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Bucureşti, 10 ianuarie.

Rezultatele alegerilor suplinlen- 
g're cunoscute pană acuma sunt ;
> Guvernamentale : Ilfov , d. C. 
[acu; Gorj, d. E. Stătescu; Doro- 
[o.iu, d. Hasnaş; Olt, d. I. Calen- 
je.ru; Argeş, d. col. Gr. Mărcu- 
iscu.

Opoziţie : Fălciu. d. maior Teli- 
Ipan; Tutova, d. Iorgu Radu; ^ 0- 
j^şani, d. Ilie Ciolac.

Balotaje: Brăila, intre dd. Slă- 
uceanu, Gr. Giani, Yericeanu şi 
«liota.

■ ir \b ; i >' ţ k. f-r-

[ Alegerea col. II din capitală nu 
| fost favorabilă opoziţiei. Bacan- 
iidalul conservator a intrunit mai 
puţine voturi de căt chiar candi
du l opoziţiei liberale. Acest din 
jimă fapt se poate explica prin 
jprba care s’a respendit— nu ştim 
[i- cine —in-tot oraşul, i n u aia du pa 
[otarea biuroului, că d-1 Păucescu 
i renunţat la candidatura sa, vorbă 
are s’a repetat şi a doua zi in sala 
tlegerilor de către mulţi alegători 

influenţi, cum ested. Dimiirie Or- 
j>escu. Dar faptul că candidatul 
mvernului a intru nit cele mai multe 
fotu-ri, constituc un triumf inve- 
lerat pentru partidul
mental.

guverna-

că guvernul, caŞtim bine 
jfern, a exercitat multe inriuriri in 

mai ştim că, cu ocaziuriea 
cestei alegeri, s’au făcut multe in- 
erinţe, şi chiar ilegalităţi. Astfel 

luntem informaţi că in noaptea 
ptulu i, agenţii comunali şi poli- 
ieneşti au cutreerat oraşul pană 
!a ziuă, şi au intocmit pe alegători 
n căprarii, cari soseau.pâlcuri păl- 
|ţuri; ştim bine că organizaţia gar- 
6i orăşănegti a contribuit mult, la 
ezultatul votului şi că. agenţii gu- 

IJ/şrnâmentali au staţionat la intra- 
■ea sălii de alegere. Aceşti agenţi
> pârâu sub conducerea dd-lor fraţi 
jănăseşti şi Severin.—In sala de 
legeri alţi agenţi, dintre cari cel 

mai activ era d. dr. Rămniceanu, 
ăutau să vază toate biletele cari 

scriau, şi am auzit chiar că de 
d mulţi se smulgeau biletele, din 

fflmănă şi li se da altele, şi căbiu- 
i roul definitiv s’a votat pe faţă, cu

ostile Greciei provocate in opinia 
publică şi in cercurile diplomatice 
prin atitudinea reatului elen. Pro
tocoalele acestei conferinţe nu mai 
au decât o valoare curat istoricS. 
Mediaţiunea europeană are să se 
exercite asupra unui alt teren şi 
poate, cum se speră, cu mai mult 
succes. Greoii ar face bine să’şi mo
dereze aspiraţiunile, pe cari le au 
crezut consacrate prin decisiunile 
Europei. Cu căt ei vor pune mai 
multă incredere in bunăvoinţa pu
terilor, cu atât ele se vor crede 
mai mult datoare a regula l i ti jiul 
spre salisfacţiunea poporului gre
cesc.

Se crede in genere că, in cazul 
in care propunerea turcească s’ar 
primi de puteri şi ş’tir deschide 
prin urmare la Constanlinopol o 
conferinţă a ambasadorilor, trans- 
acţia va căuta să se facă' in ur
mătorul <:hin.: — Puterile, renun
ţând la graniţa dală de conferinţa 
din Berlin şi Turcia renunţând la 
graniţa stabilită prin nota turcească 
dela. 3 octomvrie trecut, ar fi vorba 
să se găsească o linie intermedi
ară, acceptabilă şi din partea Tur
ciei şi din a Greciei. Atârnă insă, 
precum observă foile străine, nu
mai de Turcia, ca această nouă gra-. 
niţă să pOată fi trasă de noua con-, 
erinţă. DacăTurcia va fi cuminte, 
dacă va propune sau va admite o_ 
inie de graniţă acceptabilă, cestiu- 

nea va fi resolvată. Dinaintea u- 
nei soluţiuni hotărite intre Poartă 
şi toate puterile, Grecia va trebui 
neapărat să se incline. Hotărirea 
aceea va avea prea mare autori- 
ate şi Grecia va câştiga astfel fără 
uptă, fără să’şi pună existenţa in- 

tr’un joc al cărei sorţ i-ar fi alunei 
hotăritOr nefavorabil, in căt nu e
d o  î n d o i t  “o o - ’ p r o p a n o r o a  taGOfcS» d o
Poartă, dacă numai va fi sinceră, este 
cea mai nemerită soluţiune a ceşti li
nii greco-turceşti.

; i -ălcarea legii.
Aceste lucruri insă, cu cari sun- 

tem dedaţi şi cari constituesc ves- 
fta «influenţă morală”, nu explică 

[îndestul triumful guvernului in a- 
1 egeri; noi avem prea mare respect 
pentru alegetori, ca să credem că 
iei au cedat numai acestor mano
pere şi au votat contra voinţei lor. 
fei de aceea respectăm sufrajul a- 
jegetorilor cliiar atunci că.nd ştim că 
bl a fost inriurit sau intimidat.

Am publicat, in numerul trecut 
atăt textul notei otomane; căt şi 
amănunte in privinţa părăsirii pro 
Rectului de arbitraj; astăzi aceasta 
pare a fi un fapt îndeplinit. Foile 
din străinătate analisează circula 
ra prin care guvernul otoman pro
pune de-a regula diferendul cu 

J Grecia prin mijlocul unor noui ne- 
|goţiări ce'ar fi să se deschidă la; 
; Cortstantinopol. Documentul acesta, 
cum am văzut, este conciliant şi a 
trebuit să facă o impresiune bună 

1 asupra cabinetelor; faţă cu Grecia 
i insă tonul său'este foarte energic 
şi este evident Că circulara franceză 

' a contribuit mult Ia această atitu
dine a Porţii. Negreşit că a doa 
zi dupăconferenţa din Berlin Poarta 
n’ar fi cutezat să arunce asemeni 
acuzaţiuni, cari in parte ar fi re
căzut chiafr asupra cabinetelor, ale 
căror resoluţiuni păreau a justifica 
pretenţiunileGrecilor. Cum se vede, 
diplomaţii turci s’au folosit de in
terpretarea dată de d. Barthelemy 
Paint-Hilaire votului european din 
Berlin mai ales, şi de dispoziţiile

ŞT IR I TELEGRAFICE.

— Serviciul AGENŢIEI H A VA S —

Berlin, 21 ian.—Comitetele de Hatz- 

feld, ambasadorul Germaniei la Con- 

stantinopol, se va reintoarce peste vre* 

o zece zile la postul sŞu.

Mesina, 21 iau. — Regele şi regina 

Italiei au plecat ieri la Reggio, in mij

locul • entusiastelor ovaţiuni ale popo- 

raţiunii din Mesina.

Paris, 21 ian. — Ştirile sosite dfn 

Chili spun că armata chiliana a ocupat 

Chorillos.

Londra, 21 ian. Uraganul cave a 

bântuit Englitera, a ineetat in fine;.to

tuşi se semnalează ansă mai multe nau

fragia din causa agitaţiunii mării. Ca

mera Comunelor a adoptat Adresa de 

răspuns la discursul Tronului-

Paris, 2i ian, ,— O telegramă ofici

ală primită de ministru chilian diq Pa- 
,ris anurţă că oraşul Lima, capitala din 
Peru, s’a predat o jmandantului suprem 

al trupelor chiliene.

(NB. Să, so vază u ltim e ^tir i telegrafice pe 

pag, a  treia).

SALINELE NOASTEE*]

La Salina Telega aşa zisele că

petenii au voit să se. arate lumii. 

D. Cămpineanu, dorind a se con

vinge cel puţin singur d-sa de sin- 

cefitatea poreclei de financiar ce'i 

dau coreligionarii sei politici, ca 

ministru de finanţe a ordonat des

chiderea unei noi Saline in.apro-

*) V6zi l numerii 
H'efe16 (18) ffimiario.

,Timpul ui11' fiola I (l3) ţi

piere de gara Cam pin a ,şi;abando-§e 

narea ocnei actuale dela Telega. 

Lăsând pentru mai la urmă modul 

lucrărilor intreprinse, ş i :cugetănd 

acum, serios numai asupra princi

piului de-a se deschide o ocnă 

nouă şi a se abandona cea veche, ve

dem lămurit căt de nesănătoase sunt 

ideile acestor oameni in adminis

trarea averii publice, şi cum ăşi 

pierd cumpătul cărid intreprind 

ceea ce nu înţeleg I In adevăr, a- 

iurea, pentru ca şă so abandoneo 

mină şi să se deschidă alta alături, 

trebue să se prezinte anumite con 

diţiuni şi, in special, sau mina să 

nu. mai fie 'productivă, sau să fie 

inexploatabilă. Insă Telega nu 

este i’n nici una din aste condi- 

ţiuni, din contra,, ea este in mai

hnn,« «tarp. rlecăt toate celelalte Sa
line, in plind. activitate, uo v,

ducţiune uşoară, susceptibilă, de-a 

da înzecit de ceea ce dă astăzi, in 

cele ‘mai bune coridiţiunide trans

port in raport cu celelalte, fiind 

numai lai 10 kilometri de gara Căm- 

pina şi reprezentând un capital de 

peste 3 milioane cheltuiteli cu des

chiderea ei, exploatarea ei, con

struirea localurilor etc. Prin aban

donarea Salinei acest capital nu 

va mai fi rentabil., ba chiar va fi 
pierdut.

Unii spun că deschiderea unei 

noi Saline ar fi provocată de ideea 

de-a avea o Salină mai aproape 

de gară, alţii spun că astă des

chidere ar fi provocată pentru a se 

se da de lucru multor lumini pa
triotice neproductive. Fie inse cum

zic cei de’ntăi. Dar atunci dece s’a 

renunţat la dispoziţia luată de gu

vernul conservator de^a uni Te

lega eu gara Cămpina? Am inţeles 

astă renunţare,7 pentru ambraşa- 

mentul Adjud-Ocna. I). Sturza ca 

ministru al lucrărilor .publice, aa- 

Viit două idei practiceproprii d-sale 

şi adecă: desfiinţarea cantonierilor, 

vinderea cantoanelor depe şoselele 

iraţionale şi suprimarea ambraşa- 

mentelor in cestiune. Exploatantul 

pădurilor dela Adjud se temea de 

concurenţa pădurilor dela Tergul- 

Ocna. Nu inţelegem insă pentru 

ce nu se revine astăzi la ambraşa- 
mentul Telegâ-Cămpina:

Se pneţinde' r,a. construirea a- 

cesLiii ainbraşament .ai^coşta mai 

mult de. căt deschiderea unei ocne 

noi. Nu este exact, şi pentru a pre

tinde această sau că rea credinţă 

este îa mijjoc, său Că riu’şi pot da 

compt de toate elementele necesare 

spre a vedea dacă avantajele aces-. 

tui sistem copleşesc' desavantajele 

sau sunt copleşite. Construirea am- 

braşamentului de 5 kilometri cum şi 

instalarea la salină, nu potcostamai 

mult de 300 pănă la '400,000 lei şi 

deschiderea unei noi ocneva costa 

■ înzecit şi va trebui-20- 30 ani pen

tru a avea producţiunea actuală a 

Salinei de la Telega. Dacă ‘ s’ar 

deschide noua ocnă la Cămpina, 

unde s’a căutat maiăntăi, vom ve

dea cum podul peste Prahova tre

buie făcut, exproprierea unui nu 

mer inş.c.raliat de; caşe din oraş şi 

a unei ântinderi de teren de peste 

2b pogoane va ti necesară, şi pu

blicul ’şi aduce aminte cum ştiu 

să profite locuitorii; depe. Prahova 

deiexpropiări, şi'guvernul, daoă u’o 

ştie n’are de.căt săintriehc pti f>re-

ri

intele pfjtidului îffcf î aî din 

Breaza. Afară de acestea un mic 

ambraşament .-de 2 — '3 kilomet 

trebuie făcut de la Salină pănă la 

gara Cămpina, traversând grădinile 

şi dărămănd casele orăşenilor din 

Cămpina. Am avea dar astfel cu 

preţuri colosale unită cu gara Căm

pina o salină al cărei cămp de 

tăiere productivă va fi cel puţin la 

S0 metri adâncime sub terasa de 

schotter (pietriş) a Prahovei, cu Pra

hova in năuntru, cu lucrări foarte 

scumpe şi neproductive zecimi de 
ani.

, Daca s’ar deschide noua ocnă la 

Poiana unde se lucrează acum, 

vom vedea şi aci cum iarăşi va 

trebui un ambraşament la gară, 

traversând grădinile locuitorilor din 

Poiana, cârciumile lui toarte pro-
-J  U l i - .  - i  •-!— * - *J— ■ • i i y

colo , expropriănd întreaga moşie 

Poiana-Slobozia a Eforiei spitale

lor şi intreaga linie a satului Po

iana. Chieltuielile ce vor provoca 

toate aceste exproprieri, cum şi 

chieltuielile necesare pentru des

chiderea ocnei cu toate accesoriile 

ei, pentru construcţiunea de locale, 

de temniţe, cazarme, căci negreşit 

şi arestanţii cu garda lor vor fia- 

duşi din Telega la Poiana, vor da 

o sumă care va coplcşi cu mult, 

cel puţin de 8 ori, costul ambra- 

şamentului Telega-Cămpina. Şi toate 

acestea pentru a avea o sare argi- 

loasă, sulfuroasă şi cu o odoare 

foarte pronunţată de păcură, cu

mult dar inferioară sării de la Te
lega. 'Astfel, in definitiv, eieutuu;

cunoştinţelor finanţiare $i econo

mice ale d-lui Cămpineanu vor fi 

pe deoparte aruncarea in vent a 

unui capital imens de peste 3 m i

lioane şichieltuirea altor 3 m ilioane, 

neproductive pe -zecimi de ani.

'Numai oamenii cari nu ştiu ni

mic, care u’au inveţat nimic sunt 

capabili de a şt fei de concepţiuni 1 

Viitorii expropriaţi Ie admira insă.

Primim din partea' d-lui Gr. G.‘ P6u- 

cescu următoarea inatimpinafe la nişte 

aserţiuni eronate ale' «Românului».

Domnule Redactor,'

Ziarul «Românul», dăhd seamă de în

trunirea de Marţi-, ca , totdeuna . uu se 
mulţumeşte a combate ideile ci, cu buna 

lui credinţă ordinară, se ocupă de per

soane: aşa vrea/şcoala pe care «Româ
nul» a fundat’o în ţară şi o constatăm 

odată mai mult.
Dar pentru că, in ce mă priveşte, 

spune un fapt .neadev&rat, am crezut că 
e bine să ridic vorbele cari mi se aruncă.

tcRomănul», ca s’ajungă la conclusiu- 

nea că eu sunt inimic al Constituţiunii 

şi a! libertăţilor publice, afirmă că cu 

ocazia , alegerilor dela 1875, am fost de 
faţă la secţ. de galben' cănd comisarul 

poliţienesc şi bătăuşii păzeau ca nişte 

Cerberi^ intrarea localului, cănd otrupă 
de jandarmi năvălea asupra alegatori

lor spre a’i goni, şi comandantul, ei un 
viteaz conservator, tăiâ,cu sabia urechea 

unui alegator. >«D. PSucescu vezu aces

tea şi tutuşi se duse in Cameră ca re

prezentant al col. III»,-
Este adeverat că in timpul alegerilor 

dela 1875 am tost la culoarea de galben 

pie la 10 ore de dimineaţa. Acolo am 
v§zul uşa intrării păzită de jandarmi şi-o 

mulţime de oameni in capul cărora d. 
dr; Uămniceanu vociferând,că nu’i lasă 

să -intre să voteze.. Eu .ensumi am fost 

interpelat de către unii punoscuţi. Atunci 
m’am aflresat la ofiţerul ppUţieueşc, pe 

icare’t .cunoşteam de miilţ, ş£ J'ain.iolre-

bat. ce caută acolo, el şi jandarmii "şi 

mi-a respuns că au fost cherhaţi de pre

şedintele biuroului, mi-a, dovedit că in 

mulţimea ce era in faţa porţii erau 

numai câţiva alegSto.ri, iar ceilalţi erau 

aduşi să facă. scandal; de. faţă cu mine 

s’a adresat .la Loţi aceştia.şi i;a invitat 

să se ducă câte . unul-unul să voteze, 

şi ei au reluzat fiindcă vor să intre toţi 

odată sau nu votează, căci sunt bătăuşi 

in sa'a de alegere. Am intrat atunci in 

sala de alegere şi am vezut că nu era 

decăt biuroul şi puţini alegatori cari pu

neau pe unii şi pe alţii să le scrie vo

turile in secret. AcoJo am găsit pe d. 

Scarlat Emanoil care mi-a zis că-mi-a 

scris douâ-zeci de- voturi de- cănd a • ve

nit $i chiar, fiind eu in sală, a scris in 

secret vre-o doud buleiine de . vot.. Eu 

i-am mulţumit şi am plecat.

De-âcolo m’am intors pe strada Arme

nească ca -să vin spee Primărie şi-am 

întâlnit o mare mulţimecompusă ia mare 

parte din şcolari si din băeţi .de .pe la 

prăvălii in capul cărora era d. căpitan 

negustorii inchideau prăvăliile: ei se du

ceau să ia cu asalt biuroul dela galben; 

nu ştiu ce s’a făcut acolo, dar am auzit 

că a fost nevoe de forţa armată. ca să 
apere biuroul contra acestei, mulţimi. 

La primărie n’am putut să răzbesc fiind 

prea mate afluenţă.

Iată ce-am vgzut ea cu .ochii , ̂ i in 

aceste fapte n’am găsit nimic care să 

mă pue in poziţie să nu primesc man

datul de deputat; din contra am întâl

nit zilele următoare , mulţi cunoscuţi, 

mulţi chiar necunoscuţi cari mi-a spus 

că s’a dus şi-a votat numai pentru mine.

Este adevărat c’am văzut in ziarul 

«Românul»-multe lucruri cari erau de 

natură a mă face să mă retrag din Ca

meră, dar nu e viiia mea, d-le redactor 

dacă verificând odată, de două, de zece 

ori aserţiunile acestui ziar, am ajuns 

să nu mai cred n im ic ^ ^ " " 1"
G.G. PSucescu.

INFORMAŢIUNI.

‘Cu ocazia disteuţiunii astipra legii pen

tru'1 revizuirea faimosului recensiment, 

făcut anul acesta de agenţii d-lui Bră- 

tianu, partidul conservator a arătat; atăt 

in Cameră căt şi in Senat* căt măsura 

ce se propune prin noua lege este de 

Vicioasă şi cum prin comisiile de revi

zuire fi prin termenele acordate nu se 

dă nici o garanţie pentru îndreptarea 

unui recensiment asupritor şi făcut cu 

alăta patimă* dar-se apără numai gu

vernul de respundere, făcăndu-1 să o 

transporte asupra puterilor legiuitoare 

şi judecătoreşti, prin representantul ac

tiv, pe care aceste puteri ăl au după 
noua lege in comisiile de revizuire, uar 

toate .arătările lâcute de către opoziţiu- 

ne îură in zadar,\căd legda se votâ in 

pripă de către mult ascultătoarele ma
jorităţi, şi astăzi este un fapt împlinit. Ne 
mai riiăguleam cu speranţa căj deşi legea 

este rea, totuşi, la aplicaţiune, relele sa

le dispoziţiuni se1 vor mai îndrepta. Şi' 

această speranţă disparie. Astfel, mi

nistrul de interne promulgă legea, fărâ 

a o însoţi de nici un regulament de ad- 
ministraţiune ; şi lasă ast-fel aplicaţiu- 
nea ei la discreţi.unea' *şi inteligenţa fie
cărui prefect. Acest mod de administrare 

poate.să fie foarte comod,’ dar numai 

administraţiune nu se poate numi.
In adevăr, ne va fi. destul a cita nu

mai cum s’a aplicat una din disposiţiu- 
nile legii, pentru â piine in evidenţă 
neştiinţa cu Care partidul roşu adminis

trează ţara.
Ca representant al proprietăţii in co

misia de recensiment, noua lege dispune 

ca senatorii şi deputaţii 'fie-cărui judeţ 
să, desemneze un representant, şi per

mite ca votul pentru numirea acestui re- 
presentant să se poată da prin cores

pondenţă. Această dispoziţiune subîn
ţelege neapărat ca guvernul să convoa
ce la cutare zi şi in cutare loc pe se
natorii şi deputaţii fie-cărui judeţ, şi ca 
aceştia, adunaţi intr’un colegiu electo
ral ad-hoc, să proceadă la alegerea re-



r i m i' u

presentantalui proprietăţii, (deputatul 9au 

senatorul putând să ţrăţnitâ in scris vo 

tal sSu, st acesi vot avănd a se lua io 
vedere de senatorii şi deputaţii p.reşenţi 
la intrunire. Era de datoria unui.regu
lament de administraţiune să detalieze 

aplicaţiunea acestei dispoziţiuni a legii.

In loc de-a se faoe ast-fel,: iacă stra

nia procedare ce s'a întrebuinţat de că

tre unii prefecţi pentru desemnarea re- 
presentantului proprietăţii. Fie-care se
nator sau deputat a primit o adresă pre

s t o  va M, ca să desemneze pe represm- 

tantu 1 ce alege şi să'i comunică d-lui 
prefect. Judeţul avănd şease senatori şi 

deputaţi, cari, fiind rfSspăndiţi şi nepu- 
Utadu-se nici măcar consulta impreună, 

d. prefect a primit şease respunsuri co- 

prinzănd fle-care căte un nume, şi prin 
urmare a primit şease representanţi ai 

proprietăţii pentru o singură comisie de 

revizie a judeţului. Care este represen- 

tantul real ?.şi cine 61 alege dintre cei 

şease desemnaţi ? Prefectul ? !
Iacă cum se respectă, sulit domnia 

roşilor, prestigiul senatorului şi deputa 

tului ! Iacă cum se represintă proprie

tatea in comisia do revizie I Iacă cum 

dreptul de alegere se transformă subt 

dânşii in cea mai arbitrară numire de 

efttre autoritatea centrală !
Şi cu această ocasie, ca in toate, d. 

Brătianu a dovedit sau cea mai mare 
necapacitate administrativă, sau cel mai 

sfruntat obiceiu de-a arunca pulbere m 

uo'eraiisrir "şi “CDSpart'Eflin̂ f îff lOT

cel mai cumplit absolutism in fapte.

Am «pus, intr’unul din numerele tre

cute, că societatea de bine-facere «Eli- 

sabeta Doamna» va da luni, 12 curent, 

in sala teatrului naţional, un bal costu

mat, cu tombolă, in folosul săracilor. 

Comitetul dirigent anunţă c’a amănat 

acest bal pentru sămbătă 17 ianuarie.

onparea şi interesele Serbiei. Mesajul 
spune mai departe, că echilibrarea bu

getelor, restabilirea creditului şi nece

sitatea unor reforme interioare vor re

clama noul sacrificie. Guvernul va pre- 

senta Scupştinei projecte de legi rela

tive la reorganisarea armatei, a regu 

larea datoriei naţionale, la mdependinţa 
judecătorilor, la libertatea presei, la drep

tul de întruniri şi asociaţium şi la oare
cari reforme in constituţiune.-Cuv.n-

vintele prinţului au fost aplaudate cu 

mult. entusiasm.

sânta persoană a Maj. Voastre şi săctt- 
muleze binecuvântările Sale asupra Maj.

Voastre. V" , ,
«Muşirul Mohamed El-Sadok Paşa-bei, 

regentul regatului Tunis. La 1 Zafar 

1298 (2 ianuarie 1881)-»

oameni. Scene de această natură se 

intămplă adeseori şi in multe locuri.

REFORME IN bulgaria .

Se scrie din Sofia că ministrul de fi

nanţe, d. Caraweloff şi-a propus a face 

radicale reforme in finanţele junelui 

principat. El are de gănd să împartă 

pe contribuabili in zece categorii, im- 

positul cel mai mare va fi de 300 franci, 

cei mai puţin impuşi vor plăti o franci 
pe an. Astfel bugetul veniturilor statu

lui bulgar s’ar urca la -45 milioane, a- 

decă augmentat cu optsprezece mili

oane. Deasemenea ar fi vorba de abo

lirea tuturor prestaţiunilor in natură şi 

de-a rupe radical cu sistemul contriim- 

ţiunilor' adoptat, in imperiul otoman.

TALI& ş i  t u n is u l .

S0UP8TINA SERBEASOA.

Scupştina sârbească sa deschis lunea 

trecută. In discursul tronului prinţul Mi- 

lan zice că relaţiunile sunt bune iu- 

tre Serbia şi toate celelalte state. El 

’şi exprimă via sa mulţămire in privinţa 

recepţiunii, de care s’a bucurat in ul

tima călătorie din partea împăratului 
Austriei şi al uermamerşi amuueşie

despre intrarea in relaţiuni diplomatice 

cu regatul Greciei şi cu multă simpatie 

despre visita prinţului Bulgariei, accen

tuând apoi că ţinta politicei exterioare 

a Serbiei va fi de-a intreţine relaţiuni 

amicale cu toate statele, de-a câştiga 

simpatiile popoarelor orientale, de-a con

serva pe vechii amici şi a dobândi alţi 

amici noui. Prinţul recomandă Adună

rii să dea atenţiune serioasă unui pro- 

ject al guvernului, ce are de scop cre

area unui nou post diplomatic şi ’şi ex

primă speranţa intr’o deplină inţelegere 

cu Austria in privinţa convenţiunii co

merciale, a soluţiunii cestiunii căilor fe

rate şi a promptei executări a conven

ţiunii incheiată cu Austria relativă la 

drumurile de fier, fiind aci angajată şi

ouţvct vyU.iti nu .1 oyiwuuiwv »** -»—

cute , cestiunea Tunisului dă mult de 

lucru guvernelor şi (oilor italiene şi 

franceze. Ziarele italiene publică acum 

textul epistolei pe care beiul de Tunis 

a trimis’o regelui Italiei la Palermo prin 

trimisul său special. Această epistolă, 

scrisă in limba arabă, zice următoarele: 

«Laudă fie numai lui Dumnezeu ! Sfin

tei majestăţi a aceluia, care are parte de 

onoare şi de glorie in orice parte a lumii; 

ale cărui virtuţi şi calităţi sunt ridicate 

in cer de orice om; suveranului, ale că

rui cunoştinţe şi perfecţiuni luminează 

atăt de clar ca astrul zilei ; majestăţii 

aceluia, care se distinge intre toţi mo

narhii cei mari, de care ascultă ştiinţa 

şi puterea; amicului nostru , regelui 

Humbert I al Italiei!— Dorim să aibă 

pururea aceste sentimente divine şi glo

ria eternă !— După ce am adus ovaţiu-

nile cuvenite demnităţii regale a Maj- 
voasire, suntem aşa fericit de-a putea

repeta asigurările amiciţiei adevărate şi 

sincere, ce ne leagă de Maj. Voastră 

şi care s’a mărit necontenit in cursul 

timpurilor. După ce ne-a venit la auz 

iminenta călătorie a Maj. Voastre la 

Palermo, trimitem pe înălţimea Sa prin

ţul Sidi-Hussein, napotul şi fiul nostru, 

ca o parte a propriului nostru Eu, a- 

ducetorul acestei epistole, spre a tran

smite in numele nostru ovaţiunile a- 

c ea tea la cari Maj. Voastră are un bun 

drept prin virtuţile Sale şi prin buna a- 

micie pe care Maj. Voastră o nutreşte 

pentru persoana noastră. Noi rugăm ce

riul ca să imulţească ocaziunile de-a 

fortifica această jamicţie mutuală. Dee 

Dumnezeu cel atotputernic, ca tronul 

Italiei să remănâ mult timp ornat cu

AMERICA DE SUD.

Toate încercările de-a impăca pe Chili

eni şi Peruvieni n’au reuşit. Resboiul 

se continuă cu toată furia şi spre ma

rea ruină a ambilor adversari. Astfel se 

anunţă ziarelor engleze că 12,000 Chi

lieni au desbaroat la Coeryaco şi ată- 

cănd oraşul Lurin l’au luat cu asalt. 

După o luptă ce a durai o oră şi ju

mătate, Chilienii au respins nouă mii 

de Peruvieni dintr’o bună poziţiune de

fensivă in care aceştia erau intăriţi. 

Flota chiliană din portul dela Callas 

continuă a bombarda forturile peruviene, 

cari respund şi aduc mari perderi ina

micului.—Generalul chilian Lynch per

mite trupelor sale să jefuiască şi nu 

bagă in seamă nici observaţiunile am

basadorilor puterilor streine, relative la 

proprietăţile supuşilor lor.

ŞTIRI DIN AFARA

«Times» publică o ştire din Berlin,
pă ------J- a - J -r—?x l-
Constantinopol, prin care consiliază pe 

Sultanul să conserve căt mai mult timp 

atitudinea sa pasivă, pentruca Grecia, 

şi nu Turcia să fie responsabilă dacă 

va isbucni resboiul.

O polemică vie se urmează intre fo

ile italiene şi franceze in privinţa Tu

nisului. «Diritto» publică o corespon

denţă din Tunis, care spune că F'ranţa 

concentrează trupe in Algeria la gra 

niţa Tunisului, luănd şi alte măsuri mi

litare, din cari se poate vedea intenţiu- 

nea de-a ocupa. Tunisul.

Din New-Yorck se telegrafiază că se 

constitue o ligă naţională şi industrială 

a Statelor unite spre a susţine liga a 

grarie din Irlanda şi-a obţine consimţi- 

măntul poporului american. O reuniune
Q m O T Y I io>ai o0*r*o n a  o rno r ii'.a ii^  ■va

avea loc in curănd la Washington.

Din Cairo se anunţă ziarelor germane 

că aproape de Sagarah, la nord de 

punctul unde era situată Mewfis, s’au 

desgropat două piramide, construite de 

doui regi din dinastia a şasa şi ai că

ror pereţi interiori sunt acoperiţi cu 

multe mii de inscripţiuni. Această des

coperire este de mare importanţă pen

tru ştiinţă.

Asupra situaţiunii din Irlanda se a- 

nunţă că un portărel, însoţit de o sută 

poliţişti, a încercat să execute nişte 

mandate pe o moşie, dar a fost silit a 

se retrage din cauza atitudinii ame

ninţătoare a unei mulţimi de 2000 de
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Dedicaţie Domnişoarii L. M.

Stau căte-odată şi-mi aduc aminte 
ce vremi şi ce oameni mai erau 
in părţile noastre, pe cănd incepu- 
sem şi eu dragă-liţă-Doamne a mă 
ridica băeţaş la casa părinţilor mei, 
in satul Humuleştii, din tărgdrept 
peste apa Neamţului, sat mare şi 
vesel, impărţit in trei părţi, care 
se ţin tot de una, Vatra satului, 
Delenii şi Bejenii, ş’apoi Humu
leştii. Şi pe vremea aceea nu erau 
numai aşa un sat de oameni fără 
căpetăiu, ci sat vechiu, răzăşesc, 
intemeet in toată puterea cuven- 
tului; cu gospodari tot unul şi unul, 
cu flăcăi voinici şi fete măndre, cari 
ştiau a inverti şi hora, dar şi su
veica, de vuea satul de vatale in 
toate părţile ; cu biserică frumoasă 
şi nişte preoţi şi dascăli şi popo-

1 c

reni ca aceia de făceau mare cinste 
satului lor. Şi părintele Ioan de 
sub deal, Doamne, ce om vrednic 
şi cu bunătate mai era! Prin in- 
demnul seu ce mai de pomi s’au pus 
in ţinterim, care era ingrădit cu 
zaplaz de bărne ştreşinit cu şin- 
dilă, şi ce chilie durată s’a făcut 
la poarta bisericei pentru şcoală; 
ş’apoi să fi văzut pe neobositul pă
rinte cum umbla prin sat din casă 
’n casă, impreună cu bădiţa Va- 
sile a Ilioaei, dascălul bisericei, 
un holteiu sdravăn, frumos şi voi
nic, şi sfătuea pe oameni să dee 
copiii la invăţătură. Şi unde nu 
s’au adunat o mulţime de băeţi şi 
fete la şcoală, intre cari eram şi 
eu, un băet prizărit, ruşinos şi 
fricos şi de umbra mea. Şi cea 

de ’ntăi şcolăriţă a fost insăşi Smă- 
răndiţa popei, o sgătie de copilă 
ageră la minte şi aşa de silitoare, 
de intrecea mai pe toţi băeţii şi 
din carte, dar şi din nebunii. Insă 
părintele mai in toată ziua da pe 
la şcoală şi vedea ce se petrece... 
Şi ne pomenim intr’una din zile 
că părintele vine la şcoală şi ne 
aduce un scaun nou şi lung, şi 
după ce-a intrebat de dascăl care 
cum ne purtăm, a stat puţin pe 
'.rforî?.;iri. r»poi a pus nnţne scau

nului «Calul Bălan» şi l-a lăsat in 
şcoală. In altă zi ne trezim că iar 
vine părintele la şcoală cu Moş 
Fotea, cojocarul satului, care ne 
aduce dar de şcoală nouă un dră
guţ de biciuşor de curele impletit 
frumos, şi părintele ăi pune nume 
«Sfântul Nicolai», după cum este 
şi hramul bisericei din Humuleşti. 
Apoi pofteşte pe moş Fotea că dacă 
i-or mai pica ceva curele bune, 
să mai facă aşa din cănd in cănd 
căte unul, şi ceva mai grosuţ dacă 
se poate...Bădiţa Vasile azimbita- 
tunci, iară noi şcolarii am remas 
cu ochii holbaţi unii la alţii. Şi a 
pus părintele pravilă şi a zis: că 

in toată sâmbăta să se procitească 
băeţii şi fetele, adică să asculte 
dascălul pe fie-care de tot ce a 
inveţat peste săptămână, şi căte 
greşele va face să i le insemne cu 
cărbune pe ceva, iar la urma ur
melor de fiecare greşeală să-i ardă 
căte un stăntu Nicolai...Atunci co
pila părintelui, cum era sprinţară 
şi plină de incuri, a bufnit de "ris. 
Păcatul ei, sărmanal —‘ «Ia poftim 
de incalecă pe Bălan, jupăneasă, 
zise părintele de tot posomorit, să 
facem pocinog sfăntului Nicolai cel 
din cuiu .» — Şi Cu toată stăruinţa 
Jui Moş Fotea şi a lui Bădiţa Va-

Sultanul va trimite in Siria pe un 

funcţionar al Curţii spre a face pregă

tiri pentru recepţiunea prinţului de co

roană al Austriei, care călătoreşte prin 

Orient. Hobart-paşa va pleca cu opt 

vase spre apele greceşli.

Un ziar vienez aduce curioasa ştire 

că ambasadorul austriac ar fi dobândit 

un ferman, care autoriză joncţiunea li

niilor ferate turceşti cu ale Bulgariei, 

serbiei, României şi Austriei. Grecia 

are de gând să înceapă ostilităţile in 

contra Turciei la finitul acestei luni.

Derviş-paşa a primit instrucţiuni să 
supravegheze concentrarea triburilor Cas- 

trati şi Hotti la Podgoriţa. Se crede că 

Ali-paşa din Gusinie îndeamnă pe Al- 

baneji să atace pe Muntenegreni şi Der

viş-paşa a prevenit pe Muntenegreni 

a lua măsuri in consecinţă. Albanejii 

din Prizren se pregătesc a resiste tru

pelor turceşti. Osman-paşa a concen

trat pouă corpurf de armată la Kossovo 

şi Ieniskern. Situaţia e foarte încordată.

La Londra, ca şi la Dublin, se erede 

că in curănd va isbucni o rescoală po

porală in Irlanda. Guvernul irandez pri

meşte necontenit ştiri alarmante. Co-
tnA n r lîm tiil m a c n if l i '  n fno l ÎJ1. f i n .

blin spre a se înţelege şi a coopera cu 

generalul trupelor din Irlanda, in caz 

de trebuinţă. Guvernul irlandez a mai 

cerut un număr oare care de canoniere.

Prinţul ereditar al imperiului ger

man s’a pronunţat in contra mişcării 

antisemitice. Lumea savanţilor, cu Mom- 

sen in frunte, progresiştii cu Eugen 

Richter, alegătorii, din Berlin, lucrătorii 

democraţi sociali, toţi au condamnat 

goana contra ovreilor. Astfel se speră 

că mişcarea antisemitică va înceta in 

curănd.

C R O N I C  A .

Se ştie că la 8 ian. va fi alegerea u- 

nui deputat in col al II  de Ilfov, in lo

cul d-lui I. Proc. Dimitrescu.
Candidatul partidului conservator va 

fi d. Gr. Peucescu, al liberaţilor inde

pendenţi d. Em. Protopopescu Pache, 

al roşiilor d. Nacu.

In comuna Caratai, plasa Megidia, 

sunt 7 copii boluavi de variolă.

In plăşile Constanţa şi Mangalia lip

sesc medicii; din această cauză in aceste 

plăşi sunt foarte puţini copii vaccinaţi.

Luni, 5 Ianuarie curent, ajunul bote

zului Mântuitorului, I. P. S. S. Mitro

politul Primat, înconjurat de înaltul cler, 

a venit, la orele 11 l/2 dimineaţa, după 

obiceiu, cu săntul botez, la M.M. L.L. 

R .R . Domnul şi Doamna.

După botez, I. P. S. S. Mitropolitul 

Primat a luat dejunul impreună cu Mă-, 

riile Lor.

După informaţiile «Vocii Tecuciului)^ 

in comuna Godineşti, plasa Berheci|{, 

s'a ivit căteva caşuri de vărsat epklic 

mic. In urma cercetărilor f&cute, siff 

fi constat că boala aceasta a fost adus î 

in comună de către nişte ţigani de 11. 

Focşani. Din această cauză, s’au inchţ 

ambele şcoale primare mixte ce sui 

in comună: la satul Ţigăneşti şi in CBfj 

dineşti.

Elinii stabiliţi in capitală au formjr 

şi ei, ca alte naţionalităţi, un comîiJfe 

care să ingrijască de conaţionali făli 

mijloace şi in genere pentru scopuri!* 

lantropice. Prezident al acestui comit | 

a fost ales onor. d. Chr. Zerlendi. L 

calul unde se intrune.se membri club|| 

lui care a format numitul comitet e|f 

casele Steiner din strada Academiei, 4 

Felicităm pe d. Zerlendi şi pe Eliiţ 

noştri pentru realizarea unei idei atF 

de folositoare.

Duminică, 11 curent orele 2 d. I  

membrii fondatori ai societăţii Crui| 

roşie din Romănia se vor intruni s| 

a hotări asupra unor cest-iuni privitoţ 

la această instituţie precum şi a luai 

noştinţa de situaţiunea casei sale. t  

Acele persoane car? ar voi să se pi 

numere intre membrii societăţii, |H 

veni in sus arătată zi şi oră in loca|l 

Eforiei spital, civile, Bucureşti str|| 

Colţii, 38,' spre a cere înscrierea.

întâmpinarea d-lui I. Crăcii 
nesen.

Domnule redactor,

Ziarul d-voastră, printr un articol o> 

sacrat mie pentru căte-va cuvinte cei 

rostit cu ocasiunea inaugurării şcoa 

normale superioare, mă califică c u i 

felul de epitete, unele mai graţioase 

căt altele. Şi pentru ce? Pentru căt|i 

fi plagiat nişte idei ale lui Marcu-A 

reliu reproduse de Guardia. Dar de c| 

un profesor trebue să se ferească di 

reproduce ideile cele mari ale altora! 

să caute a fi cu orce preţ origina 

Mărturisesc că aceasta nu mi-a t 

cut prin cap mai ales la deschide! 

unei şcoli! Veneam aşa de tărziu şi do 

atăţi de mulţi aHii, in căt ambiţiutţt. 

mea nu poate fi atăta de-a face descojY 

riri nouă cu această ocasiune, căt â di 
rlensa şi coordona vederile sănătoase jjj 
mite astăzi in ştiinţă şi devenite pat 

moniul tuturor. Dacă ’mi pare rău J 

ceva, e că in scurtul interval ce 'mi < 

acordat, nu ara putut fi mai comple 

omiţănd partea istorică a subiectului 

Găsind in notele mele un resumat 

cărţii I din confesiunile lui Marc-Aurel 

care reproduce conţinutul textului gn 

păstrând chiar cuvintele autorului, r 

mai prescurtând ca să ajungă la ic 

principală (vezi edit. Barthălemy-S 

Hilaire, p. 23, 24, 25), am prescuri 

la. rândul meu tradiţiunea lui Ma| 

Aureliu făcută, de Guardia. Am eres 

apoi şi crez că, dacă menţionez au toi 

Marc-Aureliu şi cartea, onestitatea 

terariă e satisfăcută, nu mai am treb 

inţă să spun lectorelui din ce traduce

sile, Smărăndiţa a mâncat papara, 
şi pe urmă şedea Cu mănile la 
ochi şi plăngea ca o mireasă, de 
sărea cămeşa de pe dănsa. Noi 
cănd am vezut asta, am remas în
lemniţi. Iar părintele, ba azi, ba 
măne, aducănd pitaci şi colaci din 
biserică, a impărţit la fiecare, de 
ne-a imblănzit, şi treaba mergea 
strună; băeţii schimbau tabla in 
toate zilele şi Sămbăta procitanie.

Nu ’i vorbă că noi tot ne făceam 
felul aşa căte odată; căci din bă
ţul in care era aşezată fila cu cruce-a- 
jută şi buchile scrise de bădiţa 
Vasile pentru fiecare, am ajuns 
la trătaji, de la trătaii la ciaslov, 
ş’apoi dă Doamne bine! in lipsa 
părintelui şi a dascălului intram 
in ţinterim, ţineam ciaslovul des
chis, şi cum erau filele cam unse, 
trăgeau muştele şi bondarii la ele, 
şi cănd clămpăneam ciaslovul, căte 
zece doăzeci de suflete prăpădeam 
de odată; potop era pe capul muş
telor I Intru una din zile, ce-i vine 
părintelui, ne caută ciasloavele şi 
cănd le vede aşa sângerate, cum 
erau, işi pune mănile in cap de 
necaz. Şi cum află pricina, incepe 
a ne pofti pe fiecare Ia Balan şi 
a ne măngăia cu sfântul Ierarch 
Nicolai pentru durerile cuvioaselor j

muşte şi ale cuvioşilor bondai 
cari din pricina noastră au păli 
mit. Nu trece mult după asta, | 
’ntr’o zi prin luna lui Maiu, aproâij 
de Moşi, indeamnă păcatul pe bi 
diţa Vasile tantul, că mai bine n, 
i-oiu zice, să pue pe unul Nic’ 
lui Costache să me prociteasa 
Nică, băet mai mare şi inaintat, 
inveţătură pănă la genunchiul broi 
ştei, era sfădit cu mine din pricirj 
Smărăndiţei popii, căreia, cu toa. 
părerea mea de reu, i-am tras ii 
tr’o zi o bleandă, pentru că nu-n 
da pace să prind muşte.. Şi Nică ii 
cepe să me asculte; şi măasculi 
el şi mă ascultă, şi unde nu s’j 
pucă de insemnat la greşele 4 
ghiotura pe o draniţă: una, dou^ 
trei, pănă la doăzeci şi noul 
Măi 111 s’a trecut de şagă, zic e 
in gândul meu; ăncă nu m’a ga 

tit de ascultat şi căte au să ml 
fie! Şi unde n'a inceput a mi s 
face negru pe dinaintea ochilor ţ 
a tremura de mănios... Ei, ei! a 
cu-i acu. Ce-i de făcut, măi Nica 
imi zic eu in mine? Şi mă uitar 
pe furiş la uşa mântuirii şi tot scă 
păram din picioare, aşteptând <J 
neastâmpăr să vie un lainic de şco 
Iar de afară, căci era poruncă s; 
nu ieşim căte doi deodată; şi-m



M  resumat am luat această cugetare, 

zi, la ce oră. Acesta e primul 

1 |de acusaţiuno : judece publicul in- 

1 i jfcent şi imparţial, 
i l  doilea, vorbind despre anevoinţele 

ja recruta personal didactic, am zis 

J e  puţin plătit, că trebue timp ca: să 

1 ţ fformeze, şi ceream moralitate şi ca- 
iiii|er. Ce e nou in aceste idei? Care e 

Storul care de la Platone şi pănă la Spen 

j nu cere aceste condiţiuni? Care e 

'Iristul chiar, care nu a avut ocasiune să 

p g ă  aceste lucruri ? In cursul meu 

la facultate, după exemplul scriito- 

ir distinşi, fie care din aceste cesti- 

. formează obiectul unei prelegeri. Tre- 

[am oare să citez autorităţi pentru ade- 

|uri recunoscute ? Ei bine, am pro- 

i ^ aceste idei sub forma dată de au- 

iul in cestiune. Redactorii «Timpului» 

iu avut ei ocasiune să observe că a- 

Lsta să intemplă zilnic in scrierile de 

Li acesta? Deschidă un manual de- 

jnit clasic, de Economie politică, al lui 

.udrillart; in el vor găsi fragmente 

l.tregl cari au trecut ain Fr^deric Bas- 

l.it, resumănd idei primite in ştiinţă,

U’ ca Bastiat să fie citat ! Şi cu toate

•stea, nici unui critic nu i-ă venit in 

jiite să acuze pe Baudrillart de plagia- 

j ţr, ba ăncă Academia de ştiinţele mo-

■I Ho şi politice i-a acordat una din co
lanele sale. De almintrelea cel mai 

■' |n urină elev in composiţiuni, dacă s’ar 

i |ferit de plagiat, ar fi putut amplifica 

lemeni idei, cari se găsesc pretutindeni, 

je  când oare să refusă unui scriitor 

Cfjfj leptul de-a utilisa reminiscenţele sale,

I i se cere ca pentru ori ce frasă sau 

jorbă să arate cartea din care le-a luat, 

hai ales cănd e vorba de lucruri cari

t
arţin tutulor? De cănd oare cuvSn- 

1 marelui moralist Labruyâre «le choix 

ţes pensees est invention» a incetat de-a 

ciiţ l adevărat? In asemeni materii, ori cine, 

iu cel puţin, primeşte cu plăcere devisa: 

tamventa narrare non inglorium. 

kh | In  al treilea rând, sunt acusat că am 

-tiii ţs platitudini junimei universitare, ară- 

laijănd că ea ar fi şi mai folositoare ţării 

■ jm Iacă ar cultiva ştiinţa cu mai multă ar- 

:vi loare, ar frecenta cu mai multă esacti- 

i nilate cursurile şi prepara mai solid esa- 

J penele. Consiliile mele n’au de bună 

teamă nimic rar, dară nu e vina mea 

Bacă adevărurile mari au devenit lucruri 

^ Somune şi totd’auna bune de amintit la 

fundarea unei şcoale universitare.
Acestea sunt, d-le redactor, esplica 

liunile ce am crezut că sunt necesare 

kia»ectorilor «Timpului», pentru a-i pune in 

,= nj. itare să judece cu cătă erudiţiune, con
ştiinţă şi imparţialitate a fost făcută cri- 

Ica cuvintelor mele de autorul art. in 

jestiune; ei se vor intreba cu drept cu 

..jit fănt daca conclusiunea la care ajunge 
ji autorul derivă fireşte din critică, sau dacă 
« critica nu a fost sugerată şi condusă de 

Jt:s:js acea conclusiune preconcepută.
Primiţi, vă rog, d-le redactor, espre 

ţîKgij; şiunea distinsei mele consideraţiuni.

I. Crăciunescu.

i se comunică din Bărlad că acest oraş 

a tost teatrul uneea din crimele cele mai 

îngrozitoare. In strada Negri, din acel 

oraş, locuia o femee numită Gatinca 

Tontic împreună cu fiul său Dimitrie, un 

tănăr cam de vr’o 23 de ani, undemo- 

ralisat. In zioa de vineri, 19 dec.̂  tre

cut, Dimitrie ceru mumei sale să’i dea 

bani. Biata femee, refuză, spuindu’i că 

i-a dat îndestul şi că nu mai avea. Mi

zerabilul, in faţa acestui răspuns cate

goric, ia un vătrar şi loveşte pe mu- 

mă-sa, pe autoarea zilelor sale, la tăm- 

plă, unde o şi răneşte. Femeea, ame

ţită de lovitură, se repezi spre uşă ca 

să iasă. Dar, îngrozitorul asasin o apu

că, i puse in cap o caţaveică, şi o bătu 

in cap cu o bucată de lemn pănă ce’i 

sfărâmă craniul. In urmă, ia pe victima 

lui, moartă, şi o pune intr’o ladă de 

Braşov in care erau mai multe arămuri, 

şi pune lada sub nişte alte lăzi deşerte, 

in dosul casii. Vecinele, curioase, după 

cum sunt in toate părţile (fie-ne ertat 

s’o spunem), observară lipsa acestei fe

mei, şi începură a se nelinişti. Asasi

nul întrebat ce s’a făcut cu mumă-sa, 

răspunse cu cel mai mare sănge rece 

că el nu ştie nimie, şi că mumă-sa a 

dispărut lăsănd pe masă vr o trei fran

ci. El fu arestat, dar neputăndu-sc a- 

fia nimic, i se dădu drumul. Poliţia şi 

rudele victimei se puseră in căutarea 

ei, şi abia după o săptămână de la co

miterea acestui asasinat, victima fu gă

sită, in ladă, de cate una din rudele 
sale. Dimitrie, arestat din nou, mărturisi 

îngrozitoarea crimă ps care-o comisese, 

şi acum justiţia ’şi urmează cursul. Să 

sperăm că această crimă va fi foarte 

aspru pedepsită pentru a servi de exem

plu. Sermana femee fu înmormântată a 

doua-zi de Crăciun.

litj 

ifdj 
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FAPTE DIVERSE.

(O crimă oribilă). «Curierului» din Iaşi

CARNAVALUL.

Direcţia generală » treairelor ue în

ştiinţează că in serile de 10, 24, 31 ian. 

7, 14 şi 21 febr. va da in sala teatrului 

naţional baluri mascate.

T I M P U L  

NOTIŢE BIBLIOGRAFICE
(Toţi dd. autori, cari doresc să lo anunţăm 

publicaţiile, sunt rugaţi să adreseze exempla

rele ce ne trimit anume către Redacţie).

„Brazi şi Putregaiul, romanul ce s’a 

publicat in foiletonul nostru, a apărut 

in editura Librăriei Universale, Leon 

Alcalay, calea Victoriei 18.

Acest roman, iu care sunt fotogra

fiate aşa de minunat moravurile şi ti

purile noastre provinciale, şi ’n care se 

desfăşură o dramă plină de- peripeţii 

interesante combinate cu măestrie şi a- 

scernut cu o vervă nesecată, va atrage 

de sigur atenţia cititorilor iubitori de 

adevărat'- literatură românească.

Librăriei Alcalay, care a editat pănă 

acum numai cărţi de şcoală’,' nu-i va 

lipsi de sigur , incuragiarea ce merită şi 

întreprinderea începută cu «Brazi şi Pu- 

tregaiu», adică editarea de române şi 

cărţi de lectură populară romăneacă, 

in ediţie accesibilă pentru tot publicul 

cititor.
«Brazi şi Putregaiu» e un frumos vo

lum de 300 pagine, şi se află de văn- 

zare la editor, precum şi la toate libră

riile din ţară, numai cu 2 lei exemplarul.

«Aurora»,—acestae numele unui frumos 

câlindar inlustrat apărut zilele aceste 

in editura librăriei «Aurora» şi sub re- 

dacţiunead-lui G. O. Garbea. Pe lân

gă rubricele cunoscute ale unui bun că- 

lindar, «Aurora» are şi o parte literară, 

coprinzănd nuvele basme şi poesii. Ilu
straţiile sunt următoarele: V. A. Urechia 

(portret), statua lui Ileliade, Blestemul 

lui Jov, Dimineaţa şi Seara. Preţul 

unui esemplar 2 lei.

Scrieri oricjinâlb'. Au apărut de sub 

presă şi se află de vănzare la toate li

brăriile : Radul Buzescu. roman isto
ric naţional. — Pa.lia.rn.icia, de trei zile, 

omedie in 2 acte.—Smărăndiţa fata.- 

pândarului, comedie cu căntece in 3 

acte.—Radu Calomfirescu, dramă isto

rică naţională cu cântec in 8 acte.

MIŞCAREA POPULAŢIEI.

Bucureşti. — Dela 28 dec, 1880 — 

pănă la 3 ian. 1881, in Bucureşti s’au 

născut 104 copii, 43 băeţi şi 61 fete.— 
Au murit, in acelaş timp, 97 oameni 

64 bărbaţi şi 33 femei; cei mai mulţi 

pănă la versta de 1 an.
Boalele de piept au cele mai multe 

victime.

NOTIŢE METEOROLOGICE 

,,(Comunicate de casa Menu, optic, 
succesorul lui Lhuer.)

10 ian. — 12 ore noaptea : termome-a 

trul5,2 minus R. — 7 ore d im : term. 

4,5 minus R.—Amiazi: 8 minus. înăl

ţimea barometrică 752. —- ceriul noros 

(ninsoare)

legramă din America anunţă că Ghili- I 

eiaii au ocupat Callas.

%CaJ.laro, 21 ian. — Noaptea trecută, 

la Antivari, trăsnetul a lovit un turn 

oare servea Muntenegrului de ierbărie; 

mai multe case au fost distruse şi vre 

o doăzeci de oameni omoriţi.

Roma, 21 ian. — Regele şi regina 

Italiei au ajuns la Catanzoro. MM. LL. 

au fost primite in Calabria ca şi in Si- 

cilia cu entusiâsm; pretutindeni înaltul 

cler s’a unit cu autorităţile civile şi mi

litare ca să primească pe Suverani.

Berlin, 21 ian, împăratul Vithelm, 

după ce a stat in odae mai multe zile 

din causa unei răceli, a putut face azi 

d plimbare in trăsură.

FIS10GN0M1STUL 81 MNEM0N1STUL 

IS/E. S A P I R A

stabilindu-se in Bucureşti, strada Aca

demiei, casele Steiner nr. 28, dă con- 

sultaţiuni in fie care zi dimineaţa de 

la orele 9 pănă la 2 şi seara de la 4 

pănă la 8; afară de acest timp face şi 

vizite pe la particulari.

Prin ştiinţa fisiognomiei, el poate 

predice la prima vedere caracterul fisic 

şi moral al ori cărei persoane; pe urmă 

ii spune starea actuală a ocupaţiunei ; 

ii fixează defectul său fizic şi moral ; 

pentru cine e însurat-, ii spune căţi co

pii are; fixează anul, luna şi chiar ziua 

naşterii ; arată paguba suferită şi pre

zice de va fi restituită sau nu ; desig

nează ori ce sumă de bani ce cineva are 

la sine; in ceea ce priveşte starea să

nătăţii, indică mijloacele pentru ameli

orarea răului ; cine se interesează se 

afle caracterul altor persoane, trebue sâ’i 

aducă poza acelei persoane, şi el ii 

spune numele şi caracterul. Prin calcu

lul aritimetic, ajutat de memorie, el spune 

numele unei persoane, a părinţilor a- 

cesteia şi a aceluia la cine cugetă 

Cu.aceste 9 producţiuni, Şapira a că

lătorit toată Europa şi prin prevestirea 

sau alte inconveniente.

Tipografia Ştefan Mihalescu, caotâ

COMPOSITORI
Doritorii se vor adresa chiar de acum.

BDLET1NU FINANCIAR

Dela 20 Ianuarie

Cursul de Paris cursulcurâu 
zilei j din

Renta romănă 5% . . . .  i 
Acţinnile băncei Romănia . . 
Ren ta franceză.' . . . • . 
Losurit urceşti.........................

1 ajun

76 75 i Tt>

120 10'20 30 
4 j  | 48 '50

Cursul de Berlin

Priorit. drum. de fer romă
' _  ’ friancj 

1-00 75100 ,60
Obligaţiuni « « » » 
Acliuni o o o  o 
Noile obligaţiuni • « 
împrumutul danub. fr*?; -’.eim.

”5 60 

92 70, y2, 70

Cursul de Londra.

imprum. danubian Qpenheim.
107 1(>7 
104 104

Cursul de Viena 1

Napoleonul ..............................
D u c a t u l ..................................
Renta metalică 5°/a . . . .

9 375 9 37 
[5 56 5 56 
173 80 [73 90

0URSUL BU0URESCI

Pe ziua de 10 Ianuarie 1880, ora 10

VALOARKA
Cumpâ- vândute 

rate

Măine, Duminică, societatea studen

ţilor in medicină serbează a şasea ani- 

.versară a fondării ei. —  In localul so

cietăţii din spitalul Colţii se va ţine, 
la 15 am. o şedinţă publică in care pre

zidentul va face o dare de seamă asu

pra mersului societăţii.

ULTIME STIItl TELEGRAFICE 

(Serviciul AGENŢIEI HAVAS)

Paris, 21 ian. — Camera deputaţilor. 

— Reluând in posesiune fotoliul prezi

denţial, d. Gambetta a pronunţat un dis

curs in care a zis: «Camera ’şi va urma 

lucrările in mijlocul unei paci profunde 

care nu e ameninţată de nici o aven

tură şi care e garantată de chiar spi

ritul regimului republican .—O nouă te-

TEL-EGRAMA COMERCIALA. ‘ 

(Serviciul Agenţiei Havas.)

Paris, 21 ian. - Afacerile in cereale 

pe pieţele franceze şi engleze sunt mai 

de tot suspendante; transporturile sunt 

grele din cauza zăpezii; situaţia agri

colă e in genere bună.

OBLIGAŢIUNI

6 ‘ Io Ob. de stat convert.
6 «/o Căilor fer. Romane
8 °lo Domeniale. . . .
Dob. 10 fr. Ob. C. p. 30 1.
7 °/o Scrisori func. rur.
7 o l  „  ,, urbane
8 Impr. Municipal. •

,, pr. Buc. (bil. 201.'-
b °lo Renta română . •
Acţiuni Dacia . . • • ■

Romania . . .
„  Băncei de Rom. 

Bom. eşite la sorţ şi cop ex 
Oblig de stat. 

Renta. . ■ 
Căilor ferate 
scrisuri . . 

Argint contra aur . . '
Bilete hypot. contra aur 
Rubla hirtie . . .  • g 
Florini. , ,  . • ■
Lose otomane . . . .

Cursul din Viena 
21 Ianuarie

N apo leonu l....................
Ducatul . . . .  • • •
Lose otomane . . .  •
Rubla hărtie . . . .

Cursul din Berlin 
21 Ianuarie

Oblig, căilor lerate rom.. 
Acţiunile . . . . . . .
Priorităţile. : . . - .
O phenhe im ....................

• Luble de hărtie. . . . 
Obligaţiuni.noi . . ■
Losurl Ottomane .

Cnrsul din Paris
21 Ianuarie

Renta Rom ănă. . . •
Lose otomane . . . .

Schimbul 
10 Iaeuarie 

Paris (3 luni) .
,, la vedere. . . 

Londra (3 lnni) . . .
« la vedere . . .
Berlin (3 luni). . .
,, la vedere, . . : 
Viona la vedere

937‘le 
556 

19 80 
123 •/*

100 
55 •/»

213
93 V»

76E>48

aur 
l - ° / o  
1 - ° / «  

2—60 
2—15 

42

9 38 
5 57 
20 40 
123 «/,

100 */« 
55 60

-212 80 
93 20

76*/, 
48 V,
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idrăpa măseaua ’n gură cănd ve- j 
deam că nu mai vine să me seu- 
[■tesc de călăria lui Balan şi de bla- 
goslovenia lui Nicolai făcătorul de 
vănetăi. Dar adevăratul sfănt Ni
colai se vede că a ştiut de ştirea 
mea, că numai iaca ce intră afu | 
irisitul de băet in şcoală. Atunci 
-eu cu voe fără voe plec spre uşă, j  
ies răpede şi nu me mai incurc 
prin prejurul şcoalei^ ci o ieu la 
sănătoasa spre casă. Şi cănd me 
uit inapoi, doi hojmalăi se. şi luase 
după mine; şi unde nu incep a 
fugi de-mi scăpărau picioarele; şi 
trec pe lăngă casa noastră şi nu 
intru a casă, ci cotigesc in stănga 
şi intru in ograda unui megieş al 

nostru, şi din ogradă in ocol, şi din 
ocol in grădina cu păpuşoi, cari 
erau chiar atunci prăşiţi de-al doi- 
ilea, şi băeţii după mine; şi pănă 
să me ajungă, eu de frică, cine 
ştie cum am isbutit de.m ’am în
gropat in ţernă la rădăcina unui 
păpuşoiu. Şi Nic’ a lui Costache, 
duşmanul meu, şicuToader a Ca- 
tincii, alt hojmalău, au trecut pe 
lăngă mine vorbind cu mare ciudă; 
şi se vede că i-a orbit Dumnezeu, 
de nu m’au putut găbui. Şi dela 
o vreme ne mai auzind nicio foş- 
nitură de păpuşoi, nicio scurmă-

tură de găină, am ţişnit odată cu 
ţerna ’n cap şi tiva la mama a 
casă, şi am inceput a-i spune cu 
lacrimi că nu memai duclarşcoală, 
măcar să ştiu că m’or omori. A 
doa zi insă a venit părintele pe 
la noi, s’a inţeles cu tata, m’au 
luat ei cu binişorul şi m’au dus 
iar la şcoală. — «.Că dă, e pecat 
să remăi fără leac de inveţătură, 
zicea părintele; doar ai trecut de 
bucheludeazla şi bucheriţazdra; 
eşti acum la (£iaslov,‘ şi mănepoi- 
măne ai să treci la plastire, care 
este cheea tuturor învăţăturilor, şi 
mai ştii cum vine vremea, poate 
să te faci şi popă aici la biserica 
Sfântului Nicolai, că eu pentru voi 
mă strădănuesc. Am o singură fată 
ş’oiu vedea eu pe cine mi-oiu alege 
de ginere.»

Hei, hei 1 cănd aud eu de popă 
şi de Smărăndiţa popii, las muş
tele in paue şi ’mi ieu alte gânduri, 
alte măsuri: incep a mă da şi la 
scris şi la făcut cădelniţa in bise
rică şi la ţinut isonul, de par’că 
eram băet. Şi părintele mă ie la 
dragoste, şi Smărăndiţa incepe din 
cănd in cănd a mă fura cu ochiul, 
şi bădiţa Yasile mă pune să as
cult pe alţii, şi altă făină se mă- 
cina acum la moară. Nic’ a lui

Costache cel răguşit, balcăz şi rău
tăcios, nu mai avea-stăpânire asu
pra mea. — Dar nu-i cum gân
deşte omul, ci-i cum vrea Domnul. 
Intr’ una din zile, şi chiar in ziua 
do-Sfântul Foca; scoate vornicul 
din sat pe, oameni la o clacă de 
dres drumul. Se zicea că are să 
treacă Vodă pe acblo spre mănăs
tiri. Şi bădiţa Yasile n’are ce lu
cra? «Hai. şi noi măi băeţi să dăm 
ajutor la drum, să nu zică Vodă cănd 
a trepe, pe aici, căT satul nostru c? 
mai leneş de căt alte sate'.» Şi ne luăm 
noi de la şcoală şi ne^ducem cu toţii. 
Şi care săpau *cu casmaieler ,Care 
cărau cu tărăboanţete, Care cu că
ruţele, care cu Covăţile, insfirşit 
lucrau oamenii cu tragere de inimă.. 
Iar vornicul Nic’a a Petrichii, cu 
paşnicul, vătămanul şi câţiva ne
spălaţi de mazili se purtau printre 
oameni de colo pănă colo., şi cănd 
deodată numai iaca vedem in prund 
căţi va oamen'r clae peste -grămadă 
şi unul din ei mugind puternic. 
«Ce să fie acolo?» ziceau oamenii 
alergând care de care din toate păr

ţile.
Pe Bădiţa Vasile ăl prinsese la 

oaste cu arcanul, ăl cetlueau a- 
cum sdravăn şi-l puneau in cătuşi, 
să-l trimită la Peatră... Iaca pen-

tru ce scosese atunci vornicul oa
menii la clacă.. Aşa cu amăgele se 
prindeau pe vremea aceea flăcăii 
la oaste... Afurisită privelişte mai 
fu şi asta I Flăcăii ceilalţi pe dată 
s’au făcut nevăzuţi, iară noi copiii 
ne-am intors plăngănd pe la casele 
noastre. — '(Afurisit să fie cănerul 
de Vornic, şi cum a ars el ini
ma unei mame, aşa să-i ardă lui 
inima Sfântul Foca de astăzi, lui 
şi tutulor părtaşilor sei 1 * blăştămau 

femeile din sat cu lacrimi âe 'foc 
in toate părţile. Iar mama lui bă- 
diţa Vasile ăşi petrecea băetul la 
Peatră rbocindu-1 .ca pe un mort 1 
«Las’ mamă, că lumea asta nu-i 
numai căt se vede cu ochii, zicea 
bădiţa Vasile mângăind-o; şi in 
oaste trăeşte omul bine., dacă este 
vrednic. Oştean a f o s t  şi Sfanţul 
Gheorghe şi Sfanţul Dimitrie şi 
alţi sfinţi mucenici, cari au păti
mit pentru dragostea lui Hristos; 
măcar de am fi şi noi cadănşii L» 

Ei, ei ! pe bădiţa Vasile l-am 
perdut; s’a dus unde i-a fost scris. 
Şi părintele Ioan,,i,imbla acum cu 
pletele in vănt şă găsească altdas- 
căl, dar n’a mai găsit un bădiţă I 
Vasile,, cuminte, harnic şi ruşiy 
noş ca o fâtă mare. Era in sat j i  
dascălul Iordache fărnăitul dela |

strana mare, dar ce ţi-i bun? Ştiea 
şi el glasurile pe de-afară de bi
serică, nu-i vorbă, dar clămpănea 
de betrăn, ş’apoi mai avea şi da
rul suptului... Aşadar şcoala a 
rămas pustie pentru o bucata de 
vreme, şi căţiva dintre noi, cari ne 
ţineam de părintele loan, calea va
lea ; biserica deschide pe om. Du
minicile băziiam la strană şi hărşti! 
căte-un colac. Şi cănd veneau 
cele două ajunuri,: căte treizeci- 
patrufedr dă băeţi fugeam inairitea 
popei de rupeam omătul delâ o 
casă la alta; şi la Crăeiun neche
zam ca mănzii, e&Ţ la Bobote&ză 
strigam chiraleisa, de clocotea-sa
tul. Şi cănd ajungea popa, no|;;ne 
aşezam in doe renduri şi-i des- 

calea, iarăchideam el eşi trăgea
barba şi zicea cu mândrie către 
gazdă:

„Aiştea-s mănzii popii, liale^Ni- 
şte zile mari ca aceste le aşteapţă 
şi ei cu mare bucurie tot anul. 
Gătitu-le-aţi ceva bob fert, găluşte, 
turte cu julfa şi vărzare?»

(Va urma.)



ASTHME IMEVRALGIES

INOVATlON 

S a lo n  d e  C o if fu r e  P a r is ie n SPECIALITATE DE MAŞINI

CU VAPOR SEM1-FIXE ŞJ LOCOMOBILE HORIZONTALE 

ŞI VERTICALE DE 1— 50 CAI.

MtoliiA v»rti«ale

No. 42, Calea Victoriei, No. 42. 

PRIX FIXE

Bar'be . . . . .  • £ • 0.50

Coupe de Cheveux ....................0-50

Frisure . .! .............................. 0.50

Friction . . . . . . . • • 0.50

Coiffure. de Dame au Salon . . 4.00

Coiffure de Dame â domicile. . 6.00

Coiffure de Dame id le Soir. . 8.00 

Travail des Cheveux â, Paris Răduit 

Parfumerie en touts genres.

Articles de toilette.

S I  R  E  X j  E  X j  E  E I  U E M  A B I

se vindecă fără pericol şi dureri, fără cură de foame 
in 2 ore, garantându-se un succes sigur fără aşi în

trerupe ocupaţiunea 
Se primesc comande pentru mcdicamento

Farmacia la Sf. George
V ie n a  "V, W 'm n n o i g-asse, ISTo. 3 3 .

Maşine orizontale,
locomobile sau pe pative 
incălzirea cu flăcări di

rectă, dc 3—50 cai.

Maşine horizontale
locomobilă sau fixă încălzirea in 

jurul flăcării de 6—50 cai.

Toate maşine io sunt gala de (îat. Se trimit franco prospecte detailate 
C a sa  I .  H K R M A N N  L A C H Â P E L L E ,

I. BOOLET ET COMP. 8UCCE80RI.
Ingineri mecanici,, 144, ruo .du Fouburg Poissonniere, Paris.

H O T E L  I 3 B  L ’ G P E R A
lui EDUARD SA C H ER  in Viena (Austria)

Pentru a fortifica pe copii şi persoa
nele slabe de piept, de stomac, sau a- 
tinse de clorosă, de anemie, cel mai 
bun remediu şi mai agreabil este Ra- 
cahout al Arabilor, aliment nutritiv şi 
reconstituant, preparat de delangredi- 
nier la Paris (a se feri de contra faceri).

Depouri in Romania in principale far
macii.'

MAGAZINUL DE DELICATESE
AU GOURMAND 

I N  G K R  A N D  H O T E L  B E O F F T

ag r- sosesc  c o n ţ in e u  u r m a t o a r e l e p r o s p ă t u r i - ^  

Icre proaspete, Icre tescuite dulci, Icre de chefal, Icre do 
Ştucă, Stridii, Homarzi, Hiel afumat. 

B R I N Z  E T U E I  
Brie, Bondon, Brănză de Olanda, Camembert, Coulomnier, 

Crem de Olanda., Ementaler, Fontino, Gorgonzola, Gervais, 
Gournai, Imperial, Mont d’or, Roquefort, Sfrahino, Parmezan,

'  C A E N U R I  

Şunci de Găscă, Şunci .ferie, Şunci crude, Salam de Vo- 
rona, Milano, Bolonia, Lion, Arî, Galantini de pasăre, Pate 
dc Foie gras trufe, Muşchi de vacă, Limbi de bivol, Cărnaţi.

A S O R T I M E T  C O M P L E C T  

in  fot felul de. Băuturi fine. Ceaiuri caravane, Chocolaferii, 
fructe candife. Fructe pentru Desert.

P re c iv ir ile  m o d e s te  ş i s e rv ic iu l p r o m p t .  -Sfej

Cu stimă MOfEiNl'.

D f .  J g i i a t z  E n g l e n d e r ,
dr. in medicină şi chirurg, u'iaraos-, membru a 
racul lăţii do modicină din Viena vludecă după 
o ra' todă escelentă urmările impotenţei, im
potenţa la bărbaţi, proluţiuni, period la* femoi, 
sifilis învechit, bon le de pi el a, In te, radical şi 
fSră dnrero fără ca individul să fle întrerupt 
de la ocupaţiuui. Consultă şi in limba romănă 
şi franceză. Viena Lauerezberg 5, vis-ă-vis do 
Kerdinandsbrilke, Stadtsnito. Consultă in fle
care zi de la !)—5 ore, si prin scrisori.

FER BEAVAIS
(PER D IALYSE  DI;AVALS)

Contra animiei, colorowiei, alabioiun9i, sfîrselei, poalei albe etc,

Ferul f im i i )  (fer in licid picături concentrate) este singurul 
recomanda!din loate acidele; au are nici un miros, este bun !a gust si 
nu produce nici constipaţiune nici diaree, fiind foarte bun pentru stomali ; 
eeva mai mult esle singurul care nu inegreşte dinţi.

Estecel mai economic din fervginoase de oare ce un flaocn durează o 
fun&.Deposit. generai in Paris, 33 rue 1 afugotte (pr6s l’opera) şi iivtoate Câr
maci e. A se feri de imitaţiuni periculoase şi a se cere marca fabricei,— 
Dupe cerere se trimete gratis o interesantă broşură asupra animiei şi trata
mentului seu. Deposit in Bucureşti la dd. Fridrih Bros, Ovesea, Dimbo- 
vi'z-Schmetau Brus.

Tragerea principală de la 21 Ianuarie 
pănă la 5 Feviuarie recomand Jose or- 
ginale : '/, bs mărci 150, ’/4 m. 75. A- 
semenea şi- bilete de participat '/8 m. 
30 ’/iţ» m. 15 V?2 m. 8, recomandă pri
mul şi cel mai vechi comptuar de lote
rie al Prusiei M. Schcrnch, Berlin, 
Friedrichstrasse 59.

Dintre t6te Pudrele
folosite la toaletă cel maî fin produajj 

este incontestabilS T E F A j y -

BUCURESCI

Marele succes al acestui remediu se 
datoresce proprietarei sale de a trage 
afară din corp iritaţiunea pare tot-d’a- 
una a se fixa asupra organelor esen
ţiale a vieţei; se deplasează astfel rful 
făcând vindecarea uşoară şi promptă. 
Cei d’infâiu medici o recomandă cu 
deosebire contra guturaiului, bron- 
chitelor, durerilor de gat, rematis- 
melor, drumurilor. întrebuinţarea ei 
e foarte simplă.: una sau douS apli- 
caţiuni sunt de ajunse cele mai de 
multe ori şi rai cauzează de căt o 
măncărime uşoarS. Se găsesc., in toate 
farmaciele.

a se feri de contrafaceri
In Paris, la D. Wisiin, rue de 

8eine3i. Deposit in Bucureşti la dom
nii farmacişti : Ztlrner, RisdOrfer, 
Bruss, Eitel, Dembovici şi in toate 
farmaciile ; in Iaşi la d-nii farmacişti 
Linde, Lbyszewski etc.

a fui 

X j O P I B E  
E adeverată durătoare neobservabilăj 
fragedă si mai mătăsoasa ca ori-cj 
altă pudră de riz.

A nu se schimba ononimul fabricat al fu

G u s ta v  L o l is e
Parfumeur al curţei imperiale din 

BERLIN  

«Inventeur de l’Eau de Ly s  de 
Lohse»

Acest stabiliment tipografic deja cunoscut Onor. Public, permulăndu-se din strada. Lipspani in strada. 
Covaci No. 14, şi asortăndu-se din nou cu o mare cuantitate de caractere variate şi in diferite teetun, 
după sistemul cel din urmă, şi cu

5 MAŞINI QILINDRICE I  CÂRTI DE VISITA f  &mmw 92
nc., „y . ... . „ i . j r.Ulori sau simple. .

i w S  % aa® m t& S S tâ  I Bilete ie  Bota, i l f  Invitat» si Detest, ele. B „ r K T B I Î
mare acurate(ă şi in diferite limbi precum : jI . . l i ' R  vX/jţ»• O i * -  .

r^) W  Hl I nn«\ <E«KKKinq' - I  pentru toate speciile de servicii şi ori-ce
Im Uf J) ,lpj l \ G T ! l s a l t  j||| imprimato necesarii diferitelor autorităţi.

de literatură de ştiinţe şi didactice, in toato I 00MPTUBI, FA0TTJBI. OIROULASI E0T. 
hmbele usuale. | ' 1

'T^U'IRlsr.A.I.iE B I L E T E  Ş l  C O N D IC I

cotidiane şi hebdomadare in diferite limbiJ! , . , t
şi diferite formate. Şponfm păduri, câmp mori. acciso percepţii

In Romăuia, precum şi in toate 
ţerile., se afla pe la principali parfumoj 
riî,pharmacieşi magazinele de noutăţi] 

Reprezentant:

t . z\ yioi î: p:l
Bncnrescî Strada Şelari. STo, 2.

Nou! Ivîaigi6ckchen Parfum de Lohse. 1

Casa «MENU» opticianj snceesorul d-lni 
Lhner

VINDECARE AS1CURATA
Migrene, dureri nevralgice şi rhoumatismale- 
Inele, brăţări, incingetoero, cercuri de picior' 

Calea Veiictori 60.

Toate aceste lucrări se efei 
m ai mare rapiditate şi cu  

maî rnoclerate
I orlmni romănă, gefmaffl
L c C l IU I I I  pentru copii şi persoane ml

in etate, precum şi pentru traducerii

se adresa la Redacţia «Timpului». II

CatarrhulQ, nădufalfl, Vfndec<ite la m om tn -
V  I ■  I l  i  1 3 1  «u focatlunea s i t<5te b 6-  j k '|  | J i l  ■  ■ ■  I  tu ckiarO cu  hapur}l«
■ ■ ■ h M B J U L U U U k J  lel^ organeloru respira- a n t i n e v r a l g i c e ,  ala
uirw «anta v iaaecate  prin  T u b u r i l e  L e v a M e n r ,  8 fr ., d -ru lu î C r o n ie r .  Preţul 8 f r . ,  cutia , in Francia.
«  Frânei*. —  L e v a s c e u r  farm acistu-ch im istfi de clasa l -a i ,  13  r u e  d o  la  M o n n a ie ,  P A R IS  

D eposit ix> B u careacî : U  d. Z . â m r ,  ş i ia  tâte tarm aciele.

MARE SUG0ES

V E L O U T I N E
ESTE O

F A I N A  I D E  O R E Z  
de o deosebită specialitate, foarte fină 

nesimţibilă, preparată cu Bicmut, şi po

sedă calitatea cea fericită, a da feţei o- 
mului

FRESCTATEA NATURALA
a

W T  T I N E R E T E I

C H. F A Y
Fnrfurueur la Paris, 5, rue de Paix.

VINDECAREA
anemiei, epuisamentelor, boalelor nervoase, boa 
lelor femeelor, boalelor sângelui, afecţiunilor 

inimei, eto.

PRIN

F r l in a  Soc ie ta te  L R .  p r iv . de  n av ig a ţitm e  p e  D u n ă re .

a l  D -R . A D 1N S O N

Tratament suveran contra tutulor afecţiunilor provenind din epuisarea 
organelor şi a sisiemului nervos sau prin alteraţiunile sângelui.

Puterea reconstitutivă a acestui tratament, rapiditatea, acţiunei sale, ’1 
face superior tutor preparaţiunilor cu bază de fer, condamnate de somi
tăţile, corpului medical in tratamentul anemiei. .

Orce flacon care nu va avea semnătura d-lui Gelin, pharmacist, va flj 

considerat ca contrafăcut. Paris, rue St. Lazare 1 .
Deposit in Bucureşti la farmaciile Ziirlieir, Rsddrier. ~

Brus etc. .. ;. '. ' , . TJs

Deposit in Bucureşti, la farmacia d-lui 

W . Zurner, şi la d-nii Appel & C-ie

VERITABILA

E A U  A L L E M A N D E
m- COMPUSA de LESEUR

Această apă face a; dispare petele ra 
ş ii, impedică sbărciturile şi albeşte peleo 

jij La Paris, la d-nu Gastellier parfu
g  meur, No, 47, rue delaCbausee d’Antni 

a 3 |  Deposit in Bucureşti la farmacia d-ul 
.■■■; C W . Ziiraer, la d-nu Appel et C-i.e 

wmm  Şi la toţi coifeuri şi parfumori.

Tipografia Htefan Mihalescu, Strada Covaci, No

Sate fanna.-iilfl 1̂ 11̂ 8̂  l ^ a n ^ a Î m - E S  l ^ R E  iaemaqistf No., 1 j  
otrada Richelieu, succesor al lui; Bron; Bucuresci la d-nul W . ZORNER, 
parmacist.


