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Calendarul «Jllel 
Dumineca, 8 octombre.
Patronul s ile i: Mart. Pelagia. 
Resăritul soarelui: 6 ore 21 min. 
Apusul soarelui: 5 ore 08 min. 
Fasele lunet: prim cuart.

P L E G A  1 E A  r ^ E N U R I L O R
Bucur esc! -  Suceava 

Bucurescl . . . . 8.15 n 10.—
Ploesol.................... 9.50 n 12.00
B r ă i l a .................... 1.58 n 5.46
Tecuci fl . . . . .  4.88jn
R om an ...................... 9.06 d
Suceava,sosire . .12.08

Bscorese—Verolorora 
Bucurescl . . . . . .  7.40 d
P i t e ş t i ............................10.18 4
S la t in a ............................ 12.81 d
Craiova . . . .  • . . 2.20 (  
Vdrciorova, sosire . . 6.— n

10,40 (j
8 . - 4  
6.30 n 
8.154 
6. -  n

SnooaTa—i>ucnrescl 
Suceava . . . .  5.11 d 6.46 d
Rom an................... 8.45 ;
T e cn ct..................12.80 n
B râila ..................... 3.08 n
Ploesol.................7.I -14
Bucurescl sosire 8.80 4

Vcrelorova—Bucurescl
Vcrciorova.......................... 11.26
Craiova...................... 3.—
Slatina................................... 4.45
Pi te ,t i .....................................7.03
Bucurescl, sosire . . . .  9.20 4

12.30 d
6.10 4
8.10 n 8.58 d

2.46 d 
4.30 4

Bucureşti—Giurgiu 
Bucurescl . . . . . . . .  9.15 d 6.05 n
Giurgiu, sosire................. 11.35 j  8.27 n

Giurgiu—Bneureecl
Giurgiu. . ..........................7.26 d 4.55 4
Bucurescl, sosire. . . . 9.48 4 7.17 4

Galaţi— Bărboşi
G alaţi....................1.20 n 8 25  d 7.80 n
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— 4 8.05 n

Barbeţi — Galaţi
Barbo,I . . . . .  2.55 o 6.25 n 7. n 
Galaţi, sosire . . .  3.30 a 7— S.n. 25n

■ 1  ţine esposiţia, românii mer- 
JParis. vor găsi ziarul .TIMPUL* 

fl^ands Magasins du Printemps, 
ird Haussmann 70. *

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

(Agenţia Havae)
(18 octombre, 4 ore seara)

Viena, 18 octombre.
,  anul ţii cu comit« le Zichy a 

at marelui vizir o telegramă a co- 
1 Andrassy ca reaţuns la nota ina- 
[de Caralluodori-paşa, anunţăndu-I 

ara negoţiărilor relativ la convenţia 
1 .Anstro-Ungaria şi Turcia.
«ll§ ziar zice că Sultanul a sancţio- 
mşexsele condiţii pentru incheerea 
stuiu definitiv de pace cu Roşia. 

„ W B k  Roma, 18 octcmbre.
Iiopil zural «riUlie, s’ar trata despre 

|a Joi Corti, Brochetti şi Bruzzo. 
pene, du aminteşte decăt de demisia 

tzo şi Brochetti.
Londra, 18 octombre. 

ross a zis că Englitera va usa de 
i sa pentru grabnica eeecnlare a 
|ot congresului. Sistemul de admi- 
I  ce se va introduce in Cipru, va 
ip\u de o guvernare bună pentru 

FA-i>. Eoglitera nu va suferi să se 
educă alte supremaţii in India, pănă 
iu k  n mal contesta acolo inflninţa

Constantinopol, 18 octombre. 
luni a scris Emirului diu Afgani- 
atuindu’l să se inţeleagă bine cu 

Ira.
I (16 Octomvrie 9 ore dimineaţa)

Paris 18 octombre. 
¡ralul Iguatief s sosit aici.

Londra, 18 octombre 
zoresc miliţiile indigene in Bulga- 

|in Rumelia.
Constantinopol 18 octombre. 

lisia internaţională a hotărit să se 
pască la 26 Octombre la Pilipopoli. 

jw |la a hotărit să trimeaţă o comisia 
| M Ia Rodop, spre a pune la cale pe 

I iţi să depue armele.
Bombay, 18 octombre. 

laşul viee-regelui s’a întors cu un 
K care nu 'I mulţumitor.

New-York, 18 octombre. 
ffcamer a plecat să mearga in Tur- 

o incercătură însemnată de arme şi

BUCUREŞTI
lm bâ,t& , V  ( 1 8 )  o o to m b r e

ine Duminica e ziua hotârltâ 
tu intrarea triumfala a trupe- 
loastre In Bucureşti.
J r ’adevăr, daca este vre-un or- 
l il  naţiunii, care ’n aceste vremi 
k când totul e ameninţat, s& 
Iute o privelişte mai mândră şi 
¡întăritoare de suflet, e orga- 
jjputerii fizice a poporului ro- 
i‘8c, ostaşul, care azi, când ca
le s’a desonorat, revenind asu- 
Ivoturilor solemne din treent şi 
¡6ndu-le, aâ ţinut singur dra- 

sus, gata a se bate pe Argeş 
Iuşii, precum a fost gata a se 

|f In Bulgaria cu Turcii.

Pe când o generaţie coruptă, fără 
de mândrie şi statornicie formează 
publicul privitor, oştirea, această sin
gură reprezentantă a poporului ro
mânesc adevărat, cum este cl la 
plaiuri şi la şes, dovedeşte âncâ ur
mele unor virtuţi, cari in restul 
societăţii s’aâ pierdut.

E drept că toată organizarea 
noastră politică, to t aparatul de 
legi şi instituţii, Introduse cu deri- 
dicata, toată nelngrijirea de pân’a- 
coma pentru clasa egricolâ română, 
tind a o nimici e cu desăvârşire.

Nu e număr din »Monitor*, care 
să nu cuprindă liste lungi de dări 
directe şi indirecte, judeţene, co
munale şi de alt soiţi, cari toate In 
linia din urmă se percep din punga 
ţăranului, de vreme ce el formează 
singura clasă productivă In Româ
nia. Munca lu i o precupeţesc ne
gustorii şi o schimbă pe mărfuri 
străine, munca Ivi dă valoare lati
fundiilor statului şi celor particu
lare, dările plătite direct şi indirect 
de cătră dânsul susţin legiunile de 
funcţionali al statului, al comunelor, 
al judeţelor; c’un cuvânt o organizaţie 
In care vorbeşte şi pe care-otnfluinţea- 
zâ toţi aceia, cari nu produc. îţ> econo
mia naţiei nici măcar valoarea unei 
capăt de aţă; pe când ţăranul, care 
singur produce intreg substratul 
vieţii noastre economice nu are nici 
un glas. care sâ’l reprezinte pe el 
să vorbească in numele lui.

Si când voim a ne făli şi a as
cunde cu vălul gloriei mizeria aces
tei generaţii fără razim moral şi 
intelectual, atunci cu ce ne vom 
făli, de cât cu vitejia personală a 
aceluiaşi ţăran ?

El merită intr'adevâr să intre in 
triumf in Sybaris, el care in mij
locul veacului al nouâ-spre-zecelea, 
ce pentru noi însemnează domnia 
frazei şi a pospâielii streine, repre
zintă âncâ cu aceiaşi bărbăţie fru
moasele pagina ale unui trecut, când 
toată ţara era ca dânsul. Dar vre
mi le s’afi schimbat din veacnl al 
cinci-spre-zecelea şi până azi. As
tăzi graţie .liberalismului am isbu- 
tit  a face din România o nouă A- 
merică, un teren pentru colonii, pe 
când poporul românesc se stinge 
prin simplificarea muncii, prin pier
derea pieţei, in care să ’şl o ofere, 
prin mizeria cauzată de mulţimea 
dărilor, prin sărăcirea cauzată de 
introducerea unor costisitoare forme 
goale fără nit I un cuprins real. As
tăzi ca nici odată putem vorbi de 
o plebe de sus şi de un popor de 
jos.

Să descoperim oare toate păca
tele, câte s’afi comis pănă in ziua 
de astăzi contra elementului celui 
mal conservator din ţară, con tra■

săteanului? Dar nu e lege introdusă 
care să nu fi distrus safi să fi în
cercat a distruge sentimentul lui de 
drept ce se păstrase de bătrâni ca 
obiceifi al pământului, ca datină mo
ştenită ; nu e şcoală înfiinţata, care 
să nu fi fost o unealtă contra lim- 
bel lui şi a bunului sâb simţ, nu e 
instituţie, care să fi răspuns la a- 
devâratele lui trebuinţe. In mijlocul 
formelor cosmopolite, introduse la noi 
fără alegere el e singurul ce şi-a 
păstrat frumoasa limbă străveche, 
frumoasele datine, cari şi ele pier 
din zi in zi sub suflarea îngheţată 
a unul veac străin de toată fiinţa 
noastră.

Ştim prea b in e, că nici Dumne 
zefi din cer, nici om de pe pământ 
nu mal e in stare a opri repedea 
cădere pe povârnişul fatal, pe care 
am apucat. Peste douăzeci şi cinci 
de ani, românul in România chiar 
va fi o curiozitate etnologică pre 
cum e astăzi in munţii Emului, un 
de-a stăpânit cu glorie două vea 
rurl. Ştim prea bine, că am făcut 
drumuri comode de fier şi po 
duri peste riurl invaziei veacului 
modern şi că stăpânii viitori al pă 
mântui nostru trec in fiece zi gra- 
niţele cn satele şi cn miile. Noua 
Am erica, America răsăriteană de 
lângă Dunăre a deschis de mult por
ţile el immigraţiunl, care ne-aduce 
civilizaţia şi stingerea.

Dacă le spunem toate acestea, n’o 
facem pentru că ar fi ceva nofi 
pentrucâ am puteâ spune remedii 
contra râului —  ci pentru a arăta 
că, dacă e un element care să mal 
merite recunoştinţa noastră deplină 
pentrucâ dă oare care strălucire ce
lor din urmii pagine ale istoriei noas
tre, este tocmai acel popor din sate; 
care a rămas inacesibil tuturor innoi- 
turelor noastre nenorocite, dar care 
se stinge prin munca de Sisif, ce 
i s’a impus, pentru ca tocmai el şi 
nu altul sa susţie uneltele, care ’1 
este rafinează.

Dar chiar bucuria şi recunoştinţa 
noastră sinceră este înveninată de 
un eveniment, care se petrece in a 
ceeaşl zi, in care se petrece intra
rea triumfală. Intr’adevâr intre co 
misaril ruşi şi cel români s’a fixat 
aceeaşi Duminecă, aceeaşi zi de 8 
octomvrie pentru schimbarea auto
rităţilor române din Basarabia cu 
cele ruseşti. Deci in aceeaşi zi, in 
care Bucureştii vor fi împodobiţi cu 
flamuri tricolore şi se vor ilumina, 
un alt colţ al pământului românesc 
va intra intr’un întuneric, vecinie 
poate. Nu există o mal mare ironie 
decât aceea a sorţii.

MIŞCĂRILE IN RUSIAI»

.Jurnal des Débats* primeşte din 
Fetersburg următoarele şiruri :

Dacă revoluţionarii se abţin pen
tru moment de la nouă acte sânge
roase şi nu fac să urmeze nciderel 
generalului Mezenţof alte fârâ-de 
legi asâmânâtoare, el se despăgu
besc dând un avănt mult mal mare 
literaturii lor; oprite prin legi şi în
mulţind proclamaţiile şi broşurile lor, 
pe cari le iubesc intr’un mod atât 
de particular. E curios, că toate si
linţele celor donâ poliţii, cea oficială 
şi cea secretă, cu care Petersburgul 
e cu deprisos aprovizionat, nu is- 
butesc a descoperi ascuuzătorile mis
terioase, unde se fabrică şi sé im
primă productele lor şi că continuă 
a da piept ca autoritatea fâcăndu- 
le să circuleze liber prin mijlocul 
poştei mici. Proclamaţiile na se mal 
numără printre rarităţi şi orice per 
soană, cât de puţin notabilă, pri 
meşfce mal multe, decum ar dori 
cum e cu putinţă deci, ca poliţia să 
fie in neputinţă de-a pune mâna pe 
autorii lor, căt şi pe pressele tipo 
grafice, de sub cari ele ese la lu
mină. Tipografiile sunt supuse in 
Rusia unei inspecţii din cêîêr mal 
riguroase, care pare a face cu ne
putinţă ori-ce contravenţie la regie 
mente; sfinţenia domiciliului nu se 
respectă mal mult de căt libertatea 
cetăţenilor; arestările nu atărnă de 
căt de i buna-chibzninţâ a agenţilor 
şi cu toate inlesninle acestea, per- 
chiziţiile nu ajung la nici un ré
sultat.

Efectul cel mal limpede a acestei 
literaturi subterane e, că ’ntreţine 
panica 'n societate. Citind profesiile 
de credinţă a acestui partid pus la 
ndex şi care nu pierde nimic din 

superba sa mândrie, partid, ce a- 
mestecâ ameninţările cn blâstămele 
şi in cari un tribunal, avăndnşi scau
nul in intuneric şi arogându-şi cu 
toate astea drepturile unul judecă
tor suprem, rosteşte hotârirl nein
durate atât eontra unor clase in- 
tregi ale societăţii, cât şi contra 
unor indivizi izolaţi, citind zic acele 
profesii de credinţă e natural că 
funcţionarul pnblic cât şi bnrgesul 
nu se simt tocmai in apele lor şi 
se 'ntreabâ, ce trebue sâcreazâ. Dacă 
aceste foi n’ar fi cn asprime proi- 
bile, el s’ar ingriji cu mult mai pu- 
in şi nu le-ar de mal multă impor

tanţă de cât altor rătăciri ale spi
ritului omenesc; insă faptul,că apă
rarea guvernului e 'n neputinţă de-a 
opri circularea acestor fol, trezesc 
ideea, că duşmanul se razi mă pe 
puteri insemnate şi că neapărat cată 
să se ţie seama de el. Mii de sgo- 
mote stranii circulează in privirea

aceasta şi s’ acreditează pe zi ce 
merge mal m ult: se asigură, de pildă, 
că această organizaţie revoluţionară 
are afiliaţi pretutindenea, câ-i are in 
toate ramurile administraţiei publice, 
ba până şi ’n sinul corporaţiunilor, 
destinate anume pentru a urmări 
pe revoluţionari şi că prin această 
conivenţa secretă se esplică impu
nitatea relativă, de care s’aă bucu
rat pân’ acuma. La aceste desco
periri ingrozitoare se mal adaogă 
povestiri nu mal puţin ingrozitoare 
asupra proiectelor grandioase, ce li 
se atribue contra societăţii. Se vor
beşte de esterminarea personalului 
guvernamental, a bogaţilor şi a bur- 
gejilor şi oamenii îşi şoptesc la u- 
reche, că întreaga capitală saă mă
car unele cartiere vor sbnra in aer 
prin mijlocul dinamitulnl, pe care 
homarii il vor pane pe dramuri. Toa
te acestea se spun fireşte intr’nn ton 
pe jumătate glumeţ; insă bagi in- 
fiurăhd de seamă, că această vese
lie prefăcută ascunde o nelinişte 
reală şi că viitorul se anunţă plin 
de nouri grei.

In aceste proclamaţii, dintre cari 
una djn cele din urmă poartă titlul 
M oarte pentru m oarte, se găseşte 
esplicarea şi justificarea uciderii şe
fului jandarmeriei. Dacă o credem, 
atunci fără cuvânt saâ atribuit a- 
cest act unei simple râsbnnăr! pen
tru eseenţinnea lui Kovalski, res- 
bunare, esercitatâ asupra unul ne
vinovat. Generalul Mezenţof a fost 
condamnat la moarte, pentru că a 
meritat-o el in persoană. In zilele 
prefectului capitalei Trepof el ’şl 
permisese procedări crude şi ilegale 
către deţiinuţl politici şi a primit 
resplâtirea. Revoluţionarii nu sunt 
atât de rel, precum ar voi cineva 
sâ'I facă in aparenţă, şi nu sacri* 
fi că vieţi omeneşti fără deosebire. 
Dacă generalul Mezenţof n'ar fi căl
cat datoriile sale, nimeni nu l’ar fi 
făcut respunzător pentru ofense, co
mise de alţii şi el ca persoană, nu ca 
şef al jandarmilor a suferit pedeapsa 
decretată.

Anstro-Uugaria şi Tnrcia

»Le Tetups* face următoarele pri
viri asupra situaţiei dintre Austria 
şi Turcia:

.Situaţia diplomatică actuală a 
Porţii otomane şi a curţii din Viena 
In cestiunea Bosniei şi Erzegovinel 
s’a desinat lămurit. Se ştie punctul 
de plecare al acestei afaceri. Con
gresul de la Berlin a dat mandat 
Austriei să ocupe şi să administreze 
aceste doâ ţinuturi, şi l-a autorizat 
să ocupe milităreşte şi Serbia-veche, 
Insă fără a o administra; ceva mal 
mult, congresul a voit ca condiţiile
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ocupării s& se regnleze Intre cele 
doă pateri prin o convenţie. Această 
convenţie nu s’a putut Încheia, din 
greşala guvernului austriac, după 
cum se spune la Gonstantinopol, iar 
după cum se spune la Viena, din 
greşala guvernului turcesc; şi acum 
in urmă se ştie că Poarta a respins 
un noâ proiect de convenţie pre
zentat de c&trâ Austro-Ungaria. 
Tractatul din Viena s’a executat 
deci, Intru căt prescrie ocuparea 
celor doă ţinuturi de cătră austriaci; 
Insă nu s’a executat ăncă Intru 
c&t priveşte convenţia care, după 
acest tractat, trebue s& preceadă 
saâ să Însoţească ocuparea. In lipsa 
oricărei convenţii, nu mal era altă 
cale de urmat de c&t urmarea trac
tatului de Berlin chiar. Tocmai a- 
ceasta a declarat şi Poarta că vo
ieşte să facă, in nota sa diploma
tică adresată guvernului austro-Un
gar, In care notă şi-a făcut formal 
toate rezervele întru căt priveşte 
chipul ocupării austriaco şi întru 
c&t privesc drepturile suveranităţ 
sale In cele doă ţinuturi. Acelaşi 
lucru 61 va face şi contele Andrassy 
In răspunsul săă c&tră Poarta oto
mană.

Insă ocuparea austro-ungară, aşa 
cum a prevăzut-o tractatul de Ber 
lin, ăncă nu'I completă. Rămăne 
austriacilor să intre In Serbia-veche 
Poarta otomană, de şi se reseamnă 
faptului Îndeplinit, ocupării Bosniei 
şi Erzegovinel, ar voi ca oştirea 
austriacă să nu meargă şi în san 
giacul No vi bazar ului. Poarta a 
eerut aceasta in nota sa cătră cur
tea din Viena, şi se zice că ar fi 
adresat o tot asemenea cerere şi pu
terilor. Trebue să ne aşteptăm că 
guvernul austro-ungar nu va lua 
nici un leg&mănt in această privinţă.

Tractatul dela Berlin, precum a- 
minteşte „Montags Revue“, a acor
dat Austro-Ungariel dreptul de gar
nizoană in sangiacul No vi bazarului. 
Curtea din Viena va uza deci de 
acest drept saâ nu’I va exercita, 
după interesele saâ conveninţele sale 
In acest moment ea nu pare a se 
pregăti să mal înainteze spre mia-1

zâzi; destulă greutate este pentru 
dănsa s&'şl întărească poziţia in cele 
doă ţinuturi cucerite prin arme ş 
să le organizeze. Cestiunea Serbiei 
Vechi poate prin urmare s’aducă 
mat t&rziü un conflict diplomatic, 
insă nu poate pricinui greutăţi chiar 
de pe acuma.

Astfel dar, intre Austria şi Tur
cia p&nă acum nu e convenţie ; trac
tatul delà Berlin este recunoscut de 
iimăndoă părţile ca unicul drum de 
urmat, inşă este interpretat in sens 
contrariă la Constantinopol şi la 
Viena; Poarta otomană se supune 
provizoria la faptul îndeplinit in 
Bosnia şi Erţegovina făcăndu’şl insă 
toate rezervele pentru viitor; iar 
c&t despre Serbia nouă, dănsa re
clamă in potriva eventualităţii unei 
ocupări austriaco in sangiacul Novi- 
bazarulul; curtea din Viena, luăn- 
du’şl in stăpânire ţinuturile cucerite, 
ăşl rezervă dreptul de ocupare a 
Serbiei-Vechi, şi nu ia nici un legă
mânt cu Poarta otomană intru c&t 
privesc durata ocupării şi chiar su
veranitatea Sultanului. Aşa e situa
ţia diplomatică intre cele doă îm
părăţii. Dacă Poarta ar fi in stare 
să lupte, această situaţie ar aduce 
neapărat un răsboiâ. Insă conflictul 
a rămas şi e probabil că va rămăne 
in stare diplomatică; acest conflict 
se manifestează prin acte plăcute 
Austro-Ungariel, precum refuzul d’a 
iscăli convenţia propusă de curtea 
din Viena şi circulara privitoare la 
cruzimile pretinse, săvârşite in Bos
nia de oştirea austriacă.

Starea Moldovei sub liberali.

aSteaua României*, ziar lib era l, 
cuprinde următoarea descriere a stă 
rel Moldovei.

Nici odată Moldova n’aâ fost mai 
uitată şi mal părăsită de căt sub 
regimul actual. Sco&lele, bisericele 
edificiile publice, drumurile naţionale 
şi comunale.... ca şi întreaga admi 
nistraţie. se află in cea mal mar 
decadenţă şi nimine dintre cel de la 
centru nu voeşte să-şi aducă aminte 
de această parte a ţerel, lăsată a 
proape in totul la discreţiunea aşa

FOILETONUL „TIMPULUI“

TheatrU Italian.— B ărbieru l de 
Sevilla, operă comică de Ros sini.

Nu e poate nefolositor de a rea
minti, că opera Bărbierului de Se
villa, era gustată şi aplaudată ăncă 
înaintea lui Rossini. Paternitatea el 
aparţinea lui Paăsiello.

Paâsiello, de şi astăzi uitat saâ 
puţin cunoscut, a fost un composi- 
tor de talent, care a lăsat lumel o 
sută de opere, dintre cari la  M oli- 
n ara , B ărbieru l de Sevilla, şi mal cu 
seamă N ina pazzaper am ore, au fost 
aplaudate in timp de 80 saâ 40 
ani pe toate scenele Europei.

Bărbierul de Sevila. representat 
pentru prima oară la Caserte (Ver- 
saille al regilor din Neapole) era 
foarte en vogue precum zicem astăzi 
la începutul acestui secol. Dar a- 
ceastă satisfacţia ne nu trebuia să 
remâe mult timp respectabilului 
Paâsiello.

Un june temerar in etate de 24 
ani, anume Rossini, incepu idea de 
a pune din noâ in musică comedia 
lui Beaumarchais. Ca orice inova- 
ţiune şi această găsi detractori şi 
apologiştl. Două c&mpurl ostile in
tre diletanţi fu primul resultat al 
nouel opere. Lupta fu cr&ncenă. 
Trei ani de zile de la 1816— 1819 
fiecare din aceste opere ’şl disputa 
pas cu pas favoarea publicului. In 
fine la 1819 partiţiunea lui Paăsi
ello trebui să se şteargă dinaintea 
celei lui Rossini. In acea epocă ad
versarii lui Rossini nu mal anatemi- 
saâ dar tot mal murmuraâ. Cred 
că lectorii nu vor găsi fastidios de 
a le arăta ce zicea.â partisanil ve
chiului maestro despre opera tină- 
rulul compositor.

Ar fi de prisos, zice le Constitu 
tionel, de a stabili o comparaţiune 
intre musica Iul Paăsiello şi acea a 
lui Rossini. Acest din urmă mal cu 
seamă n’ar putea să se pl&ngă de 
reserva noastră. Ambele composi 
ţiunl conţin frumuseţe de o ordine 
superioară , insă de naturi diferite 
şi trebue să ne mulţumim cu fru 
seţele ce ni se dă, dorind a ieg&si 
acelea de cari suntem lipsiţi. „La 
Gazette de France* găseşte in Băr 
oierul de Sevilla al lui Rossini, o 
uvertură destul de originală, un duo 
destul de frumuşel şi o finală 
g ran d  fr a c a s , cari aü meritat o 
bună primire la act. I. C&t pentru 
al doilea ne zice acelaşi ziar, el a 
dispus auditoriul de a gusta dulce- 
ţile unei nopţi pacinice.

In general ne spune le Journal 
des D ébats, actul I a făcut efect 
El conţine două duos plăcute, cari 
ar fi şi mal plăcute dacă ar fi şi mal 
scurte. Cavatina lui Figaro e de o 
composiţiune prea penibilă şi prea 
turm entată, era aria lui Basilio , 
la  Calum nia nu poate să susţină 
comparaţiunea cu aceaşl arie a lui 
Paăsiello.

Se vede că aceşti critici s’aâ în
şelat in apreci&rile lo r , căci opi- 
niunile publice din toată Europa 
a.ü consacrat succesul operei lui Ros
sini şi respins acea a lui Paăsiello, 
şi cum zice francesul, tout le monde 
a  plus (Cesprit que V oltaire. Cu toate 
acestea să nu credem că producţiu- 
nea lui Paâsiello nu e de niclun me
rit. Chiar partisanil lui Rossini se 
unesc a recunoaşte in musica lui Paâ
siello calităţi superioare de un efect 
irezistibil in toate epocele ; şi dacă 
ea a trebuit să cedeze tărâmul mu-1 
sicel lui Rossini causa e şi acea că

numitei fracţiuni, a căreia exclusi
vism, incapacitate politică şi ins
tincte tiranice aâ sp&riat lumea.

Lăsăm a spune că Iaşilor şi Mol
dovei li se refuză, sistematic, orl-ce 
dorinţă, pe când Bucureştilor şi ce
lor doă Oltenii la fie-care ocaziune li 
se acordă câte o satisfacere, c&te-o fa
voare, fie innmulţirea numărului şi a 
cate relor, p. e. in Bucureşti, unde s’aâ 
creat noă clase divizionare gim- 
nasie şi mulţime de catedre la U- 
niversitate, fie in acordarea de sub- 
venţiunl groase, p. e. Ploieştilor 
pentru o scoală profesională de fete 
şi Craiovel pentru crearea unei scoale 
comerciale; dar laşilor, şi Moldovei 
nu li se lasă măcar aceea ce aâ, 
nu li se întreţin măcar in starea cea 
mal suportabilă instituţiunile acele 
pe cari le-aâ posedatto t-d’auna, nu 
li se dă nici măcar aceea cele este 
votat şi recunoscut de Parlament 
ca bunuri şi drepturi indiscutabile.

Exemple despre această tractare 
vitregă a Iaşilor şi a Moldovei ue dă 
cu prisosinţă ministrul de iustruc 
şiune. Intrebe-se orl-ce părinte de 
familie, şi se va vedea c&t de mult 
sufere instrucţiunea elementară a 
copiilor din cauza lipsei de scoale 
divizionare, din cauza insărcin&rel 
învăţătorilor cu instruirea unul nu 
nul număr prea mare de copil, pre 
cum şi din complecta insuficienţă a 
a locul urilor şcolare; cu toate aceste 
camera au votat separarea clrsel I-a 
de a II-a , şi pe c&nd această mă 
sură salutară s’a aplicat in Bucu
reşti şi aiurea, Iaşii aâ remas tot 
in urmă, şi copil Ieşienilor sunt căte 
80— 90 pe seama unul singur imvă- 
ţâtor.

Un alt exemplu de o nepăsare 
strigătoare la ceriu ni dă părăsirea 
liceului Statului, a vechel Academii, 
a căria reparaţii se fac tocmai a- 
cum, la pragul iernel, şi D-zeâ ştie 
cum se fac, a căriiă clase şi dormi
torii staâ unele fără uşi şi cu gea
murile stricate de la începutul pre
legerilor, liceâ, care de două luni 
de zile aproape stă fără director, 
şi fără ca profesorii sâ-i fie plătiţi 
tocmai din luna Iunie, in această 
epocă de mare prosperitate finanţi- 
arâ, când am ajuns, după cum aâ 
asigurat dările de samă din „Româ
nul* şi „Monitorul,* ca bugetul să 
prezenteze excedent la venituri!

Cine poate trece pe l&ngă o bise
rică din Iaşi dintre acele cari se

Paâsiello a scris cum se zice in or
tografia timpului seâ, ortografia ce 
nu mal poate conveni societăţii de 
astăzi. Putem dar crede că o resu- 
recţiune a bărbierului de Paâsiello nu 
ar fi un incident de despreţuit.

Să ajungem in fine la opera lui 
Rossini voiâ să zic, la execuţiunea 
el de către trupa întocmită de onor. 
d. Gebauer. Având in vedere spaţiul 
nostru care ne face să ne scoborim 
din regiunile libere ale musicel spre 
a ne readuce la aspra realitate, vom 
proceda in stil de grefier fără a e- 
mite insă nimic din căte trebue zise 
Să procedăm regulat.

Tenorul, d. Perugini este in gene
r a l  suficinte. Are o meza-voce cu 
rată şi arată multă m&estrie şi in 
teligenţa rolului in c&nt. Serenada 
e cântată cu aceeaşi duioşie cu care 

scrisă. Trebue să observăm numai 
că vocea d-lul Perugini e tremu 
r&ndă, defect ce se observă mal la 
toţi tenorii italieni. Este bine inţe 
Ies că nu acest defect pe care ăl gă
sim şi la cântăreţi ceva mal celebri 
decât d, Perugini ne face să zicem 
că d-sa e suficiente in gen eral. Nu. 
avem alte motive. Dacă ca virtuos 
i suficientă, nu e tot aşa ca actor, 
n joc lasă mult de dorit. In actul 

al doilea spre exemplu unde simu
lează pe beţivu, e prea dar prea 
beat. De sigur, că autorul nu ăşl-a 
nchipuit un Almasiva p recum ni-1 

arăta d. Perugini. Am văzut şi pe 
Capoul in rolul acesta.

Dar de ce suvenirul lui Capoul mi 
se presintă, tocmai c&nd vorbesc de 
onor. d. Perugini t Cui să oel scuze 
pentru comparaţiune ? D-lul Perugini, 
lui Capoul, saâ d-lul Gebauer? S'o 
cer tuturor. A proposito de joc tre 
bue să facem o observaţi une. Teno-

afiă sub îngrijirea ministeriulul de 
culte, pe lângă Dancu, Sf. Sava, etc., 
fără să nu fie cuprins de cea mal 
mare jele văzând starea de completă 
ruină in care se găsesc aceste loca
şuri sfinte, monumentele pietăţel şi 
ale generosit&ţel vechilor boeri mol
doveni!

Apoi cerceteze-se bugetul lucrări
lor publice şi să se vadă dacă de 
vre-o cinci ani s’aâ prevăzut vre
un ban pentru pavelele de pe stra
da Socola, strada Mare. strada L&- 
puşneanu, strada Carol şi Păcurarii, 
strade declarate toate de căi naţio
nale şi pentru cari guvernul este 
dator prin lege să prevază in bud
get sumele necesare pentru repara
rea şi întreţinerea lo r ; aşa că Iaşii 
şi in această privinţă se află mal 
înapoi de căt cel din urmă oraş al 
României, pentru şoselele căruia, 
dacă servesc de cale naţională, se 
pune tot-da-una in buget câte-o su
mă oare-care.

Ce se mat zicem de administra- 
ţiunea judeţului şi a oraşului Iaşi, 
date apanaj familiei Tăcu —  Gheor- 
gbian; apoi de administraţia jude
ţului Vasluiu unde, in interesul to
vărăşiei Anghel-Holban s’a părăsit 
calea judeţanâ Bordea, cale înce
pută de vre-o 3 —4 ani, şi pe care 
comunică patru dintre cele cinci 
plase ale districtului, spre a se con
strui soseaua Dobrov&ţulul ?

Pentru ce atâta urgie pe capul 
Iaşilor şi a bietei Moldove? Cu ce 
aâ greşit oare această parte a ţâ 
rel de este at&t de uitată de guver
nul central?

Corespondentul nostru din Bucu
reşti ne spune că primul ministru 
se întrebă la fie-ce pas al seâ, şi 
c&nd se culcă şi când se scoală, că 
oare ce va zice Oltenia de cutare 
act saâ de cutare măsură ministe
rială !

Pentru ce şi Moldova să nu fie 
ea obiectul oareşi-cărel îngrijiri mă
car c&t de mici din partea d-lul I. 
Br&tianu? Şi dacă acest bărbat de 
stat nu poate să se im pace cu Mol
dova, poate din cauza amarurilor 
cari i le-aâ pricinuit francţiunea ; 
pentru ce omul Moldovei, capabilul 
şi energicul d. M. Cogălniceanu, sin 
gurul reprezentat serios al Moldo
vei in cabinetul d-lul Br&tianu, nu 
ia apararea şi sprijinirea oraşului 
seâ natal, a leagănului unirii?

Pentrs ce?...... Capabilul şi pâtrun-

zetoriul d.aMihail Cog&lr 
intea venirel sale la 
tras o poliţă pe numel M 
a Moldovei deBpreţuite, 
urgisite,1 ăsate in m&nel i 
Nu aâ sosit oare timpul t 
sa să facă onoare aug i 
solemne ce aâ luat in t a 
de pe in&lţimea tribunei t 
c&nd cu interpelarea sa i: 
cadenţei Universit&ţel di

S E N A T U'!i

(Urmare)

D. D. Storza. D-lor senateL. 
ne vom in toarce, ori fi cil 
ca sa judecam despre şedinj 
trebue sa mărturisim cn toţi» 
naintea noastră resultatul j ] 
rioare a ministerului, urmaţi¿i 
doi ani. Verdictul asupra aci»
’1 dau insnşî faptele. De acee) 
să închidem ocgil ca să nn viji 
tem să inchidem gura ca ân 
ce s’a petrecut şi cnm s’a 

Voiă resuma politica guven 
cuvinte: deslipirea de Occidenja 
către Rnsia.

Aduceţi-vă aminte de oele 
ent de la începutul afacerilor! 
de cănd ţara a inceput să ficM 
de acele veleităţi ale guverna i.1 
tăzî au căpătat nn corp pipăi 1 

Dară d-lor, ne-am aruncatul 
alunecoasă yi am ajuns la cajJd 
resc ca punctul la care am (¡1 
capătnl pantei. Doresc ca să 1 19

ijffmmal departe pe nn alt noii pdfi
mal răii de căt cel d’ăntăl.

Din 'capul localul am intra||l 
rătăcită, considerând tratatul l a -  
nn râd, iară puterile Occiden plli 
tile. Nn pot nita că atunci -iir 
ministerială se zicea despre lAt 
Paris, că el a impedicat desvciUpi 
stră; pe cănd acel act a fost ai^H  
făcător pentru noi in timp 
ani, lăsăndn-ne liberi şi stăpăi ¡Uf 
nele noastre.

rul in joc ăşl perde şi vocea fără a 
ne da nici o compensaţiune.

Şi Massini ăşl perde vocea, jucând, 
da r . .  .

Ne permitem dar a-I dâ un prea 
plecat sfat. Să se mulţumească cu 
ceea ce are şi să nu mal tinză să 
fie şi bun comediant. Duo din fina
lul actului ăntăl nu ne-a evocat de 
c&t regrete. Spre a executa acest 
frumos duo scris intr'o musică dif- 
ficilă, trebue talente indiscutabile şi 
nici nu neam aşteptat că anul acesta 
să fim mal satisfăcuţi in această pri
vinţă decât in anii trecuţi.

Rosina, este o Rosină ingenuă, dră 
gâlaşâ, care ar putea găsi mal mult 
de un Almasiva, dar ceea ce ne sa 
tisface in lumea reală nu ne mul 
ţumeşte pe teatru.

Ne mirăm cum d. Ghebauer a in 
credinţat un rol de prima-donă unei 
contralto. Nu inculpăm de loc pe 
simpatica artistă dacă notele de sus 
râm&n virgine, nu numai neatacate 
dar nici chiar atinse de d-sa. Pare 
din contra a avea o voce clară şi 
a cunoaşte muzică. Constatăm cu 
plăcere că a căutat destul de inde- 
m ănatec: variaţiunea din Carnavul 
de Veneţia, ce a intercalat in lec- 
ţiunea cântului din actul III. Publi 
cui, care in general|e drept, ia făcut 
dreptate, a aplaudat fără rezervă 

Baritonul; in rolul lui F ig aro , a 
fost mal mult de căt de neajuns, 
ne place mal bine a nn spune cu
vântul. O voce mică, slabă, fără cu
loare, fără nici o expresie şi mal cu 
seamă fără expresie de bariton. De 
ce a trebuit să auză pe Faure , in 
acelaş rol? Ca comediant, d-sa nu 
rămâne îndărătul cântăreţului. Aşa 
in actul I aşa in toate celelalte. 
M&nile mal cu seamă par a ’l in-

După aceea a venit inchieij 
ţiunel cu Rnsia, dapă închid 
oonvenţinul a venit declar are l| 
Turciei; pe nrmS trecerea Dosi 
Iul in alianţă şi alătnrl cu El 
fine perderea Basarabiei şi 
pentru anexarea Dobrogel. TouJS 
consecinţi fatale a greşelei priojiM 
incheerel alianţei cu Rusia.

Ar trebui insă, astăzi să neijffl 
aseasti cale. să nn mergem mai ifl 
Aş dori ca asupra acestui mifl

curca foarte mult. Nu g&iu 
pentru ele. Aici se ţ. .ne o ijf| 
d-lul Ghebauer de ce n'a, 
ţa t rolul lui Figaro d-lul 
care a mal jucat ca Figar 
Bucureşti şi cu succes, s’ai 
găsit nici un rol mal potr:i 
tru d-na......  Lucru ar fi d,
tor, dar din norocire se 
roluri comprimarie.

D. Saidemann, basul profb 
rită de a fi încurajat pent. 
in care ne a dat pe don]
Dar auzindu’l nu puteam si 
gret&m pe L’ombardelli şi jj 
Milesi mal cu seamă ca ac 
toate calităţile ce găsim ia 
este de parte de a ne fi i 
acel crescendo din aria la 
indicat chiar in textul lui B 
chais. Este foarte greâ de t  
vom traduce cum putem. «Caii 
Mal ăntâiâ un sgomot uşurj 
atinge abia pământul ca o 
nea înaintea unei vijelii; pu 
murmura, sboară şi seam&nlf «o 
su-I negrul venin.

O gură ’1 culege, şi 
să '1 str&coare cu dibăcia in J1 v  
Râul e făcut, prinde rădăcini«», 
apoi d’odată, nu ştiâ cum ve j 
lomnia , ridic&ndu-se , şuer . 
crescând intr’un mod vizibil.! 
pede, şi intindo sborul, un 0 ' 
public, un chorus universal 
şi de proscripţiune cine dri 
putea rezista la această?*.

Aştemtem pe d. Saideman |*i 
phistopheles. In rezumat re]ţ* 
taţiunea a fost bunicică, dar i 
reţii ce am auzit nu ne vor K 
uităm pe Angelica Mara, p e r
Sarti 

Să
şi pe Enrico Topai, 
vedem Faust.
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p-ut nuoî, ca să vă puteţi forma 
ere.
« impresiuno s’a votat conveu- 
llusia in 4 Aprilie 1877? Im- 
puternici, singuri, putem z io  

If l  predominat, n lost: ca trebue su 
uvenţinnea, ţ utru că aceaita e- 
rul chip de a nu per de B.isara- 
rivirea aceasta Sin! veţi permite 

jmiutesc iuau şi cuvintele cari s'a 
t atunci de difttiţl senatori, şi 
miniştri.
nai ante! ce ni se zicea, espune- 
inotive ministeriali, oare esplică 
ane:: »Guvernul iu  s'a preocupat 

|e interesul nostru de conservare 
ne forţa si facem a se recunoi- 

|al Rjmln, u se n euţine dreptu- 
astituţiunile noastre politice şi a 
a şi garanta integritatea hotarelor 
[dl**
torul acestui conv¿nţ uni asiguri 
8-lalte motive cari aii mal făcut pe 
nea Senatului a apmba acceptarea 
lianei sunt, c& piintrVmsa ni se 
1 in întregimea lor nutonomia 
icnile noastre politice şi inte grita- 

Vnueriulul nostru
Li ministru «le esterne cu tlocnenţa 
tine cunoscuţi, adresă Sk natului 
rele cuvii.te :

convenţiune Rusia i-.e linişteşte 
frica cea mare, că ni se va rolua 

părticică din R.tsarnbii, luată in
ia 1812 şi care ni s'a redat prin 

1̂ di Paris; ia adevăr marele refor- 
al Rusiei an  o ţa ri atăt de mare, 
anca atltea bine-faceri de lăcut in 
ijea Rusie!, ia c it u’are nevoio să 
i acea bucăţică de pământ di a o 
e odată a fost a noastră.* 

preşedinte al consiliului ca să ne li
sei ancă mal mu't ¡temerile noastre 

nvdi siguranţa cea mai mare, zicea 
d împăratul Alexandro vine inainka 
pe! printr’un act solemn şi z io , că 

ambeta drepturile noastre politice şi 
■ 0 4  tsigură integritatea teritoriului 
stre sr fi es« 1 npăratnl să 'şl desminţă 
tS viaţa sa, ca să nu respecteza anga 
anini caro l’a ln a t: am creznt că fie 

rricifi ţării mele ca să dobândesc 
nnnl Suveran, cere este respectat 

Ită Europa.'
ce iocrediaţărl s’a «lat atunci, căn«l 

il şi Camera aii votat conv nţiunen 
Aprilie 1877 ; ea t'n votat (pricipa]- 
pentru că ni s’a dat piin cuvintele 
Ini solemne ..sigurările certe, pecari 

Iş-.tm reamintit, că nn se va mişca nici 
fir de păr din capnl nostru, ol nimeni 
TS Ins nici o bucată din teritoriul 

'1 ei nimeni nn se va atinge de in- 
ţfnile noastre.

ba veţi reciti toate discursurile că te 
rostit de către miniştri fi de către 

l'toril convenţiune!, cn ocasinnea vo- 
I acelei convenţinnl, veţi vedea şi d-voas- 

trebue să vă aduceţi aminte că pe a- 
i nici nii era vorba ca noi să intrăm 
re nn resbel, din contra, ni se asigura 
ntem fi liniştiţi in această privinţă, 
rmă insă, s'a văzut cu acea conven- 
s nn putea să fie. alta de de căt ceea 
l spnnea de dânsa de către acel ce o 
batea ti : jalonul alianţei cu Rusia.
.cea convenţiune a făcut, că a trebuit, 

(etalarăm rtabel Turcie!; a făcut că am 
luat dincolo de Dunăre ca b!  ne bo- 

F|M nu pentru ca să apărăm indeper.- 
I noastră in contra Turcia", ci in con- 
propriilor noştri aliţl. Această conven- 
I» ne-a creai o posiţiune din cele mul 
ate, din cele nai ilogice, d: n cele mul 
alitice.

pip conflictul cn Turcia a reenltat tre- 
i Dunărei, cu toată siguranţa care ni 

Ba că nu vom trece: ţi cn incetnl ain

4
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ceasta ab-normă, care noi am făcnt’o con
tra intereselor noastre. ŞI cine asignră 
că chiar această oonparc nu va dura mai 
mult de nn an ?

Vedeţi dar că nnmal prevăzătoare n’a fost 
politica guvernului. Şi cu toată această 
uepreve lere, tot guvernul vine astăzi să 
ne mal impue a intro in o nonă faşă po
litii S, urmează precum a început: căci noi. 
Parlamentul am venit continuă de am zis, 
după ce locrnrile eraă făcute fi nn aveau 
in cotro. N’a fost consultată ţara prin re- 
presuntaţianea ei nici odată, căci ninlte 
poate se inipedicaă. Miniştrii a lnat toate 
asnpiăle, şi cam foarte bine a zis d. Strat, 
gavernnl a avat nn mare cnragiu, pe care 
nici un bărbat in ţara aceasta nu l’ar fi 
avut, u făcut tot cum a fără a [mal con
sulta | u nimeni.

Noi i.m fost convocaţi numai de formă, 
ca să consfu.ţhu faptele îndeplinite. Dar 
prevederile care au motivat faptele se do
vedise i.stăzi a fi fost fondate pe nisip, 
pe i'.nsinn! nari.

Apoi cărid vedem atătea împrejurări cari 
aă curs in timpii aceştia, şi cănd astăzi 
intrăm in o insă nonă, tot atăt de ne
pregătiţi ca şi altă dată, tot cn atătea ilu- 
einnl, tot cu ctuta uşurinţă şi tot cu acea 
impunere autoritară din partea guvernului 
sunt in dr«:pt de a zice, guvernului. — 
Domnilor miniştri, ia mal slăbiţi pnţin, 
mai lăsaţi ca ţara să se resnfle şi să vază, 
nnde vreţi să o dnceţl 1 mal lăsaţi-o să 
să studieze cestinnile acele pe cari ni le 
puneţi astăzi inaintea noastră, nu veniţi 
să impuneţl ţSrei voinţa d-voastră, căci 
aţi greşit odată şi nu puteţi greşi şi de a 
doua oară.

In adevăr, miniştri ne pot spâne, că a- 
ceasta este treaba lor, că ei sunt respon
sabili. Dar li se poate responde că dacă 
lucrările se vor intoarce spre rău, spre ne
norocirea ţărei atunci prea puţin importă 
naţiune! responsabilitatea ce vor purta-o. 
(aplanse).

N’am pntnt să nn amintesc, d-lor se
natori, cele petrecute, pentrncă punctul 
do căpetenie, la caro trebue să ţinem cu 
toţii, este să nu vină guvernul să impună 
ţăie! un ce necunoscut. Şi cănd zic că se 
impune ţărei un ce necunoscut, mă refer 
chiar la guvern, şi anume la nota minis 
irului de externa din 7 (19) august, anul 
curent, in care vorbind despre tratata  
din Berlin, şi esprimu astfel: 'Modifică
rile adusa de acest tratat atăt sitnaţinnei 
teritoriale căt şi regimului politic al Ro
mâniei, trebne să fio presintate cercetare: 
Corpurilor Legiuitoare: aceste vor fi con
vocate in cal mal senrt tim p: afară de a- 
ceastn, alem« ntele unei apreciaţinnl esacte 
şi definitive n acces ic noi teritoriale asigu 
rate României nn snut complect«, căci tra 
seul liniei fri.ntarie intre Dobrogea şi Bul
gar ia nu a fost încă fixată: şi guvernul 
princii.r, nu «ste incă prin armare, in po- 
siţinno de a supune r«presentaţinnel na 
ţionale termenii precişî u Gestiune! asupra 
căria ea va fi chiemată a se pronunţa.* 
Nn văd, demnilor, ca «lel-i 7 (19) august 
pană astăzi, s’a introdus clemente noi care 
să ne facă să votăm in cunoştinţă decansă 
asupra anexfirel Dobrogoi.

Insă, vă rog, să observaţi nu numai a 
ceasta, ci ceva ntaî mult. Lucrul se ia in- 
tr ’un mod atăt precipitat, iueăt se uită 
chiar formole cele mal elementare ale legi- 
ferărel. Poarte bice a desluşit acest lucru 
d. Ioan Strat. Pentru alipirea şi deslipirea 
de comune este uevoe du o lege, şi cre
deţi d-voastră că , pentru anexarea unul 
teritorii:, cefe de ajuns nunta! o sim
plă moţiune? Nu vedeţi enormitatea care 
atl comite cănd iţ i  urma po această 
cale? Nu vedeţi că loviţi Constituţiunea 
in mijlocul ei? Nu T’ iţi că distrageţ 
pactul nostru fundamental cănd veniţi¿11______ _________ I____________ __1

1 1  tis la situaţiunea d’inaint a căria ne a- I vota anexarea Dobrogel printr’o simplă 
Km azi: că vedem toate sigura> ţele carii moţiune? Şi este egal, dar faceţi aceasta 

jd | s ’afi dat, nimicite, şi topindn-se ca cei r.i tntr’nn mod direct qafi indiiect. căci pro
punerile făcute de d-nil Manolaki Kostaki:i rămânând in urmale. 

ijN'o resnltă de aci? Resnltă că iu lucră- 
tjk noastre, in timpul acesta de doi ani 

M  zile, n’a fost nici o prevedere. Ne-am 
du pe glorie şi nu ne-am găndit că a- 

«Mnăndu-ne ca o patere care nn era ali
n i  noastră naturală, vom ajunge la per- 

.•jj'ljjrea dureroasă de care noi ne plăgem as- 
JMA cu toţii, guvern: pariamen ’şi ţeară.

Atăt a fost mersul acesta necalculat, in 
|t nu s’a ţinut măcar a se impedica ocă
rea ţărei, după încheierea păcel pentru 

timp mal îndelungat, chiar de căt a 
ocnpaţinnea Bulgariei şi a Rurneliel occi- 

Intale. Bulgaria şi Rumelia occidentală, 
intru a fi organisate, va fi ocupate de 
matele ruseşti in timp de 9 luni: eară 
ii in timp'de nn, paroă ar fi voit ia- 
oria eternă să ne mustre de alianţa' al

Strat şi Şendrea, nn snnt d> căt nişte 
anexări deghizate. A, il, cănd voiţi să 
anexaţi cn o simplă moţiune, nospi’ijinită 
măcar pe nişte considerente pouderoase, 
fi întunecată prin nişte considerante cn 
total nesaficiente; apoi, permiteţi’ml să 
vă zic, votnl care se cere astăzi de către 
gavernnl de la noi, nn este nn ce seri o 
şi demn. Astfel vrea gavernnl să mănţină 
şi să întărească prestigiul sătt şi al nostru 
in ţară şi în străinătate ? Prin o moţiune, 
care din capnl locuim este lovită de in
capacitate. Nn, nu puteţi să faceţi ceea 
ce vi se propune de comisiunea d-voastră. 
Daca voiţi anexarea Dobrogel, trebue cel 
puţin ca aceasta să se facă în mod rega
lat în mod legal, in mod constituţional — 
prin o lege. E ridicol chiar a se pretinde

TIMP  UL

că, cn simple moţiuni, se pot anexa ţări, J 
se pot face legi. Unde am merge cu acest 
sistem ?

Vin să mai elacidez nn alt punct foarte 
important, şi care ’ml pare rău că s’a ne- 
gles. Prima cerinţă în drept, fie în drep
tul privat, fie in dreptul public, este a 
distinge bine şi tn mod logic, lucrările, a 
nn întrebuinţa nn oavănt pentru altul, şi 
a evita astfel a aduce confusiune. Această 
coufusiune se găseşte tn raportul comisi- 
unel, precum şi in discursurile de astăzi 
a multora din onorabilii senatori.

E vorba, d-lor, de »Constituantă*. Nn 
poate să existe Constituantă la noi, afară 
dacă voim a intre intr’o stare de revolu- 
ţiune. A zice că poate legalmente, consti- 
tnţionalmente să existe in Romănia o 
Constituantă, aceasta este sad a nu cu
noaşte legea noastră fandamentalft safi a 
întrebuinţa nn termin inproprifi. Consti- 
tnţinnea noastră nn admite o Constituanta. 
Nn uitaţi că de cnvăntul de Constituant! 
snnt legate o serie de alte idei pe cari 
Constituţiunea nn le prevede, şi pe care 
dacă noi le am admite, am constitai o 
stare de revolnţinne, restnrnarea Consti
tuţional actuale.

Aceasta nu este in spiritul art. 129 din 
Constituţiune, pe care vi l’a citit onor. d. 
Şendrea, şi pe care mulţi din d-voastră 
nn aţi voit să ’1 mal auziţi, ca şi cnm’l 
aţi şti pe de rost. Găsesc, cu toate aces
tea, că este de nevoe a vi’l aduce aminte 
căci este ntil a pătrunde bine conţinu
tul Ini

EatS ce zice acest art. 129 din Consti- 
tnţinne:

»Puterea legiuitoare are dreptul de a 
declara, că este trebuinţă a se supune re- 
vizinnel dispoziţinnile din Constitnţinne 
annme arătate. Dopă această declaraţiune 
citită de trei ori din cincisprezece în cinci
sprezece zile în şedinţă pnblică şi primită 
de ambele Adunări, acestea sunt disolvate 
de drept, şi se convoacă altele in terme 
nai prescris de art. 95. Adunările cele 
nonl proced in acord cn Domnul la mo
dificarea punctărilor supase revizinnel. In 
acest caz, Adunările nn pot delibera, 
dacă cel pnţin, donă troiml a membrilor 
din care se compnn, nn sunt presanţi, 
şi nici o schimbare nu se poate adopta, 
dacă nu va intruni cel puţin două treimi 
ale votului.*

Vedeţi cum glâsuesee aceste articol. Vă- 
deţl că nu este vorba de doă adunări de 
Senat şi Cameră, convocate ad-hoc pen
tru a revedea artieolil specialii ai Con- 
stituţiuuei. Singurul titlu ce s’ar putea 
da acestor adunări ar fi de adunări spe
ciale. Aceste adunări speciale nu convo
cate pentru a face reviziunea in Constituţi- 
unea, nu proced in alt mod de căt adu
nările de astăzi.

Ce a provocat această prevedere a Con
stituantei ?

Este un lucru foarte simplu. Fie-care 
din membrii Constituante! din 1866 aii 
trebuit să’şl zică, că nu este bine, că 
Constituţiunea care este baza tu taior le
gilor ţărei, nu este bine să fie schimbată 
la fiecare oră, că nu este bine, oa legea 
legilor să fie supusă pasiunilor şi luptelor 
zilnice de partid; pentru că nu se fac şi 
nu se prefac Constituţiunile pe fie-care 
an. Constituţinnile care trebne bo exprime 
conştiinţa legală a ţărei şi să întărească 
în cetăţeni simţimăntnluî respectului le
gilor, snnt menite să dureze nul îndelun
gaţi. Insă pe dealtă parte legiuitorul a 
prevăzut că se pot ivi şi în Constituţinni, 
cari snnt o faptă omenească, imperfecţi
uni, sad se pot ivi cazări de forţă majoră 
care reclamă schimbări, modificări parţiale. 
Pentrn aceste cazări legiuitorul a voit ca 
ţara se fie consultată din nod, pentrn oa 
cetăţenii să ştie ca Parlamentul care rine, 
este special convocat pentrn a întrodnee 
modificări în Constitnţinne, pentrn că 
alege. Iată pentrn ce Constitnţinnea noastră 
hotărăşte, că atonei cănd se simte nece
sitate de a modifica, să se facă nn apel 
la ţară. Aceasta este adevărata semnificare 
a art. 129 din Constituţiune.

(va urma)

C R O N I C A

»Ştafeta află că şcoala de fete din Iaşi, 
««grada biserica! catolice, sad desfiinţat, 
contopindn-se cn acea mare Notre-Dame- 
de-Sion din strada Golia.

Iu local desfiinţate! scoale de fete, se 
infiinţază o scoală de băeţî, pentrn care 
scop va sosi decnrănd nn călugări din or
dinal Jesniţilor din Germania.

»Vocea Covurlniulul află că la, repre- 
sentaţiune de la 4 Ootombrs, seara, dată 
de trupa israelită in teatral din Galaţi, 
s’a intămplat un fapt ce a produs indig- 
naţiunea cea mal profundă acelora din Ro
mâni ce ad asistat la acea representaţi- 
une. Iu piesa ee s’a représentât era nn 
rol de km pungaşi beat. Direcţiunea n’a gă
sit mai bine de căt a face ca personagiul 
in cestinne să fie représentât prin nn do
robanţ, cn căciula cn egreta şi pana de 

’ouroan.
*

'Pressel* i se comunică din Roman, că 
consiliul comunal, in şedinţa de la 25 Au
gust annl cnrent, a dat următorul vot :

‘ Consiliul comunal, mişcat de adăncă 
recunoştinţă cătră marele poet al Româ
niei, care a ridicat atăt de sus onoarea şi 
prestigiul patriei, felicităndn-se că el este 
Cetăţeanul Romanului, decide in unani
mitate, ca, de astăzi înainte piaţa şi strada 
ce începe din strada PrimSrial trecănd 
prin faţa caselor d-lor Matcaş-Vncenic, Bă 
poarte numele de Vasile Alexandri,»

Semnaţi: Primar Starejeeou, V.Stepleann, 
S. Atanasin, A. I, Miclescn, loan Cer
chez, Theodor Georgia, Gheorghe Prunca. 
Vasile Ioachim, Costache Ionescn, Vasile 
Georgia, Mibal Fondficescn, Gheorghe V a- 
cenic şi Gh. Dimitrin.

Acest vot este investit cn toate forma
lităţile legale.

La comunicaţinue» ce s'a făcut d-lul 
Alexaiiri, despre aceasta, d-sa s’a grăbit a 
răspunde d-lui Strejescu, primarul urbsl 
Roman, prin următoarea epistolă :

'Gloria este o frumoasă fărmecătoare, 
care vrăjeşte mintea omului şi’l îndeamnă 
la fapte mari, la isbăuzl sublime; insă a- 
tunel, nnmal glotia este o adevărată fa
voare a soartel pentrn acel ce o câştigă, 
cănd ea 'i atrage stima şi iubirea compa
trioţilor Ini.

„Proba de mare distingere ce mi-a dat 
onorabilnl consilii! comnnal din Roman, 
prin votnl săă din 25 August, este pen
trn mine o nepreţuită recompensă şi nn 
motiv de falnică mândrie.

*Mă voifi simţi fericit de a vedea no
mele meii, inscris pe fruntea nnei strade 
din nrbea care mă numără intre cetăţenii 
săi, şi nn voiü nita nici odată că Roma
nul a fost cel ăntăl oraş al României, 
care mi-a manifestat simpatia sa entu
siasta la prilejul victoriei repurtată la Mont
pellier de cântecul Gintel Latine.

* Bine-voiţi dar, vă rog, d-le preşedinte, 
a exprima onorabililor membri al consi
liului comunal, simţirile mele de profandă 
recunoştinţă şi a primi pentrn d-voastră, 
imprennă cn mulţumirile mele, asigurarea 
înaltei consideraţii ce vă păstrez.»

V. Alexandri.
%

Solemnitatea comemorativă decapitărel 
bunului şi virtuosului Domnitor Grigorie 
Ghica W .  s’a celebrat la 1 Octomvrie, 
in oraşul Iaşi, conform prográmala!, ca 
toată gravitatea yi pietatea cuvenită unei 
mari zile de doliü naţional.

La serviciul divin, celebrat in biserica 
catedrală de P. S. P. Archereü Iosif Bo- 
bulescn, vicarial Metropoliel Moldovei, cn 
asistenţa P. S. P. Archereü Ieremia Derţn 
şi a mai mnltor archi mândriţi şi preoţi, 
aü asistat toate autorităţile locale, corpol 
ofiţerilor din garda civică, mal mulţi ofi
ţeri din armata de linie şi teritorială, pro
fesorii dimpreună cn şcolarii, studenţii 
Universităţel, şi o mulţime de locuitori 
ieşeni din toate treptele socială ţel.

Onorările militare aü fost fiente de nn 
pluton din jandarmii călării, de doă com- 
păni! din garda civică yi de elevii scoale! 
normale, de muzica garde! şi de acea a 
regimentnlnl al 8-lea, înşirate toate in cnr- 
tea Metropoliel.

După terminarea serviciului divin, cor
tegiul aü plecat in snnetnl clopotelor şi 
al mnzicelor, indreptăndu-se pe strada Mare, 
strada Sfintei Vineri, strada Cismăriei şi 
a Ini Ghica-Vodă, până in piaţa unde se 
află ridicată peatra comerativă chiar pe 
local tragicului eveniment.

Ordinea cortegiului era următoarea ; nn 
detaşament de jandarmi călări deschidea 
mersul apoi urmaü purtătorii de cunnnl 
de fiori şi steagurile Universităţel, ale di
feritelor corporaţinn! locale şi acele oferite 
in anul 1875, cănd s’att celebrat pentru pri
ma oară decapitarea Domnitorului, muzica 
regimentului, corurile de la Mitropolie şi 
sf. Spiridou, P. 8 . Lor P. P. Archeral dim
preună cu oierul, magistraţii, profesorii, 
corpul ofiţerilor garde!, etudenţil Univer
sităţii, cetăţenii, cele donă companii din 
garda civică, elevii şcoalel normale şi la 
urmă elevii şcoalelar secundare şi primare.

Ajnngănd cortegiul la loonl unde este 
ridicată peatra comemorativă, si introdn-

cănda-se in interiorul grilajului dimpre- 
jurolu monamentnlnl toate persoanele o- 
ficiale dimpreună cn o [parte din public. 
P. S. P. Arch-reu Bobnleacn ad rostit ru
găciunile eavenite intra reposarea sufletu
lui lui. După aceasta d. adjutar de pri
mar Belcic» a cetit mai ăntăifi un dis
curs prin care afi lundat virtuţile glorio
sului Gr. Ghica V., apoi o telegramă de 
adesiune din partea societăţel »Deavolta- 
rea* din Bucureşti, şi a terminat anun
ţând că Dorohoinl, Bacăul şi Botoşanii a&

' trimis delegaţinnl ca aă asiste la cerem o- 
nie.

D. Guşti, luănd cnvăntul după d. Bel- 
cic, afi pronunţat asemenea căte-va cu
vinte apropiate circumstanţei in nnmele 
Botoşanilor din partea cărora premise de- 
Iegaţinne.

Tinerii studenţi Raileann şi Velini afi 
ţinnt discursuri foarte simţite yi cari afi 
fort aplaudate. D. Crăciun, nn june de 
talent, afi vorbit cel din armă. Printr’o 
oraţiune plină de frumoase cugetări şi de 
nobile simţimente, d. Crăciun afi relevat 
patriotismul, devotamentul şi abnegaţiu- 
nea marelui şi bunului Domnitor, a fă
cut oare-carl aluziuni la împrejurările du
reroasa prin cari străbatem astăzi şi afi 
sfăşit invocând figura măreaţă a princi
pelui martir, cn nn apel la bărbaţii poli
tic! al României ca să se unească cn toţii 
in ideea fericire! şi a mântuire! patriei.

; Aplauzele cele mal simpatice afi acoperit 
ultimele cnrinte ale jnnelnl orator şi cn 
depunerea cununilor solemnitatea s’a în
cheiat şi toată lumea sa s’afi împră
ştiat cn credinţa că afi indeplinit o 
faptă frumoasă, şi cn mulţumirea su
fletească de a şi fi reinprospătat in minte 
cn ocazinnea acestei solemnităţi amintirea 
duioasă a nnni ilustra şi glorios Domni
tor român. (Steaua României.)

•
D . Vasile Alexandri, a adresat d, redac

tor al foii »Familia* (din Pesta) urmă
toarea scrisoare:

Mircf şti, 20 sept. 1878.
»Stimabile confrate,

»Cn mult interes şi cn o legitimă in
duraşi re citesc in »Familia* nnmele osta
şilor Români ce şi-afi perdut viaţa şi şi-afi 
vărsat sângele pe ¡câmpul de răsboifi al 
Bosniei.

»Această luptă in contra unor oameni 
fanatici, care ăşi apăra ţara, reclamă în
trebuinţare de oşteni tari , viteji, discipli
naţi, nepăsători de trnde şi de moarte. 
Românii afi fost dar trimişi cei ăntăifi ca 
să intre in foc fi să dea pildă de 'bărbă
ţia celorlaltor tovarăşi de arme al lor.

»După numărul răniţilor şi al morţilor 
ce afi căzut până acum aiu diferitele cioc
niri cn insurgenţii din Bosnia, se constată 
că Românii nn s’afi cruţat, ci şi-afi inde
plinit datoria militară cn acea sublimă 
abnegare, cu aeel avănt eroic de care afi 
dat probe şi la Solferino, şi la Sadova, şi 
la Griviţa, şi intr’nn cnvănt, petntindene 
nnde s’a desfăşurat drapelul lor.

„îmi place a crede, că gavernnl anstro- 
maghiar va recunoaşte ofioial serviciile yi 
meritele elementului român din oastea sa. 
Până atunci insă, cred, d-le Vulcan, că 
noi snntem datori a organiza (ajutoare pen
tru uşurarea suferinţelor acelor răniţi yi 
pentru neamurile acelor morţi. Sub acest 
îndemn V’am expediat astăzi prin poştă 
un pachet conţinând mal bine de unasută 
mici broşuri intitulate: »Ostaşii Noştri.*

»Bine-voiţî, vă rog, a dispune de ele , 
cum veţi găsi mai bine [cu cale , pentru 
ca produs vânzării lor aă se adaoge pe 
lângă celelalte colecte de bani ca se vor 
face in ajutorai fraţilor noştri ^căzuţi pe 
câmpul gloriei.

»Profit de aceasta nona ocazie pentrn a 
vă exprima simţirile mele de stimă [§i de 
afecţie.*

Alexandri.
m

Comisiunea însărcinată do Gălăţenl a 
depune petiţianile Ier in mana adunărilor 
şi a preşedintelui consiliului de miniştri 
şi-a indeplinit mandatul el cn toată con
ştiinţa şi s’a reintornat in sânul nostru 
cn incnrajerl şi speranţe inveselitoare. Dacă 
nn toate cestinnile, dar pentrn mare parte 
din ele delegaţilor noştri li s’a dat asigu
rări solemne de preşedintele consilinlnl, p. 
o. pentrn episcopie, seminar, şcoala nor
mală, ete.

0 BRAŢ ARA lată de aur cn corintul 
»Souvenir* lucrat à-jour tntoată lungi

mea el, având la ineheitnră o broşă În
gustă de smalţ albastra împodobită cn trei 
rânduri de mici mărgări tari.

Această brăţară se poate stringe într’o 
mică carte prin aşezarea literilor ana peste 
alta, şi atonei broşa de la ineheitnră for
mează dosul curţel.

Cine o va găsi va aven de la această 
administraţia 2 Napoleoni la predare.

I



T I M P U L

HYGIENA PELEI 
. » .!■

s a v o ;
AU SUC DE LAITUE

I e d . p i n a u d . p a r i s
— V*M(,—

Aci«t săpun si dfiosibejte prin anetiositatia I 
pistei seif {¡p rin  fineţa mi rosul ni séü. El re- [ 
oorf{te pelea {i i comunică o frăgezime ne-1 
precinită.

Pe timpnrile de ger pe lângă acest săpun,! 
trebuesce întrebuinţată şi pasta callidermica. f

Singurul Deposit allQ Aspasinel Mignot.

C E R N E A L A  N O U A
M A T H IE U  P L E S S Y  *

f t t ir f fg r

f f î H T S C I I I s T T I A R E
D EJA  L A  2  OCTOMBR A ÎNCEPUT

în Calea MogoşdicI, Hotol Garni Lazar No. 42 vis-à-vi8£de casele Török

MAREA LIQUIDATIE DE MAI MULTE 1000 BUCilCrucea Ltgiunei de Onoare la Expoaiţianea 
Universala din 1867

CERNEALA NOUA DUBLU-VIOLETA
PKNTRU COPIAT

Adóptala de toate a d m in is t r a te  cello mart
Deposit la toti Papitikri si Daoeuirn

*

DE

biserica Calvină.

locuiesce Strada Lute
rană No. 7, vis-à-vis de

1 6 , 6 0 0  r e c o m p e n sa  n aţio n a la  1 6 , 6 0 0

m
E L IX IR  VINO S

Qodia uiocrr este an Elixir vinos oonţinend 
principiale celor 3 specii de qninqutna.

De na amaraciuoe plăcută el este cu mult superior 
vinurilor seu siropurilor de quinqqina şl lucrează ca 
aperitif, tonic, sau febrifug, in contra affoctiunilor 
stomachului, a slăbiciunilor, a anemici şi a frigu
rilor învechite, ctc.

rrn  aii ai uap combinat cu uasare
aolas FERRUGIN0S ds rerfovteassl-
mii abila, Quina Laroche devine anul din reconsti- 
tuanti cei mai efllcaci In contra şaradei sângelui ş! 
a decoloratiunei lui, a chlorosai, a lymphatismului, 
aleuziei. a convalescentelor prea lungi; el escit aşi 

I favoriseaz* digestiunea, etc.
P A R IS , 99, Strada Drooot, şl la pharm acist!.

Deposite la Bucuroşi la D-nii Ovessa,ţ Rissdörfer, Ziirner, Brass, Schtnetau ,
DimbovioL

DE L'AŞBAYE DE FECAMP (FRANCE) 
ESCELINTĂ. TONICĂ, DIGESTIVA ŞI APERITIIVA 

CEA MAf BUNĂ DIN T0TE LICORILE
A se cere todâuna in josulu fie

cărei sticle, eticheta pătrata pur- 
lăndu semnătura direclorelui ge
nerale.

VÉRITABLE HQUEUR BÉNÉDICTINE 
Brevetée en France et à l'Etranger.

AUeveruia ncure jJuucUiuiiua se găsesce numai la.

Oi Bumruet U d-nB Glblw WulanoriU *  Cp.. A*,nţl gen.; L AUranzjfu *  L Klee, 
A. PUlkowzki, L Otbasa. J . biiar. negociAnţl; Ton» AntoiUn. Dinutrlo Hnrinescv, 
c. Sărezi. Fraţii O. A D. Tănlneecn. O. ConzMntiBe.cn. u. iUdnle.cn » I. Jone.cn. 
conftsrrl; C, Răcoriţi, farniaeizt. ţi In tdte firmele mnt renumite in celelnltn oraşe.

Lingerie de Viena şi Paris pentru bărbaţi şi dame
mal mult de 1000 bucăţi costume, elegante de flanelă, Pegnoirs 'pentru dame, un asortiment colosal de pivlui de tc%♦ .¡¡¡U

Bucăţi dt pân tfă , articole de lină pentru iarnă, mare alegere de zestre

CARE IN INTERVAL DE 30 DILEIFANA LA 2 NOEMBRIE
"" IKKKUK TOTAL OESFA.CUTKHZ

W * cu jumătate din pretiul fabrioei
de la o mare firmă din străinătate din causa neasceptateî ţi tristei crise comerciale. 

A S O R T I M E N T U L  C O L O S A L  C O N S T Ă  D I N  U R M a T O B E L E  P Ă R Ţ I :
duiiie cămăşi brodate pentru dame, camiadne de dame, pan-/¡nndui _____

JUU ta ’dne de 2 franci, 2.50 fraud, 3 fraud până la 10 fraud.

r n n  duiine rochii brodate pentru dame, de ahirting şi flanelă, de dUU 2 50 franci, 4.50 franci până la 12 franci.

fOf] bucăţi Pegnoirs elegante, costume, halaturl, de 12 franci, 18 
J U U  franci, 24 franci până la 40 franci.

bucăţi cămăşi pentru bărbaţi, cămăşi de ndpte, oiorapl fine 
din Paris şi batiste englese.

bucăţi pănjă cea mal escelentă de Humbirg şi din B ell., 
căţl m ari de 65 coţi pentru 40 franci, 50 franci, 70 până U t

bucăţi pichet de iarnă, barchent, alb şi colorat, 35 coţi I n  
franci, 12.50 franci şi 18 franci.

P A U 7 A  pentru edreefurî, 3 coţi la t fără cusătură, proad| 
î n R L a  mal fine, Şervete, feţe de perne de damast, se dale

8 franci 12, franci până la 30 franci.

A C E S T A  D E S F A C E R E  
durézà numai 30 ţlile până la Sf. Dimitrie şi trebue să fie desfăcute până atunci tôte depositele cetera

Direcţiunea marel liquidaţiunl de la Grand Magasin de la ;!'|i
Calea Mogo§6eï. Hotel garni Lazar 42, vis-à-vis de casele TorUk- f8osj|

I ASTMA
■  Deposite la töte fa

K atarrh , strlngere de 
piept, se vindecă prin 
TUBES LEWASSEÜR. 

farmaciile mal bune.

Carl Krause, Kunstverlag H. Frankfurt a. M.
Overbeck, Evargelien 60 m p. 75 Mk. ord., 40 rrsp. 50 Mk. netto. 
KnnTbarh's Wendgen aide g-b. 30 Mk. ord., 20 Mk. netto.
ThorwaIdeen Albrm Cabinet 16 Mk. ord., 9,65 Mk. netto.

> Visit 9 Mk. rrd., 6 Mk. netto. 
Opern-Gallerie Cabinet 13 50 Mk. ord. 8,10 Mk. retto.

» Visit 6^Mk. ord., 4 Mk. netto.
Heine-Gallerte Cabinet 12 Mk. ord., 7,20 Mk. netto.

,  gross Quart 35 Mk. ord., 23 Mk. netto.
>Sculpturen-Gallerie Folio 27 Mk. ord., 17 Mk. netto.

> , leere Mappe 5 Mk. netto.
Musiker-GaUeric Cauinet 12 Mk. ord., 7.20 Mk. netto.
Antike BiLsten I. Caibinet 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.

,  II. > 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.
Antiken-Album I. > 9 Mk. oid., 5 Mk. netto.

» II. n 0 Mk. ord., 5 Mk. netto.
S rlupluren-Gallerie I. » 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.

,  II . >, 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.
Rhein-Albnni 9 Mk. ord., 5,40 Mk. netto.
Schweiz-Album 9 Mk. ord., 5,40 Mk. netto.
Album von Rom 6 Mk. oid, 3,60 Mk. netto.

A Fe adresa, pentrn comarde d-lul L .  ROHN in LIPSCA.

w i  j uR-u ov-TTnun.-. j u  a i i Kyari

PARFÜMERIE ORIZA

L. L E G R A N D
Pirfumorü, Furn isorü a mai mullorü Cur IT slräine.

*•£07, rue .Sl-fiffouorc, lfeAI(IK

MARE SUCCES.

V E L O U T I N E
este o

FĂINĂ DE OREZ
de o deosebită specialitate, fâre fină, ne- 
simţibilă, preparată cu Bismut, şi posedă 
calitatea cea fericită, a da feţei oninln 1

FRESC1TATEA NATURALA
a tinereţe!.

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

Deposit în Bucnresci la farmacia d-luî 
F .  W. Ziirner, şi la d-niî Appel & C-ie.

HOMME ILUSTRU

V; i

4  ?M §
À*
i

J ± j -  I E 3 -

Din causa intrare! triumfale a armatei, 
întâlnirea hotărîtă pentru Duminică, ro
mâne pe Luni tot la aceaşl oră şi in acelaşi 
loc. — Sper că astă-dată nu vom fi între- 
rerupţl în întâlnirea nostră.

(796—2) BATISTA.

Apare de trei ori pe septemânăDuminică, Mercur! şi V inifl 
' ,  » ' v  ■ * ' • '1 a!

ZNTo. 1 - 2 3  IJN T  C D T J S I V

conţinând

DOMNUL SCUMP-AM#
de

Ch. Pani de Kock m
se află de vânzare la

TIPOGRAFIA THIEL & WEISS'
şi ia

loll f l i l a l  i i  i r e  atât i i  B m r is c i  cât si ia distri
Cu No. 24  a început romanul

I  O  A . IST
de

O I I I  Z i  O l l i
- nsôrc es Ira finit cu I6lc buchetele sprl a facehăix.ir. _41. _--------  ir*.__tperu Iii luciosu şi mole ca mëtasea ş’a-lu opri

4'a o;!-îi-. din Paria do la 1867, şi la Vie na la 1878.

J F-U TOMQIF QI ! M V K L. LRGRAND& P'OMÎl’ADR AII R A Ii 11 E DKTAWIV

k s s  - o m z . t
Profume nou? la modă cu tôle buchetele cariT au 

opjinulu modal iele de Merită la esposi^iunile 
lin Paris de la |867, şi la Viena la 1878.

...lUCt 5 SC gÎAC- face se crească To forte purinu limuu. ( Succosfi sicurfi. 
'ú la principaliT vin^ëtori do pirfiimeriu ş? la coaforT.

De Tiezare si i i c i i a t  s = i  t
sârmei No. 27. Casselle aii două faţade, 
nna în Strada Casarmei în lungime de 18 
stânjeni şi alta în Strada Justiţiei, în lun
gime de 12 stânjeni. Doritorii se vor a- 
dresa la proprietarul în localitate.

( 8 0 , - 1 )

GEORGES SAND,
După dorinţa esprimată din mal malte părţi s’a început cu No. 26 interesantul r l

M I S E R A B I L I I  L O N D R E I !
DE

PI E R R E  Z A C C O N E .
Aceste din urmă două romane se vor publica aşa că câte o fasciculă va dftŞ 

urmarea romanului IOANA şi cea-l-altă urmarea romanului MISERABILII.

MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
v*îr .a . x jA  b e l l e

J OS E
FÜRNISORUL

Î3 0 , C O L T I U L  BXJXiE'V'A.It.IDXJIL.TJI S I  
Face cunoscut onor. Clientele, că i a sosit pentru sesonul 

cele mal moderne, fasône elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Qardington 
Jaq u ette  Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte fasône

PREŢURILE CELE
Se priimeţte şi comăn^î de tdte felurile de haine care 

se efoctué^à cn mare promptitudine.

CT.A.IR.IDIISTTIEIR.IEÎ

« l l i l M B A U S I
C Ü R T I E I
M O G O S I O A I E I ,  0 -A .S A k . G - H E C Ê T S I T T ,  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 tôte felurile 
C ravatte Plastron, Régate etc. negre şi colori! 
Umbrele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tôte lucrurile de modă

MAI MODERATE
JOSBir ewtjWBAijiH

Furnisorul Curţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogoşoiel Casele Greeénu.

Tipografia, Thiel h W eiss P alatal , D acia*.


