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ţine e sposiţia, rom ânii m e r- 
|iis, vor găsi z ia r u l .T I M P U L *  
Vis Magasins du P rin te m p s , 

Haussmann 7 0 . *
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(Agenţia Havaa)
¡ septem bre 4  ore seara.)

Londra, 25 septembre. 
Jrd* zice că flota engleza va merge 
Bai pe la finea septămănel. 
[News* zice, că operaţiile din 
[bazarului aii fost amănate defi- 

i i  la primăvară.
‘litem este supărată contra emirului 
*W. R5sboiul (ste neinlătnrabil 

[ m l  nu ’ţi va schimba atitudinea 
Paria, 26 septembre. 

’¿cern Expoziţiei a’a amănat pană la 
B i  b s t  noii.

Praga, 26 Septembre.
¡ţii C e h i a ti intrat in dietă ţ i aü 
| Ta desbátenle el.

Petersbnrg, 26 septemare, 
ziarului .Tim es« despre o a ii 

j Rusia şi Afganistan snnt ne-

Ioanele englezeşti de la  frn n ta ria  
panului e’afi m ărit.
I vice-regelul Indiei a fost reche-

^ (Şl Seplembre, 9 ora dimineaţa.)
Viena, 25 septembre. 

Coreep.« zice, că ştirile din Cons
tă dafi a se înţelege că, in urma 
[foarte vii produsă acolo de suc- 

Bcente ale armatei austriaca in Boş
im a n i va da cnrănd ordin să se 

convenţia cn Austria, lăsând la  
|ezervele făcute pană acum.

Belgrad, 85 septembre. 
fost rechemat aci pentru a 

H nofi cabinet.
Londra, 25 septembre. 

kanietan vor începe îndată opera
ţ i  va fi nevoie.

¡1(26 septembre, 4 ore seara)
Londra, 21 septemvrie, 

grafîază din Calcuta către ziarul

I si Emirului din Afganistan au 
M cn împuşcare pe maiorul Cava- 

Şhipă întrevederea de la Alimasjid. 
phoiul este considerat ca m inlătu-

Lonilra, 26 septembre. 
a anunţă o acţiune grabnică. Ele 
3 Rusia că e in înţelegere cn Enn- 
Afganistan. Nn e probabil, efi Ru

ina parte la luptă.

(26 septembre, 8 ore seara.)

Ii Viena. 86 septembre.
lă. — O deputăţie din Zvornic a 

r! la cuartiernl general şi a annn- 
unerea {locuitorilor din acel oraş. 
iii din Petrovaţ, Caler , Vacozi şi 
«fi căzut asemene la snpunere. 
nuiarea locuitorilor din Rogatiţa s’a 

Mare nnmer de puşti şi de mo
ri lnat.

(97 sept, 9 ere din.)
Londra, 28 september. 

Imul indian ar fi avănd dovadă că 
[iea emirului Sere Aii i-a fost ¡nan

ei! ră generalul Stolietof.

BU C U R E ŞTI--------
S&mb&i & 1 0  (S@) sept* m bre

Astăzi se deschide adunarea din 
dealul mitropoliei. — Guvernul pre
cum a zis-o organul fanariot — de 
şi pregeta a-şl aduna deputaţii săi 
ocupaţi cu interesele lor private, se 
vede totuşi silit a apela la patrio
tismul lor, şi a-I convoca, deci eat& 
că to ţi şl-afi p&r&sit interesele, unul 
stosul, altul proslăvirea zăulul Bac- 
chus, moşiile, pe cari nu le afi şi tacu
rile de biliard, pentru a ae aduna şi 
a desbate interese grave. Aci cape
tele şi inimele, cultivate la focariul 
canţonetelor alcazarului Ionescu, 
frunţile inăsprite la cruzimile de ha
zard ale jocului cu cărţi măsluite, 
diurnaşil şi cum ularzii; oamenii ce 
nu ştifi nimic, nu afi nimic, nn cred 
in nimic ; naturile catilinare scoase 
la maidan de comitetele de salut 
publio, indivizi, a căror nume dove
desc in m are parte, că nu aparţin  
nici unei ţă ri certe, nici unei naţiuni 
certe, se vor adnna ca să consfin
ţească pierderea unei bucăţi a  pa
tr ii noastre romăneştl. el, cari n ’afi 
patrie, n ’afi lege, n’at) Dumnezeii şi 
cari consideră păm ântul nostru ca 
lucru străin , ce-1 pot precupeţi, nu
mai să rem ăe la putere.

Inzadar am spus, că asupra unei 
intrebărl a tă t  de grele ţa ra  trebuea 
consultată din noii, căci aceştia, ve
niţi la putere prin influenţa Rusiei 
primiseră cu buchete de flori pe 
aceia, pe cari pururea i-am num it 
inamicii naturali al poporului româ- 
nesc. Nu. Aleşii comitetelor de salut 
public se cred in drept a hotări din 
noii şi in senz contraria cestiunl, pe 
cari, de ochii lumii şi de sgomotul 
nostru, aii fost siliţi de-a le resolva 
in mod negativ.

Acuma insă, cănd cred că opinia 
publică e ’ndestul de am eţită prin 
frazele şi minciunile lor, acuma cănd 
prin tra ta tu l de la Berlin poporul 
romănesc e legat şi de mâini şi de 
picioare, el cred de cuviinţă a I pune 
şi căluş in gură, pentru ca fără pro
te s t să se consume o vânzare de 
ţară, convenită de mult.

Gând s’a luat Bucovina, nu s’a gă
sit un singur român de la Domn 
păn’ la plugar, de la mitropolit păn’ 
la popa cu opinci, care să consimtă 
a o da, in râ t guvernul austriac s’a 
văzut silit să dispenseze pe români 
de jurăm ântul de fidelitate către îm
păratul.

Când la 1812 Ruşii afi luat Ba
sarabia, nu s’a găsit un singur ro
mân, carele să fi căzut sub ispitele 
Rusiei. Un fanariot a văndnt’o, tră 
dând Poarta şi Moldova to td’odată.

Un fanariot, C. A. R osetti, o da 
şi astăzi muscalilor sub o ploaie de 
decoraţii ru s e ş t i ; dar n ’o • â singur.

Azi puii de fanarioţi şi to t ce uliţa 
afi avut mal corupt şi mal inrâutâ- 
ţ i t ,  se unesc spre a consfinţi in mod 
îndoit vânzarea pământului patriei.

Da, in mod îndoit. Odată prin in- 
voi e, apoi prin luarea in mod silnic 
a Dobrogel, fără a ţinea seamă de 
dorinţele populaţiei, fâcâudu-se ţara 
noastră nevinovată complicea Rusiei, 
justificând răpirea prin răpire, dând 
drept Rusiei de a ne tra ta  şi pe vii
tor aşa cum ne tratează astăzi.

Ge-I pasă fanariotului, al cărui ta tă  
nu ştia o vorbă românească, ce I 
păsa lui, că se vinde un pământ, pe 
care el cosmopolitul, cetăţeanul uni
versului, antichrist, s’afi născut din 
intîm plare numai?

Nu sunt desmoşteniţl cel, cari prin 
munca mânilor lor contribue la în
florirea unei societăţi naţionale, a 
căreia cultutâ şi vază se restrânge 
şi asupra lo r ; nu sunt desmoşteniţl 
acel ce se pot lăuda, că ah o patrie 
de iubit, un popor de apărat, o cul
tu ră  de inaintat. Nu»s desmoşteniţl 
acel, cari iubesc trecutul poporului 
lor, cel cari afi in suflet tezaurul de 
amintiri, care ăl face pe omul sin
guratec să se simţâ şi el o parte, 
un rezultat al istoriei ţării sale. Des
moşteniţl sunt acel, ce nu mal cred 
in nimic, desmoşteniţl Bunt acel, ce
tă ţen i al universului întreg, ce nea- 
vând patrie, âşl aleg pe cea mal ief- 
tenâ din toate : universul; cel, cari 
neavând popor, âşl aleg pe cel mal 
lesne de avut, omenirea loală.

Ge le pasă lor, că se ia o bucată 
din ţa ra  românească? Patria lor, uni
versul remâne intact. Ge le pasă că 
se robeşta o parte a poporului ro 
măuesc? Poporul lor, omenirea re
mâne intactă. Ce-I pasă fanariotu
lui, ce nu este nici grec, nici ro 
mân, nici francez, nici neamţ, că se 
rupe patria noastră, in bucăţi, popo
rul nostru in fâşii?. A găsit destul de 
o seamă şi de o origine cu dânsul 
cari pentru diurna de doi galbeni pe 
zi, vor fi salahorii votanţi al mon
struozităţilor sale.

Dar nu-I numai atâta . Intre duş
manii noştri şi intre el s'a pus la 
cale, ca România să sângere din nofi. 
Nu destul s’afi purtat soldaţii noştri 
degeraţi şi flămânzi pe câmpiile Bul
gariei, nu destul că şl-afi vărsat sân
gele pentru^cauze şi interese streine; 
acum România e menită a intra in 
euibul de viespi, pregătit in Dobro- 
gea, unde to t după zisa fanariotului, 
se vor vărsa milioanele noastre pen
tru a face şosele pe apă şi poduri 
pe uscat, căci visteria geme de bani, 
birnicul nostru nu mal ştie ce să-şi 
facă capului de mulţimea bogăţiei şi 
nu mal avem altă treabă decât de 
a respândi civilizaţia, representatâ 
prin vestitul Chiţu, safi prin Pseudo*

Ureche, plagiatorul, şi prin alte multe 
celebrităţi de soiul acesta.

J /T o t pentru această sesiune estra- 
or di nară se mal păstrează şi un alt 
p ro iec t; acela al emisiunii de b an i 
adevfirnţl de hărtie, de astă dată 
prin crearea unei aşa numite banco 
de fiţuici. împrumutul silit cu bi
lete ipotecare ou ajunge pentru aco
perirea colosalelor reaultate politice, 
obţinute de radicali. Mal trebuiesc 
60— 70 de milioane de fiţuici fără 
de nici o garanţie, emise de guvern 
chiar, p rin tr’o bancă înfiinţată de el, 
cu guvernor şi vice guvernor ca la 
banca Londrei.

Fiind-câ nimeni nu va primi fi
ţuicile noastre In străinătate, to t 
numerariul din ţa ră  va fugi pe mâr 
furile industriale, ce ne trebuesc, In 
cât vom remânea numai cu golo 
ga ni de aramă şi franci de hărtie 
căci modelul, după care se formează 
banca e cel din Austria, unde ’n* 
t r ’adevâr nu te mal Învredniceşti să 
vezi circulând ghlbenl de aur şi fi 
orinl de argint şi unde există mii 
de oameni bătrâni, cari nu ţin  minte 
să fi văzut vr’o dată ban de metal 
Invidiând starea înfloritoare a finan 
ţelor austro-ungare, d. C. A. Rosetti 
& comp. ne vor ferici şi pe noi cu 
milioane de hârtii fâr de valoare 
mal depreciate de cât bumaştele ro  
seştl, fiorinul emisiunii de s ta t al 
Austriei şi cam de o potrivă cu 
caimelele turceşti.

Fâr’a înţelege câtuşi de puţin 
cum că hârtia e un reprezentant 
al banului numai în statele indns 
triale, unde sporindu-se, prin mul 
ţimea braţelor disponibile, munca 
e nevoie de un mijloc de schimb 
pentru e a ; un mijloc ce se ’nmul 
ţeşte cu ’nmulţirea muncii şi scade 
cu scăderea el, roşii noştri iugno 
ran ţl Iu toate şi intervertind şirul 
cauzei şi efectului, uită că noi n’a 
vem braţe destule pentru agricul
tu ră  chiar şi că vom deprecia de 
la Întâiul moment un mijloc de 
schimb prea numeros, ieftenind ba
nul şi scumpind munca, In cât pro
ductele noastre vor deveni inexpor 
taliile prin scumpetea, cn care 8e 
vor produce.

Dar nici abecedarul economici 
politice roşii nu-1 ştifi. El nu ’nvaţâ 
nimic din exemplul trist al Auatro- 
Ungnriel, al Rusiei, al Turciei, ci vor 
să ne fericească numai de cât cu 
hârtii, cari nu valorează nimic, pe 
câtă vreme lipseşte munca indus
trială. Pentru a acoperi falimentul 
moral şi material al ţării, vor mal 
Încerca şi acest ultim mijloc des
perat de a se ţinea la putere. Iată  
banii mulţi al visteriel, cu cari vo- 
iesc, să facă poduri peste Dunăre şi 
să civilizese Dobrogea.

O dinioară la M azarpaşa ruso- 
fagi, afi dat faliment şi s’a ’nvoit 
cu creditorul, ce i-a adus la putere, 
cu Rusia.

0  dată neprimiud nimic In schim
bul Basarabiei, afi dat faliment şi 
vor să ia cu orl-ce preţ Dobrogea, 
ca teren nofi de antreprize patrio
tice, ca pretext pentru a smulge 
ţârii cel din urmă ban.

0  dată, numindn-ne calomniatori, 
cănd i-am denunţat, că vor emite 
bani de hârtie, azi le-a căzut până 
şi masca hipotocarelor şi vin la idea 
falită de-a Înfiinţa bancă de cal
mele.

Mergeţi dar Înainte pe această 
cale şi cădeţi In prăpastia, ce vă 
aşteaptă, nulităţi, pe cari poporul 
românesc pentru ruşinea lui, v’a 
suferit a tă t de mult la cârmă. Vo
ta ţi cu amândouă măuile după obi
cei!), ori cănd va clipi din ochifi 
bătrânul fanariot, care vă hrăne
şte şi fără de care aţi fi rămas 
in intuuerecul cafenelelor şi al ta 
vernelor de jocuri oprite. Aduna
ţi vă in capiştea minciunii, ascul
ta ţi pe preotul minciunii, nesfinţiţi 
cu suflarea voastră necurată acea 
culme, pe care părinţii noştri legiu- 
iafi inţelepţeşte şi pâstrafi avutul ţâ 
rii cu şapte noduri.

Prin fuga voastră de muncă aţi 
desfiinţat statul şi aţi dat ţara in 
prada urelor de partid, pentru că 
voi să puteţi avea rând la pita lui 
Vodă, voi, cari alt-fel nu sunteţi 
vrednici să călcaţi pe pământ. 
Prin instinctele voastre de neorân
duială veţi desfiinţa armata! Împinşi 
de cum plita voastră frieâ de justiţia 
ordinară, veţi desfiinţa justiţia.

Organul fanariot coprinde deja 
articole, din care se vede, că voieşte 
înlocuirea oştirii prin gardă; prin 
nişte bieţi oameni cn griji şi fami
lii, luaţi de la ocupaţiile lor, pentru 
a fi conduşi la Viflsim de to ţi cră
cănaţii şi cocoşaţil din ţa ra  româ
nească.

Tot organul fanariot, speriat de 
condamnarea confratelui Arion, cere 
cu procesele de delapidare de bani pu
blici să vie iar înaintea juraţilor, 
adică a unor oameni privaţi, cari 
neavând ochii ageri de judecâtar, 
nu vor putea descoperi subţietatea 
nelegiuirilor, ce le comibeţl şi se vor 
lăsa am eţiţi de advocaţi guralivi.

BATAIA IN ARMATA

Aşa este intitu lat un articol, apă
rut in , Românul* din 18 septembre.

Cititorii nu trebue să se lase a fi 
induşi in rătăcire prin intitularea 
acelui a rtico l; bătaia in armată, in 
mintea autorului unul Sex-sergent la 
batalionul I de vânători*, nu este
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de căt un pretext, o ocaziune; sco 
pul sfiâ bate mal departe. UDde 
Aceasta o vom ar6ta-o mal la vale 

Asemenea şi noi nu ne vom ocupa 
de aceastA chestiune a bătăii care 
pare-ni-se, nu se mal poate contro 
versa pentru verl-un rezultat prac 
tio. De vreme ce pedeapsa bătăii s ’î 
desfiinţat prin lege, niminl, fie ge 
neral fie chiar sergent, nu mal are 
dreptul de a o intrebuinţa. Dacă se 
inf&ţişazâ ăncâ cazuri de b&taiă, ele 
sunt condamnabile, din punctul de 
vedere al legii, şi ofiţerul de or ce 
grad care o va fi aplicat cade sub 
lovirea legii saâ regulamentelor re
lative.

Acum insă se naşte o intrebare. 
Este oare nemerită, ba mal mult, 
nu este oare din cele mal primej
dioase, calea apucată de „Românul* 
pentru stârpirea răului? Mijloacele 
de vindecare întrebuinţate de presa 
radicală sunt, nu ezităm a o zice, 
mal rele de cât insuşl răul urmărit.

Dacă, precum insinuazâ ex-sergen- 
tul de la „Românul*, cea mal mare 
parte din militarii gradaţi întrebuin
ţează ăncâ această ilegală pedeapsă 
urmărirea vinovaţilor nu se cădea 
a se face prin bătaia de tobă in 
gazete, prin nişte feluri de ordine 
de zi îndreptate zilnic prin foile pu
blice mal mult către soldaţi de cât 
către şefi.

Strinsa disciplină in armată este 
un ce aşa de neapărat in ochii veri 
cărui om cu mintea sănătoasă, că 
tot ce poate zdruncina cătuşl de 
puţin această disciplină este o crimă 
naţională. Tot o dată aplecarea la 
nesupunere către superiori este un 
instinct aşa de înrădăcinat in fi
rea omenească, incăt cel mal mic 
fapt imprudent poate da pretest 
acestui vătămător instinct.

Aceste principii elementare le ştiu 
prea bine domnii redactori al «Ro
mânului*, mal ales că printe dlnşil 
se află şi un militar, un ex-sergent, 
eşit de curând din armată, şi a cărui 
aducere aminte trebue se fie proa
spătă ăncâ. Îşi dad aparenţa nu
mai de a nu le cunoaşte, şi neştiinţa 
lor este intenţională. Dovadă pipăită 
despre aceasta o găsim in citaţiunea 
cu care incepe articolul; iată cita
ţiunea :

«Un ordin militar, zicea Napoleon I, 
no pretinde o supunere pasiva, de c&t a- 
tnncl cănd este dat de către nn superior 
care, aftăndu-se pnsinle in momentul tn cate 
’/  dă, poate asculta obiecjiunile fi da esplica- 
fiuni eelut care trebuie să esecute aeest ordin*.

Ar fi fost mal corect dacă citaţiu
nea era întovărăşită şi cu arătarea

serierel unde ar putea-o controla 
cineva.

Am fi doritori de a o cunoaşte şi 
rugăm pe autorul articolului să bine 
voiscâ a îndeplini lacuna.

Or cum ar fi insă, şi necunoscfind 
întregul cugetărilor dintre cari s’a 
estras fraza citată, nu ne sfiim a 
a declara că de sigur in mintea celui 
mal mare oâpitan al secolului de faţă, 
aceste cuvinte nu ad putut avea un 
înţeles şi un scop aşa de contrarifi 
vederilor sale asupra ierarhiei, as
cultării şi disciplinei in toate ramu
rile şi mal pre sus de toate in ra
mul militar.

„Dăm un singur rend scris de ori 
„cine, şi-l fac să fie spânzurător cea

sesc este in realitate nn neSucees, şi nn 
de prisos a arăta pe ce motive se înte
meiază această opinie, susţinută de orga
nele cele mai noreditate financiare.

N’avem să cităm departe demonstraţia- 
nea; un jurnal rusesc, ‘ Gazette de la 
Bourse,, ne-o dă. Iată rezultatele subscrip
ţiei, precnm la stabileşte * Banca Rusiei». 

S’afi subscris:
La San-Petersburg.
La Moscva . . .
La Riga . . . . 
La Odessa . . . 
La K harkof. . . 
La Varşava . . . 
La sucursalele *Băn- 

oel Rusiei, , . . .
Total . . .

212,853,400 robie. 
45,715,600

5.873.000 
5,793,800 
4,319,900
5.148.000

24,664,500

Mazarin. O singură frază ajulf^ au
torului articolului, de care ne ocu
păm, pentru a preface in anarhist pe 
despoticul împărat Napoleon I.

Nu, de sigur, Napoleon I nu era de 
părerea că : „inferiorul in grad nu 
trebue să asculte cănd se simte su
perior in inteligenţă, in instrucţiune; 

sa Ci că : „înaintea de a se supune are 
na cerceta dacă cel cel dă ordinul este 
„in stare de o judeca.*

Nu ! fără îndoială, asemenea teorii 
nu aparţin scoalel Napoleonizilor, şi 
ne vine a crede că ele aâ fost culese 
in veri o scriere postumă a genera 
lulul B ergeret, a acelui burlesc mi
litar de sub Comuna din 1871.

Ce să mal zicem de celelalte isto 
rioare relatate in articolul din „Ro
mânul* ? de frazele citate ca rostite 
de cutare saă cutare ofiţer anonim ? 
de convorbirile părinteşti intre doc 
torl de regiment şi soldaţi bolnavi?

Le vom trece cu tăcerea şi ne mi
răm numai de ce nu s'aă inşirat mult 
mal numeroase asemenea plăcute a- 
necdote.

Care poate fi scopul polemicei ce 
s’a incins de o vreme încoace asu
pra acestui text al bâtâiel ? lată 
punctul interesant al afacerel, pe 
care ne remâne a'l arăta, şi pe care 
ăl vom studia intr'un al doilea ar
ticol. (Va urma.)

Cel din urmă imprnmnt rusesc

Printr’nn avis comunicat prin jurnale, 
Banca Rnsiei a făcut cunoscute resnltatele 
subscrierii public9 a obligaţiunilor 6 % 
a împrumutului al doilea intern pentru 
Orient, subscriere ce s’a 6Îectnat in cnrs 
de trei zile 17, 18 fi 19 Augnst (st. v.) 
După raportările oficiale totalul subscrip- 
ţiuoilor aâ atins cifra de 804,368,300 ra 
ble, adică 4,368,300 de rnble mal mnlt de 
căt ceruse guvernul. Cu toate astea Eu- 
ropa a crezut in genere, că succesul apa
rent al acesta! din armă imprnmnt ru-

30.000. 000

26.000. 000 

7,500,000

304,368,300 ruble. 
Ceea ce uimeşte la prima vedere, e că 

a St, Petersburg s’aii subscris mal mult 
de două din trei părţi ale imprumntnlnl 
întreg; a treia parte o acopere Mosova yi 
vestul Rnsiei.

Dar să vedem cnm se descompune soma 
subscrisă la San-Petersburg. * Banca Ru
siei, a neglijat a indica diferitele cate
gorii de subscriitorl; ea nu ne spnne, in 
comunicatul săn, in ce proporţie afi con
tribuit particularii simpli şi băncile la a- 
Coperirea împrumutului.

Dar din ţifrele publicate in deosebite 
jurna’e şi semnalate prin depeşe, partici< 
parea publicului a fost relativ foarte slabă 

AQ subscris intr’adevăr :
Banca de comerţ Volga-

E a m a ..........................  45,000,000 rub.
Banca de scont şi de îm

prumut St. Petersburg 
Banca internaţională St.

Petersbnrg . . . .
Banca rusească pentrn 

comerţ străin . . .
Societatea provincială de 

credit mutual St. Pe
tersburg .....................

Banca de St. Petersburg
şi T u i a .....................

Societatea de credit mu
tual din Petersburg .

Banca centrală de credit 
fonciar rusesc . . .

Total.............  110,850,000 rub.
Daca s’adaugă la aceste 111 milioane 

cernte in străinătate, se vede că publicul 
n'a subscris direct la St. Petersburg cu 
totului tot decăt 66 de milioane.

Acuma se găsesc printre băncile, nu
mite mai sus, unele cari aQ subscris pen
tru sume cari intrec incasso al lor. *Ga- 
zette de la Bourse» a spus-o deja, că in 
vremea emisiunii celui d’ăntăi împrumut 
(intern) pentrn Orient, o parte însemnată 
a titlurilor n'afi găsit imediat cumpără
tori şi aQ rămas in casele băncii Rusiei. 
Aceste titluri nu s’aQ desfăcut cu desă- 
vărşire nici pănă acum.

Ce se ’ntemplă astă-zl? Tocmai acelaşi 
ucru ca şi mai nainte, cn deosebirea nu

mai, că un număr oare-care de bănci pri
vate iaQ pe socoteala lor titluri nesubscrise 
ăncă de cătră adevăraţii sobscriitori, de 
cătră particulari. Astfel printr-o apucătură 
mise-en-scbie ajungi a ascunde nesufici- 
enţa subscripţia ni! şi a obţinea chiar nn 
escedent. Un jurnal financiar din Berlin, 
Borsen-Courrier, a ajuns să zică că espedi- 
entul, prin ajutorul căruia s’afi acoperit

750.000

600.000

500.000

500.000

imprumutul, seamănă o subscripţiunecu dea- 
tiia, şi că sumele cerate de la anele bănol, 
par a fi subscrise după presiune din afară. 
N’am avea din ce ne mira. Intr’adevăr le- 
gislaţiunea rusească e ast-fel, incăt marile 
stabilimente de credit se află cu totul la dis- 
creţiunea guvernului; existenţa lor nu-Iga
rantată pentru nici un period, hotărî t de mai 
nainte, fi administraţi a poate orl-cănd să le 
retragă c'o trăsătură de condeifi autorizaţia, 
pe care in dealmintrelea nici n’o acordă 
decăt cu bană chibzuinţă. Interesul ac
ţionarilor O dictează aceasta—zic el_tre
bue ca sancţiunea să fie totdeuna gata a 
fi controlată de guvern. Insă controlul nu 
împiedică intrn nimic, pre căt se vede, 
necontenitele fraude şi adevăratul scop al 
legii este de a procura gnvernulnl mij
loace spornice de presinne asupra caselor 
mar! de bancă.

E de ’nsemnat, că cele d’ăntăi nontăţl 
de imprnmnt aQ fost nefavorabile. Nn ne 
vom inşela deci admiţănd, că cel mnlt a 
treia parte a împrumutului a fost subscris 
imediat şi in mod efectiv.

Banca Rusiei a protestat contra aser
ţiunilor de căpetenie a ziarului* Gazette de 
a Bourse,, insă nu le-a răsturnat prin ţi- 

fre. Trebue să recunoaştem deci, împreună 
ca ‘ Times, şi „Gote europăenne*, că suc
cesul celui din urmă imprumut rusesc e 
mincinos. 1

(‘ Le Temp8,).

fi multe corespondinţl, locuito I I r
măntnl ce aveafi in stăpânire, 
şi recolta deja era eşită, se f  I 
chiar cănd aceeaşi administraţ iii 
maniilor dădu un alt ordin 
pe locuitor! din pămăntul ce li s'fâ 

Prefectul Yillner soma pe 
lăsa pămăntnl, locuitorii respui 
vor da din stăpănire aceea cell 
cu dreptul: prefectul Villner aii 
voe de acte prin care — dujj 
să se poată constata o rebelii 
trimise pe snb-prefectul Taslăoi 
fi acesta prin lucrare Ia faţa 
că, locuitorii nu vor să dea 
trimise pe snb-prefectul Trotuşjc (î 
oesta earăşl raportează asemene* D 
se făcuse, cu care inarmăndnse ii 
raportă domeniilor sitnţla afacer | 

Domeniile, comandant snprenL y 
verel statalul fi fără a cugeta şf|,; 

ordine asociat fi de dsmoii

¡ui.<

du
nistru de interne ca să se iea cu fo  \  
măat ce li s’afi recunoscut BeiA I . 
ca drept al lor. Prefectul Villij I  
de un aşa ordin, imediat c o n u l 
mata, pe care o espediă contra In 
ţnlul, ca prin baionete şi foc p n l  
din stăpânirea acelor nenorociţi.* 
cu recolta cu tot.

Bravii ostaşi carii aQ luptat ţ  
rile Plevnel, eată’I trimişi din o i 
lupta şi contra fraţilor lor; şi ) ţ
Pentrn că acel săteni vor se

REVISTA ZIARELOR

O faptă de o rară barbarie ne re
latează „Curierul de Bacââ :

In dimineaţa vilei di 5 septembre, o 
trupă de soldaţi compusă din 60 dorobanţi 
şi 50 călăraşi, avend in frnnte pe locote
nentul Stănescu şi [sub-locot. Teodoresco, 
eşafi pe bariera vestică a oraşului, pe şo- 
seaoa ce conduce la T. Ocna.

Lumea se întreba ingrijată: Ce înseam
nă această espediţinne şi contra cui?

— Este o campanie contra locuitorilor 
din satul Berzunţu, îndreptată şi coman
dată de d. prefect Villner.

Se arătăm ăntăifi faptele, pentrn ca să 
se poată convinge ori cine de administra- 
ţinnea teroare! ce domneşte in acest neno
rocit judeţ, şi să se poată conchide apoi 
despre legalitatea şi probitatea celor ce ne 
guvernă.

Berzunţul este o moşie a statalul, locui
torii de mult reclamafi o lipsă de pămănt 
ce aveafi de la delimitare şi pănă acum 
In earna anului curent, administraţia do
meniilor — care cn doi ani mai inainte, 
prin advocatul săfi, se opuse înaintea jude 
căţil a recunoaşte locuitorilor vre un drept 

trimise acum pe inginerul N. Tetoeann 
de a face măsurătoare şi a îndeplini locui
torilor lipsa. Inginerul, prin lucrarea f i  
cută, dă locuitorilor o porţiune de pămănt 
şi administraţia prin ordine către prefect 
pune in stăpănire locuitorii pe acel pămănt 

Arendaşul, văzăndu-se că i se înstrăi
nează o parte din pămăntul culţivabil şi 
pe care plătea o arendă mare, reclamă do
meniilor contra acestei procedări, amerin- 
ţăndu-le cn drept cnvănt, a fi chemate in 
udecată şi a plăti scump aceea ce afi făcut 

R-.clamaţiunile fiind nrmate de diferite

dreptul apărăndu’şi averea şi esistJţlj
* V

f d

Prefectul Villner, trimiţead 
Berzanţ, d-sa se dace in T. Oci< t|
— cugetând asupra intimpinăriki 
dat locotenentului Stănescu, că ţ 
procurorele faţă, nu poate ascul 
din de agresiune contra locuitorii 

I legrafiă d-lul procuror de a veni jj 
zunţ, făoându’l responsabil de ori-* 
cinţl. Procurorele — in faţa unei p i  
chibzuit echemări şi ştiind că la B in i  
e nici o rebeliune, nici nu act de ţjpiuj 
se fie represibil după lege— teleMtJl 
periorilor sei şi espunăndu’şi védil ' i 
pra faptelor, se abţină de a se (pi 

Vestea despre apropierea forţenifl 
împrăştia panica in tot satnl, Berzos atei 
teul fiind la munca câmpului, ln a r in l 
mei le ţipafi fi alergafi a ’şl lua copiii bfW 
pe a casă, spăimăntaţl de strigătll 
ce veneai! in fugă, incuiafi uşile, % 
ăfl acopereafi copiii in braţe nu n 
de cât un vnet grozav şi vorbei! 
să ne ucidă! Trapa intră in sati 
vede nimeni. Ea ajnnge la primări 
locuitorilor erafi toate ineniate j  I  
cate. Mnlţămită prudenţii d-lor o filM  
daţii safi incasarmat inlăuntrul rini« 
pşteptănd venirea d—lai Prefect. '

A dona zi, d. prefect se duce ¡Í 
zunţ, şi imediat concediă armata 
numai 12 călăraşi. Nici o opunere 
partea nimenuf, nici o vorbă n 
prefect nn întâmpină; dănd dropii! 
daţilor se întoarce apoi fi d-sa.

Procurorele, in urn a corespondf 
vute şi a ordinnlni d-lul ministru 
tiţie care ’I zicea că, numai cănd 
tăpina acte represibile după lege, 
tervină, se dnoe la Berzunţ, şi

*

,1

găsi ? Linişte complectă, şi ordinul n l
2 al d-lul prefect cătră primare, t 
itwoească pe locuitori a'ft ridica recok'

FOILETONUL „TIMPULUI“

CU OCAZIA PREMIULUI ACADEMIC,.
(urmare)

In broşura Beţia de cuvinte s’a re
levat nu mal puţin de şapte erori a- 
le d-lul Ureihe intr'un singur articol, 
intr’un răspuns al d-sale din „Revista 
Contimporană* d-sa încercă a ’şi 
mânţine câteşi şapte erorile.

Cn ce mod, vedem mal jos din 
broşura Răspunsurile „Reviste Con
timporane.* 1)

Tecem la d. Ureche, care s’a cre
zut obligat a 'şi susţinea cele 7 erori 
ale d-sale cu ori ce preţ, vom vedea 
îndată, cn ce preţ.

1 Eroare n d-lul Ureche relativă la 
Amniiimus Marcellinus.

Pasagiul din No. 1 al Revistei Con
timporane este in intregul lui ur
mătorul :

Mult timp, multe ante de ani, coloni
ştii lui Traian n'avură alţi istorici decăt 
tradifiunca fidelă, şi alăturea cu ea pre a- 
cei lăutari, cari, ăncă Ia Roma, aveau de
prinderea a cănta la oaspeţe faptele oa-

1) Responsurilo »Revistei Contimporane.* Al 
doilea stadia de patologie literară de Titu Maio- 
rescu. Iaşi 1876.

menilor celebri *) Pe timpul Ini Atila 6) 
la palatul Biciului lui Dumnezeu, ca şi molţi 
secoli după aceea la curtea Domnilor Ro
mâni, singuri lăutarii fac istorie.

4) Soliţi sont primis temporibns in epn- 
lis canere convivae ad tibicinem de cla- 
rornm hominnm virtntibns. Salnstin.

6) Am. Marcelinns. Priscns.

In contra acestui pasagiu făcu
sem noi in Convorbirile din 1 Mai 
următoarea critică;

Acel (5) pus lăngă Attila ne trimete in 
josul paginel la antorii antici, din care e; 
iavoreşte d-lnl Ureche aceasta ştiinţă. A- 
colo găsim numit, pe lăngă Priscns, şi pe 
Am. Marcellinus. Ammianne Mnrcellinus ci
tat pentrn timpul Inî Attila? Mare des
coperire! Ammian (năsent pe la 330) tra 
de mal mnlţi ani mort, cănd a incepnt 
domnirea Ini Attila (434 — 453) şi in ge
nere istoria Ini merge numai pănă la 378 
d. Chr.

Ce are de zis d. Ureche la acea
stă critică? Cum işi va susţinb sin
gurul punt in discuţie: citarea lui 
Ammi&nua Marcellinus după cuvin
tele „pe timpul lui Attila.*?

Eaca respunsul d-sale (Revista din 
1 iunie, pag. 320. 321. 322);

Un No. 5 sta pne dnpă vorba Atila in 
scrierea mea (pag. 2) şi nn ştia de ce sn- 

| pâră pe nervosul d Maiorescu.

Oare nn este adevărată aserţiunea că 
lăutarii, primii cântăreţi, poeţii, fac istorie... 
pănă pe timpul lui Attila f

Probeze-mi-ae că nn, şi va remăne de 
minciună Voltaire cn opiniunea aa despre 
ignoranţa criticilor

Nu am să probez că nu, şi nu 
am să probez că da, fiindcă nu s’a 
vorbit nici nn cuvent despre acea
sta. Singurul punt in discuţie este: 
citarea lui Amm. Marcellinus pen
tru timpul lui Attila.

Să relevăm deocamdată cuvinţe- 
Iul pănă virit acuma de d. Ureche 
înaintea cuvintelor pe timpul Iul 
Attila, Acest pănă nu stă in pasa
jul criticat.

E. Ureche continuă:
Ce este greşit in aserţiunea mea cănd, ci

tând pe Sabistiu, am scris că la Romani 
ăncă istoria incepe cn poeeia, cn cântecele 
(soliţi sunt primis temporibue etc.) P

De această aserţiune a d-sale nu 
e vorba In critica noastră.

De acest obiceiu nu vorbeşte şi Non- 
niu (II. 70) care aminteşte că Varon 
numea pe cântăreţi: pueri modeşti...

Poate să vorbească Nonniu: nu 
sunt In chestie „pneri modeşti*.

Ce păcat făcui susţinând că acest mod

de a face istoria a trecut şi la Dacia 
şi că persistă pănă chiar sub Attila ? 
Nimeni nu a relevat vre un a80* 

menea pficat; na este in chestie.
Era oare permis filoeofolni, literato

rului din Iaşi a nn şti cine fură barzii 
la Gali (vezi Lncan I. v. 27), acaldi la 
Scandinavi etc ?...

Cetit-a eruditul d. Maiorescn pe Ta
cit? Apoi nu spune el cnm se cănta la 
barbari pe timpul Ini. (Canitur ad buc 
barb&ras apud gentes. An nai. II 88)?

D-aa, care ştie toate, nu ştie oare că 
la Goţi in Dacia, ăncăsăcăntafi la os
peţe faptele strămoşilor, dnpă cnm o 
spnne Iornandes (dnpă Caseiodore, mi
nistrul Ini Theodosin) ?

Nu sunt in chestie nici barzii la 
Gali, nici Tacitns, nici Goţii din 
Dacia. In chestie este un singur 
punt : citarea lui Amm. Marcelli
nus pentru timpul Ini Attila.

Apoi nn cnm-va eruditul d. T. Ma
iorescn pretinde că Ammian Maroellin 
este răfi citat pentrn descrierea mora
vurilor Hanilor?

întreabă d. Ureche. Nu pretinde a- 
ceasta d. Maiorescu.

Istoricilor de la Convorbiri aceasta 
poate să le pară lncrn nofi, dar Ammiun 
Murcellin este autoritate pentrn epoca

apariţinnii Hanilor şi isgonirea M 
de cătră ei din Dacie.
Nu este in chestie epoca jfl 

ţiunii Hunilor, nici isgonirer.j 
ţilor.

Ce ar zice acest ilustru Domnii 
intr’o carte ou titlu : Histoire d’AiX 
de ses successeurs ar afla citat p fc 
miau Marcellin de nenumărate o M 
Histoire et Attila şi Amm. Marceli: î l  
— E un ignorant |ar exclama u j  
D. Maiorescu. Acel ignorant se i i* 
insă A midie TAierry\
De o fineţă admirabilă! D. ÎI :■ 

che işi asociază pe Amédée Tic 
şi ne dă a inţelege, că in pr;] 
lui Ammianua Marcelinus est i 
aceeaşi erudiţinne.

Să nn batjocorim memoritr:. 
Amédée Thierry deabia reposât!* 
el este in chestie; nu el ar iu 
tut să aibă ve-odatâ inspirârile |  
Ureche asupra isvoarelor ist« a; 
Când in Histoire ctAttila a lui» 
Thierry se vede citat A m m l- 
Marcellinus, nu este pentru ,J 
timpul domnirii lui Attila, ci pul 
prima apariţiune a Hunilor ihQ 
ropa şi moravurile lor de atnnttt 
care a trebuit să se ocape Th 9 
in eminenta sa lucrare. (Va n 9:



T I M P L  ü

chestiune, pănă et mu va ríspunde 
i,.' citră arendat pent tu  care SI lasă 

spre executare. D. procuror« in- 
k  proces-verbrl se întoarse la Ba-

Bxmt faptele, pentru oare demo- 
inistru de interne aii dat ordin 
I $80, de amerge cu forţa armaţii 
□li rebeliunea de la Berzunţ. 

km ciuta s& găsim şi no!, unde 
lionea locuitorilor, şi prin ce mij- 
putut-o găsi şi constata d. pre- 

Irturisim că ar trebni si calificăm 
(astă procedare un fapt făcut de 
0̂6nl ce şi-att perdut minţile, 
sistraţia domeniilor la 27 mal aii 
ţa a se lua pământurile locuitorilor 
Mstraţia judeţulnl tocmai la finele 
|it, cind recoltele sunt aproape de 
(iută a'l aduce la indtplinire.
(rele întrebă pe locuitori: Daţi pă- 
jînapoi ? Nu ! respund el. Sub-pre- 
1 treabă asemenea, răspunsul este 

şi nici nu putea fi altu l; căci 
jnţsiS era ordinnl? A se deposeda 
Ăl fi a pune in stăpănire pe aren- 

[Sme era dar rebeliunea? Ş'apol luat-a ii 
B l n l  pimănt prin propria lor 
^ K j  dl fie scoşi din el prin forţa 

Ne!
Ifitct, denaturănd faptele cum este 

Jtotdaons, căuta a da o complectă 
kre asupra statului Berzunţ, mul- 

ijfe'icsă d-lul procuror« care prin ati- 
ţea sa, inlătuă această calamitate, 
brefect, ducând armata contra Ber 

i, nu intimpiuă nici o resistenţă, 
acu alt act, de căt acel ce am spus 
j lorii să plătească locurile arenda
te alte cuvinte dar toată campania 
(ti locuitorilor, ţintea la recoltatul 

Hsşul să nu fi păgobaş. 
aceste fapte s'ar fi petrecut snb 

(era, alarma era dată de acel ce se 
amicii poporului,(stăpânii legalită

ţ i  si -e ucid oamenii nevinovaţi, că li 
drepturile şi li se atacă proprie-

r fi avere», etc ; dar petrecăndu-se sub 
rak celor din urmă, ele intră sub 
.1  faenitl rirtofi), sub frumoasa şi activa 

liniftnfinne a regimului legal şi onest, 
f/nsă denunţând faptele opiniunei 
ne rămăne speranţa că va veni 

Iband crimele nn vor mai trece de 
jcănd şarlatani» nn va mal ţinea 

Bnucipi urilor

de O delegaţie al cărei mandat este limitat 
in oercul simplelor legi 'administrative şi 
finanţiare, conform on misia determinată 
aproirt d’a se eseroita in corectivitate cn 
Domnul.

Espnind ideea distincţiei intre Suverani
tatea Naţiei şi Suveranitatea statului, pentru 
cft drepturile lor reciproce variază esen- 
ţialmente după formaţia saă modificarea 
statului, după timp, după loc şi după cir
cumstanţe, sper că toate agitaţiile provo
cate de spiritul de partid sau de aventuri 
▼or fi neutralisate de patriotismul Roma
nilor independenţi şi inţelepţ!, pentru că 
sancţinnea apă rarei integrităţe! teritoriului 
este prevăzută chiar prin articolul 87 din 
Constituţie, şi onor. Senat nu va uita in 
acestă situaţie solemnă că M. 9. Domni
torul s’a obligat cn jnrămănt, in faţa unei 
Constituante, d’a observa acest contract sti
pulat intre Naţia Romănă şi Dinastia de 
Hohenzollern pentru protecţia existenţei 
Sale, cu condiţia espresă şi imperativă a 
acestei garanţii.

PriimiţI, înalt Prea Sănte Stăpâne şi 
president, încredinţarea preadistinsel mele 
consideraţii şi on expresia celnl mal pro
fund devotament:

George Făicoianu, represen/atiful colegiului 
al II-Ua de la Solgrad din Basarabia.

C R O N I C A

mişcare şi, la 6, a intrat in gara PIoeştI, 
nnde asemenea înălţimea Sa fu întâmpi
nat de toate autorităţile, de cler şi de 
d-nil oficiărl al garnîsonel, cari ali pré
sentât raportările lor. După aceasta a 
pornit spre capitală.

La 7 ore, pe cănd trenul se apropia de 
staţiunea Chitii», dala o mare depărtare 
se anzea strigăte de nra prelungite. Alături 
cn gara staţiunii era înşirată in front bri
gada de roşiori, comandată de d. colonel V. 
Creţeanu. înălţimea sa, deşi prin intune- 
ric, a bine voit a trece pe dinaintea fron
talul, şi iu urmă a ordonat defileul bri
gade!. înălţimea sa, satisfăcut de bnna- 
▼edere a trupei, a bine-voit a arăta inalta 
sa mulţumire brigade! intregî.

La 7 şi un sfert s’a Acut intrarea in 
gara Cotrocenl, nnde a fost primit de I. 
P. S, 8. Mitropolitul, de d-nii miniştri, de 
d. prim-preşedinte al cnrţsl de cassţinne, 
d. primar al capitale! gi de d-ni! ofiţeri 
superiori aflaţi in garnizonă,

*

D. consilier de stat Petronievicl, agent 
al Serbiei, reintorcăndn-se din congédiai 
săli, a relnat direcţiunea afacerilor agen
ţiei sârbe.

D. loan Bălăceann este nnmit trămis 
estraordinar şi ministru plenipotenţiar pe 
lăngă M. S. împăratul Austriei, Rege al 
Ungariei.

al G. Făicoianu, reprezentan- 
iplegiulu! al doilea de la Bol- 

adMlin Basarabia, a adresat pre
dilectului Senatului demisia sa in 

mituri! termeni :
7 Prea Sănie Stăpâne ! 

gjrBemnatul, priimind adresa No. 915 
onorabila presidenţie a Senatului, in 

nnţa convocare! corpurilor legiuitoare 
line extraordinară pe zioa de 15 
bre;

tuderănd că articolul 42 al tratatu- 
h Berlin a făcut deja incompatibilă 

sa de senator al Romănie! cu man
ce ’I-ati conferit alegătorii colegiu- 
*l«a din judeţul Bolgrad in anal 
pentru că el a produs un contrast 
st prin efectul înstrăinare! acestui 
rifl către statul limitrof al Rusiei/, 
aceea; vă ro g , înalt Prea Sănte 

ţie, ca president al Senatului, să bi
ţi a predata acestui înalt corp ro
tea d’a primi demisia mea mai ’na
iv punerea la ordinea zilei a ratifica- 
I iposiţiilor tratatului din Berlin re
ia retrocedarea Basarabiei şi la a- 

|«a Dobrogel.
st set Hii,l impune rea uitatul eveni- 

djWe/or, spre a protesta contr sofismelor 
propagat cu intenţia de a rătăci 

AJE fi publică, şi ca să afirm adevărul că, 
arm principiului stabilit prin artico- 

I I din Constituţie (spre garanţia ina- 
i* jbilităţei toritornluî României contra 
S(naţiilor putere! governâmăn tulul)

«Semnatului, ea senator, n’are dreptul 
rin, cu natura mandatului Băii, d’a 
te discuţia asupra aces’.ni subiect. CfioT, 
principiile dreptului public, fiind recu 

. Jţ it că cansa fundamentală a formaţiei 
dul derivă de la Răsboiii sad de la 
juţie, resnltă după logică că este de 
etinţa esclusivă a unei Constituante 

* şs rosti asupra baselor organizaţiei 
¡ce a statnlni prin manift starea voin- 
nverane a Naţiei. Această teorie de- 
id ¡un adevăr proclamat de ştiinţa 
rnă a dreptului constituţional, prin or- 
(âţia ptrtonalităfei publice a Na fiţi, şi 
ta l iu  (ei juridice a Hatului,— cred eă a- 
drept absolut nu se mal poate, prin 

[o interpretare arbitrară, a se usnrpa

Sânţia-sa părintele Archimandrit Chi- 
riso Dimitrie delà sântul Monte Athos, 
aflăm că zilele acestea a fost primit ia 
andienţă la Sinaia de Măriele-lor Suveranii 
ţărel cn multă bnnă-voinţă, şi că Mlrielelor 
de osebit darurile monifioiente cu cari ad 
înzestrat înfiinţarea bibliotecel române 
de la săntul munte, ad încurajat prin 
graid pe prelatul romăn in întreprindere» 
sa naţională.

De la colibă deci pănă la palat, cănd 
este vorba de o idee naţională, Romănil 
sunt la un loc, să pună umărul, să dea 
sprijinul şi ajutoarele lor.

Astăzi dară, pre căt ni se spune, prela
tul romăn, înarmat cu actele autentice 
ce posedă atât delà Bântui nunte, căt şi 
delà Romănii d u Bucovina pe car! ’i-a 
vizitat, precum şi cu autorisaţiunl laice şi 
spirituală din România, este gata a porni 
in ţară, pe la pioşi a cere sprijinul naţio
nal, pentru care scop i-a şi procurat gra> 
tu it mijloacele de transport delà o mar
gine Ia alta a ţărel, atăt la căile ferate 
căt şi la diligeuţele statului.

Felicităm pe toţi Romănil şi pe toate 
autorităţile cate ad pus cnventul lor bine
voitor şi darul lor oorotitor in românea
sca întreprindere, şi dară acum cănd rea
lizarea pare asicurată, crsdôui că trebne 
să grăbim înfiinţarea Comitetului pro* 
pus de părintele Chiriao şi de unele ziare, 
Comitet însărcinat cu adunarea tutulor 
darurilor făcute bibliotecel şi Bisericei 
întâmpinarea Domnului, şi că se poată 
evita cu modul acesta desnaturarea ce uni 
rentâcioşl par dispuşi a da şi acestei ro
mâneşti întreprinderi.

«
M. S. Domnitorul a primit, la Sinaia, 

luni 11 cnrent, pe d. baron d’Hoggner. 
gerant al consulatului general al Olandei, 
oare a avut onoarea a remite Inălţimel 
Sale o scrisoare din partea M. S. Regeln 
Ţărilor-de -jos, notificând căsătoria frate, 
lui Majestăţei Sale, A. S. R. principele 
Gnilom-Frideric-Enric ol Ţărilor-de-jos. 
cu A. S. Principesa Maria-Elisabetha-Luisa- 
Frederica, fiica A. S. H. Principelui Fré
déric- Carol Nicolae al Prusiei.

Marţi 12 eurent, L 8. Domnitorul, după 
o scurtă rugăciune făcută în biserica mo- 
nastirei, a părăsit Sinaia, in sunetol clo
potelor, In arările de bună călătorie a in 
tregei monastir! şi a publicului aflat în 
Sinaia.

La 2 ore a ajuns la Podul-Vadulul, nnde, 
ooborîndn-se din trăsură, a fost întâmpinat 
de d. C. Olănescu, inspector de control 
de d. Gnillonx, antreprenorul căei ferate 
Ploejtî-Predeal, en personalul săă, cn cari 
a pornit, pe jos, în inspecţia liniei, pen 
trn a vedea lucrările eseentate şi care se 
esecutâ. După nn ţarcurs de aproepe 1 
kilometri, în timpul căruia înălţimea Sa 
a bine-voit a se opri pe la puntele oele 
mal importante, cerând informaţiuni asu 
pra esecutărel lucrlrei, la 5 ore a ajuns 
la kilometru 28, unde un tren special ’ 
aştepta. Aici înălţimea Sa a fost întăm 
pinat de d. general de divizie Cernât, mi 
nistru de resbtl, de d. director al poşte
lor şi telegrafelor, de d. prefect al dis 
trictulul şi de d. director al drumului de 
fer. La 5 ore, trenul princiar s’a pus iu

Curios de tot.— «Ştafeta, află despre nn 
coreligionar al el, că un haham din târgul 
Cucului, mâncând la masă, s’att inecat cu 
un os de pasăre şi a murit pe loc.

Ceea ce e mal straniii in acest accident, 
este că numitul ni haham i s’ati cauzat moar
tea tocmai cu osul unei păsări tăiate de el 

*
Prăpastie în mijlocul capitalei. — Pe lăn gă 

oasarma din dealul Spirei se află o stradă 
principală, ce se numeşta strada Militară 
şi pe care circulă toţi locuitorii suburbiei 
Spirea; cu toate acestea, nu este o zi în 
care să nu se întâmple cate un accident 
primejdios celor ce aii nenorocirea să fie 
siliţi a trece pe această stradă, prăvălin- 
du-se în prăpastie. Alaltâeri, nu mal de
parte, un căruţaş s’a rostogolit cu căruţă 
cu tot, astfel, in căt calul ’şf-a rupt pi
cioarele şi căruţa s’a făeut praf; un sol
dat, ce se întorcea din servicii! la caearmă 
s’a prăvălit, de ’1—afi. scos mal mult mort 
ieri chiar, duol soldaţi, ce se suiaii cn nn 
cinbăr cn apă, s’a rostogolit de vale, toc. 
mal pe cănd trecea d. Adolf Calp Maer, 
ce, din nenorocire, şeade pe acea stradă 
şi astfel, căzând peste dănsnl, căte-şl trei 
s’afi prăvălit în prăpastie, de nnde abia 
*2-aQ ridicat sdrobiţi.

In zadar toţi locuitorii din aceast 
stradă aii petiţionat, rngănd pe primar 
le face cel puţin o mică potecă de picior, 
pe care să poată trece fără primejdie, căci 
primăria necontenit le promite, de nn an 
de zile, că le va îmbunătăţi soarta, iar 
pe de altă parte trimite să le bată toba 
spre a le vinde obiectele din casă pentru 
plata pavagiulol.

Nu este destul această calamitate, ce 
băntue pe locuitori! acestei etrade, că sunt 
In asemenea stare abandonaţi; dar un 
locnitor, anume Constantin Gavrilescn, ce 
se află cu şederea tocmai sub acest deal, 
pe unde tocmai trece această stradă, ca 
să’şl întinzi şi mai mnlt cartea, la toate 
zilele scobeşte mălai şi vinde pământul, 
ba ancă a făcut şi nn şanţ d’a curmezi- 
şui stradel,ca să nu se mal poată treoe nici 
cn piciorul.

Atragem atenţiunea d-lni ministru de 
interne, ca să pne îndatoriri primăriei ca
pitalei a lua in conuideraţinne plângerea 
acestor nenorociţi locuitori, cari ăşl plă
tesc dările lor, ca toţi cel-l’alţi locuitori, 
daca nu şi mal regulat; mai ales că nu 
cer a li se face pa vagi îi cu pietre cubice, 
cn lemne cătrănite, saQ cn cărămizi de pie
tre artificiale puse pe mnehe, precum nici 
trotoare aşternute cn d’ale de granit, bor- 
dare de piatră de porfir, saîi trotoare de 
asfalt, ci se roagă pen trn nn petio numai 
de căţi-va stânjeni de şosea, daca primă
rie! nu’I dă mâna eă o paveze cn pietre 
de riii, scoase dnpă cele-l’alte strade, ce se 
pavez necontenit.

Alt-fe), locnitorif acestei strade snnt de
cişi a se împotrivi cn orl-ce preţ la toate 
dările ce li se vor cere de la comună, căci 
au ajnns de nn mai pot eşi spre a’şi pro
cura chiar ale hranei, ci sta ii închişi, par’oă 
ar fi înadins baricadaţi, gi, la nn foc, 
Doamne fereşte, toţi ar arde de vil. — 
Un locuitor din strada Militară, de Ungă ca
zarma Cuta- Vodă.

•

Căine turbat. — La 8 ale aceşteia, fiind 
şi zi de sărbătoare, se aflaţi o mulţime de

bărbaţi, femei şi oopiil, in squarul Epis
copiei: de odată se pomenesc cn nn căine 
msre turbat in mijlocnl lor. Poate a’şi în
chipui ori cine spaima ce aii avat toţi ce 
veniseră in grădină pentrn distracţie, şi 
cari toţi a& fugit care in cotro aii apucat.

Un gardist, ce din întâmplare se afla pe 
acolo, îndemnat de public, a scos tesacu, 
un spre a *1 omori, ci a fogi şi el împre
ună cu cel-l’alţf. Numai cănd a văzut pe 
cftinele huiduit că a eşit din grădină, s’a 
luat şi el dupe dânsul, până ce l’a perdut 
din vedere.

Atragem atenţiunea, atât a poliţiei căt 
şi a primăriei, spre a căutajuu mijloc mal 
eficace penern stărpirea câinilor vagabonzi, 
ce s’afi inmnlţit in tr’atât, in cât nn mal 
poate cine-va circnla de ei, chiar pe stra
dele cele mal principale.

Ştim că primăria are in bnetnl săîi 
o snmă destinată, pentrn stftrpirea câinilo- 
vagabonzl; cn toate acestea, acest servi
cii! este cn total abandonat, in vreme ce 
in cele l’alte ţări civilisate este cea mai 
mare îngrijire şi orânduială.

»Preş sa*.
•

Decorofii — M. S. Domnitorul a bine
voit a da următoarele autorizaţii pentru 
primirea şi purtarea de ordine străine: 
D-lul doctor George Popa, pentru crucea 
de cavaler ai ordinului Coroana Italiei, ce i 
s’a conferit de Majestatea Sa Regele Ita- 
Italiel; d-lul major Botez P&nait, din re
gimentul 13 de dorobanţi, insignele ordi
nului St. Ana, clasa III, ce i s’a conferit 
de Majestatea Sa împăratul tutulor Ro
şiilor ; d-lol Dimitrie Gherman, diriginte 
al oficiala! telegrafo-postal din Călăraşi, 
şi d-lnl Nicolae Iliescn, diriginte la acela 
din Ploesci, insignele ordinnlni St. Ana, 
olasa III, d-lul Vasile Gheorghian pentru 
crnoea de comandor, clasa II, al ordinnlu! 
St. Stanislas, ce i s’a conferit;de Majestatea 
Sa împăratul tutulor Roşiilor; Prea bân- 
ţiel Sale Melchisedec, episcop al Danărei 
de Joe pentrn a pnrta insignele ordinalul 
St. Vladimir, clasa III, şi archimandrita- 
lnl Ieronim Stefănescn, acela al ordinnlni 
Sn, Ana, clasa III, ce li s’a conferit de 
Majestatea Sa împăratul tutulor Rusiilor.

Astăzi, Vineri 15 septembre, a avnt loc 
deschiderea sesiunii estraordinară a Corpu
rilor Legiuitoare.

La orele 11 dimineaţa s’a oficiat un Te- 
Denm la Mitropolie, conform programnlnl 
publicat.

La 12 ore dd. senatori şi dd. deputaţi 
8*8ii întrunit in sala şedinţelor Adunării.

D. ministru al afacerilor străine, in nu
mele M. S. Domnitorului, a dat citire ur
mătorului Mesagiă:

Domnilor senatori,
Domnilor deputaţi,

Prin mesagiul Med de inchidere 
a ultimei sesiuni, Eă v’am arătat c& 
Congresul din Berlin, preocupat de 
a da lumii pacea mult dorită, a tran- 
sigiat asupra unor cestiunl impor
tante pentru Statele mici, dar de 
nn ordin secundar in privinţa mari
lor interese europeane, şi cft, in deo
sebi, România era chiâmatâ a face 
p&cel lumii sacriBcie grele şi du
reroase.

Tot atunci guvernul Med a luat 
indatorirea de a vă convoca din nod, 
când va fi in posiţiune de a cunoaşte 
cu deplinătate cele ce Congresul eu
ropean a fost otărit in privinţa pa
triei noastre.

Aceasta o fac astăzi, chemăndn- 
vă împrejurul Med in sesiune extra
ordinară.

In acest interval, guvernul Med a 
primit de la preşedintele Congresului 
textul oficial al tratatului din Ber
lin. Asemenea guvernul imperial al 
Rusiei ne-a invitat in mod oficial de 
a ne conforma hotărirel Europei.

Ministerul Med vă va comunica a- 
ceste acte preenm şi lucrările ce a 
socotit de cuviinţă de a înainta in 
această dureroasă cestiune.

Ast-fel, D-voastră vă veţi afla puşi 
in posiţinne de a vă rosti in deplină 
cunoştinţă asupra celor hotărite in 
in privinţa noastră de marile puteri.

Domnilor senatori.
Domnilor deputaţi,

Europa a primit Romănia In fa
milia Statelor independente, înapo- 
indu’l gurele Dunărei şi lntinzăndu’l 
posesiunile pănă la mare. Tot-odatâ 
Insă marele tribunal a chiămat Ro
mănia la nn dureros sacrificid, la

cedarea judeţelor noastre de peste 
Prut!

Nn esistă Romăn, de la Domn 
pănă la ultimul cetăţian, carele să 
nu deplăngă deslipirea unei părţi 
din pămăntul strămoşesc decretată 
de Europa!

Insă, pe lăngă această dureroasă 
simţire, D-voastră ca mandatari al 
Naţiunel, ca bărbaţi maturi, ca pa
trioţi neclintiţi, D-voastră aveţi drep
tul şi datoria de a privi, de a cum
păni cu sănge rece şi grelele Îm
prejurări tn cari ne aflăm, şi aşa 
de a lua o hotărlre care să nu ne 
compromită presentul, care chiar 
să asigure viitot ul ţărel noastre.

Energia naţiunilor tari se dove
deşte In timpul ispitelor.

Energia noastră, In loc dar de a 
o logenuchia Înaintea restriştel, să 
o Îndoim prin esperienţa dobândită 
că putem compta pe Înşişi noi, să
0 o ţel im prin unirea noastră, să o 
desvoltăm Intr’o continuă stârnire 
de a vindeca ranele patriei, ca aşa 
să dovedim lamei vitalitatea naţi
unii latine de la gurele Dunărei!

Da, Domnilor Mei, după ce pe câm
pul de onoare am dovedit că bra
ţul care a purtat sapa ştie a purta 
şi arma, să ne punem cu toţii la 
lucru şi să facem pe toţi fiii ţărel 
de a se bucura de bunurile păcel.

Astfel, v’o mai repet şi astăzi, 
cam v’am zis in zioa de 4 Iulie, vom 
fi in drept de a zice Europei că Ro
mănia merită mal mult dela marele 
areopag, că totuşi Romănil, — ţiind 
seamă de grelele Împrejurări in mij
locnl cărora s’a subscris tratatul de 
Berlin, — nu desperează de viitor, 
Din contra, să avem statornica cre
dinţă că ceea ce rivalitatea intere
selor şi necesităţile momentului nu 
ne-aă dat astăzi, măue ni se va da 
de către dreptatea mal bine lumi
nată a Europei.

Căt pentru Mine, Domnilor sena
tori, Domnilor deputaţi, v’o declar : 
binele şi răul ce Ftinge această Ţară 
care este a Mea, Mă atinge şi pe Mine! 
Bncuria el este bnenria Mea; dure
rile e! sunt durerile Mele! Ori care 
va fi botărtrea D-voastră, aceasta va 
fi hotărlrea Mea!

Aşa dar, Domnilor Mei, cumpă
niţi împrejurările cu seriositate, cu 
sănge rece, cu preveder politică. 
Luaţi esemplu de la strămoşi! no
ştri, cari in timpuri mnlt mal grele 
de căt cele ce petrecem, n’aft des
perat de viitor şi ne-aft păstrat o 
patrie.

OrI-care a fost hotărlrea Europei, 
ori căt de dureroase snnt pentrn 
noi consecinţele acestei hotărlrl, să 
avem o convincţinne, să o păstrăm 
cu fruntea sus, convincţinnea că 
ne-am făcut datoria, că puterea mo
rală a României s'a realţat, că na
ţiunea română a dobândit un ban 
pe care nici chiar adversarii noştri, 
— dacă avem adversari, — nn ni’l 
poate contesta. Acest bun, d-lor Mei, 
este( bunăvoinţă guvernelor străine, 
este stima naţiunilor, fără osebire.

Sesiunea extraordinară este des-
1 cliisâ, şi Dumnezeii să bine-cnvinteze 
lucrările d-voastrâ.

Carol.
(Urmează semnăturile miniştrilor [efară 

de d. Brătianu]).

După terminarea citirii mesagiului, Cor
purile Legiuitoare aii procedat îndată la 
începerea lucrărilor, pentru cari dd. sena
tori aii treent in looalnl Senatului.
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110SCU, profesori licenţiaţi in litere 
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D. Mirescu. — Aritmetică cu mici 
deprinderi de raţionament caprin- 
zănd peste 1000 exerciţii de calcul 
şi probleme rezolvate şi enunţate, 
pentru uzul claselor primare şi I-a 
secundară. Un voi. in 8o de 163 
pag. Preţul 1 ]. şi 50 b.

8 av a  Soiniescn, Virtutea Militară 
poezii, de vlnzare la librăriile So- 
cec, Danielopolu, SzOllOssy şi io ju 
deţe la librăriile corespondente : pre
ţul 50 bani.



T I M P U L

Societatea Acţionarilor Căilor 
ferate Române.

P U B L I C A T I U N E
Pentru s restabili pe cât e cu puţin 

traficul de mărfarl întrerupt prin vătămarea 
podului de pe Bistriţa lângă BaciO, sub 
semnata Direcţiune de Eaploatare, cu 
probaţinnea înaltului Guvern, a instalat 
un Servicii! de Transbordare Intre Sta 
ţiunea Bucii! şi un punt situat dincolo 
de locul de Întrerupere.

De Sâmbăta '%g Septembrie a. c. se 
vor putea prin urmare preda şi transporta 
mărfuri de la şi pentru tute staţiunile căilor 
ferate române.

Pentru transporturile care vor avea să 
trecă peste locul de întrerupere, adică care 
vor avea sa străbată o distanţă óre-care cu 
oamióne, nu se va percepe nici o taxă de 
transbordares peste tarifele în vigóre.

Mărfuri care din causa greutăţii, a di 
men8Íunii sai! din causa naturii lor nu 
s'ar putea transporta cu camióne, nu s 
vor priimi pentru expedierea peste locul 
de întrerupere.

Calea ferată nu ia asupră’şl nici o res- 
pundere pentru stricarea sad vătămarea 
mărfurilor prin inrîurirea t mperuturei, de 
óre-ce camiónele locului puse iu serviciul 
transbordării nu sunt acoperite.

Direcţiunea de Exploatare. 
BuourescT, in Septembrie 1878.

Am onóro a anuncia onor. Public, că am
deschis acuma o

Magasie de tapete
Mă voii! 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. 

Cu tofcă stima

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

C. N. STEFANESCU SAV1NY

IED. 3?-
Dama aceea cu rochie albastră , care, 

suindu-se în trăsură, a perdut pe bulevard 
Joi pe la 5 ore, batista sa b odată cu li- 
terile de mal sus, este rugată a veni Du
minică la 4 ore earflşl pe bulevard unde, 
pe lărgă monumentul, o va sscepta no 
rocitul găsitor al batistei spre a o putea 
reda gentilei păgubaşe. (796—2)

ARCHITECT

E L E V  M E D A L I A T
AL

SCOALE! DE BELLE ARTE DIN PARIS
Membra al Sooietajei cent rale de architect! din 

Paris $i Bruxelles, etc.

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

Doritorii de a face construcţiuni şi a co
manda planuri, sunt rugaţi a se adresa 
Strada Cornetului No. 56, in dosul St. 
Visarion, sad la administraţiunea ac* stuî

C A S S E  ID IE  F E R
E N G L E Z E S C 1

CD OŢEL

M I L N E R S ’ S A F E  C H ?
LIVERPOOL SI LONDRA

CELE HAI SIGURE

CONTRA FOCULUI SI SFARGEREI.
A se adresa la agenţii noştri generali

Bernh. Hornstein
(783 - 2)

Moritz Marc Hornstein
Strada Lipscan! No. 41 şi 88.
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Acel care cunosc Hapu
rile purgative ale doctorului 
întrebuiuţa in lată ce vor a- 
vea trebuinţă de curăţenie. 
Ele nu produc desgust niol 

slăbiciune, căci, în contra celor-alte cu
răţenii, acâsta nu lucrâză bine de cât câud 
este luată cu alimente bone şi băuturi în
tărită», precum: vin, cafea, ceai. Fie-cara 
*şî alege ora gi prinsul când ’I convine 
mal bine să le ia, in conformitate ca ocu- 
paţiunile sale. Ostenela purga ţi anei fiind pe 
deplin anulată prin efectul unei hranebune, 
ea se p6te repeţi pe cât va fi de trebuinţă.

Cutii de 5 şi 2 Ir. 50 b. la Paris la doc
toral Dehaut şi la tote farma:op<ele. Sa se 
ceră cu fie-care cutie cărticica de 72 pagine, 
care conţine iustrucţiile in tăte limbele. Să 
se cără şi manualul in limba francesă doc
torului Dehaut, volumul de 400 pagine.

Deposit iu BncureBcI, la farmacia d-lui 
F. W. Zurner, calea Mogoşoiei, şi la d-nu 
Ovessa drogistul.

LECTIUSI PRIVATE

In limba Germană pentru băieţi r6S fete 
in tote ramurile ale claselor inferiâre şi 
gimnasiale. Băeţii cari fneceuteză sc61a 
protestantă, pot fi luate şi in pensiune. A 
se adresa la

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

INSTITUTUL DE BAEŢI 
„ O O O O I R E S O T T

50, Strada Colţel, 50.
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PLANTE DE FRAGI

X
X
I
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X
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Acum fiind timpul plantărel fragilor, recomand fragil sub
scrisului, din cele mal frnmdse specii francese şi englese, 
fructul forle mare, gustul admirabil.

Pentru plantele vândute anii precedenţi, am priimit laude 
şi mnlţămirl. Nai puţin de 50 plante nu se espediiză In pro
vincii. Rugăminte s se adresa la

B
X
X
X
I

JEAN YEBMEULLIN
Qrâ'inar la D-nu Q. C. Philippescu 

Strada Dionisie No. 42.
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Direcţiunea aduce la cunoscinţa onor. 
părinţi, că pot adnee copii d-lor âneâ de 
la 25 August, spre a avea dânşii timpul 
a 'şl pregăti necesariile pentru începerea 
cursurilor la 1 Septembre.

VENÇARE
Sub-BEtnnatul în calitate de procurator al 

*l-lui Gaetner din Pesta, fac cunoscut că în 
ijina de 1 Septembrie a. c. pe la ora 11 a. m. 
voi vinde prin licitaţie in Suburbia Mântu- 
leasa Strada Mântuleasa No. 17 in curtea 
D-lui I. L&ugoşî; 17 diferite trăsuri f6rte 
elegante sistemul cel mal neti şi din fa- 
kricele ce o mal renumite, doi cai de lues 
16'/9 pumni, sunt in ttate de 5 ani, la păr 
murgi, şele englezeşti, hamuri, mobile şi 
altele, nedisf&cănduse la 1 Sept. totul, li
citaţia va urma la 2 şi 3 Septembrie spre 
cunoştinţa amatorilor care vor voi se con - 
curele se publică acâsta de snb-semuatul.

O <X X X X -e-X X X X X -««X X X X X -0 -XXXXV

PH A R M A C IA  LA „SH’EtR-A.XSrTI.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 se angajeză a efectua 

ori-ce comande din rt sortul medical.
B R T T S .

(787- 0)
L Oroveţî

Strada Baterielor No. 21.

D a  î n c h i r i a t  o m 8 î n  coifireaI L I O I i l I  I d l  j de Negru, Subur
bia Olteni, Strada Mircea-Vodă No. 29, 
situată intre cnrte şi grădină, ou un etagid, 
având şese camere, un salon şi sală de 
mâncare cn dependinţe, bine mobilate, sunt 
de închiriat chiar de acum, mobilate sail 
nemobilate. Amatorii se pot adresa Ia pro
prietar ce locneşte iotrînsele. (794—5)

BIUR0U DE INF0RM AŢIUNE

DonI tineri bine educaţi caută două 
Domniş6re plăcute pentru conversaţie care 
să vorbăscă limba francesă săi! germană, 
insă să preferă limba francesă, dintre care 
una să cunoscă şi la Piano la cas decă 
na 86 pote amândouă.

Cu condiţiune forte avantagidse.
F. BINDER,

Biurofi de informaţiune, strada Stavro- 
poleos (Piaţa Constantin Vodă) No. 9.

(785-1) j

d o c t o r u l  m a r c o v ic i

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

Consultaţiuui in cabinetul sed in toate 
zilele de la 4 j nm. — 6 ore după ameaza.

Strada Brezoianu No. 21 No. 378-3.

C. G. Nica ■ 0 
chirurj ■.

moşi şi medic specialist pentru bi 
copil, dă consultaţii în tóte filele e 
până la 5 ore p. m, în strada Colţii i b

^•110 anum ită esenţă japones i 
“IlU  vindică îndată orl-ce di;

cap se găsesce la farmacia d-lui l'j 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

DOCTORUL BLUMENFELD
lea Moşilor No. 27 vls-a-vie de Pom:V /  
(Tamis.)

O trăsură (faeton) o| 
a/u lunmuu puţin Întrebuinţată, (j 
reche de cal de cinci ani împreună|i 
muri. A se adresa In calea-Şerbaf 
(Podu Beilik) No. 45 de la orele 2— 
meridiane.
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P I C A T U  B .I I
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R E G E N E R A T O A R E
ale d-lnl

S A M U E L  T H O M P S O N
Aceste picături au o putere reconstitutivă oare le pune In primul rend al descopereai

folosit<5re. Ele restabilesc puterile pierdute» sau din pricina unul exces de tinereţe, "âj 
din pricina bilelor înd* lungate. Nici o doftorie nu li se p<5te compara Intru cât priviţi 
bdlele femeeştî, pierderile, cloroza, pola albă, neputinţele premature, spermaforea, etc. mm 
conul 8 franci, farmacia Gelin, No* 88 rue Rochechouart, Paris*

In Bucureecl deposit la farmaciile d-lor Risdorfer, Zurner şi la d. Ovessa droghist ?

Intr’o scolii do fete din părinţii societăţii mal nalte se prii Ici

Z F Œ C I s r  S IO IN L A . I R E
în etate dc 3 12 ani. Acesta scolă constă din 8 clasa şi este concesionată p |
interiorul Vienel de la înaltul guvernement al archidueatulul Austria de jos. 
priimeso acolo pe lângă instrucţia cea mal escelentă şi întreţinerea cea mal iu l 
Desluşiri detailate prin scrisori. întrebările să se bine-voiască a adresa cel muliitul 
la 15 Octombrie către Domnişâra ELISE WIENNER, Viena, Stadt, Schwerţ.J 
No. 3, II Stock. (795-1 ]■
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Eau et Poudres dentifrices
du

I P I E  1 2 , IR I B
de la facultatea de medicină din Paris.

PARIS -  8 PLACE DE L’OPERA -  iPAIRMl 
Se găsosce la toţt farmao'ştl, parfumoril şi coaferil.

Medalia de m erit decernată Casei Doctorului P ierre şi recompensa <1 
mal mare obţinută de dentifrices.

.A .

MOD ATELIER
DE

FOTOGRAFIE si PICTURI
I .  F .  M A N D I  cte O m p.

21, Calea Mogoşioel 21; vis-â-vls de cofetăria Capâş.

Se efectuează ori-ce fel de fotografie şi pictură, de orl-ce fel de mărim j 
modul cel mal noii şi elegant aprobat în cel mai înalt grad prin care i

feră un lnoru solid frumos cu fidelitatea a naturel.

MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MOOA
.A . L A  B E L L E

J O S H  F
FÜRMSORÜL

2 0 ,  C O L T I U L  X S I
Face cunoscut onor. Clientele, efi i a sosit pentru sesouul 

cele mal moderne, fas6ne elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
Bcdingote Bardjngton 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Beraissance §i diferite alte fasône

PREŢURILE CELE
Se priinieşte şi comăn^jl de töte felurile de haine care 

se cfectuédâ cu mare promptitudine.

C U R T I B I
MOQOSIOAIEI, G A SA GHRIECÆïSJTJ.iSO

actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urmă jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
Lingerie de tête felurile 
Cravatte Plastron, Régate etc. negre şi colorii 
Umbrele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tête lucrurile de modă

MAI MODERATE
JOSEF eHÜWBAEM

Fu ru i sor ui Curţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogofóiel Casele Grecónu.


