
JOUI, 21 SEPTEMBRE ANUL III —1878.

> IST A .  TSÆ E T T T  E L B .
¡ IN TOAI'a ROMÂNIA 

.......................................... L n. 47

IN STIUINATATK :

» > 24 
> > 12

\  IŞKRţlONI ŞI RECLAME:
¿0 litere petit, pagina IV, 80 bani 

III, 80 bani, pe pag. II, 2 lei noi

I Iteclame 2 Ici noi linia.

btnSr 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  t i o î : P a l a t u l  ' D a o i a > .

A Is T T JJ S ra X T JR X  :
8e priimeac In atrăinatate : La D-nil Haaeen- 
ttein & Vogler in Vienna, WalSechgaae* 100, 
A. Oppdik in Vienna, 8tabenbaetei 2; RudolJ 
Moue in Vienna, SoileratAtte 2: Philipp 
Lob in Vienna, Eaohenbachgasae il : L. Lang 
à  Comp, in Pefta, Havas-La/fite 4t Comp. 
ln Paria, 0. Adam t ,  Carrefour de la Croir- 
Rouge 2, Paria; (M a il Comp. Rue Oronot 2 Pa- 
ri«; Kug.Mieowl, 132—140, ¿lect Street London

8criaorl nefrancate nn ae primeao.

Articolele nepublicate ie vor arde.

Un număr In Districte 15 bani.

)i Bucnresot, 19 aeptevrie.
J  J e .....................  104 10375
iy iâ le  • • • • 92 2875
|tiar rural . . 91 9075

urban . . 8-ll |-» 84
Ueipal al CapiL 94 |< 94
| d l .....................17 5 —
j a ............ 210 —
lània.........80 — I
Llcïpal en premii 24 —
k à n ï ....... — 651|2 I
[uni.......... .9950 —
J ' ............. 252Í/3 -

i  : : : : : :  122̂  -

Cursul do Vleua, 29 septembre 
Renta ungnrd in aur . . . .  84 90 
Bonuri de tesaur ung-, I emis. 112 —

.  > » II » 74 75
împrumutul austr, in hilrtie . 61 80 

» a a rg in t. 63 25
Renta austriacă in aur . . .  72 56
Loae din 1866 ........................... Ii2  25
Acţiunile băncel naţionale . . 802 —

,  ,  austr. de credit 285 80
.  „ ungare ,  211 75

Argint . . . . . . . . . . .  99 90
Ducatul . . . . . . . . . .  5 66
Napoleonul . . . . . .  0 80i|4
100 m&rol germ ane................57 45

Cursul de Berlio, 80 septembre 
Aoţiunile Căilor ferate romăoe. 32 40 
Obligaţiunile române tV'/a . . 82 26 
Priorităţile C. fer. rom. 8»/, 84 60 
împrumutul Oppenheim . . . 102 60
Napoleonul..............................16 22
Viena, termen lung............... — —

| Paris » scurt . . . .  80 90

Calendarul filei 
! Joui, 2i Septembre.
| Patronul silei : Apoat. Con trat 
| Rdsăritul soarelal : 5 ore 59 min,
| Apusul soarelui : 5 ore 39 min.
| Pasele lunel : ultim cunră

P L E C A  ^ J E L A . T U B X T X J j a i X j O H
Bucuresd -Sncaavn 

Bucurescl . . . . 8. l5 n 10. —
Ploeac!..................9.60 n 12.00
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La ţine esposiţia, românii mer- 
pis, vor găsi ziarul .TIMPUL* 

Fands Magasins du Printemps, 
Brd Haussmann 70. *

pEPESI TELEGRAFICE
IA L K . T I M P U I i U I "

(Agenţia Havas)
Ojl Ootombre. 4 «re seara.)

Viena, 1 Ootombre. 
din Viena* publica azi numi- 

laluî Hajot Sprintzenstein in cali- 
[rimis extraordinar şi ministru ple
nar pe lângă curtea prinţului Ito-

ijtuca austro-ungară s’a constituit şl 
l numit pe funcţionari.

Peste, 1 Octombre. 
ţLloji* anunţă, că intreg sabinetnl şi- 

dat demisia.
Londra, 1 Ootombere. 

Uni Stevart, num it comandant de 
lin  expediţia contra Afganieî, a ple 
|iua

krd* an u n ţă  plecarea apropiată 
J l  Cabinetul englezesc va lăsa g n -  
Kâ \udian to a tă  libertatea de acţiune. 

(2 octombre, 9 ore dim.)
Viena, 2 ootombre.

Hvesteşta din Constantinopol oătră 
litiBcba Correspoudenz“ : 
i:Prinţnl Labanof s’a intors, şi va rein- 

nunii de căt negoţierile cn Poarta, 
^■Aea să se mal schimbe in cătva 

băneşti ale Rusiei. Ieri in consi- 
minigtri a avat loc o disonţie se

in privinţa Podgoriţeî, Spuznlul şi 
Iţieî bosniace. Roşii aii deşertat S i- 

Bodosto. Acum mal remăn la D e- 
[i. Eeredin-paşa a primit marele cor- 

Megidiel. Savfet-paşa a primit Me
lon brilante. Un grec a rănit pe mi
liţii grec din Smirna pentrn resbu-

Constaniinopol, 1 octombre. 
Bulă. — Sultanul a trimis mulţumiri 

1Ijduî şi ofiţerilor flotei englezeşti de 
tentele lor pentru Turcia, 
f l  ameninţă să aplice legea marţială 
luturile pe cari le ocopa. Turcii se 
lac  să aplice aceeaşi măsuri in ţi 
i e pe cari le reocupă.

devfirata lor valoare, adică la nuli- mal o frază goală de ver-ce înţeles? 
ta te . j Urmăud, .Romăuul* pretinde că

„ In tr’adevfir, zice .Romănul«, in - 1 cuvintele : „toţi fiii ţire i“ se raportă 
tre  cestinnile puse la ordinea z ile i’ la populaţiunea rurală şi la acea 
de tra ta tu l de la Berlin, sunt unele j comercială, cari aâ fost lăsate in 
pen trn  a căror resolvare s a  con te-! uifcare Ingft in C(? ş\ cain a0 f08t  
Btat com petinţa Corpurilor leşini- j lftgate in uitare nu -şI dft 03teneala

a ne o spune, se mulţumeşte numai

BUCUREŞTI
Im ri 2 0  S e p t .  ( 2  o o t o m b r e )

fb  am avut ndejdea, nici pre- 
ttunea că vom convinge pe dom- 
|e  la guvern şi pe cel de la 
mânui“ despre adevărul obser 
linilor noastre asupra Mesaju 
> despre temeinicia argum ente- 
duse de noi. Zicătoarea zice, 
<1 mal surd din to ţi surzii este 
:e nu voeşte a auzi. 
tn crezut insă că .Românul* 
ma a păstra cu prudentă şi uc «li - 

1 tăcerea ce o păzea in num fi
ţi de m arţi, insă ne înşelam ; 

rl foaia d-lui R'osetti a publi- 
jllun prim-Bucureştl. prin care se 
“  rcâ a respunde la unele numai 

observaţiunile n o as tre , de şi 
in mod pieziş.
discutăm raţionam entele zia- 
radicali şi să le reducem la a-

roare ordinare şi s 'aâ cerut adunări i 
de revizuire.

.Această opiuiune nu este înteme
iată, după noi, in ceea ce priveşte 
sol’uţiunile ce cată  a se da la doufi 
din cele tre i cestiunf asupra cărora 
e chem ată a se rosti ţa ra . Ea se 
întemeiază pe o in terpretare arbi
tra ră  a a rt. 2 din Constituţiune, in
terpretare com bătu tă, cum am do
vedit a ltă  dată, prin chiar discur
surile ţinu te  in Constituantă cu 0-  
casiunea votării acelui articol.

.Cestiunea insă s ’a discutat şi Ca
merele aâ suveranitatea absolntâ de 
a o resolva.

,A rt. 129 din Constituţiune e ca
tegorie. El zice:

.P u te rea  legiuitoare are dreptul 
S’a declara că este trebuinţă a se 
supune reviziunil dispoziţiunile din 
Constituţiune anume arăt; te.

.D upă această declaraţiune, citită 
de tre i ori din 15 in 15 zile in ş e 
din ţă publică şi prim ită de ambele 
Adunări, acestea sunt disolvate de 
drept şi se convoacă altele in te r
menul prescris de a r t. 95.

.Adunările cele noi proced, in a- 
cord ca Domnul, la modificarea pun
telor supase reviziunil.*

.Deci, suveranitatea Camerilor in 
privinţa revizuirii este nemărginită.

.D ’aceea, ziserăm mal sus, că adop
ta re a  an ticipată prin mesaj a  otâ- 
rlrilor Camerelor, — ori care ar fl 
ele - -  este un omaj adus suverani
tă ţii naţionale şi Constituţiunil ce 
ea şi-a d a t.“

Această argum entaţiune este o 
pură şi insidioasă sofismâ, căci cu
vintele din Mesaj nu mărginesc 
supunerea la hotârirea Camerilor

a o afirma.
Nu este exact insă, că aceste dofi 

clase aâ fost lăsate in uitare de câ- 
trâ  regimul ac tu a l; el s'a gândit la 
a Tiândofi, insă in felul sfii). S’a gân
dit la comercianţi pentru a le spori 
patentele, iar la locuitorii rurali 
pentru a le suprima înţeleaptă lege 
comunală din 1875, care asigura bună 
starea şi ordinea in comune, şi pen
tru  a închide scoalele săteşti.

Ne putfind admite dar că aceasta 
a pntut fi am intirea conţinută in 
cuvintele „toţi fiii ţtrel*, mânţinem 
că înţelesul lor este de a face alu
ziune la „fiii necreştini ai ţîreU*, pre
cum am zis o in revista noastră de 
alaltăieri.

Ce mal remâne acum din toată 
argumentaţiunea .Românului*? Ca 
totdeauna, multe fraze sforăitoare 
in formă, şi ca totdeauna n im ic  
in fond.

DIN AFARA

Âustriacil aâ luat Zvomicul şi 
sunt acuma In marş spre partea de 
Bud a Bosniei, In căt ocuparea ce
lor doufi provincii, impusă Austriei 
prin tra ta tu l de la Berlin, e acuma 
împlinită. Tratatul de la F erlin a 
mal acordat Austriei dreptul să ţie 
în sangiacul Novibazar, dincolo de 
Mitroviţa, garnizoane şi să stabi
lească drumuri militare şi comerci
ale. Pe acel teritorii) al Sultanului,numai la chestiunea de com petinţă . M

ci declară in m o d |care se înbmdo l ^ r e  Sfirbia şi Mun- 
tenegru. va rfimăne administraţiaconstituţională 

general şi fără vre o restricţiune că: 
„Ori-care vor f i  hotănnle voastre, ele 
vor f i  hotAririle M ele*

Nu se poate vorbi mal limpede şi 
in tr’un mod mal larg, şi nu putem 
admite restrîngerea ce voeşte a a- 
duee .Romăuul* înţelesului acestor 
cnvinte.

O repetăm  dar, ele nu sunt, nu 
pot fi şi nu trebue să fie îndatori
toare pentru Coroană, care are drep
tu l şi to t o dată  datoria constitu
ţională de a păstra neatins veto ce l  
a încredinţat Constituţia. In ce po- 
ziţiune s’ar afla Capul Statului când 
Camerile ar vota că refuză de a se 
supune condiţiilor impuse de Con
gresul de la Berlin? Putere-.ar sanc
ţiona Suveranul Nostru un ast-fel 
de vot? Şi dacă nu ’1 va putea sanc
ţiona, daca această „hotitrzre nit va 
putea f i  hotârirea Sa“, atunci nn este 
evident că cuvintele din Mesaj nu 
sunt îndatoritoare, şi constitnă nu-

turceascâ, iar Austro - Ungaria şi 
Turcia vor avea a se ’nţelege asu
pra garnizoanelor şi a stabilirii co
municaţiilor militare şi ds negoţ.

Dar populaţia de la Novi-Bazar, 
se află In plină insurecţiune. Acolo 
a fost ucis Mehmed-Ali, cr.re venise 
să pacifice sangiacu l; acolo stăpâ
neşte liga alban-zâ. Scopul inter- 
venţiunil Austro-Ungarie In Bosnia 
e Îndeplinit, ocupaţia e deplină şi 
organizarea poate incepe. Dar lu
crurile se vor opri oare aicea?

Sunt mulţi politici in Austria, cari 
n’aă voit nici o înţelegere şi nici 
o transacţiune cu Turcia, şi cari pre
tind cum că cu ocuparea acestor 
doufi provincii Austria nu şi-a ajuns 
âncâ ţin ta. De la Novi-Bazar şi de 
la Mitroviţa până la marea Egeicâ 
mal e o bucată bună de teritorii), 
şi cel ce ah voit Bosnia, vor să 
facă şi drumul acesta.

In momentul, In care atenţia e 
a ţin tită  asupra Afganistanului, şi 
când această ţa ră  va deveni tea
tru l unei espediţiunl engleze şi poate 
pretextul unei complicaţinnl şi mal 
serioase, e in teresant de a cunoa
şte populaţia unei regiuni, de care 
n ’a avut nimeni ocazia de-a se 
ocupa până’acum.

Populaţia Afganistanului n’a fost 
cunoscută nici odată In mod exact; 
unii aü preţuit-o la doufi milioane, 
alţii la 7 milioane. E compusă din 
mal multe rase deosebite, dintre 
cari cea mal numeroasă şi mal im
portantă este a Afganilor proprii) 
zişi.

Forma guvernatul şi obiceiurile 
sunt celea de la aproape toate po
poarele m oham etane; dar de şi 
sunt mândri de religia lor, el au se 
daâ tndfirfit de la călcarea legii, 
când aceasta-I opreşte a-şl satisface 
pasiunile. Astfel, cu to t Coranul, 
Afganii fac mare abuz de bfiuturile 
spirtoase.

Afganul e evlavios şi rfisbunător, 
iar reaoa sa credinţă e proverbială 
In Orient, ca şi gustul sfiD pentru 
pradă şi măcel. Făr'a fi viteaz ca 
Sikil saú Goorkas, el are o Indrâs- 
nealâ oare-care, dar nu resistâ pri
mului eşec, şi foarte vanitos, el e 
avar şi-şi ţine arare ori făgăduin
ţele. Modul în care-şl practică os
pitalitatea e ’ndealtmintrelea carac 
teristic.

Pe câtă vreme oaspele e sub aco 
peremfintul sfiü, afganul fii tratează 
ca pe un fra te ; toate bucatele, ce 
ştii) a le prepara femeile din bare
mul sfiü — căci fie ce femee afgană 
e o bucătăreasă em eritatâ — sunt 
puse la dispoziţia oaspelul. Insă abia 
părăseşte străinul pragul porţii, şi 
afganul nu va pregeta un moment 
de a I trage un glonţ in spate, daca 
crede că punga oaspelul sfiü e plină 
şi chiar daca numai haina lui i-a 
plăcut.

Afganul 0 hoţ şi bandit prin chiar 
natura lui, şi ’n unele părţi ale ţfiril 
el nici nu are altă profesie ; cel mal 
mic pretext fii e de ajuns pentru a 
ucide pe un rival saü pe un duj- 
man, iar urele intre triburi şi cele 
religioase fii daâ indestule pretexte. 
Astfel e u de ajuns, ca nn străin 
să poarte un turban, ce nu-I place, 
pentru ca afganul să facă pe neno
rocitul câlfitor să T cunoască cara
bina. Adâogim că turbanul joacă in 
Afganistan rolul tartanurilor din 
munţii Scoţiei; fie ce trib  adoptă 
o stofă particulară şi o modă spe
cială de a o incolăci împrejurul ca
pului.

Triburile cu căpetenii proprie sunt 
foarte numeroase şi se impart in tri
buri nomade şi in triburi agricole.

Cel d’ântâl locniesc in părţile cele 
mal sălbatice ale Khorassanulul, unde 
păşiunile lor sunt bogate şi unde pot 
rătăci cu turmele in bnna lor voie. 
Nominal sânt supuşi Emirului, insă 
in realitate nu recunosc decât pe 
căpeteniile lor particulare, prin mij • 
local cărora fişl plătesc haraciul câ- 
tră  autoritatea centrală, şi cari aO 
controlul absolut asupra relaţiilor 
triburilor intre ele.

Aceste triburi trim it un contin
gent la armata regalată şi formează 
partea cea mal însemnată a miliţiei 
de rezervă.

Armata regulată se retrage mal 
cu seamă dintre agricultori. Afganul 
nu prea are încurcături cu alegerea 
profesiei; el nu poate fi de căt saâ 
soldat saâ cultivator. Din vanitate 
saâ din spirit de rutină, el nn voeşte 
sâ facă nici negoţ, nici industrie, 
şi poate oa asta a şi asigurat su
premaţia lor asupra celor-lalte rase 
ce locuiesc in acele regiuni. Puţine 
popoare sunt, cari fiziceşte s’ar putea 
compara cu Afganii.

Călătorii spun in tr’o părere, că 
a tâ t bărbaţii căt şi femeile sunt cu 
deosebire frumoşi şi mal toţi m ari 
şi bine propor ţi ouaţi. Deci nu e de 
mirare, daca Afganii se deprind 
cn exerciţii, cari cer patere şi iscu
sinţă, precum vânatul, alergările şi 
sportul de to t felul.

Ca călăreţi, se pot compara cu 
orl-ce popor din India, ba chiar ca 
Eâglejil, şi sunt foarte dibaci la 
tragerea cu puşca, cu arcul saâ cu 
praştia.

După Afgani, rasa cea mal nume
roasă e acea a Tajicilor de origine 
persană. EI rivaliseazâ cu Afganii 
in privinţa fizică, dar sunt foarte 
deosebiţi de’ el in privirea caracte- 
ţerulul şi obiceielor. EI sunt in ge
nere răbdători şi supuşi. Ignoranţi 
şi superstiţioşi ca şi vecinii lor, el 
sunt totuşi mal puţin turbulenţi. 
Cel din câmpie sunt agricultori; cel 
l&lţl se ocupă cu negoţul saâ ca 
vr-o industrie oare-care. Mulţi im- 
brăţoşeazâ cariera armelor; el sunt 
cunoscuţi sub numele de Toork, şi 
se află in tr’un număr oare-care in 
trupele engleze de la Puniab.

Cele-lalte rase, din cari se com
pune populaţia Afganistanului sunt 
CăzălbaşiI, Mogulil şi fîazaril. Cel 
dintâiâ sunt Turci de origine şi aâ 
rennmele de a fi excelenţi soldaţi. 
Se află mulţi dintre el in cavaleria 
iregularâ a Indiei, şi to t el formează 
elementul principal al cavaleriei şi 
artileriei Emirului.

Hazaril sunt Tătari de origină. 
Dintre el se recrutează slugile. Cel 
neatârnaţi dintre dfinşil aâ o ură 
de moarte contra Afganilor, cari 
n’aâ putut pfitrunde nici când până 
in munţii unde s’aâ refugiat el.



T I M P U L X

Aceste detalii incomplete ajung 
pentru a demonstra, că populaţia 
Afganistanului nu intruneşte nici 
unul din elementele necesare, pentru 
a forma o naţie compacta şi unită

Grecia pe zi ce merge e mal neas 
tămpârată. Poatta a primit ştirea 
că guvernul din Atena ar fi hotârlt 
ridicarea a 70,000 de oameni pen 
tru a da greutate cererilor el de te 
ritorifl. In Londra s’a adoptat un 
plan al Iul Midhat-paşa, care pro
pune, ca să se cedeze Greciei in 
sula Cretă, iar in Tesalia şi Epir 
cesiunile de teritorii! să fie foarte 
reduse. Cabinetul din Londra crede, 
că in acest chip s ar satisface as 
piraţiunile elenice şi susceptibilita
tea Porţii.

Membrii comisiei internaţionale, 
insărcinate cu elabororea unul sta
tut de organizare pentru Rumelia 
răsăriteană, s’aă adunat cu toţii la 
Constantinopol şi după convorbiri 
prealabile confidenţiale aâ hotărlt 
să se aşeze la Filipopoli, cu toată 
opoziţia comisarului rusesc şi a celui 
german. Deci ei âşl vor indeplini mi
siunea chiar la faţa locului. Opozi
ţia ruşilor contra acestei hotărlrl e

.Greutatea vremii prin care tre 
cem e pentru noi toţi limpede şi 
lesne de pipăit, şi toţi trebue să ne 
silim, fiecare in marginile puteri 
sale, să intimpinăm primejdia ce a 
meninţă ordinea morală şi siguranţa 
statului.

.Legea supusă, pentru această ur 
mare, parlamentului are de scop să 
caute calea ce duce la acest sfărşit 
speranţa mea neclintită insoţeşte 
lucrarea unei adunări eşite din ale 
gerea intregel naţii; asupra acestei 
lucrări se aţintesc pline de speranţă 
privirile Germaniei întregi.“

CIVILIZAREA SELBATICILOR
DIN DOBROGEA

Instrucţiune ! — iată deviza vea
cului, iată deviza oamenilor, ce re- 
prezentă in ţara noastră ideile »pro- 
păşirel“ şi ale .civilizaţiei.“

Acei bieţi oameni selbaticl şi pă- 
răginiţî, cărora Europa le-a reser- 
vat fericirile unei administraţiunl 
moderne, inainte de toate trebue 
să fie cultivaţi şi ridicaţi la înălţi
mea viitorilor lor administratori.

Aceasta e cea mal proaspătă din
tre cestiunile puse la ordinea zilei 
.Românul* sperează că aşfzămin-prin teama de control a adminis- 1  

traţiel lor de până acuma din Ru- j te,e de “ văţâmănt fcar&. ba chiar 
melia răsăriteană, un control de care ' ** ceIe de Peste C8rP*tl vor da 8n-
acea administraţie nu va fi scutită, 
daca comisia va avea scaunul el in 
chiar capitala Rumeliel.

Din Berlin se telegrafiazâ ziare
lor străine că comisia pentru legea 
in contra socialiştilor a isprăvit ân- 
tâia citire a proiectului; al 19-lea J^n de in8 r̂ucţia de care se bucură

vernulul destui învăţători pentru Do- 
brogea, earâ in cercurile guverna
mentale ăncâ de pe acum s’ati in- 
ceput operaţiunile pentru civilizarea 
Dobrogiel.

Fără îndoială, trebue să stăruim, 
ca Dobrogenii să se bucure cel pu-

paragraf (instanţa de recurs) s’a a- 
doptat cu 11 voturi contra 9; iată 
redactarea acestui paragraf:

.Instanţa de recurs va fi formată 
de către o comisie de noo membri, 
dintre cari patru vor fi luaţi din 
sinul consiliului fediral; ceilalţi tre
bue să facă parte din tribunalele 
cele mal nalte ale impărâţiel safi 
ale deosebitelor state; prezidentul 
şi supleantul vor fi numiţi de împă
ratul şi luaţi dintre membri comi
siei. Prezenţa a cinci membri, din
tre cari trei vor avea calitate de 
judecători, este trebuincioasă pentru 
ca să poată lua comisia hotărirl va
labile.*

1 populaţia dm România ; dar in a- 
eeeaşi vreme trebue să dorim ca el

Biuroul parlamentului german a 
înaintat împăratului Wilhelm o a- 
dresă de felicitare, la care împăra
tul a şi răspuns. Răspunsul împăra
tului se incheie astfel :

să nu fie nepăstuiţi.
După toate cele ce auzim şi ci

tim, suntem siliţi a bănui că gu
vernul are de gând să facă in Do- 
brogea tocmai precum Maghiarii fac 
prin ţinuturile româneşti din Ardeal 
şi Ungaria, şi Sârbii prin ţinuturile 
româneşti de prin Sârbia, adică că 
sâ-i împărtăşească pe Bulgari, Tă
tari şi Cerchf ji de binefacerile unei 
instrucţiuni româneşti. Astfel nu În
ţelegem, pentru-ce .Românul* voie
şte să aducă tineri din Ardeal. In 
Dobrogea sunt 35-40.000 români, 
adică o populaţie care nu era ne
voie decât de vre-o 25-30 învăţători 
primari.

Am înţelege ca .Românul* să a- 
ducă băieţi de tătari, cercbeji şi bul
gari la Bucureşti, pentru-ca să facă 
dintr’ănşil oameni cu carte ; inţele-

FOILETONUL „ TIMPULUI “

CU OCAZIA PREMIULUI ACADEMIC...
(urmart-)

5. Eroarea d-lul Ureche cu definiţia 
istoriei.

In t egul pasaj In chestie, publi
cat de d Ureche in No. 1 al Re
vistei Contimporane, este următorul: 

C'.re sunt merite!» Int M. Costin ca 
istoric, ca om du ştiinţă? Inţeles-a el 
c. şi Uieche, prtrdtcesorele *ă8, ce di- 
ftrinţă este între nu cronic şi între o 
istoiie ? înţeles-a el diferenţa ce trt-bne 
b“ fie între cl istoric, şi intre ecel lăutari, 
care pe timpul s«8 şi « finlni s8U N. 
Costin, ,la  mesele Domnilor căutauc&nUeele 
Domnilor O ccuţt? E-ite Miron Costin cro
nicarul saason, alcătuitorul de o spocia de 
almanah» istorice seci şi grele de mistnit, 
slmanach- care însemna la anal catare 
naşterea cutâruia Domn, la data aci asta 
ivirea unei comele, la Inna cealaltă îm
puşcarea de către rege, la vânătoare a unei 
vulpe.,.', na este M. Costin deja istoricul, 
care întreabă la fapte cansele lor, şi la 
cause recunoaşte o ordine, o sistemă oare 
care, ca Vico, Leibnitt, D tscarlcs, Ro- 
teck, Canto, Thiery ? etc.

La toate aceste intebăriM. Costin res- 
pnnde cn căte-va cuvinte, cănd din con
vingere ştiinţifică ne spune, ne defineşte,

gem ca in Dobrogea chiar să se in 
fiinţeze scoale secundare româneşti 
şi o şcoală normală in care să se 
înveţe româneşte; înţeleg- m că in 
toate şcoalele din Dobrogea lim 
ba românească să fie un studifi 
obligat: nu înţelegem inse, cum in 
vâţâtoril din România şi chiar cel 
din Ardeal ar putea să civilizeze pe 
Bulgari, pe Tătari şi pe Cercheji.

Dacă e vorba ca in adevăr să ne 
incurcâm cu Dobrogea, trecând Du 
nârea, trebue să ducem cu noi ina 
inte de toate doâ lucruri: dreptatea 
şi bunul simţ administrativ isvorlt 
dintr’ânsa.

Noi, cari atât de mult pretindem 
a ţine la individualitatea noastră 
naţională, nu putem nesocoti legi 
timele pretensiunl naţionale ale de 
osebitelor populaţiunl din Dobrogea 

Ce-i drept, chiar in admnistrarea 
ţării noastre am nesocotit legitimele 
pretensiunl ale administraţilor: dar 
trcmal aceasta poate să ne inveţe 
a fi mal drepţi faţă cu .selbaticil* 
din Dobrogea.

înţelegerea ca administraţia cen 
tralâ a Dobrogiel să fie românească 
dreptatea şi bunul simţ administra
tiv cer inse, că. in sat la dânşii 
Tătarii să fie administraţi tâtâreşte, 
Bulgarii bulgăreşte şi CerchejiI cer- 
chezeşte. înainte de a ne încuiba in 
Dobrogia, trebue să arătăm că sun
tem un stat in adevăr serios şi să 
studiăm ţara, pentru eâ să o putem 
organiza potrivit cu stările de lu
cruri aflate intr’ânsa şi cu cerinţele 
desvoltâril sănătoase.

Dacă nu ne simţim capabili de a- 
ceasta, atunci să renunţăm la onoa
rea ce ne face Europa, de oare-ce 
modestia ii şade bine unul popor, 
ce foarte lesne ar putea să se com
promită.

Este un lucru atât de firesc, ca 
aceia dintre noi, cari vor să iea par
te la administrarea Dobrogel. ina
inte de toate trebne să inveţe limba 
tătărească, cea bulgărească şi cea 
cerchezcască, incât el nici nu işi 
vor putea face cele-lalte datorii fără 
de a fi implinit pe aceasta.

Dacă nu voim să facem lucrul ast
fel, apoi e mal bine să nu-1 fa
cem nicidecum.

Pe timpnl congresului, un ziar 
maghiar şi chiar unul dintre cele 
mal apropiate de cabinetul Tisza, ple
dând pentru ocuparea Bosniei şi Er- 
ţegovinel, pune in vederea publicu
lui maghiar, intre altele, şi argu
mentul : — Această ocupare este chiar 
o necesitate, de oare-ce sunt in Unga
ria aţâţi postulanţl, incăt trebue nu-

care este după el, scopul istoriei. Vor
nicul Ureche, desvoltăod dtfiniţiunea 
dată despre istorie de Valeria Maccu : 
3rerum cognitio praeSenlium* (1), a zis că : 
. mulţi scriitori sau  nevoit de aü scris rin - 
t dul fi  povestea fir ilo r f i  aii lăsat isvod 
ype urmă fi bune ;* rele să remănă feeio- 
»rtlor si nepoţilor, s i  le fie  cele bune de 
t invlfătură, iar cele rele ca Să se poate 
y ferire  f i  să se socotească, ş i celor bune să 
»urmeze.« Miron Costin a zis şi mai 
bine de căt Ureche. Acest al doilea cro
nicar al nostru, ne-a spus, ca Herder, 
cam , istoria ne deschide mintea de ajun
gem eu credinţă spre Dumnezei,« cam ea, 
istoria »depărtate locuri de ochii noştri ne 
xface de le putem vede cu cugetul nostrs.* 
Ca şi Cicerone, care dt finea istoria prin 
t  Ies tis temporum, lux veritatis, vita  memo
riae, magistru vitae, * şi după cum Cantu 
o defineşte, conform ultimelor, moder
nelor teorii : . l ’histoire est le récit d’é- 
» rêne menta importants, afin de connsi- 
,tre  le passé et par lui de conjecturer 
. l’avenir probable...* aşa a zis Miron 
Costin, cfind ne spune că istoria ne în
vaţă : ,  Cu acele trecute vremi să pricepem 
t eele venitoare /  (2)

Care e meritul lui M. Costin ca om 
de ştiinţă ? — Dar ce desvoltare mai 
ad mirabilă de inteliginţă, ca aceea a 
Ini M. Costin, care ajurge la conclnsic-

ni!e ştiinţei, cu secoli mai nainte de 
a tîţi nemuritori lucrători in ogorul şti
inţific, in ogornl istoriei, la apusul Eu
ropei 1
La aceasta i-am observat noi in 

Convorbirile de la 1 mai t i :
Ce mistificare mai este şi aceasta? 

Nn este adeverat, că idea de a concepe 
istoria ca o ştiinţă a vremilor trecute 
pentru a pricepe pe cele viitoare este o 
.ultimă modernă teorie.“ Aceasta a tre
buit să treacă prin capul tuturor isto
ricilor de cănd istorici există, şi este 
anume relevată in Polybius, in Tacitus, 
in Cicero, dacă după dorinţa lui Corne- 
lius Nepos il numerăm şi pe acesta in
tre istorici. Prin urmare Miron Costin 
in frasa citată nu a făcut alta deoăt a 
spus şi el o cugetare de istoric, dar nu 
a anticipat .cu o admirabilă inteliginţă 
conolnsiunile ştiinţei* moderne.

In adevăr mistificarea este ma
nifestă.

Dacă recetim intregnl pasaj al 
d-lni Ureche, vedem următorul şir 
al ideilor d-sale: .care e meritul lui 
Costin ca om de ştiinţă? inţeles-a 
el diferenţa intre cronică şi istorie? 
la  toate aceste întrebări respunde Cos
tin prin definiţia istoriei conform 
ultimelor modernelor teorii.* Şi a-

' mal de cât să le căutăm un teren 
de activitate.

Ce-I drept, şi in România sunt 
destul postulanţl. Chiar bunul simţ 
politic ne învaţă insă, că este bine 
a ne da toată silinţa să nu facem 
impresia unor oameni, ce vor a trăi 
pe spetele administraţilor din Do
brogea, ci a unora, ce vor să mun
cească spre a dovedi Europei, că sunt 
un element capabil de a stabili or
dinea socială in Orient.

Cel mal de căpetenie interes al 
nostru e, că dacă vom primi sar
cina ce ne-a încredinţat Europa, ad
ministraţia Dobrogiel să fie un mo
del de administraţie — nu liberală —  
ci dreaptă şi potrivită cu interesele 
de desvoltare ale administraţilor.

Insărcinăndu-ne cn administrarea 
Dobrogiel, puteriis apusene şi-aâ zis: 

Să vedem ce pot şi ce nu pot Ro
mânii să facă.

Şi de la aceea ce vom face atirnâ 
in mare grad viitorul nostru.

Interesul adevărat al naţiunii ro
mâne nu este a face ca vre-o câţi
va paraponisiţi să trăiască din mun
ca selbaticilor din Dobrogea, ori ca 
să zăpăcim pe aceşti selbaticl, voind 
a le impune naţionalitatea noastră 
ci ca prin o dreaptă şi bine-făcă
toare administraţie să câştigăm iu
birea popoarelor de pe peninsula Bal
canică şi încrederea puterilor apu
sene, interesul adevărat este a do
vedi, că noi suntem oameni, de cari 
Europa are trebuinţă.

Dacă nu voim ori uu ne credem 
capabil a da această dovadă, atunci 
să fim oameni cu minte şi să nu 
ne compromitem.

de dincoace de CarpaţT, * Albim f l ;

1

I

Mal mulţi Ardeleni publică in .T e
legraful român* următoarea scrisoare 
deschisă cătrâ Societatea academică 
rom ănă.

La adresa societăţii academice 

române

1

Ne permitem a snbşterne ilustrei socie
tăţi academice romăne următoarele obser
vări modeste :

J. înţelegând că societatea academică a 
plică d’ocamdată in publicarea proceselor 
sale verbale, «ortografia ou semnele diacri
tice. (sedilele şei.), o parte foarte conside
rabilă din Ardeleni (Sibitt, Braşov . . . )  şi 

ugurenl (Caransebeş...) simte o deplină 
mnlţămire. Aceasta se poate dovedi in mod 

păit prin consi ieraţia următoare : 
a) Cel mal răspândit ziar romăneso de 

dincoace de Carpaţl, «Telegraful Roman., 
care singur ese de trei ori pe săptămână, 

foloseşte de aceeaşi ortografie, pe care 
aflăm in procesele verbale ale soeietăţe! 

academice; tot această ortografie a avut 
cea mal respăndită foaie beletristică de

| cum d-nul Ureche revine cu aceleaşi 
cuvinte la întrebarea de la începu
tul pasajului: care e m eritu l lu i M . 
Costin ca om de ştiinţă  ? D a r ce des
voltare m ai adm irabilă de inteligenţă , 
ca acea a lu i M . Costin, care ajunge 
la conclustunile ştiinţei cu secoli m ai 
nainte de a tă ţi lucră tori in  ogorul is 
toriei.— Aşa dar, după d. Ureche, de- 
flniţiunea lui Cantu este ultim a mo
dernă teorie şi meritul lui Costin 
este de a o fi anticipat. Aici era 
obiectul criticei. Să vedem acum in- 
timpinarea d-lul Ureche,

Probat-a D. T. L. Maiorescu că de- 
finiţinnea adusă de mine de la Cantu: 
fi!his foire est te tlcit* nu este definiţiu- 
uea la care s’a oprit, după certe pro şi 
contra, ştiinţa, istoricii moderni?

Nu am trebuit să o probăm, fiind 
că nu am pus-o in chestie.

învăţatul Maiore-cu... vine să apună, 
ca o înfruntare, ignorantului Ureche, că 
M. Costin nu e om mare, oăci a definit 
istoria ca Polibin, Cicero, Tacit, lucru 
ce zisesem inoă din 1860 şi o şi tipă
risem in 1865!

lor., a cărei apariţiune numai 8  
unul redactor apt s’a sistat ; ¡fi 
scurt timp, ce in curând se va t iiM 
cum suntem informaţi; şi foaia 
a Ardelenilor, «Cocoşul Roşu. d 
întrebuinţează ortografia cu senJ 
oritioe.

b) Cărţi incă s’au tipărit şi si I 
tot mal mult cu semnele diacricJ 
cum : .Pomăritul* d-lul Comşa, 
dial de pedagie. a d-luî Popesot I 
gia. d-luî Puşcăria etc. şi cu deţ'kl 
număr de cărţi scolastice scrise ai  
sori al gimnaziului nostru din il 
Pentru ca să se înţeleagă sporul ii.'f 
scrierei cu semne diacritice, ni 
după o informaţie sigură, că pe 
timp va eşi de sub presă ,n 
cele mal memorabile opere romanţa 
pulul noatru, biografia nemuritorjil 
dreiQ Şagnna. Şi această carte se i i  
cu semne diacritice, căci autorul b|  
Popea este, ou privire la literaţ *1 
mal vechi, de dincoace de Carpi,!' 
dintre ctl dintăiQ ce aii inţeles;|iS 
timpului modera şi s’afl aşezat i  i  
generaţiunii mai tinere şi înainte I 
represintă viitorul. Drept dovaj § 
pre inolinarea tinerimel romăne 
cipiile filologie! moderne constată . 8  
col acesta, că .România jună* di f, 
adecă focarul naţional al studioşUB 
mâni de la institutele cele mal ş «  
tate de Români din monarchia'u] 
«România jună,* zicem , îşi tipăi 
blicaţiile sale eu semnele diacritic 8 

De altmintrelea este cunoscut, cui 8  
unul dintre bătrâni, Gavril Munte !  
posatnl director al gimnasinlui dinjnfl 
işi jertfise cn rară abnegaţinne piijB 
1860 convingerea sa ştiinţifică, detAI 
bainţa semnelor diacritice, numalM 
mal intru interesul une .unităţi* iL J 
fice, care abstracţie făcând cu detl n 
de la fraţii noştri din România )ilr¡8 
esistat nici aici, de căt in inchipi; it  
nor zeloşi părtinitori al sistemo.:si 
parian.

c) Cine s’ar mai îndoi despre puifl 
tatua ortografiei cu semne diacriticii8  
dincoace de Carpaţl, acela este j8  
lua notiţă despre acea imprejurarimfl 
însemnată, că .aproape întreagaH  
tură calendaristică* de la noi (Calul 
tipografiei archidiecesane, Calendar) i  
nulul econom, Amicul poporalei, UiJ 
mi! şi mii de esemplarel), va să zii I  
ratura .par exoellence* a poporali« 
p&reşte cn semnele diacritice.

Pe temeiul celor premise ne ţin 
drept a face conclusiones că, 
societatea academică romănă definh fi 
tografia cn aemnele diacritic», u 
ortografică la Români ar fi ca şiji 
rltSI

Nesoal diferinţe mai mici nşor i 
perde, căci marea maioritate a RomSfl 
ştiindu-sa în principiu de aceeafist 
rere, în interesai anităţei depline M 
subordina cn atât mai bucuros an fel 
ţel soeietăţe! academice în partea e jft 
noritatea se va supune eu atât miH 
rănd, ou căt va ajunge la convinge« 
scrierea cu semnele diacritice, prec-nj 
aflăm îu procesele verbale ale soc 
academice, în «Telegrafal roman» <1

H

ţ in u i

5, i t l

J

piu pentru acel simptom de jjfl 
rinţă, ce i’l cunoaştem deja ş i l l  
se numeşte contrazicere, ear nc|| 
parte-ne nu facem alta de cât ■  
susţină pe D. Ureche de la 18' jş 
contra D-lui Ureche de la 187.1 

Relevăm in treacăt neadevăr 1 
am fi contestat mărirea lui M. 
tiu in genere.

b

Dacă D. Ureche la 1865 tipăreşte 
o opinie şi la 1878 tipăreşte opinia 
contrară, atunci ne dă un nou exem-

Dar, va zice d. Maiorescu cu li 
sătt triumfal... dar aceste toate ni H 
tifică »aserţiunea că Miron Costin ,H 
ticipat cu o admirabilă inteligenţă e 
siuntle ştiinţei modeme.*

Ce apropiere face d-sa intre 
conclusiunile (la inmalţit) şi intre 
raţiunea istoriei de M. Costin!

Acele condusiunt ale ştiinţei mod 
întrevăzute de Costin se referă la t 
alte puncte, pe cari le recomand oi 
nerositate de creştin d-lul Maioreal 
le oiti barem acum in dicţionarul I 
sofio a lui Voltaire la vorba Hi I  
(pag. 195)

La alte puncte ? La punctele fl 
dicţionarul lui Voltaire? Apoi at 
discuţia earâşi s’a simplificat. Ot 
văm numai, că despre aceste i 
fost vorba in pasajul citat şil 
conclusiunile (la înmulţit) sunt ic jl 
plină apropiere cu obiectul lor, &
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a îutrudus n a n i i  an ele- 
(io (semnal) ia scrierea etimolo- 
Lfl scama.
11 ca ortografia cn semnele dia- 
ie primită mal bncoros şi din 
nologiştilor noştri de dincoace 
îndrăznim a recomanda ilus- 

i ţ l  academice oare care eco- 
privirea semnelor, adecă eco- 

îe se poate.
«m că nn este de lipsă a pane 
rtăreî pe i  (/), afară de nnele 

a puţine, pr. vecin ic, părinte, obtci- 
n deosebire ţinem că este de 
aorie t la diftongi pr. mal nu
le etc., căci atnnol, fiind conse- 
\ trebui să întrebninţăm semnal 
ţi la alţi diftongi, d. e. taiir, 
ar şi mia, gria, avîam..., ceea ce 
6 grămădiră prea mare a sem- 
erierea romănă, ar produce şi o 
< în privinţa scriere! Ini e Alt 
site limbi, şi in special cele 

io însemnează diftongii,
|ţra s da scrieri romane o faţă mal 

p pentru a face scrisoarea mal 
Kjţpa părerea noastră— ce se in- 

■  pretinde să fie normativă—ar fi 
ifei recomandabilă delătnrarea 
sn t de pre e şi o (/, 6), sori- 

m. SI delătnrăm nn semn , ce 
des in scriere, să'l delătnrăm 
<tmă cănd insăşl ştiinţa fiologică 

eţte ast-fel.
de toate i, i  [ea ca) sânt dif- 
r şi d. Ci pariu vorbeşti despre 
ea şi ca. Diftongii se şerifi cn 
şi la alte po.oare 1). D. e. I- 
ie precum este cnnoscnt; uomo 

|>» etc.; şi chiar in flecsinne: 
ta maori, egli mnore, noi mo- 

i monte, eeei mworono ; maori, 
jsriamo, morite, maorano etc. Şi 
taervat, oă aeeet a reprezenta a- 

î<e mimai un semn de intonarea şi 
f m  [lai c, in căt limba italiană mal 

îndreptăţită să scrie â (6mo, 
filtongiî romaneşti ea fi ca 

| aceea .al na şste pe e şi c, ci toc- 
tie o; ba acest a ars atăta valoare , 

** ta vi tbori chiar 81 absoarbe pe e şi c. 
incasă, veară, ţeară etc. s’a fă- 
veri, ţa r ă ; din afeară (lat. ad 

vastă (lat. colostra) Romanul a 
K, corastă. Cam dar să insem- 

sunet, care a devenit cel mal 
aşa de important ca si snnetele 
p, o), prin punerea accentnlnl a- 

V zită  literă?! Distingerea d-lul 
IU intra diftongi „propri şi nepro- 
(este pe căt [de originală pe atât 

freşilă: diftongii Bnnt diftongi, şi 
soi’te — două litere. Dar in sfâr-

Ursa UI », 
jfcâ u  fi in 
■ţ-Vln d\H>

«I

Tl
A

I'omologia nn sufere, când scriem 
oe de a întrebuinţa pe accentul 

oi nn vom scrie fără de nici o re-

I Atrir, ji in cclelalte limbi neolatino, 
limba rom&nä, te diftongeazü d. ». o 
k  inainte de consonan^ä simplä : ita1. 
l k  prov. tie, no, franc, eu (oew, uc, oe); 
Iicrie d. e. i tal. buono, buoi, cuoce , 
peo, luogo, naovo, paote etc.; span, 
levy, cuece, dnele, fuego, luego, nuevo, 

buen, fuse, luec, nueu etc. franc, boeuf, 
| bent etc* Vezl Dies, Dramatik der ro- 
I Sprachen. Erster Tbiel. Vierte Aa

lt, pag. 190—16l. Red.

gală d. 6. lum iască, glnmiască, vorbiMcă 
etc. in loc de lumească, glumească, vor
bească, precum nn scriem niel mia, lnmia, 
aviam etc. ci mea,lumea. Aveam etc. tot ast
fel nn vom scrie «ameni, pnartă, mnare etc. 
ci oameni, poartă moare etc, Declinăm deci in 
scris d. e. om, omului, oameni, oamenilor 
eto.: conjugăm d. e. storc, stoarce etc. 
Va să zică se susţine sunetul radical. 
Dacă am scrie vesri, veseud, veri etc. in 
loc de vejfi, vej/end, ver f̂i etc. s’ar jigni 
etimologia rom&nâ; scriind rice, sile etc. 
in loc de j/ice ¡/ile etc., am altere etimo
logia latină. Când scriem insă ea oa in loc 
de i  şi d susţinem chiar [şi etimologia la
tină: oameni (homo), poirtă (porta) eto.

Suntem siliţi a ne folosi de semne când 
nn aflăm in alfabetnl latin o lieeră co
respunzătoare pentru snnetnl Roman (¿1 j ) ; 
întrebuinţăm nn semn (ţl) pentru etimo
logie, cn toate că aflam in alfabetnl la
tin litera corSspunzătoare (z). D-ir de ce 
să întrebninţăm semne acolo, nnde scri
ind literele cnrespnnzătoare, precum le a- 
flăm in alfabetnl latin, nn jignim nici e- 
tiroologia ?! Suntem departe de a voi să 
dăm ilustrei Societăţi academice niscai es- 
plicărl filolologice, de cari ea, de sine se 
înţelege, nn dnce nici o lipsă. Ne am per
mis numai a espnne cn toată modestia 
punctul de privire, ce’) împărtăşesc cn noi 
înalţi alţi confraţi de dincoace deCarpaţl.

Mai mulft Ardeleni^

CRONICA
La 15 S^pteiuvre a fost zina fixată 

pentru începerea concursurilor a patru ca
tedre de la Universitatea din Bucureşti 
şi anume: 1 de psichologie, estetică şi pe
dagogie, 2 de fisiologia comparată, 3 de 
arheologie, şi 4 de trigonometria sferică 
şi geometria analitică

Copcnrsnrile urmează a se ţine conform 
lege! la Universitatea din laşi.

Membrii juriului pentru primele trei 
catedre su n t: d.d. N. Qnintescn, L Cara- 
giani, N. loneacn, C. Leouardescu şi Stef. 
Vîrgolici, traşi la sorţi din partea faeul- 
tăţei de lit> re, şi dd. V. A. Ureche şi Za- 
lomit, numiţi de minister.

Juriul pentru catedra ultima (ştionţi- 
fică) se compune: din dd. M. Ţoni, C. 
Climescn, St, Miclea, N. Cniiano şi Gr. 
Oobălcescn, din partea facnltăţel de ştiinţe 
şi din dd. A. Petrescu şi inginerul Mic- 
lescn, numiţi de minister.

D-nil delegaţi trimişi din Bucureşti a fi 
şi sosit astăzi cn trenai de astăzi de la 1V2.

Constituirea juriilor se va face in astă 
seară.

Concurenţii sunt următoarele persoane: 
dd. I. Crăcinnesen (catedra de psichologie, 
&.), B. P. Hăşden (cat. fisologie), A. 0 -  
dobeson (cat. de archeologie), şi Haret 
(cat. de trigonometre &).

De signr dd. Hăşden şi Odobescn, a 
cărora erndiţinne este obşteşte recunoscută, 
vor fi numiţi de-a-draptnl in paterea ti t
lurilor oe afi câştigat pa câmpia litere
lor române. Cel-lalţl doi domni concurenţi 
fiind singuri vor fi probabil snpnşî exa
men ului. »St. României*

*
Gogoriţa, pilele acestea a trecut prin 

Giurgiu spre Bncnreşt! generalul Florescn;

mele moderne teorii (asemenea 
fiilţit), conform cărora defineşte 
ţistoria după d. Ureche, 

in fine, dacă d-sa retractează 
iii pasajului de mai inainte, 
clnoaşte, că meritai Ini Gostin 
t undeva de căt in anticipa- 

fcfiniţiunii Istoriei, atanci nu 
¿fsvem nimic de zis, şi remăne 

;■» cam remăsese cu acel 5 .pus 
iflvorba Attila“, care ,nu se ra- 

r''.,ţilla Atila".
dlaltă grămădire nepotriviţi de 

nume proprii.
Jfljritica din »Convorbiri* se mai 

[in privinţa studiului literar a 
Jreche:
pag. 6 d. Ureche ne înşiră alte 

pi «, spnnlndn-ne că 
% iliron Cost in este deja istoricei, care 
J  -ba la fapte căuşele lor, şi la canse 

r \I lioaşteo ordine, o sistemă oare-core, 
'jco, Leibnitz, Descartes, Roteck 
n, Thiery.*
o fi căutând intre aceşti istorici 

¡nitz şi Descartes?
aceasta respunde d. U reche:

[rnditnl d. Maiorescn ignoră că Leib- 
{ | la scris istorie! I Pentru numele Ini 

Inezeu, erudite critic un coup de Boii- 
late... Ce zice? ‘Leibnitz mournt en 
| r  11 fot A la fois jurisconsulte, pu

bliciste, theologieu, physicien, mathema- 
matioien et historien t !
Nu este in chestie, ce ştie safi ce 

gnoră i*. Maior eseu. In chestie este, 
dacă, intr’nn studiu literar asupra| 
lui Miron Costin, cităodu-se istoricii 
Vico, Rotteck, Cantu, Thierry in o- 
posiţie cu cronicarii, se poate cita 
şi Leibnitz pintre ei. Şi aici susţi
nem, că nu. Fiind că Leibnitz este 
celebru ca filosof şi matematic, ear 
nu prin faptul secundar, că a scris 
şi scnptores rerunt Brunsvicenstum  
etc., aşa dar nu ca istoric.

Tot aşa de greşită ar fi d. e. ur
mătoarea grămădire de nume pro- 
p il: NN. este un adevărat pictor ca 
Ingres, Delacroix, Cornelius, Kaul- 
bach.... Goethc, şi ori cine ar fi in 
drept să întrebe

Ce o fi căntănd Goethe intre aceşti 
pictori?

Căci deşi Goethe a făcut multe 
picturi in viaţa lui şi a avut chiar 
timpuri (in Frankfurt la 1772 şi in 
Roma la 1787), unde s’a ocupat cu 
o pasiune aproape esclusivă de pic
tură şi se credea destinat pentru 
această artă, totuşi celebritatea lui 
fiind altundeva de căt in pictură, 
nu se poate cita pintre pictorii ce
lebri ca nn semen al lor.

TIM P UL

mal nainte de a porni cn trenai, rngă pe 
comisarul de poliţie Spireecn a ’I arăta lo
cuinţa d-lnl Ulyee Creţoanu. Comisarul o- 
ferindn-se o 1 indica domiciliul d-lnlCre- 
ţeann, fu  destituit pentru acest act de datorie 
fi politeţi.

*
Ferseeufiune in armată. Credeam că armata 

romănă va fi cruţată de persecnţinul mes
chine. Plini de indignaţinne vedem că fap
tele meritorii nn fac parale astă-zl sub gu
vernul liberal, de oare oe căpitanul Nico- 
lan, comandantele eecadronnlnl de călăraşi 
de Vlsşca cutezând să ensţie inaintea Pre
fectului Chiriţescn reglementai militar, 
nepleoâada’şl capul la oreinile de servilism 
şi care ating demnitatea o ilituruluî, a fost 
pedepsit lu permutarea. Aceasta este resplata 
unoî brav militar?

înregistram acest fapt in condica nea
gră pentrn guvernul C. A. Rosetti.

•

Vlasca in quasi stare de asediu. Călăraşii 
cari ’şl afi părăsit familiele şi averea lor 
epre a ’şi face datoria p9ntru patrie, as- 
tă-zl in timp de pace s’află intr’o posi- 
ţiune mai rea ca in timpul resbelnlul, gra
ţie Prefectului Chiriţescn care in neador
mita sa preocnpaţinne pentrn administra
rea jndeţnluT, se teme de chiar nmbra sa. 
Ast-fel acest d. Prefect, de la venirea sa 
in judeţ, ţine pe călăraşi in concentrare 
peste rând şi fără ca să exixte vre nn 
pericol.

D. Chiriţescn uită că dacă nn trebue 
dupe domuia-sea menajaţi călăraşii, apoi 
oel puţin, se cade să ’i lase a ’şl vedea 
de munca câmpului singura lor avere. Pe 
lăngâ acestea, el afi trebuinţă de instrne- 
ţinne mal nainte de a ’( ţine de fanfaro
nadă pe lăngă domnia ea.

*
Descentralizarea din Giurgiu ne spune:
D. Ulys Creţeann a fost ales cn cea mal 

mare majoritate, ear D. Hariton RacotS şi 
Gheoghe B&leann cn căte 17 voturi din 
29 votanţi, de către colegial I, în consi
liul judeţean.

a
D. Prefect de Vlaşca Chiriţeescn in ur

mărirea scopnlnl săO nn mal cunoaşte nici 
o margine. Nn este alegStor fie in colegial 
al II, fie in al III, care eă nn fi primit 
invitaţinnea de a veni să vază pe d. Is
pravnic, eafi să nn primească prin agen
ţii poliţiei câte o fâşie roşie fabricată la 
Prefectură şi impneă de agenţii adminis
trativi.

In zioa alegerii mal toţi agenţii poliţie
neşti se aflS deghizaţi in civili şi ’şl înde
plinesc ca mare ecrnpnloeitate cinstita 
funcţiune de a spiona pe cetăţenii oneşti 
şî independinţl la ori-ce pas.— S’a făcut 
propaganda de către agenţi administrativi 
prin mahalale, s’a făcut presiuni de însuşi 
Prefectul judeţului asupra alegătorilor Co
legialul al II, s’a ameninţat chiar mai 
multe persoane, dacă nn vor vota pentrn 
lista Prefectului.

Sub-prefectnl de Călnişte a mers mal 
d e p a r t3  in respectarea libertăţii alegerilor, 
n’a remas neumblat comună in care să 
nn stnngă pe alegătorii Colegiala! al III 
şi pe delegaţi, să nn le poruncească a vota 
pentrn cel din lista roşie.

Şi toate acestea se petrec sub guvernai 
D-lni C. A. liosetti! (Descentralizarea)

Numele Ini Descartes snpSră pe D. T. 
L. Maiorescn? De ce nomele Ini nn ar 
pntea sta alăturea cn ale nnor istorici ?

continuă a întreba d. Ureche. De ce 
nu? Find că nu este istorc de loc, 
nici măcar atăt căt Leibuitz.

»La recherche de la vérité dane tons 
les ordres d’idées et la commnnication 
de cette vérité par les moyens même qnc 
Descartes a employés, tonte la littéra
ture du 17-e siècle est là (Nisard Hist. 
litt. franc. T. II 3-e eto. 1863.

intimpină d. Ureche mai departe. 
Ei şi ? Din a ceea , că Nisard zice 
toute la littérature du 17-c siècle est 
là urmează că Descartes este este 
istoric ? In toute la littérature se cu
prinde şi poesia : urmează de aci, 
că s'ar putea zice : N. N. este poet 
celebru, ca Lamartine, Victor Hugo, 
Heine, Lenan şi.... Descartes?

Ce păcat făcui că vorbind de nonăle 
căi ale istoriei mă referiin la Descartes, 
acest génie effrayant pm a ăl califică Nisard.
Nisard poate să califice pe Des

cartes génie efrayant, Descartes tot 
nu devine istoric.

Mănţinem dar şi această parte a 
criticei noastre aşa cum a fost fă
cută, şi ne grăbim a inchide acta 
d-lni Ureche cn ultima observare.

7. Eroarea cn Cimabne.
— Altă dată d. Ureche, vorbind des-

D I V E R 8 E

Cranele Turciei.—Corespondenta! p irisian 
al ziarul ni limes D. de Blowitz, pe cănd 
primea la Berlin in lâna Ini Iulie destăi
nuirile D-lni de Biemarck, a mers să facă 
vizită şi celni mal da căpetenia adversar 
al cancelarului, D-lnl Virchow, vestit pro
fesor şi deputat progresist.

Iată darea de seamă a D-lnl de Blowitz, 
care a publicat-o despre acea vi sită:

Am aşteptat cătva in tr’annl din labora- 
torif. Cea d’entăin odae, prin care tm  tre
cut en prindea o culegere de oseminte o- 
meneştl orânduita simetric in rafturi. Un 
ajator al doctorala! era ocupat a repro
duce in tipar forma nnnl cran aşezat fre- 
mos pe nn piedistal de sticlă. A dona 
odaie era ca o miniatură a văii Ioraphat 
iu clipa cela! de’ntăl sunet al trămbiţei în 
vierii.

Acolo er&fi schelete in picioare, plecate, şe- 
zănd, înclinate ca oameni surprinşi in somn 
şi intinzăndn-se inainte de-a se trezi cn 
desăvârşire. Oase de tot soiul acoperiafi me
sele, scândurile, scannele cn rămăşiţe ome
neşti, cari le impleafi. Crane nenumărate 
incoronafi această minunată culegere, fă
când schime asnpra bncăţilor informe ri
sipite pe mobile şi chemăndn-le de pe po
dele. Uităndn-mă la această privelişte şi 
aşteptănda-mă la discursurile eloqienti şi 
incisive ale D-lni Virchow, m’aşteptam să 
văz nn om c’o talie nrieşeasoă, îmbrăca t 
ciulat, cn ochii scînteetorl, c’o atitudine 
radioasă, personificând indoi;a putere a o- 
mnlnl, care pătrunde tainele morţii şi se 
eumeţ’Şte a apăra acea viaţă a celor vii: 
libertatea.

Dar omnl ce inaintă epre mine era îm
brăcat ca nn antiquar, ocupat a’şi rând a 
colecţiile; capal mic şi osos, părol scurt 
şi sar, barba asemenea, fruntea in coloa
rea bronznlni şi petrecută de ebiroitnri, 
bulbucată inainte şi puţin tu rtită  la tâm
ple, vinele la tâmple visibile, ochiil mici 
şi boldiţi, mănile negre şi sprintene dove
dind hotSriiea, energia, îndemânarea.

Originalitatea situaţiei se arătă numai 
de căt, Conversaţia se ’ntoarse inmediat. 
la micile rivalităţi ale naţionalităţilor de
osebite, cari şi dispută supremaţia in Tur
cia europeană.

Doctoral Virchow ee sculă repede.
Vezi — zise el — rasa superioară din 

acele locuri. Priveşte ’ncoac<>.
El puse ’n mănile mele trei ţeste omeneştL
—Unnl din colegii d-ta!e mi-a procu

rat pe cea de 'ntăi f i, celelalte două mi 
le-am procurat efi însumi. Sunt ţeste de 
albanejt, măcelăriţi de Tarei. Priveşte-le! 
Na eant frumoase? Primind cel de’ntăifi, 
am crezut că e excepţional, ănsă toite cra
nele astea albaneze sunt ca acestea. E o 
rasă ou mnlt superioară tnturor celorlalte.

Doctoral Virbow deemerdă c’o dnioşie 
entnsiastă şi c’un aer de afecţiune ţeasta 
ce o ţinea pe genunchi. Apoi sculăndu-se, 
o aşeză jos pe podea şi incepn a vorbi re
pede şi pitoresc despre populaţiile diverse 
ale Tnroiel, sprijinind ori-ce opinie prin 
arătare de ţeste mnntenegrene, bosniace,! 
dalmate, serbe, bulgare, române, turceşti 
ungureşti.

După ce-sl grămădi gradat probele, el 
completă in fine demonstraţia sa prin nn 
nn cerc complet de ţeste de dimensiuni

pre architectura noastră , ne spnnea că 
eelebrii architeoţijarchitecţi ai Italiei ar 
fi infidioşi de ea fi intra aceştia ne oiţa 
şi pe Cimabne, care insă este celebra in 
piotarâ.
La aceasta intimpină. d. Ureche 

Să admitem că aşi fi zis aceasta cn oca
siones vre nnni discurs improvisat la 
vre o solemnitate nnde înlocuiam vre 
nn Ministra ca Directore al cancelariei 
căitelor; dar mai ăntăi en n’am pre- 
tenţiunea de a şti tonte, şi apoi Giotto, 
şcolarul Ini Cimabne, nn era arhitect? 
Nu să admitem că a ţi £ zis, ci d. 

Ureche a zis-o in adevăr, şi aseme
nea nu e vorba aici de vre o im
provisare orală (de aceasta nu ne-am 
fi atins), este vorba de nn articol 
publicat cu numele D sale in Adunarea  
na(ională din 6 Iulie 1868. Şi dacă, 
nu am citat această, foaie in Con
vorbirile din 1 Mai 1873, causa este, 
cft am citat-o deja in Convorbirile 
din 15 August 1869, fără a numi 
atunci pe d. Ureche, fiind că atunci 
puteam ăncă crede, că este un lupsus 
calam i din partea D -sale, şi a tre 
boit să vie »Revista Contimporană "ca 
să ne arate, ce ce fel de lapsus sunt 
acele a le D-lni Ureche şi altor 
scriitori de tăria D-sale.

(Va arma).

deosebite, cari toate aveafi mal mnlt ori 
mal pnţin semne de lovituri de sabie safi 
glonţl. Iatfi congresul judecat in mod stra
niii din pont de vedere craniologic. El se 
’ntoarse merefi spre cranele sale albaneze 
şi vorbind, se pleca spre a le atinge cn 
degetul, pe oănd pe celelalte le arăta cn 
dispreţ cn vârful piciorului.

*
O descoperire archeotogieă in Ga'iţia. — 

Sunt vre-o patra săptămâni de cănd o ţă
rancă, lucrând la câmp lăngă MihMeov, pe 
Duietrn , afi dat peste mal mnlte obi-eti 
de anr, cope, nn beston de com andant, 
broţorl oa capete de em- fi şi o coronă: 
Doctoral Praglovsk', cunoscut prin cerce
tării« sale istorice, şi alţi archeologl din 
Ltmbarg, afi recunoscut că aceste orna
mente afi făcnt parte din ju v e ro r ile  re
gale ale marele C irns, care afi murit in
tr ’o expediţinne contra Maeageţilor pe la 
159 inainte de Chriatos.

Ia raportai ce afi făcnt asapra ac- stor 
obiecte, doctoral Praglovski declară că 
orl-cine ve examina amănuntele şi stilnl 
acelora, şi va compara in n rmă local in 
care a fost aflate cn cele se apnu intoricil 
grec! asapra expediţinnil Ini Ciras con
tra  Sciţilor, va împărtăşi părerea sa. Va
loarea lăuntrică a acestor obiecte este de 
cel pnţin 100,000 fiorini, aproape 250 000 
franci.

•
0  întrerupere de duh. — »Sporting Ga- 

zette* din Londra reproduce următoarea 
spirituală întrerupere făcută intr’nn meetig:

—Snnt pe pământul libertăţei 1 strigă 
oratorul.

— N n! intrernpe cismarnl , sunt ţ i  pe 
talpele cuinelor, ce nu mi-aţf plătit ancă 
păuă acum. »St. României*

O vesti scum pă! — Ca ocazianea ul
timei trageri de câştig a loteriei de ban! 
Hambnrgeană s’a iutâmplat nn evenim n t, 
care in adevăr pntem zice ,că nn s’a mai 
pomenit şi care servă spre dovadă eă pn» 
blicol dese-orl tratează cn prea pnţin! 
precauţi ane hărtiele de valoare. U a co
merciant Hambnrgian cumpără de la bi
roul principal de loterie a d-lor laenthal 
fi In Hamborg, nn los pentrn loterie Ham- 
burgiană, indonindu’l şi băgănda’i in bu
zunarul vestei sale albă. După câteva zile 
jiletca se dă spălătorese!, fără ca poseso
rul să se fi gândit măcar nn moment la 
couţinntnl jiletcel; nici spălătorese! nn’I 
veni In gând de a revieni buzunarele. 
Loznl a fost spălat cn jiletca, lipindn-se 
de căptuşeala buzunar ului. Căte va zile in 
armă, comerciantul se trezi cn o notifi
care încântătoare din partea biaronlnllsent- 
hal Acompania că losnl eăfis’atrae cn nn câş
tig de 50,000 mărci eirca franci 62,000, in 
vităndn’l totodată de a presenta losnl spre 
achitarea Ini. Comerciantul tremura de 
frică şi de spaimă căntănd loenl in zadar 
şi negăsindu’l ; abia nevestei comercian- 
tnlnl ’I veni ideia să revizuiască aspra 
îmbrăcămintele, şi, după cercetare multa 
găsi in bnznnarnl vestei albă o ţidnlică 
mititică in forma unei rotişoare de hârtie, 
care însă prin călcatul rufelor a concres
cut astfel cn giletca albă in căt oă vrând 
a deslipi biletul era să se facă bncfiţl. Fe
ricita familie, spre a mal pntea constata 
căzni şi mal bine, se deciseră d'a alerga 
cn jiletca in mană la d-nil Jsenthal & comp. 
Acolo, in preeinţa nnni notar, jiletca a 
a fost pasă in apă, dislipind loenl, şi din 
fericire, atăt numărul biletului căt şi câte
va amănunte ale testnlnl s’afi mai pntnt 
descifra constatăndu-se ast-fel cele nece
sare, In oăt nici o îndonială despre veri
tatea biletului n’a mal pntnt încape.

Fericitul posesor al jiletcel a şi încasat 
62,000 de franci câştigaţi, şi de signr 
c i pe viitor va lna măsuri de precanţiani 
mai mari.

m B L I O e i a A F l E  ”

G. G. Meitani. — Studie consti
tuţionale.

G. Sion. —  Operile p rincipelu i 
Content ir , tip&rite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Br&nco- 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de un glosarifi. Preţul 3 1. n»

C. S. Stoiccscu şi D. St. CAII,
n e se n , profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofie, M anual de sin taxa ro 
m ănă, pentru şcoalele secundare, e- 
diţinnea a doua.

D. M irosea . —  A ritm etică  cu mici 
deprinderi de raţionament cuprin
zând peste 1000 exerciţii de calcul 
şi probleme rezolvate şi enunţate, 
pentru uzul claselor primare şi I-a 
secundară. Un voi. in 8o de 163 
pag. Preţul 1 1. şi 50 b.
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La töte llhräriliile:

S M A R D A N Ü L
~ \T  X  I D  1 1ST T T  

Poemă de V. RU8ÄNESCU, fost grefier 1h

De închiriat, S.'S“ “ “l6r“Negru, Subnr- j 
bia O teni, Strnda Mircea-Vodă No. 29, J 
situată între corte şi grădină, on un etsgifi, I 
având şese tum ere, nn salon şi ealS de 
mâncare cn dependinţe, bine mobilate, sunt i 
de închiriat chiar de hcoui, mobilate sah I 
nemobilate. Amatorii se pot adresa la pr0_ j 

Consilinl de resbel al Diviziei a 2-a activă .} prietar ce losueşte iutrîns.le. (791— 5\

^ x x ^ x x x x x - e - x x x x x - e - x x x x x ? !

Â°,Urn'sseur de plusieurs ÇoMJ

X
X
X
X
I

I
X
X
X
I

PLANTE DE FRAGI

X
X
X
I

SprB a albi,
ndnlci ţi da pale? transpahnţa, 

P a ifr^ za  l*elll 
uft liée nr ma la juneţe 

dislrugêndû 
K lijirH liirilf.

C r y  XT* f doctor m medicine 
• 3JT. I s  l G c t  şî |u chirurgie. Mâ

nioşi şi me lie specialist ptutrn bó ele de 
copii, dă consultaţii în tóte (Jilele de la 3 
până la 5 ore p. m. în strada Colţii No. 1Q.

doctor în m edicină DOCTORUL MARCOTl»

I
X
X
X
I

Acum fiind timpul plantărel fragilor, recomand fragil sub
scrisului, din cele mal frnmdse specii francese şi englese, 
fructnl forte mare, gnstul admirabil.

Pentru plantele vândute anii precedenţi, am priimit laude 
şi mulţămirt. Hal pnţin de 50 plante nu se espedinză tu pro
vincii. Rugăminte a se adresa la

B
X
X
X
1

MARE SUCCES.

JEAN VERMEULLIN
Grădinar la D nu G. C. Philippescu 

Strada Dioniaie No. 42.

I
X
X
X
I

I
X
X
C x x x x x - *

I
X
X
X
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V E L O U T I N E

^ ¥¥#3 renumita esenţa japoneză, care 
A U  vindica îndată ori-ce durer» de 

cap se găsesce la farmacia d-lui F. Brus 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

DOCTORUL BLUMENFELDí.cCa
lea Moşilor No. 27 vis-n-vis de Pomu-Verde 
(Tamis.)

Are ouaro de a o informa c pi 
din Capitală şi provincie că va | 
cnreştl la 1 Septembrie.

Consultaţiuni in cabiuetnl se'a 
zilele dala 4 jnm. — 6 ore dnjr: 

Strada Brezoianu No. 21 Nit

O trăsură (faeton \iS  
puţin lntrebuinţatKjki

rectie de cal de cinci ani lmpret 
muri. A se adresa în calea-Ş 
(Podu Beilik) No. 45 de la orele jP/
meridiane.

este o

FĂINĂ DE OREZ
de o deosebită specialitate, fore fină, ne- 
simţibilă, preparată cu Bism ut, şi posedă 
calitatea cea fericită , a da feţei o ului.

ROMÂNE I L U S T R A T E

FRESCITATEA NATURALA
a tinereţel.

CH, FAY,
Parfumeur la Paris, 9, rue de Paix.

Deposit iu Bucurescî la farmacia d-luî 
F. W. Z iim er , şi la d-nii Appel & C ie

Apare de trei ori pe septamânâ : Duminică, Mercur! şi Vineri. 

INTO. 1 —S 3  I T S T C n i i X J S X V  

conţinând

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

Ch. P a n i de K ock
se află de vânzare la

T IPO G R A FIA  T H IE L  & W E ISS
şi la

M it a it l  is  t o  atât Is B o r n e i  cât si ¡1  districte.
Cu No. 24 a începui romanul

I  O  A  1 S T  A
de

GEORGES SAND,
Dnpă dorinţa esprimată din mal multe părţi s’a început cn No. 26 interesantul roman.

MISERABILII LONDREI
DE

P I E R R E  Z A C C O N A .
Aceste din urmă două romane se vor publica aşa că cftte o fasciculă va conţine 

urmarea romadulnl IOANA şi cea 1-altă urmarea romanului M1SERABTL1Î.

Am onóre a anuncia onor. Pablic, că am 
deschis acuma o

Magas ie de tapete
MS voiă sili a putea oferi îd tot-d’a-una 
o mare alegere de TAPETE şi fac cunoscut 
că chiar de acuma sunt forte bine asortat.

Cu t6tă stima

H. H O N I C H
(793—10) Strada Stirbey-Vodă No. 3.

H *

ADEVERATE INJECTIUNI SI CAPSULE V
R c  O

F A V R O T
R  I D

Aceste Capsule posedă proprietăţile tonice a Gudronului adăogatc pe lăngl 
blei - ■»tiunea antiblenoragică de Copnhu. Elle nu obosescu stomahul şi nu provóc&lci 

diaree nici grotă ; constituescu medicamentul prin cscclcntâ in tratarea bâtţn 
contagióse a arabelor secse, scurgeri vechi seú recente, catare a beşicci şi c l ic  
rea fără voie aurinului.

Pe la finele tratamentului, şi când ori-ce durere a dispărut, usul 1 
IN JE C T IU N U  R I CORD

tonice şi astringente, este micjilocul infailibil de a consolida vindecarea şl )|
evita întcrcerea.

ADEVERAT SIROP DEPURATIV
F I  1 3I C O

F A V R O T
Acest sirop este neăpart pentru a vin decacu desăvârşire maladiele pelei şi |  

tru a sfirşi de a curaţi sângele după un tratamentu anti-sifilitic. El feresce (leş 
accidentele ce pot résulta din sifilis constituţională.

Publicul, trebue a lepăda, ca contra facere periculósá tóte medicamefi'
M M  ROT.RICORD, care nu voru purta sigliulu C. FAV 

DEPOSITO G ENERAL.— F* Favrot, 102, strada Richelieu, in  P a ris ;li 
lassy, Racovits, K onia; Bucurescî, Rissdorfer, Zum er, T h e il; Galaţi, 7Y| 

seschi, Marino Kurtovich; Braila, Petsalis, Kaufmes: Crajova, F. Po/U fl 
Plojestl, Schuller ; Bârlad, Brettner, şi in  tdte farmaciile.

Hi

P R O S P E C T E S
DE

.

Fonderia de Tuciü
a lui

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

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

Se asigurézâ buna esecutare cn 
Materialul cel mal bun.

Ori-ce comandă pentru conducererea a- 
pei, instalarea băilor cu t6te atenansele lor, 
puţuri de ourte, pompe pentrn diverse tre- 
buinţl, stropitori de grădin i, g. c. 1. se 
efectue^ă grabnic şi bine la

L ’Institution Française et Italien
Dirigée par MESDAMES M AZZANTINI 1

9, Place d’Azeglio, FLORENCE.
Ces D am es, ayant quitté la France leur patrie après la gn»
~ , JH

lienne qui jouit de l’estime générale, et où les jeunes filles r e f |
70 71, on t fondé à Florence en 1873 une Institution Française Ifj

une instruction aussi solide que brillante. Les directrices é tan t au 
du diplôme supérieur e t secondées par des professeurs distirjn 

Dans cette Institu tion  l’enseignement est divisé en 2 cours a a 
élémentaire e t cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2Ai 
e t chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son ai 
l’élève peut changer de section 2 fois par an.

Le prix de la pension pour les internes est de 1200 frs. pail 
compris la musique, le dessin e t la danse.

Des renseignem ents on peut avoir à  l'imprimerie Thiel AfP 
qui ont visité l’Institu tion  personellement e t où on peut voi l'n 
ctpeus détaillé. | k

Asemenea se găsesc tot-d’a-una in de
posit: Ţevi de vlnm b, ţevi de fer şi dej 
tncl in diferite dimensiuni, precum şi bu
căţi confecţionate de tuci pentru diferite 
construcţiunl.

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

(777— 1)

P H A R M A C I A  ZD .A . „ 8 P E R A N T I A  1 
26, CALEA MOGOŞOAEI, 26.

D E P O U L  MEDICAMEMTELOR FRANCESIj
Obiecte de Caucinc şi Articole de Toalete. — Asemenea se angajeză a efffci 

ori-ce comande din resortul medical.
B R W S i  i

rr l l

MARELE MAGASIN DE HAINE CUNFECţIONATE Şl ARTICOLE DE MODA

C i H I ' i l B A U

. A .  X . i A .  ! R  H ' I T  iT  j D B

j o s e r
FLRNISORUL

2 0 ,  C O L T I T J L  B T J H .E ' V - A .I i l D T J X .T J X  S X  

Face cunoscut oDor. Clientele, cft i a sosit pentru sesonul 
cele mal moderne, fasOne elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Eardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte fasdne
PR EŢU R IL E CELE

ge priimeşte şi conulndl de tóte felurile de haine care 
se efectué<pl cu mare promptitudine.

C U R T I E I
M O O - O S I O A I B I ,  C A S A  Q - R E C Ê N U ,  2 0

ac Luai UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urma jurnalo de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzeşti, albe şi colorate 
Lingerie de tdte felurile 
Cravatte Plastron, Régate etc. negre şi colorii 
Umbrele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tdte lucrurile de moda

MAI MODERATE
J O S E F

Purnisorul Curţii, No. 20 Colţul B ulev ard u lu i şi Mogofóiel Casele Grecenn


