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SStRŢIUNI ŞI RECLAME:
S0 litere petit, pagina IV, 80 bani 

ia III, 80 bani, pe pag. 11, 2 lei noi

Reclame 2 lei noi linia,

|um6r In capitală 10 bani.

ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRU.

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

A  IS T T J N T O I T T T tl :
Se priim^ic In i tr l io a tu ^  : U  O-nil /huuen- 
stein dt Vogler ln Vienna, loo,
A. Oppdik ln Vi*nn&, 8taH*nbM'ei RudoiJ 
Mrutm in Vienna, S*iler«t&tte 2: Philipp 
Lüb ln Vienna, Eicb^irbiicliiţaiir J 1 : 7>. Lang 
dt Comp, ln P<*fta, Hava*-Laffitc dt Comp. 
In Parts, O. Adam 2, Ctrrefdttrdn la Crois- 
Kou"e 2, Parin; Grain de Comp. Run Drouot 2 Pa
ri ; Rug.Mùxmd, 132—14o» K e°t Street i.ondon

Scrisori ne francate nu §e primesc.

Articolele republicate ee vor arde.

Un număr In Districte 15 bani.

4« Bncnresel, 18 septevrie. 
irale . . . .  . 103'fe 103'|2
nenia].... 98>|s 98*|i
« i i i  rural . . 91 90'|t

urban . . 85 —
iñicipal al Capii. 95 —
lOSil................... 170 —
¡¿ia...................  200 —
¡nftnia............76 —
tieipal cu premii — —
mini . . . . .  65'|> 05*1*
Inul.' T  . '. . .100*/» 100 *|e 
li .......... 25 15

l ü l  ’. •* " .* .’ 123*1*1 33*14

Cnrsul de Viena, 10 septembre 
Renta ungarii In aur . . . .  84 90 
Bonuri de tesaur ung., I etnie. 113 —

.  ,  ,  II ,  74 75
împrumutul auitr, In h&rtie . 81 80 

,  .  ,  a rg in t. 63 25
Renta austriacă In aur . . .  72 56
Lose din 1866............................11*2 25
Acţiunile b&ncel naţionale . . 802 —

,  a austr. de credit 235 80 
a „ ungare > 211 75

A rg in t.......................................  99 90
D u o a tu l.........................................5 56
Napoleonul................................ 9 30*1*
100 m&rel germ ane................ 57 45

Careul de Berlin, 29 septembre
Acţiunile Căilor ferate rom&ne. 
Obligaţiunile române 6°/o . . 
Priorităţile C. fer. rom. &>/* 
împrumutai Oppenheim . . .
Napoleonul.................. ..... . .
Viena, termen lung . . . . .
Paris ,  scurt . . . .

32 60
83 10
84 90 

102 50
16 27

81 05

Calendarul gliei 
Marţi, 19 Septembre.
Patronal silei : Mart. Trofic. 
Rds&ritn) soarelui : 5 ore 57 min. 
Apusul soarelui : 5 ore 42 min. 
Fosele lunel : lună plină.

P L E C A  T E A  T m R S I S r X J m x r .O Ä
Bncnresel — Suceava 

Bucuresol . . . . 8.15 n 10.—
Ploesel................9.50 n 12.00
B r f t i la ................1.53 n 5.45 j  7.15
Tecuci Q . . . . .  4.38 n 11. 0
Roman . . . . .  9.05 d 4.45
Suceava, sosire . ,12.08 g 9.55 n

Bccnresc—Vereiorova 
Bueureset . . . . . .  7.40 d 10.40 g
Piteşti ........................ 10.18 4 3.— i, _ g
Slatina . . . . . . .  12.31 d 6.30 n
C ra io v a ........................2.20 4
Vflrciorova, sosire 6.— a

8.15 g 
6.— a

Snoeuva—Bncnrosei 
Suceava . . . . 5.11 g 6.46 g
R im an ............... 8.45 4 12 30 g
T ecac l...............12.30 n 6.10 g
Brăila . . . . .  8.08 n 8.10 n
Ploescl............... 7.12 d
Bucuresol sosire 8.30 g

Verclorova —Bncnresel
Vereiorova........................11.28
Craiova ............................ 3.—
Slatina................................4.45
P ite jtl..................................7.03
Bucureecl, sosire . . . .  9.20 g

Bncnresel—Giurgiu 
Bueuieeil. . . . . . . .  9.15 g 6.05 n
Giurgiu, sosire . . . . .  11-35 g 8.27 n

Glnrgln—Bnenrenci 
Giurgiu. . . . . . . . .  7.26 g 4.55 g
Bueurescl, sosire.. . . .9.48 g 7.17 i]

Gala|l—Barbeţi
G a la ţi ...............1.20 n 8 25 d 7.30 n
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— g 8.05 n

Barbajl—Galati
B ă rb a ţi.............2.55 n 6.25 n 7. n
Galaţi, sosire . . . 3.30 n 7.— •  8.25n

|| ţine esposiţia, românii mer- 
fftris. vor găsi z ia ru l, TIMPUL* 
fands Magasins du Printemps, 

Perd Kaussmann 70. *

:p e s i  t e l e g r a f i c e*
¡ALE . T I MP UL UI *

(Agenţia Havas)
|jţS septembre 4 ore seara.)

Londra, 28 septembre. 
Plia Reutar* anunţă, ca flota en- 

va merge azi la Ârtachi dopa 
i salutat pe Saltă noi. 

fc Telegraph“ zice că Raţii aii a- 
S a  de capitală a Bulgariei.

raing Post* vesteşte că Rnsia arata 
reirt intenţie de a iotoarce misia tri- 

V» Cuhni.
m (tt septembre, 8 ore seara.)

Borna, 28 Septembre. 
soare a Papei adresată cadiaalnlaî 

fost trimisă tntnror nunţiilor, pen
ii ce cunoscută guvernelor, pe lăn- 

fie află el acreditaţi.
1 Septembre, 9 oro dimineaţa.)

Borna, 28 septembre. 
tspondenţă din Atena către >Cu- 
Italia*. zice:

¡du -Paţa, incinte d’a pleca din Lon- 
după cererea gevernuiuî englezesc 
primat redările sale relativ la deslega- 
nAwgsrel dintre Turcia ţi Grecia.
I P s ţ a  te de părere a se incre- 

lel a treia poteri rectificarea grs- 
¿I^EACordată Greciti prin tratatul din 
1 I A  p artsa despre Epir ţi despre Te- 

a ceda Greciei şi inenla Creta, 
fini englezesc face de acnm paşi 

indapleca pe pateri să intervie 
sens mai mult de căt in sensnl 

Iţi din Berlin.*
Viena, 28 septembre 

Coresp.* zice, că caimacamnl din 
jl-mare a declarat in scrie, că ora
la sopnne. Locuitorii aii depus ar
ii o’afl dat in supravegherea cre- 
impreună cn artileria.

New-York, 28 septembre 
onl-Orleane s’au constatat 8860 

ide frigări gaibine. Acnm insă fri- 
ţcep u scădea.

Viena, 28 8‘ ptimbre.
*4 — Guvernatorul creditului fon - 
Mosor, este nnmit gnvarnator al 

lanstro-nngare. D. consilier de mi
ci I  l mbaner s'a nnmit comisar al ga- 
■Yffiţjî pe lingă aceeaşi bancă.

Viena, 28 septembre. 
ila. — Oştirile anstriace aii împre- 

l,ivno la 26 Septembre joia trecută. O 
re de ieţire a inamicului a fost res- 
AzT, în arma anei bombardări gro- 
rivno s’a supns. Pe turnul fortă- 
[s’a împlântat steagul Împărătesc 
> aii pus mana pe mare pradă. Per- 
lor au fost foarte mici.

(80 sept. 9 oro dim.)
Viena, 29 septembre. 

«)S.— Forteroţa K lobnk, cel din 
jţ 1 fagii! al răsculaţilor erzegovinenf, 

ocupată, la 28 septembre dim ineaţa, 
ră oştirile împărăteşti. Garnizoana a 
|iept cu vitejie cinci zile d’a răadnl 
dăinuit bom bardarea, şi a suferit 
l mari. Anatriacii aii pierdut patrn  
p eincl oameni a t i t  m orţi cSt şj

a

i
$

BUCUREŞTI
\  L u n i  1 8  (3 0 )  s e p te m b r e

Ciudată, e pretenţiunea a o samă de 
ziare liberale, ca după toate căte 
sufere ţara şi anume ţara adevă
rată, cea cu opinci, noi să mal fim 
şi politicoşî cn d-nil gentleman! din 
Cameră, din minister, din demni
tăţile responsabile ale ţării.

După un resboitt biruitor, d-oia 
lor pierd una din acele provincii 
ale României, a căreia posesiune e 
strîns legată cu chiar Începuturile 
amăndoror principatelor româneşti 
de la Dunăre, provincie, care ’n 
mâna noastră Însemna o misiune 
europeană In Orient şi valora cât 
neutralitatea garantată de toate pu
terile. D-nia lor o pierd, după ce 
att avut ocazie a o asigura — şi 
noi să fim politicoşî.

Poziţia bine definita a tratatului 
de Paris dumnealor o schimbă, de
clarând independenţa şi resboiu Tur- 

! ciei, şi ne creează o situaţie din cele 
I mal nesigura cu putinţă — şi noi... 
să fim politicoşî. se ’nţelege.

Domnia lor, na numai că duc 
răsboiul In Bulgaria pentru interese 
străine şi duşmane nouă, dar âncâ 
chinuesc zeci de rai! de oameni din 
tot ce ţara are mal tânăr şi mal 
cu vârtute, II chinue cu frigul şi cu 
foamea, cu lipsurile şi neajunsurile 
cele mal Înfiorătoare,— şi noi... noi 
să fim politicoşî.

C’un cuvânt, d-nia lor joacă va 
banque cu toată soarta unor ţări, 
care fără preţiosul d-nia lor con
curs a avut puterea de-a exista 
şapte veacuri de-a rândul,—şi noi... 
noi să fim politicoşî, pentru că prin 
acte nesocotite şi prin aventuri 
copilăroase şi neprevăzătoare pun 
in primejdie o formaţiune istorică, 
care trăieşte de şapte sute şi mal 
bine de ani, şi trăieşte numai prin 
încordarea cea mal mare, fie a braţelor, 
fie a ist-ţiel poporului românesc.

Tot d-nia lor sunt aceia, cari, 
printr’un exagerat liberal sm şi prin 
legiuiri cosmopolite, a tt prefăcut ţara 
inţr1 un loc neutru de colonizare pen
tru toate elementele străine de prin 
prejur; cari, prin favorizarea culpa
bilelor comitete revoluţionare bul
găreşti. att grăbit soluţiunea unei ces- 
tiunl, ce trebuia să se resolve numai de 
câtrâ noi şi de către celelalte elemen
te constitutive ale foastel impărâţil 
turceşti. D-lor att contribuit la pre
facerea intregel peninsule balcanice 
şi a ţărel noastre intr’o reţea de 
halte şi conacurl ale politicei ruseşti, 
—şi noi....noi să fim politicoşî şi să 
le mulţumim poate pentru aceasta.

Tot D-nia-lor, pretextând la Ma- 
zar-paşa cea mal mare rusofobie şi 
mergând cu jalba 'n proţap la M. 
Sa. pentru a *1 conjura, in numele Iul

Dumnezei), să mănţie vechile noas
tre legături cu înalta Poartă, acu
zai) câbinetul Catargiu de complici
tate cu Ruşii, şi to t D-nia-lor amă
giră prin această purtare pe alegă
tor), pentru ca in urmă să ajungă 
la convenţi», la conlu rare, la com
plicitate cu Rusia.

Dar relele acestea sunt numai 
preludiul altora şi mal mnrl. Curând 
va 'ncepe a funcţiona banca de fi 
ţnicl, care vă imple ţara cu cai 
mele, va face să dispară numerariul 
va scumpi munca prin înmulţirea a  
nul mijloc de schimb prea numeros 
şi fără valoare intrinsecă, va face 
productele noastre brute, cari prin 
natura lor, nu sunt accesibile de o 
esenţială sporire de preţ. să devie 
inexportab le, şi in fine tot D-nia lor 
vor ajunge să vânzâ moşiile statu 
lui cu toba la companii de cumpă
rători străini, încât tocmai societatea 
noastră superioară va fi compusă 
din străini, din oameni ce nu vor 
mal avea nici un fel de durere pen
tru ţară satt pentru păsul plugari
lor el. Aceştia vor fi reduşi la pro
letariat, adică la un instrument braţ 
şi inert de muncă, fără nici o în
semnătate pentrn stat, Şi noi—vă 
zând cu ochii apropiându-se relele 
— noi să fim politicoşî.

Şi pe când o extremă mizerie se 
pregăteşte acestei ţâri, o mizerie 
care a incepnt a se manifesta deja, 
noi să aplaudăm spusele organului 
fanariot din strada Doamnei, că vis- 
teria geme de bani, că poporul nu 
mal ştie ce să facă de fericire.

Pentru a ilustra extrema fericire 
a poporului şi metodul dumnealor de 
a’l administra, vom reproduce ra
portul către Domn al ministrului de 
finanţe, in care se expune, prin 
prozaice ţi fire, bună starea unuia din 
cele mal laborioase judeţe ale ţârii.

Iată ce zice acel raport :

„Cu ocasionea inspecţiunel făcută 
casieriei generale a districtului Doljifi 
de d. secretar general al acestui mi
nister, însoţit de d. inspector finan
ciar Danielopolu, la 22 Iulie trecut, 
s'a constatat că arendaşii moşiilor 
Statului In mare parte, na eratt u r
măriţi pentru sumele datorite de el.

Din corespondenţa urmată intre 
casierie cu administraţiunea dorne- 
nielor, relativ la productele secués
trate domnului Costopolo, fost aren
daş al moşiei Segarcea, pentru su
mele datorite din arenda acelei 
moşii pe anul 1876, se constată a- 
semenea că cea mal mare parte a 
productelor in cestinne se înstrăi
naseră inainte de a se fi plătit su
mele datorite, a căror râfuire a avut 
loc tocmai la 12 August 1878.

„La intrarea in funcţiune a actua
lului casier general, d. I. Lupaşcn, 
rămăşiţele din toate dările către 
Stat se urcat), după listele de ră
măşiţe din 1875, la cifra de lei

3 606,024, in vreme ce astăzi ele 
ating enorma sumă de lei 6 832,325.

„l)in cele ce preced, convingân- 
du-mâ că d. Lupaşcu nu este apt 
pentru funcţiuuea ce ocupă, vă rog, 
cu profund respect, Prea înălţate 
Doamne, să bine voiţi a aproba de 
pârtarea d-lul Lupaşcu şi inlocuirea 
sa, in postul de casier general al 
districtului Doljitt, cu d. Constanţi 
nescu, actual câmăraş la salina Tăr 
gul-Ocna.*

Fâr’ a cerceta cauzele adevărate 
ale colosalelor restanţe intr’un sin 
gur judeţ, ministrul crede, că per 
soana casierului şi un caz isolat de 
neincasare e cauza râului.

Nici cunoaştem pe d. Lupaşcu, nici 
ne interesează in cestinne.

Dar iată cum stă lucrul:
Mare parte a judeţului a fost cum 

plit de bântuită de grindină, care a 
nimicit recolta cu desăvârşire. Iar 
plugarii, luaţi peste Dunăre cu bot 
şi cară, nu numai c’afi pierdut boii 
acolo şi şi-a lăsat carele in câmp 
ci puţinele vite pe cari le-att readus 
att umplut judeţul de epizootie 
încât oamenii, cu toată voinţa din 
parte-le, n'att avut cu ce să are, şi 
nu vor avea nici la anul. S î nţelege 
de sine, că nici arendaş, nici plugar 
nu se pot înjuga el ănşii la plug, ş 
c’ntt ajuns Ia sapă de lemn cu toţii 
aproape.

Iată cauza sigură a restanţelor.
Pentra a le incasa va trebui să li se 

vânzâ oamenilor ciaunele de mămăligă 
şi cenuşa din vatră. Cele pasă d-lor 
roşii de starea economică a anul 
judeţ, pricinuită de chiar dumnealor f 
Regula fanarioţilor este: să scoţi 
lapte din piatră. Se va găsi deci ie
nicerul, care să aplice administraţia 
d-lor financiară şi acestui judeţ, se
cătuit până la măduvă de rechi- 
ziţiunl, de epizootie şi de nenorociri 
elementare.

Nu persoanele d-lor liberali sunt 
acelea ce nu ne convin, nu. Lipsa 
de conştiinţă unită cu lipsa de ori
ce cunoştinţe serioase, superficialita
tea, cu care tratează ori-ce cestiune 
cât de gravă, sistemul de-a face o 
mulţime de promisiuni amăgitoare 
alegătorilor, pentru a le fura votu
rile, promisiuni ce nu le îndeplinesc 
nici când, c’un cuvânt minciuna, in
trodusă sistematiceşte in viaţa sta
tului , iată ceea ce ne face sâ-I 
combatem din răsputeri.

D-nia lor, in mare parte săraci de 
ştiinţă şi de ban!, găsesc in organis
mul impersonal al statului singurul 
mijloc de traifi, de aceea luptă fără 
scrupul ; pentru noi insă lupta pen
tru ideea statului nu este o luptă pen
tru existenţa individuală. N’avem ne
voie a ne câcinli la nimenea, nici a 
linguşi mulţimea satt tronul, nici a 
fi politicoşî cu oameni cari nu me-

devârul, verde şi fără incunjur. ne 
simţim in drept dea  scrie cu litere 
de fo ?, şi dispensaţi de politeţa da
torită unul adversar de principii ab
stracte numai.

Mizeria reală a popnlnţiunilor de 
jos, ameninţarea reală cu banca de 
fiţuici, pierderea reală a unei bucăţi 
din pământul strămoşesc, nu sunt o 
materie pentru discuţiunl academice.

car). daca le-am 
inimii,

pe
in fundul 
simpli.

In tr’un car de oale 
argumente metafizice.

face, 
ne-ar

d-niador, 
taxa de

nu se dă cu

Deşi in numeral nostru trecut-, am fă
cut deja observările noastre asupra mesa
jului de deschidere a corpurilor legiuitoare, 
importanţa obiectului ne face a publica 
cn plăcere şi următorul articol, pe care 
m’l trimite nn amic al foii noastre:

CRITICA MESAJULUI

rită a fi tra ta ţi mal bine. Spui ud a

Ca bun Român nn las un singur 
act politic care priveşte patria mea 
nestudiat.

Mesajul de deschidere a sesiu
nii estraordinare a Corpurilor legiu- 
toare, in împrejurările de azi, tre
buia dar să mă preocupe cu deose
bire.

Citind acest mesaj cu durere vă
zui că nu corespunde de loc legi
timelor esiginţe ale situaţiunil noa
stre, şi pare a fi fost redactat cu o 
uşurinţă neertată satt de nişte scrii
tori cu totul lipsiţi de or-ce tact 
politic şi cunoştinţe de drept con
stituţional.

Mu mă voitt ocupa de termenii a tâ t 
de puţin aleşi, prin care d-nil mini
ştrii găsesc de cuviinţă a se face 
inţeleşl de d-nil senatori şi deputaţi. 
Voitt cerca a face numai critica idei
lor ce resultâ din cele ce expun 
d niile lor prin masaj.

Se ştie, că intr'un stat constitu
ţional asemeni acte exprim vederile 
miniştrilor formulate in modul cum 
d-lor le pare mal nimerit.

Prin prima parte d-nil miniştri 
spun d lor senatori şi deputaţi, că i a 
convocat in sesiune extraordinară 
pentru a se ţine de cuvântul ce le 
dedeserâ la închiderea sesiunii tre
cute, câT vor chema când vor cunoa
şte cn deplinătate hotărirea Congre
sului european relativă l i  patria 
noastră, şi spre a le aduce la cnno- 

inţâ atât acea hotârire cât şi lu
crările inaintate de domniile-lor 
in chestiunea dureroasă a posiţiul 
ni el, ce ni s’a creat graţie politice- 
guvernulul achuat.

Asupra acestora vom spune nn- 
mal că poate era mal corect să se 
zică, că Camerile a’att convocat, pre- 
senţa lor fiind reclamată de dato
ria ce att miniştri or-cărui stat con
stituţional de a pune pe ţara legală 
in posiţinne să vază şi să aprecieze 
nişte chestiuni a tâ t de interesante, 
spre a s* pronunţa asupra modulul 
de procedare pentru a se ajunge la 
tra'nşarea lor; iar in cât priveşte actele 
•inaintate de domniile-lor. spre a'şi
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da seama de nişte demarşe, pe care 
s’aâ socotit indrept a le face fără a 
mal consulta corpurile legiuitoare.

In partea a doua, d-nil miniştri 
incep prin a zice că Europa a pri
mit pe România in familia statelor 
europene independente etc. Era ma) 
corect, ni se pare, a zice că Europa a 
recunoscut României dreptul s60 ab- 
antiquo de stat independent. Frasa 
„a primit* e prea elastică, şi ’ml 
pare că numai din pana unui mini
stru român, care ’şi cunoaşte isto
ria ţârei sale, nu trebuia să iasă. 
In privinţa unor asemeni chestiuni, 
a accentua din toate puterile asu
pra drepturilor ţârei, este sacra da
torie a miniştrilor noştri. Frasele cu 
mal multe înţelesuri pot fi utile sta
telor puternice, nu insă şi celor mici. 
E mare deosebirea intre a zice :„ a 
primit pe România* şi „a recunos
cut dreptul României*, căci se puteaţi 
primi şi state cari nu ar fi avut 
nişte drepturi de independinţâ atât 
de necontestabile ca acelea ce se 
constată pentru noi din tractatele 
noastre; şi când miniştrii noştri vor
besc printr’un mesaj Camerilor 
noatre faţă cu d-nil reprcsentanţl 
al puterilor străine de nişte asemeni 
drepturi, nu trebue să se esprime 
prin frase elastice.

Apoi ce însemnează acele insinua- 
ţiunl: ,D v. aveţi dreptul şi datoria 
de a privi, de a cumpăni cu sânge 
rece şi grelele împrejurări in care 
ne aflăm şi aşa de a lua o hotă- 
rlre, care să nu ne compromită 
presentul, care chiar se asigure vii
torul nostru* ?

Mai ântăl d nil miniştri &ă aerul 
a zice, că aceste Camere ar avea 
dreptul nediscutabil să tranşeze ches
tiunile ce resultâ din dispoziţiile re
lative la noi ale tratatului de Berlin.

D-nil miniştri, dacă sunt de această 
părere, puteaă să o spue clar, şi 
să facă o chestiune din competenţa 
Camerilor, pe care să le o pue in 
discuţiune, iar nu să treacă peste 
acest punct atât de discutat de presa 
europeană, şi mal cu seamă de cea 
Română, şi asupra căruia cel puţin 
in parte toţi scriitorii aâ fost de 
acord.

Apoi, dacă credeaâ că Camerile 
vor împărtăşi opiniunea d-lor a să a- 
daoge că intr’un asemenea caz să 
hotărască cum vor crede mal pa
triotic. Suntem ameninţaţi până şi in 
existenţa noastră 1 Dacă nu vom sub 
scrie cu mâna noastră legală sen
tinţa ruperii coastelor ţerel, ni s’a 
prescris perderea chiar a nenoroci
tului present cu care ne-a dăruit 
politica d lor Rosetti-Brâtianu ! Ni 
se impune cu preţul perderel pre- 
sentulul şi compromiterii viitorului 
aceste obligaţiuni? Atunci ce încape 
chibzuială ? Ce mal incap echivoci- 
tăţl ? Sâ ni se spuie cine şi cum ne a- 
meninţâ. Sâ nu se acopere o presiune

FOILETONUL „TIMPULUI“ ”

CU OCAZIA PREMIULUI ACADEMIC...
(armare)

Sâ recapitulăm observările dinres- 
punsul de la pag. 323 :

Zarate a zis: ,1a st colii 17 şi 18 lu& 
istoria caracterul filosofic propriu al sgQ. 
Voltaire fa primai cate in Franţa 'I dete 
această direcţiune.

D. Ureche crede in autoritatea lui 
Zarate, fiind că ni-1 opune. Aşa dar 
cel d’ântâiO, care in Franţa dete 
istoriei caracter filosofic fu Voltaire ; 
insă istoricul Voltaire ştim că a fost 
m secolul al 18. Cu toate aceste d. 
Uteche zice indată mai jo s:

Zicând ca Zarate, că istoria filosofica 
este din secolol 17 ;i 18, fâcnt-am o 
erezie? Dar nn sânt din etcolul 17 Rol- 
lin, Bossaet, Fleary ?

Aşa dar francejil Rollin, Bossuet, 
Fleury ab scris după d. Ureche is
torii filosofice in secolul 17. Dar a- 
tuncl cum râmâne cu afirmarea de 
mal sus a lui Zarate, că Voltaire (din 
secolul 18) fu primul, care in Franţa 
dete istoriei direcţiunea filosofică?

Aceasta cam are aerul de contra
zicere. Sab este numai o formă si- 
leptică ?

Sâ relevăm altă greşalâ, oare cum 
substanţială.

care e de interesul ţârei a fi scoasă 
la lumină. S& ni se ceară In vederea 
că suntem mici şi in nepntinţâ de a 
lupta contra ameninţătorilor, inre- 
gistrarea numai a acelor disposiţiunl, 
dar sâ se accentueze bine asupra 
ameninţării şi presiunii, ca sânu ni se 
zică mâne poimâine că cu multă 
plăcere şi din convincţiune am pri
mit această dureroasă soartă ? Să 
putem la timp când vom oţeti (cum 
zic d-nil miniştri prin mesaj) e 
nergia noastră, sâ zicem : Nu am 
primit de voe bună acea soartă, şi 
dar voim drepturile pe care numai 
impunerea ni le-a luat.

Pentru cine ascund d nil miniştri 
ameninţările şi pe ameninţători, de 
vor fi esistând ?jTentru Europa ? Eu
ropa, de vor fi esistând ameninţări 
şi ameninţători, ştie acestea mal bine 
de cât or cine. Ea ne-a impus a- 
ceastâ ¡soartă. Pentru ţară ? Dar 
pentru ce- ascund ţerel soarta el ? 
Pentru ce mal consultaţi ţara legală, 
dacă credeţi că sunteţi, in drept a 
’l ascunde asemeni chestiuni vitale ? 
Nu aveţi dreptul, d-lor miniştri, a as
cunde asemeni lucruri Românilor, al 
căror mandatari sunteţi, şi vâ călcaţi 
mandatul dacă le ascundeţl. Vâ 
temeţi a o spune clar? Dar de cine 
vô temeţi ? De streini ? Puţin do
vediţi că simţiţi Româneşte şi că 
sunteţi Români. De ţeară vâ e tea
mă? Dar cum cutezaţi a vâ juca 
cu soarta el şi a procédé in ches
tiuni pe cari sâ vâ fie teamă a ’i 
le spune ?

Ori nu esistâ nici o ameninţare şi 
nici un ameninţător ? Atunci pen
tru ce vô permiteţi asemeni insi
nuări, prin cari aţi putea induce in 
eroare Camerile sâ le faceţi a se 
teme de lucruri imaginare şi să tran- 
sigâ cu conştiinţa?

Ce însemnează apoi acele fraze:
» Astfel vom fi indrept a zice Europei : 
„România merita mal mult delà ma
crele areopag.*... „Ceea ce rivalitatea 
„intereselor şi necesităţile momen- 
„tulul nu ne-a dat astăzi, mâne ni 
„se va da, ete.?* Fost-aţI autorizaţi 
de ţară a cerşetori, domnilor mini
ştri? Dacă nu ne vom supune or
beşte poruncilor străine, nu vom a- 
vea nici dreptul de a cerşetori? Dom- 
niile-voastre aveţi curajul a spune 
aceasta oficial ţârei? România avea 
dreptul a i se recunoaşte mal mult. 
Da. Aceasta puteaţi şi trebuiaţl s’o zi
ceţi. Căci România e o ţară mândră de 
drepturil j el, dar nu o fiinţă, care lu
crează numai pentru a merita delà 
alţii. Congresul nu ne-a dat, ci ne-a 
recunoscut unele drepturi şi n'a voit 
a ne recunoaşte d’o-cam-datâ altele, 
lată termenii româneşti şi clari cu 
cari ar fi trebuit a vâ servi, şi pen
tru cari cred că nu ne pierdeam esi- 
stenţa şi nici chiar d-niilor-voastre 
nu vi se putea întâmpla vre o ne
norocire. Afară numai dacă nu aţi fi

Dar nu sunt din secolul 17 Rollin, 
Bossaet, Fleary?

esclamâ d. Ureche pentru a proba, 
că istoria filosofică este şi in seco
lul 17.

Nu i-a fost destul esperienţa cu 
Voltaire; tribue s’o mal păţească şi 
cu Rollin!

Rollin nu este istoric in secolul 17. 
Rollin este, ce e drept, născut in 
secolul 17 (şi Voltaire era născut in 
secolul 17), dar nu devine autor de 
cât in secolul al 18. Prima lui pu
blicare este din 1715, iar Histoire 
ancienne este abia de la 1730—1738.

Hotârit lucru: numele proprii sunt 
nefericirea d-lul Ureche.
3. Eroarea relativă la inceputul istoriei 

germanilor.
In primele pagine ale „Revistei 

Contimporane* d. Ureche zisese:
»Orl-ce neam începe ăntăî prin poesie 
»Fiinţa de’gi pricepe.*

este nn adevăr eşit din poetica pană a 
Ini Văcărescn. Şi acest adevăr il con
firmă cercetarea desvoltSrii cugetării la 
toate popoarele Europei. Acest stadia 
demonstra, ca regală nestrămutat», că 
filosofia, ca istoria fiica filosofici, nn vin 
decăt după ce poesia populară începe a 
tăcd, nn vin decăt atonei cănd naţiunea 
s’a aşezat şi a gostat din viaţa liniştei 
publice. Mai înalt ăneă, //is t. Var. ale 
Ini JElicn, in F.rmip in (1) A risto t (2) a-

crezut poate, că vorbind astfel aţi fi 
perdut puterea, şi intr’un asemenea 
caz, trist lucru, dacă voiţi a vâ mân- 
ţine la guvern prin acte de adula- 
ţiune către străini in detrimentul ţâ
rei, pe voinţa căreia numai, ar trebui 
sâ vâ rezemaţi. In fine, faceţi in 
numele domniilor-voastre ce voiţi, nu 
insă şi in numele ţârei?

Ceva foarte grav este apoi partea 
unde aţi pus sub pana mult iubitu
lui nostru Buveran şi perfect monarh 
constituţional, frasele: „Căt pentru 
„mine, d-lor senatori, d-lor deputaţi, 
„v’o declar : Oricare va H hotărirea 
„d voastră, aceasta va f i  hotărirea 
„mea.*

Cum? Aţi uitat că Constituţiunea 
dă drept Domnitorului a desaproba 
vederile camerüor făcând apel la na
ţiune? Nu ştiţi, că Domnul nu poate 
delega puterile, prerogativele sale ni- 
minul, şi că dar nu e in drept prin 
anticipaţiune a lua asemeni legă- 
minte ?

Ştim că un Domn constituţional 
cată să facă ceea ce voeşte naţiu-j 
nea legal represintatâ prin Camerile 
el, insă in limita competinţel lor şi 
in condiţiunile pactului fundamen
tal al ţârei. Dar nu se poate pune 
in nici un caz a face asemeni re
nunţări anticipate in favoarea unor 
Camere, pe cari are dreptul a le 
desaproba prin disolvare; aceasta, 
cu atât mal mult, cu cât in ches
tiuni de tocmai competinţa Came
rilor chiar.

In fine mesajul termină prin fra
sele : „Naţiunea Română a dobândit 
„buna-voinţâ a guvernelor străine, 
„stima naţiunilor etc.*

Dar ce inseamnâ vorba „buna-vo
inţă*? avem nevoe de bine faceri ? 
Nu era mal bine să ziceţi: „România 
a fost mal binecunoscută de pute
rile străine*? Ce atâta milogeală? 
Milogiţi-vâ personal d-niile-voastre 
dacă aveţi nevoe, dar nu înjosiţi 
ţara, spre a nu ne face poate sâ per- 
dem din prestijul revendicat de 
Domnitor şi eroii noştri pe câm
pul de luptă prin curajul şi sân
gele lor. Stima puterilor am avut-o, 
d-lor miniştri, şi dacă capul statului 
şi brava noastră armată a făcut ca 
ea sâ devie astăzi aşa de eclatantă, 
ca sub Ştefan şi Mihaib, nu trebue 
sâ o ofiliţi prin milogeli şi adula- 
ţiunl. Fiţi demni, dacă puteţi. Dacă 
nu, lăsaţi locul altora, cari, cu mal 
mult curaj şi prestij, sâ nu repre- 
ainte faţă cu străinii. X...

REVISTA ZIARELOR
Constituţia este astăzi inlăturată. Pană 

acum cel puţia an vël înşelător, lăsat ăncă 
dintr’un instinct de pudoare, acoperiş, de şi 
uşor, uneltirile făţarnice contra pactnlol 
fondamental din 1866, uneltiri culpabile, 
ce nrzeaQ continuii radicalii de la patere.

flSm cS Grecii dinţară pană şi legile lor 
înainte de a cunoaşte scrisoarea.

La incepat istoria nn se scrie, ci se 
face, zice Q uinct. Tradiţinniie sunt con
servate snb forma poeticâ şi transmise 
din tată in fin cu toate erorile proprii 
CopilSriei popoarelor, fără conesinne de 
canse ca efecte. Aşa, istoria Germanilor 
începe cu cantul lai Sicgfried in poemul 
Analelor.

Intre simptomele de suferinţă, de 
care se ocupa gluma no< stră literară 
(glumă şi nu prea) era şi „contra
zicerea gândirilor puse lângă olaltă.* 
Ca exemplu am relevat şi acel pa
saj din studiul asupra lui Miron 
Costin cu următoarele cuvinte :

La pag. 1 gi 2 a revistei ni se susţine 
că istoria, fiica filosofiei, na vine decăt 
după ce poesia populară începe a tacă, 
şi îndată se adaogă :

istoria Germanilor incepe ca căntal lai 
Siegfiied din poemul Analelor (?)

Cum se justifică acum D. Ureche? 
„Revista* de la 1 Iunie, pag. 319 şi 
320:

Ce află d, Titu Livin Maiorescu in 
aceste şiruri ale mele chiar şi alese de 
domnis-88, după trebuinţa cansei sale?

O erezie?
Nu; de erezie nu este vorba.
Să jrib ize că nn e edeiăret că :

Dar, de astăzi, sfrunta rea este învederată.
Nu mal există minister constituţional; 

toate uzurile constituţionale sunt lepădat», 
ca obiceiuri netrebnice in cugetarea pro- 
tivniciior noştri, şi urmări absolutiste sunt 
începute,—cum se şi cade neapărat, cănd 
vedem in fruntea miniştrilor cel d’antăid 
iscălit pe d. Cogălniceanu, in mesajul de 
deschidere a Corpurilor legiuitoare.

Unde este primnl-ministrn? Cine ia 
responsabilitatea nenorocirilor ce se pregă
tesc a se asvărli peste ţară? Cu cine lu
crează Camera? Şi cui să adresăm recla
mările noastre ?

D. Ioan Brătianu lipseşte; lumea zice că 
d-sa este bolnav. Nenorocire! Noi cei 
d’ăntăl, din ăntăia zi in care s’a întâmplat 
accidentnl de la Cotroceni, am arătat re
gretele noastre, şi am esprimat dorinţa 
anei repede vindecări. Dar... Provedinţa, 
se vede, nn a ascultat rugăciunile noastre 
şi fostnl prim-ministru nu poate lua di
recţiunea afacerilor.

Din această imprejurare insă, trebue oare 
înlăturate necesităţile constituţionale?

Noi nn credem aceasta.—Ştim că radi
calii se deosibesc de ceilalţi muritori şi 
sub acest punt de vedere că, in presump- 
ţiunea lor nesocotită, plecând diutr’an 
egoism orb, ei cred că ţara şi şeful lor 
este tot una; cănd vor perde pe cel d’ăn- 
tăi, puţin le importă de cea-laltă!

Iu lipsa domnului Brătianu, urma ca 
un alt bărbat să ia sarcina presidenţel 
consiliului; căci noi nu ne putem convinge 
că, afară de fostul preşedinte de consilii], 
Romănia întreagă n’ar mai avea nici un 
alt bărbaţ, care să fie la inălţiu ea ca- 
pacităţei celui ce lipseşte azi de la pre- 
şedinţa consiliului.

Cănd nn asistă prim-ministru, nu asistă 
nici minister, este o stare anarchică; şi ra
dicalii tocmai in mijlocul dificultăţilor de 
astăzi, au crezut că este patriotic a con
silia pe Suveranul României să tolereze o 
asemenea stare de lucruri 1

De cănd esistă staturi parlamentare, de 
cănd esistă regime constituţionale, nn s’a 
mal văzut un asemenea procediment, ca nn 
mesaj de deschidere a vre-nnnl parlament, 
care este programa ministerului, să fie lu
crat, şi citit înaintea Corpurilor Legiui
toare, de nn minister, care n’are fiinţă, şi 
nn minister nu are fiinţă, cănd nu esistă 
preşedinte de consilifi.

Cui, prin urmare, să întoarcem cuvin
tele din mesajul de deschidere a Corpuri
lor Legiuitoare, şi să’î zicem : «O rt care a 

fo s t  hotărirea Europei, ori căt de dureroase 
su n t pentru noi consecinţele acestei h o tănrl, 
avem o convicţiune adencă, şi păstrăm pen
tru totd’auna că nu ne-am fă c u t datoria', că 
această lipsă dela datoriile noastre istoria 
o va spune generaţinnilor viitoare; că sân
gele, vărsat cu at&ta vitejie şi cu atăta 
glorie de demnii descendenţi al eroilor de 
la Racova, va păta vecinie frnntea acelora, 
cari nn aQ ştiut să profite de atătea stră
lucite isbănzi repurtate de ostaşi pe câm
pul de luptă!,

Cui, prin urm ire , să întoarcem cuvin
tele din mesaj, şi să’î zicem : *D aca es
perienţa ne-a dovedit că putem  compta pe noi

* O ri _ ee neam incepe ăntăi prin poesie, 
fiin ţa  de 'ţ i  pricepe,  cum zice Yăcărescu.

Nu am sâ probez, fiind că nu e in 
chestie.

Am zis că primii poeţi, că primii mu- 
sicanţi fură priimi cronicari ai popoa
relor. . . .  Istoria N em ţilor Domnului Ma- 
ioresen ea inseşi incepe, adausei, cu nn 
cănt din Niebelungen,... Dar tot eu am 
arătat ce diferinţă este intre Linus, 
Peani, Treui, Rapsozi, intre cântăreţii 
primi ai faptelor şi intre istorici. Istoria 
inca nu este balada lăutarilor cântând 
la mesele Domnilor faptele Domnilor 
trecuţi cu laudă... Unde este contrazicere 
dară, cănd spunând ca Qu ¡net (page 298 
Tome IX ed. 1857 Paris), că histoire 
allemande commence par te chant de Sieg- 

fr ie d y —adaog că istoria (nn balada, nn 
cronicnl, ci istoria, fiica filosofiei) nn vine 
decăt dopă ce poesia populară incepe a 
tăcea i

insine, de ce dar ne ceri sacrificiul 4  
noastre de peste P r u tl»

Cui, prin armare, să întoarcem • 
tele din mesajul citii de d. Cogălţe 
şi să’i zicem : „Este adevărat că <fl 
naţiunilor ta ri se dovedeţte tn tim pul rţi 
dar cum a lucrat guvernai rom ăi i 
călătoria la Livadis, de la con vet iţi 
Ploeşti, ca să depărteze ispitele nei r  
a căror consecenţă este astăzi sai L 
judeţelor noastre de peste P ru tl*

Cărui prim ministra sâ’i îutoafia.

,/)l

vintele din mesaj, şi eâ’I zicem . 
mai vorbeşti de buna voinţă a g < 
străine, cănd politica ta nedibace ¡JjH 
străinat toate guvernele, cănd anijii 
ta armare a indispus toate cabinji 
chiar pe acela, care ăncă de la |il 
începuse ispitele Sate 1“

Cărui prim-ministru să’l în toana» 
vintele din mesaj, şi să’l zicem *1 
faci de povăţueştl pe Măria Sa să im  
prin d. Cogălniceanu, că: orl-c&ra'tâ 
hotărirea actualelor Camere, ace» p. 
şi hotărirea Domnitorului. Căci II
nul ţârei este neresponsabil ; şi miişt .¡r
răspunzător... trebue să ştie că, ori 
şi orl-cum, la cea d’ânteî ocnziun 
curând, saii orl-căt de târziii, cLj I 
na curge pr; scripţiane, ministerul:? t |  
să răspunză înaintea înaltei Curţi d B 
ti ţie, pe lângă altele, şi de aceas : I  
mare, cnm adică a lăsat o Cameră a l  
nară să sancţioneze cedarea Basttlfl
f a r a  a  A f tn a n lf a  Hi ror»f. n a t . i n n p a  f in n v  i t f lfără a consulta direct naţiunea, cony Iul 
o din noii în comiţiile sale * ?

Un minister nn se poate ascundcl-l 
tele voturilor Camerelor, când este [o»' 
de a ee viola legea legilor, pactul 
mental din 1866, şi cănd Camereleftin 
nare nn pot interpreta de cât legi V I  
iar nici cum dispoziţiunile ConstituţiA l

Starea noastră actuală nu o puteMm 
numi da cât anarchică. Ânarchie ee  £  
tanc! când domneşte uitarea legilorpfB
gile sunt astă-zi înm orm ântate....ci «I
esistă prim -m inistru, care să ia re£pr>jj$j 
bilitatea îm prejurărilor, când nu esiij I  
mere competente, spre a hotărî de °IM 
saQ nu a se ceda BasArabis.

Numai ţara se poate pronunţa |ijj9 
ceastă grea şi escepţională materie. il 
merele actuale nu represintă ţara,]!:* 
inţa sacrificiu lu i, pe care ne zice m l 

jul citit de d. Cogălniceanu că tresei'' 
’1 facem dând judeţele noastre de n ţ  
P rut.

Documentai, citit de d. ministru i| 
terne, ne îndeamnă, este foarte adş(i| 
la nn asemenea sacrificii!; dar să 
şi ţara ce glăsutţie.... Şi glasul Romă) .H 
o, Dumnezeule! nu este glasul majoi '■ 1  
lor actuale din Cameră şi Senat!

Indemnnl citit de d. CogălniceantjifM 
sacrifica Basarabia, acest îndemn, erfc 
1878 de pe inălţimea aceleiaşi tribn ' 
de unde se auzi sperjurul in 1864, D | 
indemn..... istoria ’1 va in registre, i uji 
naraţiunile viitoare vor putea lesne s! M  
cine a fost acela, care s’a trimis djj|>l 
vern să apere Basarabia in Congres A 
la Berlin.

E i nune etu d im in i..... (Presei

»Istoria Germanilor incepe cu ol 
Siegfrid in poemul A nalelor.

D. T. L. Maiorescu pane aci uni 
Să adăogim şi noi la? alD-luiSipi 

reşca pe unul al nostru mai compn 
Ca însemnează acel? acel erudit
Priveşte el vorba analelor, cum 

părit-o un zeţar căruia e permis î
ignorat căt un redactor de la Contor ti

Poemul analelorl... Are de ce rid- I 
Maiorescu, căci zeţarul tot atât d<f» 
miliar ca D-sa cu numele unor isi'J) 
ca Ocampo, Morales le a zeţoit gţş 
D-sa nn ştie oorige A nalelor prin e  
lelor 1

Intr’adevăr Voltaire avea drept A 
nu este m at rea ignoranţă decăt a critic J

fi

Un semn de intrebare pus in ii
a i irentezâ după proposiţia unui 

este ştiut că însemnează indoiaRI 
celuia, care a pus semnul de iu i 
bare, despre adevărul proposiţietj 

Semnul de intrebare al uoii
Unde este cont azicerea? In chiar 

aceste cuvinte! Dacă se susţine, că 
istoria (ori ce fel de istorie) vine 
după ce poezia populară tace, nu se 
poate susţine indată, că istoria Ger
manilor incepe cu căntul lui Siegfried. 
Aici este aceeaşi contrazicere ca in 
caşul citat mal sus cu istoria filoso 
ficâ in Franţa din secolul 17, şi din 
aceeaşi cauză, adecă din cauza cită
rilor nemistuite. Dar D. Ureche nu 
se linişteşte cu atât. D-sa continuă:

exprimă dar îndoi ala de spre adevij 
afirmării D-loi Ureche, că istej 
Germanilor incepe cu cântul - J ‘‘ 
Siegfried din poemul Analelor, gj 
şală de tipar a Revistei pe cari-! 
indrepteazâ D. Ureche prin Am>\ 
lor (ar fi fost mai bine sâ zică j 
malilor, fiindcă este vorba de Am! 
eroii Goţilor). Poemul Antalelor D I 
Ureche este, cum ne spune D-sa!» 
snşi in respunsnl citat mai sus, pjf 
mul german Nibelungen.



Y
C R O N I C A

w -  Academicii Română, In şedinţa de 
'“ "tembre 1878, s’a citit raportai oo- 

nsSrcinatS ca cercetarea probe- 
’îffiitduoţinnl din autorii latini. Pro- 
ţari .1 al comisinnel, arată că tra- 

se resping, şi că d. Qainteeon 
rcinat a face raportai special, 
astn, D. Qnintesou citeşte rapor- 
upe care se deschide discnţinnea. 
lesiu, cerând cuveneul, zice ci nn 
abţine fără a objecta că prin ra
sata se condamna, poate fără co
de cuvinte şi forme de soriere cari 

| a  să fost şi sunt usitute de so- 
hiar in actele el oficiale; şi că ai 
fi nu numai o contrazicere, ci 

Râs *de confnsiune pentru viitorii 
ţi la traducerile propuse de so

ţi te seu răspunde că D. Babesini se 
la  apreţiările sale; raportai nu a 
Jstinnea neologismului sau a mo 

scriere a cuvintelor, ci mat mult 
Isa traducerilor faţă cu originalul 
[uitat cu atâtea probe şi esample. 
ţjnan arată că fondul concloeii- 

şdmis de comisiuna întreagă, 
1 espuneroi care s’a făcut prin 

Ascultate a raportorului, carele este 
leponeabil pentru redacţia ne şi a- 

Cere f ae face această distincţinne. 
ffdobescu eşî arată mirarea cum tra- 

tmnl antor atăt de facil, ca Pliniu, 
lut reuşi, pe cănd autori mult mat 

Ti tu Liviu, luliu Cesare şi Sa- 
Et putut aflt traducători. Oare tra- 
Sactuale sunt mal rele de căt cele 
I ool ne-am făcut mal severi as-

nan răspunde că, tocmai fiind- 
ki este mal t şor de tradus, corni- 

trebuit să pretinză ca traducerea 
[e mai bucă, fără a justifica lue- 

fc traducerilor anterioare. 
i S f i t  aiiiescu na inţ-lege eeplieaţianea 
|J.|htâ.dt d. Odobeecn.
Jv*  k*’ dz* zice că dacă traducerile Ini 

jţsiia, laliU Cest re şi Tacita se par as- 
JajDŞd/oer», tocmai aceasta este un ar- 

H  entra ca acum să cerem ca tra
ce le facem să fie căt se poate 
; mai ales că, cu căt înaintăm, 

Şatră face progrese în cnltnră şi 
[lai maniabilă pentru traduce ton. 
Mkkă cere a se constata că de şi, 

al societăţei, a figurat în oomi- 
fc' căreia raport s’a ascultat, d-lnl 

re  luat parte la cercetarea traduce-

[Ţaceatora, căci cerc tarea se făcuse şi 
edese le raportor; dar d-lni nu s’ar 
nit du mele apreţiărî ale d-lul Quin-

JH p t i  diametralmente opuse ca prin-

iotescu răspunde că prin lucrarea 
a trecut prin cuget să condamne 
R» de limbă sad ortografie ca cari 
[opacă, aici să favorizeze sisteme 
plac d lui Urechiă, ci s’a mărgi- 

■pone convicţiunile sale asupra tră 
itor venite la coneure, arătănd erori 
le concurenţi în lucrările lor. 
ou crede că, după discuţiunila ur-

este oare sigur, că istoria 
Fuior incepe cu căntul lui Sieg- 
uin Nelungen ?
¡1 pe la 1857 a fost poate 
nuui literat francez să zi< ă 

M  aliem ande comtnence p a r  le 
\k Siegfried, in anal 1873 ne 
Hi unui literat să zică aşa in 
P  istoria germanilor incepe 
cânt din Nibelungen. Astăzi, 
'olemica iscată la 1851 de I.
i in eontra lui Lachmann, li- 
germanâ este lămurită asu- 

Impului Nibelungilor şi susţine, 
I s t  poem a fost compus iu se- 

ti 12 după Christos din tra- 
lioetice mai vechi, 
lieni insS nu va putea afirma, 
.oria germanilor incepe cu un 
tocmai din secolul al 12 d. Chr. 
era vorba de a se cita cel 
rjechiu poem însemnat al ger- 

trebuia să fie citat aşa nu 
i{Ani al lui H ildebrand  din se 

•*5 ilal secolul al 8 lea, şi nu Ni- 
V» din secolul al 12-lea.
» ce voia să zică acel semn 
itrebare pus după afirmarea 
Ureche; şi acum remăne nu
li ni se esplice, ce voia să zică 
>1 mai compact al D-sale?

(va urma)

TIM P ÜL

mate şi după raportul ascultat, totuşi tre- 
bue să no mulţumim că la concursurile 
noastre se presintă concurenţi atăt de nu
meroşi ; acesta este un semn că junele ge- 
neraţiuni încep a se deda la ocnpaţinnl 
nobile, şi că, departe de a se desenragia, 
din contra vor citi obssrvaţinnile judici
oase făcute de eminentul proftsor prin ra
portai să ti, şi la anul viitor vor veni cu 
probe mai corecte şi mai bune. D-lnl în
cheia propnnănd a se pnne la vot con- 
olnsinnile raportului, căci o discnţinne mal 
îndelungată n’ar avea nici nn resnltat.

D. Odobescn, înainta de a se ‘proceda la 
votare, cere lămuriri comisinnel asupra 
propunerei ce face despre ediţinnea ca care 
să se serve traducătorii.

D-nil Qcintescn şi Baritifi dau lămuri
ri!« cerute, dară, după observaţiunile d-lul 
Roman, aceasta se recomandă comiaiunel 
oare are să reguleze propunerile de con- 
onrsnrl.

După acestea, punenda-se la vot rapor
tul comisinnel in total, se admite cu ma
joritate.

D. Grigore Stefănescu face o comunicare 
foarte importantă despre o descoperiră pa
leontologică : aflarea unei măsele de Di- 
noter pe moşia Gaiceni, pe valea Berche- 
cinlni, in districtul Tecncinloi, care este 
ascnltată cu vid interes.

La propunerea relativă la tipărirea o- 
perilor Cant miriane, d. Sion, văzănd că 
se propune a se tipări Vila Constantini 
Cantemiri şi Co'ectanea Orientalia na mai in

limba latină, arată părerea şi dorinţa ca 
aceste opere să se şi traducă ca să le poată 
citi şi Romanii cari nu ştifi latineşte.

D. Stnrza spune că de ideea aceasta s’a 
ocnpat şi secţiunea, dară in vedere că cu 
traducerea s’ar ingreuna spesele şi totodată 
s'ar intărzia tipărirea operilor Cantemi- 
rian, căci to ţi doreso să Ie vază mal cu- 
rănd eşite la lumină, a renunţat la dănsa, 
rămăind ca traducerea să se facă mai 
tărzifi.

D. Sion arătănd că prin acestea a ară
ta t nnmal o dorinţă, iată nn o propnnere, 
votează şi se aprobă o se tipări 3 din o- 
perele Cantemiriane şi anume:

1. Vila Constantini Cantemiri.
2. Colectarea Orientalia,
3. Istoria ieroglifică, pentru care ca* 1- 

culănd-se spesele pentru 40 coaie tipărite 
s’att designat o sumă de 6,500 lei dispo
nibili, după cum se specifică anume prin 
procesul-verbal al secţinnei.

In şedinţa din 15 septembra 1878. d. 
preşedinte a invitat pe membrii comisin- 
nel însărcinate a se pronunţa pentru cea 
mai bună carte ce trebue să capete premiul 
Năsturel ea să adune spre a se consnlta. 
Şedinţa se suspendă şi membrii comiaiunel 
se retrag pentru aceasta. Ca această lu
crare ocnpănda-se pănă la 7 ore, şedinţa 
nn se mai putut redeschide.

*

M. S. Doamna a sosit, iu deplină să
nătate, in Capitală la palat da la Cotrocenî.

NOT1TA BIBLIOGRAFICA
Ş

Elemente de Aritmetică pentru uzul şroalelor secundare de Di- 
mitrie Petrescu. profesor la universitatea din Bucureşti.—Op apro
bat de ministerul culţi-lor şi instrucţiunii publice. Bucureşti 1878.— 
1 voi. 8°, 262 pag.

In urma recensiunii făcute manuscrisului d-lnl Petres u. ministerul, 
vëzënd claritatea şi preebiunea cu care este lucrat, şi ingrijirea ce a 
pus-o domnul profesor de universitate de a l face să rëspuuzâ progra
mului oficial, a aprobat cartea pentru şcoalele secundare din ţară.

Nu suntem dispuşi a urma şi noi drumul d-lul Gr. Stefânescu saü 
al consiliului permanent, pentru că de o camdatâ nu ne interesează 
practicitatea c&rţil, ci onestitatea literară. Adevërat că o carte de 
şcoală nu poate fi originală. Ea va fi totdeuna mai mult ori mai pu
ţin un mozaic de definiţiunile cele mai bune, date in forma cea scurtă, 
mal hotărită, mai lesne de inţeles. Dar in acest caz autorul va trebui 
să citeze neapărat literatura întreagă de care s’a servit, fie in pre
faţă, fie intr'un adaos bibliografic, fie in text chiar. Nu e permis de a 
copia autori străini fără a-i cita, fără a pomeni că ne-am servit de 
definiţinnile, de exemplele, de comparaţiile lor chiar.

Maniera de a’şi apropia cugetări străine in mod conştiut şi a le da 
drept ale sale, a devenit la noi calea • tftiuă de a ajunge la renume 
şi la bani. Vestitul Pseudo-Ureche, representantul-prototip al furtişa
gului literar şi coleg cu d. Petrescu, Pseudo-Ureche, care fişi ia operile 
dramatice din Lope de Tcga, ştiinţa filologică de la un băiat de 15 
ani (Aicoli), şi care n’are nimic al lui, de la nume incepënd, escamo
tat de la un cronicar vechiü, pănă la zecile de volume, ce promite a le 
publica, acest prototip, zicem, n’a putut rêmâne fără imitatori mal mult 
ori mal puţin indrăsneţf.

In prefaţa Aritmeticei sale, d. Petrescu zice, că profitând de expe
rienţa făcută de d-sa ca profesor, a lucrat opul sëü, in scop de a veni 
cu slabele d-sale cunoştinţl in ajutorul junimel studioase, fă ră  a avea 
pretenţiunea de a fi, făcut ceva perfect.

Pentru a demonstra insă de ce fel de experienţe a profitat d. pro
fesor de universitate şi ale cui cunoştinţe slabe vin in ajutorul juni
mel, fără a avea pretenţiunea de a fi făcut ceva perfect, vom des
chide următoarea carte franceză : Éléments d’Arithlllétiqiie par J. 
A- Serret, membre de l’Institut. 3-ème édition, Paris 1861 (Editor: 
Mallet-Bachelier, Quai des Augustins 55).

Din această carte deschidem orl-ce faţă vom voi şi vom găsi ind&tâ 
cuvënt din cuvônt experienţa profitată de d. Petrescu, slabele d-sale 
cunoştinţe şi modestia sa de a nu fi făcut ceva perfect.

lată  dar căteva exemple :

Petrescu.
Pag. 7. întrebuinţăm cnvăntnl jin itate  

pentru a arăta un obiect oare care, fecund 
abstracţiune de calităţile sale; şi numim 
in general număr h B totalitatea de mai 
multe unităţi sa ii unitatea 3 n să şi.

Aritmetica este ştiinţa nnmerilor. Ea are 
drept obiect principal operaţiunile, ce pu
tem sSvărgi asupra nnmerilor şi a cărora 
totalitate constitue calculul. Numeraţiunea 
are drept obiect a numi şi a scrie nume
ri le.

Petrescu
Pag, 9  alin. 5. — Orî-ce număr este reu

nirea a mai multor părţi compuse, fie-care 
de unităţi de un oarecare ordin in nnmăr 
mal mie de c it zece.

Resultă din acest principii!, că pentrn 
a rosti nn număr oare care, este destul a 
spune oăte unităţi de fie-care ordin cu
prinde acest nnmăr. De exemplu: un nu
măr ne va fi cn total cunoscut, daca ni 
se va spâne, că el onprinde oine! sutimi 
de mii, doă zecimi de mii, patru sutimi, 
şase zecimi şi cinci unităţi.

Considerarea unităţilor de diferite ordine

Serret.
Pag. 1. On emploie le mot unité pour 

désigner nn objet quelcorqne, faisant ainsi 
abstraction de ses qualités particulières, et 
l'on comprend sons le nom general de nom
bre  ̂ soit l’assemblage de plusieurs unités, 
soit l’nnité elle-même.

L'arithmétique est la science des nom
bres. Elle a pour objet principal les opé
rations qne l’on peut exécuter sur les nom
bres et dont l’ensemble constitue le calcul, 
La numération a ponr bnt d’énoncer et 
d’éorire les nombres.

Serret
Pap. 3 a/in. 1.—-Tout nombre est la réu

nion de plusieurs parties composées cha
cune d’unités d’an certain ordre, en nom
bre inférieur à dix.

D'aprds ce prinoipeil suffira, pour énon
cer nn nombre qneloonqne, d’indiquer com
bien d’nnités de chaque ordre ce nombre 
contient. Par exemple nn nombre nons 
sera parfaitement connn si l'on nons dit 
qu’il renferme trois centaimes de mille, 
neuf centaines, quatre dizaines, deux unités.

coostitne sistema noastră de nnmeraţinne; 
numărul zece, care arată căte unităţi de 
un oare care ordin trebnesc pentru a forma 
unitatea de ordinnl următor, ae numeşte 
baza sistemului, şi sistemul se numeşte 
sistem zecimal.

I
I

differents ordres, qoi constitue notre sys
tème de numération, le nombre dix, qui 
exprime combien il font d’unités d’un cer
tain ordre ponr former ane unité de l’or
dre suivant, se nomme la base do système, 
et celai-ei est dit système décimal.

Petrescu Serret
Pag. 13 al. 1. — Adunarea este o ope

raţie, care are drept obiect a reuni toate 
unităţile cuprinse in ma! multe numere 
date de acelaşi fel, in nn singur nnmăr 
nnmit sumă sad total.

Petrescu.
Pag. 63. — 72. Numim mărime tot ce 

poate primi creştere Bau micşorare. De 
exemplu: lungimile, suprafeţele, volumele, 
greutatea corpurilor, rep»junea unui corp 
în mişcare, snnt mărimi.

Cănd o mărime coprinde esact o a dona 
mărime de aceliş fel de 2, 3, etc. ori, 
zicem că ăntăia mărime este nn multipla 
a celei de a dona. In reciproca, cea de a 
dona este nn submultiplu sad o parte ali- 
cotă a celei ăntSid.

Numim unitate o mărime lnată dnpă 
voe, dar bine cnnoscută, şi care servă a ' 
măsura mărimile de acelaş fel cn dăusa.

A măsura o mărime va să zică a cănta 
căte unităţi satt părţi alicote ale unităţii 
coprinde această mărime. Na vom consi
dera acum de căt următoarele două cazuri 
simple ale măsnrel mărimilor: 1° Mări
mea este nn multipla al unităţii; 2° Mă
rimea este nn multipla al anei părţi ali
cote oare-care a unităţi.

In toate casările, numim număr, re
zultatul măsurii nnel mărimi.

Numim număr iutreg sad un intreg> 
numărul care măsoară o mărime care este 
un mnltipln al nnităţil.

Pănă aci noi am studiat nnmal nume
rele întregi, pe care le am considerat ca 
arătănd colecţinni de obiecte asemenea, 
dar distincte.

Numim număr fracţionar sau fracţiune, 
numărul care măsoară o mărime, care este 
un multiplu al unei oare care părţi ali
cote a unităţii.

Cănd preţuim ast-fel mărimile în nu
mere, le nnmim cantităţi.

Matematicii«, a cărora Aritmetica oons- 
titue cea d’Sntăid parte, snnt ştiinţa mă
rimilor.

Pag. 7 al. 1. — L'addition est une oj'é-

seul nombre tontes les unités contenues 
dans plusieurs nombres donnés.

Serret.
Pag. 52 al. / .—77. On nomme grandeur 

tont ce qui est susceptible d'augmentation. 
Par exemple, les longueurs, les surfaces, les 
volumes, le poids vitesse d’un des corps, la 
corps en mouvement, sont» des grandeurs.

Si nne grandeur contient exactement 
une seconde grandeur de même espèce 2, 
3, etc., fois, on dit que la première gran
deur est nn multiple de la deux è ue. Ré
ciproquement, la seconde grandeur est nn 
sous-multiple on nne partie aliquote de la 
première.

On nomme unité une grandeur arbitraire, 
mais bien conne, et qui sert à mesurer les 
grandeurs de même es;èco qu’elle.

Mesurer une grandeur, c’est cherche* 
combien cette grandeur renferme d’anités 
et de parties aliquotes de i'unité. Nous ne 
considérerons ponr le moment qae les deux 
cas les pins simples de la mesure des gran
deurs, savoir: le cas où la grandeur qu'on 
vent mesurer est un multiple de l’unité, 
et celui où elle est un multiple d’ane cer
taine partie aliquote de l’onité.

Dans tons les cas, le résultat de la me
sure d'nne grandeur est appelé un nombre.

Quand nne grandeur est nn mnltiple de 
l’nnité, le nombre qui la mesure est d it 
un nombre entier ou xsxsjentier. Ce sont les nom
bres entiers que nous avons étndiés jns- 
qn’ici exclusivement, en les considérant 
comme exprimant des collections d’objets 
semblables mais distincts.

Quand nne grandenr est mnltiple d'une 
certaine partie aliquote de l’unité, le nom
bre qui la mesure est dit un nombre frac
tionnaire on une fraction.

Lorsque les grandeurs snnt ainsi éva
luées en nombres, elles portent le nom de 
quantités.

Les Mathématiques, dont l'Arthmétiqne 
constitue la première partie, sont la science 
des grandeurs.

Cu ntodul acesta profesorii noştri de universitate, cu munca to r 
proprie, cu esperienţa lor proprie, vin In ajutorul tinerimel, cu scrieri, 
despre cari sunt destal de modeşti a zice, că nu sunt perfecte.

Dar ne putem aştepta la mai mult? Cartea e aprobată de consiliul 
permanent, din care fac parte a tâ t d. Petrescu cât şi d. Pseudo-Ure
che, un coleg; director al ministerului e d. Ştefânescu, asemenea un 
coleg; ministru ln fine este un om ce nu pricepe nimic, un bulgar 
pripăşit de ieri alaltăieri prin ţara  românească.

Toată cartea e plină de asemenea concordanţe biblice, şi chiar acolo, 
unde textnl român se abate de la cel francez, această abatere e nu
mai aparentă, pentrucâ profesorul nostru mal sare câteva rânduri, mal 
circumscrie pe ici pe colo.

Felicităm deci pe ministrul instrucţiei şi pe copiatorul român, că nu 
se abat de la spiritul general al partidului d-lor, şi că mânţin acel ad
mirabil esprit de corps, conform căruia toţi liberalii fură, uni! diurne neme
ritate, alţii premii, alţii statul, arendând moşii de ale lui, alţii numele 
nnor vechi familii boereşti, cari s’aă stins de mult (v. Pseudo-Ureche) 
şi in fine alţii esperienţa şi lucrările literare a unor autori străini (v. tot 
Psendo-Ureche şi alţii.)

Aceasta este elita roşie, care va civiliza şi moraliza Dobrogea, aceste 
snnt căpeteniile, cari vor cultiva In populaţiunile necorupte de dincolo 
de Dnnâre instinctul onestităţi!; cu acest capital de respect al pro
prietăţi! altnia, trec roşi! Dunărea.

Societatea Acţionarilor Cftilor 
ferate Române.

F X J B X u I C - A - T X X T I T E
Pentru a restabili p i cât e cu putinţă 

traficul de mărfuri întrerupt prin vătămarea 
podului de pe Bistriţa lângă Bacă ii, sub
semnata Direcţiune de Esplontare, cn ai 
probaţinnea înaltului Gavera, a instala- 
nn Servietă de Transbordare In tre S ta
ţiunea Bacău şi un punt situat dincolo 
ae locul de întrerupere.

De Sâmbăta '•/,# Septembrie a. o. se 
vor putea prin nru are preda şi transporta 
mărfuri de la şi pentrn tote staţiunile căilor 
ferate române.

Pentrn transportările care vor avea să 
tréca peste locnl de întrerupere, adică care 
vor avea să străbată o distanţă ó re-care cn 
camión«, nu se va percepe nici o taxă de 
transbordarea peste tarifele în vigóre.

Mărfuri care din cansa greutăţii, a d i
mensiunii şefi din cauta naturii lor nu 
s’ar putea transporta cu camióne, nu se 
▼or priimi pentru expediarea paste locul 
de întrerupere.

Calea ferată nu ia asupră’şl nici o răs
pundere pentru stricarea unu vătămarea 
mărfurilor prin înrînriren temperatura!, de

6re-ce camionele localul puse in serviciul 
transbordării nu sunt acoperite.

Direcţiunea de Exploatare. ' 
Bncnrescl, in 8eptembrie 1878.

B l B L l O t t k Ă y i l T
O. O. Meitani. — Studie consti

tuţionale.
G. Sion. — Operile principelui 

Contemir, tipărite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cant&cnzenilor şi Brânco- 
venilor. Partea II, Divanul, inBoţite 
de un glosariti. Preţul 3 1. n.

C. S. Stolcoscu şi D. St. Câli.
liescil, profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofie, Manual de sintaxa ro- 
mtină, pentru şcoalele secundare, e- 
diţiunea a dona.

D. Mirescu.— Aritmetică cu mici 
deprinderi de raţionament cuprin
zând peste 1000 exerciţii de calcul 
şi probleme rezolvate şi enunţate, 
pentrn uzul claselor primare şi I-a 
secundară. Un voi. in 8o de 163 
pag. Preţul 1 1. şi 50 bC'est în considération de ces unités des



higienicft, infailibilă 
preservntivii. Singu
ră riudec&tóro fără 
a-i adnuga nimic. S3
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gfis.sc- in  tôt** laru ia  nl*- diu U uivere şi la Paris
SI Nn. 120 Strada Ri. h lien, successor a lui Bran;

JÜLE'i FERRE, farmacist 
Buoun-scl U d-na I. W.

g  ZÜRNER, f-rnmcist.
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CE SE POATE CAPATA
■ n B H W T r B M L i  »  v b a w c i

LA DESFACEREA SPECIALITĂŢILOR IN PÄNZAREA
L 1 N G E B 1 A D I N  V 1 E N A

C&taa Mogoşâie! Faini» „D acia“
Pentru 5 frânai : I Pantalon séfl I Camison de Pichet de érnà.
Pentru 5 franci : O cămaşă de Oxford ongles.
Pentru 4 franci 50 bani : I pâreoh Ismene bărbăteşti.
Pentru 5 franci: 6 perechi manchote ori ce fason.
Penurii 5 franci : 6 gulere pentru bărbaţi de olandă fină.
Pentru t> franci s i l  gulere cngL, in ori-oare fanon |i  mărime.
Pentru 5 franci t 6 pâreohl ciorapi patentate.
Pentru 5 franci: 5 gulere moderne pentru dame, după alegere.
Pentru 5 franci : IX batiste albe de păn&ă adevărată.
Pentru 5 franci: 12 batiste bine colorate tivite fi spălate.
Pentru 6 franci: 6 prosdpe de pănsft curată.
Pt-ntru 5 franci: 6 gervete da masă de pănsă adevărată.
Pentru 5 franci: 12 gervete albe de oeaiü.
Pentru 5 franci : 1 cămaşă modernă, simplă séü brodată.
Pentru 5 franci: 2 batiste cu monograme fin brodate.
Pentţp 5 franci: 1 batistă francesă fin brodată ca dantele.
Pentru 3—8 franci; 1 cornet de damă 
Pentra >l/z franci: 0 cămaşă de nôpte de dame.
Pentru 5 franci: 8 popturl fin brodat« pentru cSuiăgl de bărbaţi.

.Pentru  8 franci: 1 fustă de pichet de iarnă.
Pcntr 5 franci : 1 oamisos modern brodat.
Pentru 5 franci: l faţă de masă colorată ou t i  icuri, pentru café.
Pentru 5 franci : 1 cămaşă séü o pereche do ismene de damă, bogat brodat o.
Pentru S franci: 1 fustă costum plissé.
Pentru & frai» 1; 1 bucată Tulpan.
Pentru 25 franci: 42 de coţi -= I bucată Chifon frenţuzesc.
Pentru 10 tranol: I bucată Robe d’enfants en laine couleur.
Pentru 18—24 tranol : I bucată Tartan ongles do 5 ooţl.
Pentru 20 franci : 24 ceţl Pichet.
Pentru 5—12 tranol: 0 flanală séü o pereche de ismene de lină.
Pentru lb- 35 franci ; 1 bucată pântâ de Kumburg, de 30—4b ooţl.
Pentru 55 68 franci : i bucată pânză de Belgia de 60 ooţl.
Pentru 75— lOb franci : 1 bucată pânză Corona de 58 coţi.
pentru 115-210 franci: ] bucată toile Batiste france«.
Pentru  12—35 franci. Plapămă da lînă fo rte  fine.

Atarâ de articolile menţionate se g is tjl i  tot-d’a-una trusouri complecte.

('alea Mugoşdiel Palatu l „D acia“ .
CoreănŞiledln districte Inee|ite eu pre)ul respectiv re vor cfectoa toarte grabnic eonsciinciot
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à DK b

j F O T O G R A F I E  şi P I C T U R Ă  \

i
X. F .  IV I A .3 S T I 3 I  S z  Com p 

21, Calaa Mogoşioaî 21 j ris à-ris da eofelărîa Capftş. 6
Se efectuează orî-ce fel de fotografie pi pictură , de orî-ce fel de mărime, r  

modul cel mai nofi şi elegant aprobat in cel mai înalt grad prin care o- 
ftră nn lucru solid frumos cu fidelitatea a natarei.

® v t r w

K X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X K X X X X X X T l
3?
X
X
X
X

: < 3 r x r i s r t z e e c s jE t
X
X

3 la VILLE DE BRUXELES

Podul Mogoşoloî îi o. 16 v is-&-vis da Consulatul Russes«

X
X
X

X
X
X

Recomandă magazinul nefl asortat In tot-d’a-una fărfce bine cu ruffiriă d* bărbaţi gi de 
dame, gulere, mnnehete, batiste de lino, olandă şi mătasă, ciorapi pentru bărbaţi şi dame, 
flanele fine (crope de sânte) camisăne, g-oşette, broderie dantele, cravate de bărbaţi şi 
fe?n'v *i cele mal noi forme gi culori, umbrele de «6? e şi de plăie etc etc. Atrăgând tot 
^e-o-dată atenţiunea onor. Clientele că din o&tna oritel am redus fdrte mult preţurile.

: X X X X ; * X X X K X X X X X X X X 2

X
X
X

T I M P U L

La tdte librflriliile:
S M A R D A N D L

V I D I N U L .
Poemă de V. RUSÄNESCU, foBt grefier la 
Consiliul de rtsb?l al Divinii! a 2-a activă.

Ani onóre a anuncia onor. Public, cit am 
deschis acuma o

Magasie de tapete
Mă voiu sili a putea oferi îd tot-d'a-una 
o mare alegere de TAPETE şi fac cunoscut 
că cbiar de aouma snnt fort..- bine asortat.

Cu t6tă stima
H. HON I CH

(793— 11) Strada Stirbey-Vodă No. 3.

C. N. STEFANSSCU SAV1NY
ARCHITECT

E L E V  3V Æ B 3D A .3L .IA .X
AL

SCOALEl DE BELLE ABTE DIN PARÍS
Membru al Sooietä|eI centrale de architect! din 

Parie şi Bruxellee, etc.
Anunţă că a deschis un atelier de architecţI 

sub direcţiunea sa.
Doritorii de a face construcţinni şi a co

manda planuri , snnt rngaţl a se adresa 
Strada Cornetului No. 56, în dosul St. 
Visarion, eu ti la administraţiunea ac- stui 
4iar.

Semestrul de iarnă al scdlel pentru MON- 
TANISTICĂ, ARHITECTURĂ, CONS

TRUCŢIA ÎNALTĂ A MAŞINELOR, TÊM- 
PLĂRIE şi PICTURĂ

Q ^  lângă° Q  n  >
C /clA L O C Ă ^ia i  IÓ &  Hamburg

Începe la  5 Noembrie. — Cursul de prepa- 
raţie la 8 Octombrie, 

înscrieri IMEDIATE gi cererile de PRO
GRAME să se adr€s°ze către directorul 
Technicutut HITTENKOFER.

Fonderia de Tuciă

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

efectuedă ori-ce lucrare de fondărie după 
modele, desluşiri şed ăesemnurl  date.

Se asigurdzil buna esecutare cu 
Materialul cel mal bun.

Orî-ce comand A p-ntru condncererea a- 
pel, instalarea băilor cu t6te atenansele lor, 
puţuri de curte, pompe p*ntiu diverse tre- 
buinţf, stropitori de grădini, ş c. 1. se 
eft*jtoă(j3 grabnic şi bine la

P. KeiiMsr, Strada Isvor No. 59
Asemenea se găsesc tot-d'a-una în de- 

posit: Ţevi de vlnm b, ţevi de fer şi de 
tuci in diferite dimensiuni, precum şi bu
căţi confecţionate de tnci pentrn diferite 
conntrucţiunl.

Transmisiuni, curele ş. c. ¡J nn mare d - 
posit cn preţurile cele n a> vitine.

(7 7 7 -1 )

Z E L  I P .
Póte că n ’aţl venit din cansa tim pul ni 

ploios; vă aştept dar Marcuri la 12 ore 
pe bulevard, lângă monumentul. De nn pu
te ţi veni, vă rog fórt-e mnlt a mă înştiinţa 
p rin tr 'o  sorisóre poste-restante snb adresa : 
Sa t-sta  F . P.

1
1/

Iutr’o scdlă de fete din pflrinţil societăţii mal nalte se pr q

IPZEHsT SIOILT A. B Ê
în etate de 3— 12 an'. Acesta sculă constă din 8 clase şi este concesionată 
interiorul Vienei de la ¡naltul guvernement al archiducatuini Austria de jo! 
priimese acolo pe lângă instrucţia cea mal esoalnntă şi intri ţinerea cea m 
Desluşiri detailate prin scrisori. întrebările să se bine-voiască a adresa cel m l I 
la 15 Octombrie către Domniş6ra ELISE W1ENNER. Vi«na Stadt-, Schuld 
No. 3, II Stoek. (7 » |—

C A S S E  ID  E IF1 IB IL'
E N G L E Z E S C l

CU OŢEL

MILNERS’ SAFE CM
LIVERPOOL SI LONDRlk

CELE MAI SIGURE

CONTRA FOCULUI SI SPARGF

(782 2)

A se adresa la agenţii noştri geneilî

Beruh. Hornstein 
Moritz Marc Hornstein ij

Strada Lipscani Ho. 41 şi 88. Ţ

M E R S U L  T R E N U R I L O R
PE LINIA

B U C U R E S C l- G IU R G IÜ  (Sm ârda)
Va l a b il  d e  la  ”  1 8 7 8  pa n a  la  n oi d ispo sitii1 OCTOMBRIE

BUCURESCI-GIURGIÜ

Plecare

Tr. No. I 
Diminéja 

9 15 
. 9 27 
. 9  is3

Bucurescî 
Jilava . . . .
Sin teştî (Halta)
V id ra .............................. 9 43
G rădişte (Halta) , . . 9 52 
,, . . .  Sosire 10 01
Comaua pi, care 10 11
Băn6sa.........................10 39

10 58
11 15

F ră te ştt 
Giurgiu 
S măr du

Sosire 
Plecare 11 25 
Sosire 11 35 

Amiaÿi-tfi

Tr. No. 3 
Sera 

5 05 
5 17 
5 23 
5 33 
5 42
5 51
6 01 
ti 29 
ti 49 
7 05

Séra

GIUBGIÜ-BUCUBESCI
Tr. No. 2 Ti

Sniârda
Giurgiii
F ră ţeşti 
Binés a
Comana

Plecare
Sosire Dimineţa 
Plecare 9 05
. . .  9 16
. . .  9 39

Sosire 10 03
Plecare 10 13

Grădişte (Halta) . . 10 13
V id ra .................10 31
Sinteşti (Halta) . . 10 39
J i l a T a .............10 48
Bucurescî........11 05

Dimlneja

L E G ^
A. CU UNIA DE NORD.

I . Trenul No. 4 : Cu trennl accele
ra t No. 1, la ora 8 şi- 15 minute, sera 
la Brăila-Galatz, Roman, lassy-Snceva, 
Viena, Berlin, Paris, Petersburg.

II. T renul No. 1: Cu trenul accele
ra t No. 2. care sosesce din Vi< na, Lem
berg, Suceva, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 şi 30 minute dimineţa.

III. Trenul No. 3: Cu trenul No. 6 
de călători care sos see din Galaţi şi
Brăila la ora 4 
ame^ă-iji

şi 30 m innte, după

T I J E I
B CU VAPOARE DANUBIENE la GftM

Cu Vapóre de po»l& la (ftwrgiu, M
1) Sosind la Giurgifi din bus: 

Miercuri şi Vineri, cu Trennl NÍ
2) Plecând de la GinrgiQ in jos 

Miercuri şi Vineri cu Trennl No
3) Plecând delà GinrgiQ in sus: 

Vineri şi Duminică cn Trenul Noi] I
4) Sosind la Giurgiii din joc I

Vin«ri şi Duminică on Trenul Nc li

NB) La gara Filant se vând (g 
pentru vapóre, pentru tóte 8¿apnnt'«||<t 
până la Viena şi in jos până la Lyt

,AAAAAA******„i

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION
C .  A D A M

à Paris, 2 Carrefour de la Croix Rouge- 2-
Il se charge de toutes les commissions commerciales et d’achat des marchai1 

dises aux prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en Franc t 
nceotr.pagne les voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités de Paris, «j 
parle français, allemand, russe et polonais.

MAKtLL MAGASIN DE
-A- LA BELLE

i  i )  V

ARTICOLE DE MODA

FDRNISOKUL
0 O ,  C O L T I U L  B T J J L E ’V - A . I t l D T J X .X J J  S I  

Farc cunoscut onor. Clientele, efi i a sosit pentru sesonul 
c< le mal moderne, fasâne elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Hardington 
»Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Beiais^ance şi diferite alte fasône
PREŢURILE CELE

Sc priimoşte şi coinămlî de töte felurile de bal o care 
se cfccluédií cu mare promptitudine.

J ' ^ R . X D I I S r i E ]  R . E

C i i i U
C Ü R T I K 1
M O G O S I O A I E I ,  C A S A  G U R E O Ê l S r T T , '  2 0
actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urma jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
Lingerie de t6te felurile 
Cravatte Plastron, Régate etc. negre şi colorii 
Umbrele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tête lucrurile de modă

MAI MODERATE
J O S R F  C f t C W B A U l MTJL.av (o l SHd K1 WPT A ^  • *■ A.ŵL

Furnisornl Curţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogofóiel Casele Grecenn


