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şa ţine esposiţia, românii mer- 
jtParis vor găsi ziarul .TIMPUL* 
Srands Magasins du Printemps, 

Lard Haussmann 70. *

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

(Agenţia Havas)
(9 ootombre, 4 ore seara.)

Londra, 9 ootombre. 
hizona din Imn rod a fost ridicată la 
| regimente şi trei baterii. Gaverna- 

[flin Caşmir a primit ordin să ocupe 
"firile Barogbil şi Cazambar cari con- 
Sn Rusia.
m (10 ootombre, 9 ore dimineaţa)

Viena, 9 octomvris
Okmll. — După o lnptS uşoară, care 
ţinot câteva ceasuri, oştirile austriece, 

tjuiptadtte de generalul Reinlander, aii 
ft, 7a 7 octomvrid, la PecI, şi Ia 8 oc- 

79,7a Poci Goni. Populaţiile aii fost 
Aţa la PecI şi in preajmă.

rile austriecilor Ia 7 octomvrie 
1 mort şi opt răn iţi; pierderile de 
Itomvrie, 47 soldaţi morţi şi 184

feralal Reinlander va merge la 9 
brie către Podgoriza, şi adoazi oătră 

log rac. El speră să isprăvească iu cu
ci pacific*rea acelui ţinut.

Viena, 10 octomvrie. 
prieşte cătră »Polit. Corespondenz«: 

pî/netul englezesc va respinge cu 
* insinuările cupriuse în cea din 
oircnlară-notă a Porţii.*

Berlin, 10 ootomvre. 
ghitagul a incepnt, in a doa citire, 
ia proiectului de lege in potriva so
lilor. Partitul centra a declarat că 
ta contra proiectului. D. de Bismarck 
jt apel Ia partitul conservator şi la 
şl naţional-liberal spre a asigura vo- 
proiectulul. Prinţul a zis:
4a mal multă teamă aveţi de mine 
guvernele federale de cat de socia- 
ntoncî de sigur va trebui să oonpe 
locul meii.*
nţnl de Bismark doreşte ca liberall- 
Şliî, conservatorii şi oentrul să for- 
0 in ţări tură comună iupotriva tutn- 
Hunelor, la cari este expusă impî- 
Kermanu.
raţia s*a amânat pe măine.

BUCUREŞTI
ml, 2 8  S e p t . (IO  ootom b re)

misiunea aleasă de Senat pen- 
a face incheerl asupra dispoziţiu- 

din tratatul dela Berlin, care 
Tiveşte pe noi, şl-afl mântuit in 

Mit lucrarea prin propunerea unei 
|unf, de urmfttorul cuprins: gu
lii să fie autorizat a se conforma 
ătulul din Berlin. Tot odată să 
|ntorizat a lua in posesiune Do- 
¿a şi s’o administreze prin re
monte de administraţie publică 

Ia convocarea adunării consti-
H iţ

it odată comisia propune Sena- 
I  de a angaja pe guvern, ca a- 
(jpentru aoluţiunea definitivă a 

mii Dobrogel, cât şi pentru cele- 
H cestiunl, ce rcsultă din tratatul

delà Berlin să convoace cel mult in 
cursul sesiunii viitoare ordinare de 
trei luni o adunare constituantă de re
vizuire , conform art. 129 din Con- 
stituMune.

E prea adevărat, cumcă moţiunea 
aceasta cuprinde in sine capitulaţia 
liberalilor in privirea dreptului ce ăl 
pretindeaû pentru camerele lor, că 
pot ceda, lua, face şi desface toate 
celea după plac.

.Românul* a remas pe jos cu oi- 
taţiile sale false din Bluntschli, Jeu 
vestitele sale rectificări de graniţă, 
prin care se răşlnesc trei ţinntnrl 
intregl, cu toate sofismele şi mof
turile, ce le toca zilnic de luni in
tregl incoace.

Adevărul ca tot d’a una a pătruns 
încet, dar a pătruns. Cestiunl, cari 
ating atât de mult viaţa de stat a 
României, care T modifică constitu- 
ţiunea, care T schimbă condiţiile de 
existenţă, nu pot fi resolvate de cât 
consultăndu-se din noü naţia şi in- 
trebănd-o de primeşte saü nu pri
meşte stipulaţiunile tratatului de la 
Berlin ; de vreme ce toate cestiu- 
tiunile acestea nici nu eraû cunos
cute naţiei pe timpul alegerel ac
tualelor camere, de vreme ce ea nu 
’§ï-aü făcut alegerile in prevederea 
saü fiind la ordinea zilei asemenea 
cestinnl, şi in fine pentru că, chiar 
in cunoştinţă de cauză alese, totuşi 
camerele ordinare n’aü dreptul de-a 
resolva asemenea cestiunl.

Dar ca tot d’a-una capitulaţia li
beralilor e nesinceri. Ce nevoie avea 
guvernul de autorizaţia acestor ca
mere, de a ocupa Dobrogea şi de a 
ceda Basarabia, când ele n’aü drep
tul de a se pronunţa nici afirmativ 
nici negativ in cestiune. Voturile a- 
dunărilor sunt nişte pleonasme, nişte 
voturi fără de nici o valoare, pen
tru că autorizarea de a executa pro- 
visoriü şi din cauze de imediată o- 
portunitate saü dp immpdiat peri
col lucruri, care se impun, acest drept 
il are guvernul cu şi fără camere.

Safi autorizarea adunărilor este 
un pleonasm, o formalitate de pri
sos — saü, ceea ce credem noi, este 
un tertip pentru a prejudeca votul 
adunărilor de revizuire.

Şi un tertip este. Guvernul vrea 
cu orice preţ, ca viitoarea adunare 
de revizuire să aibă numai a aproba 
post festa fapte Îndeplinite, de a că
rora răspundere voieşte să se spele 
de pe acuma prin autorizarea, ce o 
cere de la adunări.

Tot un tertip e termenul de trei 
luni pentru convocarea unei cons
tituante. Interesul cel mal mare al 
statului nostru ar fi, să aibă cât se 
poate de curănd o poziţie definitivă, 
tntâritâ printr’un tra tat internaţio
nal, mal ales când acel tra tat in
ternaţional poate fi mâni saü poi-

mănl controversat şi când atnncea 
situaţiunea noastră provizorie safi 
suspensivă va fi In detrimentul 
nostru.

Se ştie* de ex. cumcă tratatul de 
Paris ne a ordase gurile Dunării. 
N’am avut grija de-a le ocupa re
pede şi Turcia s’aă folosit de re- 
gazul dat, pentru a revizui tratatul 
In acea privinţă şi a ne lua gurile 
Dunării.

In sfârşit de va primi adunarea 
de revizuire sati nu va primi sti
pulaţiunile tratatului de Berlin, ea 
trebue convocată imediat, pentru a 
şti definitiv, ce avem de făcut.

.Times* spune că situaţia este cri
tică, insă nu cere numai decât un 
răsboift cu Afgania, fără pregătiri 
îndestulătoare. Şi poate până atunci, 
Emirul Şere-Ali daca ar face o a- 
mendâ onorabilă, ar .scăpa de pe 
deapsa ce ’şl atrage acum pe cap.

Regele Greciei a răspuns lui Ho 
bart-paşa că Grecia nu va ceda un 
paltnac măcar din teritoriul, ce i l-a 
concédât Congresul delà Berlin, şi 
nu va renunţa la titlurile ce i s'aü 
conferit de cătră puteri.

D I N  A F A R Ă

Diu Constantinopol se anunţă zia
rului .Times*, că consiliul de mini
ştri al imperiului turcesc ţine şe
dinţă in toate zilele, şi că sfâtuirile 
durează de obiceiă păuâ târziă noap
tea. Planul de reformă englezesc se 
desbate adesea ; ambasadorul brita
nic n'a primit insă până acuma nici 
o promisie. .Vakit* anunţă despre 
aceasta: Sunt diverginţe de păreri 
atât in ceea ce priveşte principiale; 
cât şi despre metoda de executare. 
Guvernul vooşte serios să introducă 
şi să pună in lucrare un plan de 
reforme complect, dar nu poate să 
se decidă a o face aceasta intr’un 
mod, care mărgineşte puterea şi nea
târnarea diferiţilor miniştri şi să 
transmită finanţele in mâni străine. 
Aceasta este părerea majorităţii mi
niştrilor, şi din cauza aceasta Poarta 
8’a hotârlt a elabora un plan nofl, 
care să facă mal lesne de primit 
propunerile englezeşti.

Ştirea ziarelor turceşti, cum că con
siliul de miniştri ar fi hotârlt in şe
dinţa sa do sâmbătă a respinge pro
punerile pentru Asia mică, se zice 
că n’ar fi adevărată.

O ştire oficială din Petersburg 
spune, că generalul Totleben a tri
mis din Adrianopol, la 3 octombre 
următoarea telegramă către guver
nul rusesc.:

.Ieri am sosit la Ândrianopol. Lo
cuitorii şi clerul, pe cari i-am în
tâlnit in calea mea, l i  Burgas, Ai- 
dos, Karnabad şi Iamboli, m’aü ru 
gat a transmite impâratnlul recu
noştinţa lor pentru că i-aü liberat 
de sub domnirea Turcilor. Pretutin
deni domneşte un entusiasm extra
ordinar. Oraşele sunt in sărbătoare 
şi iluminate. Turcii arată încredere. 
Autorităţile âşl predaü armele. Multe 
familii bulgăreşti aü părăsit cămi- 
nurile lor şi aü urmat oştirile ru 
seşti, cari deşertaâ Constautinopolul. 
—Liniştea domneşte in toată ţara. 

-------------------- ■ ■ i c id m  ■---------------------

S E N A T U L

Ştirile din Asia spun că luptele 
intre EnglejI şi Afgani sunt aproape 
să isbucncască. -

Din Simla, agenţia .Reuter* pri
meşte ştirea, că forţele englezeşti 
inainteazl delà Peşavur spre Iamrod, 
spre a ataca Ali-Musjidul. Emirul gră
mădeşte oştire la Ali>Musjid şi la 
Candahar, si ameninţă Quetta. La 
Rohat s’aü grămădit mult material 
de resboiü şi provizii. Se manifes
tează mare duşmănie intre triburile 
kiberiene şi Emirul Şere Aii. .S tan
dard* anunţă, că o ştire a lui par
ticulară spune, cumcă Afganii Emi
rului ameninţă să atace triburile ki
beriene, pentru oâ aü lăsat să treacă 
misia englezească.

In privinţa afac ril afgano engle
zeşti, presa din Londra se ocupă fi 
reşte cu mult interes şi stăruinţă.

Domni1 or senatori,
Comisiones d-voastră 

pondrnţa diplomatică

Şedinţa din 26 septembre 1878.
Preşedsnţia înalt Prea 8. Sale Mitropo

litul Primat.
D. N. Cămnrăşescu, secretar, dă citire 

următoarei pe ti ţin nî a 96 alegători al co
legialul I şi II din jadeţal Doljitt:

»Domnule preşedinte,
Ceslinnea constituţională pentrn con

vocarea nneî Constituante, privitoare la 
retrocedarea Basarabiei, la anexarea Do- 
brogiel şi la acordarea drepturilor civile J toarea moţinne: 
şi politice Israeliţiior, forme.zS obiec
tai unor grave şi legitime preocnpaţinnl 
din partea tntnlor Românilor, fură dis- 
tincţinne de partid şi vederi politice, pen- 
trn viitorul ţărel. Subscrişil alegători din 
diferitele coleginrl ale districtului Doljid, 
in consideraţinne că tratatul de la Berlin 
a creat ţărel o poziţinne escepţională, 
oare, în faţa principial al stabilit prin art.
2 din constituţie, nn permite Camerei şi 
Senatului a se rosti asupra importantelor 
cestinnl sns-menţionate, declarăm printr’- 
aceasta că deputaţii ş- senatorii de Dolj 
nn snnt Investiţi ou mandatai nostrn pen
tru  a reso’va aceste cestinnl, şi ori ce act 
s’ar face in această privire este nn act 
anti-constitnţional, şi care nn se poate im
pune Ţărel legal mente.

Ei invităm, prin urmare, a se abţine 
şi a se declara necompetinţl a intra in 
discnţinnen acestor oestinnl de inaită or 
dine politică, pentrn tranşarea cărora n r - , 
mează imperios a se pronunţa dorinţa sn- 
vernnă n Naţiunii prin convocarea anei 
constituant--.

In consecinţă dar vă rugăm, d-le pre
şedinte, să binevoiţi a da citire, în şedinţă 
publică, acestei declaraţinnl, spre a se lua 
act de dănsa.*

—Se trimite la comisianea de petiţinnl.
Em. Sa preşedintele. Acnm, d-Ior, avem 

mai ăntăiQ la ordinea zilei a împlini nn 
vot, care in şedinţa treentă ne intrnnind 
majoritatea a remas nnl, este votai re
lativ la demisianea d-!nl senator G. FS1- 
coiann, prin urmare vom procede a face 
acel vot. Cine este pentrn admiterea de
misiei pane alb la alb şi vice-verea.

— Se procede la vot prin bile, demi
sianea este respinsă.

D. N. Cămărăşescn. D-lor senatori, vin 
a annnţa donă interpelări onor. d-lnl mi
nistru de finanţe:

»Interpelez pe d. ministru de finanţe 
asapra modului, ou care face d-sa a se 
pretinde şi a se lua taxa tim bralul pro
porţional de Ia contractele de închiriere, 
locuţiune saă arendare, peste preţnl unu! 
an, in contra art. 25 din legea inserată 
in »Monitorul oficial* No. 127, din anal 
1876.«

»Interpelez pe d ministru de finanţe 
asupra faptului de a fi nnmit in minis
terul de finanţe, ca director general al 
vămilor şi contribnţinnilor indirecte, fra
tele directorul ai contabi lităţeî, şi daca nn 
vede d-sa c& acest fapt, fără precedent in 
analele ministerului de finanţe, poate, de 
bană seamă, să aibă consecenţe prejndi- 
ciabile fiscului.*

Prea S. S. mitropolitul primat, praşe- 
inte. Se va comunica guvernului.
Se proclamă ca senator al colegialul I 

de Nesniţa d. Em. Filipesca.
După mai mnlte discnţinni se alege co

misia de 9 membri, pentru cercetarea ac
telor diplomatice In persoana următorilor 
dom ni:

C. Boziann, Dini. Ghiea, B. Boerescn,
M. C. Iepnreann, P. S. S. mitropolitul 
primat, G. Leca, D. Brătiann, Gen. An- 
gelescn, A. Giani.

— Şedinţa să ridica la 4 ore.

Şedinţa din 27 septembre 1878.
Preşedinţa înalt Prea S. Sale Mitropo

litul Primat.
D. Leca spune, că comisianea însărci

nată cu cercetarea actelor diplomatice, in- 
trunindn-ss in majoritate de 8 membri, 
absiute fiind d. Giani, a formulat urmă-

a studiat cores- 
a gnvernnln! rela

tivă Ia tratatul din Berlin, din 13 iulie 
1378. Ea a văzut, cu o adâncă niăhnire, 
că puterile europene, prin voinţa lor co
lectivă şi intr’on interes al păcel generale, 
a impas Romăniel dureroase sacrificii. Co 
misiunea d-voastră propune insă ca guvernul 
să fie antorinat a se conforma tra ta tn ln l 
de Berlin in acostă privinţă. Tot d'odată 
ea mal este de părere a se an torisa gu
vernul ca să ia posesiune de Dobrogea, şi 
să o administreze prin regulamente de ad
ministraţie publică, pănă la convooarea 
Adnnărel constituante.

In fine, comisianea propune Senatului a 
ingaja pe gnvern ca, atăt prin solnţianea 
definitivă a cestiune! Dobrogel, căt şi pen
trn cole-alte cestinnl cari resnltă din tra
tatul din Berlin, să convoace, cel mnlt in 
cursul sesiunei viitoare ordinare de trei 
luni, o Adunare constituantă de revizuire, 
conform art. 126 din ConstituţiuDe, Snn-



T I MP U L

teţî rogaţl, d-Ior senatori, a vota aceste 
cnnclnsinnl.

— Se pune !a vot propnnerea d’a se 
pnne la ordinea zilei pe mâine, şi se pri
meşte.

ADUNAREA DEPUTAŢILOR

Şedinţa din 25 Septembre 1878.
Preşedinţa d-loî preşedinte G. Vernescn , 

(Urmare).
D. G. Missail, vine,nn pentru a lnmina 

cestinnea el spre a se lastrni pe el Ia um
bra ţârii, cn notiţe, anton, acte, căci nici 
nu ar voi să fie fnrat de entasiasm, nici 
să ofenseze pe nimeni din puterile străine, 
nici pe cine-va din Cameră sa fi guvern. 
D-sa citeşte mal mnlte documente, publi
cate indealtmintrelea in mare parte şi in 
ziarnl nostru, dar şi citate din propriile 
sale scrieri şi articole din gazete franţu
zeşti. cari n’afi a face de loc cu cestinnea, 
toate astea pentru a combate protocoalele 
conferinţelor de la Berlin.

In fine domnia sa vine inaintea cestin- 
nei competinţel şi se intreabă: sunt com
petente Camerile acestea a se ocupa de 
cestiunile tratate in congresul de Berlin, 
saă trebue să chemăm o constituantă, safi, 
mal propriu zis, după constituţie, nişte 
Camere revizuitoare, cari să armcniseze 
oonstituţiunea noastră cu puntele atinse 
de congresul de Berlin ?

EH cred—zise d-sa—că suntem compe- 
tinţi in puntul Bts&rabieî şi iu puntul 
Dobrogef; nu suntem insă competinţl in 
cestinnea israiliţilor. Şi pentru ca să pro
bez că suntem copetinţi, pentru că au
torii in cea mai mare parte nu se ocupă 
de constituantă şi de cestiueea competin- 
ţei Cernerilor ordinare in circumstanţe i- 
dentice, spre a putea să invocăm autori
tatea lor,— trebue să căutăm precedente 
in istoria parlamentară a altor ţări care 
aii trecut prin evenimente analoge. Aşa 
dar, efi îu’am referit la Belgia, care este 
un stat identic cn noi, şi care a avut a- 
ceeaşi situaţinne cănd '1 s’a luat de către 
Olanda Luxemburgul la 1839. Eită cum 
s’a procedat atnncl de către Belgia. Am 
aici viaţa lui Leopold I, regele Belgiei, a- 
cel maestru in constituţionalism.

Se ştie, d-lor că cinci puteri afi 'însemnat 
protocolul de la Londra la 1831, recunos
când independenţa Belgiei, pe care insuşi 
a proclauiato ca şi noi după un resbel ce 
avusese cu Olanda, sub condiţiunea de a 
perde in favoarea Olandei doă provincii. 
De şi acolo nu se menţionează cuvântul 
de rectificare, insă se zicea: »hotarele in
tre Ola nda şi Belgia se vor indrepta cum 
se arată mai jos.* Belgia noâ ani de zile 
nu s’a supus acelui protocol, fiind că la 
considerat ca lovitor drepturilor şi dem- 
nităţel sale de popor liber.

Principele Leopold, văzând persistenţa 
naţiunii de a nn primi rectificarea, a p. r- 
sitat şi el in a nn primi coroana de căt 
cu o singură condiţiune. El voia mal ăn- 
tăitt oa congresul naţional să adere ia cele 
18 articole ale tratatului de la Londra.

FOILETONUL „TIM PU LU I“

PESTE CAP
de

E M I L E  G A B O R 1 E A U

PAHTEA A DOA
G e n e r a lu l  J 'e lo r g e  

(armare)
Iată scrisoarea:

»Voifi dormi mai liniştit, dragii mei co
pii, luândn'ml cele din urmă hotărirî. Nn 
ştim ce se poate ’ntămpla. Inbătrănesc 
merefi. Vederea şi judecata ăn l slăbesc, 
aşa incăt mai alaltăieri am cumpărat un 
ciob de strachină crezând că cnmpăr o ra
ritate.

>Asfel dar, fiindcă void sunteţi tot ce 
iubesc mai mult pe lume, vă las moştenire 
toată averea mea mişcătoare şi nemişcă

toare adică:
î l .  Trei mii doă sute de franci venit 

iDtr’nn titlu trei la sută.
,2. Castelul meii dela Glorie.re, in sta 

rea in care se află, cu toată cheresteaoa 
de prin prejuru’I şi cu toate curiosităţile 
din lăuntru.

»Nn 'ml mulţumiţi, pentru că această 
faptă este din parte’ml o faptă de egoism 
de diucolo de mormânt. Şti O că nn veţi 
nesocoti nici odată moşia Gloriâre. Nici o- 
dată nu o să puteţi uita ulmii cei bătrâni, 
cari v’afi nmbrat cele d’ăntăi zile ale a- 
mornluî vostru. Ar fi pentru voi mare 
măbnire să ştiţi că nişte alţi oameni in-

Belgia, d-lor, cănd s’a declarat indepen
dentă, in loc de a crea o constituantă, a 
cili mat un congres naţional, ceea ce as- 
tă-zi ar semăna cn marea Scnpoină de la 
Sârbi. Era vorba să se pună in discuţia 
Camerei acele 18 articole ale protocolului 
din Londra, prin care se lua Luxembur
gul şi Limburgul împreună cu 300,000 de 
Belgieni.

In intervalul desbaterilor, adversarii re 
voluţiunii, orangiştil, republicanii, rennio- 
niştii a8 profitat de nemulţămire spre a 
provoca iritaţiunea maselor in contra a- 
ces'ui tra ta t, şi pentru a pune in stare 
de suspiciune minist rul intreg. Afişe a- 
prinzâtoare, pamflete, diatribe in jurnale, 
protettaţiuni in săanl congresului for.un
iate de căte 39 deputaţi ai opoziţiuuei ce
lei mai inainta, totul a fost întrebuinţat. 
Astfel la ora discuţiunei, nici o voce nn 
cutezi să se ridice pentru a face o propo- 
ziţiune pe care fie ce Belgian o considera 
ca o sinucidere.

A intervenit pe urmă o suspensinne de 
arme pănă la 10 Octombre intre Belgia şi 
Olanda, pe care conferinţa a prelungit’o. 
In acest interval s’a formulat de către re
gele Leopold, pentru a împăca şi ţara şi 
a satisface şi pe Europa, o propunere in 
in care se zice:

»Dorind a cruţa pe poporul să ii de toate 
nenorocirile care ar atrage exeenţiunea si
lită a acestor articole, şi nevoind a expune 
Europa la nn resbel .'general, regele, ce
dând legei imperioase a necesităţeî, adera 
la condiţiunile aspre şi oneroase impuse 
Belgiei de către conferinţa din Londra.* *

Soarta Poloniei afi sfârşit prin a face 
pe Btlgianl să simţă fericirea ce afi avut 
de a pntea legitima ravoluţiunea lor, re
cunoscută de aci inainte de către cele cinci 
puteri mari. El suferiră greaua lege a ne- 
cesităţei; singuri contra Europei, ce pfi- 
teafi ei face ?

Tratatul s’a subscris de ambele părţi, 
Europa l-a ratificat’, şi guvernul belgian 
'l-a supr.s Cămărilor legiuitoare in ziua 
de 19 Februarifi 1839, care cu tot stri
gătul opoziţmnei, ’l-a ratificat, fără a se 
mai convoca o constituantă de şi Belgia 
trebnia a se despărţi de 300,000 limbur- 
gezi şi Inxembnrgezi. »(A. Rastoul de Mon- 
geot«‘ Leopold I. Roi des Belges, poginele 
160,191.)

Eată dară o situaţinne cu totul analogă 
cn a noastră.

Aşa dară, concluziunea mea asupra a- 
. cestnl punt este: in cestiunea Basarabiei şi a 
Dobrogei Camera aceasta este competentă a spu
ne cuvântul ei. Poate majoritatea să zică:nn, 
să zică: da, aceasta nu este treaba mea, este 
a d-voastră; căt pentru mine unul, repet, 
sunt de opiniune că Camera aceasta este 
competentă ase pronunţa, fără a aştepta o 
constituantă. Cu totul alt-ceva este cu 
cestiunea jidovilor.

D-sa crede că Dobrogea nu ni s’a dat 
de Rusia, ci de către cele lalte puteri, 
pentru ca noi să fim un Stat maritim, şi 
să formăm aci un popor înaintat, şi destul 
de tare|; dacă se ţine aşa de mult la ocu
parea Drbrogei, efi de aş fi la guvern 
ştiţi ce aş face ? Aşi merge in Dobrogea.

difereaţi calcă in picioare aceste potecuţe 
iubite, unde v’aţi plimbat amândoi unul 
rezemat de celălalt pentrn ăntăia oară.!

»Scontez prin urmare sensibilitatea voa
stră. Şi efi aşi fi foarte mâhnit să ştifi că 
moşia Gloriere are s& fie a vreunui străin. 
Dacă s’ar pune moşia mea in vânzare, 
sunt sigur că Pigorin, marchitanul din 
nliţa Spitalului, are s’o cumpere şi să se 
mute intr’âusa.'. Şi risipiturile stupide ale 
fetelor lui are să ’mi gonească sufletul din 
partea locului.

»Colecţiile mele Smi sunt foarte scumpe. 
Ele afi fost ocupaţia şi farmecul vieţii mele. 
Cu toate astea vă pornncesc să le vindeţi. 
Viaţa voastră vagabondă vă opreşte să le 
păstraţi aproape de voi, şi daca le-aţi lăsa 
la castel, nnmal in paza lui François, afi 
să se strice.

»Cu toate astea, aşteptaţi.
, Am ales şi am însemnat cu numere, 

in testamentul mefi, vreo şaizeci de bucăţi, 
cele mai alese dintre tablourile şi bronză
rii le mele; pe acelea vă rog să le păstraţi 
ca amintire a prieteşugului nostru.

»Am socotit că toate pot încăpea in 
vreo doăsprezece lăzi mari, pe cari le pu
teţi căra cu voi cănd veţi schimba garni
zoana.

»0 să vă fie cam de belea, dar o să a- 
veţi iu câtva o căsuţă cum se cade in loc 
de mobilele proaste şi obijnnite din casele, 
in cari sunteţi siliţi să locuiţi.

«Căt despre celelalte, vindeţi-le ia cel 
mal scurt termen.

*Şi daca doriţi a’mf cinsti memoria, vin-

aş ocupa numai câteva puncte litorale, aş 
consulta populaţiunea; şi numai daca ea 
s’ar pronnnţa in sens afirmativ şi daca 
nu am da in o cursă oa aceea C6 s'a în
tins Austriei in Bosnia şi Erţegoviua, nu
mai astfel aş primi Dobrogea şi aş admi
nistra-o in mod escepţional fură a ames
teca resursele ei financiare cu ale Româ
niei, pentru că se poate întâmpla foarte 
bine ca,'precum nu am avut parte de Ba
sarabia, care era dreptul nostru, tot aşa 
şi mai puţin incă să avem de Dobrogea 
şi acel cari ne a dat-o să ne o şi in. Ră
mâne ca desbaterile ulterioare să mă lu
mineze; căci efi nu sunt din acei cari zic 
dn sufl ba din sistem; voifi vota ca şi d-v 
numai pentru binele ţării.

Acum d-lor, trec la al treilea punct, la 
oestiunea Tsraeliţilor. Aci am declarat din 
capul locului: nu suntem competinţl ca 
să tranşăm această cestiune socială; căci 
e vorba de a introduce in cetatea Româ
nească aproape la 400 safi 500 mii suflete, 
care nu sunt de naţionalitatea noastră, 
nici de religiunea noastră, şi cari cei mal 
mulţi sunt recent veniţi din toate părţile 
lumel; actualmente chiar se operează o 
nouă invaziune in România provocată de 
tractatul de Berlin.

Aşa dară in cestiunea Israeliţilor nn e- 
sta treaba noastră să ne amestecăm, fiind 
că ar fi a schimba toate basele vieţei so
ciale romftneşti. Si apoi cănd ne vom duce 
in faţa alegătorilor noştri, ei ne vor zice; 
noi nn v'am trămis acolo pentru ca d-v. 
să "faceţi asemenea lucruri. Cât pentru 
mine cred că acel cari cunosc Moldova, nu 
vor face nici un pas in această cestiune, 
şi va zice imprennă cc mine: cănd va veni 
timpul oportun, cănd majoritatea Camerei 
şi a Senatulni vor zice că e timp ntil ca 
să se pronunţe puterea legislativă, asupra 
articolului cutărui din tractatul de la Ber
lin, atnncl se va trata cestiunea de o 
constituantă.

Pentrn moment voifi să constat numai 
atâta că, pe cănd congresul făcea Româ
nilor o presiune atât de mare iu cestiu
nea Israeliţilor, pretinzând nnmal de la 
dânşii acea ce multe alte popoare nioigăn- 
dese să facă, uită că Angli», ţară model 
a libertăţii, abia decăţi-vaani a intrat in 
calea egalităţii religioase chiar in privinţa 
creştinilor, şi pe căt d bătrânul Cremieux 
sieja in parlamentul francez, Rothschildil 
nu afi fost admişi in Camera comunelor de 
căt abia in 1863, de şi incă de la 1841 
era numit de către cetatea Londrei şi de 
şi venia regulat inaintea binroului in fie
care an ca să refuze, numai puţin regu
lat, jurământul pe Evancelie, lăsând şi sca
unul vacant.

Aceasta e conclusinnea mea, şi in acest 
punct să fie dar bine ştiut că in România 
nu este cestinnea religioasă, ci cestinnea 
economică şi de conservare naţională. Ro
mânii nu vor să'şi dea ţara de verigă in 
mănile a sute mii de străini cari vor să 
'I depoesadă.

Cănd Europa face din cestinnea Israeli
ţilor o cestiune de persecţiune religioasă 
din partea ţârei mele. efi nu sunt mort ca 
să nu protestez sus şi tare contra unor a- 
se menea calomnii care se adnee ţârei mele.

deţi-le pe căt mai bun preţ s’o pntea. N'ar 
fi bine să se zică că colecţia mea era o 
prăvălie de mărunţişuri şi de secături.

*Daca m’aţi asculta pe mine, să le vin- 
deţi la Tours, unde curiosităţile calţse de 
mine sunt renumite, şi unde locuiesc vre-o 
doâzeci de amatori, atât din partea locu
lui căt şi Engleji.

,Ingrijiţi-vă să lipiţi afişe prin Blois, 
prin Orléans şi prin Mans, şi puneţi anun
ţuri multe prin gazete.

»V’am spus tot ce aveam de spus ? Da. 
Atunol, dragii mei copii, adio. Vorbiţi 
căte odată cu mititelul vostru, cu finul 
meii Raymond, despre bătrânul şi sincerul 
vostru prieten.

Raymond d'Arces, Baron de Glonire.

*F-S.— Doresc ca, pănă la moartea Iul, 
bătrânul şi credinciosul mefi servitor Fran
çois să remăie la moşia Gloridre. Un venit 
pe viaţă de patru sute de franci pe an ă! 
ajunge.,

Comandantul Delorge âşl simţi ochii 
plini de lacrimi cănd sfârşi această scri
soare, in cari străluceai! cea mal mare iu
bire şi cea mai ingenioasă prietenie.

— Iată, zise el nevestil sale, care sus
pina lunga dânsul, iată ăntăia nenorocire 
delà căsătoria noastră : un astfel da prie
tin nu se poate înlocui.-..

Chiar pentru aceasta, el nu puteafi suferi 
să se supue instrucţiilor Iul ; cu toate 
astea, nu puteafi face altfel.

Şi după multe perplexităţi şi lungi deli
beraţii, comandantul Delorge luă un con- ;

N’am mâncat de vii pe nimeni:
După ce-a mai vorbit d. Grădişteanu, 

s’a ales coraisiunea cerată de guvern ţiu 
persoanele d-lor D. N. Ionescn, N. Fleva, 
D. Leca, E. Cosiinescu, Gr. Cosadini, P. 
Grădişteanu, G. Misnil.

Şedinţa din 26 septemvrie 1878.
Preşedinţa d-lui preşedinte G. Vernescn,
D. P. Cernătescu, raportorul comitetu

lui de delegaţi, dă citire următorului pro
iect de lege:

Art. unic. La art. 375 din legea în vi
goare a instrucţiune! publice să adaoge 
un aliniat / ) ,  precum urmează:

»Tinerii cari afi trecut învăţăturile fos
tei scoale secundare de medicină din Bu
cureşti, cari pe lângă titlurile lor de doc
tori în medicină, vor poseda şi diplomele 
zisei şcoale de bacalaureat îu ştiinţele fi
zice şi naturale, pot fi admişi la concur
suri pentru catedrele de la facultatea de 
medicină.*

G. Chiţu, D. Sturdza, /. Cămpineanu, N. 
Ionescn.

După mal multe şi lungi discuţiuni în 
deşert, promotul s’a luat iu consideraţie, 
ridicăndu-se şedinţa.

REVISTA ZIARELOR

Din localitatea noastră, (Galaţi) 
nu putem să, lăsăm a trece şi No. 
de astâ-zl fără a constata incă. o- 
dată, marea Însemnătate a adunării 
Gâleţenilor de la 24. I)e multă vre
me Galaţii nu văzuse o adunare, din 
sânul căreia să se desbată cestiunl 
de o aşa mare Însemnătate şi unde 
să se 6 reunit atăţia comercianţi, 
avocaţi, profesori, industriali, şi stră
ini şi Români, la un Ioc. Desbaterea 
a fost demnă de un oraş ca Gala
ţii, şi intrunirea de la 24 a fost un 
pas mai mult spre concbista nouel 
ere de viitor la care tind Galaţii. 
In timp de o lună cetăţenii Gala- 
ţulul işi manifestară vitalitatea spi
ritului lor in 4 Întruniri deosebite. 
El făcură armatei cea mal frumoasă 
receţiuune in trei răndurl consecu
tive ; el cel de ’ntăl, in ţară, dădură 
semnalul cum trebue să proceadă 
nişte cetăţeni liberi şi independenţi, 
manifestăndu-se prin 2 adunări şi 
luând resoluţiunl in marea cestiune 
constituţională ce este la ordinea zi
lei, pronunţându-se pentru o Cons
tituantă. Acum se reuniră din noii 
la 24 şi se preocupară de viitorul 
ţerei şi a urbil lor. Aceste sunt do
vezi irefutabile de noul spirit de 
viaţă in care se sileşte să intre Ga
laţii, şi in care cale toţi oamenii de 
bine sunt datori a ’1 încuraja şi 
onora.

Petiţiunile ce el făcură Adunări
lor şi Guvernului spre a le da cele 
patru instituţiunl, despre cari am 
vorbit de atâtea ori, fură imediat 
sub-semnate in adunare şi orăşeni

gedifi de cinsprezece zile şi plecă la Ven- 
dome.

Deja baronnl era aproape uitat in Ven- 
dome. Se afinii acolo mulţi oameni cari 
erafi foarte bncnroşi, că n’afi să se mal 
teamă de ochinl şefi pătrunzător şi de glu
mele Iul muşcătoare.

Insă amintirea Iul se deşteptă cn o vioi
ciune singulară, cănd intr’o dimineaţă oa
menii fără treabă văzură lipite pe ziduri 
nişte afişuri imense galbene, pe care se ci- 
teafi, in litere mari, următoarele:

S E  V I N D E  
LA MEZAT

Momibtle vechi, Tablourile, Statnele, 
Gravurile, Bronzăriile, Falen- 

ţele, Tapinărille, Armele, Cărţile, ş. c. L
Cari afi compus colecţia de curiosităţi 

A
BARONULUI DE GLORIÎîRE

Ideea acestei vânzări, anunţată oă o să 
aibă loo in Tours, la sfârşitul lunii, făcea 
pe burgezii pozitivi să zimbească, zicând:

— Aidade 1 moştenitorii originalului ce
luia bătrân gândesc serios că le-a remas 
adunate comori in castelul de Gloridre.

La acestea, alţii clătinând din cap, răs
pundeau :

— E i! tot or să scoată să te va sute de 
franci din mofturile celca... Ar fi trebuit 
insă să le văoză pe loo.... Cheltuelile de 
afişe şi de transport or să fio mal mari ca 
preţul vânzării intregl.

Insă comandantul Delorge nu gândea 
to t ast-fel.

X
notabili de toate naţionalii 4 
tinuâ a le semna.

Persoane notabile ca d4ll 
targi, Lambrinidi, Antachis 
Lacomano, Mendel, Avrami 5i| 
ner.Parembli, C. Foscolo, VI 
Sengucianu, E. Mitacbe, D 
lenţi, Neniţescu, Severin, ţ 
etc., etc., figurează printri 
tarii petiţiunil. Aceasta fa! 
spiritului găleţean, căci laie 
că capitalurile mari, comei) 
dustriaşil şi inteligenţa sui 
niţl ca un singur om sprii 
ţârei şi guvernului nişte insjt 
ce sunt bine-făcStoare rijj j. 
regenetoare oraşului Când in 
mod Gâlăţenil lucrează, ’ic 
nn poate să fie nesocotită,M 
justă şi plină de dornl de m

Comisunea aleasă de orăm 
tem siguri că s'a ocupat ş • i£ 
spre a se pune in relaţiu o ; 
ţin cu cel mal inteligenţi- 4ijj 
presentanţil acestui judeţ, L 
Bosiann, Bonachi şi Vârlari Jc 
cu voci şi pateri unite să ic 
ţiunil şi guvernului dreptelşl 
a Gâlâţenilor, şi să ceară ;|tj 
mare port al ţârei Bă nu \k 

i şi părăsit.
(Vocea Covnrlf

Se vede că nu a tracut iijil 
d-lor Rosetti-Brătianu asuisf 
câulul.

La 1868 Aprilie 12, zţje| 
noaptea, ministrul d. I. f-âj 
intorcându-se din escarsinne 
cea prin Moldova pentrn rel 
concesiunel Strusberg, aü fojii 
inaintea otelului primăriei pti 
cáü de mulţi cetăţeni ce sej 1 
nise in acest local, ca sa v J  
pe deputatul Alecu Hol ban tra 
voltarea relelor ce amerinţaufl 
siunea impusă, şi acolo desul 
du’i caii de la trăsură, a fo sil 
nit bine de răutăţile ce preEn 
du ţârei cn concesionarii lp'ţ 
lui.

O jumătate oră, ministrul ti 
in mijlocul şoselei, şi ne putil 
monstra bunătăţile Strusbei 
a dat nnmal parola de onoaij 
va gândi a inlâtura relele J 
semnala. Cetăţenii— influenţii 
adevărurile spuse de d. Hola 
aducându'şi aminte şi deinbrSÉA 
d-lul ministru cu Moisi Angel ţi 
jurul bisericel St. Nicolae c: I 
siunea aniversării lui 8 Aptijel 
a făcut mal multe apostrofóla 
pre, pănă ţce in fine d. BijbJ 
cu parola de onoare pe buzekJl 
tut să'şi capete libera treCJei 
drumul séü.

De a doua zi, ministrul siji 
de demonstraţi unea ce i s’a ă. 
nitâ onoarea angajată şi triif» 
supra oraşului Bacău, foc şi M 
Regimente de călăraşi, infaitel

Fără a fi aceea ce se nameşte ■ | 
noscetor, adesea înţelesese şi el fraa sa 
şi preţol unora din obiectele acelea. V  
de Beta avea foarte mulţi încrederea 
teligenţa d-lnî de Gloriâre, şi nu J l  
admite eă bătrânul să fi fost amăţflf 
de multă veme şi aşa de trist amfcM 
SUpra valorii lucrărilor ce poseda, i i  

Afară de asta, el nn se gândea la#1 
bon al vânzării atât pentrn sine, ci 
mult pentrn memoria bătrânului sâfi p ei

— Cn căt ţifra vânzării va fi maj i 
se gândea e), cn atât se va astupi1 
mult gura nerozilor, cari nn con sin 
pe d. de Gloriére, de căt ca pe ni < 
niae ridicai.

Delorge făcea insă refi că exprin 
ceste sentimente faţă cn nişte oamei {' 
capabili d’a ’1 înţelege, şi oari indair 
dânsul âşl arăta spatele, incepeafi să I

— In adevăr, bietul c ornant ar 
să ne scutească de atâtea mărturisii | 
desinteresare 1 Ne crede prea proşti! I

Cn toate astea mal nainte de <| 
el ee îngrijise a pnne de o parte l |  
rile însemnate prin testamentul baros t 
Pe lângă celea mei oprise ăncă vreo I 
alese mal ales printre tablonri, tanÉ 
şi arme.

Restul, după ce se plătiră toate i 
tnelile vânzării, produse o sută doăze
trei de mii einclsnte de franci.

(Va nrmi



T I M P U L

' 1

W  sub comanda ilustrului co- 
Angele seu, cuprinse casele ce 
>r, ţepni oraşul din toate 
, starea de asediu era pro* 
i. Sub baionete şi sub deseo* 
gurilor a doué tunuri aşe- 

a piaţa prefecturel vechi, 
orăşenească să desarmă; do- 
rile eraü cálcate, cetăţenii 
ţi şi urm ăriţi, teroarea era 
iae intre orăşeni, pe cănd co* 

Anghelescu dădea banchete 
liuistra.
insemna nimic poate toate 

, dacă ministrul Brătianu, ca 
a resbunăril s le, nu trimi- 
I prefect pe dj Alecu Scor- 

Sub administraţi unea aces- 
refect, care avea dată pu- 
discreţionară, judeţul Bacău 
durat timp de 7 luni, vân

turi fără samăn. S'aü con- 
tiare de pe uliţl, s’aü in- 

|afc geranţii, aü adus majori* 
funcţionarilor străini şi ¡acó
tele eraü prada spoliatorilor- 
l publice la disposiţîa prefac, 
llgea era o dirisiune, oneşti 
#vhimeră, brigandajul tolerat 
átele comandate, prigonirea ce- 
combáteaü ordonată de cen 
esecutată; in fine totul se 

¡i sub guvernul democratic al d* 
Irătianu.
trecut 10 ani de zile, in care 
al, d. Brătianu mărturisindu-se 
ţa Ateneului, zicea că mal bine 
irit la Bácáú, decăt se sufere 
consecinţele funeste a politi 

le din 1868. Se credea dar că 
átianu, şi din alte puncte de 
k şi-aă alungat din inimă toată 
b avea asupra acestui oraş 

iar nu; d. Brătianu, ministru pre* 
int'! in 1877, aü trimis asupra 

1 nenorocit judeţ earâşl relele 
Administraţiunea de astă- 

sB-JuI prefect Alecu Villner aü 
«Rí ca prisosinţă administraţi 
■ prefectului Scorţescu. 
pentru ce atăta ură din par- 
tmoeratulul ministru, pentru ca 

ear să indure calamităţile 
aferate administraţiunl ? 

i  )\-«ü espiat îndestul păcatul, 
¿cat este dojenirea dela 1868, 

Rptu\ că o parte din acele per
ie urmărite de d. Brătianu, in 
1873|l876 aü fost alăturea in 

tă  arămiei! intimi a d-sale, com- 
énd guvernul Catargiü ? 
fia s’aü trecut ciuda asupra ace- 
ft»Vaş, care aü dat deputat pe 
¡•■cu Lupaşcu, unul din amicii 
şiţl şi activi al organisatori* 
emonstraţiunel, şi care astăzi 
[parează greşala, prin regulari
ce face domeniilor statului ? 
şi-afi priimit singur osănda 

a faptul de la 12 Aprilie, cănd 
[trimis ca depntat pe d. Colonel 
| pe acea persoană ce nu se 

alipi nici de un bac&oan pen- 
iptul lui de la 11 Fevruarie I 
i se eartă greşala, dacă gre- 

etse, cănd a trimis ca sena- 
lis d. Gheorghe Leca, prefect 
va de 12 Aprilie 1868, orga- j 
viul acelei demonstraţiunl, şi 
aü priimit pe cetăţeni cu mu- 
idată ce d. Brătiann aü plecaţi 
multe, multe altele aü făcut 
urgisit oraş, crezând că mănia 

I  sburat şi iubirea de legalitate, 
onestitate i-'ar fi luat locul, 
şedinţa aü fost ilusiune şi ilu- 
[é aü remas; d-nil Brătianu-Ro- 
Jjşl continuază răutăţile inimii 
u mal multă activitate . El dănd 
ul de zestre familiei d-lul Vili- 
eşi astup urechile, nu vor să 
nimic, mulţumindu-se numai că 

.jflesbună, şi incă o resbunare pa
ji iată de frumosul titlu usurpat: 
>| m de onestitate şi legalitate.

»Curierul de Băcăfi*.

rf

C R O N I C A
¡scursurile ţinute la Iaşi pentru cate- 

vacante delà Universitatea din Ba
il s’aü terminat.
fbst trei comisinnl eaaminătoare : una 

in catedrele de filologit, Archéologie şi 
ofie, care s’a compus din dd-nil Zalo- 
I rectorul nniversitftţel din Bucureşti, 
foşti, fost ministru , ca representanţl 
.Ternului yi din dd. profesori al facul
té  litere : L Cvragiani, C. Leonar-

descu , N. Quiutesou, St. Vergolici şi A, 
Visanti, decanul aoelel facultăţi. Altă co- 
misiune pentru catedra de Literaturile Neo
latine a fost compusă din aceiaşi domni 
profesori al facultăţei din Inşi, iar ca re
presentanţl al ministrului dd. A. Xenopol 
şi V. Burla. — A treia comisiune pentru 
catedra de Matematice a fost compusă din 
dd. Petrecea şi S. Emilian ca representanţl 
al ministerialul, iar din partea facultăţei 
de ştiinţe domnii profesori M. Tzony, St. 
Micle, C. Climescu, I. Melic şi N. Cnliann, 
decanul acelei facultăţi.

Pentru fie care catedră vacantă s'att pré
sentât nnmal căte nn singur concurent şi 
anume : pentru cea de Arheologie, d. Odo- 
beecu, pentru Filologie d. B. HasdSü, pen
tru Filoaofie d. Craciuuescu, pentru Lite
raturile neo-latine d. Frollo, iar pentru 
cea de Matematice d. Haret, — Toţi aü 
fost recomandaţi pe baza titlurilor şi a pu- 
blioaţinnilor ce aü présentât. Singnr d. 
H aret, pe lăngă titlurile şi scrierile pre- 
sentate, a făcut şi căte-va lecţiunî orale 
de cari comisiunea a rămas satisfăcută.

*
Ingerinţe in alegerile consiliului jude

ţean de Vlaşca. Un proverb al nostru zice: 
inceputul e grefi, cat despre rest el merge 
fără mustrare de conştiinţă; aşa şi on a- 
micil şi emisarii răsbunărel şi ambiţiune! 
d-lul Prefect Chiriţescu ; a fost destul ca 
ca capul administraţiei să se arate intere
sat in reuşirea cn orl-ce preţ a listei roşii, 
pentru ca căţ!-va ambiţioşi vulgari să 
meargă pănă a strivi in picioare indepen- 
dinţa şi libertatea, de care trebuia să se 
bucure alegătorii in esprimarea voinţei şi 
dorinţei lor. Ast-fel aflăm de la persoane 
onorabile şi independente şi care se aflatt 
pentru a ’şl iudeplini datoria către ţară» 
jn  sala alegerilor, pe cănd unul dintre ti
nerii candidaţi al colegiala! IV, nu găsea 
margini in ameninţările fanfaronade şi pu
ţina politeţă cn care apostrofa pe cel mal 
oaorabill alegători. Cnraginl acesta! intre - 
pid sectar al candidaturilor prefectorale 
’şl.a permis a invoca in susţinerea presiu
nilor sale, chiar numele guvernului şi in 
speoial a unor din miniştrii ţărel.

Era lacra de comisernţiune a vedea peste 
doă sute de bravi ţărani, parte cn mult

Ibnn simţ, condncendn-se întocmai ca nişte 
soldaţi desciplinaţl, de aceşti căpitani de 
contrabandă şi de şi de căţl-va primari şi 
notari, in mănile ori cui s’ar afla la 
pntere.

Amicii noştri politici de ieri, credincioşi 
tradiţiunilor politicei de la 1868, ţinută 
ou ori-ce preţ, şi de astă-dată, a nn se lăsa 
mal pre jos de predecesorii lor şi combi
nară, de şi cn multă iscusinţă, dar nn mal 
puţină rea credinţă, nna din manoperile şi 
strategiiile de prima clasă, şi nnmal aces
ta! plan de campanie, se datorează alegerea 
d-lnl Ioniţă Corbeanu, (a cărui alegere pe 
noi ne a îmbucurat foarte mult, fiiind-că 
că cunoaştem cat de onorabilă este această 
persoană) şi groaznica cădere a d-lui Di- 
mitrie Popescn, fratele casierului comunal, 
agent electoral cnnosont pentru dibăcia sa ; 
pentru ca să nn zicem despre căderea d-In 
Popescn un cuvânt vulgar, oare s’ar po
trivi foarte bine cu faptele amicilor poli
tici al fratelui sëü şi ai săi.

La biuroul central de la Primărie sta 
petrecut de asamenea mal multe lucruri, 
pe care in consideraţiunea onorabililor co
mercianţi ce ’1 compnneaü in parte, le tre
cem cn vederea, avertizandn’I că pe viitor, 
cănd vor mai priimi in viitor, cănd vor 
mal priimi o ast-fel de însărcinare, să nn 
piarză din vedere că s’ar putea găsi in- 
tr'o bană dimiaeaţa consideraţi ca com
plici a unor neorăndooll comise de fraţii 
candidaţilor, fără ca el să fi gănditla una 
ca aceasta, saü să fi avnt vro-o cunoştinţă 
de asemenea fapte.

Regretăm asemenea oă in sala localului 
de alegere pentru colegiul al IV nn s’a 
găsit in fine mal niminea care să se în
sărcineze a răata,r prin dresare de procese 
verbale, mal {mult activilor, exageraţilor 
şi aprinşilor agenţi pr. fectorall, că nu ast
fel înţelege liberalul nostru legiuitor prac
ticarea şi exersarea dreptului de alegător. 
Descentralizarea din Giurgiu.

v
Expunere de motive. — Societatea aaade- 

mieă romănă, creată prin avăntul patrio
tic al guvernului din 1866, a mers des- 
voltăodu-se şi progresând astfel, incât a- 
stăzl, România întreagă vede cu măndrie 
că marea idee de care aü fost inspiraţi al 
el fundatori a pltruns adânc in viaţa de cul
tură a naţiunei fi fi-a legitimat pe deplin drep
tul la existenţă fila  protecţiune din partea sta
tutul.

Mulţumită maieu seamă Încurajărilor şi 
genorositîtţilor particulare a unor suflete

încălzite de oel mal nobil şi mal carat pa
triotism, ea a pntnt infrunta cn abnega- 
ţinne şi devotament crudele lovii! ce i s’aü 
adns, in zilele m. fiisle, din partea mo) mul
tor nedrepţi adversari; şi precum ori ce mare 
idt*ie, ori ce mare întreprindere nmană nn 
se poate intemeia decăt prin malte şi varii 
dificultăţi şi obBtaoole „Tantae mol lis etc.* 
tot aşa fatalminte, se vede că trebuia, ca 
şi leagănul Academiei romăne să fie adesea 
ameninţat de periculoase fortune.

In fine astăzi fiecare roa.ăn cnlt şi deş
tept pentrn ale naţianel poate zice cu in
timă şi in măndră convingere: Academia 
lucrează — ea produce, şi produce bine şi 
frumos; deci ea existe.

O asemenea institnţiune insă nn este în
destul că aibă o existenţă numai de facto, 
o asistenţă car'1, prin acesta chiar, devine 
precariă şi incertă : Statal ăl datoreşte a 
se suprima recunoaştere şi protecţinne.

Iacă motivul cel mal puternic şi nnic, 
aşi pntea zice, al acestui proiect de lege.

Trebuie să dăm acestei societăţi adevă
rata) şi independíatele e! nume de *Aca- 
demia romană» in locul sfiicioeulul şi prea 
modestului e! nume ce poartă astăzi; să’I 
recunoaştem persocalitu tea juridică saü mo
rală de care de şi s’a bucurat pănă acnm, 
insă nnmal din graţia bunelor disposi- 
ţinnl, iar nn de prin majestutea lege!; aă’i 
dăm, cn un cnvănt, actul statalul civil, 
insoţit de solemnităţile cerote de lege; şi 
ceea ee este tot cT odată de necesar, să ăl asi
gurăm pentrn totd’anna mijloacele de asis
tenţă liberă şi independinte, prin fixarea 
nne! same anuale, care să nu mai fiă es- 
pnsă, ca pănă aci, schimbăaunitor politicei 
militante.

Am mal crezut asemenea de cuviinţă a 
dispune, ca din suma ce statul scor Să a- 
n nai minte Academiei romăne, o parte să 
fie pururea efectuată de dânsa pentru 2 
premie: unul ştiinţific şi altul literar, pur- 
tănd nomele celor doni regeneratori al 
ştiinţelor şi literilor in Romăuia: premial 
Lazar şi premial Heliade Rădnlescu.

Ministro căitelor şi instrucţiune! publice, 
O. Chipi.

Proiect de lege pentru Academia romănă.— 
Art. I. Societatea academică romănă, in
stituită prin decretai domnesc Nr. 1,246, 
din 26 anga8t 1867, se declară Institut na
ţional cn denumirea de Academia romănă.

Ea ăşi are reşedinţa in capitala Româ
niei. .

Art. II. Academia romănă are de scop 
cuitara limbel şi a isteriei naţionale, a li
terilor, a ştiinţilor şi frumoaselor arte.

Art. III. Academia romănă este şi ră
mâne persoană morală şi independinte in 
lucrările sale de ori ce natură.

Ea singură se organisă ăşi face regle
mente şi ’şl administră averea sa presinte 
şi viitoare.

Art. IV. Statal face academiei romăne 
o dotaţinne anuale fixă de 30,000, trei
zeci mii leT, care se va înscrie in bogetnl 
statului.

Din această sumă o parte va fi pnrnrea 
afectată de către academiă la acordarea a 
donă premii, nnnl ştiinţific şi altnl literar, 
pnrtănd denumirea de : premial Li/.Sr, pre
mial Heliade Rădnleecn.

Art. V. Pentrn a ăşî constrni şi a ăşi 
avea localul săO proprio, statul cedează a- 
cademiei romăne, terennl din faţa univer
sităţii la capnl despre răsărit al grădinel 
botanice latnl . . .  48 metri şi Inngnl 13 
metri.

Art. VI. Academia romănă intreţine re. 
laţiunile sale cu statal prin ministerial 
căitelor şi instrucţiune! pnblice.

Ministru, G. Chiţu.

CRITICA DIDACTICA

Domnnle Redactor,
In »România liberă* de la 14 şi 15 

Septembre am fost silit a responde la no
tiţa bibliografică a d-lnl N. Eirilov, pub
licată in «Timpul* de la 31 Augast, re
lativă la aritmetica mea.

D-sa insă nu se mulţumi numai eu atât, 
ci pe de o parte. |văzendu-se tare (strina 
de lanţul eu care se legase singur, iar 
pe de alta ţinând a ajunge cn ori-ce preţ 
la scopnl ce ’şl propusese, de a scoate so
cietatea noastră din ignoranţa aritmeticii 
şi inexperienţa cp lealelor,—întreprinse in 
nnmărol de la 28 Ssptembre, al acestui 
stimabil ziar, o noua luptă in scopnl de 
a câştiga procesul perdnt.— Si in aceasta 
insă onor. nuü critic nu numai ca pă
şeşte din nott in erorile de mal nainte dar 
cade din noü in încurcături şi mal mari.

De aceea posesiunea mea şi de asta-dntă 
este atât de facilă, in căt mă simt dator

nn nnmal a’i  răspunde, dnr chiar şi a 
mulţumi criticului roeü, căci a avut bu
nătatea de a ’ml procura însuşi arme des
tul de puternice, pentru a intim pi na ar- 
gnmentaţinnilo criticei.

Ast-fel toate acnsaţiunea ce mi se aduce 
in dea d’ăntăl recensiune, căt şi in cei 
de a dona, este in privinţa metodnlnl, 
despre care mi se obiectează, că încep cn 
teoriile cele mal abstrate, iar nn eu nu
mere realr;—recensiunea a dona merge 
insă cu asprimea observaţiunilor şi mal 
departí*, pănă a mă califica de prea indrăs- 
neţ, fiindcă patronez şi apăr nişte metode 
părăsite de toţi.

Pentrn a susţine insă această critică, 
şi a o proba totodată pnblicnlul ignorant, 
recensentnlcitează mal mulţi antorl francejl, 
ca Fanre.Degranges, Ritt, şi dintre germani 
pe Dr.Frantz Moţuik, şi,susţine, că toţi aceşti 
antorl eminenţi aü părăsit metoda ce am 
urmat eü in arito etica mea, şi că incep 
careurile lor de aritmetică »cn nnmere 
reale*. Declar sincer că nn ’ml pot da so
coteală de metoda d-lnl Moţuik, fiindcă 
nn cunosc limba germană, admit insă cn 
recensentnl meü, oare o cunoaşte tot aşa 
de bine ca şi mine, că şi acest autor în
trebuinţează aceaşl metodă* ca şi autorii 
france) (.

Să vedem insă cnm a inţeles recensen
tnl pe antoni franc jf, şi intra căt este i- 
niţiat in metoda lor? Âstfal d-sa citează: 
»D. S. Ritt, inspector general al instruc
ţiunii primare, in nona sa aritmetică pen
tru şcoalele primare en pesta 1000 eser- 
eiţil şi probleme, se exprimă astfel; Expe
rienţa a probat că in aritmetică, (ca şi 
ia ori-ce materie de învăţământ primar, 
practica trebne să preceadă teoriei.* Ga ast
fel de citaţii, lnate din prefaţa cărţoi d- 
lnl Ritt, recensentnl ămi,obiectează că am 
fost ,prea indrăsneţ* a apăra o metodă 
părăsită.

Este insă trist, cănd d-sa de bnnă voe 
pe de o parte ’şl ia sarcina de a critica ; 
deplânge societatea noastră ci ignorează 
aritmetica gi calculele; promite să găsească 
secretele ştiinţei, spre a le formula in me
tode etc., iar pe de alta nu se învredni
ceşte a deschide cătn-şl de pnţin ochii,.... 
pe nna din primele pagine ale aritmeticii 
d-luî Ritt, ea să vază: ce înţelege ac» st 
autor prin partea practică, cn care zice ca 
să se inceapă aritmetica ? Daca ’şl ar fi 
dat osteneală de a citi vre-o pagină din 
aritmetica d-lnî Ritt, cred că dnpă cnm a 
inţeles pe Moţnik, ar fi inţeles, de sigur, 
şi pe autorul francez, care la paginile 13 
şi 14 zice, că la fiecare operaţiune trebue 
să tratăm: 1, Definiţinnea operaţiunii, 2. 
Regula calcnlnlul, 3. Exemple de calcul 
asupra regulii, 4. Demonstraţiunea re
gulii, 5. Aplicaţinnea operaţiunii, 6. Pro
ba operaţiunii.

Iată dar că Ritt inţel<*ge, ca toată lu
mea, prin partea practică a aritm eticii: 
definiţinnea operaţiune!, apoi regala căl
câiului, fără demonstraţi nne, şi in fine e- 
8amplnl asupra cărnia aplică regula cal
culului in mod mecanic,—şi pe care ’1 ia 
de la inoepnt, şi peste tot, cn nnmere. 
iar nu cu curcani şi cn mere.—¡Prin teo
rie insă d. Ritt înţelege demonstraţiunea 
regule! calculului, despre care eü in arit
metica mea nici n’am menţionat la ope
raţiunile cu numere intregl.—In fine me
toda nrmată de d. Ritt am adoptat-o în
tocmai in aritmetica mea.

D. Eirilov insă eitind această metodă 
in cartea mea, o condamnă, şi mă cali
fică de »prea indrăsneţ* că o susţin; ci- 
tind-o (?) insă in cartea d-lnl Ritt, ăi 
place, mă acasă că n’o urmez şi’l citează 
in contra mea.

Dar destul cu aceasta, căci contradic
ţiile abundă in critica d-lul Eirilov. Voiü 
mai menţiona aci numai două din ele :- 

1. D. Degranges, zice d-sa, se es- 
primă astfel: sunt autori, cari neputănd 
descinde de la limbaginl cel înalt al ma
tematicelor, visează necontenit analiza in 
calculele cele mat elementare.

Din această citaţiune se vede olar că 
d. Eirilov convine cn d. Degranges, şi 
condamnă metoda analitică din cărţile pentru 
incepttor). Mal la vale insă dnpă ce ma¡ 
continue citând pe Ritt, şi pe Moţnik, se 
plânge, că eü am atacat metoda analitică 
oalificănd-o de metoda ignoranţei un măru
lui. Dnpă aceea la aliniatul 3, unde dnpă 
ee a terminat cn oitaţiunile, nită din noü 
ideia d-lnl Degranges, zice: Nnmal a- 
trngănd atenţiunea copilulnlnî on încetai 
şi separat asupra fiecărui obiect, spiritul 
săfi se obioinuegte a lămuri haosul primi
tiv in care se află. A ceastă operaţiune 
cu ajutorul cărio facem un pat spre cunoş
tinţă a primit in limba 8coaielor numele de a- 
nalisă. Din acestea insă se vede tocmai

contrariat, ea susţine metoda analitică, in 
cărţile pentrn incepătorl, de oarece nnmal 
prin ea facem nn pas spre cunoştinţă,— 
şi prin armare Bombate însuşi pe d. De
granges !!

2. Aliniata) 1 al criticii d-lnl Eirilov 
se termină spunând pnr şi simpla o inex- 
citate, adecă cnmcă la împărţire am regale 
mal mari ¡de căte 40 răndnrl!

In realitate cea mai mare regală de la 
împărţire din cartea mea este de 17 răn- 
dnrl;—nici la nn antor nn e mal scurtă, 
Chiar R itt pe care ’I recomandă d-sa, are 
aceiaşi regală de 25 rânduri. Âf-tră de a- 
cestes: a număra rândurile dintr’o carte, 
nu va să zică a o critica, de oarece me
ritai unei regale nn constă in numărul 
rândurilor el, ci in claritatea acestora.

In fine termin declarând eumcă am în
cheiat eu d-sa orl-cs discuţiune de felul 
acest.

D. Mireseu.

U L T I M E  Ş T I R I

10 ootomvrle ani lăzi.
Londra, 10 Octombre.

»Monitorul Universal* anunţă că cele 
din nrmă greatâtl cari existai! între ca
binetele din Londra şi Paris, privitor la 
la afacerile egiptene, sunt acum aplanate.

EPJTROPIA SEMINARULUI

NIFON MITROPOLITUL

P u  b l  i c  a t  t  e
In zioa de 16 ale cnrenteî, neprezentăn- 

dn-se coccnrenţl pentrn arendarea moşiei 
Eiajna din judeţul Ilfov, Epitropia pu
blică din noii zioa de 20 octombre viitor 
cănd dd. amatori se vor presanta la can
celaria Seminarului, strada Filaret, No, 2, 
do la orele 12—4 p. m. însoţiţi fiind şi 
de cuvenitele garanţii in nnmerar săli e- 
fecte publice, spre a concura la licitaţie, 
cunoscând totd’odată eă această moşie se 
arendează pe termen de 5 ani cn începere 
de la 23 aprilie viitor, iar condiţianile se 
pot vedea in orice zi de lneru la cance
larie.

1878, septembre 23. 810—3)
No. 134 _________

In zioa de 16 octombre viitor se va ţine 
licitaţie la cancelaria Epitropiei, strada 
Filaretn, Nr. 2, pentrn vinderea a 130 
pănă la 140 chile grătt din recolta annlnl 
cnrent şi 100—115 chile pornmb din re
colta annlnl treent dnpă moşia Eiajna, 
jndeţnl Ilfov. Aceste producte se predă 
cumpărătorilor pe loc de la magaziile mo
şiei, prin urmare amatorii da a Ie cnm - 
păra se vor preeenta in arătata zi de la 
orele 12—4, spre a concura la licitaţie, 
fiind însoţiţi şi de cuvenitele garanţii in 
namerar sau efecte publice.

1878, septembre 33, (801—3)
No. 143.

In zioa de 16 Octombrie viitor se va 
ţine licitaţiă la cancelaria Epitropil Stra
da Filaret No. 2 pentru vânzarea a 187 
ebile grâü din recolta annlnl cnrent dnpe 
moşia Băţeoveni din jad. Vlaşca şi 200 pănă 
la 250 chile porumb din recolta annlnl 
treent tot delà zisa moşie.

Aceste producte se află depuse in ma- 
gAzi! la Ginrgiü şi dar amatorii de a le 
cumpăra se vor prezenta in aretata zi de 
la orile 12—4, spre a concura la licitaţie 
fiind însoţiţi şi de eu venitele garanţii in 
namerar saü efecte publice.

(1878, Septembre 26 (803 — 3.)
(No. 142).

BIBLIOGRAFIE
G- Sion. — Ofierile principelui 

Contcmir, tip&nte de soc’etatea aca
demica, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacnzenilor şi Br&nco* 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de un glosa rifl. Preţul 8 1. n,

0. S. Stoicescn şi D. St. Căli,
nCSCU, profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofic, Manual de sintaxa ro
mână, pentru şcoalele secundare, e- 
diţiunea a dona.

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

Dr. Barbu Constantinescu — 
Limba şt literatura ţiganilor din Ro
mânia.



T I M P U L

MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
. A .  L A  B E L L E  ^  J L A I R I D I I S r i i È I R I E

J O S G S 1 « L  ( I R U M B I I l

J O S E F  G P t Ü ^ B A U M
Fnrnisornl Curţii, No, 20 Golţul Bulevardului şi Mogofóiel Casele Grecónu.

Se priimeşte şi connlndl de tóte felurile de haine care 
se efêctiiédjX cu mare promptitudine.

!
L

INSTITUT HIDROPATIC KALTENLEUTGEBEN
X -A n o - A  V I B N A .

Cura de iarnă începe la 1 Octombrie (Preţurile de iarnă).
"  desluşiri la administraţia institutului hidropatie Ka'tenleutfF'beD. — 

Hp&ta desluşiri şi la Tipografia Thiel ,v Weiss. (797—8)
Prospectele J IH IH I 

Asemenea se poc rlp&ta

R O MA N E  I L U S T R A T E
Apare de trei ori pe septemână: Duminică, Miercuri şi Vineri.

USTo. 1 - 2 3  I l S r C I L X J S I ^  
conţinând

D O M N U L  S C U M P - A M I C
Ch. Pani de Eock

se află de vânzare la

TIPOGRAFIA THIEL & WEISS
şi la

toii inimii le iiare alâl ie Bncsresci cai si ie districte.
Cu No. 24 a început romanul

I O A N A .
de

GEORGES SAND.
DnpS 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 E .
Aceste din urmă două romane se vor publica aşa cS câte o fasciculă va conţine 

urmarea romannlni IOANA şi cea 1-altă urmarea romannlnl MISERABILII.

P R O S P E C T U S
DE

L’Institution Française et Italienne
Dirigée par M ESDAM ES M A Z Z A N T IN I

9, Place d’-Azeglio, FLORENCE.
Ces Dames , ayant quitté la France leur patrie après la guerre de 

70-71, ont fondé à Florence en 1873 une Institu tion  Française e t Ita. 
tienne qui jouit de l’estime générale, et où les jeunes filles reçoiven- 
nne instruction aussi solide que brillante. Les directrices é tan t muniet 
du diplôme supérieur e t secondées par des professeurs distinguésies

Dans cette Institution l’enseignement est divisé en 2 cours: cours 
élémentaire e t conrs supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 classes 
e t chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son aptitude 
l’élève peut changer de section 2 fois par an.

Le prix de la pension pour les in ternes est de 1200 frs. par an, y 
compris la musique, le dessin et, la danse.

ţ f f  Des renseignements on pent avoir à l’imprimerie Thiel & Weiss, 
qui ont visité l'Institution personellement e t où on pent voi le pros
pectas détaillé.

Berlin.
Cine do-sea să obţie la Berlin prin 

anunciorl publicate inijiarel o^tidiene, 
ver un suoces, s& se servdscA spre acest 
scop dc cel mal mare şl cel mal mult 
oitit jurnal poliţie cotidian Tribflne oare 
apare In capitala imperiului german. 
Jnrnalul apare de 18 ani In tóte cjilcle 
si ese momentan in 28,000 esemplare. 
Tribflne se g&sesce in tóte cercurile a 
publicului bme situat precum şi in tóte 
localele publice cafenele cto. găsindu-se 
c&te o dată chiar mal multe esemplare 
in cafenelele mal mari. 8utele de colpor
ta tor se occup cu imediata oolportaie 
îndată dupi apariţiuuea fie c&rul nu- 
mir, şi s& îngrijesc şi de vânzare cu 
numSru acest 4’ar popular. Cu tóte că 
(jiarul este aşa de rósp&ndit într’un mod 
gTardios, totuşi preciul inserţiuniloreste 
eftin, căci linia de 9 silabe costă nu
mai 85 pfenigi safl bani. 44.

Partea inseratelop ale acestei fol, s a 
doblndit de Espediţiunea de anunciurl 
Adoll Steiner, in Hamburg pentru o sumă 
fróte importantă. Tóte comándele de 
inserţiuni urmară a se înainta espedi- 
ţiuneide anueciurl Adoll Stoiner in Ham- 
burg. Corespondenţa eu casa. A. Steiner 
póte fi şi romănesce fiind-că lo acest 
birou sunt angajaţi corespondenţi pen
tru tóte limbele europene. Costul inse* 
ratelor comandate ee póte tronsmite şi 
în timbre poştale romăne.

r x x x x '
X
X
X
I
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PLANTE DE FRAGI
Acum fiind timpul plantărel fragilor, recomand fragil sub

scrisului, din colo mal frumose specii francase şi englese, 
fructul fOrlo mare, gustul admirabil.

Pentru plantele vândute anii preccdeuţl, am priimit laude 
şi miilţ&mirl. Mal puţin de 50 plante nu se espediază în pro
vincii. Rugăminte a se adresa la

JEAN YERMEULLIN
Grădinar la D nu G. C. Philippescu 

Strada Dionisie No. 42.

La tôto librăriliile:
S MARDANUL

!*
V H D X 3 S T X J 3 L ._

Poemă de V. RUSĂNESCU, fost grefier la 
Consiliul de resb?l al Diviziei a 2-a activă.

A îl eşit de sub foto-litografie esacta hartă 
a ţinutului Dobrogelşi Dristoriorulul (moşie 
vei hie a românilor,) prelucrată dnpS aceia 
cn care s’afi servit d-niî Ambasadori al în
altelor puteri la Congresul de la Berlin 
arătândn-se pe dânsa fdrte esact oraşele şi 
cetăţile, portnrile Mării Negre şi ale DaDă- 
rei. Insula şerpilor, Delta Dunărei totă cn 
ostrovele el, pădurile, bălţile, drumurile de 
comunicaţie, calea ferată, Cernavoda-Chins- 
tenge, şi peste acesta ilustrată cu marea 
României şi a Ini Mircea cel bătrân des
potul Dobrogei şi domn al României 1382, 
asemenea s'aii sustras pe hartă şi o pagină 
a titlurilor lnî Mircea pe când stăpânea 
acel bogat ţinnt. Doritorii de a poseda 
harta va cere de la mine orl-câte esemplare 
vor dori trimiţând in mărci poştale saii 
timbre, preţni de câte doi lei noi esemplaru. 
Calea Văcăresc! No. 151. Bucurase!. ¿.-Co
lonel D. Papazoglu editor, — din care a 4-a 
parte se va da pentru ajutorai faroilielor 
orfane ale morţilor soldaţi pe câmpnl de 
nptă precum s’aii dat până acum şi din 

alte ediţinnl suma de 4783  lei noi în de- 
cnrs de 10 lnnî de ţjile. Şi le vor priimi fără 
plată de transport. L.-Colonel. D. Papazoglu.

Am onore a anuncia onor. Pablic, cit am 
deschis acuma o

Magasie de tapete
Mă voiu sili a putea oferi in tot-d’a-nna 
mare asortment de TAPETE şi fac cunoscut 
că chiar de acuma sunt f6rte bine asortat.

(793— 6)

Cn totă stima
H. HONI CH

Strada Stirbey-Vodă No. 3.

5n TJA renumită esenţă japoneză, oare 
i U~ilU vindieă îndată orl-ce dnrere de
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M E R S U L  T R E N U R I L O R
PE LINIA

BUCURESCf-GIUBGILI (Sm âri
Valabil de la ”  ootoube?“  1 8 7 8  pana la noi

ÎL

BUCURESCI-GIURGlt
Tr. No. I Tr. No. 3 
Dimin6|a Sera 

Bucur esc! . . Plecare 9 15 5 05
Jilava..............................  9 27 5 17
SinteştI (Halta) . . .  9 33 5 23
V idra..............................  9 43 5 33
Grădişte (Halta) . . .  9 52 o 42
« . . .  Sosire IO 01 o 51Lonuiua Dl a A1. . . PI*, care IO 11 o 01
Băn6sa............................IO 39 6 29
F r ă ţe ş t i ................... IO 58 6 49

. Sosire 11 15 7 05

. Plecare 11 25 Sera 
Smărda . . . Sosire 11 35

Amiâ ă-di

GIUKG1Ü-
Tr. No.

Frăţeşti 
Bău ésa
Comana

L E Q i
A. CU LINIA DE NORD.

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

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

III. Trenul No. 3: Cn trenul No. 6 
de călători care sosesce din Galaţi şi 
Brăila la ora 4 şi 30 minute, după 
ameijă-^i.

Smârda . . . Plecare
Giurgiü • • * |? 8Îre Diminétj I  Plecare 9 05 J g

. . .  9 39 ]  |  
Sosire IO 03 t f l  
Plecare IO 13 U  

Grădişte (Halta) . . IO 18 « 1
Vidra......................... IO 31 gEl
Sinteşti (Halta) . . IO 39 H 3l
J i l a v a ......................IO 48 M
Bucur e s c l ................. 11 05 i09

Dimlnăţa I M
«T U R I

B CU VAPOARE DANUBIENE l l i f l l
Cu Vapóre de poeţi la Otan

1) Sosind la Giurgiü din s 
Miercuri şi Vineri, cn Trenai I

2) Plecând de la Giurgiü în ¡1 
Miercuri şi Vineri cn Trenai k

3) Plecând dala G iurgiü ia  st{ 
Vineri şi Duminică cn Trenul J

4) Sosind la Giurgiü din jdj 
Vineri şi Duminică cn Trenai S

NB) La gara Füaret se veţi 
pentru vapóre, pentru tóte staţin*i r 
până la Viena şi in jos până Ini!

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

Brus

M O ! U l ,  A T E L I E R
DE

FOTOGRAFIE şi PICTU
*

I. F .  J s A - A F T J D X  <Sc Comp.
21, Calea Mogoşioeî 21; vifi-â-vis de cofetăria Capăş.

Se efectuează orif-ce fel de fotografie şi pictură, de orl-oe fel de i 
modul cel mai nofi şi elegant aprobat in cel mal inalt grad prin 

feră un lncru solid frumos cu fidelitatea a natnrei.

- A .  T  » A  " F 3  Ih i T  i T  i h i

j o s r c  v
FÜRN1SORÜL

Î 2 0 ,  O O J L T I X J X j  b u l e v a r d u l u i  s i  

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 faséne
P R E Ţ U R I L E  C E L E

CÜRTI EI
M O G O S I O A I B I ,  C A S - A .  Q R E C Ê N TJ j 2 0
actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urma jurnale de Paris şi Londra.

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

MAI MODERATE


