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Toate foile pariziene se ocupă, eu 

stiunea întrunirii oamerilor. Guver- 

ul trăgăneşte. şi nu se decide a fixa 

zi sau alta. Opiniunea publică, pe 

l t  se vede, nu doreşte să se disolve 

Jimera cu ajutorul senatului, spre a 

ee loc camerei celei noi, căci prin 

reasta iar s’ar mai perde poate căţe

i i  septămâni. însuşi „Temps“ zice, 

o amenare, nejustificaiă prin nimic, 

$ 1  la finitul lui Octomvrie, cum ar 

pi ministeriul, ar irita mai mult spi- 

litele, ceea ce trebue să se evite mai 

iles in situaţiunea actuală. Intransi

genţii sunt neobosiţi in a sgăndărî fo

cul. La Louis Blanc sa ţinut o intru* 

nire, in care s’au înţeles deja asupra 

ţinui manifest şi vechii comunarzi in-} 

|ep a’şî ridica capul. Generalul Eudes 

l in  timpul Comunei, are de gănd să 

ee pună in fruntea lucrătorilor şi du- 

Sndu-se cu mulţimea la palatul Bour- 

IfBbon, să ceară întrunirea camerii. Ase- 

[nienea demonstraţiuni nu pot oare da 

Leaziune la urmări triste ? Pentru cer

tările republicane ar fi binevenite a- 

ţvjL eventualităţi de tulburare şi poli- 

■eii miopi şi roşii din stânga extremă 

hani in stare să risce lesne viitorul 

frepublicei, numai să ’şi realizeze smin

titele lor idei, alergând după ele că- 

I lări pe utopii.

De ce oare d. Grevy şi ministeriul 

amănă atăta timp întrunirea camerii 

lelei noi ?

Mulţi cred, că d. Ferry şi colegii 

[li nu se găndesc, de căt la păstra

rea portofolielor lor. Ei speră, că in-

I
uurend se va suprima resooala din A- 

^ica şi astfel se va înlătura o cesti- 

Wne, care lesne poate da ocaziune la 

lâtacuri serioase şi la căderea cabine

tului.

Nu mai vorbim de acuzările şi in

criminările reciproce, cu cari se gratifică 

partidele sau corifeii lor, bunăoară 

că d. Gambetta şi Compania ar fi făcut 

„strălucite afaceri" cu hărtiile tu 

Uiziene etc.

Ori-ce ar face oportuniştii franceji, 

politicienii americani şi mandarinii chi 

neji, ei nu sunt capabili a concura 

cu sibariţii băltăreţi, cu cinicii cumu

larzi şi orgiani depe malurile Dîm

boviţei !

ŞTIRI TELEGRAFICE

Serviciul telegrafic al Agenţiei Havas.

Pesta, 28 septembre — D. de Mailath 
i  fost numit preşedinte al Camerei Senio

rilor şi d. Szogenvi, vice-prejedinte.

Washington, 28 septembre. — S’a de

nunţat poliţiei un complot avend de scop 

asasinarea dini Arthur, noul preşedinte al 

Statelor-Unite.

New- York, 28 septembre. O colisiune a 

avut loc pe mare intre corabia Ancyoria 

şi o altă corabie necunoscută care s’a co- 

fundat îndată; nimeni u’a fost scăpat.

A se redea nltime ştiri pe pagina II I

. După atătea congrese de socialişti 

şi ateişti in Franţa, Anglia, etc., se 

aşteaptă in curănd un congres socialist 

Işi in Elveţia. Agenţii diplomatici ai 

celor trei imperie s’au adresat, cum 

! spune „Moskauer Telegraph", cu o 

declaraţiune cătră guvernul elveţian,

! in care puterile nordice işi exprimă 

dorinţa, ca acel congres să se inter- 

j zică, deoarece este de prevezut, că 

acolo se vor întruni nihiliştii şi fu' 

gării politici din Rusia, Germania şi 

Austria.

Acţiunea puterilor conservatoare con

tra anarhiştilor pare a se accentua tot 

mai mult.

Ce face oposiţiunea ?

„Labor omnia vicit improbus et

duris urgens in rebus egestas."

Virgilius, Georgica I, I 45.

Pentru conducerea înţeleaptă, a 

unui stat, se cer ca condiţiuni 

inevitabile : onestitate, prudenţă şi 

energie. Aceste atribute sunt cu 

atăt mai indispensabile, cu căt 

statul fiind ancă june, ar avea ne

cesitate d’a se consolida, şi da-’şi 

asigura posesiunea libertăţilor câş

tigate prin o luptă mai mult sau 

mai puţin îndelungată.— Se naşte 

acu întrebarea, dacă intr’uu stat 

constituţional, representaţiunea na

ţională poate poseda in gradul 

cel mai suprem, onestitatea, pru

denţa şi energia cerută pentru 

conducerea fericită a statului ? Şi 

vorbind de-un stat nou, de-un 

popor ăncă lipsit de adeverată 

maturitate politică, vom respunde 

in modul cel mai categoric :

La un asemenea popor, trebue 

mai ăntăiu eliminate şi nimicite 

multe neajunsuri şi deprinderi rele, 

iar cultura sa intelectuală şi ma

terială elevată la  un grad inalt 

de perfecţiune, pănă ce el să-şi 

poată afla in sine ensu-şi expre- 

siunea celei mai supreme onesti

tăţi, prudenţe şi energii, ce i se 

cer pentru consolidarea şi conti

nuitatea prosperă a statului ce-şi 

a creat. Recunoaşterea acestui 

adevăr, a făcut pe Moise ca să-şi 

plimbe jidovii liberaţi din sclavia 

egipteană, mai ăntăiu patru-zeei 

ani prin pustie, pănă ce, obţiind 

o generaţiune nouă, să-şi poată 

întemeia noul stat in Palestina.

Numai după o durată mai în

delungata a statu lu i; numai după 

ajungerea sa la un stadiu de ma

turitate politică, in care să se 

simtă oare-cum aşezat numai pe 

picioarele sale proprii; numai 

după ce poporul, in urma unei 

linişti şi p ă c i. îndelungate, va 

ajunge la un grad inalt in cul

tură morală şi materială, vom 

putea admite, că representaţiunea

sa naţională posedă onestitatea, 

prudenţa şi energia necesară pen

tru menţinerea statului iu starea 

sa actuală, sau pentru conduce

rea lui gradată pe calea fericirii 

şi progresului; iar pănă atunci 

atăt conducerea statului, căt şi 

educaţiunea politieă şi socială a 

poporului, trebuesc lăsate in măna 

acelor puţini bărbaţi înţelepţi ac

tivi şi cu adevărată iubire de ţară 

pe carii trebue să-i aibă ori-ce 

naţiune ăncă virilă. n Aceşti bărbaţi 
insă să nu fie verbuaţi nici-odată din
tre oamenii revoluţiunet, sau dintre 
demagogii de profesiune, căci—după 
cum ne probează istoria tuturor tim
pilor —  revoluţionarii şi demagogii 
nici-odată nau edificat ci tot-d'auna 
au distrus, tot-d'a-una au ingropat 
libertăţile câştigate de popoare, adese 
priu mari sacrificii şi lungi şiroae 
de sânge,« zic inveţaţii istorici 

Held şi Corvin.

In faţa acestor desiderate ale 

unui stat june, ce vom putea zice 

de statul romăn, a cărui condu

cere este lăsată pe măna demago

gilor, şi ăneă a unor demagogi 

de cel mai reu soiu, sub a căror 

suflare veninoasă totul veştejeşte, 

totul se usucă ? La ce viitor stră

lucit, la ce prosperitate ne putem 

aştepta intr’uu stat, in care masa 

populaţiunji agricole, aproape sin

gura clasă producătoare in astă 

ţară, gârbovită de suma contri- 

buţiunilor insuportabile, jefuită de 

toată suflarea oficială şi oficioasă, 

sărăcită pănă in pânzele albe, in 

mare parte buhăită de beţia ra

chiului, singurul mijloc ce i-a mai 

rămas pentru a-şi mai putea uita 

suferinţele, slăbită, abrutisată, des

perată şi bolnavă, decreşte pe zi 

ce merge, iar cei ce rămăn se 

imping energic pe povârnişul pro- 

letarismului ? in care proprietarul 

arendaşul şi comerciantul, fără 

a-şi vedea ruina ce-i aşteaptă, 

sunt coprinşi de paroxismul fri

gurilor speculaţiunii, alimentat de 

institute facţioase de credit, ca 

creditul mobiliar şi altele ? in 

care admiuistraţiunea nu este de 

cât un flagel mai amarnic decât 

biciul lui Atila, a cărei aetivitate 

culminează numai in persecuţiuni, 

şicane şi ja f?  in care justiţia nu 

este decăt un cult hibrid, pe al 

cărui altar se jertfesc adese drep

tatea, independenţa de caracter, 

curajul civic, şi câte odată chiar 

şi onestitea ? in care in fine, 

Tronnl este înconjurat de tot ce 

ţara are mai eftin şi mai abject, 

de pigmei înfumuraţi ca Stătescu, 

de pehlivani ca Mihălescu, de 

fanarioţi ea Rosetti-Ferichidis, şi 

de clovni burleşti ca Candiano, 

pe căud tot ce’i distins, fie prin

naştere, avere sau ştiinţă, este 

înlăturat, lovit de cel mai impla

cabil os traci sm ?

In astă penurie generală, ne 

putem aştepta ca representaţiunea 

noastră să fie alt-ce/a, deeăt in 

mare parte o adunătură de raame- 

luei, al căror singur merit con

stă in faceri de capriole, şi cari 

ca astfel sunt in stare, adese 

fără de conştiinţă, d’a vinde şi 

present şi viitor, şi ţară şi Dum

nezeu, pentru căte un oscior, ce 

din cănd in eănd s’aruncă de la 

banca ministerială in gura bestiei 

celei mai flămânde din această 

menajerie naţională?

La mulţi stilul nostru trebue 

să li se pară prea drastic, prea 

puţin urban, şi au dreptate cei 

ce cred astfel, dar întrebăm : in 

faţa cinismului şi a neruşinării 

eu care guvernanţii noştrii păl- 

muesc in zioa mare tot ce’i ones

titate, talent şi ştiinţă in astă 

ţară, pe când ignoranţa, linguşi

rea şi immoralitatea sunt ridicate 

la apoteosă, care mai poate fi 

condeiul, care— sub surexcitatiu- 

nea nervoasă produsă de aceste 

saturnale— voind să descrie fap

tele acestor canibali politiei, să 

nu scărţie pe hârtie, şi să nu 

stropească eu cerneală ? Impuri

tăţile psichiee ca şi cele fisice nu 

se spală cu spring-flovers ci CU 

leşie, care ustură şi arde ; rănile 

canffrenoase morale ca si corpo-
O . . I

rale nu se tractează cu uncţiunei 

de Gold-cream, ci eu scalpelul chi

rurgului, care tae afund, tae pănăO 7
ce dă de carne vie, unde doare 

amarnic, dar care din norocire 

mai e poate singurul mijloe de

vindecare.

Creerii şi judecata ne sunt in

geueral atăt de turburaţi, in căt 

vedem chiar bărbaţi de talent şi 

valoare, susţiind : ca dacă iu astă 

ţară mai avem ceva bun, dacă 

in mijlocul dedalului nostru de 

destrămare şi corupţiune a mai 

rămas ceva neatins de cangrenă, 

dacă in fine avem o instituţiure 

care să fi fâeut in adevăr pro

grese, apoi aceasta este justiţia. Ce 

parodie lugubră 1 Studiul justiţiei 

nu trebue să se facă după mode

lul a cător-va magistraţi cu ade

vărată ştiinţă şi de-o inaltă va

loare morală, şi nici in cercul 

restrins al Bucureştiului, ci el 

trebue să şi intindă investigaţiu- 

nile asupra întregului corp al 

funcţionarilor acestei instituţiuni 

şi peste tot orisontul ţerei, şi 

atunci se vor convinge panege- 

riştii justiţiei, că aeeastă a treia 

putere a statului romăn, este a 

treia mistrie a ţărei, şi ăncă poate

miseria cea mai rea. Nu pasiu

nea, nici impresiunea vre unor 

caşuri isolate, ci o experienţă 

continuă, făcută in decursul unei 

pătrimi de secul, ne autorisâ da  

susţine sus şi tare : că justiţia 

in loc să meargă înainte şi să 

prospere, din contră a dat io 

dărăt, şi azi e bolnavă, şi ăncă 

rău bolnavă. Am putea invoca 

sute de exemple, care ne-ar con

stitui o oglindă in care s’ar sfii 

să se reflecteze şi chiar cel mai 

decăzut magistrat al Europei occi

dentale. Exteriorul edificiului fiind 

mai spoit, eeea ce inşală pe mulţi, 

sar părea că promite mai mult 

decăt casei*' învechite ale trecu

tei dreptăţi româneşti; cănd intri 

insă in aceste pretinse sanetuare, 

afli un aer atât de infect, atât 

de sufocant, un miros de mue’r  

gaiu atăt de penetrant, precum 

nu-1 puteai afla niei-odată in pre

toriile bătrânilor. Simplicitatea 

modestă a celor vechi azi s’a 

înlocuit cu suficieuţa arogantă, 

şi adese stupidă a coconaşilor 

de bon-ton; hatârurile şi bacşişele 

bătrenilor azi s’au prefăcut in ser

vilism, spirit de persecuţiune, şi 

in mare parte in specularea justi

ţiei ; ear comoditatea orientală a 

celor trecuţi s’a transformat azi in- 

tr'o nepăsare destrăbălată, in spirit 

de şicană şi ’ntr’un einism nemai

pomenit pentru tot ce-i dreptate 

şi echitate, astfel ăncăt adminis- 

traţiunea justiţiei, şi ’n mare par

te personalul eare o exercitează, 

a devenit o plagă din cele mai 

mari in aeeastă nenorocită ţară.

Dacă justiţia noastră s’ar fi im- 

bunătâţit ’şi-ar fi făcut in adever 

progrese, atunci şi mulţimea rele

lor ce ne băntue n’ar putea exis

ta, şi nici viitorul ţării nu ni s’ar 

presenta atât de sombru şi des

perat. Istoria popoarelor ne pro

bează pe toate paginele sale, cum 

că o justiţie bine administrată a 

salvat adesea statul cel mai des

potic, pe cănd o justiţie rea a 

pierdut republicele cele mai libe

rale. Un stat in care cumpăna 

dreptăţii ’şi-a perdut echilibrul, 

conţine deja in sine genuinele di- 

soluţiunei sale, căci nimic n’a fă

cut pe om ca să renunţe la li

bertăţile naturii, şi să se supue 

la greutăţile unei asociaţiuni de 

stat, decăt tocmai garanţia drep

tului seu; odat’ aeeastă garanţie 

fiind zdruncinată, pentru el exis

tenţa statului nu mai presintă nici 

u t interes. Şi toemai acestui a- 

devăr filosofic, trebue să ascriem 

in mare parte indiferenţa publicu

lui pentru mişeliile ce se petrec 

şi cari mai curănd sau mai tăr-
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magistratura noastră Mutuală, zace 

cu mult mai afund, şi este cu 

mult mai plastic de cum I v£d 

criticii diletauţi de astăzi; el nu 

se poate vindeca nici prin electi

vitatea d-1 u/i Rosetti, 

namovibilitate; aci remediul trebue 

să fie cu mult mai eroic, el tre

bue să atingă boala la rădăcină 

şi să se estiudă asupra întregu

lui teren al palustrităţii sale. Ou 

altă ocasiune vom discuta poate 

in detail acest remediu.

Mai zilele trecute s’au îmbră

ţişat cei doi mari impăraţi la 

Danzig, ca măne se va intălni 

poate şi al treilea la Varşovia, 

şi iată sfănta alianţă de la anul 

cinci-spre zece pe cale d’a se re 

constitui. Cel ce va fi urmărit cu 

cel mai mie interes istoria deee 

niilcr din urmă, eredem că se va 

convins, cum că sfânta alianţă a 

fost tot dauna duşmana cea m 

înverşunată a statelor nuoe, şi cu 

deosebire a statelor de la Dună

rea de jos. Pe lăngă mizeria din 

năuntra, eată-ne dar si ’n faţa 

unui pericol din afară, şi ’n astă 

stare precară conducerea politi

cei noastre externe o avem con

fiată in mănile unei nulităţi lili- 

putiee ca d. Eug. Stătescu, a că

rui incapacitate absolută s’a pro

bat ăncă de cănd eu legea or- 

ganisării judecătoreşti dia Dobro- 

gea, a cărei decrepitudine am 

proroeit-o ăncă din anul 1878. 

Acest om, eare intr’un alt stat 

bine organisat, ar trebui să dea 

laudă lui Dumnezeu, dacă i s’ar 

oferi modestul post de judecător 

la vr un tribunal de provincie, La 

noi a fost ministru de justiţie, di

rector al căilor ferate şi ministru 

de interne ; azi este ministru de 

externe, măne va deveni de res- 

boiu şi poimăne mitropolit; e uni

versal blondul căţeluş al d-lui 

Brătianu; dacă comedia n ’ar fi 

prea dramatică, ar trebui să puf

neşti in cel mai extravagant hohot 

de ris homorie ?

Să nu ite facem iJusioni, statul 

romăn a intrat; df ia in stadiul dis-

vjtabil disoluţiuiina, dană nu vom desueraţione, stimularea reforme- 

îs'Miti d a-i aplica ăncă la timp. o lor de j» s poate fi un fapt pa- 

dosă suficientă de acid tahcdic, c;.re triotie; ,-u toate acestea el va 

să-i împedece putrifioarea. Iudrep- remăuea totd mna un act hasar- 

tarea răului de la sine nu ne poate dat şi imprudent Să uu aşteptăm 

veni. Capii roşiilor, a căror luptă dar. păn’ce va ineepe să vor

nici prin i- politică n’a fost nici odată stimu- bească opxld mut al ziarului „Cura- 

lată de principii, ci pur şi simplu pgna,“ foae in mare parte foarte 

numai de dorinţa d’a acapara pu- bine scrisă, ci să căutăm de-a 

terea, chiar dacă ar voi, nu se stre -ate c’0 oră mai inainte pă- 

mai pot întoarce pe calea virtu- nă la treptele Tronului, şi acolo 

ţii şi a intereselor naţionale făr’ , atingând urechea şi inima R ege- 

a se pierde cu totul; căci mijlo- j lui, să’l deşteptăm odată din som- 

cu lor de atracţiune nefiind altul j nolenţa in care l-au vrăjit piticii 

decăt numai satisfacerea pasiuni- ce ne guvernă azi.

I ,or celor mai ordinare, şi a spe- In mijlocul valurilor de corup- 

culaţiunilor celor mai triviale, in | ţiune ce ne’ncunjură, in faţa pe- 

momentul ce s’ar incerca să pue j riculului care ne amerinţă, ce face ! 

o stavilă curentului corupţiunii, se | oposiţiunea ? ce face elita socie- i 

vor afla părăsiţi de toate Carada- tăţii române ? Pentru ce, voi băr- * 

lele, Mihăleştii, Costineştii, Cărciu-. baţi valoroşi şi cu greutate in ' 

măreştii, şi de toate celelalte reptile ţară, nu vg mişcaţi? pentru ce! 

cari compun actualmente clica ro- nu desfăşuraţi odată drapelul lup- 

şie şi al căror element de viaţă este tei ? Dar al luptei viguroase şi e- 

numai jaful şi exploatarea. Curen- feotive, căci cu mijloace plato- j 

tului pernicios de azi, trebue o- , nice, cu paliative metafizice răul | 

pus dar nu contracurent limpede I nu se mai poate stăvili, şi cu a- 

şi viguros, care să aibă îndestulă tăt mai puţin vindeca. Oare din i-|

putere pentru ea s’apese la fund 

ingredienţele noroioase in care
nima bărbaţilor distinşi ai ţării 

să fi perit orice curaj [civic ?

notăm actualmente. ̂  Acest con- să se fi stins orice iubire'de ţa- 

ra-curent trebue să 1 formeze o- ră ? orice interes pentru binele

josiţiuiiea oamenilor cu cap , i- 

nirnă şi greutate in ţară. Ridice
public ? să fi devenit toţi opor

tunişti ? dar in asemenea caz pen-

aceşti bărbaţi odată stindardul a- j tru ce nu au cel puţin francheţa, 

devăratei lupte , şi ţara va fi j d’a o spune verde ţării , ca să

cu 61! nu mai conteze pe ei ? pentru ca

In  momente de criză, reformele , atunci şi ţara, ingenuchiată şi bat- 

intrun stat nu pot porni decăt jocurită de vampirii cari o eug , 

numai dela două extremităţi, de şi părăsită de fiii pe cari a con- 

su8 sau de jos. Reformele ce por- tat, să ştie a’şi face singură drep- 

nesc de sus, au adese un mers tatea.

dulce, liniştit şi pac in ic ; cănd Sunt căteva luui de când s’a 

ele sunt conduse de măni pure , semnalat necesitatea unui congres 

de sentimentul patriotismului, al | «aţi,na i, in care să se concerte- 

dreptăţ î , al onoarei şi moralei ze mijloacele de luptă, să se in- 

publice, ele in,ălzesc inima po- trodu-,ă unitatea in luptă, şi să 

porului întocmai precum, latr’o ; iaceteze odată luptă a-.tualâ de 

frumoasă zi de primăvară, razale fra n c-tirori, care nu ne duce la *

aurite ale soarelui incălzese g lo- j nici un resultat practic. Fn mai !

bul pămăntului. iar reformele multe părţi ale ţării ideia a fost! 

ce pornesc d<? jo s , au totdauna bine primită, probă diferitele zi-J 

un pas turbulent şi adese des- are cari aa secundat-o, pentru ce 

tructor, ele s asemănă uraganelor J dar matadorii diferitelor g rupuri1 

care de şi in turbarea lor curăţă din oposiţiuue , nu se’nţeleg in-

de persoane , pentru ca să jert 

fească impreună la unul şi acelaşi 

altar al patriei ce sufere ; pentru 

ce iu fine, nu’şi striug rândurile 

pi nu se unesc a face cu toţi 

impreună un apel călduros la ţa 

ră, «onvocăi d o intr’un mare eon 

yres naţional ? şi fie siguri că 

ţara ’i va secunda 1 Mijloacele d 

luptă sunt multiple , pacinice şi 

constituţionale, le lipseşte uumai 

vulgarizarea şi unitatea luptei 

aceste câştigate, paraziţii roşii vor 

cădea dela putere precum cad 

viermii din rana ce incepe a se 

cieatrisa.—  Timpul e suprem, fa- 

ceţi-vă datoria pănă ce nu va fi 

prea tărziu, pentru ca nu rătăci

rea de apoi să fie mai rea ca 

cea de’ntăiu 1 Dacă , continuând 

mişelia şi incuria actuală, ţara 

va peri, responsabilitatea va fi a 

voastră fii, nepoţi şi strănepoţi 

ai vechilor boeri, a voastră ce

tăţeni avuţi ai ţării, şi a voastră 

oameni de merit şi ştiinţă ai na

ţiunii române ! căci ţa ra , in voi 

şi-a pus nădejdea, iar nu in haita 

Caradalelor I ! 1

S’a discutat proiectul de progr 

tru licee. S’a respins redactarea, 3 
pentru limba romană şi s’a admis t 

d acum un an. Pentru limba h t i : 

fraacesă, limba elenă şi limbi g| 

votat textul corn imunei; Asernen 
geografia.

Aseară, Juoi, a urmat dt>sba| 
gramei.

W

La 19 septembre (1 octombre 

începe un nou serviciu postai, a<*H(ri 

chetelor poştale, cu toate statete, cî| 

nea poştală, afară de Kusia J  

Pnn acest serviciu fiecare parti 

putea primi sau trimete pachete !' ii 

claraţie de valoare in straină ate, § 

tate de 3 kg. plătind 75 bani p j  

care stat, percursul, plus o taxă a<î 
de 25 bani.

J  
i"1 ' |\|
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Galaţi, 16 Septembre 1881.

Delflnnl.

atmosfera de exalaţiuni mefitice 

totuşi lasă in urmă-le şi victime
tre sine ? pentru ce nu renuaţă 

la micile veleităţi de partidă şi

IN FORM AT IU N I

D. Louis Ulbach, cunoscutul scriitor fran

cez, soseşte astă seară din Viena. D-sa va 

trage in gazdă la d. Rosetti.

Aseaiă, la teatrul cel mare, a avut loc 

banchetul dat in onoarea d-lui de Rosny, 

preşedintele societăţii etnografice din Paris.

I D. Poteca, prefectul judeţului Ialomiţa, 

se va permuta, dupi cum am anunţat, la 

Vlaşca, in locul d-lui Ciocârlan.

Membrii cari cimpun comiţinl agricol 

din judeţul lîovurluiu suut următoarele 

P'-rsnane: d-nii Q. Fulger, Ilie >oiciu, Ion 

Plesnilă, G. Antaki, Oostake Buşila, Pauait 

Nică, Ion Liga, George i ’avalisti, Petrach 

Constantip şi Cost ike Atanasiu .

Trenul de ieri dimineaţă despre Ploieşti 

a călcat iu gara Peris pe o doamnă nu

mită Lăzăreseu, sora ofiţerului Constanti 

aesc.u, care s a reintors inapoi in Bucu

reşti. A fost transportată in spitalul Col
ţos;

D-na Lăzăreseu aste greu rănită ia pi
cioare.

Miercuri, consiliul general de inveţămgnt 

s a in trimit la 8 oi** seara.

Un martor ocular descrie in i 

următor şcenele petrecute in coil 

ateiştilor ţinut la 6 Sept. in 

„De ieri se ţine aici un cong's. 

ateişti intr un teatru obscur de; jj 

y .  Adunarea s’a deschis ca 

'urtunoase de : „Trăiascil repub%QQ 

niversală ! Trăiască libertatea jS^mi 

ătoare! Trăiască revoluţia soc fa ^  
Reşedinţele este cetăţianul E i  

Lepelletier, redactor la *MarseilW  
Afară de Bruxel, au fost repreztt 

numai oraşe franceze. Prima ş|[ 

na făcut treabă mare. Un oratl 

Havre a zis, că preoţii sunt vSL 

tori umanităţei; unul, care a m l  

rat la aceste cuvinte, a fost che l  

tribună şi intrebat cum se nuiM 

ceea ce a provocat următorul sc,#*f 

Cel intrebat ('foarte liniştit): E i l  

pastorul Hirsh. (Aha! ris san® !' 

general). M6 siliţi să iau cuv il 

Subnt preot al bisericei protes«'a 

| (Sgomot.. Un belgian: Lăsaţi’l săVo S,‘ 

jvească şi apoi va păţi ca un colfe^ 

s6u in Bruxel)... Sunt laiă de falSf111 

şi tot aşa de respectabil ca şi d-v|j 

tră, dar d-voasiră. vorbiţi aici def 

te cestiuni absuacie, cari vg sui| 

totul sireine.“— y^oi sgomotul H  

aşa, in căt trebue să părăsească trifclj 

Un ceiăţean radical din Paris 

nunţă frasa: „Religia proiestantă 

mai rea, de căt cea catolică.“ Atijlife 

domuu Hirsch apare din nou şi s^fil : 

„Aceasta e o discuţiune şciinţitică a 

nu palavre de cafenea 1“ (Sgonrj. 

'reşedinţele dojeneşte pe orator). I . 

numesc clerical**, continuă d. Hirij 

„pe mine, fiul meu exilat, pe m 

uu Alsacian! Voiţi să răpiţi copilul 

la familie, spre a ’l da comunităj 

‘rin aeeasta sunteţi numai nişte ih| 

ratori mizeri ai lui Ludovic XIV. 

el a luat copilul de la mamă, sprj

Dineţ

F O IL E T O N * ,

Contraste caracteristice,
sau

o episod a d in  v ia ţa  roinănă.
No-velă originală, 

de

P. P. . . ,u.

(Urmare) 44

„Te rog ce istorie s’a intern plat cu Străm- 

beanu ?c intrebă ea după o pausă oare

care.

»0 ! asta este o istorie oribilă, cu to

tul nepotrivită pentru auzul d tale.»

„Cu toate aceste te rog povesteşte-mi -o.f

»Să-ţi o sp :n dar in căte-va cuvinte. 

Strămbeanu este, sau mai bine a fost, căci 

acu uu mai este, un proprietar mare şi a- 

vut in districtul Mehedinţi. El trăea des

părţit de copii şi soţia sa, ca cel mai ma. 

ra despot pe moşiile sale, Pămentul cel a- ^

*) Vezi j»Timpul“ No 140 - 202

vea era fertil şi u.or de cultivat, cea-ce 

făcea ca cu toata cin ca cca grea ţgranii 

Ini să se afle iu condiţiimi suportabile. Am

bele părţi erau dar in aparenţă mulţumite, 

.de şi cruzimile şi căpriţele despotului fă- 

c^au cate odafrl se vibre/e d turbare ini— 

ma nenorociţilor sei clăcaşi ; deprinderea 

insă uăbuşia mai tot-deauna aceste irita- 

ţiuni de nemulţumire ,

„Astfel stau lucrurile pănă in momentul 

cănd Străm beau ului ii căzu in snccesinn i 

o moşie din districtul Teleorman, ce e si 

tuată in mijlocul unor bălţi şi mlaştine 

mefitice, din care causă această moşie a 

fost tot-deauna lipsită de locuitori. Acu 

declară Strămbeanu clăcaşilor sei, cum că 

o parte din ei au să se mute pe noua mo

şie, remăind de o cam dată soţiile şi co

pii pe moşiile Mehedinţi, peniiu a face cla

ca bărbaţilor ce se mutau in Teleorman. 

Ţeranii se temeau d’o depărtare atăt de 

mare, ei auziseră d.‘ frigurile palustre de 

care mureau oamenii ca muştele, şi apoi le 

vinea şi greu sa se despartă de brasda lor 

cea veche şi de familiile lor iubite, singu

rul odor ce aceste fiinţe nenorocite mai pu
teau avea in lume."

>RugXminţi, plângeri, profesturi, oferirea 

d a face clacă indoită, toate aceste nu le 

ajutară nimic, proprietarul nu vrea să ştie 

de durerea lor, şi ocărmăitorul ii dăduse

dorobanţi cu cari să-şi execute voicţ . A- 

tunci ţeranii desperaţi d’a mai putea afla 

ajutor unde-va, se decid d'a-şi ajuta ei în

şişi, nmorind pe proprietar. Ei aleg patru 

din ai lor, cari intr'o dnpa-prănz pe cănd 

Strămbeanu dormea intrară pe nesimţite in i 

camera lui, inarmat fie-care c • eăte un cin- 1 
mag. şi după ce I deşteaptă şi-i zic : „Bo- , 

erule, ai fost omul cel mai hain şi fâră | 

de milă din lume; după ce ne-ai luat, tot 

acu voeşti să ne eai şi copii şi nevestele) 

ear pe noi să ne trimeţi in toată lumea 

lui Dumnezeu? Decăt să-ţi dăm in-ă copii, 

mai bine am hntSrit să ne perdem sufle

tele, de aceea am şi venit ca să te omorim, 

pentru ca astfel să scăpăm cel puţin copii 

din ghierele d-tale,« il bat pănă ce-1 o- 

moară. In urma asta se’ntorc liniştiţi la 

casele lor, şi s’apucă din nou de muncă 

ca şi cănd nu s’ar fi întâmplat nimic.*

Zoe se’ngălbinise toată de oroare, şi cu 

manele-i tremurănde işi făcu semnul cru- 

cei. Emil începuse povestirea c’un ton li

niştit, cu căt insă inainta mai mult, cu 

atăt şi vocea lui devenea mai animată.

»Ce zici Zoe,* continuă el >ii să mai 

aperi o stare de lucruri, in care omului 

lipsit de ori-ce sprijin nu-i remăne altă 

alternativă : de căt d-a şi alege iutr’o su

ferinţă insuportabilă şi 0 crimă oribilă 

>Trebue se admiţi Emil, cum că propri- J

etirii barbari, lipsiţi de milă şi ori se simţ 

de omenire, nu sunt de căt o excepţiuue ; 

chiar interesul lor propiu ii sileşte ca să 

se poarte bine cu ţeranii.*

>Asta nu resolvă chestiunea Nu indul

genţa şi simţul de umanitate al celui pu

ternic trebue să fie scutul celui slab, oi 

legea egală pentru toţi trebne să vie ca 

să mpedece abuzul unia şi cruzimile celui 
1 alt.

»Reutotea oamenilor nu se vainfrenănic 

odată prin legi 1 urneşti,•* respuus- ea cu blăn 

deţe ; »compătimesc din tot sufletul pe a- 

ceşti nenorociţi ţerani, cu toate aceste drep

tatea proprie, resbunarea este ceva oribil; 

dacă ar remănea nepedepsiţi — ce crezi’ 

care ar fi urmările ?

»Fii liniştită, scumpa mea verişoară I 

nu vor scăpa de penalitate. Totul ce să 

speră pentru ei e : că poate nu-i vor bate 

pănă ce-i vor omori, după cu m s’ar putea 

că o doreşte tatăl d-tale.“

Ea tresări de odată, şi c'un aer plin de 

stiperare işi rid ică capul ; in această posi- 

ţ'une ea era fica adevSrată, fica superbă a 

marelui Ban Buzescu*

,TatiU meu ar avea cea mai mare drep

tate, pentru ca să pedepsească cu aspiimea 

caa mai extremă o revoltă a ţeranilor sei 

pentru că el îngrijeşte de ei ca an ade- 

verat părinte de familie. Uită-te la starea

lor aci in Buzeşti, precum şi la ori «  , 

alta dintre moşiile noastre, şi sum sigi 

că te voi convinge, cum că eliberarea 

de clacă n’ar fi de căt o nenorocire p i  

tru ei.*

>Te rog <c»ză-me daca ’ţi-am causat r 

rere, şi fii sigură că nimic in viaţa o 

nu m’ar putea nemulţumi mai mult, * 

căt conştiinţa eă te-am ofensat,* repl 

el c’un ton plin de afabilitate.

Ea ii zimbi in semn de reconci' iaie 

şi cum s'ar fi şi putut supera pe el, 

măcar pentru un siugur miuut?

»Astă istorie, pentru care pregăt-sc M 

nistrului m<*u un raport detailat, pe ca 

el voeşte să-l supuuă lui Vodă, me pe 

secută ne'ncetat. Nu am odihnă nici in sor 

nul, nici in visurile mele. In contra voii 

ţei mele, ved mereu o analogie intre ace 

nenorociţi ţerani, cari işi a>ceaptă sentii 

ţa, şi acei bravi Poloni, cari smulşi di 

patria lor sunt aruncaţi pe şesurile inghj 

ţaţe al* Siberiei, pentru — pentru că vo 

inţa unui singur om a decis astfel l Da 

nu-i nimic, şi acest singur om e muritoi 

şi succesorul lui are....“

(Ta urma) ■,
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V w cu ia  unitatea credinţei

I jpâ cum voi vreţi să aduceţi la

ţ|

in Franţa, 

in

linire unitatea soci al \ O naţiune <■ 

le rn icâ  numai tari cu convingeri reli- 

*se. Republica americană a inţeles 

-iJfeasta, ea, care la expoziţia univer- 

l l j l  a pus in fruntea pavilionului ei 

'nvinte din evangelin. Vie oria voas- 

va fi peirea Franţei.

Oratorul » fost intrerupt la fie-ca 

cuvfint pănă ce in fine i s’a astu- 

'"fflt gura. Iules Allix, un fost mem- 

I  a al comunei, a cărui minte nu prea 

fî1 ia loc, a ţ o ut o vorbire, despre ca- 

Manedlaise* zice ca a fost « o 

iprovizare lungă şi înfocată. Apoi 

bgresul s,a amănat pentru luni.

La ultima şedinţă, a as staî şi Ro- 

iefort ca delegat al liberilor cuge- 

L0ri din Nantes. Se propune ca vii 

jarea adunare să fie la Roma. Le- 

[liftier i a trebat; „Ese la Roma 

li grup constituit de liberi cugetă 

Da,8 respunse Leo Taxil, „ba 

|at chiar două grupuri, cari au vo 

t medali de aur acelor tineri ce e 

§au să arunce in Tibru rfimSijiţele lui 

us IV. Dar in capul unei reuniuni 

B afli un francezo-fob, Pelrucelli de 
■ ffaftwa; deci să ne adresăm la al 

| doilea grup, care are de preşedinte 

| fe S*.nzogi.o » Aşa dar congresul se 

jra ţine la Roma. Apoi s’a mai discu- 

ujsllat punctul, dacă congresul are să 

-x se numească v congresul liberilor cu~ 
\n\getători* sau „congresul liberilor cu- 
! ,(getători socialişti,» Roche fort a fost

al tribunalului Nenmţn, este permutat in 

aceiaşi calitate la tribunalul Teciiciu, in 

locul d-lni Dimitrie Petrnviciu.

D in^re mnlţimile de periniţe espuse 'mi j I d fruntea lui străluce un costum nou

amintesc câte-va; una lucrată cu solzi de | preoţesc eu eticheta »De

Din Sibii 1>

Domnule Redactor

î l

* y  

ml.4

fcontra adaosului de socialist, care to- 

Itişi s’a primit, Rochefort era să’şi 

Besvolte părerea, dar nu i s’a permis. 

||Rodiefort răspunse: „Conventul din

,M 792 s’a purtat a^t-fel, cănd a votat 

„«noartea tiranului. Ori-ce representat 

JLV1 putea desvolta de pe tribnnă votul 

Su.“ Supărat, Roebefort părăsi adu- 

|uea, care ’i imputa cam pe faţă, că 

re^apucături aristocratice, pentru că 

ezuse intr’o lojă, şi nu la masa de

legaţilor.

f i i

Ba

C r o n i ca

Astă noapte, cu trenul dela 3 ore 30 

Briiiiute a sosit in capitala trupa circului 

K^mbser.

Cerni s’a înseninat azi cu desâver<îre. 

iPemperstnra este mai dulce. Barometrul 

rată timp frumos.

Direcţiunea căei ferate romane. intSmpi- 

jnănd oarecari greutăţi din lipsa luoratori

ilor speciali indigeni, doreşte să mai infi- 

; inţeze o şcoală de ucenici pe lângă şcoala 

- de mecanică dela Herăstreu.

Bur^a de teii*gra6e pentru şcoala supe

rioară din Paris s’a acordat d-lni • Căsâces- 

j ca, in urma concursului ţinut ieri la uni- 

JJ yersitate.

In urma analizei himice, făcută de d. 

doctor in himie Alfred Berna th Lendway, 

mai multor beuturi şi lichide spirtuoase 

şi alimentare, constatăndu se că unele sunt. 

vătămătoare şi chiar otrăvitoare, conţinend, 

intre altele, piatră acră, ac*d sulfuric (vi

triol) şi analină in cantitate însemnată , 

s'a Inst dispoziţiuni pe de o parte să se 

coofisce beuturile înveninate, iar pe de 

alta cei dnvi-diţi falsificatori , şi anume 

David Mar cu (Iancu Barocii) ţi /. Gol- 

demberg din Caracsl, să fie daţi in jude

cată.

f i  ţn{ fj
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Pasa de depuneri va respunde. cu înce

pere dela 1 Octombrie viitor, dobendă de 

1 şi jumeute la sută pentru toate depu

nerile ce i se vor face in numerar . con

form art. 1 din legea specială. Iar. in ce- 

ia ce se atinge de sumele depuse mai din- 

akte, se menţine pentru aci stea dobenda 

de 3 la sută pană la 1 Ianuarie l c82.

D. Alexandru Papadopul-Calimaki ’̂a 

numit in calitate de comisar general romăn 

pentru constatarea pagubelor aduse de ai - 

matele imperiale ruse.

D. Siarlat Orescn, actual jude-instructor

Pavîlîonul expoziţiunii din Sibii e con

struit de scânduri avend forma unei linii i 

perpendiculare, căzută pe o linie orizon- ; 

tală. Linia orizontală e cel puţin de doue 

ori mai mare decăt cea perpendiculară, i 

Faţada o formează linia orizontală. D asu- j 
pra intrârei e un stindard alb. Să intritm.

In faţa uşei e o piramidă a cărei bază e 

formată, de un cerc. Ghivec1 cu flori co- 

ronează fruntea piramidei. Dela creştet 

p^na la bază t>a e impărţiră iu *-tagere »- 

•operită cu deosebite obiecte de măuă lu

crate in asilul , Elisabeta Doamna.* A- 

<-e»sta piramidă împarte linia orizoatalâ in 

doue obiong'iri egale: oblongul drept şi o- 

blongul stâng; in faţa ei se întind- o- 

blongul liniei perpendiculare. A-easta e 

disposiţinnea internă a pavilionului de es- 

poz'ţie.

Obkragul din dreapta ţapiţat, cu covoare 

ţerăneşti, e tăiat prin mijloc de o masă 

lungă acoperită de fel de fel de lucruri 

de mănă. Laturile oblongului in afară de 

Cea mărginaşe piramidei snnt mobilate cu 

me-e împodobite de lucruri de mănă ţe_ 

răneşti : i i , ştergare , crătinţe", marame , 

broboade, covoare etc. lucrate cu multă 

măestrie. Se înţelege că trebue să fi fost 

lucrate cu multă măestrie , căci femei şi 

ftte româneşti au purtat acul cu măestrele 

lor degete. In faţa piramidei la începutul 

mesei mijlocii din oblongul din dreapta e 

un costum întreg al unei fe'-iţe muntence. 

Fluturi de aur şi argint peTjoraugicul gal

ben, florile împletite in ro-ju şi albastru 

pe cămpul negru al crătinţei ’mi eau o- 

chii. Biletul înfipt arată numele proprietâ- 

resei in mijlocul munţilor patroni ai nea

mului nostru, in inima Oarpaţilor. Gân

dul sboarâ mai răpede decăt fulgerul; bra

zii seculari înconjoară o fantă niţă »Dorul 

Lelei.« Apa curge mai rece decăt ghiaţa, 

mai limpede ca cristalul pe scocuri d*- brad 

din creştetul Carpaţilor. Costumul munten

ia forme vii : iia cu fluturi .ascunde 

dragi, dui hulubaşi, mănicile largi la 

string in .creţe . . . PSrul m gru 

cade pe spat- in cosiţe groase împletite in 

panglice roşii. La ureche o garoafă bă

tută. Zimbeş e cu drag, contra-tănd cu 

perul negru ca pana corbului ; fata căzend 

pănă la glesne lasă să se vadă picioarele 

mici şi albe ca caşul. Măna dreaptă ţine 

doniţa la gura scocului, stânga ciup* şte 

fota fără conştiinţă ei. De sub lungi'e-i 

2ene raze, blânde cad in doniţa, ea se găn-
O
deşte...cine ştie la ce.

Me întorc repede, deşteptat din vi^e de 

glasul unui prietin. Invo untar esclam : 

Ţeranca dela făntăniţa „Dorul fetei !“ La 

spate lucra o româncă din Carpaţi, ţesea 

la re-boiu. Era ea, munteanca visului meu. 

Na me mir că semănau ca doue picaturi 

de apă. Toate româncele sunt frumoase 

ca zinele visurilor.
Maeştri a cu care sunt lucrate obiectele 

de mănă din tot oblongul din dreapta m’a 

captivat. Am auzit, un străin corespondent 

al unui ziar unguresc zicând cu destula 

ironie frămentată cu păr-re de ren cloco

tind in ascuns : „Multe din aste lucruri 

sunt lucrate la Paris.' Fraza nu me su- 

pgră; dimpotrivă me bucură. Pe care din 

toate aste obie te să stau să numesc ? 

Ar trebui să copiez tot catalogul lucrurilor 

de mănă ca să fiu drept. Nici spaţiul, ni. i 

timpul (na gazeta) nu ’mi permite. Pentru 

toate măestrele, c mplimente sincere şi ex

clamaţia din inimă: Am fost incăntat şi 

ftmea romănă a făcut onoarea exposiţiunei

Citez câte-va i biectedin aducere aminte. 

D-şoara Petronela Missiciit are un tablou 

admirabil.
Bustul lui Alcsandri foarte bine nimerit 

e cusut pe un câmp albastru. O ghirlandă 

de lauri, legată cu panglici in culorile na

ţionale inconjoră bustul. In nouri, la s'ăn-

peşte mi-a atras băgarea de -eamă. Ideea 

u-rvei Elisa Mureţianu e de minune.

Oămpul negru al perîm i e împărţit in 

opt radii ovale mărginite in alb şi roşiu; 

iu ovalul p: imului radiu e dorobanţul cu 

puşca la picior, al doilea oval representă 

un ţeran cu -ecerea, al treilea oval o ţe- 

rancă cu furcă, al patrulea oval iar doro

banţul etc.

Perina cusută cu lână de d-şoara Eu

genia Perţinar ’ţi fascinează ochii prin 

împletiturile i mă'S^re.

Şi cine să poată cita numele t, ut'lor a- 

cestor d-ne şi d-şoare cari au ridicat vaza 

exposiţiunei din Sibii ? Cine să poată ţine 

minte toate iile cusute cu fir şi cu flutui'i, 

toate feţele măndre, toa'e prosoapele, toate 

broboadele, maramele, etagerele, coşurile 

de mănă, cămări^! broderiile fine espuse

aici ? Să trecem dela lucrurile de mănă. 

Era cat p aici să u it ! Aristocratifeul covor 

pentru arme de venâtoare ’mi bate la ochi. 

E cusut cu lână infelurite culori, a căror 

armonie place privirei. E lucrat de măes- 

strele degete ale d-̂ oarei Alexandrina 

Sterea Şuluţ. singurul obiect espus dori' 

de mine a fost acesta ; din nefericire ni: 

era de venzare.

cei 

vise 

umer se

gintei latine.* In pla- 

s'rofă din cântecul co- 

,In  ziua cea de ju-

ga bustului un inger ţine o lyră. D’asnpra 

iuscrîpţia : »Mu'a 

nul de jos u'tima 

ronat la Montpelier : 

decată. ... “
D-şoara Cornelia Răduţiu a c sut d> 

m'rge'e de aur pe cănip alba-t u întreg 

cântecul gintei latine.
Am admirat uu buchet de fl"ri aitifi- 

ciate făcute din pane ded-na E. Fuscariu.

1) întârziată din cauza aglomeraţiei ma

teriilor.

Să trecem in oblongul din fund forma, 

de linia perpendiculară. Pe mesele din 

dreapta iar lucruri de mănă. Să ve fac o 

mărturisire in corştiinţă.

. Când am fo^t mic mama nu m a inveţat 

decăt la ciorap; nu me pricep la măestria 

cusutului, şi să ve vorbesc de ciorap mi-e 

frică să nu să supere cucoana ÎSastasia 

vecina mea.

In fund tablouri de pictori români. Bră- 

tianu, Rosetti, ('ogăluiceuiu, Avram lancu 

Ouza snnt binişor lucraţi de penelul pic

torului braşovean Mih. Pop. ’Mi-a plăcut 

copia (zic copie; căci acest tablou l’am mai 

\ezut undeva) tabloul lui »Săntul Antonie 

adimenit*. Atăt culoritul tabloului cât şi 

expresia fisionomiilor e, foarte bine,

Săntul Antonie cu palma iutinsă spre o 

femee blondă de o frumuseţe rară. cn măna 

la frunte goneşte adimenirea; femeei zim- 

bitoare pleacă capul ruşinată; in umbră 

satana parcă ar scrîşni din dinţi.

,Betrănul* tot de''M. Pop a fo<t cu drep 

cuveut cel mai lăudat tabloa Nici vorbă 

de comparaţi - cu Tîembrandt, mejterul ta

blourilor de persoane, dar intre chipul lui 

Rosetti şi „Betrănnl“ diferinţ e enorraăt

D-şoara Emilia Popovici tenăra artistă 

admirată cu drept la esposiţia artiştilor in 

viaţă a espus doue tablouri : »Cerşitorul'“ 

şi »0 ţerancă* stând gănditoare pe, un 

buştean răsturnat alături desagii şi o stra

chină de păment. Bată ventul, plouă, ful

gere ea tot a dus de mâncare la câmp lui 

Niţă al Măriei.

Me laud ca o puternică vedere aşa că 

n’am putut descifra multe nume a unor 

tablouri aş'zate prea sus.

Amintesc că representau ele : jTurnul 

Colţei* bisericele „Stavropoleos3, ,Radu 

Vodă* etc.
Pe mesele aşezate in fundul acestui o- 

blong şi spre stănga erau încercări caligra

fice şi harţe de miuuue nimerite ale eleve 

lor din asii.
/. G. Coliban din Braşov, a sculptat ini 

lemn de minune tabloul “Romăuiei in ie-1 
peiidentă.* Tot în lemn tăiaţi sunt „sera- 

linii“ (uşile) unui altar di: preotul Andro- 
nie din Braşov.

Urmează secţia mineralogiei!; departe d’a 

fi fos* prietinul profesorului meu de mine

ralogie eram să tr.-c, dacă un prietin nu 

me făcea atent.
Aci era espus ^Cornul de iarba du puş

că folo'it de capul lesvrătitorilor Nic Ur- 

su Horia 1784. E ’ un corn de vacă in-bis 

la partea de jos cu un capac de lemn 

negru.
Alături era un prapor vechiu, de prin 

I veacul al 16 păşit in podul unei biserici 

Praporul rupt prăpădit e usemnat prin iu- 

I seripţia lui: pe o f>ţâ cu literile sânţilor 

i Mt-todiu şi Ciril, pe altă parte româneşte 

i ca litere latine. Am rugat po un prieten 

I al meu să copieze inscripţiile şi sper că 

nu va pregeta sa mi le trimită.

Iu secţiunea mineralogică ara privit un 

curios i rar fenomen al naturei; aur cu

prins in cărbune de păment.

Alături e un hărdău cu nn praf negru ; 

e praf d>- au1' din Abrud; opt flăcăi înalţi 

ca brazii, leg ţi in spete, cu ochii negrii 

mari, viteji „recelui munţilor" s’au inde- 

’etnicit cu spălarea aurului. Din nefericire 

n’am putut fi ac do cu ucestprilej.

Că e-va ■ uviute, d-le re Iactor de-pre o- 

blougul din stănga.

izare“. Curi

oasă e legătura de idei.

Vezeiid costumul şi eticheta, găndul 

fară vne se opri tocmai in residenţa mi

tropolitană.

înşiruite sunt productele industriei in 

«stă parte a esposiţiei. Mejterul Nicodi- 

mescu,, tăbăcar, exoune piei de diferite ca

lităţi. Trebue să ai desteritate ca să poţi 

deosibi intre pielea de oae şi piela de vi

ţel iu aparenţă amen lone de viţej. Din 

Colo pantofăria şi ciobotoria foarte bine 

representă: ă; dela gbeta cuconaşului pănă 

la cisma lată şi comodă a ţăranului.

latre lucrurile templăriei deosebesc un 

dulap de nuc lucrat cu oarta deosebită de 

B. (r. Papovici. E de • veuzare şi preţul 

de 500 fi. greu aţită dorul de a-1 cumue- 

ra. Se crede că va fi pus la lot. Fericit- 

va fi cel ce va câştiga. Străchini de pă

ment, şi tinichea, de ale cof ta ilor, de a- 

le meşt-rilor lăcătuş, o canapea, in fine 

toate ramurile industriei representate .

La intrarea exposiţiunei se ved căruţe, 

pluguri, trăsuri, maşini.

Nici un glas n'am auzit rostiodu-se cu 

rea împotriva exposiţiunei. Mulţumirea tu- 

tnlor a fost mare. Felicităm din suflet co- 

nitetul însărcinat cu aranjarea.

Salutări câldurose.
Sibin 29 8ep. 81,

B etegnosa.

incurajeze şi ceilalţi disideuţi la supunere.

Ciroisiunea interiiaţionalft îşi urmează 

ancheta, care va fi lungă şi laborioa-ă.

ULTIME ŞTIRI
MUnchen, 29 septembre. — Dicta Bava- 

riei a ales pe baronul de Ow prezident, cu 

I 04 voturi contra 2 şi pe dr. Kurz |vice 

prezident, cu 83 voturi contra 70.

Roma, 29 Septembre. —Tt leg ama con- 

suului italian din Melburu (Australia) nu 

spnne nimic positiv asupra soartei tran

sportului marinei regale italiane „Europa*. 

Noutatea că acest transport s’ar fi înecat 

aproape de ÎDsula Thursday a ajuns la Co- 

oktown prin nu paguebot, de unde consu

lul italiau din Melburn a primit-o prin 

telegraf. Transportul »Eurcpa* ducea in 

Italia obiectele de artă cari figuraseră la 

exposiţia din Sidney, in secţia italiană.

Azi a aperut auto-biog'afia exomonicu- 

lui copte Campello, care explică trecerea 

sa la prote-tantism. Autorul a adresat bro

şura sa P-ipei, cardinalilor, prelaţilor şi 

. diplomaţilor.

dinPriuţul Napoleon. sosit aseară 

i Constantinop.d, a plecat azi dimin -aţă

Ştiri din afară

Tiflis. — Congreşnl orîentaliştilor a 

ţinut, la 24 curent, o şedinţă extraordi

nară, sub prezidenţa d tui Virchon, care a 

declarat că datoria tuturor delegaţilor pre

sanţi e de a rectilica părerea eronată ce 

domneşte in Europa asupra caracterului 

pretins neo<pitalier şi resboinic al Canea- 

sienilor.

D. Virchow a adăugat că, mulţumită 

Rusiei, această regiune a devenit ospitalieră.

America. — Se telegrafiază din Cleve- 

land, cu data de 24 :

Trenul care aducea aci corpul d-lni Gar- 

field, pe tot, percursul a fu st incoujarat 

deo mulţime mare de popor, care-şi de- 

moustră simpatia şi regretele.

Bulgaria. — In Sofia s’a creeat un 

birou tecbnic, care e însărcinat să studieze 

tot ce se raportează la lucrării-1 publice.

Duoi franceji, duoi ruşi şi un austriac 

formează acist birou technic.

Franţa. — Negoţierile comerciali intre 

Franţa şi Elveţia sunt aproape terminate.

Nu există deloc indoiala că convenţia 

destinată a consacra resulîatul negoţierilor 

nu va fi semnată in scurt timp. Prin ur

mare, prelungirea pentru trei luni a vechei 

eonvenţiuni va fi acordată republicei el- 

vetiee

Egipt. — Ministrul din Cairo elaborează 

un proect de lege organică, care va regula 

serviciile civile, definănd drepturile şi da

toriile funcţionarilor civili pe aceeaşi b să 

cu legea militară.

Proectul e aproape gata ; se va decreta 

incurăiid.

Elveţia. — Se telegrafiază din Berna:

Tribuna1 ul federal a respuns, cu 6 voturi 

contra 3, recursul socialişti lor contra de

cretului dat de guvernul din Zurich.

Spania. — întrevederea regelni Spaniei 

cu regele Portugaliei va fi la Ferie.

Nu regelt! Portugaliei va merge la Ma

drid, ci al Spaniei se va duce la Cairo; 

şi întrevederea nu va fi la 16, ci la 2 
octobre.

Tunisia. — Panica ce se ’e;păndise in 

Tunis de negustori mauri s’a domolit in- 

dată-ce autoritatea locală a procedat la 

arestarea cător-va indivizi cari strAbăteau 

oraşul anunţând că ar fi vezut trupele 

franceze in marş spre Tunis.

Spiritele s’au lini;:it apoi şi totul a 

intrat in oraş in ordinea ob'cin'iită.

Algeria. — Generalul Mahomed Djeluli 

a rguşit să scoată din liga nesupuşilor o 

fracţiune din tribul Me'.telişlilor. Li s'a 

acordat iertare i fără condiţiuni, ca să se

ca trenul dela 8 ore 15 miuu'e la Viena 

El trăse-e cu suita sa la »Grand Hotel 

du Boulevard."

Circnl  An^ust  Kreml iser
Balev Elisabeta D-na

Sâmbătă 19 Septembre 
la 8 şi jnm. ore sera

Mare Hepresentadune 
de deschidere 

Debutul tutulor primilor artişti şi artiste 

in exeisiţiurile lor cele mai strălucite. Că- 

lăritul cailor de scoală înaltă şi presenta- 

rea cailor dresaţi in libertate.

Preţurile locurilor: Loja pantru 4 per

soane 20 lei. Stal 4 lei. Lo'cul I, 3 lei. 

Locul II. 2 lei. Galeria 1 leu.

August Krembser, director.

DE VENZARE din strada Sculptn-

rei No. 3. Adresa strada Luterană No. 21.

CURSUL BUUURESCI 

Casa de schimb
TOMA ŢACIU 

60, Strada Lipscani, No. 60. 

Pe ziua de 18 septembre 1881.

Ci:mp. Vi\A.

5olo Renta Amort:s lrilă. . . . 
5”|o Renta Română. t< . . . 

Obligaţiuni de stat. . '.  .
6 Oblig. Căilor f. Rom. regale
7 Scrisuri fnneiare rnrale. • .
7 » » urbane . .
8 Imprummnl mnnicipal . . 
8 Oblig.'Domeniale . . . . 
Oblig* cas. pens. (300 proc. 1. 10) 
Irapr. cu prime Buc. (20 1. b.) 
Acţii Băncei Naţinnele Române

» Daciii-Roiuâni.w « . . .  
» Baia de aramă. , . .

93
9- :̂2 

102- 
103 — 
103— 
lo2 
JOo’12

230 — 
29’î2 

1820— 
410 -

9i'l2 
98 

1023U 
104 
104 
102'12 
i07'l

235 
30 50 

1845 
420

Obligaţiuni eşite la Sorţi.

6 Obligaţiuni de Stat . . . .  
6 Căilor f. R Regale. • . . .
8 Municipale. .............................
5 Renta Amortisibilă. . . . •

991I50I0 
S9]l olo 
99’ljolo

Cupoane

De Renta Româuă exigibile . . 
De Oblig, de Stat 6 la suta,. . .

» Caile F. R Rega e. . 
De 0b(ig. munic:pal exigibile. . 
De Scrisuri func. rur. şi urb. ex.

M2 olo 
%  Olo

rl2 010 
’ !* o|o

Diverse
•

Aur contra argint. . . . .  
Aur contra bilete hipot care . . . 
Bi;ete de Banca Nuţion. Română.
Fiorini valo.ire Austriaca.................
Mărci germane.........................
Bancnote francese....................

112
>

2l\'l2 
1.23 
99 ’b

31«
ft

215M2 
125 
100'14

Carsul Viena 29 scpte;m

Napoleoni 1 . . . . . . . .
—

PI.

Cursul Berlin 29 septem

6 Oblig cîiil. fer. Rom. npi . • 
8 Oprenlie:m . . . . . . .

— Mărci

Cursul Paris septem.

5 Renta Rnmftnă . . . . * .  
8 Opponheini................................

--- '

franci

Cursul Londra 29 septem. “

^ Oppenheim • ........................
7 Stern —

Schimbul.

Viena la vedere. . . .  . • .
Berlin' la vedere............................
Berlin 3 lu n i .............................
paris la vedere.
Paris 3 ioni
Londra ’a vedele ........................
Londra 3 iuui.............................



BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
ACTIV Îtyiţiiin.ea, sumară a ceixt, şi ®ucn. clin 13

^  -A- P E O G  R E S
42 CALEA V IC T O R IE I 43 

BDCDRESTI

Numerariu . 27624546 43
Casa

Bilete de Bancă, 5438540 
Efecte de încasat. .............................

) efecte scomptate loc. 1012645 85 
Port. > deto streine . . 7705842 04

deto in sucursale . 9017020 16

Efecte pub lice ........................................

Cup6ne scomptate . .......................

Avansuri asupra Efectelor garantate de

s t a t ......................  16683800 —
Deto deto in sucursale 3056963 —  

Avansuri asupra lingourilor 479197 50 J 

Deto in sucursale 5060 —  )

Cheltuieli de adminislraţiune ale Cen
tralei şi sucursalelor sale . . . .  

Mobilier şi material de impr.

Diverse, compturi debitoare . . .

Capitalul.......................

Bilete emise de Bancă . . . .  

Comp. coren'e BucurescI 2225929 4 

De'o sucursale . 33809 9 
Profit et perdere 

Dobândi şi beneficii diverse .

Diverse, compturi creditoare. .

12 0 0 0 0 0 0
58740520

2259739

1352480:

258022!
32576302;

Bucurescî, Ca'ea Plevneî N

Se recomandă în mauiuu 
vinuri.

Efeciueda tot felul de va 
curl pentru presat vinuri.

98789 72

7924283
72220

j Grâu de Banat pentru s M  

j calitate superioară, proba se 4 

j vedea la depozitul de făîil 

morei Buftea, strada Manea||

! taru in colţul stradei Ba n u lii

107188064 82

■&W1

D-r u lu i ŞAMUL THOMPSON
Paris, rne St. Lazare. 11.

Ori-ce flacon care nu va purta semnătura d-lul „GehV 
pliarmacist se va considera ca contrafăcut.

Depositul în Bucurescî la pharmaciile Zurner, Risdorfer. 
Brus, etc.

rrrrrr̂ ""̂   .... ..... --------------------  ---  — <>•>—-----

lAmAR INDIENtMCTl““ Mful
GR1LLON COHHIPATIILORu  n  1 u. L. U IM 8j Hemoroidalor

şl cel mal plăcut purgativ pentru copiî

G r n l l o H j F A B M .  27, rus rambuteau, Paria

La Bucaresci : la d. Zflrner, Brus, Ovesaa 
si In tâte farmaciile.

16,600 r e c o m p e n s a  n a ţ i o n a l a  | g  0 0 0

S IS S E O g jOCAZIUNE m A. KIBRIK DENTISTEFAVORABILA

Vindecă, pirne, scoate, plnmbne'te cu am 
ca platină etc. dinţii fărâ de nici o durei-' 
şi prin metode de curend inventate. Tot
odată curăţă smalţul dinţilor intr’un mod 
extraordinar.

Se poate găsi a casă in toate zilele Îs 
orice oră. Bucureşti, strada Ştirbey-Vodă 
No. 9 alături cu grădina Union-Suise.

ELIXIR VINOS4 BUCUREŞTI 

23 Calea Victoriei (J ACBLAS

CEA MAI BUNA
J$l£ UE ClGAftg,

PABRICĂTIONE PRANCESĂ

A SE FERI
D E  I M I T A T I U N E ADEVERAT SIROP DEPURATIV 

R  I  C  O  F I  1 3
F A V R O T e,

Acest sirop este neăpart pentru a vin deca cu deseverşire maladiele pelei şi peni 
tru a sfîrşi de a onrfiţi sângele după un tratamentu a.nti—sifilitic. El feresce detdtc 
accidentele ce pot resulta din sifilis constituţională.

Publicul, trebue a lepăda, ca contra facere pericul6să t6te medicamentelî! 
RICORD, care nu voru purta sigliulu O. FAVROT.

DEPOSITO GENERAL.— Fl Favrot, 102, strada Richelieu, in  Paris; Ir 
Iassy, Racovits, Konia; Bucurescî, Rissdorfer, Zurner, Theil; Galatz, Tutui 

1 seschi, Marino Kurtovich; Braila, Petsalis, Kaufmes; Crajova, F. Polii,
W Plojestî, Schuller; Barlad, Brettner, şi in  tâte farmaciile. 1

Numai atunci e veritabilă acostă chărtiă 

de eigarette, dacă fie-care foiţă 

are marca l e  H O U B L O N  şi 
dacă fie-care carton are semnătura 

şi marca de maî jos.

P r t p H ’  d u S r e v e i r  __

upiciî fabricanţi, PARIS.CAWLEY ct HENRY,

m ia n m n  ^ur£̂ irea sângoim
^  Airarisind Dartne. Coji bu  

& Yji  ucie venerient, cu siropni de 

purulif «1 Jocioruluî (JHABLB din Paris. Băile salt 

minerale, hapurilr dopurative, Pomada anti-dartroasa 

(Vo^i / 101iia) THIN.pl Pommadă curarisinct. ^

A se adresa 3 strada Majer- 

beer Paris, la propagatorul lui 

Aqti-Obesitas.

S’a mutat in strada Mihaiu Bravul, lângă grădina publică, C a»  
Negri, augumentate cu ăncă şapte saloane superb aranjate, o grădină cu arbijjL 

fructiferi, o curte mare cu arbori umbroşi ror li la dispoziţia elevilor m,‘ 
viitor.

Fărâ Copahx, .

Siropul cu citrate de fer av 

Dr. CHABLE, vine dic» pe 

ilaiâ sculamorituL slăbeşte vîna canalului, precum Da

melor P6LA  ALBA (Ies pcrtcs blanches.) In j8ctiun' 

pentru femei.

In Pari*, la D. CHABLE, rue Viyienne 30.

, Deposit in BucurescI, la farmacielle D-lor Zflrner 

Risdorfer şi Eitel, la O. Drogistul şi la D. Dau>

feovici. in C rajw a PoW

LA M AGAZINUL D IN  STRADA L IPSCAN I No. 21

PETRACHE IO AN '*»-
A sosit al 4-lea transport de

F E R  B R A V A I S
CAŞCAVAL DE PENTELEU A  t fV g S p & Q  Adoptai ia ipitale (FER DIALYSAT BRAVAIS) Reeomnundal de Mediei Contra Aieniei, )

jr  Chloroiei, Deb litatei, Bpoiiirei, Perderilor albe etc.
0  Ferrul Bravais (fer Jiquid fn picături concentrate), este cel mai bun din t<Ste
jC tonicsle şi reconstituantul prin escellentă ; el se distinge prin superioritatea x
Q / ^ y E !i< B k » S 5 ^ PrePMrat‘une* se*e datorită apparutelor celor mai perfecţionate ; n ’are neci oddre, f l 

W j 3 8 S W neci savOre şi nu produce neci constipaţie neci diarrheă, nu obosesce stomachul; 2  
V  mai mult, eJ nu negresce neci uă dată dinţi. w D
Q  X U r f  vLy EiU fcrruginusul cel mai economic, de orc ce un flacon dureza na luni. n
X Deposite principale  la Paris, 13, r u e  L a p a y e t t e , şi a v e n u k  d e  l ’O p e b a  39

O  unde se găsesc assomenea Quinquina Bravais.' şi Apele Minerale
Ă  Naturale din Ardfeche. Fontănele de la Vernet. etc.. Z
Jf ^ « a  pa di bine de imitatiuni primejdidse si a exige marca de fabrica de alStorea
Q Se trimită fraţii dupe cereri francaţi ou interreiiantS broiura atapn Anemiei şi tratamentului sta, A

jOOOOOOQODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt

tratează printr’o artă specială
Snb Smnatnl adnce Ia cnr.jjjtinja onor. Public, cu adevSratul ji renumitul Caşcaval de pentelcu 

se află numai Ia sus nnmitnl Magazin din adevăratul Munte Pentelen, propietatea d-lui St. Borănescu.
Astfel dar rog pe onor Publii a da atenţiune a nu fi indus in eroare, de oarece mulţi din dinii 

comercianţi anunţă tot Pentelen, şi astfel nimeni nu poate avea de căt eu. de oarece tot produsul 
Muntelui Penteleu este pe seama mea, afară de magazinul meu se află spre vânzare gi la magazinele 
d-lor D. Staicovici, P. Bărbulescu, V. Marinescn, G. Dobriceann calea Victorii, Carol Gestabce suc
cesorul d. Ovessa, Mateiu Sălceanu, I, Cosman. str. Stirboi-Vodă, N D. Moroianu, str. Carol 1, Ma- 
tache Georgescu, calea Moşilor, Constând, et Sinonessu şi p , II r ist eseu.

Medic, cliirur şi acconclienr fost medic practicant 
in Viena in Klinicele:

BRADN (Goale de femei şi facere)
UEBRA (Uo'ile de piele, de piir şi syphilis. 

Consultaţiuni de la 3— 5 p. m.
STRADA SF, VINERI NO, \ (CASA MlSll)

Tipografia Miuiescu calea Victoriei sala teatrului Bosse


