărut sub 
numele de Buciumul şi până in Şioa când 
a incetat d’a mai vorbi dimpreună cn ilus 
trul ei scriitor Cesar Boli ac.

Acest monument al literaturei Române 
la a cărnl clădire a lucrat pal-spre-^cce 
ani şi trei săptămâni marele măiestru, se 
află de vân<Jare la Tipografia naţională 
strada Academiei No. 24.

ION POLESCU
fost adm inistrator şi colaborator al 

acestui <jiar.

CE SE POATE CAPATA
I ' K M X B U  î * F B A N G I

LA DESFACEREA SPECIALITĂŢILOR IN PANZAREA
L I N  G E R I A  D I N  T I E N  A

Calea Mogoşoiel Palais „Dacia“

Pentru 6 franci 
Pentru 5 fran c i: 
Pentru 5 f ra n c i: 
Pentru S franci: 
Pentru 6 franci: 
Pentru 6 franol: 
Pentru 5 franol: 
Pentru 5 fran c i: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franci:

Penlm 5 franci: I Pantalon séü I Camisón de Pichet de émi.
Pentru 5 trancl: 0 cămaşă de Oxford engles.
Pentrn 4 tranol SO bani: I pârech Ismene bărbăteşti.
Pentru 6 tranei: 6 perechi mánchete ori ce fason.
Pentru 5 fran c i: 6 gulere pentru bărbaţi do olandă fină.
Pentru 5 f ra n c i: 11 gulere engi., in orl-care fason şi mărime. 

ti părechl ciorapi patentate.
6 gulere moderne pentra dame, după alegere.

12 batiste  albe de pănisă adevărată.
12 batiste bine colorate tiv ite  şi spălate.
6 prosdpe de pănxă curată.
6 şervete da masă de pănsă adevărată.

12 şervete albe de oeaiă.
1 cămaşă modernă, simplă săd brodată.
2 batiste ou monograme fin brodate.
1 batistă  francesă fin brodată ou dantele.

Pentru 3—8 franc i: 1 corset de damă 
Pentru &i/a f ra n c i: 0 cămaşă de nópte de dame.
Pentra ă franc i: 3 pepturl fin brodate pentru cămăşi de bărbaţi.

1 fustă de pichet de iarna.
1 camisón modem brodat.
1 fa ţă  da masă colorată ou c ircu ri, pentru café.
1 cămaşă săfi o pereche de ismene da dam ă, bogat brodate. 
1 fustă costum pliasă.
1 bucată Tulpan.

Pentru 25 frânei: 42 de eo|1 as I bucată Chifon franţuzesc.
Pentru 10 tranei: I bucată Robe d’enlants an laina couleur.
Pentru 18— 24 tranei: I bueată Tartan engles da 5 coti.
Pentrn 20 tranei: 24 ooţl Pichet.
Pentra 5— 12 tracei: 0 flanală seu e pereche de ismene de lină.
Pentru l t —  25 franci; I  bucată pănsă de ilamburg, de 30— 45 ooţl,
Pentru 55— 68 f ra n c i: i bucată pănsă de Belgia de 60 ooţr.
Pentru 75—108 franci: 1 bucată pănsă-Corona de 58 ooţl.
pentru 115—210 fran o l: 1 bucată Toile B atiste franoes.

Pcntt i 8 franci: 
Pen'. ^ 5 franci: 
Penrr* 5 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franci;

Pentru 12—35 franci. Plapămă de lină forte fine.
Afară de artieelile menţionate sa găseşte tot-d’a-una truaouri complecte.

Calea Mogoşoiel Palatal „Dacia“ .
ComănŞiledln districte însoţite eu preţul respeetiv se vor etectua taarta grabnic eonteiioeiot

!

PHARMACIA XjA „SFEK,-A.3SrTI-A.
26, CALEA MOGOŞOAEI, 26.

D E P O U L  M E D I C A M E M T E L O R  F R A N C E S E .
Obiecte de Cauciuc şi Articole de Toalete. — Asemenea ee angajezi a 

ori-ce comande din resortul medical.
B H U S .

IE. f
efectua r

SvJ!

C. N. STEFANESCU SAVINY
ARCHITECT

E L E V  IcÆEZD A IL E  A T
AL

SCOALE! DE BELLE ABTE DIN PARIS
Membru al Sooietăţel centrale de arehitecţi din 

Paria şi Bruxelles, etc.

Anunţă că a deschis un atelier de architect 
sub direcţiunea sa.

Doritorii de a face construcţiuni şi a co
manda planuri, sunt rugaţi a ee adresa 
Strada Cornetului No. 56, in doenl St. 
Viearion, sad la adminietraţinnea acestui 
3 iar.

blUROU DE INFORMAŢIUNE

Doni tineri bine educaţi caută două 
Domnişdre plăcute pentru conversaţie care 
să vorbescă limba francesă săd germană, 
insă eft preferă limba francesă, dintre care 
ana să cnnâecă şi la Piano la cae decă 
nu se pote amândouă.

Cu condiţiune forte avantagiâse.
P. BINDER,

Biurod de informaţiune, strada Stavro- 
poleoe (Piaţa Constantin Vodă) No. 9.

(785-1)

LECŢIUNI PR IV A TE

In limba Germană pentra băieţi eăd fete 
în t5te ramurile ale claselor interiore şi 
gimnasiale. Băeţii cari frecnenteză sc61a 
protestantă, pot fi luate şi în pensiune. A 
se adresa la

M. de HEIDENDORP profesor
Strada P a ţa  ea plopi No. 4.

INSTITUTUL DE BAEŢI

„OOOOIRESOTJ”
50, S trada Colţel, 50.

Direcţinnea adnce la cnnoscinţa onor. 
părinţi, că pot adnce copii d-!or ancă de 
la 25 August, spre a avea denşii timpi.1 
a ’şl pregăti necesarii le pentra începerea 
careurilor la 1 Septembre.

DOCTORUL MARCOVICI

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

Coneultaţinni in cabinetnl eSd in toate 
zilele de la 4 jom. — 6 ore după ameeză.

Strada Brezoiann No. 21 No. 378-3.

C. G. Nica i“,or inşi in chirurgie. Ma 
moşi şi medic specialist pentra bâtele de 
copil, d& consultaţii în tâte «jilele de la 3 
până la 5 ore p. io, în strada Colţii No. lQ.

PO-HO renumită esenţă japoneză, care
indică îndată ori-ce dnrere de 

cap se găsesce la farmacia d-lni F. Bros 
vis-â-vis de biserica Sărindar.

DOCTORUL BLUUENFELD s a mu
tat Ca

lea Moşilor No. 27 vie-a-vie de Pomn-Verde 
(Tamia.)

GALBENI sunt de dat cn 
dobândă cu hypotecă.—  A 
se adresa la adm inistraţia

VENDARE
Sub-sewnatul in calitate de procurator al 

d-lnl Gastner din Pesta, fac cunoscut că în 
4ina de 1 Septembrie a. c. pe la ora 11 a. m. 
voi vinde prin licitaţie In Snborbia Mântn- 
leasa Strada Mântuleaea No. 17 în curtea 
D-luI L Langoşî; 17 diferite trăsuri forte 
elegante sistemul cel mal noii şi din fa
bric ele cele mal renumite, doi cai de lncs 
16 ‘/* pumni, ennt în etate de 5 ani, la păr 
murgi, şele englezeşti, hamuri, mobile şi 
altele, nedisfăcăndnse la 1 Sept. totul, li
citaţia va urma la 2 şi 3 Septembrie spre 
cunoştinţa amatorilor care vor voi se con
cureze se pnblică acesta de snb-semnatnl.

O trăsură (faeto flii 
puţin Întrebuinţa1 !xp 

reche de cal de cinci ani împri ™ 
muri. A se adresa In calea-Ş 
(Podu Beilik) No. 45 de la orele 1 
meridiane.

lE VFNZARE, Œ

(787-0)
L Oroveţl

Strada Baterielor No. 21.

w  m  s

Un june cunoscând bine corespondinţa 
şi comptabilitatea în limba Română şi Fran
cesă şi pnţin limba Germană şi Italiană, 
doreşte a se angaja la vre-un comptoar co
mercial de Manufactură, Bancă etc. şi de 
preferinţă la vre-nn antreprenor de lncrărl 
publice. — A ee adresa prin poşte: K. D. 
calea Văcăreşti, Strada Corbului No. 2.

D
man, plasa UrgUial, In alta 
Schelele Turnn-Măgnrele, (o 
Giurgiii cn 2800 pogâne t e 
pământ de întâia calitate, aven I 
cn opt odăi pentrn locnit, piviţi 

z ii, pătnle şi moră, fiind ho r: 
împropietărită fără nici, 
nimeni, traversată de 
şi Teleormanel, arendată 
pe fie-care an. —Doritori de a 
ee pot adresa la d-nn Vaeile o- 
Strada Sfinţilor No. 4 nnde pori 
nul acestei proprietăţi şi de ule 
cunoştinţe despre preciul şi mii), 
merge ea va<jă acesta moşie.

nina au r  1 
îicï, o p f p i /  
i apa Talii* 
ita cn 24ţl /

De arendat, î “'. r
districtul Prahova plasa Criccţs 
staţie de drum de fier pe dînsarH 
Brăila, magadil, pătnle yi castnd 
bune. Informaţiuni ee pot lua 
Colţea No. 66 eafi Strada Scauntfţ

f f

PARFUMERIE ORIZA

L. L E G R A N D

EA I

Perfumara, FurnisorS a mal multora Curţi străine.
9 0 7 ,  ro e  S i-H o n o r* , P A R IS

B S S . O R IZ A
Pro fuma nou? la modă cu 161a buchetala t  

opiinulü madaliele da Meritü la esposa 
din París de la (867, şi la Visna la lS7ff

T OXI QUE QUI NI NE  L. LEGRAND & POMMADE AU BAUME DE T i l

O R I Z A  O I L
Unsôre estra lină cu tôle buchetele sprë a face 

pënilQ luciosü şi môle ca mëlasea ş ’a-lu opri 
d*a cadè.

Pentru-a curaţi ca pul u şi perii ş’a-T face se crească Ta forte puçiaù timpii. (Si 
Aceste producte se găsescQ la principalii vindëtorï de parfumerie ş7 )a

uccesu sieu 
■coafori. 7 T

higienică, ineifli 
preserva ti vă 1 ó  
ră vindecat«;» H  

j  a-î adanga n» ■»
găsesc» in tôte^armacîTîe din Univers şi la Paris la JULES FERRÉ, ff ti^ | 
No. 120 Strada Richelieu, successor a lui Bron; la Bucnrescl la d-ntfl.jiişf

lUHIlilJIHiliII
ZITRNER, farmacist.
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P U N T E  D E  F M G I

I
X
X
X
I

Acum fiind timpul plantărel fragilor, recomand fragil sub
scrisului, din cele mal frumâse specii frsncese şi englese, 
fructul fârte mare, gustul admirabil.

Pentru plantele vândute anii preeodeuţ!, am priimit laude 
şi mulţămirl. Mal puţin de 50 plante nu se espediazft în pro
vincii. Rugăminte a se adresa la

JEAN VERMEULLIN

acestui tjiar. (7 8 1 -1 )

I
X
X
Xv:xxxxx-<

Grădinar la D nu Q. C. Philippesou 
Strada Dionisie No. 42.

■XXXXX—•"XXXXX-*-X>M
M

MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
J L A . I R I D I I N ' I È I R . I E J

« I I U N B A I J M
- A .  T - i J ±  B E L L E

FURNISORTJL
2 0 ,  C O L T I U L  B X JL E 'V A .H .ID X JX .T JX  S I  

Face cunoscut o d o t .  Clientele, că i a soBit pentru sesonul 
cele mal moderne, fasfine elegante croite, dupe

Costum e com plecte de Fantasie 
11 edingote Hardington 
Jaq u ette  Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus B eraissance şi diferite alte fasône

PREŢURILE CELE
Se priimeşte şi eonuliiill de tdte felurile de haiue care 

se efectuad cu mare promptitudine.

CGRTIEI
m o g o s i o a i e i ,  c a s a  Q R E C i N T J ,  2 0  
actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urma jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
L in gerie  de t<$te felurile 
C ravatte Plastron, Râgate etc. negre şi colorii 
U m brele şi objecte de fantasie 
M ânuşi şi t6te lucrurile de modă

MAI MODERATE
J o s e f

Furnisorul Curţii, No. 20 Colţul Bulev jrdu ln l şi Mogofóiel Casele G recen n.


