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ttmm A VogUr la Vienna, Walfinchg&ate 10 

A, Oppelûc la Vienna, 8tub6abaat6Í S) Rudo I 

Mo0§6 la Vienna, Seilersfc&tte 2 j Vimoma 

Hrdicka In Vienna, TeinfalUlraeee 17 j Philipp 

LSb la Vienna, Etohenbaohgaate 11) L. Lm ë 

é  Comp, la Pefta fi Hm*»-L+fjUê-B*RÀr é  

Comp, la Paria.

S o r ie o r l  a e fr a n o a fc e  a a  e e  p r i a n t e  

A r t io o l e le  æ p n b l ie a f c e  * e  t o t  a r d e .

Un număr In DUtriote 15 banl.

Cursul de Rasúrese!, 6 Septembre Cumul de Tieaa, 17 Septembre. I

Oblig. Rurale . , , 82 V« 82 Metalice . ....................... . . 65 50
,  Domeniale . . 75 74» * Naţionale . . . . . . . .  . 68 15

tCredit funciar rural . . 72 71% Beata tn a u r .................... . . 76 20
,  . ,  . urban . 62 Lose................................... . . 112 50

fmpr. municipal al Capit. 69 Acţiunile b&ncel . . . . . 859 —
Oblig. Pensii . . . . . 116 Crediturl . ' .................... . . 225 -
Oblig. Dacia „ .  ,  , , 200 _  u London . ........................ . . 117 50

,  Romania 37 — Obligaţiuni rurale angare . . 77 50
Impr. municipal ou premii — 1 •  semeevar . . . 77 50
Renta Români . . . . , > transilvane . . 76 —
Paris 3 luni 9985 — Argint In m&rfurl . . . . 104 60
Londra » . . .  . ■. 2505 Ducatul ...........................
Viena ,  . . . . . _ - Napoleonul....................... . . 9 42
Berlin „ 1221/« 1 Marc 1 0 0 ....................

Caraal 4e Berlin, 17 Septembre.

Ac ţi un. Căilor ferate rom&ne , 
Obligaţiunile romftue 6 %  . , 
Priorităţile 0. fer. rom. 8%  
împrumutul Oppenheim . . ,
Napoleonul...........................
Viena, termen lung . . . .  
Paria ,  tourt . , .

15 — 
SS 40 
50 — 
75 70
16 28

Calendarul 4 Uel 

Mercurl 7 (19 Septembre). 
Patronul jile l: Mart. Sozant. 
Räs&ritul idrelul : 5 ore 42 min. 
Apusul sârelnl : 6 ore S min. 
Fasele lunol : Pim-Quart.

F L E O -A. H E  A .  T R E N U R I L O R

Baenrescl— Suelva 
BucurcscI . . . . 8.15 n 10.— i
Ploeiol 
Brăila . . . , 
Tocuciu . . . , 
Roman . , . 
Suceva, so«ire ,

9.50 a 12.05 ( 
1.58 n 5.45 ţ 
4.38 n 
9.0S d 

12.03 d

1 7.1» 
11.40 
4.54 
9.(5 n

Suodva 
Roman . . . . 
Teouoia . . . . 
Brăila . . .  . 
Ploetol . . . .  
Bucurescl, sosire

8uo6va—Bnonresol 
. . . . 5.114 8.46 d
. . . . 8.45 n 12.10 d
. . . . 12.30 n S. 10 4 
. .  . . 3.08 n 8.10 n 8.58
. . . . 7.12 d 2.4»

8.80 4 4.30

Hecorescl—tílarg le 

Bucurescl . . . . . . .  9.1 » j
Oinrgin, sosire. . . . . 11.35 ţ

Ulnrgls—BaeareseT

liscnrescl -Verclorora
Bucurescl....................... 8. — d 6.05 n
P i t e j t l ...........................11.21 \ 10.15 n
S la t in a ................... .... , 2.— <
Craiova...........................4.17 (,
Vêroiorova, sosire . . .  9.01 n

Verclorora—ßucnrescl
Vôrciorova................... 6.451
C r a io v a .......................11.44 <
S latina ...............................141 <
P ite ş t i...................  . . 4.421
Bucurescl, sosire . . . 7.40 ţ

7.1S < 
11.20 c

QiorgiS . 
Buearescl,

T.a6c 
. 9.48 i

Sa la ţl—Barbeţi
G a la ţ i ..............1.20 n 8.25 i,
Barbofl, sosire . , 1.55 n 9.— {

B a rb e ţ i— « a la ţ l

Bărboşi.............2.55 n 6.25
Galaţi, sosire . , . 8.80 n 7.—

6.05 a 
8.27 a

4.»» 4 
7.17 n

7.304 
8.05 n

n 7.25 4 
n 8.— n

SOIRI TELEGRAFICE
din

F O I I j B  s t r a i t t e .

Londra, 13 Septemvrie.

«Daily Naws, publica trei .telegrame de 
la corespondintele şeii special, dapă cari ca

nonada continuă mereîi la Plema. Redata 

Griviţa a fost bombardată duminecă dimi- 

neţa cam despre meijă nopte şi meijă $i. Ge

neralul "Kruderer a ocupat dnminecS sâra 

înălţimile de la Radisova pentrn a pre

para atacul asupra celei mal Îndemnate 

posiţiuni tnrcescî. Focul rusesc covîrşeşte 

cn încetul focal turcilor.

Petersburg, 18 Septemvrie. 

(Telegramă oficială din Poradin de 1 

12 Sţp. 10 cesuri 40 m. sera). ErI am 

bombardat Plevna de dimineţă până la 3 
cesuri după prânz, apot am dat asalt.

Spre seră trei redate despre me<Jă-4 

Va ti luat de Scobeleff fi marea redată 

Griviţa de Generalul RodjonofF, care a 
fost uşor rănit, şl de comandantnl Schlifur 

de la regimentul al şepte-spre-^ecelea care 

a fost acis. General al Dobrowolsky şeful 
brifţsdd ai treia de ti ra li ori a fost aseme
nea ucis. L^ asaltul celei din urmă redute, 
aii luat parte şase bafcali6ue rusesc! şi unu 
tomâuesc. Am lnat do? stegnr! şi ciad 

tunuri.
Trapele nâstre stat) tn posiţiunile luate 

ert, in faţa fortificaţiunil or tnrcescî.
■ Perderile nost re in $ioa de erî trec de 

5'000 numai răniţi ; numărul morţilor nu 

este tneă constatat.

Londra. 18 Septemvrie.

* Mor ning-Poet, anunţă că admiralita- 

tea a ordonat construirea a 30 vase de 

torpile.

Cracovia, 13 Septemvrie. 

Du transport însemnat de care de am 

balanţă şi ea mediei a plecat a jl din 
Germania ca tronai accelerat pentru Ro

mânia prio Polonia rusescă.

Yiena, 18 Septemvrie

Generalul Totleben prepară pe malal 
tarcesc al Dunării, constracţiunea unnl 
cap de poate latărit, care să fiă destul de 

tara pentrn a rasista Turoilor în timpul 
iernel, şi să asigure trecerea Dunării la 
priniUvară.

Constanţlnopol, 12 Septemvrie.

Sultanul a trămia domneî Thiera o te
legramă de condoleanţe.

Pesta, 13 Septemvrie.

Falsificarea cuvintelor toastului care ’lj 

o purtat împăratul Francişc losef în să 

natatea împăratului Rusiei, face multă 
sansaţie.

Festa, 1» Septemvrie, 

Vorba «aliat, nu a fost pronunţată In 
toastul de la Eoşau.

Viena, 18 Septemvrie.

Monitorul oficial al Ungariei anunţă în 
pri vinţa toastului în capul părţei oficiale 

*> V*j ¿«tea sa regâscă imperială a bine 
■"roit *> golescă paharul; la Kaschaii, fn 11 
Septemvrie, pentru onomastica Majestăţil 
sale împăratul rusesc, ou toaatul următor : 
«In fericirea scumpului mett amic, împă
ratul Roşiei, a răruia onomastică o ser

băm B$i. -i - u  ■
D u m n e z e i i  să con verve şi să protege pe

Majestatea Sa.»

SCIRI TELEGRAFICE
A L E  ‘ T I M P U L U I ,

(Agenţia ilara»),

— Serviciul de U 17 Septemvrie, 9 ere seara — 

Londra, 17 Septemvrie

Trupele turoesol ce se află în Thesalia 

precum şi alteia aă primit ordinol de a 

porni spre frontiera Serbiei.—Garnizona 

Nişuluî s’a reintarit.

Paris, 17 Septemvrie.

La nn banchet ce e’a dat cu ocasia în

trunirii comitetului viticol la Castillon, du

cele Decazes a pronunţat nn însemnat 

diseurs politic, din care eată pasaginl 

principal:
«Europa scie că noi nn urmărim con

tra nici nael pateri o politică ostilă, şi că, 
respectând toto drepturile, nu înţelegem a 
causa vecinilor noştri nici vre-o turburare 

nici vre-o greutate; Europa ne-a v8<Jnt 

forte îngrijiţi de a  face să triumfe pretu- 
tindenea împăciuirea şi a căuta în ori-ce 
ocasie acordul şi înţelegerea între puteri 
şi a consilia pe t6te la acâstă moderaţiune, 

ce o practicăm noi înşine.
Europa nu e’a putut înşela an mo

ment în acesta şi când coustată rearidioa- 
rea, acum deja săvftrşiţă, a puterii nâstre 

militare, recunâsce că acostă reorganisaţie 
a păstrat un caracter numai şi numai de

fensiv.

Ea nu vede de cât nob iln l şforţ al unei 
ţări mari, convinsă de putorea el, dar pe 

care încercarea a învăţat’o că acesta pu

tere stă mai ou semă in înţelepciunea şi 
cumpătarea el.

Astă-gi tn adevăr, se ştie că noi suntem 

cn deosebire şi pasiaae devotaţi politicei 
de pace şi eif acesta politică am onorea a 

representa înaintea d-lor vostre şi tndrăs- 
nesc a ijice că acostă politică ne-a căşti 
gat simpatia şi încrederea Earopel.

In  acest moment, n n  este şi acesta vă 

o po t afima, nu  este o s ingură putere care 

să se îndo& că de sinceritatea sim ţim inte- 

lor pacinioe ale preşedintelui republicel şi 

care să nn  recunâscă oă F ran ţa  in tr ig ă  le 

împSrtăşasce. N u  este ărăşl nici una  caTe 

să nu  scie că guvernul frances ar refusa ou 

estrema energie de a se asocia la  a ţîţăr l 

şi propagandw, otî de nude ar veni, cari 

ar putea aduoe vecinilor noştri vre-o tu r 

burare saii vre-un pericol.

Noi nu suntem in Europa,lumea s’a convins 

deja, nici reacţionari nici revoluţionari; 
nn ameninţăm nici guverne nici tronuri. 
Şi tocmai de aceea putem <Jice ţării nişte: 
Am asigurat pacea. Ne sprejinim pe în- 
ţelepoiunea vdstră pentru a o conserva 
Franţei şi a o protege cu no! contra tu 

tnlor eeageraţiilor şi tutulor ardorilor im 

prudente.

BÜCÜRKSCI Ts SEPTEMBRE

OrI-ce Tesbol este Inspftimftntfttor 

U m an iaa re a  râsbo iu ln l e ou n e p u t in ţă  

esfce o  problem & care n u  se póte 

resolva din causa contradicţiei sale 

interióre. Oamenii trebueac je r t f iţ i  

oraşe, sate şi c&mpil Înflorite tre- 

buesc distruse; domnia legilor ln> 

cetézá; tot ce era sacru Înainte, Be 

calcă, la picióre, cftcl ^eul Marte

[l&r&mă t6te barierele dreptului, ne- 

l&s&nd In pici6re de c&t una sin- 

gur& forte brutală: dreptul celui 

mal tare. Ne Inflor&m c&nd ne În

chipuim imagina lngro^it6re a res- 

boiulal actual pe care telegramele 

11 zugrăvesc In trăsuri generale. 

Dove^f strălucite de curagifi şi vi» 

tejie s’aâ depus din am&udoă păr

ţile ; săngele rece al apărătorilor şi 

despreţul morţel al agresorilor me

ri t& laudă egală. Dacă ar fi cestiune 

numai d’o luptă pentru on6rea mi

litară, am putea crede că bătaia de 

la Plevna ar fi cea din urmă, căci, ln- 

tr’adevâr, Ruşii, Rom&nit şi Turcii 

atk dovedit că sunt soldaţi buni, 

cari merită să fiă stimaţi chiar 

ca inamici. Dar atunci s&ngele ar 

fi curs In (Jadar şi t6te mise- 

riele resultate din resboiâ nu ar 

aduce nici un folos. Ceea ce tre- 

bue să se decidă din acest resbol 

care se latinde de la st&ucele C.in

caşului p&nă la trecăt6rele Balca

nilor nu este o c£rtă despre on6rea 

militară, ci cestiunea mare a viito

rului orientului europân.

Cu c&t spaimele rfisboiulul sunt 

mal mari, cu c&t se varsă mal mult 

s&nge, cu at&t se Întăreşte In noi 

dorinţa, ca pacea care va urma 8ă 

aibă in ea garanţia duratei. 0 pace 

efemeră dapă atâta vărsare de sănge 

ar fi resultatul cel mal trist şi mal 

fatal pentru interesul Europei şi al 

umanităţel.

Să sperăm Insă că de astă-dată 

diplomaţia europ£nă va fi la Înăl

ţimea acestui interes.

DIN AFARA..

In Austria c£rta despre „aliat“ safi 

„nealiat* continuă cu mult sgomot.

Se cere o minuţiâsă instrucţie a- 

supra falsificării de text a toastu

lui Închinat In fericirea Împăratului 

Alexandru de Împăratul Francisc Iosif 

cu ocasiunea manevrelor de la Ca- 

şovia. Ungurii mal cu s d m ă  se în- 

furiâză susţiind că vorba , aliat* pro

nunţată In asemenea împrejurări ar 

da negreşit un alt curent politicei 

austriace, şi ar Însemna că monar

hia Austro-Ungaria preschimbă ro

lul sâtt de neutralitate positivă In 

acela al unei nutralităţl parţiale. O 

asemenea politică ar aduce de si

gur discordia In stat, Ruşii fiind vrăj

maşii personali al Ungurilor. Se crede 

că s’a dat impfiratulul formularul 

obicinuit lu care se află espresiunea 

stereotipă de „amic şi aliat;* că im- 

peratul ar fi şters vorba „aliat* ne- 

pronunţilnd de c&t „amic,* că s’a ui

tat Insă a se face acâstă corectură 

şi In cele-l’alte esemplare cari s’afi

dat la gazete. Ce impresie va pro

duce acâsta Întâmplare In cartierul 

general şi la Petersburg ?

Francezii se prepară pentru ale

gerile cari vor avea loc tn curând. 

Republicanii şi conservatorii se gă

tesc de o potrivă la o luptă Înver

şunată. Lumea se miră că Qambetta, 

splend6rea baroului parisian, ora

torul strălucit şi In tot-d’auna aplau

dat, n’a profitat de ocasiunea acu- 

sărel sale pentru a’şt desvolta ta

lentul, nefăc&nd nici o oposiţie şi 

lăs&ndu-se a fi condamnat In absenţă. 

Se crede Insă că acostă negligenţă 

aparentă are de scop a Îndelunga 

timpul sentinţei definitive p&nă după 

alegeri de la cari altminterea ar fi 

esclus prin condamnarea definitivă.

Din Berlin sosesce scirea că Ru 

şil se pregătesc pentru ca npania de 

£rnă, dar lntr’un mod particular 

„National Zeitung* r6gă gazetele 

rusesci, cari aâ perspectiva d’a 

citite de Impgratul, să noteze scirea 

positivă care a aflat-o de la nn amic 

al ^iarulut, instruit chiar de la isvor 

că s’a comandat In Germania cămăşi 

de l&nă pentru armata rus£scă cu 

c&te 6 mărci (8 fr.) bucata. Unul 

din Întreprinzători fiind Întrebat c&t 

timp va putea să ţină o asemenea 

cămaşă, a respuns că nu vor ţinea 

de loc, că se vor rupe chiar la lm 

brăcare, aceste cămăşi nefiind des

tinate pentru a fi purtate, ci numai 

pentru a fi vândute. T6tă marfa se 

compune de l&nă pr6?tă. In interesul 

soldaţilor ruşi, cari aşteptă aseme 

nea Îmbrăcăminte de ¿rmă, dorim 

să atragem atenţiunea asupra aces

tei lncelătoril miserabile. Acest cas 

ar putea servi de pildă şi pentru 

capii armatei n6stre.

LA MORMÂNTUL DE U  PLEVNA.

S’ad stins vieţi şi trupurile in6rte 

sunt adunate In grămezi: Rom&nia 

şi-a luat Dotezul de s&nge.

Cinci-ţjecl de ani aâ trecut de 

c&nd viaţa rom&nă a început a se 

reaş^a. Cu încetul, părţile risipite 

ale poporului ati pornit spre Inchie- 

gare şi după o muncă de patru-^ecl 

de ani s’a Întemeiat tânăra Romă- 

nie, copilul rfijfâţat al Europei bfi- 

tr&ne.

Nu o dată s’a pus la Îndoială 

trăinicia noului stat şi noi ânşine nu 

o-dată perdusem nădajdea In viitor. 

ţ>i pe gi trebuia să simţim, cum 

temeliile, pe care ne-am aşezat, se 

clatină şi cum nimic In viaţa n<5s-

tră nu e statornic. Inscărbiţl de 

suta de ani prin care trecusem, uram 

tot ce ne aducea aminte acéstà sută 

de ani şi In ura nôstrft, am trecut 

cu vederea, că faptele, fie bine-cu- 

vêntate ori afurisite, lasă urmă In 

snâetul omenesc, am trecut cu ve

derea, că obiceiurile, deprinderile şi 

vederile, pe care tn curs de o sută 

de ani s’a aşezat viaţa ţârilor ro- 

m&nescl, a& ajuns a fi mal mult ori 

mal puţin parte din firea poporului 

rom&n. Şi trecându-le aceste eu ve

derea, am stăruit a ne simţi, ce nu 

mal eram, ba chiar ce nu am fost 

şi nici nu vom putea fi vre o dată. 

Ca prin farmec am voit s& rumpem 

viaţa n<Sstră In douâ, despărţind tre

cutul de viitor, In o&t să nu se mal 

p6tă vedea, cum unul isvoreşte din 

cela-l’alt.

Dar In potriva firel am st&ruit şi 

nefireşti trebuiaâ să fie şi r6 lele lu- 

orărel nôstre.

Limba ne-am schimbat-o, gustul 

părinţilor noştri l ’am părăsit şi am 

râmas desgustaţl ; de obiceiurile pă

rinţilor noştri ne-am lepădat şi am 

remas o societate fără de obiceiuri 

stotornicite şi comune întregului po

por ; am aruncat de la noi legile, 

care stăp&neaO pe părinţii noştri şi 

am primit streine legi şi streine ve

deri, cărora nu ne putem supune 

fiind-c& nu se potrivesc cn firea 

nâstră, 'cu starea n6stră, cu felul 

nostru de a fi şi de a g&ndi, fiind

că numai o mică parte din popor 

le Înţelege şi le ia drfept legi bine- 

chibzuite şi drepte tn felul lor. Ast

fel am ajuns un popor care nn mal 

ştie ce este şi ce nu este adevârat 

tu viaţi lui, un popor care nu mal 

se simte lămurit despre ceea ce ân- 

suşl este ori nu este, un popor ză

păcit, care nu mal crede tn nimic 

şi pentru care nimic nu mal e s&nt.

Ne-am dat o Constituţie, care 

lesne pôte părea o minciună ori un moft 

de 6re-ce nimeni nu pôte să ne c&r- 

muiască tn virtutea el.

Alegerile ndstre In de 'obşte nu 

sunt de c&t In formă alegeri, mi

niştrii noştri tn deobşte nu sunt de 

c&t nisce cuie bătute tn părete, pen

tru ca ¿menit de Inrlurire să şt a- 

gaţe respunderea de dânsele ; cor

purile nô<tre legiuitére In deobşte 

nu sunt de c&t nisce cuibare de 

buclucuri oficiale, partidele n<5stre 

tn deobşte nu sunt de c&t companii 

ce fac specula cu Inrlurirea lor asu

pra vieţii public ; chiar Domnul nos

tru este un om, de care lepădătu

rile societăţii pot să’şl bată joc fără 

frică de pedâpsă, nu întruparea 

unei g&ndirl sfinte.

Da ! nimic nu este In viaţa nôstrft 

serios ; nici In o parte a el aspri

mea statului nu ese la iv<’> ; nimeni 

la noi, nu se teme de braţul public;



de la ministril p&nă la odăiaş, func

ţionarul e mul mult supus de c&t 

organ al st&p&niril, de óre-ee ln 

deobşte fără de drept şi fără de 

pregătire se simte pus tn funcţiu

nea sa.

Foştii miniştrii daţi tu judecată 

rid faţă cu ameninţ&rile stăp&ni- 

torilor zilei. Chiar Domnitorul pune 

semnul laudei publice pe peptul omu

lui, care şi-a bătut joc de Întrupa

rea ideii de stat.

N u! să ne-o mărturisim fără sfială) 

la morm&ntul fraţilor noştri căluţi 

pe c&mpul de luptă, să ne dăm sém& 

că Rom&nia pftnă tn $iua de astăzi 

părea a fi parodia unul stat.

Priviţi la c&mpul de rfisboifi . . . 

Fumul încă nu s'a perdut ln nemăr

ginirea văzduhului; erburile cămpiel 

sunt Încă crunte ; pietrile sunt tncă 

mohor&te; s&ngele cald tot mal a- 

burézá; trupurile mórte sunt arun

cate pe cămpul de bătaia; ln li- 

niscea tnspăimfintărel, gemetele ră

niţilor se aud lncft; iătă urmele celei 

d’înt&ift manifestaţinnl aspre şi se

rióse a vieţel rom&ne. Mumele nu 

'şl vor vedea fii, soţiele nu’şt vor 

mal vedea soţii, surorile nn'şl vor 

mal vedea fraţii şi copil ascultă ln 

tainică uimire povestea despre pei- 

rea părinţilor lor.

A3<rfel trebuesce să înţelegem sta

tal: este o putere, care nu se t&r- 

guesce. o putere care nu are Indu

rare, o putere, care nu are dreptul 

de a glumi.

Morméntul de la Plevna este Îna

intea ndstră. 0 lacrătnă şi o cunună 

de stejar nu sunt Insă destul pen

tru acest mormfint. Să nu plăngem 

şi s& nu tmpletim cununa, daca nu 

ne aducem aminte, că avem mari 

şi grele datorii către cel că<juţl ln 

luptă. El afl simţit asprimea statu

lui şi datoria ndstră e de a fi de 

aici înainte pătrunşi de acéstá as

prime. El aâ căzut jertfă pentru 

viitor, vai şi amar să fie dar de a- 

cela, care va cutesa să’şl bată joc 

de acest viitor, val şi amar de a- 

cela, care va mal cutesa să dispue 

cu uşurinţă de puterea publică. Tóté 

mise riele trecutului să le uităm, dar 

Iu viitor fie-care să se t4mă de pu

terea publică, —  căci numai aşa ne 

vom putea face datoria către mo

vila, ce acopere osemintele fraţilor 

nosţri căluţi ln luptă.

Să ne dăm sâmă, că In clipa s&n- 

gerósel manifestaţiunl, ţara era ciun

tită şi o bună parte a el era isgo- 

nită din viaţa publică, să ne dăm 

semă că puterea publică este tn tnăna 

unul partid, care nu are destul 

ómenl spre a constitui un guvern 

complect; să ne dăm sémá, că a-

r m s â  u v t M R o .

M1H AIL STROGOFF
SAU

C U R I E R U L  ŢARULU I .

(Urmare)

Jurnalele numiţilor corespondenţi nn le 

crnţa mal de loc banii—cel mal sigur, cel mal 

grabnic şi cel mal desăvârşit mijloc de infor
maţii cunoscut până in filele nâstre. Tre- 

bue să adaogam asemenea fi In onârea 
lor, ca nici unul nici altul nn privia nici 

nn asculta rre-o dată peste Ridurile vieţii 

private fi că nn intratt in operaţii de cât 
numai când interese politice safl sociale 

eraţi în joc. Intr’un cuvânt, ei făceai! ceea 
ea de câţi-va ani se chiamă : > Marele ra- 
portagiu politic'fi militar.*

Numaî, se va vedea, urmândn’i mai de 

aproape, că mai adese priveatt într’un chip 
eindat, faptele fi mai cn soma consecinţele, 
avindu fi fie-care »modul *8tt€ de a vedea

vem un guvern, ln care un singur 

om scie de ce e vorba, şi acesta e 

prea slab faţă cu alţii care nu sciti; 

să ne dăm simă, că a s tăz i cănd ne 

râsboim, un singur om dispune de pu

terea publică tn cele mal grele trei 

ministere, al internelor, al finance- 

lor şi al r&sboiulul, să ne dăm s6mă 

că astă-zi c&nd lumea Intregă pri

veşte asupra ndstră, un profesor de 

scdle secundare e ministru, altul e 

director general al poştelor şi tele

grafelor şi un fost gazetar, răsărit 

ca din senin e director al domenie- 

lor Statului; să ne dăm semă des

pre t6te acestea şi să jurăm la mor

mântul fraţilor nostrii, că nu vom 

mal suferi, ca şi In viitor să fie tot 

ast-fel.

Dacă nu vom face acest jurământ 

şi dacă nu’l vom ţinea tot-d’anna ln 

vedere, munca lor a fost nebun^scă 

şi săngele ln deşert s’a vărsat.

CASA DE DEPUNERI
r

CONSEMNAŢIUNI

Situaţiunea acestei case de la fur

tul Arion, n’a încetat d’a preocupa 

grav opiniunea publică. Negligenţa 

ce s'a pus d'a nu publica mal re

gulat operaţiunile acestei case, a 

făcut a se mări şi mal mult neîn

crederea, cu tdte că Camera auto- 

risase gnvernul a despăgubi pe toţi 

creditorii şi deponenţii căluţi victi

ma acestui furt.

Astă-<Jl pentru prima 6râ, de la 

acel eveniment, Direcţiunea acestei 

case, publică un tabloti pe care ’1 

numesce: „Resumatul comptulul ope

raţiunilor efectuate tn cursul celor 

d’ăntăiti şase luni ale anului curent."

Acest tabloâ Insă, e at&t de ob- 

i scur şi at&t de râd conceput, ln c&t 

e imposibil d’a-şl forma cine-va o 

opiniune esactă, asupra situaţiune! 

acestei case, care este ln acelaşi timp, 

şi cel mal important stabiliment pu

blic din ţară.

Publicăm aci acest tabloti, şi cu

noscătorii ca şi orl-ce om veri c&t 

de puţin familiarisat cu Comptabi- 

litatea şi cu chestiunile financiare, 

vor recundsce împreună cu noi, că 

comptul ce ne-a presentat Direcţiu

nea, departe de a fi un Bilanţ se

mestrial care să desfăşure situaţiu

nea stabilimentului In t<5te părţile 

activităţii sale, nu e de c&t „o so

cotită de gestiunea casierie!,* prin 

care se arată pur şi simplu că „ in

trările* ln cursul acestor 6 luni tre

cute, afl fost de 28.580,557 franci 

numerariti şi 114,968,218 franci e-

fi de a apreţui. Dar în sfârfit, pentrn că 

eraB veseli fi ou ban!, pe cari nu prea îl 
iconomisiatt, ar fi rSfl lucru a-1 blama.

Corespondentul frances se numia Âlcid 
Jolivet. Harry Blonnt era numele cores
pondentului engles. Pentrn prima 6ră se 
întâlniseră la acâstă serbare de la Pala- 

tnl-NoB, despre care se însăroinaseră a 
face dare de ?£mă în fiarele lor. Nepotri
virea caracterelor lor, unită cn o 6re-care 
gelosiă de meseria lor, trebuia să-I facă prea 

puţin simpatici unul altuia. Cn t6te acestea, 
el nu se ocoliră fi căutară mal mult a se 

prevesti reciproc de soirile gilei. EraB în 
adevăr doi vânători, care vâna pe acelaş 
teritoriu, fi cn aceeafl resorvă. Ceea ce 

unnl nn scia, putea să adncă folos celnî- 

l'alt fi interesul lor chiar cerea oa să fie 
mai la îndemână de a se vedea fi a se 

asculta.

In acea seră, amândoi erail la p? iă. 
In adevăr se mirosea ce-va.

„Când n'ar fi de cât o trecere de raţe, 
fi 4>oea Aloid Jolivet, ce e drept că ar fi 

nemerită o împuşcătură.*
Cei doi corespondenţi deci .aii fost pe 

nesimţite condufi a intra in vorbă pe timpul 
bolului, câte-va momente numai dnpă ple
carea generalului Kissoff şi începură cău-

fecte, şi că „respunderile* Împreună 

cu „saldosul* ating aceeaşi cifră.

Pentru ca un compt să presinte cu 

adevărat, situaţiunea financiară a 

unei case, el trebue concept In mo

dul d’a putea desfăşura esaminato- 

rulul „activul* şi „pasivul* acelei 

case. Tabloul direcţiunel, afară de 

ceea ce arăta răm mal sus, nu ne arătă 

din nenorocire nici care e activul 

nici care e pasivul, adică nn ne spune 

nici care sunt creditorii nici care 

sunt debitorii acestui important sta

biliment, ast-fel după cum le arată 

t<5te bilanţele stabilimentelor finan- 

I  ciare cu o comptabilitate In dublă 

scriptură şi cu o direcţiune inteli

gentă şi bine inspirată.

Nn ne esplică asemenea, de c&te 

categorii sunt depunerile intrate ln 

casă, ca să putem aprecia din di

ferite puncte de vedere, serviciile ce 

s’atl adus ţftrei prin Înfiinţarea ace

stei case, de esempiu : depositele vo

luntare, judiciare şi administrative; 

consemnaţiunile ordonate sad auto- 

risate prin articole speciale din co

dul civil, comercial şi criminal sati 

de vre-o altă lege specială; fondu

rile ce provin din bunurile secue- 

strate; fondurile comu nale şi distric

tuale ce vor prisosi peste cheltuelile 

lor; cauţiunile agenţilor comptabill, 

întreprinzătorilor de lucrări publice, 

cumpărătorilor şi arendaşilor în c&t 

acestea nu se vor face în ipoteci de 

imobile; cauţiunile ln fine, ce con

tribuabilii vor ii datori a da ln oa- 

snrile prevăzute de leg»?.

Nu ne arată ln fine, oare sunt di

feritele categorii de debitori al casei 

de depuneri, de esemplu : c&t dato- 

r£z& thesaurul, c&t comunele, c&t ju 

deţele şi c&t particolaril, spre a se 

putea aprecia regularitatea opera

ţiunilor casei ln conformitate cu e- 

xiginţile lf gel, şi a vedea proporţiu- 

nea Increderel publice ln acest in

stitut, de esemplu j depunerile vo

luntare etc.

Asemenea nu ne arată care sunt 

beneficiile safl perderile, precum nici 

valorile mobiliere safi imobiliere ce 

va fi avftnd ln a sa posesiune.

C&nd dar nimic din t6te acestea 

nu ni se pune In vedere, „socotâla 

Direcţiunel* nu pdte satisface pe 

nimeni. Din contră, nemulţumirea 

e cu at&t mal mare, cu c&t „visa* 

Consiliului de Administraţie, pusă 

pe comptul ln chestiune, nu arată 

dacă saldul „găsit* ln registre s’a 

aflat şi „în fiinţă* ln casă la data 

verificării, ast-fel după cum o cere 

art. 10 din lege.

Ar fi de dorit dar, să se dea a- 

devărata situaţiune a Casei de De-

tând a se încerca ore-cnm unnl pe altul.

>— In adevăr, d-le, acesta mică serbare 

este îucântătore, <}ice cu un aer plăout Âlcid 

Jolivet, care găsi de cuviinţă că trebnesă 

intre în conversaţie cu acesta frasă emi

namente francesă.

— Am' fi telegrafiat :* strălucită 1 res- 
punse on răcelă Harry Blonnt, întrebuin

ţând acest cuvânt, special consacrat pentru 

a arăta mirarea ori-cărul cetăţian din Re
gat ul-Unit.

— Cu t6te acestea, adăogă Aloid Jolivet, 
am crezut că tot odată trebne să observ 
verei mele.

— Vara d-tale? repetă Horry Blonnt cu un 

ton snrpris, întrerupând pe confratele săă.

— Da, reluă Alcid Jolivet, vara mea 
Madelena. Cu ea ţin oorespondinţă ed.

Ii place f6rte mult a căpăta noutăţi grab
nice fi bune, verei mele. Am crezut dară 

că trebue să ’I observ, că în timpul ace
stei serbări, nn nor 6re-care s’a părut că 
întunecă fruntea suveranului.

— Cât despre mine, mi s’a părut fârte 

senin, răspunse Harry Blonnt, oare voia 
p6te să-fi aacundă gândul in acestă pri
vinţă.

puneri ln forma indicată mal sus, 

formă ordonată de lege.

O situaţiune publicată ln aseme

nea condiţiunl, ar veni la timp p6te, 

să Împrăştie bănuielile ce p lan tă  de 

mal mult timp asupra Casei de De

puneri. Un stabiliment fie public fie 

privat, din momentul ce el are tre

buinţă pentru a trăi, de Încrederea 

publicului, e dator d’a ţine acel pu

blic, c&t mal des ln corentul opera

ţiunilor sale. A negligia astă dato

rie, este a face să nască bănuielile, 

şi bănuiala cea mal nefundat& chiar, 

e capabilă adesea, d’a-1 mina şi a’I 

compromite creditul atunci tocmai 

c&nd el merge p6te mal bine.

Iată acum şi socotăla In che

stiune :

Sald la 1 IanuariB 1877, 50,625 72, în 

efecte 82,433,269 8.

Cu împrumut 18,290,000 61, in numerar 
18,341,076 33.

Depuneri, în numerar 7,110,141 35, in 
efecte 17,537,130 14.

Taxa pentru conservarea efectelor, in 

numerar 4,470 25.

Procente la nnmerarinl împrumutat in 
numerar 302,514 17.

Tresoreriî primiţi de alţi casieri tn nu

merar 2,008,613 71, in efecte 4,829,364 1.

Cupâne în efecte 68,354 97.

Rambursări din împrumuturi.

De la tesaurul public in numerar 585,100.

De la societ. credit, fonciar român în 

numerar 58,300.

De la primăria Folticeni, în numerar 

8,000.
De la comitetul permanent Romanaţi, 

in numerar 26,050.
De la primăria TeouciO, în nnmerar 

5,500.
Pe s£ma gestiunei fostnlui casier C. A- 

rion, în nnmerar 20,692 31.
Totalul în numerar 28,580,557 82.

Totalnl în efecte 114,968,218 20.

Restituiri din depuneri, în nnmerar 

7,230,142 66, în afecte 11,909,590 84.
Procente plătite depunătorilor în nume

rar 290,294 95.
Cheltneli de administraţie in nnmerer 

62,530 56.
Tresoreriî trimiflla alţi oasierl 2,130,189 

67 în efective 4,689,149 24.
Cupâne în efecte 160,656 11.

D aţi eu împrumutare.

Tesaurul pnblio in nnmerar 230,300.

Societăţii creditului funoiar român, în 

numerar 150,000.

Pe ?6ma gestiuni! fostului casier D. A- 

rion în nnmerar 19,373 61; ef. 897,945 70-

Sold la 40 luni« 1877. 134,325 76, în 

efecte 36*310,876 31.
Cn împrumut 8,080,600 61 în nnmerar 

48,165,126 37.
Spte balans diferenţa între gumele ram

bursate fi cele împrumutate in cnrsnl aces

tor trimestre în numerar 28,580,557 82, 

in efecte 114,968.218 20.

( Curierul Financiar)

— Şi, firesc?, l’ai făcut să „însenineze* 

în col6nele Daily- Telegraphulul.

— Jn tocmai.

— Ţi adncl aminte, d-le Blonnt, îsa 

Âlcid Jovllet, de ceea oe s'a petrecut la 
Zukret în anul 1812?

— Mi aduo aminte în tocmai ca fi cum 

aş fi fost acolo, respnnse oorespondentnl 
engles.

— Atunci, oontinnă Âlcid Jolivet, sciţi 
că în mijlocul nnel serbări dată în onoarea 
sea, se anunţă împăratului Alexandru ră 

Napoleon trecuse Niemennl cu avant- 

garda francesă. Cu t6te acestea, împăratul 
n’a părăsit serbarea fi on t6tă greutatea 
prea mare a unei soiri ce pntea să’l coste 
imperiulB, nn lăsă să ’I se arate neli* 

niscea.

— Pe care n’a putnt să nn o dea pe 
faţă ¿spele nostru mal adineaurea când ge
neralul Kissoff l’a însciinţat că firele te
legrafice se întrerupseseră între frnntane fi 

gubernia Ivkuţskulnl.
— A ! cunosc! acest amănunt ?

— 'L cunosc.
— Cât despre mine, mi-ar fi f6st gred 

sS nu ’I cunosc, pentrn că telegrama mea 
din urmă a mers abiapână la Udingk, a-

OBSERVATIUNI CRITICE

(Urmare).

Cu restricţiunea lui Leibnitz însă, 
„c6stâ* teorie a lui Mill (care „du 
reste* nu este a lu! Mii], ci f<5rte 
veche şi anume a lui Epicur I) e 
admisă de f6rte mulţi filosofi, de 
Kant însuşi, a cărui „critică a ra
ţiunii pure* se ocupă tocmai cu 
„intellectus ipse*, cu chiar mintea.

Căci sensualismul, empiric fiind, 
nu e fals, ci numai unilateral, ca 
şi materialismul, şi întru c&t aceste 
sisteme sunt adevărate, ele nu se 
esclud într'o minte Incăpfitdre, căci 
adevfir pe adevfer nu esclude.

Dar ce mal la deal la vale! Be- 
censentul nici n’avea să dovedăscă, 
cum că sensualismul ca „sistem fi
losofic* (representat în cazul nostru 
de Mill), e opus altor sisteme. A- 
căsfca se p6te, dar nu dovedeşte ni
mic. Ceea ce trebuia să ne dove- 
dâscă, D-sa, este nu că autorul e 
în „flagarantă* contradicţia ne cu 
Mill, ci dacă din negrul pe alb* 
al „logicei* se pdfce arăta vr'o con
trazicere cu ea însăşi. Acăsta Insă 
recensentnl nu ne-o arată nic&irl şi 
nici nu e In stare a o arăta, pen
tru că nici n’o pdte găsi nic&irl.

Consecueriţa d-lu! Maiorescu con
sistă „tocmai* lntr'aceea, că nu ad
mite sensualismul ca „sistem“ şi 
dacă admite argumentaţiunea lu! 
Mill pentru

*nihil est in intellectu, quod non prins 
fuerit in sensn...

nu’l admite îns& pentru

*intellectng ipse,.

Şi dacă nu’l admite, e o dovadă 
că de şi Mill

* circă cn mnlt spirit a demonstra—,— 

că acele principie afa numite legi ale cn- 

getărel sunt nişte adevăruri bazate tot pe 

esperienţă».

autorul va fi avut raţiunile sale 
de a vedea nesuficienţa argumentă
rii lui Mill ln privinţa isvorulul al 
doilea, al cunoştinţei nâstre.

Deci Într’o cestiune at&t de fun
damentală, d. Maiorescu pdte fi mult 
şi bine ln contradicţiune cu Mill, 
fără de-a fi însă

„în contradicţiune cu d, Maio
rescu din introducere* precum sus
ţine recensentul.

Căci nu stă nicăirl ln manual, că 
cele trei principii de sine evidente 
(identatis, contradictionis , excluşi 
tertii) sunt generalizaţii ale espe- 
rienţel. Din contr&, aceste pricipil 
sunt condiţii; sub care esperienţa 
este cu abia cn ptinţă şi se presu
pune pe tăcute existenţa lor, ca să 
putem judeca ceva. A crede c& min
tea şi lucrurile ce ea le pricepe 
sta ti ln raport de cauză şi efect, 
constitue paralogismul numit „cum 
hoc, ergo propter hoc* şi e egal cu 
judecata aceluia, ce vS^Snd o mdră 
mişcată de rid, ar gice, că m6ra-I 
cauza apel, sati apa-I cauza morii,

1) Cf. Diogenéi LaSrtius, Cartea X.

danse Aloid Jolivet en o 6re-care satis

facţie.

— Şi a mea până la Erasnoiarsk nu
mai, respnnse Harry Blonnt en un ton 

nn mal pnţin satisfăcut.

— Atunci sciţi că s’aii trimis fi ordin 

trapelor din Nikolaevsk?

— D», d-le fi că în acelaf timp se te

legrafia cazacilor din guvernământul To- 

bolsk de a se concentra.

_ Nici nn se p6te ceva mal adevărat,

d-le Blonnt; aceste măsuri le cnnoso fi «11 
fi erede-mă <Jă3 că verifâra mea are iă 
afle ohiar mâine ce-va despre acestea.

— In tocmai precum o vor afla fi ei- 

titoril Daily Ttlegraphulul, d-le Jolivet.

— Se înţelege I Când cine-va vede tot 
ce ie petrece 1....

— Şi când aude tot ee se <Jic« ■'

— O campanie de urmat în adevăr in
teresantă, d-le Blonnt.

— Şi am să o urmez, d-le Jbvilet.

— Atunci, se p6te întâmpla ea să ne 

întâlnim pe nn teren mal puţin sigur de 
cât parchetul aoestul salon I

— Mal pnţin sigur, da i dar....
— Dar fi mal pnţin alunecos, respnnse 

Altid Jolivet, oare apucă pe oolegul alft,



T I M P U L

şi acésta pentru c& acţiunile (ape! 

|i a morii) ataâ la nex causal;
Pentru ca publicul sft înţelâg& 

cele-lalte imputări »grave®, făcute 

de recensent vom reproduce intreg 

paragraful 8 din logic*, subliniind 
cele trebuincióse.

8. Judecata se 'oompune din noţiuni; 

explicares el presupune dar cunoştinţa a- 

c esto re in proprietăţile lor esenţiale.

Ori-ce noţiune este o representare for

maţi din alte representar! relative la «ace- 

layi object, şi coprinzând partea lor co

munii. înţelegerea osebirii intre noţiune fi 

•impla representare este importantă pen

tru înţelegerea operaţiunilor logice. Con

ştiinţa noastră primeşte din experienţă mal 

multe representărî asupra <aceluiaşT fel de 

objecte.»

Un copil d. e. are la început despre ob- 

jectnl masă o idee satt reprezentaţinne po

trivită numai cu acea masă unica, ce a 

văznt’o in odaia sa. Mal tftraiü vede şi 

alte mese, cu patra picióre, cu trei pi- 

cióre, cu un picior, de lemn, de pătră, de 

metal, rotunde, pătrate, poligóne etc. Din 

acésta sumă de representărî relative la *ace- 

laşl fel de objeite,, consciinţa lui estrage 

într’nn minnt dat şi printr’un proces ce’l 

explică Psichologia, representare» lor co

mună şi lăsând la o parte osebirile de tot 

individuale ale multelor exemplare din a- 

eelaşi object, formează noţiunea acestnia.

Noţiunea (Begriff) coprinde dar esinţa 

lucrurilor ce s’aii presentat consciinţei noa

stre, alegând din ideile lor numni părţile 

importante şi respingând pe cele-l’alte. In 

acest proces de abstracţiune, noţiunile pierd 

6re cum materialismul repreaentărilor pri

mitive şi devin eterica, pierd sensibilitatea 

şi devin objecte pure ale gândirii. In lu

mea fisică d. e. nu există noţiunea plantă, 

ei numai o planta individuală óre care cu 

snma el de calităţi unice.

Importanţa noţinnilor pentru sufletul tí

men esc este din cele mal mari. Mărgini

rea radicală şi neajunsul caracteristic al 

inteliginţei omeneşti provine din prea pu

ţinele representărî, ce le póte coprinde con

sciinţa de odată.

D’abia trei—patru representărî ocupă in 

acelaşi timp atenţiunea p6stră; tot ce trece 
peste acest număr, dispare de regulă din 
sfera percspţinnii in'electoale şi se întu

necă. De aici provin lacunele, unilaterali

tatea, in genere defectele caracteristice ale 
întâii gin ţel celor mat mulţi omeni. Singu
ra) mijloc de a remedia iu parte acestui 
inconvenient, este de a introduce in con- 

sciinţă noţiunile generale în locul repre- 

sentărilor sensibile şi de a avea ast-fel în 

acelaşi carc mărginit al consciinţei esinţa 

unol câmp fórte întins de representaţiuni 

ex per im an ta te.
Ast-fel pe când simplul grădinar ’şl in- 

earcă consciinţa şi memoria cu represen - 

ţările individuale ale fie cărui exemplar de 

flori ce le cultivă, şi prin acésta nu are in- 

teliginţa liberă pentru alte gândiri, natu

ralistul şciinţific priimeşte numai noţiunile 

generale despre felurile plântelor, are în 

extract esenţa tnturor, şi inteligenţa Ini 

remâne liberă a concepe alte tărâmuri ale 

natural şi a forma ast-fel o sciinţă univer

sală. Fiind dar că noţiunile coprind mal 

puţin de cât representările originare, însă 
eonţin tóta esenţa lor, de aceea operaţia, 

nea cu ele este cea mal potrivită repejunii 

de progres în inteliginţa omenâecă, pe când

cel ce operézB numai cu representaţiuni, 

pôrta ou sine masa greoaia şi superfluă a 

sensibilităţii şi ’şl întârlie şi 'şl încurca 

prospectai.
Ast-fel întrebuinţarea noţiunilor este de 

com arat oparărel cu quintesenţo în locul 

spfoialelor de plante, ou chinina în loc de 

chină, şi noţiunea se rapôrtS la represen- 

tare ca formula algebraică la calculul cu 

oifre safi ca logaritmul la nnmărni sëü. 

Tocmai prin acésta libertate a generalisă- 

rei este omul în stare a ’şl concentré min

tea şi a câştiga acea circumspecţiun* peste 

rin câmp vast de experienţe, ce ’I dt’Ose- 

beşte da toate cele-l'alto fiinţe ale naturel 

El nu este uimit şi cotropit prin varie

tatea infinită a indivizilor din naturii şi 

nu este, ca animalul, fatal legat de im- 

presinnea momentului; oi liber aruncă că

utătura abstracţiunii în Univers şi reduc« 

masa, multiplă şi extensivă, la o catnţime 

mărginită dar intensivă, scôte în idei 

suoul şi măduva obiectelor şi ast-fel dom

nind peste* ele, câştigă locul şi timpul de 

a le compara între sine şi ou trecutul şi 

viitoaul, şi formézS din ceea ce năvălea în 

capul săfi ca un haos orb al întâmplării, 

sfera lnminată şi regulată a inteliginţei.

Noţiunile sunt dar productul cel mai im

portant, productul specific al raţiunii ome

neşti.

După ce lectorul va fi trecut peste 
acest paragraf Întreg, din care d. 
recensent rupe numai de icl-cole 
câte-o bucăţică. —  Întrebăm ce con
traziceri a& observat?

Intr’adevër la începutul p&ragra- 
grafulul stă Intr’un loc

»representărî relative la acelaş obiect*
şi într'alt loc

.representărî asupra aceluiaşi fel de o- 

biecte.*
(Va urma.)

Societatea Academică Română.
Şedinţa din 25 August 1877.

(Urmare).

ANEXA A.

Raportai comlsiunel, pentru revisiones 
bl bl io te cei şi a coleo ţi uni lor.

Subsemnaţii, membri al comisiunel în
sărcinată cu revisiunea stării bibliotecii şi 
a colecţiunilor Societăţii Academice, afi 

onóre a refere despre acésta, informaţiu- 
nile de mai la vele:

A . B iblioteca.

1. Pentru prima 6ră biblioteca societă

ţii se află dotată cu un întreit catalog: 

>— după formate safi topic, — după nu
mele autorilor — şi după materie. Aceste 

doă ultime catalóge (primul servă numai 

bibliotecarului) vor face pe viitor facile 

Întrebuinţarea cărţilor, multe d-ja fórte 

precióse, din care se compune biblioteca 

nóstra. Negreşit la decopiarea acestor ca

talóge, făcută după cartónele bibliografice 

prealabile întocmite, conform votului So

cietăţii din anul trecut, s’afl strecurat pe 

alocuri erori in scrierea titlului cârtii safi 
a numelui autorilor; dar negreşit iară-şi 

că acele erori vor dispărea sub re vis n ir ea

ijisolor catalóge de pereóna competinte, pe 

care vom designa-o in acest raport.

2. Cărţile sunt aşe4*te iu buna regulă, 

tu vechile armări şi in alte doă datorite 

bunel voinţe a d-lui director al bibliotecei 

statului.
3. Suma totală a opurilor, la data de 

16 August 1877, este de 1795 copriuflâod 

3423 volume. Comparate aceste cifre cu 

ale anului trecut resultă un spor di 1553 

volume. Acestea provin din doe sorginţl: 

151(3 din dodaţiunl şi 07 cumpărate.

Aiâstă însemnată Bporire a dat biblio- 

tecel nóstre o importanţă nu numai cuan- 

titativă. Ea acum pos>dâ, buna oră, gra- 

ţiă donaţiunilor primite de la d. Odob son, 

aprópe tot ce s’a scris despre , Columna 

Ini Traian*, ca Pietro-Bartoli, Lafaele, 

Alfonso Ciaccone, Andras Morwll şi mal 

ales 8plendidal op al d*lai> Frflhuer. Ora
ţia iubire! pentruS<x>ietate a d-lui I.Ghioa, 

preşidentele el, biblioteca nóitrS posede 

aprópe complecţii scriitori bizantiul, edi- 

ţiunea de la Bonna şi preciosa operă a lui 

Mionet (care ea singură se vinde peste 

1000 UI) »Description das médailles gre- 

cques et romaiues.*
Lista complectă a donaţinuilor — aoi 

anexată (1) va aminti societăţii pe lângă 

numele de mal sus şi ale altora cari, ca 

d-nil Laurian, Aricescn, Cătulescu, Gorjan 

s. c. 1., aü donat bibliotecei nóatre fru- 

móse colecţiunl de opere.

Amintirea nnmelui acestor amici al so

cietăţii acad. rom. va da ocasione adună

rii sale să le aducă viele sale mulţumiri 

pentru donaţiunl oarl afi făcut bibliotecei 

şi mai ales divisiunilor istoriei, archiolo- 

giel şi filologiei, un avânt ce nu le putea 

da restrinsele sale medie financiare, de 

cât după mulţi an i; iar la aurirea nume

lui repos. Archim. Qhenadie Poposea — a 

căruia donaţiune de 1214 volume (după 

catalogul speciale ce s’a făcut) a dat bi

bliotecei o frumosă colecţiune de cărţi de 

teologie, adunaiea societăţii academice va 

4ioe in picióre cu membri comisiunel: 
, Eternă sa’i fiă memorial*.

4. Cărţile cnmpărate in numărul de 97 

volume şi arătate in lista anexată, afi (2) 

costa suma de 840 lei. Intre aceste eBte 

şi » Isroria religiei Otomane * , cu de

osebire recomandată de societate a se pro- 
cura bibliotecei el .şi în vedere cu edita

rea operelor Cantemirescilor. E de dorit 
insă ca la cumpărare de oărţi să se facă

o parte egală şi cărţilor de sciinţă.

5. Comisiunea a constatat ca in 1866— 

77 s aü legat 92 volume. Sunt însă un 

număr destul de însemnat de volume cari 

Qrmé<já să fie legate, cu deosebire frumo

sul op din donaţiunea d—lai Odobescu, 
»Columna Ini Traian de FrOhner*

6. înavuţirea bibliotecei cere de urgenţă 

facerea de armărie noă, după o sistemă 

care s’ar găsi mai potrivită nu numai cu 
trebuinţa, dar şi cu localul Societăţii. A- 

semine este neapărat a se face un car- 

tonier pentrn clasarea şi conservarea car- 

tónelor bibliografice după care s’att făcut 
catalógale, şi cari aii să se adaoge ame- 

surat cu intrarea în bibliotecă a orl-oe 

carte.

(1) Agentă anexă se va publica la finele volu

mului X complect al Anal lor.

(3) Inventarul «e ra publica la finele voi. X al 
Analelor.

(B) Idem.

B. Marina cripte.

Anul 1876—77 a dat secţiune! manus

criptelor o di/svolture neaşteptată. Oraţie 

donaţiunel primite de delegaţiune, ca pro- 

eesul verbal din 11 Ddc. 1876, societatea 

posedă manuscripte ale repos. N. Băloeecu. 

In decursul revisiunul curente, d. A. O- 

dobescu a mal ad i o s  la thesaurele Socie

tăţii , manuscriptele egal mente preciâw 

ale poiţilor Văcăresci.
1. Alăturăm aci inventariul general al 

tutulor mannscrietelor, nricilorşi autogra

felor diverse care se afla iu posesiunea 

societăţii până la 21 August 1876 (3)

2. Lada cu chârtii donate de d. Ion Al. 

Ohica nu s’a cercetat âncă în total de 

comisiunea orănduită pentru acesta. To

tuşi din oercetarei începută se p6te sci că 

4isa ladă coprinde chârtii particulare şi 

politice ale repos. Binu lordache Eiiipesou.

3. Este de cea mal mare urgenţă face

rea unei mobile pentru conservarea ma

nuscriptelor preciose dobândite de Socie

tate.

C. Mu seu.

Societatea posede un mic început de 

colecţinnl de archeologie, de obiecte mai 

molt satt mai puţin istorice, ca cnpa lui 

Or. Ohica, port-spada aceluiaşi, apoi câte

va sigilie safi impremte de sigilie Dom

nesc?, stampe de descoperiri la Ghertina, 

s c I.— Ar fi utile ca t6te aceste obiecte, 

şi împreună cu ele şi diversele urice ară

tate mal sus, să se aşe^e într’o mobilă 

ad-hoc, aşa ca să fiă visibile visitatorilor 

şedinţelor societăţii.
(Va nrma)

CR O N I CA

Erl la ora 4 după amia^i afl so

sit la gara TOrgoveştI 150 de răniţi 

români, cari ad fost Îndată Împărţiţi pe 

la diferite spitalorl.

Pe la ora 8 */* cu trenul de la Pi

tesc! aii mal sosit vre-o 5 oficerl şi 

câţt-va soldaţi răniţi.

S’a adus şi un stindard tur
cesc de către însuşi soldatul 
(ploeştln) din vânători, cari l ’a 
luat din măna Turcilor.

Soldatul era decorat cu crucea 
Sf. Glieorghe. La vederea stin
dardului strigătele de ura re- 
sunau, şi toţi se îndesau asupra 
bravului ce purta trofea, stri- 
galnd: desfăşuraţi!

In curănd se vor aduce şi tu
nurile luate de la Osman-Paşa.

I O tristă întâmplare. — D. Bacaloglu, 

membrul înaltei cnrţT de Casaţie şi mem

brul comitetulni de lichidarea bonurilor ru

rale şi domeniale, trecând joia trecu*ă după 

amiaji pe Bulevard, a căijnt lovit de pa
ralizie, şi acum se «fiă într’o posiţie gravă.

Causa acestei nefericiri se «Jico că ar fi 

o supărare ce avusese câte-va minnte mai 

,nainte pentru pretenţiile unei d6mnel C....,

d’a 'i se plăti nişte cnp6ne domeniale, p 

cari le primise drepţi numeral ca pensie. 

Nefiind bani in casă, i s’a refusat plata. 

Namitadoinim iu*ă, nacn^ead asigurările 

d-lui Bkcsloglu, pretenţiile el atf degene

rat în injurii necnviinci6se. — cn t6te că 

acea pensionară n’are lipsă de roijlice, căci 

se sc ie că este şi cămătară.

Ar fi bine, oa guvernul să ta vr’o mă

sură pentru a preîntâmpina scandalurile 

cari se întâmplă forte des in localnl ace

lui comitet cu o mulţime de pentionarl 

cărora, în loc de bani, li se plăteşte cn 

cnp6he, — Ceea ce sămănă tot ca onm li 

s’ar plăti în caimee turcescl.

Ofrandă pentru r&niţL — Societatea lu

crătorilor diu tipografia Tbiel şi Weise a 

trămis prin preşedintele el, d. Ion Weiss, 

societăţel »Crucea roşie* suma de ana sută 

franci pentru răniţi.

Onore acestei june societăţi al eărei ca

pital este forte neînsemnat, dar care dă mult 

din puţinul ce are ?

Da câte-va i le aii început să vină şi 

iu capital< răniţi români.

Duminecă la ora 7 şi jumătate s^ra, aO 

venit cu trenul la gara Târgovişte 29 de 

răniţi români, intre cari era li doi oficerl.

Măria Sa Domna ’I aştepta in mijlocu{ 

unui public nu ui ero*. îndată ce aO venit, 

a luat sub înalta şi graţiosa sa îngrijire 

şese dintr’iuşi, plecând cn ei spre Cotro- 

cenL Un oficer rănit a cerot să fie trămis 

la familia sa din PIoescI, dorinţă care ’I 

s’a şi împlinit prin mijlocirea Principelui 

Dimitrie Ghica, care *l-a trămis cu trennl 

ce pleca în acel moment.

Cei alţi aii fost duşi in baracele cons

truite întradins lângă spitalul Mavroghent, 
pe cari am arat ocasie a le visit».

Facem respectoaele noatre omags Comi

tetului societăţel *Crncea roşie, şi Eforiei 

Spitalelor civile, pentru îngrijirea fi ener

gia ce desvoltă, căci am rămas surprinşi 

de comfortal şi râuduiala acelor>barace. 

Un medic străin, venit tot erl, fi care eete 

însărcinat cn căutarea aeelor răniţi, n’a 

pntnt să se oprescă d’a egclama : * Am 

făcut campania de la 1866 ca medic mi

litar austriac, dar n’am văzut o asemenea 
îngrijire, 1

De-seră se aştepta nn mare număr de 
răniţi români.

INSTITUTUL
O. T R O T E A N U

Cursurile primare din acest Ins

titu t vor reîncepe I» 16 Augnst, ia- 

cele Comerciale la 1 Septemvrie via 

tor. înscrierile se fac la Direcţiunea 

nstitutulul, strada Scanne No. 9, .In 

toate zilele de la orele 8— 12 ditai- 

neaţa. (floi-i*).

De vAndara OT coniitiunî av“-
V v I I ^ i t U O  tagi6se, două looarl 

de case de diferite mărimi, strada Verda in 

fsţa caselor D-lnî Plagino şi câţî-va paşi de
parte de Podul Mogoşti.

Doritorii se vor adresa la administraţia 
eceetul diar.

In mormântul când acesta era gata să-şl 
piartă echilibrai retrăgându-se.

Şi aci, cel doi corespondenţi se despăr
ţiră, destul de mnlţnmiţl nu e vorba că 

iciad, că nnnl nu apucase înaintea celnl- 
Palt. In adevăr, amândoi jucail care pe care.

In momentul aceste, porţile sălilor de 

alături cu salonul cel mare, se deschiseră. 
Acolo arad aşezate mal multe mese mari 

minunat pregătite şi încărcate cu îmbel- 
fagare, de porţelane preci6se şi vase de 
aur. Pe masa din mijloc, reservată prin

ţilor, princeselor şi membrilor din corpul 
diplomatic, scânteia nn vas de un preţ 

nespus, eşit din fabricele Londrei, şi îm
prejurul acestei cap-d’operă de agintărie, 
•e oglindea«, sub luminele policandrelor, 
mii de bucăţi de cel mal admirabil ser- 

\iciB ce a eşit vre-o dată din manufactu- 
rele Sevrel.

Invitaţii Palatulul-Nofi începură atunol 
a se îndrepta spre sălile de mâncare.

In acest moment, generalul Kieoff, care 
d’abia intra, se apropie repede de oficerul 
de vânători de gardă.

__,EI bine? 11 întrebă iute aceata, după

eum făcuse şi întâia dată.
—  Telegramele nn mal trec Tomskul, 

S ita

— Un ourier la moment 1*

Oficernl părăsi salonnl cel mare şi intră 

într’o cameră ce se ţinea de acest salon.] 

Acesta era un cabinet de lucra, f6rte sim

plu mobilat, la unghiul Palatului-Nod. Câte

va tablouri, între altele mal multe pânze 
semnate cu numele Horace Vernet, erau 

atârnate la părete.

Oficernl deschise iute fereastra ca şi cum 

plămânii i-ar fi fost lepsiţl de oxigen, şi 

veni să respire, pe nn balcon larg, acel 

aer curat care distila o frumosă n6pte din 
Iulifi.

Sub privirile sale, se deosibia scăldată 

de razele lunel, o împrejmuire rotundă în
tărită, in care se înălţaQ, două catedrale, 

trei oraşe deosebite, Kitaî-Qorod, Beloi Go- 

rod, Zemlianol-Oorod ; imense cartiere eu

ropeane. tartare laS chineze, pe cari le 

dominad, turnurile, clopotniţele, minaretele 

şi turlele a trei sute biserici, in vârful că

rora luceai crucî de argint. Un rtuleţ, cu 
multe cotituri, resfrângea pe ici şi eolea 

razele lunel. Tot acest intreg forma un cu
rios mosaio de case deosebit colorate, cari 
se inlănţuiaU pe o întindere de <Jece leghe.

Acest riuleţ, era Moskowa, acest oraş 
era Moecua, acea împrejmuire întărită, era

Kremlin, 6t oficerul de vânători de gardă, ¡ 

care cu braţele încrucişate, cu fruntea gân- ! 
ditóre, asculta aevea sgomotnl ce arnnea 
Palatnl-NoQ în vechea cetate moscovita, 
era Ţarul.

II.

Dacă ţarul părăsise atât de iute saló- 

nele Palatulul-Nofl, în momentulcând ser
barea ce da autorităţilor din Moscua, era 

în toiul ei, causa era că evenimente grave 
se petreceaQ atunci peste fruntariele Ura
lului. Nu mal putea fi îndoială că o gró- 
9nică invasie ameninţa de a smulge auto

nomiei rusesc! provinciele siberiana.

Rusia asiatică saii Siberia ooprinde o în
tindere de suprafaţa de cinci sute şase-zeci 

de mii da leghe şi numără aprópe doă mi- 
lióne de locnitorl. Ea se întinde de la 

munţii Ural!, ce o desparte de Rusia eu- 
ropănă, până la cóstele oceanului Pacific. 

La miază-^i se mărginesce cn Torchesta- 
nnla şi imperiul Chinei, nrmând o graniţă 
destul de nehotărîtă ; la miază nópte, se 
mărginesce cn oceannl Glacial de la marea 

de Kara şi până la strámptórea de Bering.
Siberia se împartă în guvernământe safi 

provincii şi anume : Tobolsk, Ienisseisk,

Irkuţsk, şi posedă doă ţări, acum snpuse 

dominaţiunil moscovite, ţara Kirkizilor şi 
ţara Ciucilor.

Acostă nemărginită întindere de stepe, 
care roprinde pe*te o sută zece grade de 

la veet spre est, este în acelaş timp şi o 

ţară de deportaţie pentru criminali, o ţară 

de exiliii pentrn aceia pecari nn ukaz im

perial i-a lovit cn isgonirea.

Doi srnvernatorî generali represintă au- 

roritatea supremă a Ţarilor în acăstă vastă 

ţară. Unul şi-are reşedinţa la Irknţsk, ca

pitala Siberiei orientale, cel-l-alt la To- 
bolsh capitala Siberiei occidentale. Rîul 

Ciuna, nn afiuent al fluviului Jenissel, des
partă cele doă Siberil.

Nici un dram der fer nu strebate aceste 

nemărginite câmpii, dintre cari nnele sunt 
forte mânâse. Nici o cale ferată nu de

schide minele preţiâse, cari pe întinderi 

vaste, fac pământul Siberian mal bogat pe 
desupt de cât de asupra.

Pe aci se călătoresce vara cn ta renta se 
safi căruţe, iar iarna cu sănii.

O singură comunicaţie, dar o comunica
ţie electrică nnesce cele doă frontiere de 

la apnsul şi răsăritul Siberiei, printr’un fir 
de peste opt mii versteJta lungime.

Dnpă ce eee din Ural, acest fir trace 
prin Ekaterinbnrg, Kassimov, Tiumen, Is- 

him, Omsk, Elam-k, Kolyvan, Tomsk, Kra- 

snoiarsk, Nijni-Udinsk, Irkuţsk, Vertne- 
Nertşhink, Strelink, Albazina, Blagov- 
stenks, Radda, Orlomşkaia, Alexandrov- 

skeol şi Nikolaevsk, şi’ţl ia şase rable şi noă- 
spre-zece copeici pentrn fie-care vorbă tri
misă la cel-l’alt capăt. De la Irkuţsk se 

întinde un braţ până la Kiatka la frun
taria mongolă şi de aci, cu câte trei-zaci 

copeici pe vorbă, posta duce depeşele la 

Piking în cincl-spre-zece <Jile.
Tocmai acest fir, întins intre Ekarin- 

burg şi Nikolaevsk, fusese rupt, mai ăntâifi 

înainte de Tomsk şi peste câte câsnri mai 

târ<}ifi, între Tomsk şi Kolyvan.
De aceea Ţarul, după comunicarea ca l 

făcuse pentru a doa 6ră, generalul Kie- 
soff, na răspunsese de cât numai prin a- 
ceste cuvinte. *Un cnrier la moment.^

(Va nrma)



T I M P U L

A N U N C I U

GRAND HOTEL VICTORIA
D I 3 S T  B R A T L A

Se dS on chirie de lk 26 Ootombre viitor 
anul 18F7.

Hotelul se închiriea<}8 tn parte safl in- 
preunS on prăvăliile de joi, sail, in parte 
nnmal prăvăliile.

Doritorii «e pot adresa la snb-eemnaţil.

1. SVegtdescu.
(622—2) N. G. Tetorian.

A eyit de tub preia :

IHAMUAL
pentru deprinderi tn ougetare ţi compositiune

de Dr. Caianu

Directorul gimnasiulnl din Fooyanî. Carte 
autorisatS de onor. minster al instrucţiune! 
pentrn clasele giminasiale.

Deposit in BncnrescI la librăria Socec 
et Comp., in Iaşi la librăria Petrini.

Un profesor jLSSTÎLÎ
vat aoademia se oferă a preda

LECTflJrV l 
în nrmăt6rele sciinţe:

Desemn fi pictură, geometria, matema
tica şi îngenere tote sciinţele necesare pen
trn pregătirea de a putea intra in fc61ele 
superi6re. Afară de aceste va putea da lec- 
ţinnl de piano, de limba francesă yi englesă. 
A se adresa Strada Virgilin No. 6 bis, ŝ Q 
la Tipografia Thiel & Weiss.

G O R V I N

Profesor de danţ cn răpede metodă după 
care ori şi oine fără de osebire etăţei, p6te 
învăţa nn Valţ, trei Polci, şi Cadril frances 
cel mnlt in 8 4'*e '> am deschis nn Salon 
in Strada Schitul Măgurenu No. 20, in 
dosul Cismigialui; une se va da lecţie peste 
vară cu preţnl mal eftin.

TBIGONOMETRIA
de d-nn

S P I R E A  H A B E T  

se află de vênijare nnmai la Librăria E. 

Graeve & Comp. piaţa Teatrului cn pre- 

ţinl de lei noi 6 esemplarnl.
(619— 1).

este de vên^are cn

preţul fôrte eftin prin Domnu 

G. S I E B S B C H T

BncnrescI.

P e n t r u  P ă r i n ţ i
D .  profesor S tra jan , de Ia liceul 

Mabeifi Bassarab, primeşte 4 elevi 
în familie, d&ndu-le şi preparaţiunea 

necesrrâ. Adresa strada Teilor, No. 28.
618.

TEATRDL DE VARĂ 

g r a d i n a  o u i o h a r d

Ast&jl fi ln fie-care j i  spectacole

ROMANE. FRANCESE SI GEBIANE
Compania dramatică dÂrigiatâ fi  ou concursul ar iu  ti o 

al D -hd M. PASO A L T

A eşit de sab pres&:

I S T O T J I L .  m e t  o d

do

GA L I f lK A P H IE  ELEJ lNTAl lA

pentru asul claselor I i ,  I I I  şi IV  primari

de G. Al. Zamphirolu profesor de desemn şi ca
ligrafie.

PBffJUL 20 BANI.

De vindare la tdte Libr&riele iară depositul se 
află la Libr&riele, L. Âlcalai calea Mogoşâiel No. 
18 şi L. Steinberg strada Carol I  Ho. 40.

A E Ş I T  D E  S U B  T I P A R
(i se află de vdnjare

L A  T I P O G R A F I A  T H I E L  & V E I S S
I»

LA  TO A TE LIBRĂRIILE:

STAREA FINANCIARA
A

R O M Â N I E I
Discursuri rostite In parlamentul romftn

de

DIMITRIE A. STURDZA 

P r e ţ u l  2  L e i  n .

PENTRU P 'W N Ţ I

D-nu profesor Mihalescn, la Liceul din 
Craiova luând nn noii local, primeşte în 
familie oâţi-va elevi d&ndu-le pe lângă cele
lalte îngrijiri ţi preparaţiunea din obiec
tele mal grele.

F A B R I C A

de

CHARTIE MECHANICA
de la

Z A R N E S C I, LAN G A b r a ş o v
produce chârtiS de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari ne itato 
pentrn <}iare A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice in Braşov, Strada Ca ţarina 
No. 402.

T T  R I V o-A D A C A R O L ■

,LA STÉUA ALBĂ«

A V I S  I M P O R T A N T  
In té iul yi renumital Magasin de

IMCALTIA11HTE PENTRU BARBATI, DAME 81 COPII
lub firma

P H I L I P P  Q O L D S T E IN
,LA STÉOA ALBA*

Btrada Carol I  No. 4, (Curtea veche) via-fc-vis de Sigiimtmd Prager.
Soiinda ml de cnr&nd din cele mal renumite fabrice existente din strftin&tate, ou care 

stai In relation! intime de malţl ani, nn mare asortiment de diferite m&rfl dupe faaânele 
cele mal moderne si lucrate ca oea mal mare soliditate, d. e. pentru Dame : Polonese cu 
nasturi tn téta formele, 3andale, Pantofi, sol.; pentru B&rbaţl : Ghete de vacs, Maroquin, 
Maroquin aalon, Pantofi |i tot oe se atinge de încălţăminte b&rb&tescl, asemenea pentru 
Copil t6te felurile de ghete cu nasturi, elastio si altele, v6 rog a vê convinge de adevâr 

Acësti măgărie este una din cele mal vechie din Capitalft, care 'şl a o&jtigat o reputaţiune 
de oele mal frumfoe pentn soliditatea (i eftinătatea mărfurilor, şi sper, oă |i in viitor voifi fi 
onorat en Clientela D-vCrtră. PH ILIPP  &OLD8TEIN,

8trada Carol I No. S, (Curtea 7eohe) vis-à-vis de Sigismund Prager >La Sléaa albă.*

A VI S  P R E A L A B L E
S A L L E  B O S S E L  

T H É Â T R E  D E  O P E R E T T E
et

V A U D E V I L L E  F R A N Ç A I S

Direotion T=iTVyTTT .1=1 K E L L E R

Saison Théâtrale (1877—78). Commencement le 
1er Octobre 1877

REPERTOIRE DE LA SAISON

OPKRA BOUFFE ET OPERETTE

M U S I Q U E  D E  CH.  L E C O C Q :

La M arjolaine, 8 actes ; La Petite Mariée, 3 actes ; 
Qirofié, O irofla, 8 actes ; Le» Cent Vièrgcs 8 actes ; 

Les Cloches de Comeoille, 8 actes.

Musique d’Offenbaoh :

La Boviangbre a de» eau», 4 actes ; La jo lie  Par- 
fewneute, 8 actes ; La Periehole (nouvelle), 8 actes ; 
Mme L’Archiduc, 8 actes ; La Vie Parisienne, 6 
actes ; La Belle Hélbne (nouvelle), 8 actes ; Orphée 
aux Ér\fer», 8 actes ; La Boite au L a it, 3 actes ; 
La Créole, 8 actes ; Les Brigand», 8 actes ; Barbe 

Bleu, 4 actes.

Musique de Lacome : Jeanne, Jeannette et Jeamnetton, 
4 actes.

Musique de Litolff : Heloùe et Abailart, 8 actes.
Musique de H em  : La Belle Poule, 8 actes. 

Musique de Grisart: Les Troi» Margot, 8 actes.

C O M E D I  E l  
t Dominos rotes, Le xeveillon, Le proois Vaura* 

Ledieu, Triooche et Cacolet, La petite marquise. 

En vaudeville toute» le» nomxsutée» de Vannée.

Le tableau du personnel de la troupe sera publié 
d’ici à quelques jours avec le programmme général.

L*administration a l ’honneur de prévenir M. M. 
les abonnés et habitués, que l ’abonnement pour 
la sousdite saison est ouvert au bureau du Thé&tre 
Bosse], tous les jours de 12 à 8 heures de l ’aprës 
midi.— L’abonnement sera de 60 réprésentations 
obligatoires et divisé en deux sériés de 80 répré* 
sentâtions. — L’abonnemedt devra Ôtre payé en 
deux fois : le moitié en souscrivant et la seconde 
moitié le 1er Novembre.

Prix de l’abonnement pour 60 répréientations

Loges........................... ............................ 1800 Fr.
Fauteuils ...............................................  800 »
S t a l ................................................... 1 5 0  *

Prix des Places à la soirée

L o g e s .......................................................... 85 Fr.
Fauteuils. • ................................................... 6 m
Stal n ........................... ...  8 ,
G a le r ie ........................................................... 1 »

La Directrice, EMILIE KELLER.

LE PORTEFEUILLE 

DIPLOMATIQUE & POLITIQUE 

(Blue-Boock Européen).

,  Recueil de documents internationaux 
et des principaux travaux parus dans la 
presse périodique européens* a apărut j i 
se află deja cele d'intâiü 4 livresône in li
brăria nâstră spre probă.

Onorabilii amatori de ştiri diplomatice 
fi politice, eşite din Borgiute sigură, le a- 
nunţăm că numele redactorului acestui 
uvragiii periodic, J. E. Delannoy, destul 
de cunoscut tn sfera Ziaristicei, ne garan- 
teză nn conţinut nu nnmai bazat pe do* 
cumente oficiale dar şi ştirile neoficiale aQ 
să fie bine apreţiate de opiniunea publică, 
fiind că redactorul este in relaţiile cele 
mal intinse cn cercurile înalte.

Acest uvragiii va eşi în 50 pană la 60 
livresône pe an, şi se primesc abonamente 
în librăria nâstră cn preţul de fr. 31,25 
pe termen de un an, trămis acasă direct— 
fără întârziere — prin poştă.

Tot o dată mai avisăm pe D-niî amatori 
de ştirile «Jilnice ca se află la noi 4’arul 
frances La France de vên^are cn 20 bani 
numărul.

E. Graeve & Comp.
(615). Podnl Mogoşdipl Ko. 40.

CE SE POATE CAPATA
PBMTKU S FBAMCI

LA DESFACEREA SPECIAUTATILOR IN FANZARIA
L IN  G E R I  A D I N  V I E N A

Calea Mogog6i«i Palais „Dacia“

Psntru 50 k n l : I P*«*»«* d* »*r f- 
Pentru 5 franci: 0 cămaşă de Oxford engles.
Pantru 4 franci 50 ban?: I păreohe pantaloans pentru oilSre|I.
Pentru 5 franci: 6 perechi manchete ori ce fason.
Pentru 5 franci: 2 (arniture colorat» de dame.
Pentru & franci: 12 gulere engl., In orl-oaro faoon (i mftrime.
Pentru 5 franci: 8 p&reohl ciorapi patentate.
Pentru 5 franci: 6 gulere moderne pentru dame, dupH alegere.
Pentru 5 franci: 12 batiste albe de p tn iă adevăraţi.
Pentru 5 franci: 11 batiste bine colorate tivite şi spălate.
Pentru 5 franci: 6 prosâpe de p&ns& curată.
Pentru 5 franol: 6 şervete da masă de p&nză adevârată.
Pentru 5 franol: 11 gervete albe de ceaiu.
Pentru 5 franol: 1 cima|& moderni, simpli ojfi brodaţi.
Pentru 5 franol: 2 batiste ou monograme fin brodate.
Pentru 5 franol: 1 batistă francesă fin brodaţi ou dantele.
Pentru 3—8 franci: J  corset de damă 
Pentru 51/2 franci: 0 cămaşă de nopte.
Pentra 6 franol: 3 pepturl fin brodate pentru cămă(I de bărbaţi.
Pentru 5 franol: 1 garniture fine şi moderne pentru dame (gulerul fi manjete). 
Pentrn 5 franoi: 1 camiaon modern brodat.
Pentrn 5 franol: 1 faţă de masă oolorată ou ciocuri, pentru oafd.
Pentru 5 franci: 1 căma{ă sdii o pereche de ismene de damă, bogat brodate.
Pentru 5 franol: I cravată de damă, adevărată CrSme-Dentelle.
Pentru 5 franol: 1 fustă costum plissi.
Pentru 5 franol; 1 bucată Tulpan.
Pentru 25 franci: 42 de co|I =  I bucsti Chifon freu|uzesc.
Pentra 10 franol: I bucată Robe d’enfantf de tolls.
Pentru 18—24 franci: I bucată Tartan engles de 5 oo|l.
Pentru 20 franol: 24 coţi Pichet.
Pentru 20 franci: I bucată Manta de baie.
Pentru 18— 15 franol: 1 buoată p&nsă de Enmburg, de 88—4$ coţi.
Pentra 55— 88 franci: 1 bucată pănsă de Belgia de 60 ooţr.
Pentru 75—108 franol: 1 buoată pănsă Corona de 58 coţi.
Pentru 115 —110 franol: 1 buoată Toile Batiste frances.

Pentrn 12—22 franci. PlapămX de lînft forte fine.
Afară de articolile menţionate so găseşte tot-d’a-una trusour! complecta.

Calea Mogo;6ieY Palatul „Dacia“.
Comindiledin districte însoţite cu preţul respectiv se vor efeotns foarte grabnic oonsciinoios

♦h

( ^ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ^  
x a t r i S T T H E R  x
H  â la VILLE DE BRUXELES X

X  Podnl Mogoşoiel No. 16 ris-A-ris de Consulatul Russesc

Recomandă magazinul sefl asortat In tot-d’a-una fdrte bine on ru fin ă  de bărbaţi şi de

X dame, galere, manchete, batiste de lino, olandă, gi măfcasi, ciorapi pentra bărbaţi ţi dame, 
flanele fine (crdpe de santâ) camisdne, groşette, broderie dantele, cravate de bărbaţi şi Q  
femei ln cele mal noi forme si culori, ambrele de sâre fi de pWie eto. etc. Afcr ăgând tot 

ik ţ  de>o-dat& atenţiunea onor. Clientele c& din oaasa criael am redai fftrte malt preţurile,

Qxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: I
ANUJVCID IM P O R T A N T .

CD
o

Ph
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Strada Carol I  No. 6 

(curtea Teche) 

ris-â-ţis de farmacia 

Rissdörfer.

M U  Li  RENDM1TDL MlGiSl»
V U L T U B

Sub firma

SAL. WEISEEMAITST
Strada Carol 1 No. 6 

" W  (curtea reche)

ris-ft-Tis de farmacia 

Rissdorfer.

Â& sosit, pentrn sesonul de vera un bogat asortiment de iucăl- 
ţSminte pentru BĂRBAŢI, DAME fi COPII.

Cu deosebire PANTOFI DE DAME in tote formele dnpS cele 
mai din urmă fas6ne fi efectuate din primele fabrici din Europa.

Asemenea un mare transport de cisme lungi de lucht, de Lak 
răsese fi de racs ea şi Mantale (caneiuc) de ploie prima qnalitate. l_ j

Sub-semnatul mulţumind onor P. T. Public de încrederea ce 
aii dat Buŝ issei firme, care pana acum afl depus probe da fina r-J 
calitate a MSrfel cât şi de eftinătatea preţurilor, speră ca fi d’acum L 
inainte va bine voi a ’i da ooucursul şeii, găsind in tot-d’a-una ,  I 
atăt mărfuri fine fi fasonate cât fi ou preţurile oele mal moderate. Mfi

Cn t6tă stima Jj/

(588-0) S A L .  W E I 8 E R M M N .

5
y

%
t )
M

C E L  Is /L A J:
DK

HAINE CONFECŢIONATE şi de ARTICOLE DE MODA
wrA . L A  B E LLE  JA BD IN T ÈRE“

J O N E F  G R Ï j r V I l A D M
20, Colţnl Bulevardului Stradel Mogoş6ieî, Casele Qrecénn, 20

E S P O S I T I U N E A  D E  H  A . I 2S T E 1
invit pe Onor. Public să bine-voieacă a visita magasinai meü, unde va g&si o E $ p o s i { i u n e  de h a i n e  oon fec ţ io na te  cum n'a fost incă ln Bucureacl. şi anume

COSTUME COMPLECTE
K E D I N G O T S  iji J A Q U E T E  C U  G I L E T C B L E  L O B  j| P A B D E S I U B l  I N  D I V E B S E  F A S O A N E
din stofele cele mal moderne ale sesonulul de faţ&, şi croite dupé jurnalele cele mal noue. Preturile sunt eapuse In Galantarele Magasiel pe Strada Mogoş<5ieI şi B u le v a rd u lu i

şi se pâte convinge orl-cine c& am remas fidel devisiel acestui magasin:

CXD3STSTJ3SÆ M A B E  SX PRETTTJRI FOARTE M ODERATE.

J O S E F  G t R C r i W K A L Y J l l C

,A LA BELLE JARDINIÈRE«, 20 Colţul Bulevardului fi Stradel Mogofôieï, Casele Grecénu 20.

«
I

Tipografia Thiel & Wiess, Palatul ,  Dacia


