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a ţine esposiţia, romănil mer- 
llParis, vor găsi z ia ru l, TIMPUL" 

ds Magasins du Printemps. 
rd Haussmann 70. *
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IA L E „T I U P D L U I*

(Agenţia Havan) 
i(3 Ootombre, 4 ore seara.)

Londra, 8 Octombere. 
^Knpanie de iarnă contra Afganis- 

este probabi’ă.
____ • News> anonţX că ea va incope

I  l f H c - i m b r e .

i joir: Utatea a ordonat staţiunii navale 
4  M it să plece in golful persic.

■ i| (4ootombre, 9 ore dim.) ;
™ I Viena, 8 octonvrie

l-Vtne freie Pttose* asignră, că muiis-

Ăl austriac a cerut ieri, ca împăratul 
E 0 hotarire in privirea demisiei, ce 

ps-o cabinetul.
terni eşî sprijină cererea pe moti- 
tabinetnl cată să pregătească pro- 

iţ bnget, fi o l na împărtăşeşte ve- 
|Tt»uV»luI Andrassy in privirea eredi- 

¡tinat a acoperi cheltnlelele ocu- 
aniei şi a Erţegovineî.

Londra, 3 octonvrie.
urnea* zice, oă demis a d-lnl de Szell, 
Astrul de finanţe al Ungaritl, a fost 
foită, chestiunea demisiei intregnlnl ca
iet ■boită ancă şi n'a fost rtsolv&tă* 
H  Viena, 3 ootombre.

lă1 p  Con stantinopol se scrie către >Po- 
! ■ Correspondens:

ar-paşa a vestit PorţeT, oă misinnea 
ţta n’a isbntib. S’a respăndit ynetul, 

st-paşa va Anumit guvernator general 
l a Sultanul a informat pe d. Layard 
tooate adopta proiectul săQ, relativ 
rinele a se introduce in Asia mică. 
ll a adaos, eă in onrănd va dis- 

p i supne d-lnî Layard nn alt pro- 
reforme, ce se va comunica fi la

BUCUREŞTI
rirl 2 2  S e p t .  (4- o o to m b r e )

Ifeim-ministru trebue să fi so- 
l in Capitală, şi zioa este a- 

ptA unde Camerile vor avea a 
Me la Mesajul de deschidere, 

p avem cea mnl mică îndoială 
e soluţinnea ce vor da ele ce* 
lor constituţionale, ce se vor 
v cn ozaziunea desbaterilor a- 
; ea nn va fi alta de cât inre- 

«effi nrea supusă şi umilită a voinţelor 
Ajjvstitnţionale ale guvernulnl. Re- 
> jSrea constituţiunil pe calea con- 

¡jmionalâ, deşi ea se impune e- 
n&it spre a se pune acea consti- 
i* doe in acord cn nouele impreju- 
jBigvorite pentru ţară din congre- 
iWe la Berlin, va fi înlăturată, şi 
n iile vor lua asupră-le, conform 

|l]'fiţelor cabinetului radical, mi- 
i  de a indeplini o lucrare pen- 

fcare nu a fi competinţa, şi care 
I armare va remăne lovită de 

mm  na absolută nulitate.
senatorii cari repre

zintă opoziţiunea, or căt de puţini 
sunt in număr, a fi un rol insemnat 
de implinit in aceste împrejurări.

Ştim că nici talentul, nici patrio
tismul, nici bărbăţia nn le lipsesc, şi 
aşteptăm cn încredere zioa desba
terilor, unde vor avea a indeplini 
înalta lor misiunea de a reven
dica, atăt prin cuvintele căt şi prin 
faptele lor, drepturile imprescrip
tibile ale adevărului întunecat astăzi 
şi a apăsa prin protestările lor prin
cipiile constituţionale sfăşiate.

A Ipotnţil şi
[

Cronicile noastre vechi vorbesc des
pre nişte Domnişori, adecă preten
denţi la coroană, cari turburat! vre 
nn colţ al ţării, işl puneafi cisme 
(roşii in picioare şi cucă in cap, dis 
tribuían după placul lor in ţinutul 
uzurpat moşiile şi veniturile Domniei 
se ridicaţi apoi cn oaste de strln- 
sură asnpra Domniei, pănă ce lăngă 
vr’nn vad, ori vr’nn cot de moară 
ori pod, oştile Domniei ţării pnneafi 
capăt cismelor' roşii şi cbrisoavelor 
scrise in cerneală roşie.

Credeam, că cel puţin de 300 de 
ani afi dispărut epoca lui Papură 
Vodă, a lui Ciubăr Vodă şi a multor 
altora, cari amăra fi viaţa bietului 
Petrea-cel-Schiop.

Iată insă, că nn raport cătră Domn 
al ministrului nostru de interne ne 
arată , că in ţinntul Bacăului din 
Moldova afi snbsistat in timpul cel 
mal nofi dinastia d-lul inginer Te* 
toianu, care in comuna Berzunţu afi 
luat pămănturile unul arendaş şi le-a 
împărţit la locuitori, şi că abia a* 
cuma, reintrănd Domnia legitimă in 
drepturile e l , s’afi reintrodus stătu 
quo ante bellum, scoţăndu-se de cătră 
d. prefect locuitorii de pe pămân
turile usúrpate.

Iată raportul in cestiune :
D. prefect al judeţului Bacă», prin ra

portul cu No. 21,674, ăml face cunoscut 
că, ou ocazia mergerii d-sale in comuna 
Berzunţu, spre a  putu p t arendaşul moşul 
statului in posesiunea pâminlulul tare i  se 
luase dm stăpânire de eăire <L inginer Teto- 
ianu ti te dase locuitorilor din acea comună, 
observănd fi lucrările relative, aflate in 
oaneelaria acelei oomnne, a văzut eă aju
torul de primar oare gera afacerile comunale 
in locul primarului demisionat, n’a fost 
la înălţimea chiămări! sale de cap al ad
ministraţiei comunale, fi că nuni dintre 
consilieri este interesat in această cestiune, 
fi că a foet chiar condncătornl cetei lo
cuitorilor ¿aH aii arătat împotrivire de a 
abandona posesia acelui pămănt.

Asemenea a mal constatat că adminis
traţia comunală este răii condusă, fi că 
consilierii nn sunt in stare a face o ame
liorare.

Pentru aceste motive şi pe baza art. 71 
din legea comunală, vin respectos a ruga 
pe Măria Ta să binevoeştl a aproba di- 
boIvarea acelui consiliu, şi a semna anexa
tul proiect de decret.

C’o mirare de cronicar întrebăm

cino a fost acel d. Tetoianu, care a 
avut puterea de a deposeda pe un 
arenda şiş de a pune in stăpânirea 
pământurilor pe locuitori ?

Iu faptă insă lucrul stă astfel: 
D. inginer ca reprezentant al statu
lui, proprietar al acelor pământuri, 
nu le a dat in posesiunea el,in pro
prietatea locuitorilor. Daca fd, ingi
ner a comis erori, acestea '1 privesc 
pe d-sa şi pe statul păgubaş, niii 
de cum pe locuitori, cari erafi in 
drept a da cn puşca atăt in 
prefect căt şi in arendaş şi in d. 
C. A, Rosetti , care cutează a le 
răpi pământuri, ce sunt cu bună 
credinţă a lo r ; şi in ori ce caz, 
chiar daca locuitorii n'ar fi avut 
dreptate, pământurile nu li se pu
tea fi lua de căt io urma unei ho- 
tărărl judecătoreşti şi pe calea le
giuită, nici ue cum insă prin bunul 
plac al unul prefect safi al unul 
ministru. Chiar o posesiune uzur
pată nu se poate Ua aşa ca din 
senin şi fără ştirea lui Dumnezeii 
din măinile unui om, ce o posede 
cu bună credinţă.

Rescump£rarea căilor-ferate 
romrtne.

Citim in .Nene freie Presse" ur
mătoarele :

.Condiţiunile băneşti cu care gu
vernul fomăn voeste a cumpăra re- 
ţeaoa ce ăparţine Societăţii căilor 
fcrate sunt următoarele: Se ver e- 
mite obligaţiuni de ale statului, cu 
dobăndă de 6 la sută, asigurate pe 
o parte intr’o ipotecă asupra căilor 
rescumpârate, şi pe altă parte in 
venitul monopolului tutunurilor. Ca 
aceste hărţii el va plăti pentru ac- 
ţiile de fondaţiune căre 60 taleri 
pentru fie-care 100 taleri, iar pen 
tru aeţiile defondaţiune cu prioritate 
de 8 la 100, el va plăti căte 100 
taleri pentru fi-care 133 7* taleri, 
safi, ceia ce vine tot la una, pen
tru fie*care 150 taleri, care este 
valoarea nominală a acele priorităţi 
de fondaţiune, el va plăti căte 300 
taleri. In sfărşit guvernul acordă 
căte 115 taleri pentru fie-care obli
gaţiune de prioritate cu 6 la sută.

Societatea 8'ar împăca cu aceste 
oondiţiunl; insă mal sunt de invins 
ăncă greutăţi juridice. Ast-fel socie
tatea cere anume ca in Berlin să 
se aşeze forul administraţiunel obli
gaţiilor de prioritate cu dobânda 6 
la 100. Căci societatea căilor ferate 
romăne, chiar in cazul cănd ar vi ude 
îndatoririle sale, ar trebui in vederea 
acelor obligaţiuni şi a prescripţiu- 
nilor din statutele sale privitoare la 
tragerea la sorţi a priorităţilor de 
fondaţiune cn o dobăndă de 8 la 
100, să urmeze a exista ca Socie
tate şi să nu intre in lichidaţiunl, 
pentru că almintrelea ar fi silită să 
plătească îndată obligaţiunile şi in 
genere toate sarcinele sale. Deci ur
mând so 'ietatea a exista formal, 
mutarea forului el de la Berlin la

Bucureşti nu s'ar put»a indeplini. 
Această mutare ar fi tot-d'auna echi
valentă cu lichidarea societăţel ce 
există aici.

In zadar pănă in zioa de astăzi 
s’afi făcut incercarl pentru înlătu
rarea acestor greutăţi."

* ARMATA R0MĂrf4 ’ ■
i n  r e s b o i u l  1 8 7 7 /7 8 ''

(De un martor ocular.)

(Urmare)

După ce am mers călare cinci cea
suri, am ajuns la brigada Borănescu. 
Centrul bivuacului era format de un 
regiment de infanterie, in coloane 
de companii, căruia â( urma artile
ria. La aripa dreaptă stăteafi am
bulanţe şi părţi de tren cu două es- 
cadroane de călăraşi, iar la aripa 
8tăngă a armatei tăbărite, era aşe
zat un regiment de dorobanţi. Tru
pele erafi deja de 14 zile aci, şi se 
aranjaseră cu totul ca acasă. Pen
tru grupe de câte 5— 6 oameni, se 
săpaserâ gropi acoperite cu vreascuri, 
pentru a'I apâta întrucâtva in con
tra cumplitei călduri a verii, fiindcă 
mal cu seamă pe la amiazâzi, era 
aproape peste putinţă să stal sub 
corturile scunde destinate pentru 
câte trei oameni. Numai câteva in- 
lâriturl, ridiocte spre partea inami
cului, aduceaţi aminte cumră oamenii 
stăteafi in faţa unul inamic, deşi in 
oare care depărtare ; incolo bivuacul 
avea pe deplin caracterul unei ta 
bere in vremea păcii. Mal multe co
libe mari de crengi erafi menite pen
tru menajul ofiţerilor şi comandan
ţilor superiori, şi formaţi ăutăiul 
front al taberil, îndărătul că uia bi- 
vuaca trupa, iar in spatele el, cor 
pul ofiţerilor âşl ridicase in divizii co
libele şi corturile, după care veniafi 
râudurl-rândurl bucătăriile şi depo
zitele de vite de tăietoare. In aceeaşi 
zi ăncă, pe la 5 ore seara, ne ridi
carăm de acolo şi ajunserăm la Bris- 
lan, pe drumul cel mare cătră Plevua, 
care era pliu de raniţe ruseşti risi 
pite cn o azia retragerii trupelor 
din luptele nenorocite dela 31 Iulie. 
La Brislan am ajuns d'abia la l ( ţ  
ore noaptea, deşi depărtarea nu era, 
mal mare de 18 kilometre.

Puţinele oare de marş afi fost de 
ajuns pentru a face să văz întregul 
fel de a fi al armatei, şi esperienţa 
făcută nu este tocmal-tocmal favo
rabilă.

înainte de toate coloanele se tâ  
râiafi încet şi a lene, căci un ase
mene fel de înaintare nu se poate 
numi marş, şi după fiecare jumătate 
de ceas stăteafi locului, pentru a 
stringe In câtva coloana de marş 
risipită.

Pe câtă vreme ne mişcăm pe 
drnmul de vale, marşul era Întru
câtva regulat, dar cum trecurăm 
unele formaţiuni mal unduioase ale 
terenului, Îndată coloanele perdeafi 
comunicaţia Intre ele, pentrn că ar
tileria. care mergea înainte, de şi 
tonurile erafi trase de şase cal, au 
putea învinge de căt cu mari si
linţe cele mal neînsemnate obsta
cole ale terenului, nu pentru că erafi 
caii răi, căci nu se puteafl numi

deadreptul răi, ci pentru că tunari 
călări n'i’şf pricepeafi treaba, cu un 
cuvâot nu ştiafi să mâie. Acest ne
ajuns se reţeta regulat, câad co
loanele din frunte nu luafi cea mal 
mică cunoştinţă de impedicările ce 
se Întâmplat) în urma lor, ci mer- 
geafi fără grijă Înainte ; ear cănd 
artileria suia Inâlţiraele şi restabi
lea In trap comunicaţia, atunci îna
intaşii alergat) fără de nici nn plan 
Îndărăt, pentru a restabili legătura, 
In cât râmâueafi regulat In urmă 
40 la sută, şi astfel ajungeai) la 
destinaţie fără el, încât abea a doua 
zi Işl putea fi regimentele restabili 
efectivul. Neştiinţa desăvârşită a 
ofiţerilor asnpra Împrejurărilor to
pografice şi geografice a terenului 
pe care opera trupa, contribuia să 
completeze confuzia; habar n’aveatl 
Încotro merg, ci se mişcat) ma< hi- 
naliceşte înainte, pentrn că aşa era 
porunca: dar dacă am fi căutat 
chiar vr’o chartâ la ofiţerii români 
am fi făcut In zadar, şi chiar de se 
găsea din Întâmplare vr’un exem
plar de chartâ de stat major, Intre 
zece o pricepea unul şi acesta abea. 
Toate cele erafi numai spoială pen
tru aparenţă fără trebuitorul fond 
din lâuntru.

Veni un period de nn deplin şi 
temeinic farniente, dar pe de altif? 
parte e drept că grozava căldură, 
şi miliardele de ţinţarl, paralizai) 
ori ce acţiune. Crengi nu se mal gă
seaţi nicăieri de jar împrejur, dar 
soldaţii găsiră un expedient minunat, 
căci mulţumită hârleţelor ce ’şl lu
aseră cu el, afi putut să 'şl facă 
bordee In pământ şi asfel trăi râm 
binişor vr'o 14 zile ca şi într-o ta
bără de pace, şi ca şi cănd inami
cul ar 6 fost cine ştie unde. Numai 
călăraşii, cari erafi la Riben, pe malul 
rlulul Vid. făceai) dese escursiunl in 
regiunile de dinoolo de rit) dealun- 
gul drumului ce duce la Orhanie şi 
care pe atunci gemea de başibuzncl 
şi cerchejt; trupa aceasta âşl îm
plini datoria in mod perfect.

Pe când divizia IV tâbârea lângă 
Brislan, mal trecură Dunărea suc
cesiv ăncă doâ divizii române pe la 
Corabia, astfel încât prin această 
trecere se prileji o înaintare gene
rală din poziţiile de pănă acum, în
cât la 4 septembre, trupele luară 
la Verbiţa o poziţie concentrică de 
unde după doâ zile porniră la Ori- 
viţa peste Trstenicul turcesc.

Marşul de noapte făcut atunci spre 
Qriviţa, ce nu era mal departe de
cât un ceas şi jumătate, a ţinut 14 
ceasuri, iar statul-major âşl dete şi 
cu această ocazie un imens testi
monii) de paupertate, pentru că cu 
toată excelenta chartâ a lui Scheda, 
nimeni nu ştia drumul intr'acolo. 
Trupa ajunse la Trstenic pe la doâ 
ore dimineaţa, insă intr'o stare care 
făcea cn neputinţă mersul mal de
parte, pentru că in urma alergătu
rilor in sus şi in jos, fără de nici 
un plan, şi din cauza ostenelel pro
dusă prin ele, aproape 60 la sută 
din oameni rămăsese in urmă. In 
loc de a ajunge la 10 ore noaptea 
in poziţiile indicate, a trebuit să se 
odihnească la Trstenic pentru a'şl
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aduna coloanele, şi abia la 9 ore di
mineaţa ajunseră la Griviţa, la care 
am fi putut ajunge, precum am spus, 
intr'un ceas şi jumătate, nemergând 
direct de la Verbiţa. A fost un a- 
devărat şi rar meşteşug a marelui 
stat-major de a purta noaptea, fără 
de nici un plan o coloană, pentru 
ca in sfărşit să iasă cu ea, cu to
tul in alte pnncte. decăt cele hotă
rî te de mal nainte; aşa incăt regi
mentele ruseşti, cari stăteai! in ur
mă, crezură un moment că suntem 
turci şi luănd atitudine de atac por
niră in marş spre noi, pănă ce in 
sfărşit se lămuri greşala. In orl-ce 
alte împrejurări, nişte greşeli atăt 
de grele in contra ideilor celor mal 
elementare ale ştiinţei militare, s'ar 
fi râsbunat cumplit, dar fiind că 
n’aveam aface decăt cu turcii, cari 
şi el nu făceai) alta decăt ceea ce 
făceam şi noi, incidente de aseme
nea natură, cari se repetai) des, ră 
maserâ din fericire fără urmări.

l'entru că turcii păzeai) cu sfiin- 
ţenie negligenţa lor vestită in ser
viciul avantposturilor, de aceea es- 
perienţa practică, pe care romănil 
ar fi putut-o face spre a o duce a- 
casă şi a se folosi de ea, a suferit 
din cauza acelei negligenţe, şi daca 
s'ar intămpla vr’odată ca armata 
romănă să stea faţă in faţă cu trupe 
bine învăţate, atunci s’ar arăta la 
cea d'ăntăl ocazie căt de negligenţl 
sunt romănil pentru a introduce in 
serviciul de siguranţă acea ordine 
şi atenţiune minuţioasă, pe care o 
cer împrejurările. Era un . lucru de 
toate zilele ca vedetele să adoarmă 
şi să fie prinse in această stare, şi 
nimenea habar n'avea de aceasta, 
pentru că soldatul vedea acelaşi 
lucru la ofiţeri, pe care nici capul 
nu'l durea de duşman, ci se îngri
jeai) numai, ca vistavoii să fie tot- 
dauna la îndemână cu perinele şi 
plapomele. Neveste de ofiţeri îm
părtăşeai) viaţa de tabără cu bărbaţii 
lor lor, fără ca cineva să ridice un 
veto contra unei asemenea stări de 
lucruri, care demoraliza trupa in- 
tr’un mod îngrijitor; şi daca in ne
mijlocita apropiere a marelui car
tier general unde sosise Vodă Garol, 
nu se intămplafi asemenea lucruri, 
la trupă insă domnea din contra 
,o libertate nemărginită; iar cănd 
lucrurile se intrecură prea cu de- 
deochiul, găsiră indată un espedient 
eftin, şi „Orucea-roşie* trebui să pată 
ruşinea şi să mascheze frumuşel scan
dalul.

(va urma)

DEOSEBIRE INTRE DOI FII
SUB RADICALI

D. Plaino fiul a demisionat din 
postul de sub-prefect ce ocupa Ia 
lîimnicul-Sârat spuind numai, că 
d trinitatea nu’l mal permitea a re
purta solitaritatea faptelor ce se 
petreceaă in acel judeţ. Ori cari ar 
fi fost acele fapte, se putea caele 
să nu fie de loc dintre cele cari să 
pară rele partidului radical şi pre
fecţilor săi şi cu toate acestea se 
indigne pe alţi muritori mal sus
ceptibili de căt membrii partidu
lui radical.

D. Rosetti fiul ex-sergent scrie 
un articol in „Romănul*, prin care 
loveşte in demnitatea corpnlul me
dical militar şi ofiţerilor superiori, 
atribuindu-le fapte, cari fiind ade
vărate ar constitui delicte militare. 
A zis că medicii şi şefii in exerci
ţiul funcţiunii lor ai) aplicat bolna
vilor şi inforiorilor pedepse ne pre
văzute de legile existente (bătaia) 
şi ăncă in proporţii fabuloase (căte 
500 spăngi saă nuele). Este a a- 
firma că acel medici şi şefi s'at) făcut 
culpabili de delictul prevăzut şi pe 
depsit de legea penală militară, de 
a fi întrebuinţat pedepse ne prevă
zute de legile şi reglementele mi
litare.

O asemenea denunţare atrage du
pă sine (ar trebui se atragă trebuia 
să zic ; căci sub d nil radicali nu e 
corect a zice că aplicarea legilor 
este o chestiune de interes politic, 
şi alte consideraţiunl) ar trebui dar 
să atragă după sine o acţiune in 
calomnie contra d-lul Rosetti fiul,

din cele mal caracteiistice, şi care 
se pedepseşte mal sever de căt o 
simplă calomnie ordinară. D. Rosetti 
ar fi pus in poziţiune a proba că 
ce a scris era adevărat, culpabilii 
s’ar urmări şi cu acea ocaziune s'ar 
vedea dacă s'o fi intămplat prin 
excepţiune ca vre un şef să fi tre
cut peste datoriile sale şi să fi apli
cat vre-o pedeapsă neprevăzută de 
legi şi reglemente. Aceasta insă nu a 
putut fi regula generală de conduită 
a medicilor şi şefilor, şi ea nu s’a 
petrecut nici a doă-zecea parte din 
cele scrise. Iar in caz cănd denun
ţătorul nu ar fi probat imputările 
false şi imaginare ce 'şl a permis 
a face medicilor şi şefilor superiori 
militari; ar fi fost loc a i se aplica 
pedeapsa prevăzută de lege pentru 
asemeni calomnii.

D-lul Plaino fiul,,Monitorul Oficial* 
printr'un comunicat ne spune, că-i 
s’a făcut o acţiune in calomnie, de 
şi nu era vorba de căt de nişte 
fapte nespecificate şi necalificate, 
care putea să difere după modul de 
a vedea lucrurile al fie-căruia.

D-lul Rosetti fiul nu ’i s’a făcut 
o asemenea acţiune. , Monitorul Ofi
cial* s’ar fi grăbit a o anunţa, spre 
a mal provoca admiraţiunea acelora 
pe cari d. Rosetti tatăl s'a obişnuit 
a’I despreţui spuindu-le prin orga
nele sale de publicitate toate bas. 
mele cs’I treo prin minte şi 'I par 
utile causel sale.

Lucrul e natural. D. Plaino fiul 
lovia in prefectul partidului radical, 
intr’unul dintre unşil d-lul Rosetti 
tatăl,— o crimă persecutabilă şi foarte 
sever pedepsibilă după codul penal 
al elicei radicale. D. Rosetti fiul 
lovea in corpul medicilor şi şefilor 
militari, cari acum, după ce 'şl ai) 
terminat greaoa misiune, desorgani- 
sarea lor ar face radicalilor multă 
plăcere. Se ştiu tendinţele, discur
surile şi articolele radicalilor de a 
desfiinţa armata permanentă, şi ura 
ce are aceasta clică in contra şe
filor militari speciali, pe cari ar fi 
fericită ce 'I putea inlocui cu şefi 
improvizaţi ca al gardel, pe care 
contra legel 'I a impus şi miliţie
nilor prin desfiinţarea corpului ofi
ţerilor miliţieni şi confundarea mi- 
liiţilor cu garda.

In fine cel dat judecăţii e Plaino 
fiul şi celălalt e Rosetti fiul; iată 
deosebirea sub radicali a fi Plaino 
fiul şi a fi Rosetti fiul. Gelul d'intăl 
nu 'I e permis in indignarea sa con
tra unor arbitrarităţl insuportabile, 
nici să lase o umbră de bănuială 
asupra unul funcţionar radical. Celui 
de al doilea i se cade să insulte 
corpuri intregl. Cel d'ăntăl se dă ju
decăţii numai aluziune dacă 'şi per
mită să facă la oare-carl fapte ade
vărate dar necorecte ale roşilor.— 
Cel de al doilea este inviolabil. To
tul la radicali e drept sat) ne drept, 
dupe cum e vorba de un radical saă 
de un om independent.

Darea in judecată insă a d lui 
Plaino fiiul să fie cel puţin făcută 
cu scopul de a se descoperi vre un 
adevăr î Ar trebui să fim prea naivi 
ca să ne gândim la una ca aceasta. 
E o pură ironie, o fanfaronadă ra
dicală la adresa acelora pe care d. 
Rosetti s’a obişnuit a ’I face să 
crează ce va voi. 0  nouă come
die a d-sale. De sigur că aceas
tă dare in judecată, venită dupe 
o lună şi jumătate de la darea de- 
misiunil, nu s’a făcut de căt dupe 
ce prefectul respectiv va fi dat în
credinţare d-lul Rosetti că lucrurile 
s’afi ticluit ast-fel, că nimic nu se 
mal poate constata, şi după ce d. 
Stătescu va fi putut spera că nu
miţii d-sale nu le va da vre un 
noâ blam. Se nu se crează insă d. 
Rosetti in ticluiri şi nici d. Stă
tescu să nu se prea rezeme pe ase
meni ; idei căci oamenii a inceput a 
se deştepta şi magistraţii (chiar cel 
tmprovisaţl de d-sa) a se eman
cipa.

Cu toată sfruntarea cu care mal 
loviţi ăncă pe conservatori, d-lor 
radicali, nu credeţi că a mal remas 
cine-va (afară de membrii elicei dom- 
niilor-voastre), care să nu poată face 
deosebire intre faptele lor şi ale dom
niilor-voastre, şi să nu vază destul 
de limpede tertipurile, sub care as-

cundeţl persecuţiunea mortală pen
tru tot ce nu e radical şi favoritis
mul cel mal culpabil pentru d-niile 
voastre şi al d-niilor voastre

Nu mal se trec greşalele. Renun
ţaţi a trata publicul drept burtă 
verde, şi lipsiţi-ne de desgustul de a 
vedea asemeni panglicăril, căci noi 
ştim să vedem adevărul. In specie 
putem înţelege ce înseamnă da
rea in judecată a d-lul Plaino fiul, 
şi deosebirea nedreaptă şi culpabilă 
ce faceţi intre un om independent 
şi un radical. X .

REVISTA ZIARELOR

Mal nainte d’a se consuma lovi
tura de Stat ce ni se pregăteşte, si
liţi suntem să repetăm din noD câte
va cestiunl relative la înstrăinarea 
Basarabiei.

Dupe miniştri noştri radicali, a- 
bandonarea unei provincii intregl, 
compusă de trei judeţe, către un 
Stat vecin, nu constitue o înstrăi
nare a unei porţiuni din teritoriul 
României, ci o simplă rectificare saă 
schimbare a hotarelor sale! Şi, prin 
urmare, nu este nevoe să se convoace 
noue Adunări, conform art. 139 din 
Constituţiune, Adunările actuale fi
ind competente să încuviinţeze sa
crificiul ce ni-’l impune tractatul din 
Berlin.

Să cercetăm, ăncă odată, adevă
rata stare de lucruri:

I. Daca este aşa, cum pretind gu
vernanţii noştri, ce însemnează art. 
4 din Constituţiune, dupe care „te
ritoriu l României este împărţit in 
judeţe, plâşl şi comune*?

In Basarabia găsim trei ju d eţe, 
şi ni se pare că nu este vorba d’a 
le schim ba saă rectifica lim itele, ci 
este vorba d’a la suprima, cedăn- 
du-le p e toate Rusiei.

Şi, când se deslipeşte din corpul 
ţârei o provincie întreagă, cănd se 
suprimă trei judeţe spre a se lipi 
la un Stat vecin, — ae°asta se chia- 
mâ schim bare sau rectificare de ho
tare ?

Dar judeţele fac parte din teri
toriul României (art. 4 din Const.) 
şi teritoriul acesta este inalienabil 
(art. 2). Negreşit, şi porţiunile de 
pământ, cari se cedează reciproc 
cu ocaziunea îndreptărilor de graniţe, 
fac parte din teritoriul României; 
dar aceste porţiuni fiind de mică, im 
portan ţă ş i cedate reciproc. Consti- 
tuţiunea permite să le înstrăinăm şi 
numai cu ajutorul unei simple legi 
ordinare (art. al. 2).

Dar Basarabia în treagă, o provin
cie avănd trei judeţe, unul din cele 
patru corpuri din cari se compune 
România, se poate onest compara 
cu micele porţiuni de pămănt, ce 
se pierd şi se câştigă atunci când 
se rectifică fruntariele a două ţări 
vecine ?

II. Oltenia, Muntenia, Moldova şi 
Basarabia constituesc „România li
beră.*

Guvernul se face a crede că este 
o simplă cuestiune de îndreptare a 
graniţei, atunci cănd este vorba să 
perdem una din aceste patru pro
vincii.

Foarte bine.
Dar daca un alt guvern, imitând 

pe cel da astâ-zi, ar perde Oltenia, 
tot îndreptare de graniţă vom nu
mi şi această perdere ?

împrejurarea, că Oltenia se com
pune din mal multe judeţe de cât 
Basarabia, nu poate, de sigur, să mo
difice credinţa miniştrilor radicali. 
Basarabia are trei judeţe Oltenia 
are cinci; pentru ce trei judeţe per- 
dute să nu se considere ca şi cele 
cinci ale Olteniei ?

Şi, daca putem ceda trei judeţe 
printr'o lege ordinară, pentru ce să 
nu putem ceda tot ast-fel şi cinci, 
şi zece, şi cincl-spre-zece ? Pentru 
ce să nu putem ceda tot pământul 
ţârei, afară de Capitala Bucureşti ? j

Să precizeze radicalii, care este 
numărul districtelor, cari, fiind ce
date altui Stat, constituesc o rec
tificare de fruntarii, şi căte sunt 
judeţele pe cari ar trebui să Ie per
dem, pentru a fi autorisaţt să zicem 
că se atinge teritoriul, iar nu gra
niţele României!?...

III. Dupe art, 58 şi 68 din Con
stituţiune fie-care judeţ, in general, 
trimite la Adunări 4 depntaţl şi 2 
senatori.

Basarabia ne dă, prin urmare, 12 
deputaţi şi 6 senatori.

In momentul cănd Adunările ac
tuale vor vota cedarea Basarabiei, 
in acelaş moment votează şi supre- 
siunea acestor 12 deputaţi şi 6 se
natori.

Apoi, chiar daca s’ar admite că 
Camerele actuale sunt competente 
să voteze cedarea Basarabiei, pot 
ele oare să modifice, prin acest vot, 
composiţiunea paterei legislative?Şi, 
dacă nu ah dreptul să facă această 
modificaţiune, cum şi ce fel pot ele 
emite un vot, care să producă fatal 
asemenea consecinţe ?

Dacă, printr o lege ordinară, direct 
saă  indirect, numărul deputaţilor şi 
al senatorilor s’ar putea împuţina 
cu 18, pentru ce să nu se poată în
trebuinţa acelaş mijloc spre a re
duce pe deputaţi la 25 şi pe sena
tori le 15 ?

IV. Jurământul prestat de M. 
S. Domnitorul, cu ocasiunea suirel 
Sale pe Tron, este formulat ast fel, 
dupe art. 87 din Constituţiune:

„Jur de a păzi Constituţiunea.... 
şi integritatea teritoriului*.

Acest jurământ este p erson al al 
Măriei sale, abstracţiune făcând de 
acela pe care miniştri ’1 depun in 
mâinile sale.

Teritoriul României, Ia 1866, când 
s’a prestat acel jurământ de către 
M. Sa, se compunea din patru pro
vincii, intre cari şi B asarabia .

Prin urmare, Domnitorul a jurat 
să păstreze căte’şf patru aceste pro - 
vincil.

Cine ’1 va deslega de jurământul 
săvârşit, spre a putea subscrie per- 
derea Basarabiei ?

Camerele actuale, saă acela cari 
sunt singure in drept a revisni Con
stituţiunea ?

Dacă cele d’ăntăl sunt competinte 
să o facă in privinţa perderel Basa
rabiei, pentru ce nu ar fi compe
tente, tot dânsele, să deslege pe M. 
Sa de jurământul prestat pentru con
servarea celor-l’alte trei provincii ?

V. M Sa Domnitorul este una din 
puterile Statului (art. 31 şi 22 din 
Constituţia).

Această putere este independinte 
de cele-l-alte puteri, şi are atribu- 
ţiunl bine precisa te de pactul nos
tru fundamental, intre cari este 
şi dreptul de veto (art. 93).

Miniştrii noştri radicali înţeleg oare 
a respecta această putere şi a nu 
suprima in fapt dreptul săă de veto?

Conştiinţa şi religiunea M. Sale 
pot să fie atinse in presenţa jură
mântului din 1866.

Guvernul se simte capabil d’a le 
respeota ?

Domnul, in ţerile constituţionale, 
este un drapel şi o forţă, care ţine 
balanţa intre osebitele partide, ce 
’şi dispută puterea; dar acest dra
pel este o voinţă, iar nu o simplă 
stofă, care se lasă a fi târltă dupe 
roia vânturilor şi împrejurărilor.

Domnul, cu alte cuvinte, este o in
teligenţă, şi o inteligenţă liberă, care 
se mişcă şi lucrează cel pnţin tot 
aşa cum se mişcă şi lucrează mi
niştrii.

Guvernul radical respecteazâ a- 
ceste reguli elementare de drept 
constituţional ? A făcut oare, şi face 
el tot ce este dator să facă, pentru 
ca libertatea de acţiune a Suvera
nului să nu fie atinsă?

Viitorul ne va râspunde la toate 
aceste întrebări,

Noi ne-am îndeplinit ca ziarişti 
cea din urmă datorie. „Pressa*

CRITICA DIDACTICA.
Convins că o critică conştiinţioasă are 

de scop a cănta in operile altora secre
tele artei şi ale ştiinţei spre a le formala 
in metode, am îngrijit a na mă depărta 
de la această regală de conduită in ăn- 
tăia mea recensiune asupra artmeticil d-lnl 
Mirescn.—Credincios voifi rămânea acesta! 
sistem, in cea de faţă şi cea din armă.

Autorul respnnsnlol la notiţa^ mea bi
bliografică (publicat in .Romănia Liberă*) 
ăşl propune a da o nonă direcţie oritioel

didactice.— No’ml permit a anga dp
< 4

f
lemioă puţin folositoare şi pe 
n’aş avea timpul de a o susţinea 
pare numai prea indrăsneţ din parti i iS) 
a patrona şi apăra lucruri, pe <tt|i 
le-aii părăsit, le-aii condamnat; c 
cine-va cănd ăfi propune a devii 
imperialist ca Cesar intr’o socie-l 
cari toţi suntem pompeianl, are rif». 
multă putere, de o perfectă diljej 
ori-ce s’ar zice, consecinţa, armonii i r  
dnl lipsesc din apărarea d-lul Mir ei 

Onor. cititor ne va ierta daol.it 
pot reţine mişcarea ce’mi inspiră r , 
de logică. Inteliginţele luminate şttsM 
interesează de progresele instrucţia; 
de obşte, se disting prin calităţi mi d 
ofensive, mal puţin amare; la elep 
dresez, plin de încredere ca adevăruljaf/f 
tepta in spiritul lor un écho intlred-o 
forte, mal autorisât ca vocea mea) i 

Find cert ca de la inteliginţa i jeil .i 
ţinu! atirnă şi avuţia sea, nu tripi 
mergem numai in academii să căinai. 
mina, trebue s’o găsim preţ a ti n u i 
fie accesibilă tutulor. — Şcoalele où :|. 
sunt atelierul de. lumină pentru |î4\ 
elevi, şcoalele de adulţi pentru lqfi I 
şcoalele de companie pentru so lia  < 
D’aci s’ascute mintea, d’aci citireşpţ 
rea şi calculul se lăţesc in masa tal 
lui. — Prin urmare este indisponibil 
cărţile ce se pun in măinele elevuâfl 
oratorului, soldatului, delà alfabe-il 
la aritmetica, să coprindă noţiuni n» 
şi esacte asupra lacrărilor celor m 
ale, mal utile; şi, fiindcă in toate(o< 
ţiunile şi epocele vieţel, nici o rănii 
cunoştinţă nn este de un folos oii 
ca aritmetica, nu trebuie să negii;«* 
mic ca ea să fie folositoare.

1) Lungimea in espunerea unei un 
este mal mult prejadiciabilă decăt «Jn 
toare şi, in ori ce caz, lecţiunile s< 4tt t  
repetate mal ales, sunt cele cele mAlc 

D. Chadwick, intr’un memorii) cit r 
intea academiei de ştiinţe morale i  id 
tice in 1864, confirmă această părerţrejg 
o eroare, zice d-sa, de a crede că 4eM 
a ţinea ocupat pe un elev căte 5 (ig l 
cu acelaşi studii) spre a obţine bi-?e

I o*săltate.» Cu cartea d-lul Mirescn 
se va putea procede altfel. Teoriile era 
gite, cu cari autorul precede parte 9B 
tică şi reală a studiului, vor contptj 
rătăci intr’atăta atenţiunea copilultfUf 
suvenirul celor predate iu 4 ore de Im  
se vor perde repede din memoria ido 
In loc ca cursul d-sale să fie intoc u i  
elemente clare şi simple, cari să pejjng 
concentra in cătva idei generale tej I 
ritmetica are mai esenţial, se intrai fi 
potrivă la teorii şi principii cari lt|  
mai fundamentale, la regale şi la i ld  
car! de cari mal lungi, (vezi la i ral ţ i  
regula de peste 40 rânduri).

2) In urma raportului comisiurl il  
sărcinată de Ministerul 'Instrucţiei 0 
Franţa a studia reformele de intri *4  
sistemul instrucţiunii primare, s’afi tril 
in Franţa societăţi de directori dres 
normale, de institutori, de inspecta™ 
mall, oari au elaborat traotate de litl 
tică oonform cu disposiţinnile cir fiu 
ministeriale din 18 noembre 1871. H 

Astfel, îd. M. (Faure, directorul*r 
şcoale normale primare, a publicat hU 
un curs de aritmetioă pentru şcoale * j 
mare. Intre altele, iată ce citim in Ijj 
tractat: „In aritmetică trebuie să cM 
probleme practice; cea mal vulgagafl 
ţiune poate fi utilă, daca in loc de ci 
pune numai nişte ţifre, dăm acestora 
un sens, care să desemne obiectele ţir  
cute de elev; spiritul tinerilor neyi| 
imbrăţişa abstracţiunile, eserciţiele ni 
oelor patru operaţiuni nn trebuie v? 
facem de căt cu numere concrete. C8 
pre calculul cu numerile zecimale 
instructorii aceia cari le tratează -îl 
numerile intregl: mersul cel mal si i 
mal prompt caută in a studia de 41 
operaţiunile asupra acestor două >. 
de numere, şi aoeasta pentru cuvăn'ii 
şi in unele şi in cele lalte, unităţi 
mează aceşti lege de descreştere’, ia 
o descreştere neregulată, cum seobseii 
fracţiunile ordinare, şi apoi, este ^  
mal lesne a face pe elev să inţelea,.'' 
este a 10,100,1000 parte dintr’o cuj 
de căt să ’şlessplioe ce înseamnă 76*'/i { 

D. Edmond Degranges, autorul ilfl 
cursuri de aritmetică, iată cum se esjtfl'< 
asupra oelor ce preferă teoria pra r  
in şcoalele primare (in specie d-luM1 
sescu). Sunt autori, zice Degranges, HI 
neputănd descinde de la limbajul li 
al matematioelor superioare la limi 
simpla oare se cuvine aritmetioel, vi ii

mitnecontenit analisă in caloulele cele :



8. et

ou tractate elementare de 
oe devine acea olasă im- 

[leotori destinaţi la variole 
aooietăţei? Se ved siliţi ne- 
îlţumi ou cărţile abstracte, 

h  simplicitatea, lămurirea şi 
clamate de diversele profe
sa vode pentru oe atăţia ti- 
iritmetica şi se ¿descurajează 

pe oănd din contra cărţile

inspector general al instruo 
k in nona sa aritmetică pen< 
primare cu peste 1000 exer- 
lame, se exprimă astfel ănoă 
Uină a cursului d-sale : »Es- 
|probat că in aritmetică es şi 
Lţerie de invăţămănt primar 

|lmie să premeargă teoriei* 
ije adaogă : »mă grăbeec a in' 
institutorilor: de a indica me 

fi se predea aritmetica la in 
Ispol consacră, ca şi Faure. 

Bigina pentru acest scop. 
tt Moçuik, in cursul săă de 
kyien, Druck und Verlag Cari 
L), intrebuinţează aceeaşi me 
rifcţa car ţel sale, acest autor 
U a  ajunge la soopnl practic 
Msdică, ca elevii să nn in - 
liilăţi in deslegarea problem e- 
Sérea principielor, am aşezat 
birui capitol probleme recapi- 

Jcastionar de materia predată." 
sie ce preced adeveresc cu pri- 
i celebrul Leverrier scria in ra- 

»L’aritmétiqne est un instru- 
putil, dont il importe assure
ra connaître la théorie, mais 

I avant tout, posséder à fond

Cartea lui M. Sowartzi, Elemente de arit
metică pentru clasele primare*, Bucureşti 
1867 impr. statului 2 voi) conţine peste 
1000 exereiţie practice, dispuse şi combi
nate in mod armonio ou inteligenţa copi
ilor inoepătorl: mal ăntăifi cele mal mici 
şi mal simple şidinoein ce mal complicate. 
Aceste exerciţii sunt proprila deprinde pe 
elevi on calculul ce'or patru operaţiuni. 
— Avea li dar institutorii noştri la inde- 
mănă probleme şi exerciţii bine întocmite 
şi in număr îndestulător pentru prima 
parte a aritmeticei. Cele 1000 exerciţii din 
cursul d-lnl Miresen sunt privitoare tot 
la această prima parte a studiului şi ne
greşit, că şi ele vor fi bine priimite de 
institutori, dar, din nefericire nu comple
tează lacuna oe se sinite, şi adică exerciţii 
şi aplicaţinnl metodic > asupra părţel apli 
cate a aritmeticei mai nu găsim in sfera 
in cestinne, şi fiind-că singur autorul este 
de acord a mărturisi această inadvertenţă 
ne referim, la cele zise de noi in prima 
recensiune.

Şcoli profesionale sunt in ţară, de şi pu 
ţine.— Ce aritmetică ar recomanda d. au
tor pentru şcoala Vraneia s. a. ? Dupe noi 
faptal că, din nefericire, număram puţine 
şcoli profesionale, ar trebui să fie uu sti 
nmlent mal forte ca eă procurăm cel pu 
puţin cărţi metodice şi uti'e celor ce nu 
nu le putem deschide şcoli şi cursuri gra
tuite.

ree mea. D'aci m'a adus la poliţie la ora 
5, in camera ofiosrulul de seijenţl, unde, 
a inceput a mă ameninţa, că de voi8 răs
punde un cuvânt, şi voifi gesticula din măinl, 
mă va vîrî in scăndurl, din nott insnltun- 
du-me in faţa d-lui ofiţer de sefvioifi şi 
a altor 5 persoane, care s’au pus in pro
cesul verbal. Ancheta a'a făcut la D ore 
şi s’a constatat, că e0 sunt insultat de 
numitul căpitan, şi in loc de a fi pus in 
libertate după nedovedirea culpabilităţii 
mele s'a dispus totuşi arestarea mea ilega'ă, 
ţinăndu-mă pănă la orele 12 in odaie, in- 
căt am suferit arestul ilegal şi insultă in 
timpul de 20 ore.

Tobias Sălcianu.
»

Publicul a putut observa că de oănd 
s’a putut completa Camera, această adu
nare ţine şedinţe regulat, lucrănd cănd 
în secţiuni cănd in şedinţa publică.

T I MP U L _________

parte o plută eare atingănd nişte stâlpi 
ce ţinea săgeata cu berbecele, acesta n8 
şi afl sdrobit doi din lucrătorii oe eratt 
dedesubt.

Unul din el a murit şi celalalt nu se 
speră a scăpa cu viaţă. Faptul constatân- 
dn-se imediat de d. procuror, se zice că 
este imputabil lucrătorilor de sus, cari, din 
nechibzuinţă şi negligenţă, nu oansat acea 
lovire.

•
QAsini in .Monitor" următorul co

municat caracteristic:
>D-nnl Alexandru Plaino fini, la 25 ale 

lunel Iulie trecut, in prezioa alegerilor ds 
deputat al colegiului al patrulea de Rim- 
nieu-Sărat, şî-a dat deroisinnea de sub- 
prefect al plăşel Marginea-de-sns, in ter
menii următori :

»Demnitatea mea ne mai permiţăoda’ mi 
a repurta solidaritatea faptelor ce sa po

l i  u tot aşa Insă se petrec lucrările ş i !  trec in^acest judeţ, vă rog să bino-voiţt, 
eu Senatul. Şi acest corp s’a complectat ca pe ziua de 21 curent inclusiv, să mă 
şi a ţinut o şedinţă, in care s’a respins consideraţi ca demisionat din postul de 
demisiunea d-lul senator Fâlcoianu. Ds sub prefect al plăşel Margiuea-de-sus*, 
atunci iasă Senatul nu se mal poate corn- Termenii demisinnil nespecificănd care
plecta, şi aceasta pe căt aflăm din indem- annme fapte ale prefectului a făcut pe d.
nul dat de domnii miniştri, partizanilor | Plaino a demisiona, ministerul nn a pu-

' tn t face nici o anchetă, ci a cerut pre-

v jJH s  acestui eminent genifi este 
: rentate in faţa orî-cul. Atătea 
.colare s8 recunoscut eficaoitâ- 

bii din 1871.
institutori din capitală, cari ’ ml 

re tlt oroarea a’ml comunica părerile 
împărtăşesc şi aplică in ge- 

i|ls mnrr'i'* respective metode raţi- 
M ttaida intuitivă.
i  d. Miresen, care de altmintrelea 
■ni I o dată institutor primar, nu

lul lui Leverrier un Simplu act
t, numeşte metoda de analisă 
'ignoranţei numărului* şi eo n -. 
ş  că aritmetica ar fi »ştiinţa 

I**.
Ute pe d-sa acest mod de a 
Sluţa, aerat sistem de a consi- 

Icn, ţi nu e8 voifi arăta la ce se 
Ş | â-aea cănd ridiculizează cn atăta 
j  si înţe'e celor cari afi albit pen- 

4  ţrea'i» stitea progrese în instrneţi- 
I primus.

i i  w 'Â < i lucrurile confuze şi com
i t  a îmbrăţişa pe cele clare şi sim

it* este legea constantă a desvol- 
progresulol. Copilul vede toate 

Kră să distingă nimic şi, prin 
fără sa înţeleagă ceva. Lumea 
spiritul seu un sgomot asurzitor 
care T impedică a’şî da soco- 
leva. — Numai atrăgănd aten- 
ipilulul cu incetul şi separat asu- 
irui obiect, spiritul săli se obiş- 
lămuri haosul primitiv in care 

Această operaţiune prin ajutorai 
.cern nn pas spre cunoştinţa, a
ii limba scoalelor numele de ana- 
bimon. L’Ecole. 8 édit, pag. 350)

Hirescu considera numerile in sb- 
i’ea cea mal absolută, dnpă cum 
■  eserciţiile ce ’şi alege, imbră- 

----- j1, Metodă cu totul opusă şi gene-
> azi părăsită. Condu pe elevul in- 
,îu mijlocul celui mai profaud in-

if< leagă’I materialiceşte ochii, dis- 
•i |  din spirit ori oe idee de fiinţe con-

> să fii consecuent), şi ’ţi profe- 
multă certitudine eă te vel afla

isibilitate completă de a imprima 
tal Ini cea mal slabă noţinne des- 

unăr.
lai lnmina, numai vederea fiinţelor 

vor familiariza pe elev cn noţi- 
lumărnlnl, pe de altă parte, intre- 

i/lid esemple cu numere reale, oon- 
nate din domeniul de calcul şi no- 
isacte despre valoarea obiectelor ce

nsúale, despre preţul mancei, des 
itanţe ele. Varietatea exemplelor oo 

concrete are de efect ănoă de a 
la inteligenta şi de a grava în me- 
definiţiunile şi prin armare diver- 
licaţiuni ale operaţiunilor aritme-

IIX .>■ or. mefi preopinent insă na numai 
•probă acest sistem, dară *1 şi ridi
că numindu’l metoda nucilor, leilor

lor. Care poate fi pricina acestei tac
tice? Speriatu-s’afi oare îutr'atăta de 
mica învingere ce afi snferit in ches
tiunea pomenitei demisión!, in căt voesc a 
aştepta sosirea primulnl ministru înaintea 

Metoadele ingenioase şi repezi născute |de % m p|w a în Senat P Vom vedea, 
dintr’o constantă aplicaţione nn snnt o 
invenţinne a m ea ; d. autor va bine v o i,
in cas de curiositate, să cerceteze §| M. S. Domnnl a conferit crucea „Tre- 
525 -5 4 2 ; § 8 0 8 -8 1 6 ; § 820, 830 şi arm ă-1 cerea Dunărei* ofiţerilor şi gradelor infe- 
toarele din importantul onrs de aritmetioă I noare din corpurile armatei imperiale ruse 
al d-lni Degranges, care *1 va edifica cn | oarj aa fost sub a Sa comandă in opera 
prisos asupra acestei materii. | ţinnile din pre jurul Plevnel.

Compararea fisicei eminentului nostru I M edalie comemorativă. — Medalia come- 
profesor de la facultatea de ş’.inţe cu a- | morativă a resbalóla! din 1877— 78, pe 
ritmetiea elementară eu peste 1000 exer-| care M. S. împăratul tuturor Rusielor a 
ciţil mă forţează a repeta din nofi: oă | bine-voit a o conferi armatei romăne de 
sunt autori, cari neputăud descinde de | operaţiune din prejurul Plevnei, se va 
la savantul limbaj al matematicelor sn-1 purta de către toţi ofiţerii şi gradele in- 
perioare la limbaznl lămurit şi si nplu al | ferioare ce afi luat parte la aceste opera- 
unei aritmetice practice, face să intervie | ţiuni, după încuviinţarea, ca li s’a dat prin 
analisa acolo unde primele patru regule | înalt decret Domnesc, 
sunt suficient. | M edalie. — Prin inalt decret Domnesc!

Mă opresc. — In secolul nostru, care | g’a acordat dreptnl sergentulul-major Mag 
a mărit intr’atăta orizontal speranţelor şi I dalinescu Ştefan, din regimentul 1 de că 
destinelor omeneşti, care a fica t să se I Uraşi, escadronul RomanaţT, de a purta 
deştepte in suflete aurora unul viitor s tră-1  medalia »Virtatea militară* de argint pen 
lucit, efi cred ca dlverginţa de păreri nu I tru serviciul de 12 ani impliniţi in gra 
este un răn fără compensaţiune: din po-|dnl de sergent, cu dreptul de a i se plăti 
trivă , ea dă spiritului de investiga-1 din fondările oase! de dotaţie a oaste! lei 
ţiune mat multă neatărnare şi metoadei I 300 pe au, pensiune viagera prevăzută li 
de expunere mal multă varietate.

fectulul a chema iuaintea justiţiei pe d. 
Plaino, ca să formuleze acusările sale.

D. Plaino a declarat ¿procurorului, că 
nu răspunde d-sale, dară că va proba 
iuaintea justiţiei acuzările sale.

Ast-fel pentru a se putea afla, ee pre- 
iule şi ee acusă fostul sub-prefeot al 

plăşei Marginea-de-Sus , d. prefect a 
cerut justiţiei , a tradace înaintea sa pe 

Plaino fiul."
După c a z  cititorii noştri 'şl vor aduce 

aminte, demisia d-lai Plaino a fost pub
licată şi in »Timpul*.

•

»Vocea Covurluiuiui* dă următoarele 
ş t ir i :

— buntem informaţi că s’afi făcut pro
puneri guvernului nostru, de cătră nişte 
antreprenori belgianl, spre a construi 12 
poduri peste Dunăre, in scop de a pune 
in legătură Dobrogea cn România.

— Persoane venite din Brăila asigură 
eă acolo s’ar fi aranjând nn pod peste 
Dunăre de cătră armata noastră (?)

N . Kartlov.

ADUNAREA DEPUTAŢILOR

Şedinţa de la 20 septembre 1878. 
Şedinţa se deschide la ora 1 d. a . , sub 

preşedinţa d-lul An. Stolojan, vice-preşe- 
dinte. fiind prezinţi 88 deputaţi.

art. 8 din legea de la 27 martie 1872.
N um ire. — Prin inalt decret domnesc 

d. dr. C. Dsvila s’a numit membru in 
consiliul permanent de instrucţiune, 
locul d-lul Or. Ştefănescu, demisionat.

*

»Curierul de Bacâtl* scrie :
Dna din ocupaţiunile cele mai serioase 

a persoanelor, ce sunt pnse a face adini 
nistru ţie, este joeul cărţilor. Zile şi nopţi

Se citeşte sumarial şedinţe! precedinte I întregi una după alta, sala otelului Ame 
şi s’aprobă. I rioa, este garnită cu persoane ce dafi ş

Se respinge congedinl cerut de d. d e-lia fi, jnc&ud sute de galbeni, şi iu mijlocu 
pătat A. Văsescu. I cărore găseşti nesmintit pe d. prefect al

D. ministru al cultelor şi instrucţiunii I judeţului acompaniat şi de alţi funcţionari 
publice prezintă adunării proiectul de lege, I Privitorul, safi acel ce din întâmplare 
prin care societatea academică română se I ar vedea această mişuire şi desfigurare 
dedării institut naţional, sub numele de I judecătorilor, trebue să deplângă cu tot 

Academia română* (aplana*). I dreptul, soarta pe mănile cărora este dat
Se trim ite secţiunilor. I judeţul.
Se proceda la votarea din nofi a credi-1 Nn zicem, că d. prefect să’şi schimbe a- 

tulol extraordinar de le! 586 b. 7 0 , spre I cum, la vrăata inaintată, obiceiurile de oare 
a se plăti drepturile câştigate de diferite I e dominat; dar cel pnţin să’şl satisfacă 
persoane pentru serviţie îndeplinite in exer-1 pasiunile cu o leacă de prudenţă, dacă no 
ciţial inchis 1876, şi s’admite cn 56 in | cu o leacă de pndoare. Poate să joace căr- 
contra 8 voturi. I ţ*'e* nu se ducă pe acasă câte trei zile

Adunarea trece in secţiuni la 3 şi ju -1  in şir, dar aceasta se o facă nu in văznl 
mătate d a  I t QtQrori căci nn se cam potriveşte aceste

urmări cn posiţionea unui om familist, 
dar incă cu posiţiunea unul ina't funcţio
nar al jodeţnlal.

Ş ’spot... jocnl neintrernpt al cărţilor, 
face pe mulţi curioşi să se intrebe şi mal 

Atragem a te n ţiu n e a  d -lu l procu | on gntug din cunoscuţi; de unde dispune 
r°r general asu p ra  u rm ă to a re i re -  de atăţia banl d. no, prefectj cftnd noI a

K

C R O N I C A

clamaţii, ce ne o trimite d. Tobias 
Sălcianu

cunoaştem posiţiunea ?
Nn este frumos dar a lăsa să se pre- 

Am reclamat d-lul căpitan Gheorghescu, I facă in guri rele chiar gurele cele mai 
şefei şeijenţilor de oraş al Capitalei, că I dulci pentru d. prefect, căci este naturală 
un serjent din postai Episcopie mă insul-1 răutatea gurelor cănd orl-oine se va vedea 
tase şi lovise cu preougetare in piept cn I s;iit & receti fabula nemuritorului Doniol:
cotul. D-sa mi-a observat, că poate’l voifi I 
fi bătut şi vitt de reclam tot efi. I-am res-1 
puns că nu, şi că ingenere nu sunt In stare I 
abate avenţi publici; d-sa m’a făcut be-1 
ţiv fi măgar dinaintea a mal multor oa-[ 
meu! ce erafi faţă in oolţnl bulevardului; 
l-am rugat a’şi retrage cuvintele, crezăn-

»Vulpea şi Bursnoul*.

»Să’ţ! facem socoteală 
»De venit şi oheltueală,
»De unde atăta pufuşor 
»Pe beţişor?*

«
In zioa de 15 Septembre, la podul dru-

du-tnă insultat, dar atunci m’a insultatI mulul de fer stricat prin inundaţiunea Bis 
din nofi cn cuvinte necuviincioase pentru I triţel, lucrăndu-se la baterea unor şaram- 
poaiţia d-sale, ordonând ofiţernlni aresta-1 pol in apă, tocmai trecea pe sub acea

S C R I S O R I  A D R E S A T E
TIMP TJL.TJI

Ri tonicul-V&lcil.

Domnule Redactori I

Desguetul faptelor ce se petrec in acest 
judeţ, făcăndo-ne a perde răbdarea suntem 
nevoiţi a le da pnblicităţeî, căci numai 
prin acest mijloc sperăm curăţirea acestui 
nenorocit judeţ de calamitatea care ăl bău. 
taie de căt va timp. Răul, mat s’a gene 
ralizat, şi, afară de parchet, or! in cotro 
ăţi vel arunca privirea, scârba te face s’ 
întorci numai decât. In tribunalul de aici 
tronează o neruşinată parţialitate, căci con 
dus de un om, pentru care bună creştere 
nu esistă, este lesne de înţeles, că nişt 
asemeni fiinţe, născute ca o povară pentru 
pămăat şi o desonoare pentru genul oaie 
nesc, nu s’a putut întovărăşi decât cn oa 
meni de aceeaşi stofă, eare abczlnd de pro 
tecţiunon şi favoarea ce li se acordă, de- 
gradă prin faptele lor demnitatea ce-ar tre
bui s’o aibă protectorii lor.

Astfel un Tudor Floroifi, scăpat ca prin 
minune de Ocnă, pentru falş in acte pu 
blice, fiul nuni spânzurat, şi om care prin 
faptele sale a Ajnns pentru Vâlcea tipul şi 
esempln omului mişel şi care de sigur nu 
ăşl va fini viaţa decât ca şi tatăl săfi, lin 
gnşinj slăbiciunile unul G. Scrib.in, din n ^  
norocire preşedinte la acest tribunal, a a 
juns a tac* din amioia sa o armă de ex 
plotaţione pentru sine, avilind demnitatea 
tribnnalnlnl şi prestigiul magistratarel. I 
zioa de 11 curant din cauza unei protec 
ţiuni vădite şi revoltătoare a provocat un 
scindai, care face pe or-ce om cn oare
care demnitate a nu mal călca sala Tribn- 
nalolnl de căt on neîncredere şi desgust, 
S’a telegrafist şi s'a reclamat in mal multe 
rânduri, atât ministrului de ju stiţie  căt ş 
procurorului general de Craiova: răspun
sul până seum este absoluta tăcere. Nu 
ştifi dacă prin aceasta, voiesc a forţa pe 
oameni a se satisface singur! in pieţele o- 
raşnlni.

Ceea ce ştifi insă este oă e asemen pro
cedări nnjpot aduce decât triste şi regreta
bile coneeciuţe. Tot sub, protecţiunea a- 
oestui fatal preşedinte nn a lt tâlhar de 
oraş, un I. Pleşoiann, scos cu pată din 
toate funcţiunile fără excepţiune, şi dat 
judecăţii pentru abuzuri, falsuri şi dela-

pidări, s’a reîntors pentru sfidarea cea mal 
neruşinată a opininnil publice de aici de 
care fraţii librail fac cănd le vine atăta para dă 
Ia postai de cap de portărel, de ande fo 
sees depărtat şi dat jadecăţel pentru abu
san şi delapidări In danna statului, şi a 
scăpat de a fi jadecat graţie rogăeianei 
radelor nevestei şi influenţei preşedintelui.

Aceasta pentru justiţie. Să nu credeţi 
iasă că iu administraţie lucrările merg mal 
bine, de oare ee, ea puţine excepţiint, es se 
compune de tot ee jad eţal are mal neon st, 
şi cel mai bnnl funcţionari al săi sunt ce 
mai răi de sub fostul guvern. Se pare că 
acest gavern fatal voieşte să confirme şi 
să adaoge pe lângă tita ! de guvern al 
peirel şi deeonoarea, pe acela al eorupţi- 
nnel. Uu singur esjmplu erei că va con
vinge pe ori cine.

Prefectul de aci, celebru ia preparatul 
vinulal, d. D. Sime lesea intre înaltele 
rade ce are, veri, verişori, nepoţi etc. etc. 
a mai scos acum nuni la latnină pe anal 
Nae Marinesca şi l- t  na u it poliţai fi al ora- 
şul oi,fiăcăndn'l a’şi lăsa cotai şi sape, lin 
gurile ocupaţi ani ce avasese în viaţă’I, ş j 
de la cari de altmintre'ea ar fi trebnit 
a se retrage, căci cum se zice pe româ
neşte, aja úsese la covrigi şi nici nn m al 
avea pe cine inşela. Ca poliţaii! fiind prins 

I de parchet ou măna in sac pentrn oblă- 
1 duirea unei epe şi arestarea ilegala a unul 

Politomos, fu destituit şi dat jadecăţel, 
chiar astăzi pendinte cel din armă proces 
înaintea trib. Dar această destituire no 

iun mult, eăci d. prefect, voind a ’şl a- 
răta a tot puternicia sa, şi a nn lipsi bu
chetul administraţiei iele de aevst giuvaer, 
cn atât mai preţios cn oăt face parte din 
familia sa, ăl recomandă din nofi şi s tăra! 
a se confirma in funcţiane de director al 
temniţei acestni judeţ. Aci, după cum ni 
e'a spus de anal din cei mal oneşti şi in
teligenţi advocaţi, nn intărzift a da curs 
mişeloaselor sale apucături, căci in nnire 
cn acel Tudor Fioroifi,eare profesează ad
vocatura, forţează negreşit nn fără interes 
pe nenorociţii întemniţaţi,prin diferite m ij
loace culpabile şi neomenoase, a angaja de 
apărătorii nn pa aceia in care el afi în
credere, ci pe vestitul Floroifi— Aş putea 
să vă enumăr sute şi mii de fapte de a- 
semenea natură, mă opresc insă aici cre
zând suficiente deocamdată a pune publi
cul in’poziţiune de judeca starea de neno
rocire in care se află acest judeţ.

X.„

BlBLlOGüAFJL£
G. SiOIl. —  O p erile p r in c ip e lu i 

C on tem ir, tipărite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brânco- 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de un glosanti. Preţul 3 1. n.

C. S. Stoicescu şi D. St. CAli.
I16SCU, profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofie, Manual de sintaxa ro 
mană, pentru şcoalele secundare, e- 
diţinnea a doua.

D. Miresen.— Aritmetică cu mici 
deprinderi de raţionament cuprin
zând peste 1000 exerciţii de calcul 
şi probleme rezolvate şi enunţate, 
peDtru uzul claselor primare şi I-a 
secundară. Un voi. in 8o de 163 
pag. Preţul 1 1. şi 60 b

REVOUŢIA Şl REV0UŢI0NARIÎ
ds

D . P .  T e u l e s o u .
Volnmnl I-ifi trai lei noi-

Librăria Ch. Ştefănescu &  Barashc
A eşit de sub tipar

ELEMENTE DE CALIGRAFIE
ds

B a s i l i u  S t e i& n e s o u

ELEMENTE DE ARITHMETICA
pentru ural claselor liceale şi gimnaziale 

ds
Dimitrie Petrescn

profesore la Universitate

Â N U N C I U
Un ja n e  oare a practicat mal mnlt timp 

programa claselor primare şi-e cursului in
ferior din licefi, şi lecţia ni de matematică 
— având cunoştinţă şi de reglementele mi
litare, doreşte d’a intra intr’nn internat 
safi intr’o familie cn condiţiunile cele mal 
moderate.
'  Tot d’odată anunţă pre dd. părinţi ce 

afl copii m numitele clase şi ai oăror copil 
nu s'a promovat in act st an, că posedă 
cea mai ferioită metodă pentru a face pe 
cei mai pnţin silitori (activi) in destul 
pentrn a putea fi promovaţi cn deplin 
Sncces.

A se adresa la etr. FilaretN . 11 — stra
da Craiovel. N. 44.
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Strada Carol I  No. 5.

(Curtea Techie) 

vis-à-vis do Sig. Prager

Strada Carol I  No. 5. 

(Curtea Vechie)

____  ̂ ris-â-fls de Sig. Prager.

f i  Am ou6ra a insciiuţa pe onor. PT. Pnblio cu mi-a sosit pentru 
sesonnl de iarnă nn bogat asortiment de fnoălt&minte pentru Bărbaţi, 
Dame şi Coi*’ ’npă fasonele cele din armă, — precum şi nn mare 
transport •> lungi de Lak răsese, de Incht şi de Vacs, ca şi
Mantal. neutru pl6e, prima calitate; asemenea şi Galoşi
de Gnmi.

ţumirile mele onor. PT. Pnblio pentru in- 
lel mele firme de nn interval de 12 ani 

'>e suficiente de fina calitate a măriei 
sperând ca şi de acum înainte, va 

nd tot-d’a-una atât mărfuri fine 
îefate.

Cu t6tă stima
IPP GOLDSTEIN.

Exposiţia universală din Paris 1878
BIBERON C. CHABTON

(16, rus d’AIssIa, 16)
Ca aer conţinut, Brevetat. D oi sis- 
teme, — unul ea pompi. Au avanta
je l e  d’a nu da guiţ reu laptelui, 
nici miros greii respiraţiei copilului, 
cum şi acela d'a nu trage greii laptele. 

In Buourcacl la d. ZOrner Farmacist.

¡Ei.
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Annncinrile d-vostră i’am cetit prea târ
ziu. Duceţi-vă mâine la poştă şi veţi găsi 
acolo o scrisore sub adresa cerată. De o- 
camdată vă mulţumesc pentru complimen
tele ce mi-aţi adresat.

&
H

S
Sub-semu. 

credere ce a o 
care până acurra 
ca şi de eftinăta 
bine-voi ai da cono> 
şi fasonate cât şi pre

ROMANE ILDc RATE
Apare de trei ori pe septemftnă : Dumini

3STo. 1 —S 3  I N C L T  

conţinând

'irl şi Vineri.

D O M N U L  SCUM VMIC
de

Ch. Pani de Koct
se află de vânzare la

TIPOGRAFIA THIEL S
şi la

loti M iliti  de È re  atât ie B e n e i  cât si ie districte.
Cu N o. 2 4  a început rom anul

I  O  A . IST A
de

GEORGES SAND.
Dnpă dorinţa esprimată din mal mnlte părţi s’a incepnt cn No. 26 interesantul roman.

MISERABILH LONDREI
DE

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

urmarea rom&dulul IOANA şi cea l-altă urmarea romanului MISERABIL1Ï.

Acei oare cnnosc Hapu
rile purgative ale doctoralul 
întrebuinţa in lată ce vor a- 
vea trebuinţă de curăţenie. 

_ _ _  Ele nn produc desgnst nici 
slăbiciune, căci, in contra celor-alte cu
răţenii, acăeta nn lncrăză bine de cât când 
este luată cn alimente bone şi băuturiîn- 
lăritore, precum: vin, cafea, ceai. Fie-care 
şi alege ora gi preotul când ’I convine 

mal bine să le ia, în conformitate cu ocu- 
paţinnile sale. Ostenefa pnrgaţinnel fiind pe 
deplin anulată prin efectul unei hrane bane, 
ea se pdte repeţi pe cât va fi de trebuinţă.

Cutii da 5 şi 2 rr. 50 b. Ia Paris la doc
toral Dehaut şi la t6te farmacoptele. Să se 
ceră cn fie-care entie cărticica de 72 pagine, 
care conţine instracţiile în t6te limbele. Să 
ea ceră şi manualul in limba franceeă doc
toralul Dehaut, volnmnl de 400 pagine.

Deposit în BncnreecI la Domnii I. W. 
Zurrner, Ovessa, Schmettan, Brnss, Rissdor- 
fer şi Dimbovici.

Am onore a annnda onor. Pablic, că am 
deschis acnma o

Magasie de tapete
Mă voiţi sili a putea oferi în tot-d’a-nna 
mare asortment du TAPETE şi fac cnnoscnt 
că chiar de acnma sânt forte bine asortat.

Cu totă stima

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

I
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PLANTE DE FRAGI
Acum fiind timpul plant&rei fragilor, recomand fragil sub

scrisului, din cele mal frnmdse specii francase şi englese, 
fructul torte mare, gustul admirabil.

Pentrn plantele vândute anii precodenţi, am priimit laude 
şi mulţămiri. Mai puţin de 50 plante nn se espediază în pro
vincii. Rugăminte a se adresa la

JEAN V E R M E U L L IN
Grădinar la  D nu Q. O. Philippescu 

Strada Dionisie No. 42.

Q x x x x x - n - x x x x x - n - x x x x x - e - x o

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

BUCURESCl- GIURGIÜ (Smârl,
v  N

Va l a bil  d e  la  "  ! 8 7 8  pana  la  noi d ispo suT"

BUCURESCI-GIURGlt G1IRGIÜ-BICURFI

C. 6. Nica doctor în medicină 
şi in chirurgie. Mâ

nioşi şi medic specialist pentru bolele de 
copil, dă consultaţ.î în t6te filele de la 3 
până la 5 ore p. in. în strada Colţii No. lQ.

Fonderia de Tuciü

E. KE I L HAUE R
S T R A D A  I 8 V O B

efectuând ort-ce lucrare de fottdărie după 
modele, desluşiri séü desemnări date.

Se asigurâză buna esecutare cu 
Materialul cel mal bun.

OrI-ce comandă pentrn condncererea a- 
pei, instalarea băilor cn tóte atenansele lor, 
pnţnri de curte, pompe pentrn diverse tre- 
buinţî, stropitori de gTftdinl, g. o. 1. se 
efectueijă grabnic şi bine la

P. Koiiliaiior, Strada Isror No. 59
Asemenea se găsesc tot-d'a-nna în dee 

posit: Ţevi de vlnmb, ţevi de fer şi d- 
tnci in diferite dimensiuni, preenm şi bu
căţi confecţionate de tuci pentrn diferite 
constrnoţinnl.

Transmisiuni, curele ş. o. 'X, nn mare de
posit cn preţurile «ele mal eftine.

(777— 1)

T r .  N o . I 
Diminua

Bucur esc! . . Plecare 9 15
J ila v a .................................9 27
Sinteşti (Halta) . . . 9 33
V id ra ................................. 9  43
Grădişte (Halta) . . . 9 52 
n . . . Sosire 10 01

. -. . Plecare 10 11 
B ăn & a.............................10 39

10 58
11 15

Frăţeşti
Giurgid
Sraărda

Sosire 
Plecare 11 25 
Sosire 11 35 

Amiagi-di

T r .  N o . 3 
Séra 

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

T r .  N o .1

Smârda
Giurgid
F ră ţe ş ti 
Bău ésa
Comana

L E G j 
A. CU LINIA DE NORD.

I .  Trenul No. 4 : Cn trenul accele
rat No. 1, la ora 8 şi 15 minate, sera 
la Brăila-Galatz, Roman, Iassy-Suceva, 
Viena, Berlin, Paris, Petersburg.

I I .  Trenul No. 1 : Cn trenul accele
rat No. 2, care sosesce din Vifna, Lem
berg, Suceva, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 şi 30 minute dimineţa.

I I I .  Trenul No. 3 : Cn trenul No. 6 
de călător! care sosesce din Galaţi şi 
Brăila la ora 4 şi 30 minute, dnpă 
amă4ă~4i.

Plecare 
Sosire Dimlnîf 
Plecare 9 05 
. . .  9 161 
. . .  9 39 f 

Sosire 10 03 j 
Plecare 10 13 ivi 

Grădişte (Halta) .1 0  18 ii
V idra.........................10 3 1 1
Sinteşti (Halta) . .  10 39 I
J i l a v a .....................  10 48 1
B u cu resci................11 05 V

Diminip 4

TURI
B CU VAPOARE DANUBIENE I

Ou Vapăre de poeţi la Gn|>>|
1) Sosind la Giurgiu din .(ştii 

Miercuri şi Vineri, cn Trenull
2) Plecând de la Ginrgifi înloj 

Miercuri şi Vineri cu Trenul f ’
3) Plecând de la Ginrgifi in el 

Vineri şi Dnminică cn Trenul
4) Sosind la Ginrgifi din jk> 

Vineri şi Duminică cn TrenuV

N S) L a gara F ila ră  se 
pentru vapóre, pentru tóte staţinVm 
până la Viena şi I n  jos pândşjl

Intr’o scdlăde fete din pftrinţil societăţii mal nalte se pj *

F Z E I N ' S I C X N ' . A . I R Z E  ’ (
in etate de 3— 12 ani. Acesta scolă constă din 8 clase şi este concesionata 
interiorul Vienei de la înaltul gnvernement al archidneatnlnl Austria de j . 
priimesc acolo pe lângă instrneţia cea mal escelentă şi intreţinerea cea rj|j| 
Desluşiri detailate prin scrisori. întrebările să se bine-voiasca a adresa cel n 
la 15 Octombrie către Domnişor* ELISE WIENNER, Viena, Stadt, Sch M 
No. 3, II Stock. (7<M

S P E R A N T I A ”  WPHARMACIA L-A.
26, CALEA MOGOŞOAEI, 26.

DEPOUL MEDIOAMEMTELOR FRANCE
Obiecte de Cancinc şi Articole de Toalete. —- Asemenea se angajeză 

ori-ce comande din resortul medical.
B R U £

s]ţh
a epil

r* f r

MARELE MAGASIN DE HAINE
A  X j A . B E L L E

J O S K F
FURNISORÜL

20, COLTIUL BTJLEVA.IUIDTJLTJ X SI 
Face cunoscut onor. Clientele, cft i a sosit pentru sesonul 

cele mal moderne, fasône elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte fasône

PREŢURILE CELE
Se priimeşte şi comămjl de ttite felurile de haine care 

se efectuéflâ cu mare promptitudine.

CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
C T - A .  R . X D H N T X È  I R / I E C  3 ^

G K 1 1 B A U M
CURTI EI
MOQOSIOAIEI, CASA GREOÊNU,I20
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 tôte felurile 
Cravatte Plastron, Régate etc. negre şi colorii 
Umbrele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tôte lucrurile de modă

MAI MODERATE
J o s c i f

Fnrnisornl CnrţiI, No. 20 Colţnl Bulevardului şi Mogoşâiel Casele Grecănn.

T ip o g ra f ia ,  T h io l &  W eiss Palatal « D a c i i * .


