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Li de Bncnrescl, 14 septovrie. 
[turale . . . . .  103*/« 103 
| Domeniale . . . .  98'|2 98l|*

funciar rural . . 01 90'|o
urban . . 84*|-_> 34

I municipal al Capit 9AV, 94*|j
i Pensii...................175 —
Dacia......................210 —
România.................... 80 —

I municipal cu premii 34 —
Româna................ 65<|> 65*|a
| luni.....................9950 —

...............  2503*1# -

l .’ .’ .* ‘ .' m»|. —

Cursul do Vlena, 37 eeptembre 
Renta ungarâ în aur . . . .  84 90 
Bonuri de teaaur ung., I emis. 112 —

.  ,  ,  n  > 74 75
împrumutul auetr, In hArtie . 81 50 

» ■ » argint . 62 90
Renta austriacă In aur . . .  73 46
Logo din 1866 ......................  .112 25
Acţiunile b An cel naţionale . . 801 —

.  .  auitr. de credit 334 75
,  „ ungare » 211 —

Argint..................  100 —
Ducatul . . . . . . . . . .  5 54
Napoleonul..............................  9 33*|2
100 mArel germane...............  57 55

Cursul de Berlin, 27 eeptembre 
Acţiunile CAilor ferate române. 33 80 
Obligaţiunile româno 6»/o . . 83 10 
Priorităţile O. fer. rom. 8°/o 84 40 
împrumutul Oppeuheim . . . 102 50
Napoleonul............................. 16 26
Viena, termen lung...............—■ —
Paria , eourt . . . .  8l 10

Calendarul (Jllel 
Duminecft, 17 8eptembre.
Patronul nilel: S-ta Sofia.
RdsAritul soarelui: 5 ore 54 min. 
Apusul soarelui: 5 ore 47 min.

| Pasele lunel: lună plinâ.

P L E C A  1 . E A  T R E l S r T J R T X a O R
Bnouroscl—Suceava Snooarn—Bncnrescl

Buourescl. . .
Ploescl . . . .
Brăila . . . . . 1.53 n
Tecuci ii . . . .
Roman . . . .
Suceava, sosire , .13.03 4

5.46

Biouresc—VereloroTa 
Buourescl . . . . . .  7.40
P ite ş t i .................. 10.13
Slatina..................12.81
Craiova.................. 2.20
VSreiorova, sosire . . 6.— n

7.15 
11..0 
4.45 
9.55 ñ

10,40 d 
8 .-5
6.30 n 
3.15 4 
6.— n

5.11 d 
8.45 4

Suceava . . . .  5 
Roman . . . . .  8.
Tecuci..............12.30 n
Brăila...............3.08 n
Ploescl..............7.12

6.46 4 
12.30 d
6.10 4
8.10 n

M2 d
Bucuresol sosire 8.30 <j

Verciorora—Bncnrescl
Verciorova......................11.26
Craiova ..........................8.—
Slatina............................. 4.45
Piteftl...............................7.08
Buourescl, sosire . . . .  9.30 j

Bucareeei—Ulurgta
Bucuies I....................  9.154 6.05 n
Giurgiu, sosire . . . . .  11.35 4 8.27 n

Giurgiu—Baeureecl 
Giurgiu. . . . . . . .  . 7.36 4 4.55 1]
Buourescl, sosire.. , . . 9.48 4 7.17 4

Galaţi—Barbeţi
Galaţi.................1.30 n 826 d 7.30 n
Barboţl, sosire . . 1.65 n 9.— 4 18-05 n

Barboţl—Galaţi
Barboţl...............2.55 n 6.25 n 7. n
Galaţi, sosire . . ,  3.30 n 7.— n 8.25n
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va ţine esposiţia, românii mer
ita Paris, vor găsi ziarul .TIMPUL* 

J, Brands Magasins du Printemps, 
Blevard Haussmann 70. *

DEPESI TELEGRAFICE*
A L E  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)
(27 eeptembre 4 ore seara.)

Londra, 27 eeptembre
SfuneB* rosteşte că 21,000 Bosniaci aii 

bit in Serbia.
jiM Yictoria Austriaoilor la Vicegrad este 

1 * M^Haritoare.
‘«uBVete probabil că Engliteru va aţtepta 
■W»«:tinwnUle in Afganistan, ţi Sşi va măn- 

armata in espectativă.
Berlin, 37 septev.bre 

D de MoUke a’a ’mbolnăvit.
(28 Septembre, 9 ore dimineaţa.)

Paris, 27 septembre.
jifanţa refuză Bă aleagă nn francez ca 
ţistrn al lucrărilor pnblice in Egipt 

|pîi cnm a propns Nubar-paşa.
Vlena, 27 septembre

[D\u isvor autentic se veşteşte cătră 
Vofitiscbe Correspondenz«, cn data din 

Mstantinopol :
l »Sultanul, într’o audienţă dată unui 

membru eminent din corpul diplomatic, 
şroteitat cu tărie în potriva insinuării, că 
•ii însuşi ar fi încurajănd pe ÂlbanejI ţ 

W  Bosniaci la resistenţă. Sultanul a afir 
st ei din potrivă el face tot ce poate 
fetru ca hotărîrile Congrtsulul să fie 

Primita de cătră populaţiile întărîtate din 
pnpăriţia turcească.«

Londra, 27 septembre. 
Umblă vorba, cum că lord Beaconsfield 

I&r fi bolnav.
Ziarele englezeşti publică mereu articole 

fmtiruseşt!.
Tonte măsurile milităreştl trebuincioase 

fn potriva Afganiei s’au luat în India. 
Boşii au deşertat Ciatalgea.

Dorohoiv, 37 septemvrie. 
Juraţii aă rostit un verdict de necul 

[psbilitate In favoarea tntulor acuzaţilor 
1 implicaţi în pricina de la Darabani.

Cartea a osăndit pe părţile civile să 
[flitească oheltuelile reclamate de către 
[procurorul general ţi de cătră portărel 

HJn mare eutusiasm domneşte in public

BUCUREŞTI
S&mbătă, 10 (38) eeptembre

M E S A J U L

»Sesiunea extraordinari a corpuri 
lor legiuitoare s’a deschis ieri prin 
mesajul Domnesc, citit de domnul 
ministru de externe, şi pe care l'am 
publicat in foaia noastră de ieri.

Extraordinară in adevăr va fi a 
ceastă sesiune, că c i, pe l&ngă in 
seninătatea împrejurări lor extraor
dinare ce aü provocat convocarea ef 
se mal adaogă şi extraordinarul şi 
neconstituţionalul fapt de a încre
dinţa unei Camere ordinare, şi din 
cele mal ordinare, sarcina de a lua 
hotărirl cari vor zdruncina adftnc în
treaga noastră clădire constituţio
nală.

Şi in adevăr, ăntăia şi dureroasa 
impresinne ce produce mesajul su

pus Măriei Sale de consiliaril săi mi
nisteriali, este că desleagă intr'un 
mod categoric şi fără umbră măcar 
de ezitaţiune chestiunea atăt de con
troversată de o vreme încoace, dacă 
măsurile ce trebne a se lna, in nrma 
hotâririlor Congresului din Berlin in 
privinţa noastră, se pot vota de A- 
dunărl ordinare, sa ti daca ele sunt, 
precum credem şi precum n’am în
cetat a o zice, de exclusiva compe- 
tinţă a unor Adunări de revizuire a 
Constituţiei alese ad-hoc.

Iată ce zice mesajul in această 
privinţă :

„D-voastră, ca mandatari al Na- 
„ţ iu n il, ca bărbaţi maturi, ca pa- 
.tr io ţl neclintiţi, aveţi dreptul şi da 
„toria de a privi, de a cumpăni cu 
.sânge rece şi grelele împrejurări in 
.cari ne aflăm, şi aşa de a lua O 
.hotftrire, care sil nu ne com 
„pronii!a prezentul, care chiar 
.sil asigure viitorul ţSrel noa 
,stre.*

Aceste cuvinte nu mal Iacă loc la 
nici o nedomirire; cabinetul radical 
imbrăţiş&nd teoria constituţională 
preconizată de politicianil dela ,R o  
mânai*, impune Adunărilor actnale 
deslegarea unor chestiuni, cari evi 
dent modifică Constituţia noastră in 
unele părţi esenţiale ale el.

Avem o a doua observaţinne, tot 
aşa de Însemnată ca cea d’ântâl 
a face asupra mesajului. Pasajul | 
la care se refere această observa
ţinne este* următorul:

,C ât pentru Mine, Domnilor se
natori, Domnilor deputaţi, v’o de
clar : orl-care va fi hotărîrea D-v. 
aceasta va fi hotărîrea Mea!*

Cum ab cutezat consiliaril Măriei 
Sale Domnitorului a supune înaltei 
Sale semnături această frază, prin 
care se desbracâ de prerogativa 
constituţională înscrisă In alineatul 
al 3-lea de la articolul 93 din Cons
tituţie î Aceasta constitue o mons
truoasă violare a pactului funda
mental al Statalul.

O singură consideraţiune este care 
poate alina sintimăntnl de tngrijare, 
de spaimă, deşteptat prin acele cu
vinte: această consideraţiune este că 
ele nu pot fi îndatoritoare. Nu. Ca
pul Statului nu poate ast-fel de mal 
Înainte a’şl lega braţele şi a declara 
că va sancţiona, fără refuz posibil, 
ver ce hotârlre a Cernerilor.

Veto rezervat coroanei prin art.
93 din Constituţiune nn este numai 
un simplu apanaj dat In dar Ca
pului Statului, şi la care poate renunţa 
cum şi când va plăcea Cabinetului săli 
de a ’ l o sfătui. Acel veto este tot 
o-dată o garanţie pentru partidele 
din opoziţlune, ba chiar une-orl pen
tru Ţara întreagă, când s’ar găsi in 
aţa unor Camere anti-naţionale. j 

Ast fel dar guvernul nu poate pune'

in gura Domnitorului declaraţiunea 
că va sancţiona ver ce hotârire,] 
inaintea de a cunoaşte cari sunt ho- 
târlrile ce se se vor lua.|

Intr’un alt pasaj, Mesagiul zice :

.Energia noastră, in loc dar de ă 
o Ingenuchia inaintea restriştel. sft 
o îndoim prin esperienţa (dobândita 
că putem compta pe insişl noi, să 
o oţelim prin unirea noastră.*

De care unire poate fi vorba aici? 
De sigur nu de aceea intre Guvern 
şi Adunări, căci ce ne-unire poate 
exista intre Minister şi o Cameră ce 
conţine numai doi deputaţi al opo- 
ziţiunil, sau un Senat unde nu sunt 
de cât cinci saü şease. Este vorba 
prin urmare de unire intre parti
de. Dar atunci, chia neimpârtăşind 
părerea ce trebueafi convocate Adu
nări speciale de revizuire a Consti 
tuţiel, ar fi trebuit să se facă un a- 
pel către ţarS, procedând la alegeri 
libere de orl-ce presiune directă saü 
indirectă a guvernului. In adunări 
ast-fel alese, şi unde toate partidele 
ar fi fost represéntate, am înţelege 
apelul la unire. In împrejurările 
faţă el nu Însemnează nimic; el este 
o frază sonoră, ajunsă a fi aceea 
in limba franceză se chiamâ : . 
li eu comntun*, saü mal bine âncâ 
„un cliché*.

Am mal avea multe observaţiunl 
de fă cu t; aşa, de pildă, am avea 
critica tonul elrgiac, stilul liric 
discursului citit de d. ministru de 
externe, care nn convinse, nnul act 
politic atât de inalt şi atât de serios

Am mal avea a vorbi despre mo 
dul, cum am zice sfios, cu care se 
face aluziune numai la anexarea 
propusă a Pobrogiel; ba chiar fraza 
care conţine acea aluziune este ine 
zacfâ, căd  România şi fără Dobro 
gea întindea posesiunile sale 
până la mare.

Asemenea numai prin sfioase alu 
zi uni se menţionează despre dreptu 
rile ce ne impune Congresul de 
acorda israeliţilor; a trebuit să ci 
tim fraza de mal multe ori pentru 
a descoperi întinderea înţelesului el, 
Iată cuvintele mesajului in această 
privinţă :*

.Da, Domnilor Mei, după ce pe 
câmpul de onoare am dovedit că 
braţul care a purtat sapa ştie a 
purta şi arma, să ne punem cu toţii 
la lucru şi sil facem pe toii fiii 
ţerll de a se bncura de bunu
rile pilcil.

Este evident că de israeliţl este 
vorba in aceste de pe urmă cuvinte, 
cari dealtmintrelea nu prea ar avea 
inţeles.

Sfirşind mal avem o de pe urmă 
observaţinne generală de făcut; ea 
nu este nonă, căci am avut loc de 
a o face de mal multe ori, dar ea 
se potriveşte âncâ o dată minunat

cu ocazia deschiderii Camerelor. Mi
nisterul actual continuă astăzi sis-1 
temui de dosire, inaugurat de dtn- 
8ul ăncâ de la începutul nefericitelor 
noastre incurcâtnr! in chestiunea aşa 
numită a Orientului. După ce, prin 
politica sa aventuroasă şi incapabilă, 
a atras asupra României toate du
reroasele urmări pe cari le vedem 
desfăşur&ndn-se astăzi, el in toate 
ocazinnile, prin o tactică lipsită de 
verl-ce bărbăţie, de verl-ce mărime 
şi de verl-ce legalitate, a cântat tot- 
d'auna a scăpa de respnnderea [fap
telor sale, impunând nnor Camere 
oarbe înregistrarea lor sub o formă 
ast-fel machinatâ, in cât miniştrii 
aveai aparinţa de a fi împinşi de 
Camere, când acestea nu făceai alt 
ce-va de cât a pleca capul inaintea 
lucrurilor îndeplinite.

Zadarnică insă este această mes 
chină tactică a voastră; astăzi, mâine 
ăncâ poate, vă veţi putea ascunde 
in dosul Snveranulul sai al Adună 
r ilor ; dar de poim&ne, viitorul va 
începe pentru voi, şi, in lipsa nnel 
alte pedepse, istoria v i va restitu 
grozava răspundere a calamităţilor 
ce aţi atras asupra scumpei noastre 
Românii.

D IN  A F A R Ă

Resumâm aici cugetările foarte 
nemerite ale ziarului ,le  Nord* asu
pra situaţiunil in Franţa:

D. de Fourton zicea o dată: O 
(ară moare prin politică, ea nu IrA 
eşte decât prin  afaceri. *

Maxima, de şi cam prea exage 
rată, este foarte adevărată. Greşe 
Iile politice ale unul guvern care 
nu se sprijină pe adevărata opinie 
publică, pot sdruncina prosperitatea 
finanţiară cea mal bine întemeiată 
Tot o dată a încorda spiritele du- 
mal in sensul reformelor politice, 
este a pregăti o stare de turburare, 
de nelinişte, de boală, care nu poate 
de cftt a vătăma ad&nc desvoltarea 
resurselor producătoare ale unei ţări.

Comparând cuvintele rostite de 
cnrend de d-nil de Freycinet şi Gam- 
betta, este uşor a înţelege deosebi
rea intre cele doă lucruri Ia cari 
făcea aluziunea d. de Fourtou. Pen
tru d. de Freycinet, Republica nu 
se poate consolida de cât satisfă
când pe larg interesele materiale, 

de aceea ministrul Lucrărilor Pu
blice propovedueşte necontenit con- 
ciliaţiunea, împăcarea şi unirea.

D. Gambetta, din contra, pare a 
nu vedea alt mijloc de căt a satis
face tendinţele şi urile ce se nasc 

trftesc prin pasiunile politice; par
tidul republican trebue să se ocupe 

xclusiv a pregăti astfel o stare de 
lucruri, in care antagonismul dintre

vechile partidnri şi clasele cele nnol 
să asigureze predomnirea acelora 
ce se vor pleca tot d'auna progra
mărilor celor mal irealizabile, cu 
singura obiecţiune a întâmplătoarei 
lor inoportunităţii.

Este uşor a vede, conchide .le  
Nord*, că adoptând acest de pe ur
mă sistem, republicanii şi d. Gam
beta nu vor lucra la consolidarea 
instituţiunilor Franţei.

Tratatul de San-Stefano fiind nu
mai preliminar, iar tratatul de la 
Berlin lăsând unele puncte nehotâ- 
rlte, ambasadorul rusesc din Cons- 
tantinopol aü propns Porţii proiec
tul unul tratat definitiv. Acest pro
iect confirmă amiciţia şi alianţa pe 
de apnrnrea intre Rusia şi Turcia şi 
cuprinde clauze, ce regulează plata 
indemnităţii derësboiû, inclusiv cele 
10 milioane pentru snpuşil ruseşti 
din Turcia, şi pun la cale relaţiile 
comerciale intre cele două ţări.

Ziarul Central News află, că in
salubritatea Cyprulul ca staţiune mi
litară aü dat motive ministrului de 
résboiü al Angliei, de a chibzui, 
dacă n’ar trebui redusă garnizona 
Cyprulul până ce se vor zidi casár
mele trebuitoare şi se vor lua cu
venitele măsuri sanitare de precan- 
ţiune. Regimentul 101 va părăsi in
sula, fâr-’a fi înlocuit.

Un articol al ziarului .Nordden- 
tsche Algg. Z.* vorbeşte despre a- 
titudiuea Germaniei faţă cu situa
ţia creată prin întârzierea Porţii in 
implinirea tratatului de la Berlin , 
şi zice următoarele:

Presa europeană se ocupă mult 
cu circulara, prin care Germania 
a relevat puterilor pregetarea Por
ţii faţă cu stipulaţiunile tratatului 
de la Berlin, deci suntem nevoiţi a 
lămuri şi aprecia însemnătatea a- 
cestnl pas. Guvernul German stă azi 
ca şi m: I na in te cu mult mal de
parte de desvoltarea lucrurilor din 
Orient de căt celelalte puteri; inte
resele lui proprii nu sufer nici o 
pierdere, dacă Turcia va executa 
mal târzii) acele stipulaţinnl. Guver
nul german a luat o atitudine in 

facerea aceasta numai cu tendenţa 
de-a contribui la reintroducerea pă
cii şi liniştii in Europa. Acest punt 
de vedere nu impunea de loc Ger- 1 
maniei, de se adresa puterilor in 
in acest m om ent; dar dacă a cre
zut, că trebue s’o facă, aceesta s’a 
’ntămplat numai ru sentimentul, că 
puterea^ce a prezidat congresul înde
plineşte o datorie formală de bună 
cuviinţă.



TIM P L O I
Discursul principelui de Bismark

(Urmare)
Domnilor, nu vroiţi să trag nici o 

concluziune, nu voia să supăr pe dieta, 
nici să linguşesc pe Reichstag, dar 
pfl am a face mal bine aci, in mij
locul rezultatului sufragiului univer
sal. Cauza de ce'ml place mal bine, 
o las la aprecierea fie c&ruia cu 
noaşte amândouă adunările ; nu pot 
insă admite, că sufragiul universal 
ar fi dus ad absurdum  prin rezulta
tele sale, şi că un alt sufragiu s’ar 
fi dovedit deja ca fiind mal bun. 
Şi la noi, alegătorul va deveni cu 
timpul mal priceput, mal capabil 
de a judeca, nu mal va crede abso
lut tuturor asigurărilor deputatului 
saă candidatului sâă in privinţa tu
turor lucrurilor neplăcute, cari se 
pot arunca asupra guvernului; poate 
că alegătorul nu va mal citi un 
singur ziar; poate că va dobăndi 
cu timpul mal multă incredere in 
conducătorii de cari nu vrea să ştie 
acuma.

Nu mi-am schimbat incă părerea 
in privinţa aceasta, cu toate că a- 
preciez nepărtenitor părerile cari 
văd in sufragiul universal pricina 
relelor noastre. Zic num ai: nu sunt 
convins; mă las insă a fi convins, 
şi nu văd nici crimă in fapta de a 
fi convorbit asupra sufragiului uni
versal cu un om priceput al tim 
pului săâ.

Tot aşa este şi cu acordarea de 
mijloace ale statului pe asociaţiunt 
productive, şi aceasta este un lucru 
de a căruia utilitate nu sunt incă 
convins până in zioa de azi. încer
carea, nu ştiu sa fi sub impresia ra
ţionamentului lui Lassalle, safi sub 
impresia proprielor mele convingeri 
cari le am căştigat pe timpul aflării 
mele in Anglia in anul 1862— mi 
se părea că in cercarea a nişte aso
cia ţiunl productive, precum există şi 
înfloresc in Anglia, s’ar afla mijlo
cul de a-I asigura o parte mal esen
ţială din câştig. Am vorbit de a- 
ceasta cu Majestatea Sa, care are o bu
nă voinţă naturală şi ¡născută pen
tru soarta lucrătorilor, şi regele a ofe
rit din mijloacele sale proprie o sumă 
de bani pentru a se convinge el ân- 
suşl dacă s’ar putea realisa aşa ceva. 
In ministerul de agricultură facem 
încercări in ¡sistemele agricole, în
cercăm şi cu fabricaţiunile noastre 
—  n’ar fi dar folositor a reinoi 
incercârile şi in ocnpaţiunile oame
nilor şi insilinţa de a disolva cestia so
cialistă, safi mal bine zis socială, prin 
imbunâtâţirea sorţii lu crâtoiilor}

Dacă mi se poate face o mustrare 
in această, ar putea fi numai aceea 
că nu am urmat lucrul până la un 
rezultat mulţumitor. Insă nu este de
partamentul mefi şi n’am nvut tim 
pul trebuitor, se iviră imprej rări 
de resboifi şi politica esternâ deveni 
mal activă.

In capul incercârilor se afla un 
nume stimat, consilierul Olarius, dar 
un esperiment atât de mic nu poate 
dovedi dacă ideea a fost cu totul 
greşită. In stilul mare poate că 
n’ar putea fi executat; stabilimente, 
ca de pildă acelea ale lut Crupp, 
nici nu pot fi închipuite sub o altă 
conducere de cât cea monarhică. 
Dar in fabricele obicinuite nu cred 
că ar fi cu neputinţă de a ajutora 
pe lucrător ca să ajungă la o esis. 
tenţâ mal bună, şi nu o consider ca 
crimă când un om de stat acoardâ a- 
jutor din partea statului lucrători
lor, cari voesc să formeze o aseme
nea asociaţiune, mal cu seamă când 
e vorba de a se face o încercare in 
această direcţiune. Pe cât pot să 'ml 
aduc aminte, partea fabricantâ a a- 
şezământulul şi a ocupaţiei nu în
tâmpina nici o greutate; era partea 
negustorească unde se impedica lu
crul, la prefacerea in valori a pro
ductelor câştigate, prin voiajori, ma
gazii şi probe. Toate acestea nu se 
puteafi face in sfera de care puteafi 
să dispună lucrătorii. Se şi poatecâ lu
crătorii germani nu poseda fttâta 
incredere şi bună voinţă intr’ănşif 
ca şi către superiorii lor, precum 
lucrătorii asociaţiunilor din Anglia. 
Dar nu pot să înţeleg ca să mi se 
facă o mustrare că am făcut o ase
menea încercare cu bani cari n’aft 
fost al statnlol, ci din casa privată 
a regelui, dând in tot acelaş timp 
lucrurilor un aer ca şi când ar fi fost 
o reutate din partea mea, că efi ca 
ministru am povăţuit-o

Greşala mea putea fi din contra 
că nu am urmat cu încercarea.

Ce se povesteşte mal departe ? 
după Lassalle vine dr. Dammer; 
acesta mi-e un nume necunoscut. 
Tot asemenea trebue să mărturisesc 
spre ruşinea mea că nu ştifi cine’l 
Fritzsche, (Ilaritate) pe când se zice 
aci că a raportat principelui de 
Bismarck asupra tuturor întruniri
lor. Da, aceasta i-a minţit cine-va 
domnului Bebel, nu ştifi cine, poate 
chier Fritzsche el Însuşi; nu ştifi 
cine’I Fritzsche. (V oce : Deputat!) 
Atunci, mă rog prea mult de er- 
tarp, atunci nu e cu putinţă, un

deputat nu e In stare să facă un 
aşa lucru. Aş ruga pe d. Fritzsche 
să dea mărturie, dacă a Bcris vr’o 
dată un raport pentru mine, dacă 
are un atest că am citit un ase- 
menen raport din partea d-lnl. Dacă 
e de faţă, martorul e la Îndemână, 
de ce să nu se ridice pentru d. Be
bel, dacă e gata să depună un ju- 
rămlnt ! Aş avea ocazia de a ur
mări lucrul până acolo. Dacă este 
un deputat, mă rog de o mie de 
ori de ertare că :.m exprimat o În
doială în privinţa adevărului; dar 
mi-a scăpat cu totul din vedere.

Adevărat să fie că acest domn a 
tras pentru mine vr’o dată cu con
deiul albastru î  Ar fi interesant pen
tru mine a afla cine i-a  spus d-lul 
Bebel această prăpastie. Ceea ce afi 
făcut alţii, nu ştifi. Că am trimes 
pe d. Wagener la Eisenach ca să’ml 
raporteze asupra rezultatului nego- 
ţinţiunilor de acolo —  aceasta 'ml 
era datoria să trimet pe cine-va, şi 
d. consilier W agener se pricepea la 
asemenea lucruri, era om cu sp ir it ; 
că a luat cu el şi pe secretarul sfifi 
de atuncea Mayer, aceasta n'am 
ştiut-o. Este, după cât ştifi, tot acel 
Rudolf Mayer care era ocupat la 
„Reichsglocke*, cu care am avut un 
proces ce mi-a fost făcut foarte su
părător prin bunăvoinţă tribunale
lor (Ilaritate) şi de care nu’ml aş 
fi Închipuit nici odată să fiii acuzat 
de o comunitate cu dânsul.

Statistica finanjiară a magistraturei 
in Franfa.

(Extras din ‘ Journal des Debats,).

Curtea de Casaţie se compune din 56 
membri; figurează pe budgetul cheltueielor 
cu suma de 1,060,000. Primul preşedinte 
are salar de 80,000 franci; cel trei pr..ş> - 
dinţi de secţie aQ cSte 25,000 f r . ; ce! 45 
consilieri primesc cSte 18,000 fr.

Primul procuror general are 30,000 fr.; 
primul advocat general 25,000 fr.; cel cinci 
advocaţi generali aQ cSte 18,000 fr.

Salariul membrilor curţii de apel figu- j 
rează in budget cu suma totali de 6,036,310

Se numără 26 prim-preşedinţi, 92 pre- 
şeJinţl de secţie, 617 consilieri 26 procu
rori generali, 14 prim-advocaţi general’ , 
54 advocaţl-generall şi 61 substituţi de 
procurori generali.

Sunt alocate sumele de 25,000 fr, pen
tru primul preşedinte şi procurorul gene
ral al ourţl de apel din Paris; 20,000 fr. 
pentru prim-preşedinţil şi procurorii gene
rali al curţilor din Bordeaux, Lvou, Ronen 
şi Tonlonse.

Un al şeasele prim-preşedinte primeşte 
18,000 fr. şi cel lalţi prim-preşedinţl cate 
15,000, fr.

Este alocat Ia 7 preşedinţi de secţie un

salar de elite 13,750 f r . ; la alţi 16, cate 
10,500 şi la alţi 69 cată 7,500.

Un salar de 11,100 este alocat la 64 
consilieri al curţii de apel; 100 primeşte nu
mai elite 7,000 fr. şi in fine 453 elite 5,000.

Cal 14 advocaţi generali afi cStS 7,500 fr.
Dintre cel 54 advocaţi generali, 7 pri- j 

mese cată 13,200; 12 primesc 8,165 fr. 
şi cei lalţi 35, cătu 5,833 fr.

Salariéis substituţilor da procurori ge
nerali se impărţesc in modul următor: 11 
primesc cătn 11,000 fr ; 8 cătă 5,250 fr. 
şi 42 numai că te 3,750.

Să ne ocupăm acuma cu tribunalele.
Salariile membrilor tribunalelor de ins

tanţa ăntăia figurează în budget cu aproape 
de 9 raiiioare.

Se numără iu Franţa 359 preşedinţi, 
114 vicepreşedinţi, 385 judecători de ins
trucţie, 763 judecători, 359 procurori al 
republice! şi 491 substituţi de procurori 
al republice!.

Preşedintele tribunalului Sene! şi pro
curorul republice! pe lăugă acest tribu
nal căte 20,000 fr. fie-care.

7 preşedinţi de tribunal şi 7 procurori 
al lor căte 10,000 fr.

Preşedinţii şi procurorii republice! la 8 
tribunale primesc căte 7,000.

Preşedinţii şi procurorii republice! la 
26 tribunale primesc căte 6,000 fr.

Preşedinţii şi procurorii republicei la 
142 tribunale de prima instanţă na afi 
de căt un salar ds 4,500.

In fine, cei din urmă 175 preşedinţi şi 
procurori al republicei afi numai căte 
3,600 fr.

C R O N I C A

Raportul asupra şcoalelor Rouiauo-cato- 
lice de băieţi şi a seminarului Episcopal 
din Bucureşti pe anul şcolar 1377— 78 a- 
rată c ’o adevărată salisfnc-re, că ele afi 
luat un avănt neaşteptat. Eşî poate ima
gina orl-cin», zice raportul —  cu căt a tre
buit să sporească satcinele Episcopiei in 
vremea rezboiuluí. P. S. Sa Episcopal a tre
buit să vie in ajutorai misionarilor din 
Bulgaria, care fusese siliţi să şi părăsească 
parochiile provisoria; a trebuit să poarte 
clieltuielelu de mutare a Surorilor-passiouiste 
din Ruşcinc, cari afi trebuit să părăsească 
acest oraş in urma asediului şi să se mute 
la Craiova, şi P. S. Sa mai poartă şi astăzi 
ch-dtnielele iutreţinerii lor şi a chinoviei 
lor in noua lor reşedinţă păuă in momen
tul, in care el vor fi in stare a se susţinea 
eaşile. Cu toata sarcinele acestea P. S. Sa 
n’a pregetat un momeat de a conţinaa să 
Bubvie la cheltuielele Însemnate ale acestor 
ş co li, la car! funcţionează zece profesori. 
Această rezoluţie a fost cu atăt mai me
ritorie, cu căt pasivul ziselor şcoli a în
trecut cu mult şi in fie care an activul 
lor, căci mal malt de 200 de băieţi afi 
fost primiţi Bă urmeze cursul gratis, mai 
mulţi u’afi plătit dscăt o sumă neînsem
nată şi numai prea puţin afi plătit taxa 
întreagă. Dar energia şi sacrificiile vene
rabilului prelat afi fost răsplătite, căci nici 
odată şcolile n’afi fost mal regalat vizitate 
de un număr atăt de mare de elevi decăt 
in anul acesta.

Şcoala principală e despărţită in şase

clase, dintre cari patru clase j  i 
două gimnaziale cu şapte profet* 
fost vizitată in cursa! anului d 
elevi, şi anume :

G e r m a n i......................................
Maghiari . . . ,
RomănI . . . ,
Poloni . . . .  
Spanioli . . . .  
FrancejI , , , •
G r e c i ................
Cehi . . • . . ,
Belgieni . . . ,
Bulgari . . . ,
SărbI...................•
Italien i. . . .
Iar după religie 

ast-fel:
Catolici . . . .  
Greco-orientalî . 
Protestanţi . . 
Israeliţl . . . .

i
elevii snnt i

Numărul elevilor a ’ntrecut in 
cesta cu mal mult de cinzecl nu m ii li 
anul trecut. Registrele mai tutoroţn 
tuţiilor cuprind din nefericire o ( f i  
copil superioară celei ce afi frscueik 
gulat şcoala. Acest caz nu s'a iului 
iu scoalele romano-catolice, căci mţOii 
număr prea neînsemnat de elevi n 
mat cu asiduitate stadiale.

In anul şcolar noii, se va desdi 
toată insuficienţa mijloacelor şi oi 
restringerea localului, o a treia clasi, 
nazială, in care pe lăngă alte mal 
va preda şi limbe greacă.

Afară de şcoala principală mai e oţoi 
filială cu trei clase primare şi trei J>
sori, frecuentată de 127 elevi, dintir

Germani........................................ L
M a g h ia ri..............................................A
RomănI.................................................. ■
Poloni....................................... ....  , ,i
C - h î .............................................. .1
Italieni ..................................................1
Englezi........................................... ......  j

iar după religie :
C atolici..........................................|
Greco-orientalî...................
Protestanţi..........................

g-meral al
Total

smăndoror Iiar totalnl 
lo r : 504.

S minunii episcopal, această oper&d* 
de necesară pintru crearea unei pre> 
indigene, a terminat al optulea an a lţii 
tenţei sale şi numără 26 de elevi, dft) 
care unsprezece in seminarul cel mare,eit 
sprerees in cel mic. In această din A i  
instituţie studiile gimnaziale se cont' 
şi se 'ntiud după un program regula 
cănd in seminarul mare elevii se aplii 
special la filosofic şi la teologie. Actii 
tea exemplară şi vrednică de toată k 
a acestor institute afi fost aprobate ş l  
Scaunul roman, carele intr'o scrisoare*« 
centă a esprimat, P S. S, 
augusta bună-voiuţă pentru această 
tuţie, incurajindu'l a continua 
solida opera începută atăt de sala tarişiş 
bine-cuvăntată in aceste locuri.

Bcnsuuro xn
Episcop oti 

ceasta in i- l  
şi a-ş! e i l

FOILETONUL „TIMPULUI“

CU OCAZIA PREMIULUI ACADEMIC,.
(urmare)

Dar, cum am z is , nu este aici 
puntul in discuţie. Să revenim la el; 

Pentru ee dar acel No. 5 il pune in furie 
contra mea?.
Lăsând fu ria  la o parte : pentru 

că prin acel 5 se citează Âmmianns 
pentru timpul lui Attila.

Dar aici D. Ureche respunde :
Eo n'am citat pentru epoca lui Attila 

pe Ammian Marce'lin şi No. 5 pus după 
vorba Attila nu se va raportă la Attila, 
ci la epooa Hanilor.

Aşa? Apoi atunci de ce atâta sfadă? 
De ce acel nămol de erudiţiune? A- 
cele săgeţi de intrebâri îndreptate 
incontra criticului din laşi?

Chestia este ca mult prea simplă 
pentru aceasta

No. 5 pus după vorba Attila nu se 
rapoartă la Attila.

E*câ cea mal simplă şi cea mal 
elegantă ridicare a greutăţii.

Păcat atunci de întreaga pag. 321 
din Revista şi de jumătăţile pagine- 
lor 320 şi 322. Lucrul se făcea mar 
bine, după sfatul ce ne-am permis 
a’l da adineaori, printr’o îndreptare 
jn Erata  acestei interesante Revi
ste. D. e.

E rata:
No. 5 pus la pag. 2 a „Revistei* după
vorba Attila, nu ee raportă la Attila, ci...

nu mal ştiu la ce.
Mal bine se făcea lucrul de sigur 

in acest chip, dar de tot bine nu se 
făcea. De tot bine se va face lucrul 
numai atunci când Erata vre unui 
număr viitor al Revistei ne va zic--

La pag. 2 a Revistei No 1 să se şteargă
numele AmmianuS Marcellinus cu totul.

Căci ce vrea să dovedească d. Ure
che ca Ammianus ? Să lăsăm la o 
parte, după dorinţa d sale, timpul 
lui Attila, şi să presupunem, că d-sa 
ar fi citat pe Ammian numai pen
tru acel timp al Hunilor, despre care 
se ocnpâ in adevăr istoria lui.

Ei bine până la timpul lui Attila, 
iu epoca apanfiunii H unilor, pentru 
care Ammian este autoritate, ce 
vrea să ne arete d. Ureche prin ci
tarea Ini ? Dacâ-i recetim pasajul 
in discuţie, vedem că este vorba de 
afirmarea d sale că

singuri lăutarii fac istoria; lăutarii 
şi tradifiune fidelă.

De unde o scoate aceasta d. Ure
che ?

Pentru Ammian Marcelin eu n’am 
indicat o anume pagină.

zice d-sa cu oare care naivitate. Dar 
putea să indice o anume pagină sad 
mai exact un anume capitul şi o a- 
nurne carte din Ammian?

Nu putea, fiind-câ nu există. Am 
cetit din nou întreaga carte 31 din 
istoria lui Ammian, in care vorbeşte 
de Huni, am recetit capitolul 3 
îndeosebi capitolul 2, cel cu cele 
bra descriere a acelei ginte selba 
tice, nicâeri nu există nici cea mai 
mică alusie la cântăreţi, lăutari, sau 
tradiţiunea fidelă a H unilor, din con 
trâ, după ce Ammian a spus, că 
Hanii 'rătăcesc fără locaşuri ficse 
fără vatră şi lege, fără obicei sta 
torn ic, resumâ barbaria lor in fru 
moaşele cuvinte; „N im enidintre ei 
nu poate respunde la întrebarea: de 
unde eşti? Căci fie-care a fost aiu 
rea zămislit, aiurea născut, aiurea 
crescut. *

La o asemene ginte nu poate fi 
vorba de tradiţiune fidelă şi de lău
tarii, care fa T  istorie, şi dar citarea 
ui Ammianus Marcellinus trebue su

primată.
2. Eroarea D-lui Ureche relativii In 

Volta ire.
Pasajul D-lui Oreche criticat de 

noi este următorul („Revista* No. 1, 
pag. 9 ) :

Metoda cealaltă t ad probandum* relată

evenimentele numai spre a lua din ele 
ocasionea de a discurge de organisarea 
politică a popoarelor, despre legile lor, 
despre progrese, civilisare. . . .  Această 
din urmă metodă dădu nascere, cu Vol
taire, abia in secolii XVII şi XVIII, is
toriei de caractor filosofic. Dupe pilda 
acelui geniu dominant intre enoidope- 
dişti, scriseră istoriile, disertaţiunile lor 
Millot, Raynal iu Francia; Hume, Ro
bertson, Gibbon ia Anglia, etc.

La aceasta am observat noi in 
Convorbirile de la 1 Mai.

La pag. 9 eruditul nostru profesor de 
istorie la Universitatea din Bucureşti ne 
spune că „istoria de caracter filosofic* 
se născu cu Voltaire, abia in secolii 
X VII şi XVIII,

Voltaire istoric in secolal 17 ? Dar Vol
taire este de 6 ani, cănd se sfirşeşts se
colul al 17 şi iu această verstă el deabia 
ar fi putut scrie un tractat ca acela al 
D-lui Ureche, necum o istorie de „ca
racter filosofic.*

Ce-i pasă D-lui T. L, Maiorescu că ZarV» 
(Manuel de litiera ture edit. 7. 18; L 
pag. 170) a zis „in secolii XVII şi XV  t  
luă istoria caracterul filosofic propriu al S$ţ 
Voltaire fu  primat care in Francia li ai 
această direcţiune.

In adevăr, ce-mi pasă? Istoria! 
putut să ia caracter filosofic in sj 
colii 17 şi 18, Voltaire a putut i| 
fie cel d ’intâi care m Franţa i-a du 
această direcţie ; chestia nu e aici 
chestia este, dacă istoria de caracte 
filosofic s'a născut cu Voltaire in si 
colul al 17-lea?

Această formă sileptieă de cugetare i 
nu încapă in mintea filosofului supus
la atătea silepse t

I

Care este intimpinarea d-lui U 
reche in contra acestei critice ? Va 

mai uşor de astă dată a o analiza, 
fiindcă ştim acum din esperienţa 
cu Ammianus Marcellinus metoada 

•sale de apărare, zig-zagurile prin 
care încearcă a se feri de direcţia 
dreaptă a discuţiei.

Forma sileptieă poate autoriza iml i 'i 
preunarea mai multor obiecte f e lu r i i  
intr’o singură espresie, dar nu au-1 
torizează nici odată şi nicăeri im-1 
preunarea sintactică de contraziceri, j1 
şi dacă cineva d. e. in loc de a zice 
multe bătălii celebre s du căştigat pe 1 
timpul R om a n ilor, asemenea m ulte,ţ 
mai ales prin  perfecţionarea arm elor 
de fo c , s'au căştigat in zilele noastre, 
ar zice : „multe bătălii celebre s’au 
căştigat de la Romani până in zilele 
noastre prin perfecţionarea armelor 
de foc,* ar comite, nu o silepsă, ci 
o eroare, fiindcă timpul Romanilor 
esclude perfecţionarea armelor de



T I M P U L

gpold Bolim a oferit lei 142 pen- 
Hrea monumentului ca s’a dacia 

» ia comemorarea apară'orilor pa- 
ţi P® cimpoi de luptă şi Iei 814 
[>n soldaţilor răniţi, 
ul se grăbeşte a arăta d-lol Leo- 

14 vina sa mulţumire pentru pa- 
ofrandă. »Monitorul*

#
Art. II. Se deschide pe seama 

lluî afacerilor străine, la alo- 
1 bugetului săii pe anal cureut, 
fele credita suplimentare, şi anume: 
Bit. I, § 2, art. 3, pentru chol- 
jrancahvrip, lei 1510.

4 de sub acelaşi capitol şi § 
liblioteca ministerului şi abona- 
Njurnale, lei 300.

6 de sub acelaşi capitol şi § ,  
jiprimate lei 1,200. 
lit. VII, § 2, pentru confectiona- 

jelor ordinalul tSt aoa României,*

Aceste credite, in sumă de lei 
Li; done sute, se vor acoperi din 
|t> lei 536,561 bani 73, prevăzut in 

Ueral al statului, pe anul cu
lm deschideri de credite supli- 

«traordinare. »Monitorul*

se

diutr’ănşil ah comis o înfiorătoare crimă 
ncizend pe Muşirul Mehemed-AIi, care 
fost trămis do Sublima-Poartu ca să li 
nişteascu spiritele şi să’I înduplece a 
supune otărîrilor Congresnlnî din B rlin 
Culpabilii vor primi pedeapsa meritată, şi 
Snblima-Poartn îşi va întrebuinţa autori 
ta tea sa pentru a săvârşi cat mai curend 
schimbarea acestor ţinuturi.

„Espunendn-ve aceste evenimente, punea 
cea mal mare grentate pe constatarea im 
prejorarii că guvernai imperial n’a căi 
cat nici una din datoririte sale interna' 
ţionale, că a stăruit necurmat pentra ese 
cutarea otărîrilor Cougresulul din Berlin, 
şi, daca resnltatul n’a răspuns la aştep
tările sale, nu poate fi nici intr’ un chip 
declarat răspunzător. N'um avut timpul 
d’a înlătura acele pericole şi d’a împedica 
acele ciocniri, şi ar fi foarte nedrept a ni 
se face imputări pentru greutăţile ivite, 
cari ieaii naştere din ănsnşl scopnl ce 
cată a se ajunge. Noi ştim e’am fost o- 
neştî, şi aceasta o putem justifica cu probe 
din cele mal convingătoare. Sperăm dor 
că puterile vor da crezlmăut atăt de- 
claraţionilor noastre căt şi probelor fap
telor.

»Primiţi, etc. , Savfet

|ta circulară a Turciei

|trul de esterne al Turciei, 
paşa, a adresat represintanţi- 
|el in străinătate următoa- 

circulară :

şnantinopole, 16 septeabro, 1878. 
evenimentele, al căror tealru 

dată după tratatal din Berlin, 
îzegovina şi ţinuturile in v eci- 
rbia şi care evenim ente aii in 

ia ntarea unora din otarările Gon
ii de la Bi-rlin. Popoarele din acele 

inrodite şi neavănd nim ic 
7», lU  privinţa re lig iu n ii, n ic i in 
{a .origini!, cu statele cu care tre- 
ffib noR-wă, a'au revoltat in contra 

pbui»are şi ah otărit a se im - 
I la estrem itatp.
« ’o forţă  irrs istib ilă , ah neso- 
itorităţile  legal«*, al căror re  

H fost prim ele lor victime. 
Lwfar al n ’n avu t tim p ca să 
. iIISele din Bosnia despre necesi- 
Jtabilă a ocupării şi toate stă 
n t pentru im pedicarea ciocn iri- 

.AieToase intre ele şi intre oştirile 
. jee însărcinate cu ocuparea Bosniei, 

gjl Ase ifărS resultat. D ’ altm interea dacă 
«aş* 9 «ceasta privinţă nescarl in 

.1 flirt im* Poartă prea uşor ar p u - 
.1 i i  ivedească că a  fă cn t tot ce i-nu
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¡I
înjurările pentru înlăturarea a- 
pirî, şi cel puţin a isbntit Bă 

liutinderea acelei mişcări in mai
unturi
Itul de mează noapte al Alba- 
Itre o parte trebuie a se uni cu 

cea-1-altă cu Muntenegrul, s’ oh 
Bre locuitori asemenea mişcări, 
l'l't se opune la unirea care 
|i despărţi de conaţionalii lor 

Muntenegreni şi Şerbi. Unii

imn v&rsta lui Voltaire esclu- 
i*a istoriei filosofice din par- 

secolul 17.

I ca Zarate că istoria filosofică este 
Nt XVII şi XVUI făcnt-am o

M u  a vorbit de o aseme- 
sUji ,t

SDnt din secolul XVII Rollin, 
Flenry ?

l i t  in chestie Rollin, Bossuet,

|re nn este adevărat că nnmai in 
'«VIII, ca Voltaire, istoria luă de- 
jaracterni ce-1 avu sub pana Ini 
[Saynal etc. ? Voltaire e acela

» poate s& fie adevărat, dar 
chestie, precum na e in 

M  ci tirada următoare asupra 
lui Voltaire.
ita se incheie intimpinarea 
Ihe asupra acestui punt. 
d ea nimic, eroarea D-sale 
re rem&ne nejustificată. 

N 0r rem&nb numai atăt! Dar 
spinarea D-sale se inmnl- 
le, erori de acelaşi fe l: 
ţi şi citări falşe.

(Va nrma).

H^HaâoGii

B. Petriceicu llasdcu. Cnvente 
den betrăllij. I.imba română vor
bită intre 1550— 1600. Tomul I. 
Bucureşti 1878. 1 voi. 8 o mare 432 
pagine.

Crestomatía sau analecte’i  canonicului Cipariu 
(Blaj 1853) coprind tron crieri exacte din 
vechi tipărituri româneşti. Texturile căr
ţilor bis-riotyti din snta a XVI-ei şi a 
XVII-ea i-ah servit învăţatului filolog la 
compunerea gramaticei sale istorice, cu
noscute sub titlnl de Principi# de limbă. In 
faptă insă Idea fundamentală a autorului 
Principiălor de-a generaliza pronunţii măr
ginite la o samă de ţinuturi , d. - i rein
troduce in scriere rostirea veche, trebuia 
să fie o încercare nn tocmai norocită. 
Limba principiilor n’a fost vorbită niciodată 
de un om, uecn a de o ţară întreagă ; ci, 
adnnSndu-.se in intr'un mozaic bucăţele de 
de elemente lingüístico, risipite in căteşl 
patru părţile Daciei, s’a făcut încercarea 
de-a representa acest niozaie de piatra ca 
ceva viu şi organic. Tipăriturile vechi mai 
aveau insă şi alt defect. Fiind texte bise
riceşti traduse din greceşte ori slavoneşte, 
textul roman nrma din cnvănt in cuvent 
şi virgulă după virgulă originalul, in căt 
de sintaxă, deci de spiritnl limbii romane, 
nn putea fi nici oarbă măcar. Tot ast-fel 
se urmează astăzi in şcoalele evreeştl pen
tru copil mici, in cari aceştia tradne din 
cnvănt in cnvănt |Ţ.’n acelaş şir origina
lul ebraic intr-o nemţească de două ori 
stricată—şi fonetic şi sintactic—  din care 
canză Evreii, chiar cei mal civilizaţi, se cu
nosc in vorbă prin gntaralizarea semitică 
a limbel pe care o vorbesc şi pringreşellde 
sintaxă, ce se pot rtduce la obiceiul con
tractat in oopilărie, de-a răndai cu
vinte germane după consecnţiunen, pe care 
o ah cuvintele in bib'ia ebraică.

Ideea eumcă vechile tipărituri sunt de
parte de avea importanţa care li s’a dat 
de către d. Cipariu şi că ele, fiind tradu
ceri ad literalii din slavoneşte şi greceşte, 
coprind şi cuvinte slavoneştî cn de prisos 
şi o sintaxă cu totul străină, e esprimat-i 
ăntăih d. Cibac intr-o polemică cn d 
Haaden, cănd acest din urmă imputase ce 
lui de’ntăih că nn le-ar fi citit. Acum insă 

Hasden desvoltă şi mai pre larg in 
prefaţă idea lui Cihac, spnindn-ne că nur 
delvrl de neromănie ne intimpină la fie care 
pas in ori-ce veche tipăritură română, drept 
care dumnialnl in colecţia de faţă ne dă 
graiul vih al Românului din a dona ja 
mState a antei a XVI-ea. Acte oficiale sah 
particulare scrise in România după tre
buinţe locale şi momentane de nişte au
tori romani, oameni din popor, care nu 
ştiah multă carte şi scrieah aşa cum vorbea 
in zilele lor in oraşnl sah chiar in satul, 
in care traiah, — vor avea o importanţă 
dialectologie#, arătând diferinţele ce existau 
in a cala şl timp dar in locnri deosebite; 
fonetică, pentru că scriitorii lipsiţi de cul
tura ortografică, se eileah a reda in scris 
pronunţia lor; sintactică, pentru că espre- 
sionea liberă a cugetării nu era împiede
cată prin tirania vre nnni text străin.

D. Itasdeh ne dă seamă in introducere 
despre mijloacele ce le-a întrebuinţat pen
tru a fi căt se poate de credincios in tran
scrierea texturilor.

Pentru a caracteriza importanţa scrierii

ne von servi d i o comparaţie Ceea ceexi 
stă intr’adevăr nn este limba scrisă şi vor 
bită de clasele culte, ci tocmai dialectele. 
Da şi noi nn avem dialecte in înţelesul 
strict al cuvântului, totuşi plantele reale 
ale graiului vih sunt tocmai acele moduri 
de a vorbi din deosebitele părţi ale romă 
nimil întregi. Aceste dialecte stah iu a 
celaşl raport cu limba seriei, ca şi mul 
ţimea concretă de fiinţe organice de aoe 
laş f^l, insă totuşi deosebita intre ele, cu 
chipul zugrăvit intr’ un atlanta, in care 
caută a se resuma toate semnele caract 
ristice ale speciei ca atare, lăsăndu-se la 
parte ceea ce e individual sah accidental 
Limbi căită a unul popor e aşa dar o ab
stracţiune şi o unealtă artificială, compe 
rată cn dialectele vii şi tot de nna in miş 
cere a poporului. îndată ce se scrie, limba 
începe a se petrifica. Limba scrisă are ceva 
determinat, nemişcător, mort; dialectile pro 
duo cu asupra de măsură formaţianl nonă, 
cari căte odată trec in sorierp, câte odată nn,

A aduna remăşiţele graiului vih din do
cumente private este deci o lucrare, care, 
dă cel mal sigur material pentru o gra
matică istorică a limbii.

Dar lucrarea nu este deplină fără cer
cetarea paralelă al graiului actual. Dacă 

rofesoril de limba latină şi greacă de pe 
la liceele din ţară. ar avea umbră de cu- 

oştinţs filologice, dacă ar cunoaşte metoda 
exactă de a transcrie diferitele pronunţii 

in părţile deosebite a’e ţării, lucrarea cea 
in urmă s'ar putea face cn succes, dar 

un nivel mai înălţat al personalului didac
tic din şcoalele secundare nu ee poate aştepta 
de cit de la o noâ lege a instrucţiei, care 
să nn permită intrarea in corpol didactic 
secuundar, de cit Ia învăţaţi tineri. Apoi 
atărnă şi mal mnlt ăncă de la curăţirea 
facultăţilor de litere şi de ştiinţe de pro- 
f.sorii paraziţi, cari nu ştih nimic. Exem
ple câţi peri ’n cap. Aet-fel de ex. fai
mosul Vizauti de la Iaşi susţine pănă in 
zina de nstă-zi in prelegerile sale anten- 
teucit»tea cronicei Id 1 Harul şi nn alt la 
fegih de la Iaşi, anume Leonardescu, pro
fesor de filosofic a publicat o broşară, in 
care ’ I numeşte pe Schopenhuner materialist, 
iu numele In! Rant il scrie cn u scurt la 
sfărşit (Santa). Să mal pomenim pe ves
titul Psendo-Urecbie şi pe alţii ? Destul că 
elevii unor asemenea prrofesorl »1 pierd 
vremea iazadar şi nici odată nn va eşi 
din e! nn personal ca lumea, care pria a- 
naliza deosebitelor nuanţe ale grainlui pro
vincial să dea mâna de ajutor filologului 
sintetic, ce ar inoerca a construi in ştiinţă 
teoretică organismul vin al limbii.

Carta d-ini Hăsdăh împlineşte nn gol 
simţit intre materialei cercetărilor istorice 
asupra limbel şi ca atare merită reoonoaş- 
tarea cuvenită.

R măne a mal adăoga, că ediţia e foarte 
îngrijită şi că afară de accente, oare nu s’ah 
reprodus din cauza lipsei materiale de 'ca
ractere tipografice, toate cele lălăite par
ticularităţi ale textelor snnt reproduse cn 
multă credinţă.

■ Nn noi von aci ea, cari să oontestam 
I autoritatea in philologiois a autorului Vo- 
caliimul latinei vulgare, dar totnşl modesta 
noastră părere este, că nn tocmai p&rerea 
amicului săli e ac e», pe cart d. Hâedăfi ar 
trebui e’o citeze.

Pantrn ca d. Hasdeh să fie pHrunsltor şi 
erudit, Schnchardt trubue numit celebru lin— 
gaist, A scoli ilustru, Diez mare. Argument 
cn autorităţi, cel mal răh argument.

Din note in fine respiră o vederată a- 
animozitate contra d-lnl Cihic, care cn 
toate imponsătnrile— permită-ne d. Has 
deh să i-o spnnem—a scris totuşi cel d’ăn- 
tăi dicţionar comparativ al litnbslor ro
manice, luând de temeih limba română.

A dona scădere accidentala este împre
jurarea, că d-sa a concurat pentru premial 
academic on cartea ea. Ne-am spus deja 
opininnea in privirea aceasta. E nn răh 
şi periculos precedent, ce ae crează acnma, 
acela al împărţirii de premii intre colegi, 
care ar preface academia intr’ an fel de 
netitnt de industrie literară, concepţinne 

ce o are deja d. Psendo-Ureohe.
Căt despre scăderile esenţiale ale cărţii, 

ele snnt cele nounne tutoror scrierilor d-lnl 
Hasdeh şi canzate prin o mare pripire a jn - 
de aţii. Astfel de ex. sentenţa (dintre a 1583 
— 1585) publicată pe pag. 31 ş. c. 1. ne 
inspiră nonă o mare neîncredere şi suntem 

sparte de a trage din ele concluziile în
tinşi ale d-)nî Hăsdeh. Un caz atăt de 
izolat de scriere nn ne’ndreptăţeşte nici 
odată la generalizări atăt de indvăenets, 
ca existenţa cantităţii prosodice in jadeţnl 
Muscel, lungimea silabelor fără accent tonic 
şi. a. m. d. Un caz isolat răm&ne nn caz iso- 
lat şi fără a se găsi analogi! in alte do
cumente, nn se pot trage din el de căt 
deduceri primejduite.

VARIETĂŢI ŞTIINŢIFICE
Doctorul Oniraus a chiămat, ăncă din 

martie 1875, luarea aminte a eocietăţel de 
Biologiă (din Paris) asupra unei forme de 
spasuios special impiegaţilor telegrafişti, 
provenind din firea îndeletnicirii lor, şi pe 
care ei inşii ăl ah botezat cu nomele de : 
, boala telegrafică.* Această boală coin
cidă mal ales cn întrebuinţarea aparatu
lui Morse şi pricinueşte oare-care greu
tate in coordinarea mişcărilor prin cari 
se produc pe rând ponturile şi trăsăturile.

Centrările nervoase joacă un mare rol 
la acest spasmos şi d. Onimus declară că 
*nn numai prea deasa repetiţiune a ace 
loraş mişcări este care produce acel spas- 
mos, dar chiar gradul mal mic sah mal 
mare de iritabilitate». Tot astfel se întâm
plă bărbaţilor cari scrih mult, celor ce 
căută din vioară, s. c. s.

Un impiegat telegrafist, transmite sah 
primeşte pe rând, in termen de mijloc, a- 
proape 7000 semne pe ceas, sah 49.000 
semne pe zi, durata serviciului fiind soco
tită pe 7 ceasuri. Această lucrare aduce 
ou nnmai contracţionea (sgăroirea) muş- 

Lucrul, prin care d. Hâsdăh ăşî instrăi- I chiorilor ci ăncă o mare obosire produsă
nează insă simpatiile cititorilor celor cn 
noecătorT, e nemărginită închipuire despre 
sine ăusuşl. Deşi scrierea e’n ori ce caz me- 
ritoasă, ea totnşl nn întrece lucrarea nnul 
sirup'u învăţat, care copiază in bnnă-cre 
dinţa texte vechi şi pnne in evidenţă în
semnătatea lor istorică şi filologică; o lu
crare in fine pe care nn bun elev al anei 
facultăţi de litere din străinătate ar putea-o 
face tot aşa de bine ca şi d. Hasdăh,

Se înţelege, cumcă in special pentrn no 
românii, la cari asemenea culegători şi co
mentatori conştiinţioşl lipsesc, meritul o 
mal mare, dar in ori ce caz nu e atăt de 
mare, incăt să-I dea autorului dreptul de 
a se lănda prin superlative in prefaţă.

Iată ce zice de exemplu d. Hăsdeh io 
prefaţă :

*In privinţa filologică mal in specia, pen- 
*trn a ne asigura după putinţă in contra 
*eroriî, am snpus primele două părţi ale 
.pnblicaţinnil la apreciaree amicului nostru 
*Hugo Schulhardt, nnul dm cel mai ee- 
*Ubri linguiştl contimporani, pe oare ilu- 
*sttul Ascoli nn ee efieşte de a-1 pane dim
preună cu Muesafia ca cel doi succesori 
*mni de frunte al marelui Diez.»

prin încordarea minţel.
Această obosire se arată mal ăntăih prin 

no simţimănt cu totul special de constric- 
ţinne (strîngere) la ceafă, şi acest feno
men dovedeşte totd’anna nn exces de lu
crare a creerilor. îndată ce impiegaţii 
simt acest simptom, el ar trebui să pără
sească lucrarea, să iasă la aer şi să facă 
o preumblare. După acest ăntăih simptom 
vine ameţeală, turburarea vederet, lipsa de somn 
ipocondria, slăbiciunea fleică fi morală, per de 
rea memoriei şi in efirşit daca creeril nrmea 
ză mal mulţi ani a fi obosiţi, poate sur 
veni chiar şi nebunia.

Cerinţele serviciului telegrafic devin din 
zi in zi mal mari. Ar trebui a ae orga 
ni za acest serviciu astfel incăt lucrarea să 
fie întrerupt! prin momente de odihnă pe 
căt ee poate mal dese, sah cel puţin ca 
felinArile de lucrare să fie căt se poate 
mal variate şi Ia intervalurl c it se poate 
mal apropiate. Căci ceea ce oboseşte şi to
ceşte mai mnlt de cât ori-ce creeril, este 
îndeletnicirea neîntreruptă cu aceeaşi la 
orare; şi, din potrivă, nimic nu odihneşte 
mal bine mintea obosită cn o lucrare in- 
int'electuală oareş-care de cit o altă Iu

[de sârmă, astfel că animala! s i  nn poată 
<şi. In nna din zile, şi pe cănd d. Ghica 
lipsea, o f  roeie bătrână din sat, voind a 
trece prin grădină, sări in parcnl unde se 
afla ţapul. Fiind bolnavă de o boală rea, 
aceea ce se zice in popor, pedepsie, se în
tâmplă că atnncl cănd ah sărit, să’f vie 
periodul boalel. Ţapul atras in acel loe 
prin metal convulsiunilor femeii, şi in sta
rea sa de sălbăticie o lovi de mal mnlte 
ori cn coarnele, astfel că femeia încetă din 
viaţă.

Gâsindu-se femeia moartă, se inştiinţă 
imediat autoritatea comunală, care la răn
dai ef raportă mb-prefectalol şi aresta 
parchetului. D. proenrore delegă pe sub
prefect oa împreună cu medical să con
state faptul. Mergând eomisinnea la faţa 
locului fi după autopsia făcută cadavrului 
femeii, medical se pronunţă ca adevărata 
canză a morţii nu poate fi loviturile ţa
pului, dar ele ah agravat nnmai boala de 
oare suferea înainte moarta.

Snprefectnl convingăndn-se de aceasta şi 
nepntănd afla nn indica de culpabilitatea 
vre unui om, pentru satisfacerea procedu
ral urmate, dădu nn ordin vechilnlnl d-lnl 
Ghica ca pănă in 24 oare să impnşte ţa
pul.

Vechilul, primind nn aşa ordin, consultă 
alte persoane mal competente, dacă poate 
să impnşte ţapnl s’ah nn. Dapă pnţin timp 
ss respnnse subprefectului ca o intimpi- 
nare la acel ordin :

‘ Considerând că pedeapsa cu moarte fste 
«exclusă din legile ţărel noastre ;

.Considerând că de fi ţapnl nn este om, 
‘ totnşi trebne se beneficieze şi el de bu
nătăţile constitnţinnel noastre; 

‘ Considerând că, chiar de ar fi esiatănd 
.pedeapsa cn moarte, totnşl nn ee poate 
<sili pe stăpân a fi călăul ţapului;

«Pentru aceste motive, se roagă domnn 
.suprefeot a reduce pedeapsa morţii fi a 
.consimţi a i ee aplica reelooinnea, căci 
*el (vechilul) s’ah hotărit a’l face o în
chisoare mai strâmtă.»

Subprefectul anveran aprecierilor lai, fi 
fiind din agenţi! nnnl regim par consti
tuţional, consimţi la reelneiune, prin ru
perea ca desăvârşire a ori ce procedări 
contrarie.

Bine că ah scăpat eu viaţă, bietol ţap!..
*Carierul de Blcăh.*

Societatea Acţionarilor C&ilor 
ferate Române.

P U B L I C A T I U N E

«Răspunsul lui Schuchardt, scris nem-I orare deosebită.*
«ţeşte, căci tinde a atrage mal ou dina
dinsul atenţiunea publicului străin asu- 

«pra filologiei române, are in vedere mal 
«cu deosebire specimenul nostru de dic- 
«ţionar etimologie al limbel româna, ca 
«partea cărţii cea mal importantă pentrn 
lingniştl, făcăndc-ne tot odată onoarea de 
n odSoga : Hatdeu's Scharfslnn und Ge- 
lghrsamkiet treten hier in glănxendster Wcise 
hert’or.*

Pătrunderea şi erudiţiunea lui HAsdăfi 
ae manifestă iu modul cel mal strălucit.

Recomandăm călduros luărel aminte a 
I domnului director general al ¡telegrafelor 
din România, această interesantă fi filan- 

[ tropică notiţă sciinţifică.

D I V E R S E

Un ţap condamnat la moarte. — In gră
dina delà Comăneşti, proprietate a d-lul 
Dimitrie Ghica, se afla intr’nn parc nn ţap 
■elbatic, şi parcnl incuojnrat prin nn grilaj

Pentrn a restabili pe c&t a on putinţă 
traficul de mărfori întrerupt prin vătămarea 
podului de pe Bistriţa lângă Bacih, sub
semnata Direcţiune de Esploatare, cn a- 
probaţinnea Inaltnln! Guvern, a instalat 
nn Serviciâ de Transbordare Intre Sta
ţiunea BacăA şi un punt situat dincolo 
de locul de întrerupere.

De Sâmbăta ’ */,$ Septembrie a. c. te 
vor pntea prin armare preda şi transporta 
mărfar! de la şi pentrn tote staţiunile căilor 
ferate române.

Pentrn transportările oare vor avea să 
trecă peste locnl de întrerupere, adică care 
vor avea să străbată o distanţă óre-care en 
camióne, nu se va percepe nici o taxă da 
transbordares peste tarifele în vigóre.

Mărfuri care din canea greutăţii, a d i
mensiunii sah din canea natnril lor nu 
’ar putea transporta en camióne, nn se 

vor priimi pentrn expediarea peste locnl 
de íntrernpere.

Calea ferată nn ia asnpră'fl nici o res
ponderé pentrn stricarea sah vătămarea 
mărfurilor prin înrinrirea temperatureî, de 
óre-ce camiónele locului puse In eervicinl 
tran abordării nn sunt acoperite.

Direcţiunea de Exploatare. 
Bncnreaol, in 8eptembrie 1878.
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LES GRANDS M A G A SIN S  DU PRINTEMPS DIN PARIS aü onôre a aduce la cnnosc 51
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MARE SUCCES.

V E L O U T I N E
este o

FĂINĂ DE OREZ
de o deosebită specialitate, f6re fină, ne* 
simţibilă, preparată cu Bismut, şi posedă 
calitatea cest fericită, a da feţei omului.

F R E S C I T A T E A  N A T U R A L Ă

a tinereţe!.

CIL PAT,
Parfumeur la Paris, 9, rue de Paix.

Deposit iu Buourescî la farmacia d-lu! 
F. \V. Zfirner, şi la d-uil Appel & G ie

Doctor Dorin
biserica Calvină.

ute- 
is de

OCHI SI PLEOPE 
m i l A B A  A N T I-O P H T H A L M IC ! 

a Veduvei FARMER, de Sai
din BORDEAUX

Aceasta precioaa pommada, cunoscuta de tota 
lumea, este leacul cel mai efficace pentru vinde- 
cavca botelor de ochi şi de pleope. Succesul seu 
este infai'.tibil in ophlhalmii — Pentru a se teri 
de contra tăceri trebueste exigeat : Borcanul de 
faiencia alba insemnat cu iniţialele V .-F ., legătură 
cu sfoara roşia, pecetea de ceara roşia, accope- 
risul cu hartia alba purtând semnătură :

Un imprimat îndi- 
când modul intre 
buintarei remediului 

Mc da cumperatorului 
(AL BXIGB).

Deposit la Pharmacia D'»> RACOVITZ, la Jassi. 
Pharmacia ZDRNER, la Bucureşti

fi la toii Pkarm acian i ti Drtauitti din nom ania

O trăsură (faeton) uşoră şi 
puţin Întrebuinţată, şi o pe

reche de cal de cinci ani împreună cu ha
muri. A se adresa în calea-Şerban Vodă 
(Podu Beilik) No. 45 de la orele 2— 6 post- 
meridiane.

n « < a w a i
DE L’ABBAYE DE FECAMP (FRANCE) 

ESCELINTĂ, TONICĂ, DIGESTIVĂ ŞI APERITIIVA
CEA MAf BUNĂ DIN TGTE LICORILE

A se cere todâuna in josulu fle
carei sticle, eticheta pătrată pur- 
tăndu semnătura direclorelui ge
nerale.

VÉRITABLE LIQUEUR BÉNÉDICTINE 
Brevetée en (rance et à lXtranger.

Aüevêraia heure LSciivdicLuià se găsesce numai la.

O» ¿tuurucl la d-nil Gubler WarlanoTitx â  Cp., Ag«nţT gen.; I. Athaaaaia A L Elee, 
A. FJalkowski, I. Onm, J. fiaiaer, ugocianţl; Tona Antonia, Dimitrie Marinoacv. 
(X Sarazi. Fragil O. A O. T&n&aescu. U. Conctantineacn, G. Hâdul eseu A I. lontnen, 
conflaerl; C, KacoTiţă, farmacist, ţi la tdte firmei« mal renumite fn celelalte oraţe.

MERSUL TRENURILOR
PE LINIA

BUCURESCl - GIURGIU (Smârda)
V a l a b il  d e  l a  “

19 8 KPTFHBB1B 
■ l  OiTOHBKlK 1 8 7 8  I’ANA LA NOI DISPOSITn

Bucureşti 
.1 ilara . .

tom a na
Bănesa . 
Frăteslt

Giurgiti
Smârda

ÉSCÎ-G lÚRGlC G1UKG1Ü-BU CUR ESC I
Tr. 4o. 1 Tr. No. 3 , Tr. No. 2 Tr. No. 4
Diminéta Séra Dup- amé̂ I

Pecare D 15 5 05. Smârda . . . Plecare 4 37

)" i  •
. 9 
. 9

27
33

5
5

17 i 
23 Giurgiií . . . Sosire 

. . . Plecare
Diminéta 
9  05

4
4

45
55

. 9 43 5 no • iO O Frăţeşti • • • • • • 9 16 5 06
b i  . . . 9 52 5 42 Bău ésa • • • • • • 9 39 5 29
Sosire 10 01 5 51 _ . . . Sosire 10 03 o 53
Pif care 10 11 (i 01 Comalia . Plecare 10 13 6 03

10 39 0 29 Grădişti (Halte) . . 10 18 6 08
10 58 (i 49 Vidra . 10 31 6 21

Susi re 11 15 i 05 Sinteşti (Halte) . , 10 39 0 29
Pb Care 11 25 Séra Jilava 10 48 0 39

. Sosire 11 35. i Bucur es t i .................. 11 05 ti 55
Amiaÿa-ÿi Diminéta Séra

L E G A
A. CU LINIA DE NORD.

I. Trenul No. 4 : C n  trenul accele
rat No. 1, ta ora 8 şi 15 minnte, săra 
1» Brăila-Galatz, Roman, lassy-Suieva,
Vii na, Berlin, Paria, Peterebrrrg.

II . Trenul No. 1: Cn trenul accele
rat No. 2, care sosesce din Vii na, Lem- 
berg, Suceva, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 şi 30 minute diminâţa.

III . Trestii- No. 3 : Ca trennl No. 6 
de călători care boa sce din Galaţi şi 
Brăila la ora 4 şi 30 minnte, după 
arceijă-(}i.

T U B I
B CU VAPOARE DANUBIENE la GIURGIU

Ou Vapâre de postă la Giurgiu,
1) Sosind la GinrgjQ din ana: Luni, 

Miercuri şi Vineri, cn Trennl No. 4.
2) Plecând de la Ginrgiii în jos Luni, 

Miercnri şi Vineri cn Trennl No. 1.
3) Piei and de la Ginrgiii In sus: Marţi, 

Vineri şi Duminică cn Trenul No. 1.
4) Sosind la Ginrgiii din jos Marţ', 

V im ri şi Duminică cn Trennl No. 4.

B B ) La gara Filarit se vând bilete, 
pentru vapore, pentru tute staţiunile in sus 
până Ia Viena şi in jos până la Chilia,

a X X X - i - X X X X X - t - X X X X X - M X X X X X n
X
X
X
X
I
I
X
X
X
I

P L A N T E  DE FRAGI

X
X
X
I

I
X
X
X
I

Acum fiind timpul plantărel fragilor, recomand fragil sub
scrisului, din cele nta! frumose specii francase ;i englese, 
fructul f^rte mare, gustul admirabil.

Pentru plantele vândute anii preccdeuţ!l, am priimit laude 
şi mulţămirL Mal puţin de 50 plante nu se espedinză In pro
vincii. Rugăminte a se adresa la

JEAN  VERM EU LL1N
Grădinar la !)■ nu Q. C. Philippescu 

Strada Dionisio No. 42.

A S T M A Katarrh, stringers de 
piept, se vindeoă prin 
TUBES LEWASSEÜR. 

Deposite la tóte farmaciile mal bune.

Berlin.

t

Cine dorsce sS obţie la Berlin prin 
anunciurl publicate in fiarele cotidiene, 
ver un succes, s& se servéscA spre acest 
scop de oel mal mare şl cel mal mult 
citit jurnal poliţie cotidian Tribüne care 
apare in capitala imperiului german. 
Jnrnalul apare de 18 ani in tóte filele 
i ese momentan in 28,000 esemplare.
ribiine se găseice in tóte cercurile a 

publicului bine situat precum şi in tóte 
localele publice cafenele etc. g&sindu-se 
câte o dată chiar mal multe esemplare 
in cafenelele mal mari. Sutele de oolpor- 
tator se occup cu imediata colportare 
îndată după apariţiuuea fie cărui nu- 
mSr, şi să Îngrijesc şi de vón^are cu 
numSru ncest <j’ar popular. Cu tóte că 
(jiarul este aşa de răspândit intr'un mod 
grandios, totuşi preciul inserţiunilor este 
eftin, căci linia de 8 silabe costă nu
mai 35 pfenigi safi bani. 44.

Partea inseratelop ale acestei fol, s 's 
dobindit de Espediţiunea de anunciurl 
Adolf Steiner, in Hamburg pentru o sumă 
fróte importantă. Tóte comándele de 
iiserţium urmdijă a se inainta espedi- 
ţiunetde onueciurl Adolf Stoiner in Ham
burg. Corespond« nţa cu rasa. A. Steiner 
póte fi şi românesce fiind-că lo acest 
birou sunt angajaţi corespondenţi pen
tru tóte limbele europene. Costul inse
ratelor comandate ee póte tronsmite şi 
in timbre poştale rom&ne.

Fonderia de Tuciu
a Ini

E, K E I L H A U E R
S T R A D A  I 8 V O R

efectuând orW e lucrare ie  fondărie după 
modele, desluşiri scit desemnări date.

S e  a s ig u r é z i í  b u n a  e n c e n t a r e  c u  
M a t e r ia lu l  c e l  m a l  b u n .

Or?-ce comandă p<ntrn condncererea a- 
peT, instalarea băilor cn t6te atenansele lor, 
pnţnrl de curte, pompe pentm diverse tre- 
bninţl, stropitori de grădini, ş. c. 1. se 
efettoă^ă pri bnic şi bine la

P. Keiitair, Strada \m M 59
Asemenea se găsesc tot-d'a-nna în de 

posit: Ţevi de vlnmb, ţevi de fer şi de 
tncl în diferite dimensiuni, precum şi bn 
căţi confecţionate de tuci pentrn diferite 
ronstrncţinnl.

Transmisiuni, cnrele ş. o. ţ, nn mare d 
posit cn preţurile cele n a i eftine.

(7 7 7 -1 )

L E C T IU N I T R IV A T E

In limba Germană pentrn băieţi seu fete 
în t6te ramurile ale claselor inferidre 
gimnasiale. Băeţii cari frecnenteză scdla 
protestantă, pot fi luate şi în pensiune, 
se adresa la

ERNEALA NOUA
M A T H IE U  P L E S S Y  *
e i m m n s
S W

Crucea Lcgiunei de Onoare Ia Exposiţiunea 
Universala din 1887

ERNEALA NOUA DUBLU-VIOLETA
PENTRU COPIAT

Adoptata de toate admlnMratHe celle mari ^
Deposit la toti Papktibri ii D a oou isn

ni onôre a anuncia onor. Public, că am 
deschis acuma o

Magasie de tapete
Me voiu sili a pntea oferi id tot-d'a-nna 

mare alegere de TAPETE şi fac cunoscut 
că chiar de acuma sunt fârte bine asortat.

Cn totă stima

(793— 15)
H. H O N  I C H

Strada Stirbfcy-Vodă No. 3.

J i i .  I P -

Dama aceea cn rochie albita • - 
snindn-se in trăsură, a per dut ei -(( 
Joi pe la 5 ore, batista sa bria.-' 
terile de mai sas, este rngată 4 1 > 
minică la 4 ore earăşl pe bulin'/- 
pe lăngă monumentul, o r r K  jp  
rocitnl găsitor al batistei sprb> 
reda gentilei păgobaşe.

C. N. STEFANESCU , t
ARCHITECT l i  

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

SCO ALEI DE BELLE ABTEI!
Membru al SooietSţei centrale de r t i  

Paris şi Bruxelles, et(|
Anunţă că a deschis un atelier Jt f  

sub direcţiunea sa| M
Doritorii de a face construcţn ,, 

manda planuri, Bunt rugaţii/1 
Strada Cornetului No. 56, i i 
Visarion, sau la administraţim < 
4iar.

16,600 RECOMPENSA NAŢIONALA I ß  600'  A VjV/W V

1 «  
« - ^ E L I X I R  V I N O S ^ Î ®

It

QrnitA laroche esto an E lix ir  v ino i conţinend 
|irinoi]>iele celor 3 specii de quinquina.

Ite ua amărăciune plăcuta ei este cu mole superior 
vinurilor seu siropurilor de quinquina şi lucrează ca 
ăperilif, tnu ic, sau ftsbrifug. In oontra affectiunilor 
ă'omfic/iuliii, a slăbiciunilor, a anemiei şi a frigu
rilor învechite, etc.

ÀCBLA3 FERRUGINOS Â " î
milabila, Quina Laroche devine anul da 
toan ti cei mai efflcad in oontra sărăciei i 
adecoloratiuneilui,* chlorosei, a lymp) !i 
aleuziei, a convalescentelor prea lungi; í 
favoriseaza digestiunea, etc.

P .4 H IS , 9 9 ,  Strada D rouot, al la pharmacist!«

ARSENIAT de AUR
Dinamizat de Doctorul ADDIS0N

Acest preţios reconstituant, datorit combinării a doe medi
camente eroice, combate victorios Anemia şi Bilele sistemului 

nervos precum şi Lipsa de sânge.
Mulţămită proprietăţilor trnice şi prontitudinel acţiunii sale, nare rival OO 

ciunil organismului ce reeiiltă din băle lungi.
Flaconul 6 fr. Farmacia G F LIN, No. 88, uliţa Rochechouart şi la principalei-! 

Trimis franco.
Deposit in Bucureşti la farmaciile d-lor ZOrner, Bisdörfer şi Iad. Ovessa,

ROMA NE  I L US T R A
Apare de trei ori pe septemână : Duminică, Mercurl ţi ]

UNT«. 1 - S Q  I l s r C L X J S X 'V
conţinând

D O M N U L  SCUMP-A'
de

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

V E N D A R E
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Snb-semnatnl în calitate de procurator al 
1-1 ui Gastner din Pesta, fac cunoscut că în 

4iua de 1 Septembrie a. c. pe la ora 11 a. m. 
voi vinde prin licitaţie in Suburbia Mântn- 
leasa Strada Mântuleaea No. 17 în cartea 
D-ln! I. Langoşî; 17 diferite trăsuri f6rte 
elegante sistemul cel mal noii şi din lu
bricele ce'e mal renumite, doi cal de lues 
16 '/a pomul, suut în etate de 5 ani, la păr 
murgi, şele englezeşti, hamuri, mobile şi 
altele, nediefăcăndose la 1 Sept. totul, li
citaţia va urma la 2 şi 3 Septembrie spre 
cunoştinţa amatorilor oare vor voi se con
cureze se pnblioâ acesta de snb-semnatnl.

I. Oroveţî
Strada Baterielor No. 21.

Ch. Pani de Kock
se află de vândare Ia

TIPOGRAFIA THIEL & WEfiH
şi la *

1 de Ilare atât in Bncuci cât si in d T
Cu No. 24 a început romanul\\

I  O  A  N  - A i i
de

GEORGES SAND.
După dorinţa esprimată din mai multe părţi s'a început cn No. 26 intern I

M ISERABILII LONDRĂ
DE

(787- 0)

D e  î n c h i r i a t ,  3 " " * 10de Negru, Subur
bia Olteni, Strada Mircea-Vodă No. 2P, 
situata intre cnrte şi grădină, cn nn etagiii, 
având şese camere, nn salon şi s a lă  de 
mâncare cn dependinţe, bine mobilate, sunt 
de închiriat chiar de acum, mobilate sad 
nemobilate. Amatori! se pot a d r e s a  la pro- 
prietar ce locneste intriustle. (794— 5)

P I E R R E  Z A C C O N A .
Aceste din urmă două romane se vor publica aşa că câta o fascicul j 

urmarea romadului IOANA şi oea-l-altă urmarea romanului MISERABl

u a a á t á t t a a a t á a a a a a a « « i

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE C O M M IS
O .  A .  »  A .  U C

à Fans, 2 Carrefour de la Croix Rouge, 2- »
Il se charge de tontes les commissions commerciales et d’achat des ||l 

dises aux prix de fabriques, de la vente des produits etrangers iB  
accompagne les voyageurs â visiter l’exposition et les curiosités d ■  
parle français, allemand, russe et polonais.


