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i O N  A M E N T E L E ,  
r  IN TOATa ROMÂNIA

IN STRĂINĂTATE :

L a. «7 
> > 94 
» > 13

60

IfNSfcRţIUNI ŞI RECLAME:
L 80 litere petit, pagina IV, 30  bani 
|  na III, 80 bani, pe pag. II, 3 lei noi

Reclame 3 lei noi linia.

Inumâr In capitală 10 bani.

ESE IN TOATE SILELE DE LUCBU.

A i s r x j i s r o x x j R x  •.
Se priimeec in străinătate : La D-nil Haaten- 
ttein <t Vogler in Vienna, Waifisehgaes* 100, 
A. OppeUk in Vienna, 8tubenba*tei 2; Rudot) 
Mont in Vienna, Seiler «tätte S : Philipp 
Lob in Vienna, Etchenbacbgasse 11 : L. hang 
<t Comp, ln Peţta, Harat-LaffiU <t Comp. 
ln Parie, C. Adam 3, Carrefour de la Croix- 
Rouge 2, Parie; Oramtt Comp. Rae Oronot 2 Pe- 
ri •; Rug. Micoud, 139—140, Fleet Street London

Scrieor! nefrancate na ee primesc.

Articolele nepublicate ee vor arde.

B i u r o u l  R e d a c ţ i e i  şi A d m in i s t r a ţ i e i :  P a l a t u l  *D ao ia> . Un număr In Districte 15 bani.

|U de Bncnrescl 
Júrale . . .  . .
Ejorafniale . . . .  
Ifanciar rural . .

urban . . 
Ikaicipal al Capit 
H uşii...................

38 august. 
104 10381«
99 
92 
85»|«
95 

175 
280 
80 
28 50 —

918/«

96

J)Ht>..............Kománia...........
lusicipal cu premii
|Jom&ni...............  64 68 '|j
11 luni..................  99 65 —

. ................... 25 24 07<|»

122« ls 122 >/«

Cursul de Vlena, 6 septembre 
Renta ungară in aur . . . .  86 60 
Bonuri de tesaur ung-, I emis. 112 40 

,  ,  » II * 75 50
împrumutul austr, in h&rtie . 61 75 

» . ,  a rg in t. 63 30
Renta austriacă In aur . . .  72 40
Loee din 1666 ................... ...  . 113 —
Acţiunile b&noel naţionale . . 806 

,  .  auetr. de credit 342 50
» „ ungare .  218 60

Argint . j .............................. 100 15
D uoatu l.............. . 549
Napoleonul . . . . . . . . .  9 28
100 m&rol germane . . . . .  57 80

Cursul de Berlin, 8 septembre 
Aoţiunile Căilor ferate rom&ne. 32 75 
Obligaţiunile rom&ne 6°/o . . 83 85 
Priorităţile C. fer. rom. 8®/» 84 50 
împrumutul Oppenheim . . . 102 26
Napoleonul...................... .. 16 29
Viena, termen lung . . . . .  — — 
Paris .  scurt . . . .  81 36

Calendarul (Jlle!
Marţi, 29 August
Patronul silei : Tăier cap. St. Botez. 
Răsăritul soarelui : 5 ore 34 min. 
Apusul soarelui : 6 ore 20 min. 
Fasele lunel : Lună nouă.

P L E G A  I B A  T R E N U R I L O R
Buouresol—Suceava 

Bocurescl. . . . 8.15 n 10.—i
Ploeecl............... 9.60 n 13.00 (
Brăila . . . . .  1.53 n 5.46 < 
Tecuoiü . . . . .  4.88 n 
Roman . . . . .  9.06 d 
Suceava, sosire . .13.08 d

Bucuresc—Verciorova
Buouresol..................   7.40 d
P i t e ş t i ........................ 10.18 4
Slatina . . . . . . .  12.81 d
Craiova . . . . . . .  2.20 )
Vêrciorova, sosire . . 6. — n

10,40 d 
3 . - d
6.80 n 
3.15 d 6.— n

Suceava 
Roman . 
Tecuci . 
B răila. 
Ploescl.

S noon Tu—Bncuresci
6.11 d 
8.45 d 

13.30 n 
3.08 n 
7.13

6.46 d 
1&30 d
5.10 d
8.10 n 8.58

Baeuresol sosire 8.30 <j
Verciorova—Bucnresci

Verciorova.......................11.35
Craiova...........................3.—
Slatina. . . . . . . . .  4.45
PitC|tl................................ 7.08
Buouresol, sosire . . . .  9.30 j

Bucnresci—Glnrgln 
Bucuresc!. . . . . . . .  9.16 d 6.05 n
Giurgiu, sosire . . . . .  11.35 )  8.27 n

Giurgiu—Buenreeci
Giurgiu................. .... . . 7.36 d 4.55 d
Bucuresel, sosire.. . . 9.48 d 7.17 d

Galaţi—Barbeţi
Galaţi . .  . . . î 1.30 n 8 25 d 7.80 n
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— <} 8.06 n

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi............... 3.55 n 6.35 n 7 —a
Galaţi, sosire . .  . 3.30 n 7.— n 8.25n

Cit ti ţine esposiţia, românii mer- 
k Paris, vor găsi ziarul .TIMPUL* 

I Grands Magasins du Printemps. 
Übvard Haussmann 7 0 .*

|*ri)EPEŞl TELEGRAFICE
A L E  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)
7 septembre. 4 ore seara.

Boma, 7 septembre.
icanul şi GermAnia se silesc a grăbi 
iţi negociaţilor asistente acum.

Ra:nsa, 7 septembre.
î l  teso ii din districtele predate Serbiei 

! S S ihtenegrului pribegesc.
Londra, 7 septembre.

mes* anunţa că Hoţi vor l&sa 100,000 
pentru ocuparea Rameliel ţ  a Bul-

Vlena, 7 septembre..
JoFtria roeşte să ocupe Herzegovina 

Sai ¡t ifitroviţa.
New-York, 7 septembre.

In Luidana mor pe fie-care zi mal multe 
—■ de persoane de frigurile galbino.

{Vlena, 7 Septembr.
■ral Săpări a bătut la 24 corent pe 

UEuipnţl; aceştia părăsiră a doa zi di- 
1 minei.ţa pcsiţiile lor intSrite. Drumul de 
îs Misglay este liber. Desarmares s’a in- 
imp lat in districtele Bani ani, Maidan fi 

tţjozan.
(B Septembre, 9 ore dimineaţa.)

Vlena, 7 septembre.
(Oficială). Generalul Săpări anunţă că in- 

^Jgsnţil, înainte de perderos din 5 sep- 
: temrie st. n., se retraseră din apoi de 
tşjt« 28, spre drumul delà Gracanica spre 

Maglay este ocupată de trupe fi 
'fort jes tă.
■¡¿rderile austriaco sunt : 5 ofiţeri fi 60 
■ • ţ i  morţi, 12 ofiţeri fi 380 soldaţi ră- 
B ,  3 1 dispăruţi.
B p e n ln l  Zăchs, in nrma nnei lupte 
Kcene, a ocupat doe şanţuri fortificate 

Bihaz.
Londra, 7 septembre.

^Standard* zice, că Englitera a rccu- 
ent numirea lui Wilson ca ministru de 
tiţie in Egipt.

Constantlnopol, 7 septembre. 
Hshemet-Âli a fost asasinat in Albania.

(8 septembre, 8 ore seara.)
Vlena, 8 septembre.

•loitriacil au ocupat erl Trebin.a fără 
latenţă.

Atena, 8 septembre.
D. Delianis a trimis erl puterilor o cir- 
Poră, etrăud intervenirea lor in favorul 
peciei.

Constantlnopol, 8 septenbre. 
Ruşii ab ocupat alaltă-ieri Batnmnl.

Constantlnopol, 7 septembre.

IO telegramă delà Iakova, in Albania, 
nfirmă ftirea, că Mehemet-Ali a fost aaa- 
iat de nişte turburători albanezi, pe cari 

roia să-I liniştească.
9 septembre 9 ore dlm.

Constantlnopole, 8 septemb. 
(Oficial.) Mnfirul Mehemet Aii şi 88- 
rta lui de 20 soldaţi şi un ofiţer a fost 

msinat la Ipeo in caaa mareşalului. Casei 
a’a dat foc cu Petroleum.
După o telegramă a Mutefarifnlul din 

iac Abdulah Paşa ţi zece funcţionari su- 
eriorl au fost asemenea masacraţi.

BUCUREŞTI
I  L u n i  2 0  a u g . (9  s e p te m b re )

.Aflăm că Corpurile legiuitoare 
3 vor convoca pentrn ziua de 15 
îptemvrie. Ne grăbim a da publici

tăţii această ştire, pentru ca re- 
prezintanţil naţiunii să ştie cn o zi 
m&I nainte să se pregătească, spre 
a nu lipsi la apel.

In faţa gravelor cestiunl la or
dinea zilei, ar fi de dorit ca am bele 
Camere s& se complecteze chiar din 
prima zi.

Aceasta este nu numai in inte
resul ţării şi al bunelului, dar şi in 
interesul celor mal mulţi din repre* 
zentanţil ţâ re i, ale căror interese 
particulare, in aceste momente când 
se face munca câmpului. St reclamă 
in căminurile lor.

Cu cât completarea se va face 
mal râpede, cu atât lucrările se vor 
termina mal curând, şi domnii de
putaţi şi senatori ve vor putea în
toarce la ocupaţiunile dumnealor, in 
aşteptarea sesiunii ordinare*

.Românul*

La 13 Iulie, vorbind despre me
sajul de inchidere a corpurilor le
giuitoare am zis :

La 15 Iunie 1877, cu şase sâptâ- 
mânl înaintea trecerii peste Dunăre 
armatelor române, camerile se tri
met iar acasă.

Mesajul care b'& citit in zioa aceea 
la cameră de către d. preşedinte al 
consiliului miniştrilor şi la senat de 
către d. ministru al afacerilor străi
ne, motivează închiderea sesiunii ex
traordinare cn vorbele următoare:

.Deşi activitatea d-voastrâ a fost 
reclamată şi dată intr’o sesiune care 
ţine de două lnnl acuma împlinite, 
guvernul meâ na s’ar fi, nici chiar 
acum, lipsit de cooperaţiunea d-voa
strâ, mal mult decât ori când nece
sară pentru puterea executivă, in 
vederea împrejurărilor excepţionale 
in cari ne aflăm, suntem insă datori 
a ţine seama şi de ocupaţiile şi tre
buinţele d-voastrâ private*.

Cât de umilitor este nn asemenea 
motiv pentru un om oare are nu
mai o scânteie de simţire pentru 
ţara lui, se poate numai simţi iar 
nu exprima in cuvinte. Şi cu toate 
acestea nu s’a găsit nici unul dintre 
oamenii din cari se compun camerile 
d-lor Rosetti-Brâtianu, care să se 
ridice zicând:

.Bine, d-lor miniştri, ne trimiteţi 
să ne vedem de treburile noastre, 
credeţi oare că nn suntem capabili 
de a sacrifica, âncă pentru câte-va 
luni, interesele noastre private, când 
este vorba acnm de interesele a cinci 
milioane de oameni, oând toată ţara 
eBte pusă in joci*

Dar nu, camerile aă primit co
manda să se ducă acasă şi came
rile s’aâ dus fără a se ingriji mult 
de viitorul ţerel, lăsând iar miniş
trilor mâna liberă pentru acţiunile 
lor de ban plac.*

Guvernul caută să întrebuinţeze 
şi acuma tot acest mijloc probat, 
cântândnle camerilor, înainte chiar 
de a fi convocate, dulcele cântec al 
intereselor personale. Clica care ne 
guvernează, obicinuită fiind să pri
vească interesul el personal ca sin

gurul lucru sfânt ce există pe pă
mânt, necunoscind alt ceva mal 
nobil şi lucrând pururea uumal pen
tru interes, na găseşte nici acnma 
In inima el alt îndemn mal tare de 
dat deputaţilor ţi senatorilor de cât 
interesai personal.

E firesc lacra]—dar frumos nu e 1
Sesiunea la care se vor convoca 

acuma corpurile legiuitoare, va fi cea 
mal solemnă poate, care a avut vr’o 
dată ţara ; guvernul va avea să dea 
socoteală de ceeâ ce a făcut de doi1 
ani încoace cn sângele şi milioanele 
Românilor; trei ţinuturi ale ţârii, 
o întreagă provincie infloritâ trebue 
cedată şi depntaţil cari o vor repre
zintă, îşi vor îndeplini această misiune 
înaltă pentru ultima dată; congresal de 
la Berlin ne dă o altă provincie şi tre
bue să ne gândim matur In ce chip 
o vom primi; atâtea alte cestiunl vi
tale âl aşteaptă pe reprezentanţii 
ţârii; prin petâerea  Basarabiei, prin 
executarea hotărlrilor tratatului de 
la Berlin, constituţia noastră, baza 
tntulor legilor sufere o mulţime de 
schimbări; senatorii şi deputaţii, ca 
români de inimă, plecând de acasă 
ar trebui să uite cn desăvârşire in
teresele lor private, gândindu-se cn 
seriositate sfântă că viitorul ţârii 
va depinde de votai lor, că incre- 
zându-se şi acuma prea mult in asi
gurările şi promisiunile gnvernulnl 
ar aduce ţârii o rană care nn s’ar 
putea vindica in timp de zecimi de 
ani; —la toate acestea trebae să se 
gândească domnii senatori şi depu
taţi, spre a nu lipsi la apel!

Bărbaţii de cari se compune par
tida! conservator at) şi el interese 
personale ; şi el ştifl ce va să zică 
munca câmpului care reclamă pe 
gospodar acasă la căminul lu i; prin 
urmare sunt şi el in stare a res
pecta interesele personale ale fie
căruia. Dar acnma după ce soldatul 
işl a dat voios sângele pe câmpul de 
bâtae, neingrijindu-se nu numai de 
interesele, dar nici măcar de viaţa 
lui, este a se desconsidera reprezen- 
taţiunea ţârii &runcăndn-i-se in faţa 
la fie-care ocazie interesele perso
nale.

Sperăm că atât senatorii cât şi 
depntaţil nn vor lipsi la apel şi că 
de astă dată vor declara guvernului 
că prea âl preocupă interesele lor 
private şi că ar fi făcut mal bine 
să se fi ocupat cn tot atâta dor de 
interesele generale ale ţârii, căci a- 
tuncea n'am fi ajuns unde am ajuns.

tal ar fi treent peste Drina. Cores
pondentul lui .Pester Lloyd*, nu 
crede că această ştire să fie exactă; 
dar pare insă adevărat că in Pos- 
savina aâ comanda foşti ofiţeri al 
principatului sârb. Dacă aceştia sunt 
chiar de naţionalitate sârbă sat) nu
mai voluntari, cari afi luptat 3ub 
drapelele Serbiei in anii din urmă, 
corespondentul nu ne poate spune 
âncă. De altmintrelea, zice ziarul, 
din Pesta trupele austriace înaintând 
spre Tuzla vor avea in curând oca- 
ziunea să facă cunoştinţă mal de a- 
proape cn luptătorii. Că in acest cu
prins iat) parte la luptă şi elemente 
străine, aceasta e sigur.

D IN  A F A R Ă

Lui .Pester Lloyd* i se scrie de 
la Drina cu data 28 a. c. că in Bje- 
lina s’a lăţit sgomotnl, că douâ cete 
de miliţie sârbă cu tot echipamen-

Con s id e ra li u n i a s u p ra  t r a ta tu lu i  
de B e r lin  a r t ic o l i l  43— 61

Scurtai art. 5 al păcii preliminară 
de la San-Stefano privitor la Ro
mânia, a fost iulocnit in tratatul de 
la Berlin prin art. 43—51 de care se 
leagă apoi stipnlaţiunile privitoare 
la navigaţia Dunării şi la gurile Du
nării.

Stipulaţinnile celui dintâiA tratat 
se deosebesc de al doilea prin ur
mătoarele :

Adaosul fără de nici o insâmnă- 
tate, precum am arâtat deja când 
am discutat art. 5 din tratatul de 
la San-Stefano, că România 9fera 
valoir ses droits à une indemnité à dé
battre entre elle et la S. Porte* a fost 
lăsat en total la o parte, şi in pro
tocolul No 10 congresul l'a declarat 
suprim e, iar in locul neatârnării 
României, recunoscută numai de 
Poartă in tratatul pomenit mal sus, 
s'aA introdus in art. 43 recunoaşte
rea condiţionată a acelei neatârnări 
din partea tntnlor paterilor semna
tare.

Aceste condiţii se referă la douâ 
obiecte ; întâia priveşte stipnlarea 
principialul libertăţii religioase şi a 
egalei îndreptăţiri politice şi şivile 
a tutulor confesiilor deosebite, stipn- 
lare trecută in art 44 şi cn totul egală 
cn cea din art. 85 stabilită pentru Sôr* 
bia. Cu acea ocazie am pomenit deja 
că acest principiû, care scoposeşte 
mal cu seamă egalitatea politică şi 
civilă, a israeliţilor, are pentrn Ro 
mânia o mnlt mal mare insemnâ- 
tate practică de cât pentru Serbia, 
de vreme ce nnmârnl ovreilor in 
România e proporţional mnlt mal 
mare decât in Serbia, şi in privirea 
aceasta ne-am putea referi pur şi 
simplu la observaţiunile ce le-am făcut 
iu privirea desbaterilor congresului 
de la Berlin care aü dat naştere a- 
cestel condiţii, de care e legată nea- 
tdruarea României, şi ne-am măr
gini intru adevâr la acele observa
ţi uni, dacă seriozitatea ce pare a 
caracteriza pe principial acesta in 
aplicarea Ini la Bulgaria (art. 5) 
Monténégro (art. 27) Serbia (art. 35)

România (art 44) şi precum vom 
vedea la întregul teritorii) al Tur
ciei (alt. 62), n’ar fi fost atinsă prin 
zisele prinţului Gorciacof, iu una din 
cele din urmă şedinţe consacrate 
proiectului redactat. că adecă el 
99r appelait les observations qu il a 
présentées, dans une précédente séance 
à propos des droits politiques et civils 
des Israélites en Roumanie, S. A. S. 
ne veut pas renouveler ses objections, 
mais tient a déclarer de nouveau quil 
ne partage pas sur ce point, l ’opl-
nion énoncée dans le traité* .

Ne a părut necesar de a repro
duce textual cuvintele cancelarului 
rus, şi a primului plenipotenţiar la 
congres, nu numai din cauza acestui 
punct de care e vorba, ci pentrn a 
arâta ce caracter putea să imprime 
Rusia stipulaţiunilor tractatului din 
Berlin de mal inainte in mod pro
tocolar, şi inainte de a se fi iscălit 
tractatul.

După determinaţiunea prinţului 
Gorciaoof, art. 44 al tratatului din 
Berlin, nu cuprinde decât une opinion, 
deci şi art. 5, 27, 35 şi 62 cu totul 
egale cu cele de mal sus. nu cuprind 
asemenea decât une opinion. Tratatul 
delà Berlin se declară deci de mal 
inainte de câtră unul ce a luat parte 
la facerea lui, de o arenă de lnptă 
pentrn nişte opinions.

Cu vorbe mari să serbează atât 
in deebaterile congresului, cât şi in 
notele circulare şi 'n cuvântările mi
niştrilor englejl şi francezi in deo
sebi, acele principes de la liberté re
ligieuse, lăudândn-se a casă cu câş
tigarea lor, fiind că ele snnt la base 
de I  organisation sociale dans tous les 
états de IEurope.

Nn’I adevërat, — Rusia le-a spus’o 
lămurit de mal inainte, căci n’aü 
adus cn sine, decât opinions. Ba pu
terile ânşile aü adeverit in tratat 
chiar, că nnmal opinions sunt depuse 
in art. 44 şi in celelalte pomenite 
mal sns ; căci disposiţia congresului 
enunţând asupra ţârilor recunoaşte
rea libertăţii religioase, şi a egalei 
îndreptăţiri politice a tutulor con- 
fesiunelor, pentrn Turcia, Muntene- 
gru, Serbia şi România, consequenţa 
ar fi cerut, ca acelaşi principia să 
se aplice şi să ennnţe şi asupra Ba
sarabiei cedate conform art. 45 de 
câtră principatul României câtră Ru
sia, apoi şi asupra acelor părţi de 
teritoriü din Asia, luate delà Turcia, 
şi pe care le vom pomeni mal târ
zii). Dar aceasta nn s’a întâmplat 
căci aici la base de I organisation so
ciale dans tous les états de tEurope 
a d-lnl Waddington, chiar după de
gradarea el la o simplă opinion a 
stătut d’odată plină de respect ina- 
intea sentinelei ruseşti ; ea nn trecu 
Prntnl care pentrn dânsa e graniţă
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in Europa; dincolo de Prut această 
bază congresul n'a m&nţinut'o şi con 
servat’o nici m&car ca opmion. Evreii 
in ţinuturile desmémbrate ale Basa 
rabie!, rem&n ca şi cele trei milioane 
de coreligionari al lor din Rusia 
in starea in care aú fost şi sunt 
adecă tn principia lipsiţi de orl-ce 
drept civil şi politic şi supuşi unor 
legi escepţionale.

E cnnoscnt Insă, că opinia gene 
rală in Romănia, unde evreii aü 
fost priviţi In totd’auna ca nişte 
venituri şi ca un element inferior 
şi despreţuit al societâţel, şi unde 
tractamentul corespunzător acestei 
maniere de a vedea, a trecut la po 
pulaţie in suc cum et sanguinem, acea 
opinie generală e prea puţin ple 
cată dea el admite pe evrei la egala 
Îndreptăţire politică şi civilă.

Clasele superioare mai cu seamă 
cari sunt datornicele ^evreilor, se 
tem ca să nu fie isgonite de pe mo* 
şiele lor In urma emancipării. E 
lesne de prevăzut că art. 44, cu 
toate că e caracterizat prin art. 
43 ca condiiion de Pindcpendance, 
Romănia 11 va privi ca şi Rusia nu* 
mal ca o opinion emise dans le trai
te. Poate că In cazuri concrete se 
vor face oare-care ménagements pen
tru evrei de sub protecţie franceză, 
germană, austro-ungară şi italiană 
pentru a nu se espune la reclama* 
ţiuni; pentru numărul cu mult mal 
Însemnat al evreilor de naţionali* 
tatea română Insă, nu se va face 
nimic.

Cu drept cnvănt cunoscătorii is
toriei şi al stărilor din România şi 
acel carii ştifi raporturile el cu Ru
sia, Încep a crede, că precum Rusia 
a Încercat mal totdauna după ce a 
supt ţâra, să se gereze ca protec
toare a el (precum cerea mal cu 
stăruinţă după tratatul de la Paris 
1856 evacuarea repede de trupe 
turceşti şi austriaco spre a preface 
In adevăr libertatea autonomă a 
ţări!) va Începe şi acuma să apere 
Romănia contra acelei opinion emise 
dans Part. 44 du traite şi să 1 lege 
din noü de acest punct comun de 
interes, rolul săa de protector, re
începând jocul vechia.

In nici un caz Insă România nu 
se poate sustrage de la a doua con- 
diţiune a neatârnării sale; această

FOILETONUL -TIMPULUI“

PESTE CAP
de

E Ï Æ E L J E  Q A B O R I E A U

PARTEA ANTAIA 
Un mister de inichitate

(Urmare)
Semnele dnte era ii chiar ale Ini, trăsură 

cn trăsură. Nimic na lipsi». Dacă briga- 
deral sau nnnl dintre acscnltStori a’ar fi 
intora, doctornl Legris e'ar fi 'aflat in ti’o 
posiţie grea.

— Iacă-roS in belea! <jise el, când se 
orezn la adăpost.

Uaymond era desperat. El lnă mâna 
doctornlnl şi zise strângândn-o:

— Cam să 'ţi pot mnlţami peutra toate 
oe al făcut pentra mine, care i-ţl sunt cn 
total necunoscut?... Nici odată nu 'ml 
rol erta iocnrcala in care te amoc, Ile, 
ştiam bine că snm piază rea şi adnc ne
fericire. Când şl ie cine-va că este aşa, tră- 
eşte singur.

Dar zin. bitul se intorsese pe bazele doc
tornlnl.

— Când cine-va este aşa, zise el cn ba
nul şi simpaticul săli glas, priimesce de
votamentul unui amic, şi atone! luptă doi 
contra sortevele.

In gura doctorului Legris, aceste cu
vinte m ari: amiciţie şi devotament 'şl păs
trat! neatinse însemnările lor adn irabile.

Era destul să le rostească ca să se 
crează ingagiat ca onoarea. Dar chiar 
din cansa asta el nra frasele şi en.fasa, 
fugea de «aplicări şi efneil.

V ăzdnd pe Baymond nemişcat z'se repede:
— De asta vom vorbi mal târziii. D'o-

coudiţiuue nu priveşte o base de 
Porganisation sociale dans tous les 
états de PEurope, ci o cesiune de 
teritoriu ce e a se face ca un fel 
de jertfă adusă celui mal tare, lu
cru care cântăreşte cu mult mal 
mult în pensée d'ordre Européen. Art. 
45 a tratatului de la Berlin care 
formulează acele condiţii, spune : 
,La principauté de Roumanie rétro
cédé à S. M. P Empeur de Russie la 
portion du territoire de la Bessarabie, 
détachée de la Russie en suite du trai
té de Paris de 1856, limitée à P Ou
est par le Thalweg du Pruth, au 
midi par le Thalweg du bras de Ki- 
lia et P embouchure de Stary-Stam
boul9.

Când am vorbit In ziarul acesta 
a Începutul crizei orientale pe la 

octombre 1876 despre poziţiunea 
României, am prevestit pe români 
de mal 'nainte (cum îşi vor aduce 
aminte cetitorii noştril), despre ur
mările ce neapărat vor decurge 
pentru ţa ră , dacă se va lăsa 
tirîtâ de volbura întreprinderii res- 
boinice ruseşti, mal mult de cât ar 
trebui neapărat, şi mal ales i-am 
prevenit de a nu’şl pune ’n joc ar
mata, de-a sacrifica sângele copiilor 
jăril pentru o cauză stâinâ, diame 
trai opusă intereselor ţării.

Când In aprilie 1877 trupele ru 
seştl intrară In România, iar co 
mandantul suprem al armiei ruseşti 
Marele-Duce Nicolae, salută la 34 
a lunii aceleia pe locuitorii Romă 
niel prin o proclamaţie, el numi teri 
toriul român : teritorul vostru. Venim 
pe el ca amici—zicea el—voind binele 
vostru şi numai spre a trece pe scurt 
timp. De pe atunci am dovedit deja 
perfidia acelor cuvinte atât din i* 
toria invaziilor ruseşti eăt şi din 
antiteza dintre proclamaţie pe de 
oparte şi intre manifestul de res- 
boiâ şi declaraţia cătrâ puteri pe de 
altă. Viitorul va arăta — am zis — că 
Romănia nare 'n ochii Rusiei de cât 
valoarea nuui obiect de compensa
ţie; e lesne de văzut — ziceam-*-că 
Rusiei nu-i e de cuvinte lucii ci de 
recâştigare teritoriului basarabian, 
cedat Moldovei la 1856.

Am prevenit ăncâ odată pe Ro
mâni să nu intre in solidaritate cu 
Rusia, să nu pue armata română la 
dispoziţie pentru scopuri ruseşti ;

camda-tă avem de lacra, zăpăcindu-ne reu. 
Iacă un mijloc de a afla adevărul ne scapă, 
căci acum am fi nebani daca am cere 8ă 
vedem încuviinţarea...

Apoi, dnpă căte-va minute da răsgăn- 
dire, zise :

■— Nn e nimic, n’am perdut toată spe
ran ţa  d’a afla ghicitoarea.

Âh 1 efi nn mă las aşa uşor b ă tu t! Haide 
să cercăm să găsim locul unde ne-a dos 
călăusa astă noapte.

Cimitirul în ora asta perdnse toată te 
roarea misterioasă de noapte. Mişcarea şi 
viaţa o inlocnise. Ici şi colo se auzia căn 
tecnl monoton al vr'unul grădinar, şi ecăr 
ţiitnl pietrarului ce lucra pe la morminte

Dnpă vijălia de cn noapte nrmă o z 
de primăvară. Un vănt lin înclina ra 
marile arborilor plini de sac. Şi d’alungal 
aleelor, cele dintăili işv deşchideaii foile 
lor de nn verde plăcut la razele dulci ale 
soarelui.

Pe cănd tinerii rătăciafi pe cărări, că- 
utănd In zadar drumul lor, doctoral zise 
către Raymond:

— Iacă, ce idee simplă mi-a venit. Cele 
d oă nume săpate pe peatră: Mari a Sido- 
nia, nn iţi aminteşte de vr’o persoană cu
noscută ?

— Nu, dootore.
— Bine. Dar poate nomele de familie, 

lăsat într'adins afară, iţi ar deştepta amin
tirile...

— Ar trebni să ăl cunosc...
— Să ăl căntăm. De signr va fi înscris 

la grefa eimitirnlni.
Raymond tresări.
— Uiţi, doctore poziţia în care ne adnse 

încuviinţarea acea falşă ?
Ne mal pntem presanta Ia grefă ?

căci—ziceam — da* principele Carol 
se măguleşte cn meranţa, că Rusia 
va fi mal conştiiiţioasâ intre îm
plinirea tratatelorincbeiate, faţă cu 
el de cum e faţă cu puterile mari 
intra respectarea tratatului de la 
1856, atunci primipele uită, că Ru
sia are şi mal puţine greutăţi de-a 
trece peste asemeiea nimicuri, cum 
e un tratat, faţă cu el, decât faţă 
cu Europa toată. De va merge cu 
Ruşii, va merge n resboia pentru 
scopuri străine, pntru ruina popo
rului sââ şi pentiu violarea integri
tăţii teritoriului iâa.

Când Rusia a încheiat cu Româ
nia la iuceputul campaniei ştiuta 
conveuţinne, prin care garantase ex
pres integritatea teritoriului român 
şi prin care atras România la coo- 
peraţiune, atunci aceasta alunică (cum 
am demonstrat’o necontenit) pe po
vârnişul înclinat, pe care a alunecat 
toţi aciea câţi s’iO încrezut până 
acum in cuvântul Rusiei. »Scutul cel 
puternic al Europei garante,“ la 
care se refera priicipele Carol incâ 
la 2 Noembre, 1876 cu ocaziunea 
deschiderel corpurilor legiuitoare, s’a 
făcut nevăzut pr n admiterea res- 
boiulul din partea Enropel: încura
jările celeilalte părţi a Europei pen
tru mânţinerea neutralităţii des
pre care principele mal vorbi cn 
acea ocaziune, făcură loc, dării din 
umere şi nepăsării; şi astfel se a- 
propiâ de Romănia ispita, sub care 
a şi căzut. Legăndu-se de aproape 
cu amicul României, care declarase 
a-i voi binele, care-i garantase nea
târnarea şi pe-a cărui mărinimie se 
ntemeia, România declară asemenea 

resboitt Porţii. Avu presupunerea, pe 
care de pe atunci incâ am numiţ’o 
greşită, cum că va câştiga dreptu
rile de parte beligerantă, şi speran
ţele ei crescură incâ când aversiu
nea de la început a Rusiei de a nu 
permite o acţiune a armatei române, 
se impuţinâ cu cât luptele deveniau 
mal grele, până ce in fine armele 
române fură chiemate la nevoia 
Plevnel, ca mântuitoare din cel mal 
mare pericol, şi se şi dovediră ca 
atari.

Câte speranţe nu legă in acea 
reme încrezutul pe atunci principe 

Carol de sărutarea de mulţumită 
cu care il priimi împăratul Alexan

dru după grelele zile a Plevnel, de 
titularea de mon cousw, de decora 
ţia română pe care împăratul ş o a- 
târnâ la pept, şi de toate acele mici 
semne, care pe câtă vreme ţinură 
nevoia şi valoarea ajutorului român, 
te făceatt să aştepţi, ca intenţia 
Împăratului este, de a trata souve- 
rain ă souverain pe principele Ro
mâniei. care intre aceştea se decla
rase neatârnat.

Cum se sfârşi trebuinţa căzu masca. 
Când era vorba de a lua parte la 
inch.erea păcii, Romănia fu respinsă 
brusc, spuindu-se că ea n’are să se a- 
mestece in toate acestea ; va face ca 
Rusia ceea ce va credea, că e bine şi 
de cuviinţă pentru Romănia. Dar 
nici după aceasta nu încetă— încre
derea oarbă ci din contră, acea res
pingere s’a afişat ca un motiv a 
dispoziţiilor favorabile ale împăra
tului pentru România.

Când totu-şl corpurile legiuitoare 
române se indoirâ de sinceritatea 
Rusiei, şi de intenţia el de a res
pecta integritatea ţării, atunci mi
nistrul de esterne Cogâlniceanu es- 
clamă către cel necredincioşi: «A- 
vem un tratat care, garanţează in
tegritatea ţării, dar o mal mare ga 
ranţie de cât tratatul, sunt pentru noi 
calităţile sublime ale împăratului 
Alexandru şi sentimentele sale no
bile.*

De pe atuncea am dovedit cum 
stă lucrul cu aceste sentimente ale 
împăratului Rusiei, arătând cum că 
sentimentele sale fieşti de pietate, 
il obligaa a se resbuna şi împăca 
sufletul răposatului săa părinte prin

4In depeşa lui Salisbury 
Aprilie prin care i! se refiîi] 
tatulul de la San-Stefano 
terea din partea Angliei, s 
curat, că silnica luare a Bi; 
de la România e una din i 
ţiunile acele, care asigureaz v 
guvernului rusesc domnia a 
întregului litoral al mării C 
iar contra acestei domnii, 
protestează.

Şi pe atnncl insă, mal po& 
vea oare-care speranţă, pe ca6 
noi o impârtâşam, cnmcâ indţr 
nea morală a lumel, va aji 
fie băgată in seamă, şi va 
fect in congrec, de şi eram] 
că din partea Rusiei nu vonjjj 
pi na asemenea veleităţi moţii 

In vremea acestor evenii 
congresul incepu discutarea» 
privitor la România şi art. «  
tratatul preliminar de pac«' 
San Stefano.

Preludiul, cestiunea de a|< 
mite saa nu plenipotenţiarii^ 
la şedinţele congresului, arăt 
atitudinea, pe care diferitei«* b- 
aâ de gând să o ia faţă cu (i 
ţiuuile materiale.

începutul se făcu intr'u 
foarte interesant in şedinţa | 
a congresului, in care după c|u 
zurâm deja, plenipotenţiarii gji 
fost ascultaţi.

Lordul Salisbury propunea» 
asculte şi plenipotenţiarii ra d  
precum s’a făcut şi cu cel greclijlr 

s'a dat ascultare unei n&ţionjw 
doreşte a câştiga provincii stăfcd 
e just—zise el— de a ascultaţii* 
plenipotenţiarii unei naţiunefl Inrecâştigarea provinciei perdute la 

1856 — nu de părintele ci de el Inu doreşte alta, decât să păţ:<m 
insu-şl, şi '1 obligaa să o facă a-1ceea ce are- Plenipotenţiarul i  
ceasta trecând peste toate tratatele, 130 uni ca această propunere, 
prin care Rusia se indatorise a res-1 Din punctul de vedere al ril 
pecta integritatea României. I congresului principele Biumnrk

Ast-fel se iviră Art. o şi 19 al I că trebue să fie de părerea, 4 
păcii de la San-Stefano prin care I introducerea deputaţilor romiţ
trebuiaâ să peară toate ilusiile des-1căror pretenţii sunt de mal 'i,
pre calităţile sublime şi sentimen-1 cunoscute, n'ar contribui la uştjiAJ 
tele nobile ale impâratulul Alexan-Junei înţelegeri; dar fiindcă iirafll 
dru, cu carii să pusese in legătură rea e pusă odată trebue s’o pue I vin 
respectarea după tratat a terito-1 Contele Şuvalofl arăta apoi 
riulu! român. I sebirea care există intre GreciaV

Toate speranţele din Romănia se I independent, şi România a cărei 
concentrară atunci asupra nerecu- I dependenţă n’a fost incâ recunojif 
noaşteril păcii şi asupra revizuirel I de către Europa. Congresul âr fiii 
s tip u la ţiu n ilo r  lui de către puteri. I mal lesne să admită delegaţii

— N n ; dar pntem trim ite  pe cineva, 
pe cel d’ăntăl ven it, pe comisionarul din 
colţ, daci pofteşţf...

Dar aci ae întrerupse d’od&tă schimbând 
tonul :

— Ah 1 iacă-ne, zise el. De astă dată 
nn mă mai inşel.

In adevăr sosiră la locul unde ăi aşezase 
omnl dela Regina A/bă. EI recunoscură 
banca roasă de verraî pe care şezuseră, şi 

perdeaoa de cipru, după care eraii ascunşi 
înaintea lor, pană la zi ini ceinchidea 

cimitirul, se întindea luminişul necultivat 
gol.
Ei revăznră mormăntul, profanat cn a- 

tăta  cutezanţă. Era in aceaşi stare, adică 
in reparaţie, înconjurat. Piatra mormăntu 
Ini era tot-odată din loc, instrumentele lu
crătorilor zăceau tot pe pămănt.

La aoeastă privelişte, fruntea doctornlnl 
increţi.
— Oh ! bombăni el, ce va să zică asta ! 
Se aştepta să găsiască m om entul cn to

tal separat.
Acesta era nnicnl mijloc d’a şterge ori 
urmă de păngărime, şi, credea el, că a- 

cei ce aii cutezat atăt, nn vor uita a tră
ite zina lucrători, pe complicii de noapte... 
Dar nn, nimic.
Acestea le văzuse doctornl din tr’o a- 

ruucătu ră de ochi. Asemenea şi Raymond 
cnnoscu, căci răspnnzănd la esclamarea doc
tornlnl zisa cn o voce alterată :

— Şi al auzit ce ziceaţi gardienii, doo
tore. Vor vizita cu băgare de seamă cimi
tirul.

— Da, am aurit. Şi dacă vor veni aci, 
aceste petre nna peste alta, le vor a- 
trsge atenţia. Se vor da la o parte şi vor 
redea că ooştingnl a fost spart... vor ră

dica scăndnrile reu aştzate şi vor vedea I de limpede de ordinar, şi întrevedea ent 
că coştingnl e gol... I oaţil a tă t de înfricoşate, incăt apel

De signr Raymond aimţia mintea intn- I braţul Ini Raymond zise cn o viei 
necăndni-se : I extraordinară:

— Astfel că... găngăvi el. I —Să mergem, sa eşim d’aoi, să fnglhl
— Astfel că, de vom fi recunoscuţi, vom I —Să fogim, respunse el, ce vorbei I

fi arestaţi, aruncaţi in temniţă, acuzaţi I uiţi că cimitirol e surveghiat, că se ija
de o crimă odioasă şi in pericol, cine ştie! Inoastre sunt date?... Să fugim, să me
d’a fi condamnaţi... I cn pas repede, n’ar fi să ne d e n u n ţă ^

— Ah ! mă sperii doctore... I şine ?..
— Drace, dovedeşte dacă poţi ne vino- I E sigur oă lăsănd la o parte ori cel 

v&ţia 1 Istoriseşte tot ce ştii judelui de in- | nalmente, singura privire a lor trem
atracţie ! Poftim de ăi spune că bazaţi pe J să ridice bănneli, şi minune că n’afifil

ile lor c §o scrisoare anonimă, ne-am dus la balul I observaţi la intrare. Aventurile 
Reginei Albe, ca să aşteptăm, fără să ştim I noaptea eratt, s i  zicem aşa, trădat. »• 
in ce scop, un om necnnoscut... că omnl I ohiar hainele lor murdărite, de cir 4 )  
acesta ni s’a înfăţişat in costum de cam a- I pline de noroiă, de pantalonii plini di il  
val şi că noi ne-am invoit a’l urma aci I roiQ pănă Iu genunchi, de paltoanele im 
fără esplicare, el ne-a ascuns dnpă eipril, I dare si acăţate din tnfişile prin 
am văzut patru oameni, intre cari şi o I trecuseră, de pălăriile lor chiar p ră | 
femee pe care cel alţi o numiafi »doamnă I de prafnl din bal, dar apoi noroitede p ; 
ducesă*, sărind peste zid şi păngărind mor- I Rechemat la judecată nomal prin vt 
măntul... D a! poftim de istoriseşte astea I soţnlni sefl, doctornl se opri d’o dată I 
judelui 1... »La alţii, nu mie, iţi va răs-I — De sigur, ămi perd capul, zisei 
punde, la a lţ i! ! Se pot intămpla astfel de I un surts puţin s ilit Şi acum cea mal 
uoruri in mijlocul civilizaţiei, in mijloonl I gară prudenţă ne ordonă a părăsi oifld 

Parisului, o noapte de carnaval!...« I tirul cat mal in g rabă... Cn căt voind 
Şi fără a lăsa timp Ini Raymond să zică I mal mult cu atâta mai puţină lame su t 

o vorbă urm ă: lafla la porţi şi cu a tă t mal mulţi «E
—Şi încă nu e to t; ne vor intreba de I vom avea contră-ne. Acum cănd e m* 

oe e gol coştingnl ăsta. Ce d racu! nn se I lume să cercăm. — Deci să reparăm
ngroapă coştiuge goale. Vom spnne ceea I ^ordinea hainelor, ea ne apropiem 

ce am văzut, dar el vor da din umeri. I Poart*’ ne amestecăm printre invit 
Ne vor arăta numele H arta Sidonia săpat
in peatră şi ne vor intreba unde e ca
davrul.

Vorbind ast-fel simţia că ingălbineşte, 
şi se uita in toate părţile să nn cumva să 
▼ie vr’un gardian. Frioa, oare nn discută 
nici nu resonează, SI tulbura judecata atăt

oue! îngropăciuni şi să eşim cu capul j 
cat, ca nişte rude m ăhn ite ...

(Va urma. {



*V] cam o fost atinsă cest ia 
i J|i(j)aţel ia tratatul de la San 
J B  Pentru România se zice : 

reconnaît ïindépendance, 
¿ 1 1 " Serbia : la Serbie est re- 

JHilipendante, frază in care se 
noü aluziune la pretinsul 

iprim't de la Europa. Tot 
3 in comentariile noastre 
al de la San Stefano a s o 

lu ţie i Rusiei de a ocoli cât 
pţă recunoaşterea din par- 

|independioţeI României, Îşi 
brin aceasta afirmaţiunea, 
i morală a conduitei ruseşti 

I  aliatul pe care marele duce 
1 chiema „in numele lui 
jŞ* când era strimtorat la 

■  câştigă o nouă ilustraţie. 
Bismarck credea că ar 

! folositor nedispoziţiel Ru- 
JBKsdmibe pe delegaţii români 

Hearea unei cestiunl de for- 
g|rebânrt despre legitimaţiunea 

nţiarilor României. Contele 
( Si răspunse insă, câ lucrul este 
imla conform ordinel aface- 

Eongresulul. Doi miniştri al 
■lui Carol aü subs mnut ce

le admisiune şi plenipoten- 
kşlejl şi francejl i-aü das spri-

s .
' inc? speranţe scăzurâ insă mult 

i n '  cunoscu convenţia Anglo* 
r r  le la 30 Mal prin caro pro» 

a-jteetat, fu redus la începu- 
I R , şi mărginit la caracterul 
pShdignaţinnl morale lăsându-se 
M ă1 oposiţia cu puterea armelor. 
ratare, contele Andrassy şi d. 
Igton aü dat adeziunea lor 
^rifanglo-italiane; plenipoten- 
îicl nu ridicară nici o obiec- 

8S®rincipele Gorctncoff declară 
jmmiţlăşeşte părerea principelui

r l; ; Rusia doreşte sâ ajungă 
poate derute la o pace du
lii, prezenţa delegaţilor români 

à ar pntea sâ producă discuţiunl 
el cere notare in protocol aa- 

declaraţiunl.
MMţea prezidentului de a 

ptonuaţa mal lămurit, contele 
nlof respunse că învinovăţirile 

I ar putea ridica plenipoten- 
M;omânI in contra Rusiei, ar 

te numai la imulţirea greu- 
"de oare ce Rusia nu se va 
I atacată de dânşii ; insă dacă 
tatea Congresului este pentru 
rea lor. plenipotenţiarii rnşl 

|tfsc să fie singurii cari se de- 
• pe agresorii lor şi nu voesc 

■armare să se opue propunerii 
<ştl, cu oare se învoi in urmă 
aripele Bismarck, hotlrlndu-se 

rtfljjuţil Romăniel să fie invi- 
W  şedinţa următoare.

HERUL TRIBUNALELOR.

lA endenţa Serbiei fiind deja I la apelul nu este valabilă in ma- 
*<it i. Este lămurit câ contele teria de divorţ şi motivele admise 
ţţ avea in vedere diferinţa de tribunal nu s’aft găsit îndestu

lătoare pentru a funda o hotărâre 
de divorţ.

Acest proces probează şi mal 
mul tun adevâr cunoscut de toată lu 
mea â adică trib. noastre pronunţă 
divorţurile cu o inlesnire neertatâ.

Legea noastră civilă, tocmai pen
tru  câ materia divorţurilor este cea 
mal delicată din toate câte sunt 
date tribunalului pentru a le cerceta 
a făcut o procedură specială foarte 
îndelungată şi, ca să mS esprira ast
fel, foarte şicânâtoare pentru părţi. 
Trebue să ceri autorizaţia preşedin
telui, să compari pentru a ascula 
consilii sâ mal compari incâ odată 
cu cel-alt soţ tot pentru consilii, sâ 
articulezi faptele, să aştepţi conclu- 
siunile procurorului, să product pro
bele, sâ discuţi la audienţă faptele 
şi probele aduse, şi dupe toate aste 
amânări şi străgămrl, când toate fap
tele sunt bine stabilite, când ele sunt 
de natură a întemeia cererea de di
vorţ, totuşi tribunalul are drept s â ' 
lase pe soţi să mal gândească un 
an safi şi mal mult!

Legea a vrut ca divorţul sâ se 
instruiască foarte incet, sâ se lase 
părţilor timpul îndelungat ca sâ se 
gândească bine la ce fac, sâ se dea 
botărlrea numai dupe ce magistraţii 
vor dobândi convingerea, că soţii nu 
mal pot trăi împreună; nu e destul 
sâ aibă oare-care cuvinte de a se 
plânge unul de a ltu l; nu e destul 
nici chiar să aibă cuvinte temeinice 
pentru a se plânge unul de altul : 
trebue ca convieţuirea sâ fi devenit 
imposibilă.

Aceasta este voinţa legii; dar din 
nenorocire magistraţii noştri nu s'afl 
pătruns in destul de această vo
inţă, aşa de lămurit manifestată. 
Căsătoria, legătura cea mal sacră, a 
ajuns sâ se desfacă mal iute decât 
un contract de inebiriere saă de to
vărăşie ; divorţurile se pronunţă cu

I o uşurinţă care te ameţeşte. Ajungi
ţ f^ p re  notare in protocol a a- gft nu mal ştir care ca „are gunt itJ_
r  dec,araÎiunL aoţiţr: azi cu unul, mâne* cu ritul,

r  "Terea Prezidentului de a de mu]te or, nn ştiI ce niime s& da,
| poanta mal lămurit, contele uneI femeI . numele bărbatului, al 
Mofrpspunse că învinovăţirile părinţilor gttQ pe al altuia!
■ ?[ar Putea ridica plenipoten- Aueastă nşurinţă a adug in 80cie_

tatea noastră o turburare nedescrisă: 
din toate părţile auzi cereri de di- 
vo ţ : îndată ce o femeie se~supeîâ' 
pe bărbat, imediat se gândeşte la 
Tribunal; îndată ce un bărbat are 
cuvinte de a se plânge de soţia sa, 
fnga la Tribunal. 1)

Şi exemplele nu sunt rare când 
femeia părăseşte fără ruşine pe băr
bat numai pentru că a găsit sa ii crede 
că a găsit altul mal frumos, ori mal 
cu avere, ori mal cu posiţie! Soţul 
prins in legăturile unei căsătorii se 
tocmeşte ca se contracteze a lta ! Că
sătoria nn e considerată ca o sta
bilire definitivă, ci ca un mijloc pen
tru a se stabili!

Ori-cine şl poate închipui perico
lul ce resultâ pentru societate din 
această stare de lucruri, când atâ
tea tentaţinnl şi atâtea undiţi se 
pun inaintea imaginaţiunel, de multe 
ori vie sa ii chiar uşoară a femeilor 
tinere.

Este adevărat ca in arma divor
ţului vine desamâgirea, vine reali
tatea : dar e prea târziii. Vedem pe 
fie-care zi prin lume soţi căindu-se 
câ s’aii divorţat! Căci sunt puţini a-

ziua de 26 august curtea de 
din Bncnreştl a adus apelul 
de d-na Nica Grfidişteanu con- 

mtinţel trib. Ilfov, care admi
t e r e a  de divorţ formată de d. 
| Grădişte anu contra soţiei sale 
respins acea cerere lăsând sâ 
iste căsătoria.
pâ informaţiunile ce avem, 
de Ilfov admisese cererea de 
ţ  a d-lul P. Grădişteanu, d-na 
Grădişteanu declarase ca re- 

4 la apel, şi sentinţa trib. fu 
[i se înscris in registrele stării 

conform legii.
armă insă, dar in termen, d-na 
Grădişteanu a format apelul 

1 sentinţei prin care se admi- 
eererea de divorţ şi curtea ’i a 
8 apelul de oare-ce renunţarea

1) Dacă s’ar publica regulat statistica 
divorţurilor, am constata înmărmuriţi că 
sunt mal multa cereri de divorţ decăt pu
blicaţii de căsătorii fi c ine, zice cerere 
zice şi divorţ, căci magistraţii noştri pare 
că nici nu vor să lase soţilor timpul de a 
se gănd i: N’apuei să auzi *cutare să des
face», cănd auzi ‘ cutare s’a desfăcut I»

T I M P U L

ceia cari atk avut norocul să prinzâ 
de veste câ e răO cu rSO dar mal 
râă fără rfifi.

E iimpu ca acest scandal sâ în
ceteze ! Şi facem apel la energia ju
nilor noştri magistraţi ca să reaiste 
la toate rugăciunile şi sâ nu pri
pească nici odată, nici ciar in ca
zurile ce le păru mal grave căci aşa 
voeşte legea, şi experienţa de toate 
zilele ne arată că leginitorul a fost 
cn minte când a instituit acel sisr 
tem de strâgănirl şi de şicane, care 
se numeşte procedura divorţurilor.

Sitnaţmnea reală a judeţului 
Ylaşca

Vlaşca oare e unul din judeţele fertile 
ale ţârei şi care posedă avantagii naturale 
destul de insemnate precum : uu pămănt 
producător, debuşeurî foarte apropiate pen
tru vinderea şi încărcarea grănelor sale, 
a rămas graţie indiferinţe! şi neprevederit 
diferitelor guverne oe e’aQ succedat in a- 
ceastă ţară, şi puţinei îngrijiri ce a avut 
pentru dănea autorităţile judeţene, intr'o 
stare deplorabilă.

Agricultora ei se află in prnncie, starea 
materială şi intelectuală a săteanului nu
mai puţin rudimentară. Nici un avănt, nici 
nn semn de viaţă nn se observă, fie din 
partea proprietarul ni, fie din partea aren
daşului şi a săteanului.

In alte ţări cu o cultură mai îngrijită 
pe terenul economic şi cu o prevedere mal 
mare pentru viitorul muncitorului, nu ju
deţ ca acesta de mult ar fi atras la sine 
toată atenţiunea guvernului şi a autori
tăţilor judeţene. Iniţiativa privată pnind 
la mijloc capitalile necesarii unei bnne es- 
ploatărl, proprietari, arendaşi şi săteni dănd 
concursul lor acestei qpere de deevoltare 
şi înflorire, ar fi ştiut eă facă din Vlaşca 
o arteră de inbogăţire pentru ţară.

Nouă ne lipsesc şi una şi altă şi ce este 
mai grav , chiar ocrotirea din partea ad- 
ministraţiunil a acestei stări destul de îna
poiată.

Iniţiativa privată atăt de puternică in 
alte state şi care ee sflă in strănsă legă
tură cn gradul de cultură a nuci popor 
este aproape necunoscută obiceiurilor noa
stre iconomice, şi nici odată n’a trecut 
prin mintea guvernului ce poate produce 
această activitate a particularului, dacă ’i 
s’ar fi dat incurajarea şi mijloacele trebu
incioase, pentrn a ajunge la o adevărată 
propăşire materială şi intelectuală.

Iniţiativa guvernamentală, dacă cea par- 
ticolară s’a mărginit in a cumpăra, când 
un plng noii, cănd o maşină de treerat, 
trebuia oare eă lipsească agricuitnrei şi co
merţului nostru, singura resursă de înavu
ţire a ţării ?

Iată uu adevăr, care nu se constată pen
tru prima oară şi a cărui aplicaţiuni deşi 
proclamate in mii de ocaziuni, aii rămas 
pentru nefericirea ţării, literă moartă şi in 
stare de proiect.

Toate acestea de şi dureroase ale constata, 
ar fi totuşi suportabile speriind, că intr’on 
viitor apropiat şi cu o îngrijire mai cău
tată ne-am decide printr’o activitate în
doită a repara relele ce suferim din cauza 
apatiei noastre generale, insă ceea ce ne 
preocnră şi ceea ce ne-am propus a atinge 
pnblicănd aceste rânduri, este răul produs 
de neingrijirea oe eă dă din partea auto
rităţilor locale comunale intereselor pro
prietarului şi ale săteanului.

Astfel, in prima linie constatăm cn du
rere, desgustul ce de la un timp încoace 
a coprina pe proprietari, arendaşi, şi să
tean. Proprietarul mal nici odată nu’şi 
cultivă singur moşia, el nu face aceasta 
in temerea ce are de intrigile locale, de 
lipsa de ajutor la timp din partea autori
tăţilor locale şi a demoralizării in care a 
căzut săteanul nostru. E destul astăzi pen
tru a compromite averea ea, să aibă un 
sinpur intrigant mai deştept in comnnă şi 
iutreaga mnncă a nnni an să rămăie pe 
cămp in voia întâmplării.

Arendaşul, care inlocneşte pe proprietar 
in eaploBtarea moşii, cu tot tactul, cn 
toată inteligenţa ce deevoltă pentru a se 
menţine in bone şi amicale raportori cn 
eăteannl, fărându'i foarte adesea tot felul 
de concesiuni, nn in totd’anna reuşeşte 
a’şi termina munca cămpolnl fără neînţe
legeri şi intervenirea autorităţilor* comu
nale.

Ajntornl oe primeşte de la aceste auto
rităţi este întristător. Există o lege a toc
melilor agricole, dar mal bine ar fi fost 
ră nu existe căci, arendaşiul iucrezendu-se

in puterea el, se invoesce pentru esploa- 
tsrea moşii duma! co sătenii Comun1! sale, 
cari sepârnda s i  p i arendaşi iu general 
fără causă, şi părăsesce munca in momentele 
cele mal critice. Noi inşine cunoaştem aren
daşi ca Sterie Dimitrifl de la Novaci, ca 
Zaharia Mingopolo de la Grădiştea şi câţi 
alţi in acest judeţ, care bat treptele Tri
bunalului de aqi intregi pentru a roclama 
eaecutarea invoielelor de acum trei ani.

Nu este nn singur Primar, care dupe 
atâţia api de practică ale acestei legi, eă 
fie ajuns să se pătrnnză de dieposiţiunele 
ei şi de scopul ce legiuitorul işi a propus 
edictand această lfge. Snnt chiar Tribunale 
care discută incă disposiţiunile întunecate 
ale acestei legi; de aci o sumă de contra- 
verse asupra oompetinţei in această materie. 
S’afi vâzut învoieli agricole mergând in apel 
chiar la curte, dupe ce mal intăifi se ju
decase la consiliul comunal, la judele de 
pace şi la Tribnnal.

Săteanul, creatură destul de blăndă prin 
natura lui, fiind espua fără protecţiune cnpi- 
dităţei esploatătorilor şi corbilor ce abundă 
prin comunile rurale, negăsind protecţia- 
nea necesară in autorităţile comunale, in
capabile de a distinge minciuna de adevăr, 
a devenit pentru nenorocirea acesfel ţări, 
nn instrument dupe placul şi gusturile a- 
celora ce '1 întrebuinţează dope cum vor 
şi după cum interesele lor meschine le dic
tează. Nu o-data, nn de doă ori, am vă4°t 
pe câte un străin stabiliuduse in comunele 
rurala pentrn aceste scopuri. Nn mult 
timp dupe aceasta, el devine primar aatt 
notar şi in cele din urmă, ştiind a me
naja obiceiul şi slăbiciunea săteanului, a- 
jnnge a’l domina intr’atftt, inrât nici au
toritatea, n ici forţa publică de multe ori 
nu âl poate întoarce de la cele ce i e’afi 
sfătuit de către nisce neghine ca a- 
ceetea.

Dacă acum, vom trece la o altă serie 
de fapte, ce aeemeena aii devenit on fla
gel pentrn comunele rurale, numai puţin 
eituaţinnea interioară a judeţului ne în
tristează şi pntem zice chiar ne înspăi
mântă.

Fnrtul vitelor cn care ee servesc aren
daşul şi eăteannl în exploatarea pămân
tului, a devenit îngrozitor. S'ar zice cn 
drept cuvânt, că legile noastre nn cunosc 
pedepsirea nnor ast.fel de fapte, atătş'aii 
înm ulţit aceste boţii, eafi cel puţin, că ea 
a devenit neputincioasă pentrn a înfrâna 
perversa pornire a acestor negustori de 
păduri. Noi atribuim această stare de lu
cruri atăt demoralisării şi leneviril unora 
din săteni de a munci, căt şi slabei ur* 
măriri oe se dă acestor hoţi din partea 
autorităţilor locale. Adesea s’a vâznt în
suşi primarul în relaţiuni strînse cu aceşti 
făcători de rele pe care mai totd’anna *î 
protege, ’i ascunde, ’i scapă de pedeapsa 
şi reebnnarea legeî violate.

Am pntea să continuăm a scrie volume 
întregi, fără a termina numărul acestor 
rele, ce fie care din noi le simte şi care 
băntue intr’nn mod atăt de îngrozitor 
districtul nostru. Ne oprim pentrn astăzi 
aci, atrăgând toată atenţiunea adminis- 
traţiunii districtuale asupra acestor ne
ajunsuri publice şi o rugăm in numele 
intereselor sdrobite şi a dreptului violat, 
să pue căt mai neintărziat prin măsuri 
energice un capăt acestei calamităţi.

Cea mai bană politică ce reclamă ţara, 
e nn acea ce consistă în certurile dintre 
partide, ci îmbunătăţirea reală a etărel 
materiale şi intelectuale a comunelor noas
tre rurale, prin stirpirea hoţilor, şi îm
puţinarea neajunsurilor dintre proprietari, 
arendaşi şi sătean.

,  Deseen t rs 1 i sarea *

C R O N I C A

»Vocea Covurluinlnl* ne povesteşte din 
Galaţi frumoase lucruri:

»La şcoala comunală No. 1 , a căreia 
cursuri trebuiai! a începe la 16 august, 
părinteasca îngrijire a d-lui primar a gă
sit de cuviinţă eă inceapă reparaţiunile 
ieri şi cursurile prin urmare e’aii suspen
dat; la şcoala comnuel din vale, tot pro
prietate a comunei, zelosul primar a dacie 
ca măne eă bo inceapă reparaţinnile, se 
vor suspenda şi aci careurile, şi aşa cu a- 
proape toate şcoalele primare de băieţi şi 
fete. Mai zică acum gurele rele că d. pri
mar nu se intereseză de şcoale şi nu face 
reparaţiuni, şi mai ou teze d-nil profesori 
a se plănge că li se răpeşte un timp des
tinat a cuceri un progres cu copii.*

•
Prezidentul Comitetului teatral din Iaşi, 

aduce la cunoştinţa artiştilor dramatici 
ro măni următoarea dispoziţiune :

Comitetul teatral din Iaşi, constituit pe 
temeiul lege! şi a regulamentului pentru 
organizaţiunea şi administrftţiunea teatre
lor din Romănia, ţiind seamă de propune
rea ce i s'a adresat de un număr de ar
tişti dramatici romăni din Iaşi, că voesc 
a se constitui in societate dramatică, şi 
având in vedere art. 3 din citatul regu
lament de a se aduce la cunoştinţa d-lor 
artişti dramatici romăni din ţa ră , că acei 
din d-lor care ar găsi că posed însuşirile 
prescrise de legi şi de regulameutol el, şi 
ar voi a intra in asociaţiuns cu alţi ar
tişti dramatici romăni, pentru a forma o 
societate teatrală in Iaşi, in condiţinnile 
pii scrise de citata lege şi de regulamen
tul el, pănă Ia 15 a viitoarei luni sep
tembrie e& biue-voiască a'şl face decla -  
raţiunile d-lor lor către aub-eemuatul pre- 
şedinţe al comitetului teatral din Iaşi, in 
condiţinnile statornicite de art. 3, spre a 
se pntea proceda apoi la formarea socie- 
tăţei, îndată ce s’ar găsi îndeplinite şi 
şi celelalte dispoziţinni a le legai şi a le 
regulamentului ei, aşa dar sob-semnatnl 
se grăbeşte a da publicităţii cele ce preced 
spre ştiinţa şi regula d-lor artişti.

Preşedinte, Pastia. »Ştafeta*
*

Consiliul comunei urbane -Brăila. —• s’a di- 
solvat; asemenea şi Consiliul judeţului Vla
şca impreună cu comitetul permanent.

*
Şcoala M ilitară. Elevii, cari aii trecut 

din d .  IV a fiilor de militari din Iaşi in 
şcoala m ilitari din Bucureşti, sunt incn- 
uoştiinţaţi a se preainta la acea scoală in 
zioa de 25 Septembre. Aviz părinţilor res
pectivi. C.' B ,

U L T I M E  8 T I R I
(Agenţia Ha vas)

9  Septembre amează.
v iena, 9  septembre.

(Oficial) Se anunţă că divizia a 36-a a 
ocupat Prijedor, fiind primită de popor cn 
simpatie.

Locuitorii din Novis şi din prejur aii 
fost desarmaţi fără incident.

Generalul Sametz a atacat, in 6 sept. 
pe resnltaţii din poziţiile întărite de la 
Klnjtz, respingendn-i pe ţărmul stâng al 
Samiei

După o luptă incarnată care a ţinut 
pănă noaptea, a’afi ocupat doă din întări
rile de la Cljulţ.

Trupele turce, venind despre Livno, aii 
atacat, in 7 sept. posiţiile înaintate ale 
brigada! Csikos lângă Han Grelog. Ele 
aii fost respinse strălucit fără perdere.

Eri s’a ocupat Trebigne fără resiatenţă, 
trupele turce deşertând acest oraş.

MINISTERUL d e  RESBEL
PUBLICAŢIE

Pentru că, la licitaţia ţinută in ziua de 
24 August anul curent 1378, după publi
caţia N. 11984 inserată in »Monitorul 
Oficial N. 172 şi 173, preţurile resultate 
pentru predarea furajelor necesare armatei 
in garnisoana Bucureşti, pănă la finele anu
lui curent şl pe annl viitor 1879 aii fost 
prea m ari, Ministerul de resboiS publică 
spre cunoştinţa doritorilor a ee jneărcina 
cu această antreprisă, că la 15 Septembrie 
viitor annl curent se va ţine altă licitaţie 
in localul Ministerului de Reeboifi, Calea 
Mogoşoai la orele 2dupeam iazi in  confora 
mitate cu art. 40 pănă la 57 din lege- 
comptabilităţi generală a statului.

C&etul de însărcinare, care va servi la 
această licitaţie este publicat in »Monito
rul Oficial* N. 90 din 1876 fi monitorul 
ostal N n  1 din acelaşi ani.

Eeplicaţionl ee va putea da in toate zi
lele de luern de la orele 11 de dimineaţă 
pănă la 5 seara la Ministerul de Reeboiă. 
Direcţia II administrativă.

Garanţia, cu care doritorii se vor pre
santa la licitaţie, ee ficsează la 60,000 lei, 
care va putea fi in numerarîQ, efecte pu
blice pe valoarea nominală safi ale socie
tăţilor garantate, ori autorieate de stat, 
dupe cursul zilei.

Garanţia adjudecătorului va remăne de
finitivă dupe aprobare şi nu ee va înapoia 
păci la achitarea definitivă a contractului.

Cauţiunile depuse de cel l’alţi concu
renţi ee vor înapoia pe dată dnpe termi
narea licitaţii.

p. conformitate. T/uodoreteu.
N. 12,956, August 26. 7 8 6 — (3).

DOCTORUL MARCOYICI

Are onoare de a informa clientela sa 
din Capitală şi provincie că va fi in Bu
cureşti la 1 Septembrie.

Co nsultnţiuni in oabinetul săli in toate 
zilele de la 4 jcm. — 6 ore după amează.

Strada Brezoianu N . 21 N. 378-3.
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Societatea Acţionarilor Căilor 
ferate Române

P U B L I C A T I U N E
Reintroducerea termenilor regulamentari de

Predare la  Timp

Anularea restricţiunilor in Exploatare
Avem onora a adnce la cunoscicţa onor. 

Pablic, că cn începere de la lf/j« August 
până la alte disposiţinni se derogă tote 
restricţinnile in Exploatare de până acnm 
şi se introduce drăşi termenul de predare 
la  tim p conform regulamentelor pentru 
TOTE LINIILE on escepţinnea liniei Bo- 
man-Bacău.

Direcţiunea ie  Exploatare.
BucurescT, August 1878.

MARE SUCCES.

VELOUTI N E
Fonderia de Tuciü

a lui

este o

F. DE OREZ

E* KEI LHAUER
S T R A D A  ISV O R

de o deosebită specialitate, f6re fină, ne- 
simţibilă, preparată cn Bism ut, şi posedă 
calitatea cea feric ită , a da feţei omnlni.

efectuéda orl-ce lucrare ie  fonidrie după 
ode'

FBESCITATEA NATURALĂ
a tinereţel.

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

modele, desluşiri seă desemnări date.

Se asignr^ză buna esecutare cu 
materialul cel mai bun.

Orl-ce comandă pentru condncererea a 
pel, instalarea băilor cn t6te atenansele lor, 

; pnţnrl de cnrte, pompe pentrn diverse tre- 
bninţî, stropitori de g răd in i, ş. c. 1. se 
efactue^ă grabnic şi bine la

INSTITUTUL DE BAEŢI 
„ C O O O R E S C X J ”

50, Strada Col ţel, 50.
Direcţiunea adnce la onnoscinţa onor. 

părinţi, că pot adnce copii d-lor âncft de 
la 25 Augnst, spre a avea denşii timpnl 
a ’şi pregăti necesariile pentrn începerea 
cnrsnrilor Ia 1 Septembre.

Deposit în Buouresci la farmacia d-lni 
F. \V. Z ûm er, şi la d-nil A ppd dt O-ie F lM a n o r . S H  I s m  No. S9

renumită esenţă japoneză, care 
vindică îndată ori-ee dnrere de 

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

biserica Calvină.

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

i Asemenea se găsesc tot-d’a-una în de
posit : Ţevi de vlom b, ţevi de fer şi de 
taci in diferite dimensiuni, precam şi bu
căţi confecţionate de tuci pentrn diferite 
constrncţinni.

Transmisiuni, curele ş. c. 1., nn mare de
posit cn preţurile cele mai eftine.

(777—1)

R O M A N E  I L U S T R A T E I
BIUROU DE INFORMAŢIUNE

Apare de trei ori pe septemână : Duminică, Mercurl şi Vineri. 

INTo. 1 - Í 3 3  n S T O H i T T S I V  
conţinând

DOMNUL SCUMP-AMIC
de

i Doni tineri bine educaţi caută donă 
Domoişore plăcute pentrn conversaţie care 
să vorbescă limba francesă sdQ germană, 
insă să preferă limba francesă, dintre care 
una Bă cnnoscă şi la Piano la cas ducă 
nn se p6te amândouă.

Cu condiţiune forte avantagidse.

F. BINDER,
Biurofl de informaţiune, strada Stavro- 
poleos (Piaţa Constantin Vodă) No. 9.

(785-3)

Ch. Pani de Kock
se află de vânzare la

TIPOGRAFIA THIEL & WE1SS
şi la

toti i i t a i i i  de iiare atât ie Bocnresci cât sl l i  districte.
Cu No. 2 4  a început rom anul

LECŢIUNI PRIVATE

In limba Germană pentrn băieţi săQ fete 
în tdte ramurile ale claselor inferiâre şi 
gunnasiale. Băeţii cari frecuenteză scdla 
protestantă, pot fi lnate şi în pensiune. A 
se adresa la

M. de HEIDENDORF profesor 
8trada Puţu ca plop! No. 4.

I O A N A
TEOMfim CAHPATILOR

de

GEORGES SAND.
Dapă dorinţa esprimată din mal multe părţi s’a iucepnt cn No. 26 interesantul roma:

MISERABILII LONDREI

Intreg.i col cţie de când a apărnt sub 
nnmele de Buciumul şi până în <jioa când 
a încetat d’a mal vorbi dimpreună cn ilus
tru l ei scriitor Cesar Boli ac.

Acest monument al literatnrei Române, 
la a cărni clădire a lncrat pal-spre-ijece 
ani şi trei săptămâni marele măiestru, se 
află de vânzare la Tipografia naţională, 
strada Academiei No. 24.

ION POLESCU
DE

P I E R R E  Z A C C O N A .
fost administrator şi colaborator al 

acestui 4iar.

Aceste diu urmă două romane se vor publica aşa că câte o fasciculă va conţine 
urmarea romadului IOANA şi cea 1-altă armare romanului MISERABILli.

A V I S

«ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn 
F R A Î i T Z  G t i N T H E R x

â la VILLE DE BRUXELES X
X

Podul Mogoşdiei No. 16 v is - â - v ia  de Consulatul Ruaaeae v
Recomandă magazinul şefi asortat in tot-d’a-una ffirte bine cu rufăriă de bărbaţi şi de X

Un jnne cunoscând bine coreapondinţa 
şi comptabilitatea in limba Română şi Fran
cesă şi poţin limba Germană şi Italiană, 
doreşte a se angaja la vre-un comptoar co
mercial de Manufactură, Bancă etc. şi de 
preferinţă la vre-un antreprenor de lncrări 
pnblice. — A se adresa prin poşte: E. D. 
calea Văcăreşti, Strada Corbnlni No. 2.

dame, gulere, manchete, batiste de lino, olandă şi mătasă, ciorapi pentru bărbaţi şi dame,
bărbaţi si Mflanele fine (crfipe de santd) camisdne, groşette, broderie dantele, cravate de bărbaţi şi 

fe-tc i cele mal noi forme gi culori, umbrele de sire gi de pliie etc. etc. Atrăgând tot X  
de-o-dată atenţiunea onor. Clientele că din cansa oricel am redus firte mult preţurile.

v:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx* 'mnGALBENI sunt de dat cu
dobändä cu hypotecă.— AUse adresa la administraţia

acestui <j ar. (781-1) Ç?

1/

Dr  U F A IT A D C  Moşia Olteni din 
C V r N i A h f ţ  districtul Teleor
man, plasa Tîrgninî, In apropiere de 
Schelele Turnu-Măgurele, Zimnicea şi 
Giurgiu cn 2800 pog6ne t6te arabile, 

pământ de întâia calitate, având case mari 
on opt odăi pentru locnit, pivniţă, maga
zii , pătule şi m6ră, fiind Hotărnicită şi 
împropietărită fără nici, o prigonire cn 
nimeni, traversată de apa Teleormannlnl 
şi Teleormanel, arendată cu 24,000 lei noi 
pe fie-care an. —Doritori de a o cnmpăra 
se pot adresa la d-nu Vasile Pornmbara 
Strada Sfinţilor No. 4 unde pot vedea pla 
nul acestei proprietăţi şi de nnde va lna 
cunoştinţe despre preciol şi mijlocul de a 
merge sa vadă acostă moşie.

(784—10)

La Librăria Unhm
L E O N  A L C / t

18 Calea MogoşbiA /A) 
se află de vânzare pe doă :£ţp 
pe hârtie de desemn bonă i b;

în treb a  Expositie U i |
din Paris

(1878), in lungime de un m rl
de 65 centimetn f /

cu preţ de un franc 
Unul represintă vederea J < 

cadero; şi cel-lalt Palatul 
Morte împreună cn vederea iîzjjj :
risulul.

higienică, 41 
preserva ti * I 
ră viudeciD:) 
a-Iadangaii

găsesce în tote farmaciile din Univers şi ia Paris la JULE3 FERRE,
No. 120 Strada Richelieu, snccessor a lui B ron ; la BocurescI la d - ^  
ZURNER, farmacist.

C A S S E  ICE F E Í
E N G L E Z E S C  :

CD OŢEL A 1

MILNERS’ SAPS Ï
L I V E R P O O L  S I LO N H -

CELE MAI SIGDBE \ I

i i  CONTRA FOCULUI CI SP/l
A se adresa la agenţii noştri ji

Bernh. Hornstein < 
Moritz Marc Hornsttu

Strada Lipscani No. 41 şi 88.i l

P R O S P E C T U S
DE V

L’Institution Française et Italie
Dirigée par MESDAMES MAZZANTINT f

9, P la c e  d ’A z e g lio , FLORENCE.
Ces Dames , ayant quitté la France leur patrie après la ¡1 

70-71, ont fondé à Florence en 1873 une Institution Français] 
lienne qui jouit de l’estime générale, et où les jeunes filles 
une instruction aussi solide que brillante. Les directrices étanj fc 
du diplôme supérieur et secondées par des professeurs disvfifl

Dans cette Institution l’enseignement est divisé en 2 couit fc 
élémentaire et cours supérieur. Chacun de ces cours comprend ) na 
et chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son jijp 
l’élève peut changer de section 2 fois par an.

Le prix de la pension pour les internes est de 1200 frs. p;j •( 
compris la musique, le dessin et la danse.

Des renseignements on peut avoir à. l’imprimerie Thiel k B 
qui ont visité l’Institution personellement et où on peut voiri* 
pectus détaillé.

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE C O M M IS M
C .  A D  A M I  

à Paris, 2 Carrefour de la Croix Rouge, 2-
Il se charge de tontes les commissions commerciales et d’achat des mail

dises aux prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en 
accompagne les voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités de Pan 
parle français, allemand, russe et polonais.

WWW1

MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
BREA  T  i A  i—i H  ‘.T  . T  i* m

J O S E F
FÜRNISORUL

2 0 ,  O O I / T I T J X ,  B X J 3 A B V A .T O O X J I - .X J I  S I  
Face cunoscut onor. Clientele, că i a sosit pentru sesonul 

cele mal moderne, fasône elegante croite, dupe

Costume com plecte de Fantasie 
B edingote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Beraissance şi diferite alte fasône

PREŢURILE CELE
S e  p r i i m e ş t e  ş l  o o m iln d l  d e  t ö t e  f e l u r i l e  d e  h a i a e  c u r e  

s e  e fec tu é c lf i c u  m a r e  p r o m p t i t u d i n e .

C T A - I R - I D I l N r

« K U N B A U M
CURTIEI
M O G O SIO A IEI, C A SA  OBEC^TSrXJ, 20
actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urmă jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
L ingerie de tóte felurile 
Cravatte Plastrón, Régate etc. negre şi colorii 
Umbrele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tóte lucrurile de modă

MAI MODERATE
J o s e f  e n C r v B A U M

Fornisornl Curţii, No* 20 Colţul Bulevardului şi Mogoş6iei Casele Grecénn.

Tipografia, Thiel & Weiss Palatul „Dacii4 :


