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B agasa, 11 septembre. 
enî aO îndreptat spre Podjţo- 

15' trap e  numeroasa en 18 tn -  
feţiile vor polen isbncni in  cu- 

a intărziărel P o rţii da' iode 
tal de la Berlin.

Roma, 11 Septembre.' 
desminte sgomotnl că coneentra- 

V e pe in Italia de N ord a r avea 
1er ie Anjm&nie in  po triva  A o-

1
wO rooesotrare s’a făcut nnm aî fi 
gsiitro manevra anuală.

Septembre, 9 ore dimineaţa.)
Viena, 11 septembre.

I Leon Sapieha a m urit.
Berlin, 11 septembre. 

«.sni a alea ca president pe d. 
f.UR^nbetk, ier ca vice-preşeidinţi p i  
W  8tEiff«nb';Tg, de Hohenlohe, şi L an-

M
W'aniiiaţiÎ centrului au căzut.

Hem lin, 11 septembre. 
ifos că Saşia sfătueşte pe Serbia d’a 

.jUesaria* oştirea, prom iţeud a nrm a on 
litote» subvenţiei hotărîte.

Atena, 11 septembre* 
uri» inel hotSrîrl a consiliului, mi* 
P» Tesboiii a ordonat rechemarea 
■ a oficerilor, Bub-oBcarilor şi* eol- 
[aflâtorï in congediă: Z iaru l ,E to -  

jjnna«, care anunţă  această îne
că e d ictată  de motive grave.

birea el de ţara, ia care se află da 
vecii vecilor este naturală.

Pentru conştiinţa unul ponor, 
pentru conservarea lut chiar, o in- 
frftng re poate fi mal folositoare de 
căt o isb&ndă pe c&mpul de bătaie 
care, in loc de a’l înainta cu un pas, 
il duce cu zece paşi inapol.

Vorbă multă sărăcia omului, zice 
poporul in inţelepcinnea lui simplă, 
şi sărăcie, multă serăcie se arată in 
multele vorbe, cari le conţin asigu
rările oficiale şi declamaţianile ga
zetelor despre spălarea ruginel bă
trânului paloş românesc, despe rid i
carea patriei, despre adevărata teme
lie a m ărirel patriei, etc.

Poporul le-a desminţit prin faptul 
că nu s’a mişcat; nu se bucură, nn 
se plftnge, ci ceea ce este mal 
râfl, remăne nepăsător. Toate câte 
trec asupra capului lui, le priveşte 
ca blesteme ale ursitei, rabdă şi tace. 
Puţinilor, in ai cărora suflet nu a’aă 
stins incă cea din urmă schinteie 
de adevărată speranţă in viitor, nu 
le va romănea nimic alt de făcut 
de căt sau să rabde şi să tacă şi 
el, sad să lucreze prea mult, să lu
creze şi să spere pentru toţi.

Guvernul, de sas pănă in jos, for
mează o comppnie de exploatare

dată să i se pângărească onoarea)
şi să se câştige bani cu prestigiul j
lui, pnr-că ar fi o marfă de vândut! 
. .  1 la cine dă mal mult.

Vâzând că aceia cari ar trebui sâ-I; 
păzească averea reală şi morală, 
joacă rolul lupului căruia i s’a incre- 
dinţat turiui», poporul are tot drep
tul de a fi nepăsător —■ până la mo
mentul dat.

DI N A F A R A

Ziarul oficios .Fremdenblatt* scrie 
despre uciderea muşirulul şi fost ple
nipotenţiar al Porţii la Berlin, Meh 
m ed-Aii;

.Temerile noastre in privinţa miş
cărilor ligel albaneze, ud primit o 
constatare sângeroasă. De ieri &ncâ 
(8 septembre) ,Corr. Pol.* ne aduse 
ştirea că viaţa lui Mehmet-Ali, trâ- 
mis de Poartă ca împăciuitor in Al
bania de Nord, a fost foarte ame
ninţată la Diacova şi lacova. .Ofi
ciul Reuter* intr’o telegramă din 
Stambul întăreşte ştirea .Corr. Po
litice*, spunând, că fostul generali
sim turc, înconjurat fiind de o ceată 
de albanezi, scăpă cu fuga intr’un 
şopron, unde urmărit şi ajuns fu

mina, încât nu mal credem necesar; 
a aminti că acest fid al Magdebur- 
gulul a fost unul din bărbaţii mari 
al Turciei, ale cărui sfaturi şi fapte 
ad fost totd’auna in folosul patriei 
lui adoptive.

Dar din nefericire ca mal tot- 
dauna in urma cabalelor de Seraid 
nu l'a ştiut preţui la timpul şi locul 
potrivit. El a fost unul din puţinii, 
cari asemânea lui Midhat-Paşa deşi 
nu ar fi putnt impedeca apunerea 
Domniei tnree in Enropa, ar fi pu- 
tut’o cel puţin susţinea intr'o formă 
cuviincioasă.

BUCUREŞTI
■ d m  a u g .  ( Î S  s e p t e m b r e )

|rea nu este averea esclusivâ 
singur partid: ea este o parte 

Lntâ a ţârii şi ţara ar fi a- 
N dreptul să se bucure şi să

M sărbătoare senină şi infrâţi- 
in.care principele şi popo-

ncis cu toată suita lui. Ştirile pos- 
biue stabilită, cu acţiile in regulă, terioare ne spun că crima s’a comis

Cangrena avidităţii de bani râs- 
beşte până acolo, unde demnitatea 
personală şi încrederea ţârii ar tre

in Ipec (aproape de graniţa Munte- 
negrului) unde se retrăsese Mehined 
A li. Casei apoi ii se dete foc cu pe-

hui să stea ca un zid oţelit neper- troled.
miţându I să strâbată nici odată. .Mişcarea provocată de liga al-

Nimic nu este mal uşor de cât banezâ ia, prin omori rea unul tră- 
a găsi unelte docile, şi chiar omul mjs şj a unsprezece impiegaţi su-

Ú

nobil din fire se poate strica In so
cietatea rea.

Dar este oare atât de gred de 
prieepqfr -că uneltele cele mal docile

______ ___sunt totd'odatâ şi cele mai ordinare,
•ziua de 30 august. In toate ¡că omul nobil nu trebue să se a- 
1« state aniversarea unei vie-1 mestece In societatea rea şi că fap- 

Ruarl este o sărbătoare naţio- tele nepermise nu rămân nici odată
neresbunate ?

Mal mare de cât pierderea unei 
âtrănil şi tinerii se unesc in- provincie este perderea prestijulul 
singur gând, mulţumind lu i• moral al unei ţâri. Pentru a se 

ezed că patria lor comună a menţinea la putere guvernul actual
9»I  un pas înainte in istoria 

>ltarea el.
emenea sâbâtorl însă nu se 

Bjorunci. Judecata sănătoasă a 
[rolul şi simţul Iul de couser- 
se manifestă in mod natnral 
■menea împrejurări, şi acolo 
¡poporul tace, aceasta este clo
cea mal pipăită, că n’are nici 

botiv pentru bucurie, 
se bate pentru a se bate, poate 

Probat şi lăudat de nişte capete 
'irate sad de inimi, a cărora 
» pentru ţară are alte motive 
it cele naturale, 
derata totalităţii pbpornlnl însă 

I ate nici odată exagerată şi iu-

sacrifică până şi vaza noastră In 
faţa străinilor, nu se sfisşte de ni
mic, parcă nn popor ar putea fi 
tratat cu atâta dispreţ, fără ca să 
se deştepte.

E lesne să facă ci ne-va pe popor 
să crează că trebue să dea banii 
din pungă ; i dă când Îşi lnehipueşte 
că vor fi Întrebuinţaţi spre folosul 
ţării.

Poporul ăşl dă voios sângele când 
amăgitorii lui âl înfierbântă imagi- 
naţiunea, ducăndu’l, chiar fără scop, 
pe câmpul de luptă.

Banii şi sângele se pot redobândi 
cu anii.

Poporul insă na permit»* nici o

periorl al Sultanului, un caracter de 
pericol iminent, şi ar putea avea 
urmări grele. Pe de o parte se con
stată, că silinţele Porţii de a do
moli răscoala ivită in Rascia şi in 
Albania de Nord, aveai) intenţii bune, 
de oare-ce chiar o astfel de persoană 
însemnată ca Mehemet-Ali, a trebuit 
să întărească prin sângele săd sco
purile împăciuitoare ale Porţii; iar 
pe de altă parte din aceste întâm
plări se vede clar că Poarta puin- 
du'şl chiar toată bună voinţa şi stră
duinţa ca să susţie suveranitatea şi 
autoritatea politică a el, nu mal este 
in stare a restabili liniştea şi pacea 
in acele ţinuturi.

.Cu atât mal inteţitoare este, a- 
daugă numitul ziar, misia Aust.ro- 
Ungariel d’a duce la capăt fără pre
get ocuparea Bosniei şi Herţegovinei. 
Nu numai Europa, in numele căreia 
Austria împlineşte misia el, dar şi 
Poarta, chiar in propriul el interes, 
trebueso să pue umerii in împlini
rea ocupării Bosniei şi Erţegovinel.“

Personalitatea lui Mehmed-Ali in 
timpul din urmă s'a arătat de atâ
tea ori, atât in câmpul răsboiuliil cât 
şi po terenul diplomaţi •, in toată Iu

Se scrie din Bucureşti, .Cores- 
pondinţel politice* din Viena cn 
data de 3 septembre, următoarele :

.Două chestiuni sunt azi la or* 
dinea zilei aceea a anexârel Do* 
brogel şi aceea a drepturilor Israe- 
liţilor. Pressa a Început deja, de 
ctă-va timp, a se ocupa de aceste 
două chestiuni, cu ocazinnea convo- 
cărel unei constituante. Victoria a 
fost repurtată de presa opoziţiunel, 
şi cu toate acestea guvernul nu a 
hotârit nimic in privinţa convocâ- 
rel unei constituante. In revanş, 
aceste fol ne presintâ, de cât-va 
timp, aspectul cel mal trist prin 
discuţiunile lor violente, atât In 
chestiunea anexârel Dobrogel căt şi 
In aceea a drepturilor de acordat 
israeliţilor. De şi d. Cogâlniceanu a 
plecat In străinătate cu scop. se 
zice, de a linişti opiniunea publică, 
şi de a cere un termen mal lung 
şi căte-va concesiuni favorabile Ro
mâniei In chestiunea israelită, foile 
guvernului, şi mal ales organul mi
nisterului afacerilor străine, atacă 
cn cea mal mare yiolinţâ pe israe- 
liţl, aţâţând spiritul public contra 
lor. 0  asemenea atitudine este con
damnată de toţi Românii, căci ea 
nn tinde Ia nimic alt lucru, de cât 
a agrava situaţiuuea deja atât de 
compromisă. In adevăr, ce Însem
nează acest desacord latre preten- 
ţiunile guvernului relativ la călă
toria d-lul Cogâlniceanu şi atitudi
nea presei oficioasei Cum crede d. 
Cogâlniceanu să reuşiascâ In străi
nătate a obţine căte-va concesiuni 
In chestiunea israelită, când orga
nul săd chiar dă alarma, aţâţând 
spiritul public şi împingând pe po
por la manifestări cari ar putea din 
nenorocire să ia un caracter tumul
tuos f Dacă am judeca după opini
unea generală, se pare că ţara s'a 
săturat cu această politică de ne 
conseciuţâ şi de duplicitate, şi că 
este hotârttâ a spune ultimul săh 
cuvânt In alegerile, cari, după cum 
se speră, vor avea loc pentru con
stituantă.*

ceaşcă D. Conduriotis a declarat 
tot d’odatâ marelui vizir câ Grecia 
nu va abzice nici odată dela drep
turile ce i-le recunoaşte tratatul din 
Berlin.

Parlamentul german 'l-a deschis 
contele Stolberg cu citirea mesagiulut 
imperial, care vorbeşte mal numai de 
atentatele comise şi de proiectul de 
lege contra socialiştilor. .Mesagiul 
zice că proiectul supus Parlamentului 
are de scop .a  scuti libertatea ce
tăţenilor in general* şi a impedica 
.abuzurile contra acestei libertăţi.* 
Aceste cuvinte intr’adevăr se pot 
percepe intr’un sens foarte diferit, 
fiindcă şi liberalii nu doresc decât a 
senti libertatea in general, şi a lupta 
oontia abuzurilor. Priimindu-se loial 
acest punct de veder»*, de urnite 
ciocniri grele va fi cruţat Parlamen
tul Germaniei.

După cum se telegrafiazâ din A- 
tena, ambasadorul grec din Con
stan ti nopol, d. Conduriotis a fost 
însărcinat de guvernul săh să facă 
cunoscut lui Safvet-Paşa că guver
nul grec a espediat o notă circulară 
către Puteri, rugându-le să mijlo-

Conbideraţiunl asupra tratatului 
de Berlin articol!! 43 —51

(Urmare).
După noţiunile elementare de lo

gică ar. ti trebuit să se presupună 
că discuţiunea asupra României va 
fi amânată până la aceea şedinţă. 
Preşedintele congresului, cu intenţiu- 
nea învederată de a ocoli greută
ţile temute cu drept cuvânt cari le 
ar putea produce ascultarea delega
ţilor români, puse in discuţiune, în
dată după hotărî rea cestiunel de 
admisiune, Art. 5 din tratatul de la 
San-Stefano înăsprit prin punerea 
m conexitate a recunoaştere! inde
pendenţii cu schimbările de teritor, 
şi congresul intră imediat in des- 
b a te  re -

Contele Corti nu voi să admită 
că, tratatul de la San-Stefauo fiind 
încheiat numai intre Rusia şi Tur
cia, România care n’a luat parte la 
acest tratat să fie legată printr’ân- 
sul tot atât de bine ca Turcia, el 
nu crede de» I câ este just a lega 
neatârnarea Romănie! de consimţi- 
mântui el la cele lalte stipulaţiunf 
ale tratatului.

Contele Suvaloff i respunse câ Ro
mânia 'ş!-n proclamat intr'adevâr 
independinţâ; dar acea proclamaţiune 
n'are nici o valoare fără consimţi- 
mânbul Europei şi congresul are prin 
urmare tot dreptnl de a hotărî a- 
supia României, fără a intreba dacă 
România este s«A nu legată prin 
tratatul de la San Stefano.

On de câte or( plenipotenţiarii 
ruşi se pronunţă in cestia României 
o' fac in tot d’aona cn intenţia de 
a nega aliatului orl-ce drept care ar 
putea resulta pentru dânsul din par
ticiparea la râsboifi, ba chiar dacă 
este cu putinţă, de a’I demonstra o 
perdere din drepturi din cauza par
ticipării. Se vede câ Rusia nu lasă 
să treacă nici o ocazie pentru a 
şterge din memorie ajutorul care i’l 
adusese Rom&nia in ceasurile de slă
biciune, prin tratarea el duşmănoasă.

Lordul Beaconsfield luând cuvân
tul aduse după înţelegerile cu con-



I

tele Şuvalof ds la 30 m&iû, pe an 
alt târâm cestiunea conexităţii chim 
bulul de pământ cu recunoaşterea 
independenţii. In acord cu aceste 
înţelegeri, declară «sans avoir à se 
préocuper de savoir si l’échange, 
dont il s’agit, est ou non sanctionné 
par le possesseur,* (adică ueaducônd 
nid un prejudiţiă dreptului ginţilor 
inlăturănd insă orl-ce interes pen 
tru dreptul României) că schim 
bul de teritoriû plănuit in art. 19 
din tratatul de la San Stefano 
poate fi privit din greşală numai 
din acest punct de vedere ; trebuie 
privit mal bine ca o violare a tra
tatului delà 1856, punënd in perl 
col libertatea navigaţiunil Dunării 
asigurată in numitul tratat tocmai 
prin cedarea de teritoriû la Moldova; 
cită art. 20 din tratatul delà Paris 
in care se zice in această privinţă: 
„pour mieux assurer la liberté de la 
navigation du Danube.* Lordul Bea- 
consfield regretă foarte mult infrën- 
gerea făcuta din partea Rusiei a a- 
cestul tratat, dar de oare ce cei
lalţi plenipotenţiari aû refuzat a se 
amesteca m această cestiune şi nici 
el n’ar putea să consilieze pe guver- 
nul reginei să menţină cu puterea 
armată atipulaţiunile in cestiune ale 
tratatului delà Paris, se mărgineşte 
la un protest in contra acestei aran 
jărl, aşteptând lămuririle plenipo
tenţiarilor ruşi asupra indatoririlor 
nari le-ar oferi acuma suveranul lor 
pentru menţinerea libertăţii Dunării.

Discuţinnea nu putea să fie insă 
mărginită pe acest târâm, la care 
vom mal reveni cănd vom comenta 
stipulaţiunile privitoare la naviga- 
ţiunea Dunării. Principele Gorciacoff 
şi contele Şuvaloff cântară să dove
dească că cestiunea nu stă de loc 
in legătură cu aceasta, şi cel d’ăn- 
tăt declară : „que son gouvernement 
ne saurait reculer dans cette ques
tion*, punénd iar inainte cestiunea 
puterii.

In răspunsul contelui Şuvaloff se 
găsesc păreri cari aruncă o lumină 
atăt de vie rsupra chipului cum in- 
ţelege Rusia dreptul ginţilor şi liber
tatea celorlalte state in relaţiunile 
lor cu dënsa, incăt este bine să a- 
tragem atenţiunea asupra importan- 
tanţel lor.

El zise : in privinţa principiului 
independenţii şi al integrităţii teri
toriului Romăniel este pe deplin de 
părerea lordului Beaconsfield intr’a- 
ceasta, că asemenea principii pri
mesc valoarea lor nu prin vorbe ci 
prin fapte. „Or*, zise el textual, „la 
Roumanie ne saurait sauve garder 
réelement son indépendance et son 
intégrité tant qu’elle persistrait â 
vivre sur les dépouilles d’un grand 
empire qui se croit en droit de re
vendiquer un lambeau de son an
cien territoire.* Lăsând la o parte 
faptul că teritoriul in cestiune este, 
de când lumea 6şl aduce aminte „un 
lambeau de l’ancien territoire de Mol
davie*, pe care Rusia ôl-a luat prin
cipatului la 1812 po8edândn-l prin

FOILETONUL „TIMPULUI“

PESTE CAP
de

E M I L E  G A B O R I E A U

PARTEA ANTAIA 
Un mister de inichitate

[(Urmare)
— Şi eS aînt sigur, căci am conchis că 

omul şti» presenţa noastră la doi paşi de 
el, dnpă ciprii...

— Oh!
— El ştia, sic, şi am dovadă pe care o 

▼a admite şi cel mal neîncrezător jude. 
Aduţl aminte. Dnpă ce agenţii subalterni 
al acestui om, cel doi complici in blnsă, 
s’att scoborit in cimitir, ce att făcut?

încet, şi, ca oare-care esitare, Raidmond 
răspunse:

— Dnpă căt iml adnc aminte, aQ um
blat ps ici pe colo împrejurai luminişului, 
uitându-se, ascultând:

— Ca an cuvânt asigar&ndn-se că nn 
sunt spionaţi.

— D a ... .
— Deci, eO am drept. Intr’adevăr cnm 

să admitem că hoţomanii dedaţi, răsc&nd 
d’a ii prinşi tocmai când voiafl să comită 
o crimă, să nn 'şl fi luat măsurile mal 
bine? Adnţi bine aminte. Unde era o as

[ urmare numai un timp relativ scurt 
punerea in îndoială a libertăţii ş 
a independenţii unei ţări, din mo 
mental când aceasta nu vrea să 
se conforme cererii de cedare de te 
ritor, reprezintă atâta dispreţ pen 
tru drept şi sprijinirea numai pe 
forţă faţă cu amic şi vrăjmaş, incăt 
siguranţa statelor nu mal atârnă de 
dreptul stabilit, ci numai de păre
rea care o are Rusia de datoriele 
convenite şi întemeiate, ca şi de dis 
poziţiunea el de a le indeplini sau a 
le călca. Mal cu seamă caracteris 
ticâ este o „observation psycholo
gique* a principelui Gorciacoff pusă 
cu această ocaziune in protocolul 
No. 9, in care zice : qu’il regrette 
d'avoir à constater que si, dans la 
vie privée, il arrive souvent, qu’en 
rendant service â un ami, on le 
transforme en adversaire, cette vé
rité est encore applicable à la po
litique.*

După împrejurările cari aû pus 
pe Rusia In poziţia de a putea a- 
junge la tratatul de la San-Stefano, 

ar putea crede că aceste vorbe 
privesc pe România numai Intru cât 
dânsa, prin servicióle făcute Rusiei 
In résboiul din urmă de câtrâ Dom
nitor, ţară şi armata, ’şl-a făcut 
un vrăjmaş din imperatnl care ve
nise in ţară ea pretins amic. Aşa 
s’a şi întâmplat. Dar Ruşii aû pri
vit In totd’anna sugerea principate
lor In vremea resboaielor lor cu 
Turcia ca o binefacere pentru dén
sele, după cum rezultă şi din art.
5 al tratatulnl de la San Stefano. 
Nu reuşiră insă a face ca părerea 
lor de datorie de recunoştinţă a 
României să fie aprobată de toţi, 
cu toate că principele sprijini ce
rerea rusească, nu tocmai din acest 
punct de vedere, ci numai din 
acela al păcii generale. „S. A 
S.* se zice in prot. No. 9, 

pensait que, şi la haute assemblée 
laissait subsister une disposition à 
laquelle se ratachrait pour l'avenir 
au souvenir pénible à la nation russe, 
l’oeuvre du congrès serait incom
plète*. Dar şi pentru celelalte na
ţiuni s'aû creat nişte „sentiments 
historiques* prin tratatul de la Paris, 
fără ca să fim nevoiţi a presupune 
că şansele duratei tratatelor ar 
trebui să suferă in ceva prin acele 
„sentiment historique*, adică cedări 
de teritor.

Discuţiunea in şedinţa a noua 
a congresului alunecând pé o te
mă penibilă, prezidentul crezu că 
ar fi bine să se amâne discuţiu
nea până după ascultarea delegaţi
lor români, cari şi fură invitaţi la 
şedinţa a 10 nnde citiră memoran
dul cunoscut.

Spre a se apëra de sila pe care 
Rusia voia să o impuie ţării cerênd 
cedarea teritoriului de peste Prut, 
România a depus înaintea congre
sului convenţia încheiată cu Rnsia la 
4/i6 Aprilie 1877 al căreia Art, 2 
stabileşte din cuvënt in cuvënt ur- 
mëtoârele : „Pentru ca prin trece-

rea oştirilor ruşeştl prin România 
să nu 8Ô nască nici un incident 
regretabil şi un pericol pentru Ro
mânia, guvernul M. S. împăratului tu 
turor Rusielor, se obligă a menţi 
nea şi apëra drepturile politice ale 
statului romău stabilite prin legile 
ţ0ril şi tratatele existente, precum 
şi a respecta şi apăra integritatea 
actuală a teritoriului României.*

Intercalarea cuvintelor „intégrité 
actuelle* aû fost cerute de guver
nul român ca o conditio sine qua non 
pentru incheerea convenţiei şi aû 
fost primite de Rusia.

De vreme ce oongresul din Berlin 
0şl propusese a hotărî cestiunile de 
putere, nu după principii juridice şi 
morale, ci pentru a păstra pacea, 
numai după pensée et ordre Européen, 
chiar sacrificâudu se ordinea juridică 
şi morală, se ’nţelege de sine că 
pumal putea fi nici vorbă măcar des- 
nre o discutare a pretenţiunilor înte
meiate pe tratate; ale României, pri
vitoare la păstrarea teritoriului el. 
Din punctul de vedere al dreptului 
şi al moralei spusele deputaţilor ro
mâni eraû nediscutabile.

După ce citiseră in şedinţa a zecea 
a congresului memorandul lor, pre

nerea mijlocie a Rusiei, de’a-nju 
mătâţi adecă propunerea Franţei şi 
de-a cuprinde şi Mangalia in teri 
toriul ce se va da României, dar 
de-a lăsa Bulgariei Silistfia. Cu a 
cest acte de générosité de la part de 
la Russie, precum êl numi principele 
Gorciacoff, retrocesiunea şi obiectul 
de compensaţie s’aû hotârit de odată 
aşa cum sunt exprese in art. 45 şi 46.

Dar intre amândouă se face deo
sebirea, că conform art. 43 numai 
art. 45, adecă retrocesiunea, e o 
condiţie a recunoaşterel neatârnării 
României impreună cu art. 44 (egală 
îndreptăţire a confesiunilor.)

Cănd am cercetat mal de aproape 
articolile tratatului, cari privesc Ser
bia, n'am fost in stare de-a pricepe 
deosebirea, pe care-a intenţionat-o 
congresul prin clasificarea articolelor 
privitoare la foastele principate tri
butare, făcând din unele articole con
diţii ale recunoaşterii independinţel 
din altele nu. Acolo am arătat dpja, 
că din cele cari na sunt condiţii 
ale recunoaşterii independenţei se 
poate deduce gradul lor mal mic de 
obligativitate, ba chiar neobligativi- 
tatea lor pentru statele declarate in
dependente , ceea ce ar putea da

zidentul SI congediă şi puse intre- naştere la greutăţi nouă. 
barea, dacă puterile sunt dispuse a j Maniera noastră de a pricepe la- 
recunoaşte neatârnarea Romăniel î crul e confirmată prin proclamaţia
Respunsul a fost preste tot afirma
tiv insă sub condiţia pe care am dis-

principelul Milan către poporul sôü 
din 10/12 august, anul curent, care

cutat-o mal de aproape cu ocazia a ajuns la cunoştinţa noastră după 
articolului 44. J ce compnsesem deja cercetarea ar-

Contele Şuvalof declară atunci: că ticolelor asupra Serbiei, şi in care 
Rusia mal pune ca condiţie a recu- proclamaţie se zice : că neatârnarea 
noaşteril neatârnării retrocesinea te- câştigată de Sârbia şi proclamată la 
ritoriulul cedat la 1856. Propunerea • 1/13 decembre anul treent a fost

cunzătoare mal bnn& de cât a noastră? 
Na era. Şi de ce n’afi cercetat’o ce! doi 
oameni? Căci şeful, acela care plătia, 
le zisese: Mal ca seamă nn vă apropiaţi de 
perdeaua de ciprii, căci acolo stafi ascunşi 
nişte oameni d’a! mei, care nn trebne de
ranjaţi.

Cn vocea jumătate, ca şi cănd ar fi răs
puns gândurilor lui, iar nn doctoralul Le- 
giis, Raymond zise?

— Aşa e . . .  marmură el, aşa e. El mi-a 
acrie, nnmal e l...

— El, strigă octorull,uitând jnramentnl 
cejfăcuse d’a nn intreba, Cine, el? Vezică 
presnpnl pe unul? ...

Fruntea Ini Raymond ss întunecă.
— Doctore 1 ... mnrmnră el.
Dar aceeta urmă.

— Dar această ducesă cnragioasă, nn e 
aşia că g&ndindn-te mal bine, o ve 
găsi ? . . . .

— Cunosc mal malta femei cn titlnl de 
dncesă...

— Ah!...
— Ducesa de Manmnssy, ducesa de 

Maillefert...
— Vezi-.
Raymond făcu o mişcare de nerăbdare.
— Dar ce ămî folosesc astea! zise el 

brusc. Na ştift de loc cnm pot fi ameste
cat in intămpl&rile de azi noape ? Te în
doieşti de onvăatnl meii? Trebne să ăţl

aceasta se puse la vot.
Primul plenipotenţiar fr&cez făcu 

apel ia bunăvoinţa şi echitatea guver
nului rusesc; nu voieşte—zise el—să

recunoscută şi de Europa, care i-a 
pus insă o condiţie, pe care el (prin
cipele Milan) are voinţa firmă de a 
o şi realiza.* Din această mărginire

facă o propunere specială, Insă daca' a declaraţiei, că va implini conşti- 
plenipotenţiarii ruşi vor apuca pe I inţios această una condiţie (art. 35 
calea aceasta, ar aduce mare uşu- libertatea religioasăetc.) rezultă deja, 
rare preocupaţiunilor de conştiinţă cum guvernele interesate esploateazâ 
a mal multora din colegii lor {ils neînţeleasa clasificare a congresului 
apporteraient un grand soulagement şi ’şl rezervă dreptul de a hotărî de
aux préoccupations de conscience de 
plusieurs de leurs collègues'). Cuvin
tele rostite de principele Bismarck 
In cea din urmă şedinţă a congre
sului, aû Înfăţoşat de sigur marele 
interes de-a resolva o cestiune, qui 
engage t  amour propre et un grand  
empire într’un mod càt de repede 
şi căt de ’ndestulător ; insă el gă
seşte, că Romănil sunt cam prea 
aspra trataţi şi că mal cu seamă 
compensaţiunea, ce li se oferă, e 
ne’ndestulătoare. Deci cestiunea re- 
trocesiunil, silnic impuse Romăniel, 
ne mal fiiind combătută, ea trecu 
pe terenul compenzaţiunif. D. Wad- 
dington pledă pentru ca şi Manga
lia şi Silistria să fie cuprinse In te
ritoriul câştigat de Rusia pe malul 
drept al Dunări, conform art. 19 
al păcii de la San Stefano şi pe 
care’şl reservase de-a’l da Romăniel 
ca compensaţie pentru teritoriul 
basarabian. După o scurtă desba- 
tere congresul se uni cn propu-

inşile executarea celor alte.
(Va arma)

REVISTA ZIARELOR ROMANE

ja r iar pe tot ce am mal sfanţ, că nn în
ţeleg nimio din cele ce s’aii pe treent in 
aceste douăzeci şi patru ceasuri, şi oă n’am 
onnosent nici odată vr’o Mărie Sidonie...

O roş aţă fugitivă se nrcă in obrajii tă- 
nărnlnl doctor.

— Am fost indiscret, şopti el. Spnne-ml 
verde. Să nit acestea toate. Vorbeşte şi s’a 
isprăvit, nici odată n’oî mal aminti...

Raymond se simţia ruşinat de iritarea Inî.
Apncănd mana doctornlul zise c’o voce 

mişcată :
— Destul — unui amic ca d-ta nn se 

tocmesc confidenţele. Fă-mi plăcerea d’a 
veni să împărtăşeşti cn noi astă seară mo
desta noastră cină de familie.

Şi amăndol vom cănta dacă in treent nn 
e vr’o intămplare, care să ne esplice mi
sterul eombrn de astă noapte...

PARTEA A DOUA 
G e n e r a l u l  D e l o r g e  

L

Intr’o seară, in nnnl din acele rari mi
nute, cănd Raymond lăsa la o parte ră
ceala şi reserva Ini, zise către dootoral Le
gii» :

— Acela e intr’adevăr nefericit care nn 
mal sperează nimic. Iată nnde am ajnns 
en in vărstă abia de treizeci de ani. Şi dacă 
n’aş fi sigur că glonţol care mă va acide

Corpurile legiuitoare se vor convoca pen
tru zioa de 15 Septembre.

„Ca căt complectarea se va face mai re
pede, zice „Romănnl*, cn atăt lucrările se 
vor termina mai cnrănd, şi dd. deputaţi 
şi senatori se vor pntea întoarce la ocn- 
paţinnile d-lor... etc.*

Cn alte cuvinte, organul d-lul ministru 
de interne şi al partidului guvernant, zice 
deputaţilor şi senatorilor : Veniţi iute, 
chestiunile ce vi se vor pune in deliberare 
nn sunt grave ca să pretindă mnltă dis- 
cnţinne, şi chiar discnţinne oredem că nn 
va mal incăpea, rămăind să legalizaţi 
nnmai decizinnile deja gata, şi apoi să vă 
întoarceţi in linişte pe la interestle d-v.

Hotăririle tratatnlnl de Berlin, privi
toare la România, nn mai sunt acnm de 
nici o însemnătate pentrn guvernul nos-

multar isbi şi pe biata mea mamă, de 
mi-aşi fi sdrobit creării...

Trecutnl acestui nenorocit eeplica des
perarea In! gi desgnstnl vieţet.

Tatăl şeii, generalul Petra Delorge, a 
fost, dnpă cnm se zice, nn ofiţer norocos, 
adecă nnnl dintr’acei soldaţi, cari n’aii altă 
reoomandaţie decât meritul şi bravnra lor, 
altă avere decăt sabia şi la cari fie-care 
grad este preţnl nnnl servicii saii anei 
fapte strălucite.

Fini nnnl meseriaş din Poitiers, fost sol
dat al analul 1792, îndrăgostit de legenda 
glorioasă a armelor Republioei, Petra De
lorge abia in vărstă de optsprezece ani se 
inrolă intr’un regiment de dragon!.

Creşterea ăl era mărginită, dar avea fan
tasia plină de istoriile bătăliilor, el simţia 
in sine boldul d’a imita pe acei soldaţi 
eroici, cari, dnpă cnm ăl spunea tatăl săi, 
in vărstă de treizeci de ani, erai sai morţi 
sai generali de divizie.

Din nefericire atunci era in anul 1829.
Era frumosul timp al restaurării, şi co

pil acelor meseriaşi revoluţionari nn prea 
erai priviţi cn ochi bani.

Căt despre răsboii, Petra Delorge na 
putu face decăt răsboinl on Spania, gi ao> 
abia se putu migoa.

Drept resplată, el ee găsi oompromia in 
prima conjuraţie de la Sanmnr, in arma 
anal denunţări anonime, care ăl acuza falş

trn, ele s’a i  discutat de al d 9  
s’a i văzut că nn sunt bune; şilpflr, 
măne pur gi simpla, inregistn eH,- 
forme, a tuturor uşoarelor decizii i ■ ’ 
alcătuit contra lor.

S’a i  birnit opoziţinnea asuprii«? 
telor rădicate, ţara s’a laminat j 8 * 
şi prin urmare numai este nevoij >i 
era la incepnt cănd „Romănnl* . )* 
pătaţilor : „mergeţi şi consultaţi le jp 
legători! voştri, ca ţara să se î i1 ’ 
prin rol in cunoştinţa de fapte. ’ 
se mal repete şi acnm acel sfat jlt 
prin care să punea in vedere ral* <pr 
lor, datoriele lor inperios cerute ae t l 
vitatea împrejurărilor.

Deputaţii gi senatorii, ce se niŞi jr1 
presentaţinne naţională, a i  citim; 
răndnri povaţa guvernanţilor şi •• r ■ '  
c ă : a consulta pe alegători, este >{ L 
ochi cn ei, aşi cănta de intereselkj 
sonale. Aceea ce a i  înţeles a i şip | 
căci de la lunii şi pănă acnm nkin 
colţ al ţării nn s’a auzit de vr’oţ* ; 
tnire in modnl citat mal sns.

Nenorocirea a fost mare pentz 
săteni şi mal mare li ţeste încă | i  
văd lipsiţi cn desăvârşire de ori hi 
loace de alinare, căci pe lăngă o p  j 
mas fără locuinţe, dar |a i rămaqţrl 
pământul ce li se dase nnora dus I  - 
rnrală.

A i fost de ajnns, zicem încă, ţi jr 
nele oficioase să zică acelor ce afir n  
discuţiunea ţerei: chestiunea BasisSi 
luarea Dobrogiei, împământenirea ji® 
lor, constituanta etc. ; că snnt nte» ■ 
ritorl de putere, trădători de ţa r ă n i  
tic! şi efite altele, pentru ca Înmii I  
făcută, adevărul să triumfe, hotăril ■ 
gulate, ţara salvată.

A i fost de ajnns toate aceste, 
ca gi d’astă dată mandatarii cetinfjA 
tre răndnrile in care „Romănnl* 'fet* 
deschiderea camerilor; să inţeleagnpsI 
vor avea mult de lnorn şi indată ¡jsfibl 
întoarce la interesele dumnealor. 1 ■ 

Trist sistem, sistemul ce se praief i 
acel ce acnm doi ani de zile jiVId 
snnt apărătorii naţional... Tristă l  jM 
litate politică încrederea ce insnfli Bl 
acnm aoel ce InSnd frăuele guvern-pfif 
promis fericirile poporala! român. 1 |  

Aceste consecinţi trăgăndu-le di I  
tarea guvernanţilor şi din purtarefm  
datărilor ţărel in timpul de la indcH 
camerilor şi pănă acnm; nu pnW) fiu 
zice definitivamente că prin acei iliW 
tari nn se vor găsi bărQaţi cari a n  
moment de adevărat patriotism , i Bl 
guvernului şi majorităţii lui să Incizii 
prudenţă, cn tact la decişinnile ce*R< 
da asupra nedreptăţilor ce ni s'afljffti
nrin f VQ faini la Rnvlinprin tratainl de la Berlin.

Noi, insă consecinţi spuselor nr r  
am crezut şi credem încă că, 
mere nu vor pntea face alta 
mănţinea botărirea jee aii luat 
votat in unanimitate redarea Bamttm 
şi fiind că această hotărire s'a indifi

seior n ţ f i  
i, aces» fit 
a  de oi I  
at căni R

prin tratata 1 de Berlin apoi nn vc^F
tea tot aceşti mandatari acnm a 
fără a nn altera greutatea şi retiV 
corpurilor celor mal inalte din ţarăj J

„Curierul de Bacfil

c& avusese relaţii cn bravai dar J 
general Berton.

Cel puţin se ştin folosi de a cep 
lnngl de pace, şi de inobisoarea sil 
prin garnizoane.

Recunoscând că creşterea ăl este x ii | 
nită, se pase pe lacra gi intr’adevăr fll ■ 
departe.

Lungile ore, pe care camarazii 1 >j 
petrecea la cafeneaua militară intre | « 
reehe de cărţi gi nn pahar de vin, 1 1 
in trebuinţa la lncrn, cruţând din mii 
leafă atăt, cn căt ăş! pntea plăti prolix 
şi işl cnmpăra cărţi.

Unii incearc&fi a’şl bate joc de st l 
Ini serguincioase, de viaţa Ini re traşii; 
ezactitatea Ini intru a'şl împlini data

Dar nioi el nn ducea ii lucrul prej 
parte, căci Petru Delorge nu pre»]1 
multe.

Apoi, fiindcă cn toate acestea ere 
mal bun şi cel mal sigur camarad,! 
deşt şi totd’anna gata a face nn sereA 
iar de altă parte camarazii Ini ştiindnl 
zestrat en cea mal rară energie, ei s l  
biclnniră in fine a recunoaşte superiorii! 
Ini, celebrăndn’l şi nnmindn'l nnnl djf
ofleeri! cn viitor al armatei.

Revoluţia din 1830 ăl găsi in 'Alg 
locotenent de vânători.

El fusese decorat la lnarea Algernli 
fruntea escadronnlnl săfl, oare făcea |  
din divizia Lovando.
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< ţflheeă, 1» ora 12 din zi, a a- 
'ii,|K  cam am anunţat, o reuniune 
taaelcl publice de băeţt No. 1. 

ftv caracterul esenţial al aces- 
|ra  cnalitatea sen, felul com- 
J»Ig: deputaţi, advocaţi, proprie- 
|rl, comercianţi şi industriaşi, nu 

linul el. Mal iuţeiii se urcă 
anele şi inteligentul nostru a- 
şn. D-sa, ou un limbagih clar 
jientaţîune de logică puternică, 
până la evidenţă necesita
i-a, in ce privasce ţara  noas.- 
n stipulaţiunile tra ta  lui din 
at absolut incompetente Ca 
nare da a da ver o soluţiu- 
ţine numai unor Camerl ex
il deplină cunoştinţă de fapte, 
ta ou puteri constituţionale, a- 

art. 129 din Constituţiune, 
resolve cestiunile constituţio- 

plicameate le a atins tra ta tu l 
Pentru susţinerea teseîj sale 

|  rând pe rând cele 3 puncta 
tratatul de Berlin, adecă: a) 
Basarabiei; b) anexarea Do- 

wordarea de' dreptar! politice

Vj
Itşf

cum 2 ani trecu ţi, ah obţinut sufragiele 
poporului cu totul in alte împrejurări şi 
in neprevedare absolut de nonele eveni
mente ce s’ah operat. D. Beau, sfârşind, 
fu acoperit de aplausele publicului şi fiind 
că această reuniune aven caracterul unei 
adunări preparatoiie, unei oceeiunl de 
schimbări de vederi şi opininni intre ce
tăţeni, fără osebire de partidă, fu invitat 
a lua ouvSntnl ori cine şi a emite părerea 
sa, in o ceşti une aşa de mare, nude na
ţiunea iar nu partidele este direct in jo ;.

D. avocat BobociO fu al doilea care luă 
oovăntul. D-sa declară mul ăntăl că un a- 
parţine nici partidei albe, nici roşie, că ’şl 
va emite părerea sa astfel cum vede lu

crurile . D. Bohociîi declară că nu im pru- 
;mută ideea dea  se chiăma o Constituantă, 
de teamă ca să nu se legitimeze cele fă
cute la Berlin, şi părerea d-sale a afirmat 
că este : ca Camerele actnale să nn voteze 
eu niol-un chip nici retrocedarea Basara
biei, nici anexarea Dobrogei, ci să se abţie 
complectamente delà ori ce vot.

-4 
' dl

¡¡ftextuî art. 2 din Cpnstiţn 
pten arătă, ou o evidenţă 'cdti- 
ei principiul inaBenatAstAfA te

te atins prin faptul răpirii unei 
_Jşi anexării alteia, că nici 0 ins- 
i(ţ nici o putere din acele prevă-

Christache Catihet 23 romăne ; Iereul Con
stantin  Niculae 12 romăne, 1 francesă; 
C. D. Aricescu 10 romăne, 4 tablouri; 
Buiescu 2 romăne; C. Constantinescn 1 
rom ănă; I. W . Bînroann 01 romăne, 20 
francese, 1 latină, 4 tablouri; Ieremia Circa 
8 fraucese, 5 latine, 3 grece, 9 germane; 
Dr. Barba Constantiuescu 8 romăne; Ma
rin Mihăescn 8 rom ăne, 0 francese; A- 
lexandru Lnpaşcn, Stefănescn, Baraş, li
brari 9 romăne; Fraţi! loanjţiă librari 12 
romăne, 1 germană, 1 tablott; Ioan Mate- 
esou 4 rom ăne; Căţă Nionlescu 1 romănă ; 
G. Niculescn 1 romănă: E. Chernbaum 3 ro
măne : N. Preda 3 romăne: G. Popovic! 
8 rom ăne. Constantin Popovicl 3 romăne; 

|  V. Grigore Popp 1 rasă, 9 rom ăne; Ale- 
sandrn Elefteresou 4 romăne; maior Pa 
pazoglu 30 romăne; Ministerul a Huruit 
88 voi, romăne, 2 franceze şi 2 latine; d 
P. S. Aurel ian, director al scoalel de agri 
cultură, 13 voi. rom ăne; d. O. C. StSn 
oeann, 12 rom&ne, 5 latine, 1 franceză. 

Statul 88 romăne, 2 latiae, 2 franceze,

Vestitul furător al closcei de aur, Pan- 
tazescu, voind să evadeze din penitenciarul 
Bisericanil, unde este deţinut a ’şl face pe
deapsa, a spart peretele din magazia spi
talului cu un simplu cuţitaş mic. .Spar
gerea s’a efectuat in noaptea de la 16 
spre 17 August curent. A doua zi a fost 
surprins, găsindn-se o bortă de 1 metrn 
nngime şi 1 metrn lăţime cn eşirea in pod, 

având la el preparate şnviţe de pânză cu 
oare voia a se servi de a ’şl da dramul din 
in câmp liber.

Mulţumită comandantului gamisoanel, 
care a ştiu t să urmărească şi să desco
pere faptul aşa in cât toate planurile ban
ditului au remas fără reuşită.

*Cor. Prov.» 
e

Miţcarea portului Galaţi. — In ziua de 
25 august aii sosit 1 corăbii încărcată, 1 
deşi-artă şi 5, vapoare; afl plecat 1 coră
b ii încărcată şi 3 'vapoare. Bastimente 
faţă în port ah fost 27. Orc, hambar,

Iu urma acestor, oarele fiind înain tate j 2 dicţionare; d. Calibuneanu 4 romăne, 
şi scopul aduuăril preparatorii fiind atins, r86  german», 10 grece, şi latiae, 1 franceză; 
publicul s’a îm prăştiat. Aflăm că a doua | d. Antonie..... 1 chartă, 4 romăne (serie-

Constituţiune nu sunt in nici 
Competente a se pronunţa asupra 
I cestinnî, afară numai de suve
nir, de poporul roman, care prin 
constituantă, consultată asupra 

puncte, singur ar pa tea să se 
n u n  sens safi altul. Apoi, ve- 

irinea că prin perdarea Basa- 
itios in mod esenţial însăşi com- 
npresintaţiunl naţionale şi ast- 

'rfc turnat ţexţe întregi din Cousti- 
hc&tS prescrie dă Camera se oom- 
fc 157 deputaţi ei Senatul din 75 

ton, pe când cu luarea Basarabiei s’ar 
e deputaţii cn 42 şi senatorii cu 6, 

Resa desfăşură o argum entaţiune 
itili cn care convinse pe ori-ce Bo

are bună credinţă, că necesita- 
Qameri eu pateri constituţionale 

in modul cel mal imperios 
forţa lucrurilor. Tot cu aceas- 

jăne de argumente des bă tu Gestiunea 
iMei şi felul incorporări! el 'in viaţa 
»[publică, precum şi cestiunea ierae- 
Coucluelunee d-lul Beau fu ca al- g?- 
8a declara fi să comunice deputaţi- 

ictuali si 8unt abdolut iineompetenţl 
93i i ver o soluţiune Gestiunilor enumerate,

' f  dscă nu ar avea intenţinnea de a 
U in mod vedit Constituţiunea ţârei, 
v lvu ltincă, d. Beau repeţi in mai 

' jlte răadori, cn o voce sonoră şi un ac
a r i i  din convingere, că chiar dacă 

citate n’ar fi de o evidenţă cam 
supuse la oare-carl controverse, 

atru un guvern cinstit, repeţi in 
I  rânduri oratorul, pentru un gu- 

86 respectă şi care zide că pro- 
fflltul ideilor liberale, ar trebui im- 
Ş se adreseze poporului, acum in 
Şoîal, sub deplină cunoştinţă de in
ii şi să-î ceară a visul şefi, de oare 
urile actuale, oăud aă fost alese a-

intrunire va avea loc dumineca viitoare. 
Prin nn âvis special vom comunica publi- 
oului şi ora f i localul, cum şi caracterul eub 
care are a fi chiămată această întrunire.

S'a observat că partisanii csî mai aprinşi 
ai sitnaţinnil lipsiah. Se v.ede că ei snnt 
lnminaţ! de mal înainte şi n’aă nevoie de 
nici un contact cu cetăţenii. Să-i lăsăm să 
se ieoleze şi să le ţinem seamă cănd ne vor 
mai cere voturile. Păufi atunci cată să con
statăm cu fericire că ou mulţumire am vă
zut oă Gălăţenii independenţi şi .luminaţi 
se ocupă de viaţa publică, pot cugeta, şi 
dar vor şti eă poată şi voi,

• i (»Vocea Covurl.*)

■ i  i-

[armător! ăl petrecu in Africa, nnde 
¡Mfiririi sa nrma cn un amestec ve-,
‘ tine şi de răU, de succes şi pier-

Pntea zice că in curs de opt ani 
t(«« in mica noastră colonie nici 
0 dăt&tură de puşcă fără să fie şi 

faţă.
pşt la Constantine, unde fu rănit, la 
hganem, unde fa lăsat intre morţi şi 
uah şi Milianah..... 
it de mal multe ori in ordinele de 
, făcut ofiţer al legiunii de onoare 

âpul de bătae, era cap de escadron, 
reveni in Franţa cu regimentul sâh. 
iţei era de 37 ani.
a ii la Vendome in garnisoană, mul- 

r . \ reputaţiei mari ce ăşl căşti gase, şi 
itSţsI ce inspira tu  presentat unei 
|e, barometrul oraşului, adică dom- 

f  de Bochecordeau. 
era o fată bătrână de v’ro cincizeci 
I, slabă şi galbină , cu un nas ca 
Tnlturulul, foarte nobilă, şt mal 

ncă, jucătoare de cărţi ca o adevă- 
lamă de pică, şi mincinoasă să in- 
!apa.
a ce nu impedeca, ca acei cărora li 
Vnera şirul lung a greşelilor e l , să 
pnndS.
la poate L... Dar e a tă t de bună, a- 

generoasă.

C R O N_l c  A-
Pentru biblioteca din mantele Âtos au 

mai oferit :
Studenţii de la facultatea de medicină 

dd. Di mi trie Zamfir trei latine, una fran- 
ceză; Pândele Bodof, cinci romăne.

D. Ştefan Neagoe, gramatica limbei ro
măne.

D. Const. Esarcu, fost agent diplomatic 
al Bomăniel la Borna, cincisprezece (15) 
romăne/< 7 franceze şi una italiană.

Societatea academică a oferit câte nn e- 
semplar din cărţile următoare.

Dicţionarul limbei române in 2 volnme: 
Vocabularul vorbelor străine 1 volum; A- 
nalele societăţii Academice de la anii 1869 
pănfi la 1877 inclusiv; Istoria In! MihaiH 
Viteazul; Dione Casio (Istoria Bomanilor) 
Istoria imperialei Otoman, tradusă de I, 
Hodosiu; Operile lui D. Cantemir partea 
I, şi II; Caia Inlin Cesar tradus de d. 
Caia n u , Operile lui Cornelii! Tacit traduse 
de d, M unteanu; Gramatica romănă (Sin
taxa partea II), Istoria Ini Fotino de G. 
Sion ; Suvenire de călătorie in Basarabia: 
La Plevna dramă.

Theodor Angnstin 138 romăne; d. Grigore 
Haralamb Giandea 7 romăne, 14-francese; 
G. Goebel tipograf, 41 romăne; 2 francese; 
N. T. Orăşeanu director, 3 rom ăne; I. I. 
Eliade Bădnlescu fiii 26 rom ăne; Maria 
Stroescn 17 romăne, 21 francese; Iereul

rile lui Alexandri); d. Gheorgbe Sion 1 
chartă a Daciei.

*
Poterile intocmite, urmărind necontenit 

banda de hoţi a lui Qrozescu, in noaptea 
spre 28 August curent ah găsit, la căr- 
cima lui Anton Ionesou de pe malul Pru
tului, doi din bandiţi, anume Silistranu 
şi Moldoveana, cari, impotrivindu-se, ah 
fost îm puşcaţi; unul a rămas mort, iară 
celalt rănit, a fugit in baltă in stnh, unde 
se urmăresc de poteră.

*

In seara de 27 spre 38 August curent, 
numitul Costache Trandafir, din cătunul 
Darzea, judeţul Ilfov, intorceudu-se cu că
ru ţa  din capitaiă, i-ah eşit înainte, in pă
durea Mernani, şapte tâlhari îmbrăcaţi cu 
mantale m (iscăleşti, arm aţi cu puşti şi cio
mege, ah descărcat mal multe focuri in e', 
l’ah împuşcat in cap, după urechi a dreaptă, 
in pepl şi in măna dreaptă şi 81 ah lovit 
şi cu ciomegile. Suferindul, fiind in peri
col s’a trămis in cântarea spitalului de la 
Buftea, iară făptuitorii se urmăresc cn
vigoare. »Monitorul*. ‘

*
Destăinuiri Politice.—O persoană de inaltă 

condiţiune, care s’a însărcinat a urmări 
sănătatea d-lui I. C. Brătianu şi p’acea a 
d-lui Cogălniceanu in eeoorsinnile sale di
plomatice, ne afirmă: »Că d, Brătianu, 
preşedintele consiliului de miniştri, Hn par- 
tibus infidelităţi, sufere incâ de ameţeli şi 
distracţiuni ne-voluntare; iar d. ministru 
de esterne a găsit pretutiudenea nşela sau 
zăvorite sah un non possumu» înfiorător ; d. 
de Bismarc, suferind de nerve, l-a re
fuzat chiar audienţa, însărcinând pe d. de 
RadovicI, amicul radicalilor romani, a ! 
declara, in numele Alteţei sale, că voinţa 
Europei s’afla espresă şi înscrisă cn literi 
mari in tractatul de- la Berlin*.

înregistrând ş’această nouă umilire adusă 
statului Boman, o recomandăm înaltei in 
ţelepciuni a Măriei sale Domnitorului.

Mult timp vom remăuea fără şef de ca
binet !

Până căud vom suferi a fi nmiliţi?
»Independenţă.

Această sfară de generositate o căşti- 
gase domnişoara Bochecordeau lnănd la ea, 
'oainte en zece ani, pe copila răposatei sale 
su ro ri, domnişoara Elisabeta de Lesperan.

Generositatua aceasta a bătrânei fete nn 
fu nici repede nici voluntară.

La moartea marchizului de Lesperan, 
mort un an după soţia lui, fără să lase un 
bau, domnişoara Bochecordeau a dat din 
mănl şi din picioare, ca să paie pe mica 
după gâtul, espreeia el, familiei Lesperan 
de Montoire, bogată, după cum se zice, 
ou un venit de o sută de mii livre.

Dar aceste bune rade na aveaţi de loc 
poptă să îşi ia beleaua cu fiica fratelui lor.

Una din doamnele de Lssperan de Mon
toire se zice chiar oă ar fi z is:

— Ziuă aia bătrână poate păstra darul 
pentru ea.

Atunci domnişoara de Bochecordeau răs
punse:

— Hei bine, fie I O voi păstra eh ou 
toată sărăcia mea, dar să Ia fie răşina de 
mârşăvia lor.

Ea ţinu iuti'adevăr pe Elisabeta. Dar 
cu ce preţ l

Gu sufletul plin de ură, îndărătnică 
cum era, supărată de celibatul el, plină 
de regreta şi geloiie, bătrâna fată descărca 
to t necaznl în capul copilei.

Nici odată nu trecea un prânz fără ca 
| să nu imputa orfelinei pănea ce mânca,

nici odată nu încerca o haină fără să nu 
sufere cele mal urata injurii şi tot felul 
de plângeri asupra cochetăriei nebunilor 
cari se cred frumoşi şi asupra scampetei 
stofelor. Nici odată uu îucălţa o perache 
de ghete noi fără să auză sar a pe în
fricoşătoare» radă sieănd către amicii el 
evlavioşi:

— Mica asta râpe şi fierul. Boullean, 
pantofarul din strada mare, n’are alt mu
şteriii ca ea, şi ar trebui să nu uite că 
in vărsta mea mă lipsesc pentru ea de 
m ulte!

Şi lucrul ar fi fost şi mai răh, dacă 
domnişoara de Bochecordeau nu ar fi fost 
impe .ecată de o rudă care q visita căte 
odată, şi de care se temea mal mult de, 
căt de duhovnicul e l: baro nul de Gloriere.

Acest bătrân şi demn gentilom, celiba
ta r şi colecţionator incarnat, prinaese iu
bire de Elisabeta.

La peptnl Ini îşi vărsa ea chinurile. El 
ii dărui mai tărzih două sah trei rochii 
şi câte va bijuterii modeste.

Din nefericire el nu era b o g a t; nu avea 
de căt un venit de trei mii livre, şi cas
telul Gloriere iu care trăia.

ţ (Va urma.)

425,200 klgr.. grăh pentru Marsilia.
In zilele de 26 şi 27 august ah sosit 

2 corăbii încărcate, 1 deşeartă şi 5 va
poare; ah plecat 3 corăbii încărcate, 4 
deşerta şi 4 vapoare. Bastimente faţă in 
port ah fost 28. Preţul productelor: po- 
puşoi, caic, 60 V* Ibr., 35 1.; orz, hambar, 
43Vt Ibr., 231|j Export: 1,235,040 klgr. 
popuşoi pentru Anglia, 158,740 klgr. ra- 
piţă pentru Marsilia, 3,570 klgr. pentrn 
Marsilia.

ş /  |  . i
Und*' sunt trofeele ? — După atăte jertfe 

dnpă atătea dureri, este momentul ca ţara 
să’şi console sufletul săh, să privească 
acele titluri de gloriă ale unei armate 
victorioase, car! se numesc trofeele sale 
să le vadă în moaşele naţiunii şi să le 
transmită prosterităţii ca cea mai nobilă 
măndriă a unui popor. Din acest punct de 
vedere noi nu pricepem taina ce se face 
din ele, unde snnt ţqpilate şi de ce nn 
se expun vederii naţiunii. Europa, ca şi 
Bomănia întreagă, ştie oă brava noastră 
armată a cules trofee numeroase de tu
nuri, pusei, stindarde, etc., şi eată-ne eu 
9 luni de zile trecute de la luarea Plev 
nei, f&ră ca nici până astăzi să ştim ce 
ah devenit aeele trofee. Snnt acum 5 luni 
ni se spunea prin foile guvernamentale 
oă ar fi la Măgurele vr'o 38 de tunuri 
apoi că ar fi la Craiora, şi pi se anun 
că în curând se va face marea serbare 
intrării armatei, o&nd se vor adace şi tro 
feele.

Am aşteptat in zadar aceasta măngă- 
iare a sufletului nostru, căci armata ve
dem eă pe nesimţite fa trimisă în cămi 
nele sale, ear despre trofee nici până acnm 
nu mai ştim nimic nici nnde snnt nici 
căte shnt, nici pentrn ce raţiune se ţi 
tnpilaţe şi ascunse vederii1 naţianil. Este 
timp dar ca naţiunea să întrebe: »Und
eunt trofeele?* .. t V. Cov,

*
Lege.—Art, I. Corpurile Legiuitoare sunt 

convocate, in sesiune extraordinară, pentru 
zioa de 15 septemvrie viitor.

»Monitorul**
Ştafeta din Iaşi scrie :
In noaptea de Sâmbătă spre Duminică 

nn fart on spargere s’a comis in can
celaria comitetului permanent al judeţului 
nostru. Versiunea ar fi cea urm ătoare:

D. N. ConstandiniQ şef de binroh al 
prmiise de ta cusierielefile amploiaţilor, şi 
pusese toată sama d i bani primită in o 
ladă de far aflată in cancelaria comitetului.

Dnminieă deedimineaţă d. Constandinifi 
fu trezit din somn vestindui-se că lada 
s’a spart şi s’ah furat banii din ea.

Transportăndn-se imediat la cancelarie 
d. şef de binroh găsi ioadevSr lada res- 
tn rnată , sfărâmată şi banii in samă da 
vre-o mie şi mai bine de franc! dispăruţi.

Bănuiala fiind, se zice asupra nnni lam- 
pist, acesta a şi fost imediat arestat, 

e
»Revista Sciinţifică, No. 12, de la 1 Au

gust, coprinde următoarele m aterii:
»Cronica sciinţifică* de P. ‘S. Anreliau ; 

— Geografie. ■— Societatea geografică Bo- 
mănă de Gr. Stefănescn ţ-ş—j Igienă.— Des
pre depărtarea cadavrelor de Moga;— Bo
tanica.—Lista plantelor recoltate pe mun
ţii Bocegii de Cher. O. Lnpodly.

ia marele concert european, ca na
ţiune de sine st&t&toáre, este impe
rios cerut ca ori ce institut public 
de edneaţiune şi instrucţiune, s& şi 
creeze prin toate mediile posibile 
un asemenea isvor intelectual.

Domnule Redactor e. şcoala da b&- 
eţi primară din această urbe, Cur
tea d'Argeşifi, uqde a fost scaunul 
domniei fundatorului statului romăn, 
Radu Negru, aproape de obărşia Ar- 
geşiulul, posedă deja un număr de 
volume prea restrins; şi pentru a 

inavuţi, sm găsit de cuviinţă, prin 
intermediarul domniel-voastre. de a 
face nn apel,' atăt către d-nil au
tori de diferite scrieri, căt şi către 
onor. redactori a diferite jurnale li
terare şi aciinţifice.

Deci, ,cu onoare. y§ rog, Domnule 
Redactor^ In hitereáúl acestel"'sâcre 
nstituţiupl, a face să se publice a- 

cest apel, in jurnalul ce aveţi onoare 
redacta, spre cunoştinţa publicu

lui inteligent amator de progresul 
şi eultura poporului romăn.

Bine voiţi, vă rog, d-le Redactóte, 
primi încredinţarea prea distiúsél 

mele consideraţiunl.
Director, T h . M unteanu.

V ARI ETATI
Intrarea fa  eaposipune. — Direcţiunea ge- f̂ 

nerală a comptabilităţii publice din Paris,, 
a publicat o dare de seamă oficială asu-^* 
pra veniturilor dobândite prin plăţile de 
intrare in palatul Esposiţiunel. Cifra to
tală a visitatorilor este, până la U nitar 
lai Iulih, de 4,222,402.

MaiQ . . 1,666,879 intrări.
Iamh . , 2,555,523 »
ScoţSnd din aceste cifre biletele gra-^ţ 

tuite, remăn efective sumele următoare : 
Maih . . 1,278,860 franci, 
lunii . ’. 1,954,103 ,  , v
Totalul, prin urmare, este de 3,232,863 . 

franci.
Esposiţranea din 1867 produsese :
Maih. . . 1,224*184 franci.
Innih '. . 1,357,937 ,
Un adaos esistă ia r, in favoarea actu

alei esposiţinni de 650,842 fr.

Cartea d’Argeşiă, 26 Augu»t.
Domnule Redàctoré-Î

Biblioteca fiind una din instituţi- 
unile cele mal eficace l'a un pôpôr 
civilisât, pentrn, că este ,isvorul de 
unde se adapă atăt cel cu mijloace 
căt şi cel fără mijloace ; şi mal cu 
seamă acum cănd Romănia a intrat

E P I T B O P I A
SEMINARULUI NIF0N MITROPOLITUL

Publicaţie
In zioa de 25 septembre viitor se. va 

ţine licitaţie la cancelaria Epitropiel, strada 
Filaretu, No. 2, pentrn darea in antre-- 
priză, pe termen de un an a cărnii de" 
vacă necesară pentrn nutrimentul elevilor 
ş i  personalului de aervicih. Amatorii de 
a se angaja on această antrepriză se vor 
présenta la arătata zi şi oră là cancelarie 
spre a concura le licitaţie. Condiţinnilese. 
pot vedea in ori-ce zi de lacra la cance- : 
larie.

No. ÎH . * 1878, August 29 
‘ * ______  (788—3)

In zioa de 25 septembre viitor se va . 
ţine licitaţie le cancelaria Epitropiel, stra- . 
da Filaretn, Ne. 2, pentrn vănzarea po- 
rnmbnlul aflat la moşiile Eiajne şi Băţ- j 
covenil din recolte anulai trecut. Doritorii 
de a cumpăra aceste producte sunt ..invi
ta ţi a se présenta la localul cancelariei iu 
zioa arătată, orele 12 spre a concura la 
licitaţie, fiind însoţiţi şi de cuvenitele ga
ranţii iu numerar sah efecte publice. '

No. 118. 1378, august 29. ;
_________  (789—3) £*

In zioa de 25 septembre viitor s’a de
cis a se ţine licitaţie la cancelaria epitro
piel, strada Filaretu, No. 2, pentru vân
zarea grăulni ce va eşi din recoltă anulai 
cnrent la moşia Băţcovenil, judeţul Vlaşca 
şi după moşia Chiajna din judeţul Ilfov .- 
Amatorii de a cumpăra aceste producte 
se vor présenta in arătata zi la orele 12; ~ 
in localul cancelariei spre a concura la 
lioitaţie, fiind însoţiţi şi de cuvenitele ga
ranţii in numerar sah efecte publice. 1

No. 119. 1878, august 29. A«“
(790—3)

B1BUOGKAFIE
D . Mîrescu. — Aritmetică cu miof* 

deprinderi de raţionament caprin- 
zănd peste 1000 exerciţii de calcul; 
şi probleme rezolvate şi enunţate, 
pe'nttii uzul daselot primare şi t-a’ 
secundară. Un voi. in 8o de 169 
pag. Preţul 11. şi 50 b



T I M P U L

Societatea Acţionarilor OAiloţ* 
ferate Române

J P X T B I L I O  A . T I X J 3 S T  E
Reintroducerea termenilor regulamentari de

Predare la Timp

Anularea restricţiunilor in Ex p lo a ta re
Avem ouore a adooe la cnnoscinţa onor. 

Poblic, că on începere de la 'V,* Augnet 
până la alte disposiţinnl se derogă tota 
restricţinnile iu Exploatare de până acum 
şi ee introduce ârăşi termenul de predare 
la timp conform regulamentelor pentru 
T6TE LINIILE ou eaoepţiuuea liniei Ro- 
man-Bacdu.

Direcţiunea de Exploatare.
BuearetcT, August 1878.

VÊNDARE A eşit neom de sub tipar :

BIUROU D E  IN F O R M A Ţ IU N E

Doul tineri bine educaţi caută două 
Domnişor« plăcute pt-ntru conversaţie care 
să vorbescă limba francesă sâQ germană, 
inşi s i preferă limba francesă, dintre oare 
una să cnnâacă şi la Piano la cas decă 
nu se pote amândouă.

Cu condiţiune forte avantagi6<e.
F. BINDER,

BiuroO de informaţiune, strada Stavro- 
poleos (Piaţa Constantin Vodă) No. 9.

(785-11

Sub-semnatul in calitate de procurator al 
d-lul Gastner din Pesta, fac cunoscut că în 
fina de 1 Septembrie a. o. pe la ora 11a. ui. 
voi vinde prin licitaţie In Suburbia Mâutu- 
leasa Strada Mântuleasa No. 17 Iu curtea 
D-lul L Langoşi; 17 diferite trăsuri f6rte 
elegante sistemul cel mal nod gi din fa- 
brioele ce e mal renumite, doi cai de lues 
16 '/• pumui, suut in etate de 5 ani, la păr 
murgi, fele englezeşti, hamuri, mobile ;i 
altele, nedisfăcănduse la 1 Sept. totul, li
citaţia va urma la 2 gi 3 Septembrie spre 
ounostiuţa amatorilor oare vor voi se con
cureze se publioă acesta de lub-seranatul.

L Oro veţi
(787 —2) Strada Baterielor No. 21.

1 A eşit de sub tipar şi se a flâ  de 
vânzare Ia niagasinele de musicA 1 - -  - • ' > «  .
ale d-lor Qebauer şi Şandrovits, şi M o ţ i i  ş i  C u r c a n i i
la autur:

C Â N T E C U L  R O Ş I O R I L O R
D E  D A .  V E D E .  

Dedicat Măriei-Sale

DOMNITORULUI ROMANILOR CAROL
Poesiu de

Luuuteneut de s ta t major JK. C. MANIULE8CU

PENTRU VOCE SI PIANO 
de

CAROL PAŞILL jun.
Pruţui 1 led 50 baul.

HOTEL WEISS
B K A S I O V .

Sub-semnatul am on6re a insciinţa pe 
Ouor. Public voiagior, că am luat asuprâ’mi 
acest hotel, gi mă vdid sili a satisface atât 
în privinţa curăţeniei cât şi preţurilor «ftine.

Se găgtsc odăi d i  la 60 kr. până la 1 
dorin. Cu deosebită stimă.

I6n Hauptmann
antreprenor.

La Librăria Universală
L E O N  A L C A L A Y

18 Calea Mogoşâiel 18,

două confsrenţe ţinute la Ateneul 
din Bucureşti de

D . A .  X. O D O B B 8 C U ,  

conţinând :
Moftt : Rescoala Românilor Ardeleni sub 

oăpetenia lor Hor ia, in iarna 1784— 1785. 
— Episod din istoria Transilvaniei. (Con- 
ferenţă din 11 Fevruarie 1878).

Curcanii : Lnarea Rahovei de către ogti- 
rile româneşti, la Noemvrie 1877. — Epi
sod din nltimnl nostru răsboid on Tarcia. 
(Conferenţă din 23 Martie 1878).

1 voiam in 8° mic de 96 pagine.
Se află de vânzare la librăria Socec &• 

Corn., in Bucureşti, Calea Mogoşoaiel No. 7 
— Preţul 2 lei noul. —

Fonderia de Tu<»

se află de vânzare pe doă tablouri mari 
pe hârtie de desemn bonă in 24 colori

I n tr ig a  E xjositiB  U niversala
din Paris

AVIS IMPORTANT

(1878), in lungime de un metru şi lăţime 
de 65 centimetre,

cu preţ de un franc tabloul.
Unul represintă vederea Palatului Tro 

cadero; şi cel-lalt Palatul din Câmpul Iul 
Morte împreună cn vederea intriga a Pa-
risulul.

A PA  de GURA 8ÀPUN de PETE i APÀ de OBRAZ
Eau dentifrice dé Fermo )j¡ Savcn Kera o Eau de toilette Firmo LECŢIUNI PRIVATE

Sub-semnstul, Joseph J. Fermo, năecnt in România, an- onôrea a face 
cnnoacot onor. public in general şi stim. d6mne in special, că In nrma 
unei absenţe de 10 ani din ţără, rtintorcandn.se de curâi-d, oferă reeul- 
tatnl stndielor şi practicei sale in diversele ţări din Enropa şi America 
pe onde a voiajat.

A Tkâ r i ü  l urnită: Eau dentifrice de Fermo, se reco-
■ H . H O  g U I u )  nandă jen tin  s| ăl» rea şi albirea dinţilor, 

diapariţinnea mirosului reumatismului gi b dnnrei de gură pneum şi 
iucetarea curgerii sângelui şi intărirea gmgielor.

Q â n n n n l  r l û  r r n l û  num it: Savon Ferme, se recomandă 
C U P U I1 U 1  U o  pentru scôterta şi frăgtsin ea peliţel.

Iu limba Germană pentru băieţi seS fete 
în tote ramurile ale claselor interióre şi 
gimnasiale. Băeţii cari freenenteză eróla 
prot- stantă, pot fi luate şi în pensiune. A 
se adresa la

M. de HEIDENDORF profesor 
Strada Puţu cu plopi No. 4.

^  p H  o b r a d  nom* ^ : ^ a u ^e toilette de Fermo, se rt-
comaudă pentru albirea obrazului, scott- 

rea petelor, dispariţiunea şi prevenirea sbîrcitnrelor şi pentrn subţierta 
peliţel.

Aci8te preparative fiind supnse analieti laborutornlvl chimic al spita
lului Colţea, afi fost găsite bune pentru cure am şi iSj ă tat certificat din 
partea d-lni Doctor respectiv şi voe, pentrn a le oferi Pablicnln., din 
partea Onor. Po.iţie! a Cu pita lei.

Sub-semnatul speră că Oi or Pnblic, va Încuraja incircările fericite 
ale unui Român, stimulaudu'1 ast-fel s continua cn descoperirile sale 
şi in viitor, Rpre a in bogaţi produsele Romane de a<estă categoric, care 
pină in cele din oimă ar tr>ni sfi înlocuiască pe e le  streine.

Sub-ren nati.l spiră hm nenea că Onor. Ziaristică Ri mână, dnpe ce se 
va fi convin* de proprietatea acestor preparative, ăl va recomanda şi 
mai căldnroa Onor. Pnblic.

Depositnl violării, Piaţa Constautin-Vodă, in faţa Circului

INSTITUTUL DE BAEŢI 
„ C O C O R E S C U ”

50, Strada Col ţel, 50.

Direcţiunea adnee la cnnoscinţa onor. 
părinţi, că pot adnee copii d-lor an tă  de 
la 25 August, spre a avea dânşii timpul 
a ’şl pregăti necesarii le pentru iucepm a 
corsarilor la 1 Septembre.

E l f i  k l T l f i C  Moşia O.teni din 
V I  I V & A l f r j  d is tr ic tu l  T e l' o r -

Buoureael — August 1878. 
(774-0)

Ioseph I. Fermo ^
sub-hirurg. w•

•  •  • •

i s a s a a .

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION
C .  A . M B A  A K  

à Paris. 2 Carrefour de la Croix Rouge- 2*
Il te charge de tout-s les con missions commerciales et d’achat des marchan

dises aux prix de fabr que», de la vente des produits etrangers en Frunoe; 
accompagne les voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités de Paris. On 
parle français, allemand, rngse et polonais.

■>fvev»err»VM i *

Dman, pla-a Tîrgu.oi, In apropiere d 
Schelele Turnu-Măgurele, Zimnicea şi 
Ginrgifi cu 2800 pogone tâte arabile, 
pământ de intâia calitate, având case mari 
cn opt odăi pentrn locuit, pivniţă, maga

zii , pătule şi n.6ră, fiind hotărnicită şi 
impropietărită fără nici, o prigonire cn 
nimeni, traversată de apa Tel* ormannlul 
şi Teleormanul, arendată cu 24,000 lei noi 
pe fiţ-care an. —Doritori de a o cumpăra 
se pot adresa la d-nu Vasile Pornmbira 
Strada Sfinţilor No. 4 unde pot vedea pla
nul acestei proprietăţi şi de unde va lua 

| cunoştinţe despre precial gi mijlocul de a 
merge sa vh<jâ acesta moşie.

(7 8 4 -6 )

GALBENI sunt de dat cu 
dobândă cu hypotecă.— A 
se adresa la administraţia 

acestui tjiar. (781- 1)

a lai

E. K E I L H A t l
S T R A D A  I S V O I  I

efectuând orl-ce lucrare de fondt 
modele, desluşiri şeii desemnat cj|

Se asigurâztt buna eseculia 
materialul cel mal bilf

Orl-ce comandă pentrn condm r | (  
pel, instalarea băilor cn tâte atena» 
pnţnrl de carte, pompe pentru 
bninţf, stropitori de grădini, ţ 
efactneŞă grabnic gi bine la

F.

I

■

«D8h4 S

\ W  
m

Asemenea se găsesc tot-d’a-mf |  
posit: Ţevi de vlnmb, ţevi de \  
taci In diferite dimensiuni, p reci o 
căţl confecţionate de tuci pentrn4 
constrncţinnl.

Transmisiuni, carele ş. c. 1., na iul 
posit cn preţurile cele mai tftine. I I

(7  I r

i

i

R O M A N E  I L U S T R A T !
Apa re  de trei ori pe septem&nă : D u m in ică, M ercurl ţ i  Vinei I

3STo. 1 - Í 3 Q  I J S T C L T J S I ' V  
conţinând

DOMNUL SCUMP-AMI
de

Ch. Pani de Kock
se aflâ de vânzare la

TIPOGRAFIA THIEL & WEISSrl
şi la

loti d i l a t l i  I  fliare atât i i  B i c n i  cât si i i  f l i s t r i l
Cu No. 2 4  a început romanul

i o a n a !
de

GEORGES SAND,
Duj ă dorinţa esprimată din mat multe părţi s’a iucepnt cn No. 26 interesantul 1:Bki

MISERABILII LONDREI
DE

P I E R R E  Z A C C O N A .
Aceste din urmă două romane se vor publica aga că câte o fasciculă va ikifii 

urmarea romadulni IOANA şi cea 1-altă urmarea romanului MISERABILlî.
ra m ii
Ï. î l :

/OCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXúi
X

O trăsură (faeton) uşorii şi 
puţin întrebuinţată, şi o pe

reche de cal de cinci ani Împreună cu ha
muri. A se adresa In calea-Şerban Vodă 
(Podu Beilik) No. 45 de la orele 2—6 post-
meridiane.

X ' B ' T t J L . l S T Z  O T T n S T T U i E I & i
X à la VILLE DE BRUXELES
*  --------  . . .  -  . . . . . . . ---------------- -  iPodul Mogo$óieI No. 16 ris - à - ris do Consalatni Hussose

X
 Recomandă magazinul seil asortat In fcot-d’a-una Wrto bine cu ruflriă de bărbaţi yi 4

1   . I _ - .  L . i .  L a _ I V« . I a m  n i  ___Lx -L . SI !.. t /dame, gulere, mánchete, batiste de lino, olandă şi mă lasă, ciorapi pentru bărbaţi ţi da b
flanele fine (crêpe de santé) camiséne, groyette, broderie dantele, cravate de bărbat!i ■ 

V  ieTnf’ cele mal noi forme si culori, umbrele de #ore fi de pldie etc. etc. Atrlgèna !>■ * 
C S  de-c-dată atenţiunea onor. Clientele că din causa orisel am redus fdrte mult preţurr*1

^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl

MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA

« B I I B A V N

G

-A - Xj^A. B E L L E

. i  »  s  s : f
FÜRNISORBL

2 0 ,  O O L T I U  3L B U L E V A R D U L T J I  SX  
Face cunoscut unor. Clientele, c& i a sosit pentru seaonul 

cele mai moderne, fas6ne elegante croite, dupe

Cu H t  unie complecte de Fantasie 
Redingote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco C oupe anglaise

CardeHHUH Bei aissance ¡¿i diferite alte fasône

PREŢURILE CELE
Se prilineşte şi com iludí de tdte felurile de haL.e cure 

se c fee tu edit cu mare promptitudine.

C U R Ţ I  EI
M O G O S I O A I E I ,  C A S A  Q R E O Ê N  T J ,  530
actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urma jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
Lingerie de tête felurile 
fra v a tte  Plastron, Régate etc. negre şi colorii 
Umbrele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tête lucrurile de modă

MAI MODERATE
J O S K F  e n O i V B A u a i

Fnrnisornl Cărţii, No. 20 Colţul Bnlev ardnla! şi Mogoş0iel Casele Grecana.

« M S Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä S S S S Ä M M i S S
1 ip" grat in , T in. 1 & W eiss Pal a t ul  .D aci


