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■ iR'j'lüNl ţ i  RECLAME.:
]o Utero petit, pagina IV, 30 boni 
Ifll, 80 boni, pe pag. II, s  ]eï nol

ItcUiur 3 lei noi linia.

h A t r  fn capitală 10 bani.
ESB IN TOATE ZILELE DE LUCRO.

B l u r o u l  R e d a c  i e i  ş i  A d m i n i s t r a ţ i e i :  P a l a t u l  « D a o ia » .

A K T T J lS rO X T J P tl .
8e priiim»*c in atrăinatate : La D-nil llatuen- 
utrin ă  Vogler In Vieana, WalflaebgaaM loo, 
A. Oppelik in Vienna, 8tubenba«tei 3; Rudolj 
Moine in Vienna, 8eileratfttte 2: Philipp 
L6b in Vienna, Eachenbachgoaae 11: X,. L<mg 
<£ Comp. In P e|ta, Havat-La/fiU dt Comp. 
in Paria, O. Adam 2, Carrefour de la Croix- 
Bouge 2, Paria; Ora(a<£ Comp. Rue Dronot 2 Pa
rii; Kug. Riroutl, 139—140, Kleet Street Loudor

Scrisori nefrancate au se primesc.

Articolele nepublicate se vor arde.

Un număr tn Districte 15 bani.

Bncnresot, 4 septevrie. 
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Cursul de Vieua, 10 septembre 
| Renta ungarii in aur . . . .  84 —
l Bonuri de teeaur ung., I emis. llo  75 

„ » » II » 75 60
! împrumutul auatr, tn hârtie . 60 26 

» • > a rg in t. 62 2o
i Renta austriacâ In aur . . .  71 — 

Lose din 1866 . . . . . . . .  110 60
I Acţiunile b&noel naţionale . . 788 — 

.  ,  auatr. de eredit 202 5o
»■ „ ungare > 198 76

j Argint ......................................  100 10
| Ducatul ...................................  5 69
| Napoleonul . . . . . . . . .  9 33

100 ni&rcl germane . . . . .  57 85

Cursul de Berlin, 16 septembre 
Acţiunile Căilor ferate române. 82 — 
Obligaţiunile române 6o/o . . 88 — 
Priorităţile C. fer. rom. 8P/* 84 70 
împrumutul Oppenheim . . . 102 40
Napoleonul................................. 16 26
Vieua, termen lung.................. — —
Paria » scurt . . . .  81 25

Calendarul filei 
Miercuri, 6 Septembre.
Patronal silei : Mart. fiudocaia. 
Réaâritul soarelui : 5 ore 41 min. 
Apusul soarelui : 6 ore 5 min.
Pasele lunel : prim cuort.

P L E
Bucurescl— Suceava 

Bucuresol. . . .  8.15 n 10.— d
Ploescl................ 9.50 n 12.00 <i
Brăila . . . . .  1.58 n 5.45 4 7.15 d
Tecuoid................ 4.88 n 11.0 a
R om an................ 9.05 d 4.45 4
Suceava, sosire . .12.08 4 9.55 n

Bacnresc—Verelorova
Bueuresel........................7.40 d 10,40 <j
P it e ş t i ..........................10.18 d 8.— 4
S la t in a ......................... 12.81 a 6.30 n
C raiova .......................... 2.20 ţ  3.15 f
Vdroiorovo, sosire . . 6. — n 6.— n

O A  1 E A  T R E 3 S r X J H , I X j O î l

Suosava 
Roman . 
Tecuci . 
Brăila. 
Ploescl.

Saoeara — Buen read
6.11 d 
8.45 4 

12.30 n
8.08 n
7.12

6.46 d 
12.30 4 
6.10 4 
8.10 nU2 4

Bucurescl sosire 8.30 4
Verelorova—Bnoarescl 

Verciorov» . . . . . . .  11.26
Craiova.......................... 8.—
S la tina ................................. 4.45
Pitejtl................................7.08
Buoarescl, sosire . . . .  9.20 4

8.58 d 
2.46 4
4.30 4

Bucurescl—Glargla 
Bucuie*:!.. . . . . . .  9.16 d
ûiargiu, sosire............... 11.85 4

Giurgiu—Bueuresel
Giurgiu............................ 7.26 d
Bucurescl, sosire.. . .  9.48 4

Gala{i—Barbeţi
G ala ţi................. 1.20 n 826 d
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— 4

Bărboşi—Galaţi
Barbeţi . , . , . 2.55 n 6.25 n 
Galaţi, sosire . . . 3.30 n 7.— n

6.05 n 
8.27 n

4.55 d 
7.17 4

7.80 n
8.06 n

7.—n 
8.25n

¡3 (ine esposiţia, românii mer 
ris. vor găsi ziarul „TIMPUL“ 

buis Magasins du Printemps, 
rd Haussmann 70. *

\\
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TEPESI t e l e g r a f i c e*
■ A L E  . T I M P U L U I *

(Agenţia. Ha ros)
(16 septembre, 4 ore seara)

Londra, 16 septembre. ! 
fcg'.eze publică ştirile următoare : 
jvoegte să striveaspă insurecţiu- 

tbuinţănd mase mari de' trupe, 
nţinne a'e iuikeiat intre Rusia 

M.ţ Serbia va măuţiue 40,000 oa- 
àub arme. . Rusia va plăti pa lună 

;W*®'Ad<w ruble. 
fiiHtatul Wilhelm doreşte să ia căruia 

ţearilot in luna lui Octombre.
Eoma, 16 Septembre. 

F ţM a , arată că intre Fngiitura ţi 
| ’ad stabilit bazele unui noü tra- 

acest tratat, Egiptul ar ti pus 
etoratul Engliteriî; aeeasta ar da 

L  mei tnare listă civilă şi ar 
| ţ  o tomisiune anglo-franceză pentru j 

IrsţitMa finanţelor.
E'W vddingtoD, care ia început era con- 
locuţixrt ‘Tunisului de cutie Franţa, ar 

la t stăruinţei lordului Salisbury, care 
isitUt ti obţie din partea Franţei a- 
iuoA 1* această ocnpare.

Censtantinopel, 16 septembre. 
[Vconfirină, eX Euglitera uu va sp ii-  

Greciei.
IIS puteri, cat priveşte aceste ce- 
[r II izolate pe lângă Poartă.
Bit paşa va fi numit mat untăi gu- 
|r sl ‘Cretei.

17 septembre 9,ore dim.
Paris, 19 septemvrie. 

.Débats află că ambasadorul 
a dat ieri in mână loIMidhat-pasa, 

^>Us a Sultanului, care 'i autori- 
merge in Creta dnpă dorinţa lui, 
'I vesteşte că ,un vas ar fi gata  
el ca să 'i ducă in acea insulă pe 

Huţuă cu familia lut.
Itpişk vu pleca (in cursul sëptëma- 
|mÎB. Se.va  îmbarca la Marsilia ş 

ţd’a dreptul in Creta.
JUelgrad, 16 septembre. 

lia a botăril să respingă orl-ce coo- 
P  armată in paşalicol Novibuzuru- 
[jijder-a refuza să iuchee o invoială 

cu Austria. 15,000 de Şerbi şi 
kel s'a unit co n-sculaţi! in ţinutul
tos-

Constantinopole, 16 septembre. 
|rta are de gând să trimeaţă in Al- 

I pe Şefket-paşa ca comisar extraor- 
in local lui Mehemet-Ali.

Ifta zice o u aflat că liga de la Priz- 
ţnpă zisa eî, 160,000 Albanejî gata.

Berlin, 16 septembre. 
Iţţnl de Bismark a sosit, 
nm entol a înjghebat discuţia pro
ra de lege privitor la socialişti 
ţrcancelarul, contele de Stolberg, şi 
jirul Ealenbnrg aii vorbit in favoa- 
Ikiectolul.
I&eichensperger a declarat, in numele 
piui, că acest grnp este iu potrira 
[toiul ; insă că are s i  voteze pentru 
biterea lai la comisie.
I Heldorf, conservator, combate pro
nunţai din punctul da vedere al dăi- 
|i  al eficacităţii sale.

D. Bebel, socialist, apără pe socialişti, 
a căror alianţă, zice el, o căuta odinioară 
guvernul.

D. Bamberger, naţicnal-liberal, voeşte 
aă restringă dăinuirea legii la uu oare-care; 
period, ţ i să statornicească o instanţă dej 
revizie, care să înfăţişeze mal multe ga-1 
rauţil. Densul propune deci ca proiectai! 
să se trimeaţă iarăşi la o comisie de 25| 
membri.

Discuţia va urma măine.

BUCUREŞTI
M a r ţ i  o  (1*7) s e p t e m b r e

Acu câte va zile, anunţând con
vocarea corpurilor legiuitoare, „Ro- 
ngănnl“ zise cfi afară, de cestiile pri
vitoare la executarea tra ta tu lu i de 
la Berlin, represetanţil ţâri! vor a- 
vea a se ocupa şi cu budgetul.

N'atn voit să ’1 întrebăm  atuncea 
iu ce legătură stă  budgetul cu se
siunea extraordinară şi cum se face 
ca guvernul, care se îngrijeşte a tâ t 
de mult de interesele personale ale 
domnilor deputaţi şi se n a to ri, mat 
cu seamă in momenbul de ‘faţă, dând 
fiercare din tre aceşti domni are gân
durile sale acasă la munca câmpului, 
să vie tocmai acuma, cu doă luni 
înain tea deschiderii sesiunii ordinare, 
impunând oamenilor să renunţe la 
munca câm pului şi la gândurile lor 
şi să se mal ocupe In treacăt şi ex 
lentpore şi de buget.

N'am vrut să’l întrebăm despre 
aceasta, fiindcă am gândit că este 
mul bine să deschizâ el însuşi vorba, 
pentru a nu putea zice in urmă câ 
este iar o calomnie a opoziţiei. Vă
zând câ nimeni nu vorbeşte des
pre aceasta, „Românul“ de azi a- 
tinge ear Gestiunea.

Dnpâ obiceiul lui Invâlueşte ha
pul am ar îu tr’o bucată mare de 
hârtie acoperită cu liteiT negre, 
‘adică in tr ’o revistă luugâ.

Vorbind despre anexarea Dobro- 
gel, despre care, după părerea lui, 
corpurile legiuitoare se vor pro
nunţa In curând, si enumerând lu
crările cari vor fi necesare in noua 
provincie^ precum s u n t : construi
rea unul port pe mare la Chius- 
teag e , o reţea de drumuri de fer, 
un pod peste Dunăre la Cernavoda, 
eţc„, zice : „Acestea sunt primele 
lucrări publice de intreprins in Do- 
brogea.' Pentru acoperir ta  lor, va tre
bui să se consacre nu numai tot es- 
eedentul de venituri a l acelei provincie, 
escedenl care m ulţi ani nu va trebui 
sâ fie  niţrebuinţat in întregul stă de
cât numai pentru îm bunătăţiri locale,
dar ş l o snmft oare-care din v e 
n itu r ile  proprie a le  Rom âniei, 
căci intreaga ţa ră  va avea să re
tragă multe foloase din acele lu
crări.*

Adică aci e buba: bauî, trebu- 
i şoare, un noii câmp de exploatat.

Dar de ce a tâ ta  grabă? Nu va fi 
destul timp pentru aceasta iu se
siunea ordinară ? Sad nu este asta 
oare o momeală vădită pentru ne- 
vrlstnicil cu duhul, ca sâ voteze iute 
cedarea Basarabiei şi primirea Do- 
brogel, pentru a găsi acolo un isvor 
de afaceri mal atrăgătoare decât 
munca câmpului, care cea mal mare 
parte dintre deputaţii actuali ăl are 
in lună, incât este foarte ostenitor 
de a'l munci?

Trebue să se voteze doar ime
diat o siiimi oare-care din ve
n itu rile  proprii ale României, 
pentrn executarea unei mulţimi de 
proecte in Dobrogea, inainte do a 
şti măcar cum vom merge cn ocu
parea el ?

Noi insă nu credem câ suntem 
deja a tâ t de departe. Noi nu cre
dem câ M. S. Vodă Ca rol I se va 
lăsa a fi condus de consilierii lui 
actuali până a nu ’şl ţinea seamă 
de jurâm iutul lui de a păzi consti- 
tu ţi un ca şi integritatea terioriulul ro
mânesc.

Ţara intreagâ are jurământul lui, 
şi numai ţara intreagâ, ear nu o 
mână de oameni, ăl poate deslega.

A 2-a Întrunire publică din 
Galaţi.

„Vocea Covurluiulul* scrie: 
Astăzi, la orele 10 dimineaţa, a 

' avut loc, după cum am anunţat, a 
[ doua întrunire publică a cetăţenilor 
Gâlâţenl. De astă dată întrunirea 
a fost nu numai aleasă, dar şi nu- 
meroasă. Sala pavilionului grâdinel 

¡era plină In totul. Aceasta probează 
[câ gâlăţenif, când e vorba de inte- 
[resele vitale ale ţărel, se grăbesc 
! a ’şl face datoria. Onoare lor !

A deschis întrunirea d. decan al 
corpului de avocaţi, d. I Necnlau, 
apoi aù vorbit d-nil avocaţi Pogoni, 
Boţan şi Resu. Regretăm câ timpul 
înain tat şi spaţiul nu ne permite a 
reproduce substanţa discursurilor pro
nunţate de d-nealor. Vom face a- 
ceasta mâne pentrn astăzi ne măr
ginim a spune câ toţi oratorii aû 
conchis că Camerele actuale nu sunt 
competente a resolva Gestiunile ră
dicate de tra ta tn l de Berlin şi pri
vitoare la noi, şi câ pentru aceasta 
trebue a se convoca alte camere 
excepţionale de revizuire, conform 
art. 129 din Constituţiune.

Dintre to ţi representanţil judeţu
lui nostru, numai d. C. Vârlan era 
présent; cel-l-alţî aă dosit, aă fugit 
de contactul alegălo:.lor lor. Con
statăm  aceasta, şi suntem siguri că 
alegătorii le vor ţinea seamă de a- 
cest dispreţ pentru voinţa lor. D. 
Vârlan a aplaudat conclusiunile ora
torilor şi resoliiţiimea aclamată de 
adunare; d-sea prin aceasta a ade

ra t la ele şi le va susţinea in ca
meră. Ii mulţumim pentru deferenţa 
ară ta tă  alegătorilor săi, pe cât n’a- 
vem cuvinte de a blama conduita 
incalificabilă a colegilor săi.

Eatâ resoluţiunea aclamată la fine 
in unanimitate de adunare:

Resoluţiune
Cetăţenii din Galaţi, reuniţi in 

adunare publică, astăzi la 3 Sep
tembre 1878, cred că, după Consti- 
tuţiunea ce şi-a dat poporul român 
in 1866, camerele actuale nu aă 
căderea a resolva unele din cestiu- 
nile rădicate de tra ta tu l de Berlin 
şi privitoare la ţa ra  noastră.

El doresc ca aceste cestiunl sâ fie 
resolvate de alte camere alese in 
conformitatea a rt. 129 din Consti 
tuţinne.

Această opiniune vor susţinea-o 
şi representanţil noştri la Adunare.

Această resoluţiune se va adnee 
la cunoştinţa cui de drept pe calea 
publicităţii.

Preşedintele întruniri?, D. Nicolau.

DIN A F A R Ă

Liga albaneză — ne spune „Cores
pondenţa politică* — consistă din trei 
grupe principale. Cel de ’ntăiă grup 
are scaunul lui la Prizrend, unde se 
află şi comitetul permanent al be- 
gilor musulmani. El pregătesc apă
rarea ţinutului Novi-Bazar. Intre 
Novi-B&zar şi Mitroviţa nu se află 
de cât cinci batalioane de trape re 
gulare; dar după asigurarea unor 
persoane competente 25 batalioane 
de DaşibuzucT sunt de ajuns pentru 
a ţine in eşec cea mal mare ar
mată şi a apăra cu succes ăngustul 
defileă. Numai despre graniţa ser- 
bească ar fi cu putinţă -in trarea . 
In seraschierat se vorbeşte, cum câ 
lagărul, ce se va forma la Cossovo, 
e o mesurâ de precauţiune contra 
Austriacilor, cari ajunşi odată la Mi- 
troviţa, ar putea sâ facă o diver
siune la Salonichi. Lagărul are deja 
25 de batalioane vechi de ale Ini 
Hafiz-paşa, iar alte batalioane nouă 
se vor dirige de acuma 'n&inte de la 
Constantinopol.

Al doilea grup al ligel albaneze 
are scaunul la Ianina şi se ţine gata 
a se lupta cu Grecii, dacă acestea 
ar incerca o răscoală satk dacă ar
mata grecească ar cerca sâ intre in 
Tesalia şi Epir.

Al treilea grup in fine îşi are scau
nul principal in Salonichi, iar in Ma
cedonia subsecţiunl. Acest grup a 
dat un contingent numeros insurgen
ţilor din munţii Rhodope, şi e cu- j 
noscut, câ oraşele cele mal apro
piate de ţinuturile răsculate aă 
primit ordin de la comitetul din

Prizrend să dea câte un număr a- 
numit de oameni.

Nota Rusiei in privinţa Basarabiei.
„Neue Freie Presse“ zice că ba

ronul Stuart, ministru al Rusiei in 
Bucureşti, ar fi Înain tat guvernului 
român următoarea notă relativă ia 
retrocedar. a Basarabiei;

Bucureşti, 28 August 1678..

„Domnule Ministru! După ce tra
ta tu l din Berlin prin schimbarea ra- 
tificaţiunilor a dobândit deplină pa
tere, guvernul meă m ’a însărcinat 
a vă aduce la cunoştinţă moduspro- 
cedendi, pe care guvernul român ar 
avea să T urmeze pentrn ca otâ- 
rlrile Congresului din Berlin să fiâ 
puse in lucrare fără amânare. In- 
t r ’una din depeşele adresate mie 
in această cestiune, d. consilier in
tim de Giers se esprimâ câ ei n in
teresai tuturor d’a grăbi eseentarea 
trtatului din Berlin, a cărui ţin tă  
de căpetenie e fixarea baseloF pen
tru restabilirea păcii turburate de 
a tâ t timp in Oriinte şi m Europa, 
D. de Giers adauge câ guvernul im
periale doreşte ca relaţinnile sale 
cu România sâ fie sincere şi amicale, 
ceea ce e şi in interesul guvernului 
român.

„In privinţa Basarabiei, priimeec 
dela d. de Giers informaţiunea că 
M. S. împăratul ar dori ca retro
cedarea aeelul teritorii) să se efec- 
tuiască după aceeaşi modalitate, care 
s'a urmat la 1857 cu ocaziunea ce
dării lui la Moldova. Precisarea a- 
cestel modalităţi se află in notiţa 
aci alăturată. După această modali
tate , guvernul român ar avea să 
facă următoarele : 1. Să numească 
un comisar investit cu împuternici
rea necesară, ca in unire cu comisa
rul rus sâ stabilească nouele hotare. 
2. Să numească un delegat special in 
scop ca, in unire cu comisarul nu
mit de guvernul imperial, sâ pne- 
cisi ze «mdnuntele ordinel in care să 
se predea autorităţilor ruse terito
riul împreună cu afacerile finan
ciare, administrative şi judiciare. 
Aceiaşi delegaţi vor preda autori
tăţilor române şi partea cedată din 
Dobrogea indatâ ce delimitarea va 
fi resolvată. 3. Dacă inţelegerea in 
privinţa acestor osebite puncte va fi 
in principia stabilită, guvernul ro 
mân va hotărî termenul pentru să
vârşirea ocupării nouelor hotare de 
către oştirile ruse şi retragerea tru 
pelor române.

„Ministerul imperial speră aă gu
vernai român va cumpăni pe deplin 
urgenţa efectuării formalităţilor ne
cesare pentru începerea lucrărilor 
comisiunil. Guvernul imperial are 
intenţiunea ca de-o-camdată s& trâ 
ntită la faţa locului funcţionarii ruşi, 
cari să primească afacerile admini
strative şi jndiciare, pentru ca el 
sâ se poată înţelege cu funcţionarii 
români asupra amănuntelor îndato
ririlor reciproce in privinţa trans
miterii acestor afaceri.

„Excelenţa Voastră de sigur veţi 
cumpăni im portanţa acestei lichi-



T I M P U L

d&rl generale faţă cu relaţiunile vii
toare ale ambelor ţâri. F ără  a a- 
rniuti agitaţiunea, care a turburat 
relaţiunile noastre reciproce şi care 
a atins dureros pe to ţi amicii Ro- 
măuiel, înălţatul nostru stăpăn e 
gata a reincepe cu această ţa ră  bu- 
nele noastre relaţinnl tradiţionale, 
care in adevăr nici-odată n ’ar fi tre
buit să sufere nici chiar cea mal 
mică turburare. Guvernul român dar 
ar trebui ca prin fapte să arate in- 
tenţiunile sale pe viitor şi inainte 
de toate să se folosească de ocaziu- 
nea prezinte, pentru ca prin modul 
săli de a procede să exercite o in- 
fiuinţă otăritoare asupra atitudinii 
pe care va urma-o in privinţa lui 
cabinetul imperial.

„ Guvernul imperial esprimăndu- 
şl dorinţa in privinţa grăbirel mer
sului afacerel care ne ocupă d’o po
trivă, rog pe Escelenţa-Voastră a 
mă vesti căt se poate mal curând 
despre otârirea guvernului princiar 
in privinţa paşilor ce’I va face şi in 
privinţa fixărel termenelor, pentru 
ca guvernul imperial să se poată 
pune, fără amănare, in relaţiunl cu 
osebitele ministere in al căror re
sort cade regularea esecutărel şi nu
mirea delegaţilor speciali.

.Prim iţi etc. „Stuart.*

Literatura privitoare la Dobrogea.

Cărţi, cari să se ocupe anume cu 
Dobrogea, sunt foarte puţine: rela
ţiile de călătorie ale membrului co
respondent al Academiei de ştiinţe 
din Viena K arl F . Peters, notiţele 
lui Spratl şi ale profesorului Szabo. 
Dar sunt multe alte opuri, cari, vor
bind despre Turcia întreagă saü des
pre părţi mal mari ale el, tratează 
cu destulă amănunţime şi Dobrogea 
ânsăşl.

Cităm deci toată literatura, apă
rută in această privire păn’ la anul 
1867.

1. A . Boue. La Turquie cCEurope, 
Paris 1840 4 voi.

Scriere de căpetenie asupra geo
grafiei fizice a intregel peninsule 
balcanice.

In locurile spre apus şi spre nord- 
ost de Silistria Boue n’a călătorit şi 
nici nu vorbeşte asupra lor decât 
in căteva observaţiunl etnografice. 
In tr’o scriere mol nouă a sa Recueil 
<titinéraires dans la Turquie (TEu
rope (2 voi. Vienna 1855) se găseşte 
un scurt pasagiû privitor la Dobro
gea : Route de Toultscha à Bourgas 
vol. 1 pag. 136, pasagiu intercalat 
In descrierea drumurilor, pentru a 
recomanda linia altor călâtorî. ,11 
serait bien temps qu’on connaisse 
positivement la structure physique 
et géologique du F :h-Tépé ou de 
ces hauteurs assez considérables... 
entre Matschin, Isaktschi, Toultscha 
e t Babadagh* zice el.

2. V. Vmke, Das Karassu- Thaï 
zivischen der Donau unterhalb Ras- 
sowa und detn Sckwarzen Meere bei 
Kustendsche cu o cartă şi doué pla
nuri. (In Raporturile societăţii geo
grafice din Berlin anul 1, 1840 pag. 
179— 186.

Acest tra ta t nu e numai cel mal 
important In privire geografică pen
tru partea de sud a Dobrogel, ci el 
cercetează tot-odată renumitul pro
iect de-a uni Dunărea cu Marea 
printr’un canal Insre Cernavoda şi 
Chlustengâ, stabilind tot-o-dată că 
temelia vëroasà a pâturilor geolo
gice mal noué formează piedeca 
cea mal mare pentru realizarea pro
iectului. Tratatul cuprinde o des
criere foarte am ănunţită a valului 
lui Traian şi o notiţă preţioasă a- 
supra rămăşiţelor unor vechi con- 
strucţiunl la Adam Klissi. Carta văii 
Eara-Su, desemnată in măsura de 
Yibo,ooo , cuprinde puţine erori şi e 
de mare valoare.

3. T. Spratt, Captain, Route bel- 
ween Kiustendje and the Danube Lon
don geograph. Society. 23 lune 1856.

Tendenţa acestei scrieri e mal cu 
seamă strategică şi consideră apti
tudinea micului sin de mare de 
Chiustenge şi a imprejurimilor ca 
punct pentru debarcare şi aşezare 
de trupe. Făcând recunoaşteri, in vre
mea rôsboiulul din Crimeea in toată

partea dela Cernavoda până la Ra- 
sova, inteligentul marinar ajunse a 
cunoaşte to t a tâ t de bine dar cu 
mult mal pe larg caracterul geo
grafic şi strategic al teritoriului de 
căt predecesorul săil. El pentru ău- 
tâlaş dată pomeneşte existenţa la
cului de apă dulce de lăngă Canara, 
spre nord de Chiustenge.

Moltke. Der russisch, türkische 
Feldzug in der europäischen Türkei 
1828/9 cu charte şi planuri. Berlin 
1845.

Această carte frumoasă cuprinde 
(pag. 44 et 39). o descriere scurtă 
dar foarte nimerită a cursului Du
nării dela Porţile-de-Fier până la 
mare.

Natura malului drept , ridicat al 
Dunării e considerat din punct de 
vedere strategic cu to t a tâ ta  exac
tita te  ca şi practicabilitatea punc
telor riulul de la Turtucala şi Hir- 
sova pentru arm ate. însem nătatea 
strategică a naturii fi zice a Dobro- j 
gel de nord e asemenea indicată 
fără greş. Fiindcă insă in istoria 
acestui resboit) e mal cu seamă vor
ba de operaţiuni intre Şum la, Var- 
na-Aidos şi Adrianopole, iar în tin 
derile de lăgă Dunăre nu se consi
deră de căt din punctul de vedere 
alu putinţei de-a trece r iu l , de a- 
ceea toritoriu), ce ne interesează ră 
mâne cu mult in urma tra tă rii s tra 
tegice a ţinuturilor Balcanulul, a 
drumurilor mari, a trecătorilor. To
tuşi sunt esenţiale descrierile locu
rilor întărite Issacea. Măcin, Hirsova 
şi Chiustenge.

(Va urma).

O convorbire cu principele  
de Bisinarck.

Corespondintele din Paris al zia
rului „The Times* a adresat aces
tui ziar o scrisoare cu data de la 7 
septembre, In care povesteşte o în- 
trevorbire ce a avut la 2 iuliă tre 
cut cu principele de Bismarck. Vor
bind despre sgomotul din 1875, cum 
că Germania ar voi să facă din noă 
un resboiă Franţei, principele zise:

„N'aş fi dorit pacea acum dacă 
aş fi acel scelerat (Boesewicht) pe 
care Gorciakoff l’a presintat lumel 
In 1875. Toată această istorie, care 
a mişcat Europa şi căreia o scrisoare 
a ziarului „The Times* i-a dat un 
aşa de mare resunet, n’a fost de 
căt o invenţiune a lui Gorciakoff şi 
a lui Gontaut-Biron. Era o inven
ţiune o lui Gontaut-Biron şi a lui 
Gorciakoff, care era doritor să ob- 
ţie laudele ziarului franţez şi să fie 
numit „mântuitorul Franţei*. P re
gătiseră afacerea ca să isbucneascâ 
tocmai In ziua sosirel Ţarului, care 
ar fi apărut ca să pronunţe al sâă 
Quos ego şi ca să redea, numai prin 
presinţa sea, Franciel sicuranţa, Eu
ropei pacea şi Germaniei onoarea.

„N’am văzut nicl-o-dată un om 
de s ta t lucrând cu a tâ ta  năucie şi 
compromiţând, de fudulie, prietenia 
în tre  două guverne, espunăndu-se la 
cele mal serioase consecinţe, pentru 
a’şl putea atribui rolul de mântui
tor, când nu esista nici un pericol. 
4m spus împăratului Rusiei şi lui 
Gorciacoff: „Dacă aveţi dorinţa d’o 
apoteosă In Franţa, aveţi âncâ destul 
credit la Paris, ca să cereţi să 
fiţi represintaţl Intr’un teatru  sub 
un costum mitologic, cu aripi la 
umeri şi înconjuraţi de focuri ben
gale. Dar nu era nevoie să ne re- 
presentaţl ca pe nişte sceleraţi, nu
mai cu scopul d’a publica o circu
lari.*

„Această faimoasă circulară Înce
pea as t-fe l: „Acum pacea este asi
gurată*, şi când mă plânsei d’a- 
ceastâ frasâ, care ac fi confirmat 
toate sgomotele Îngrijitoare, fraza 
fu Înlocuită prin aceasta: „Mănţi- 
nerea păcel este acum asigurată*, 
ceea ce avea aproape aceeaşi însem
nare. Atunci zisei cancelaru lui ru s : 
„De sigur, nu veţi avea să vă lă 
udaţi foarte mult c’a ţl riscat per- 
derea amiciţiei noastre ca să obţi
neţi o zadarnică satisfacere. Vă 
spun franc că sunt amic serios al 
amicilor mei şi duşman al duşma
nilor mei.* De doul ani, de când 
Gorciakofl s’a aruncat In afacerea 
Oriintelul, a văzut aceasta. Fără afa

cerea din 1875, n’ar fi astăzi unde 
este, şi n’ar fi Încercat învingerea 
politică ce a suferit.*

Venind vorba despre F ranţa, can
celarul zise: „O ! Francejil n ’afi fost 
drepţi faţă cu bietul Thiers, Era un 
adevărat patrio t şi figura cea mal 
marcantă care am intălnit-o in Fran
ţa  contimpuranâ. Simţiam un fel de 
milă cu sermanul bătrân  care călă
toria prin Europa in toiul emil pen
tru  a găsi un ajutor, trecănd ade
sea liniile cari ne despărţiră de Pa
ris, chinuit de cererile celor remaşl 
in oraş şi expunăndu’şl viaţa gloan
ţelor soldaţilor noştri, cari trăgea 
asupra lui cu toate că aceasta li a 
fost oprit cu to t dinadinsul.

Mi aduc aminte de o scenă care 
nu o voul uita nici odată.

Ne întâlnirăm  pentru a discuta 
o cestiune asupra căreia nu ne pu
team uni. Thiers lupta ca un „beau 
diable.* Jules Favre pl&ngea, făcea 
mişcări tragice şi afacerea nu îna
inta.

Deodată incepul să vorbesc nem
ţeşte. Thiers mă privi uimit şi zise; 
„Dar ştiţi bine că noi nu înţelegem 
nemţeşte*. „Tocmai de aceea, zisei, 
când negoţiez cu oameni cu cari 
văd că voiţi putea ajunge in fine la 
o înţelegere, vorbesc limba lor; de 
odată insă ce văd că este zadarnic 
de a discuta eu dânşii, vorbesc limba 
m ea; trim eteţl să ne aducă un tă l
macii.*

Adevărul este că aveam grabă; 
voiam să sfirşesc afacerile căt de 
curând. De o septemănă incoace şe
deam ca pe cărbuni aprinşi. Me aş
teptam  in fie care noapte să fifi deş
te p ta t prin o telegram ă care să aducă 
o cerere engleză, rusă, austriacă sad 
intalianâ in favoarea Franţei. Ş ti i  
in tr’adevăr că n’aş fi luat-o in con- 
sidera ţiune; dar cu toată această 
ar fi fost intervenţie indirectă, o 
amestecare in cearta dintre Germa
nia şi F ranţa. De aceea vorbeam 
nem ţeşte aşa a la improvista. Acea
stă tactică produse un efect straniii. 
Jules Favre întinse lungile sale braţe 
spre cer, părul i se facn măciucă, 
şi, acoperindu’şl faţa cu mănile, se 
repezi in colţul odăii rezimându’şi 
capul de perete, parcă n’ar fi vrut să 
fie m artor la injosirea reprezentanţi
lor francejl, cari să fie siliţi a conti
nua negoţierile in limba nemţească. 
Thiers se uită peste ochelari cu un 
aer supărat, se repezi la o masă din 
colţul odăii şi i auziam pana sclr- 
jiind pe hârtie par’câ ar fi prins de 
friguri. După câte va minute el re
veni la mine. Ochii sel cel mici scin- 
teiad sub ochelarii lu i ; gura lui se 
stringea de necaz; cu o mişcare re 
pezită ’ml inmănă hârtia, zicând cu 
vocea reguşitâ şi aproape a sp ră ; 
„Aşa o doriţi?*

Mă uitai la ceea ce scrisese; era 
foarte bine compus şi aproape too- 
mal ceea ce doriam.

începui apoi să vorbesc ear fran
ţuzeşte, şi negoţierile fură continuate 
in limba această.*

Ziarul „Turquie* publicase urmă
toarele ş iru r i:

D. Ştefan Zarifopnlo din Marsilia a 
concepnt generoasa idee de-a face să se 
editeze charte geografice în limba greacă 
pentrn nznl şcoalelor elene din Orient. 
Zafiropol s’aii adresat pentrn acest scop 
d-lnl H. Kiepert, oare s’a ’nsărcinat cu 
desemnarea acestor carte. Un atlant mi
nunat, desemnat de către escelentul în
văţat german, a fost împărţit gratis de 
cătră d. Zafiropulo tuturor şcoalelor din 
Turc’a şi Grecia.

Pentrn a’şl complecta lucrarea d. Kie
pert avea să mal desemneze chartele Gre
ciei, a Turciei, a Enropel şi a României. 
Dar aci s’a ivit o greutate. Eminentul 
geograf a voit a lua drept bază carta sa 
etnografică, cunoscută deja. Se ştuTcă în 
acea cartă coloarea galbenă, care indică 
naţionalitatea bulgară, e respăndită c’o 
prodigalitate desperantă pentru adevărul 
ştienţific. Somităţi geografice aii interve
nit şi după lungi discuţii istorice şi ştien- 
ţifioe, d. Kijpert a rămas convins de ero
rile peste voie, cari s'afi fost introdus în 
lucrările lui de mal ’nainte asupra Ori
entului, şi a hotărît a rectifica aceste 
erori in noua sa chartă a Turciei euro
pene.

Această chartă se va publica în curănd. 
Un număr oare care de exemplare vor in
dica prin culori deosebitele naţionalităţi 
d. Kiepert va oferi c&te-va exemplare con
gresului din Berlin.

„Courrier d’Orient* in tr e b â  pe 
„Turquie*, dacă charba de care vor
beşte, e publicată deja, de vreme 
ce to a tă  lumea se ’nteresează să 
ştie, dacă d. Kiepert a comis in
t r ’adevăr greşeli involuntare şi dacă 
le-a rectificat.

„Turquie* respunse u rm ătoarele:
Ne grăbim a satisface rugămintea oon- 

fratelul nostru, informăodu’l că charta a- 
nunţată e mal bine de-o lună in mănile 
pnbliculnl şi oă se vinde la librăriile din 
Pera.

In noua chartă, pe care d. ’KiepertQa 
’ntitulat-o: Chartă etnocratieă a firilor din 
S  udostul Europei, coloarea ce indică naţiona
litatea greacă, se’ntinde de la lanţul Balca
nilor şi de la ţermil Scardnenlul şi Scumbil 
pănă la cap Tenar şi cuprinde insulele 
mari şi mici căte se află presărate de la 
gura meridională a Helespontulul pănă la 
Candia şi Cipru, precum şi marginea de 
sud-ost a Asiei-mici. Carta e însoţită de o 
notiţă esplicativă.

„Courrier d’Orient* s’adresă atunci 
d-lut Kiepert ănsuşl, rugăndu’l să 
lămurească o afacere, ce i se părea 
frauduloasă. Ia tă  respunsulul geo
grafului :

Berlin, 7 Iulie.
Domnul mefi,

Aveţi intr’adevăr cuvănt a vă indoi de 
autenticitatea chartei, care, precum aflu 
din scrisoarea d.-v. dela 27 iunie, se de
bitează sub numele meii la Constantinopol.

Adevărat, că după cererea unul comitet, 
constituit la Atena m’am insărcinat cu 
redacţia delinieril topografice şi cu parţea 
istorică şi archeologică a unei mari charte 
murale a peninsulei greceşti, chartă menită 
pentrn trebuinţele şcoalelor greceşti şi a- 
vănd pentru acest sfărşit nomenclatura in 
limba grecească. Această chartă, care se 
se tipăreşte şi se publică in acest moment, 
poatta la titlu dar numele meO de autor 
(oovtajffiaiţ (jiv ojco' X . E. Kiicept) dar şi 
numele comitetului editor (et sxSo&sit; Si 6sro' 
too ev ■dd-q'va.iţ aoXXo'ţoo irpo'c StdSooiv twv 
âXXrjvtxiov ŢpajqiĂtwv) şi in fine — cu litere 
foarte mari precum i se cuvine generosu
lui Mecena — numele d-lui M. Zarifopu- 
los. înainte de a se termina gravarea char
tei, comitetul iml propuse s’o colorez pen
tru uzul didactic in acelaş fel precum il 
aveţi sub ochi: m’am opus cu vioioiune 
pentru că acest colorit imî părea tenden- 
denţios şi propriii a cauza neinţelegere la 
cei, ce n’ar avea in vedere de cât nnmele 
meii de autor; de vreme ce propriile mele 
idei asupra etnografiei acelei ţări, precum 
le enunţasem deja in charta mea etnogra
fică, eraă cu totului tot deosebite de ideile 
ce cătaS a se esprima'in noua chartă.

Inse charta fiind sub tipar, n’am putut re- 
trage, precum aş fi voit, nnmele mefi deantor» 
nici n’am pntut obţinea, ca numele adevăratu
lui autor al coloritului, D. Paparigopulos, să 
fie adaos la titlul saă şi mal bine la nota es
plicativă a chartei: tot ce s’aii acordat in 
ultima instanţă a fost o notă (in limba 
greacă), care zice, că coloritul nu esprimă 
realitatea iţistribuţiunii etnografice actuale, 
precum s’aii fixat prin observaţinnile în
văţaţilor europeni, ci regiuni ideale, in 
care s’ar putea stabili, intr’un ohip cam 
vag, predominarea istorică a cutării satt 
ou tării naţionalităţi, ceea ce afi căutat a 
se esprima prin cuvăntnl: regiuni ctnocraticc.

Am consimţit fără de voie la acest aran
jament după observaţinnile celebrului is
toric grec, că forma dată titlului ş i notei 
ajunge pentrn a mă deslega pe mine de 
orice responsabilitate pentru această parte 
a chartei, oare intr’adevăr se află in con
trazicere ou toate resultatele studiilor mele 
etnografice, publicate păn’ acum. Aş fi 
dorit, ca să se facă aceleaşi reserve şi in 
oharta cea mică, reducţiune făcută de-un 
litograf a chartei mari de 9 fol şi oolo- 
rată in acelaş mod, care e adaosă la un 
memorifl de 5 pagine, al cărui autor, oe 
n’a voit a ’şi iscăli numele, e tot d, Pa- 
parrigopulos,

Nu văd din scrisoarea d.-v. dacă me
moriul, (al cărui scop, precum autorul a 
bine voit a mă asigura nu e decât de-a 
face cunoştinţă charta cea mare, publioulul 
sciinţific), daca acest memorii! zio s’a ’m- 
prăştiat pe la cL-v. sat! dacă mal există 
şi alte copii ale chartei celei mici fără text. 
Puteţi judeca bine, că adevăratul autor, al 
acelei carte nu mă priveşte pe mine ca au-

V
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tor, mal ales că vă spuifi, că m  
nici un singur exemplar şi ci lin 
văzut nnul din intămplare in ţţ  
tografulul. „Turquie* (No. de 1 /  
pe care-aţl bine-voit a mi’l ti eh 
dar foarte răii informată, dat I  
eu sunt acela, care am oferi k  
congresului! N’aş fi consimţiţi 
de-a lăsa numele mei! nici m&i 
restrînsă, care poartă t it lu l: 
fie marea chartă a d-lui Kiepen 
presupus, că se va face uz in j in  F 
cum se pare intr’adevăr prin im  
aflu nu numai de la d.-v, oi i 
părţi. Trebue să i  se epue pubn 
nu ştie să deosebească bine fine 3 
că toată responsabilitatea tend.l u 
acestei charte rămăne asupra c  .] 
atenian şi a mandatarului sei!,j. 
gopulos.

Sunt etc Enttc .fa
Berlin, Lindenitraise 13.

REVISTA ZIAREKta

a
Chiar in Anglia, undei 

vorba de a se înstrăina ci) 
terito rial insulelor britanifiJş 
lordul Beaconsfield crede ¡Fl 
bine a se convoca din not iţe
ril Camerei \pomunelor, s * |  

D IOpronunţa de aprobă safi 
guvernului.

Cestiunea pare foarte c i t i ;  
acum patru ani, când s'a 4« 
parlamentul in Anglia, nu r l  
de loc de resbelul, ce s’a rfe 
tre Rusia şi Turcia ; de p o iw i 
avut cabinetul englez in arjA  
prejurare a resbelulul; de 
sulei Cypru, şi alte asem eim  
fel dar, alegătorii, in anul UN 
avut in vedere alte imprejrwl 
ast-fel, mulţi işl zic la Lopm, 
ţa ra  nu a putut prevede?Jkv 
mentele de astă-zl, şi că, jeli 
mare, nu s’a pronunţat, aoţi 
ani, de cât având in vedei 
nile interioare de atunci. .j

Aceleaşi apreciârl se pot Hta 
face şi asupra situaţiunil i p  
căci nimeni nu poate cornii 
ţara, in 1876, când s ’aă f ţ l  
gerile pentru Senat şi C am t* | 
in faţa altor îm prejurări d»v|t 
de astăzi.

Chiar de am lăsa la o p i t i  
tiunea trebuinţei de a se rAr 
alte Camere, cari special si* I t  
se pronunţa asupra BasarateS 
brogiel, şi asupra impftmântii le  
raeliţilor, totuşi este peste pM 
a se putea susţine că deputiilf 
natoril, aleşi in alte impreVA 
sut impresiunea altor trebcpfc 
putea fi el astă-zl com petiţia 
pronunţa asupra dificultăţile V

Ori sistemul representatiul* 
vedere reeditata practice şi.al 
rate de a se a fia adică voiny ţ  
ori acest sistem nu este de 
ficţiune spre a se amăgi poj|i 
de o parte, iar pe de alta a s( 
vernulul, prin această ficţiv 
instrum ent chiar pentru a 
voinţa naţiunii.

Daca sistemul represintati\ 
vedere cazul al doilea, apoli I 
ministerul radical işl inde J h 
bine misiunea, cerând actuala ■> 
presintanţl al ţâre i asentim el < 
la modul cum propune guveijfi 
solvarea dificultăţilor zilei. 4 I

Dacă insă sistemul rep re jl; 
are in vedere de a se afla ţ 
adevărată a ţârei, atunci nuj • • 
cea mal mică îndoială că trJ  r  
se convoace alte Camere in 1<h h 
lor actuale.

Numai spirite ameţite şi i' i i 
nice pot susţine compentinţa 
relor actuale; căci ţa ra  nu i 
mic despre urmarea guverna

0  Cameră numai atunci pot 
patru ani, cănd nimic esce 
nu se petrece in timpul ăsto 
ani al vieţii sale constituţj 
cănd insă totul se schimbă 
resbele intervin, cănd pacea 
cheiă, cănd părţi din teritorii 
ţâri se sfâşie, cănd isvorâsi 
uni vitale, ca cele ce s ta i  Ai, 
ordinea zilei, — a se susţineţi 
supra tu tu lor acestor cestiuţjp 
mere alese in timpuri normali W 
tru  c estiunl ordinare, sunt 
ten te a lucra... a se susţine a or 
este o m onstruositate..

ii

}



I Jhra urmează a fi consultată, 
Irebue lăsată la o parte. Daca 

[Ronsnltată, cum se poate sus- 
|mandataril el, aleşi in 1876, 

nu era vorba de cestiunile 
K8 de astăzi, pot să discute 
otărască in numele naţiunii, 

Raţiunea nu se consultă di- 
[ astăzi... in comiţiile popo-

leclinăm dar competenţa Ca* 
ţ actuale de a se pronunţa a- 
iificultăţilor zilei „şi sub acest 
|le vedere*, că, adică, o Ca* 
leasă in timpuri normale nu 
derea a cerceta şi hotărî de 
tiunl ordinare, ce se pot pre- 

|câ aă să se intămple in tim- 
|el sale constituţionale de pa- 

Ori ce alte cestiunl insă, 
poporul, cănd ’şl-a ales re* 

anţil, nu le-a putut prevedea 
■  şă se intămple, cum este per- 
Ve e teritorii! şi alte asemenea.. 

■  cestiunl, o Cameră veche nu 
n^iţetinţa, nici a le atinge, nici 
)e itsolva.

vorbiţi, vom zice protivni- 
^ftri,de aflarea ruşilor in ţară... 

beastă prelungire a străinilor 
mântui românesc voă vi se 

Işte. Ori cum insă... uitaţi că j 
iile in Franţa la 1871, aft avut 

Tpe cănd Germanii călcaţi ăncă

Spământ francezi or! cum insă... 
aii că tot voi singuri v’aţl incu- 

cu laude, susţiind că, cu tot 
ui cailor străinului pe pâmăn- 
[ânesc, naţiunea romănă nu 
o singură zi a se bucura de 

I  tutulor libertăţilor pu-

bine dar, daca esistă ăncă li- 
ile publice, nu numai pe hâr- 

, nu namal in cuvântările voastre, 
\nrealitate... atunci lăsaţi cuvân* 

»1 poporului... el să se pronunţe. 
Cnavocaţi-1 in comiţiile lui, pen- 
cs naţiunea, liber consultată, să 

Mată vorbi... să vâ poată răspunde!...
(«Preş»,.)

cât-va timp Încoace, mal toate 
independente Întreabă pe 

iWevu unde sunt trofeele române. 
ri^HentraUzarea*, In numărul din 

ijmă, scrie despre aceasta urmă- 
i^nlaxele:

JIDj la o margine la cealaltă, Europa 
'danoaşte astâ-zi, că în faţa grelelor îm- 
" iMjors-/ în cari se găsia armata impe- 
** Ui nai, după învingerea de la Plevna.
: - romănă scăpă onoarea armelor rase,

1 Dunărea şi intrănd în resbel cn

Bvora tinerilor noştri laptător! şi 
da care s’a acoperit armele romăne 

[notoriile repurtate la Plevna, Vidin,
■ şi în celelalte locuri, snnt fapte 
Haite; dovadă despre aceasta snnt
irile ataşaţilor militari al paterilor 

Hpe lăngă armatele luptătoare şi 
jicarile făcute prin >Monitornl ofi- 
da către gnvernnl noatrn; o dovadă 
tete Eroul nostru M. S. Domnitorul,
■ luat parte neîntrerupt la toate 
ţ  expunendu-se la cele mai mari 
w

ce atestă mal mult gloria şi vic- 
npnrtate de o armată snnt tro- 

♦ea culege de la inamic. Ştim că 
, romănă a luat o mulţime de tro- 

l’teonm drapeluri, arme şi tnnnrl. 
i  j 10 spus că toate aceste trofee e’afi 

in ţară la întoaroerea armatei noaa- 
e peste Dunăre, s’a zis de anii, pănă 
concentrarea armatei, că ele se ţin 

k Olt şi că se vor aduce şi depune 
irsenalele noastre odată cn defilarea 
atei prin BncnreştI. Nimic insă din 

acestea: armata s’a des concentrat, fie 
corp a intrat in garnisoana ea, ear 

•t ale nn ee v8d; gnvernnl nu ne spune 
lingnr cnvănt.
ată lumea se întreabă, cn drept cu

ce e’a făcut cn trofeele noastre ? 
ilă diferite versiuni in această pri 
f; gnrele rele merg pănă aeolo, in 
fermă, că trofeele lnate de armata 
bă in resbelnl cu Tnroia, ni s’aă ră 
de bnna noastră aliată Roşia; ear 
tio că ele 1 a’afi dai de bană voe 

Hramul nostrn ea semn de dragoste 
•otament.

li ştim pănă la ce punct aceste tise 
11 adevărate, de aceea rugăm pe ga
fe, ca pentru liniştirea spiritelor, pen- 
1 onoarea naţiunii şi a bravai noastre 

B*te, să rnpă tăcerea, să ridice per

deaua ce acoperă acest mister şi să spne 
ijăril, unde snnt trofeele armatei romăne, 
Această oerere o vom face neîncetat gu
vernului pănă ce vom avea respnnsnl şeii.

Dintr’o corespondenţă primită de 
„Presea* estragem următoarea des
cripţie foate interesantă:

In primele zile ale Ionel angnst, se 
răspăndi vestea că in nnnl din oele două 
oteluri ce snnt la Sinaia, a sosit d. Rada 
Mihaifi, prefectul poliţiei Capitalei. Foarte 
puţin interesa aceasta pe lumea de aici; 
unii insă, cari 81 cunoşteau, începură a 
bănni că faimosul prefect nn va pleca din 
Sinaia, fără a se distra cn ceva, demn de 
el şi de ai săi.

Şi aveafi dreptatea, căci iată ce se in- 
tămplă in noaptea de 7 august.

In seara zilei de 7 angnst sosesc la o- 
telnl din Sinaia, in o trăsură ce venea din 
Capitală, domnele Jamelia Mauţach, cn o 
soră a d-nei şi două copile ca de 10 ani, 
fiind acompaniate de d. Marcus Brantis. 
îndată după sosire merg toţi in sslaj de 
măncare, nnde Inăndn’şl cina, trecură în
dată in odăile otelnlni spre a se repansa. 
Noaptea venită, totnl era in tăcere ca 
după obiceiul locului, lămpile stinse, noap
tea cn întunecimea ei coprinsese totnl, ni
meni nn se aştepta la vre-o enrprisă, cănd 
tocmai pe la ora 2 dnpă miezul nop- 
ţei, toţi pasagerii otelului se pomenesc cn 
nn sgomot îngrozitor in antrenl din stagiul 
al doilea; toţi toţi intrase frica, mai ales că 
căte-va săptămăni înainte se intămplase 
jefuirea unui hangiii la o mică distanţă de 
Sinaia ; întunecimea domnea peste to t , 
numai la o uşă se auzitul bubuituri şi 
strigăte. Căţi-va soldaţi, c’nn ofiţer şi În
soţiţi de d. Rada Mihaiti, stăteai! grăma
dă la uşa odăii No. 12 , împreună şi cn 
nn Busingiov, agent de Poliţie, strigănd 
mărcii să deschiză, fără a avea pe primar, 
eub-prefect, sad cel pnţin pe otelier. Ne
norocitul Marcus Brantis, care se afla in 
odaia No, 12, strigă din nănntrn: ce vrea 
ce are cn dBnsnl, el nn poate deschide, 
cerea să vie otelierol. In fine, nenorocitul, 
vezned că e aproape a ’i forţa uşa, de 
frică deschise; de odată dete năvală in 
odae 6 soldaţi armaţi pănă in dinţi cn 
bfiionetele la puşti, 81 înconjurară şi nu
mitul prefect strigănd mereu : lnaţi’l, ln- 
aţi’l, el e. De aceste strigăte, nenorocitul 
de Brantis rămăsese nim it, nepntănda’şi 
esplica atăta onoare ce i se face, mai ales 
cănd observă că nn vede nici pe otelier, 
pe primarul locului; dar, spre a nn fi lnat 
desbrăcat, cern voia a se îmbrăca, şi in 
acelaşi timp rugă pe toţi ce’l ineonj urafi 
a-’l permite a anunţa pe damele ce acom
pania despre arestarea Ini.

Atunci se repede prefectul Rada Mihaifi 
la el şi ’î pane mâna pe obraz, dnpă care 
retrăgendn-se, aceste cnvinte: nn e e l; 
apoi ordonă eoldaţillor şi ofiţernlnlţa ee re
trage, şi plecănd cn toţii, adresează d-luî 
Marcus Brantis nrmătorele cuvinte: nn e 
nimic, d-le, nn eşti d-ta, peejtul căutam 
şi lăsănd pe nenorocitul uimit in odae, 
pleoară cn toţii. Tot otelul era intr’nn 
mare neastămpăr, nepntăndn-şl esplica ce 
este, ce e’a intămplat; la toţi 'e era groa
ză. Tocmai la zină pasagerii merg a lua 
informaţinnl de la chelner, care le nară 
faptul in toate peripeţiile In i; atunci nn 
oare-care, de fel de cam prin jadeţele pe 
nnde băntuia vestitul bandit Radu Anghel, 
in faria-i nebună şi plin de indignare, 
zise: se poate o fi fost Rada Mihai, dar 
faptul e adevărat de nn Reda Anghel 1 A- 
cnm cănd se cunoaşte faptul in toată go
liciunea Ini, cititorilor, puteţi a’I da cali- 
ficaţia ce merită.

C R O N I C A -
Adunarea generală a societăţii pentru 

fond de teatru romăn din Ardeal se ve 
ţinea in oraşul Alba-Inlia la 10 şi 11 
octombre stil noii, on următoarea 'pro
grama :

Ziua ăntăia 10  octombre.
Preşedintele va deschide adunarea la 10 

oare înainte de miază z i , in localitalitea 
ce va fi destinată pentrn şedinţele adună
rii generale.—(După deschidere'se vor a- 
Iege doi secretari ad-hor.

Se va alege o comisiune de 5 membri, 
la care se vor insorie acel domni, cari 
vor voi a fi membrii societăţii, dănd o- 
ferte in bani sa ii in obligaţiuni conform 
statalelor, precum şi pentru n primi tec- 
sele de la membrii de pănă acum. — Se
cretarul societăţii va da cetire raportului 
oomitetulal despre lucrările acestuia de la 
nitima adunare generală, şi se va lna con-

T I M P U L

olnsiunl asupra raportului.—Casierul so
cietăţii va ceti raportai despre atarea ca
sei şi peste tot despre membrii şi averea 
totală a societăţii.— Se va alege o comi
sione de 5 membrii pentru cercetarea ra- 
portnlul casierului.—Se va alege o comi
sione de 5 membrii, la care se vor arăta 
propunerile, ce’V ar' face] spre înaintarea 
scopului societăţii.

Se vor ţinea discursuri corespunzătoare 
societăţii şi arătate mal intăifi comitetu
lui central.

Ziua a doua 11 octombre.
Comisiones aleasă pentrn înscriere de 

membrii şi primire de taxe şi oferte, va 
face raportai săli şi se va lna conelusiu- 
nea necesară.—Comisiunea aleasă pentrn 
esaminarea raportului casierului va rapor
ta despre aceasta.—Comisiunea aleasă pen
tru propuneri va raporta despre aceste şi 
se vor lna conclnsinnile necesare.— Se va 
decide loca) şi timpal adunării generale 
viitoare.

*
Sinucidere. — Eri, nn ofiţer rus s’a si

nucis nn revolver. Se zice că causa ar fi 
fost o intrigă amoroasă.

*
€Steooa României, din Iaşi scrie :
Sămbăţă seara nn fort prin efracţinne 

s’afi săvărşit in cancelaria Comitetul a! Per
manent a jndeţnlni nostru.

Şeful de biurott primind apuntamentele 
impiegaţilor, afi pns acea sumă in o la lă 
de fier aflătoare acolo. A dona zi insă ea 
s’a găsit spartă şi banii, la 1,187 franci, 
lipsă.

Forul pănă astăzi nn s’afi descoperit 
ăncă.

Bănuiala ar cădea asnpra unui lampiet, 
care, ni se apone, ar fi acum arestat.

*

Aniversarea Grmiftd. — .Independenţa* 
din Iaşi scrie : Graţie Eminenţiel Sale Pă
rintelui Iosif Nanieann, M.tropolitul Mol
dovei şi al Snceavei, glorioasele ambre de 
la Qriviţa afi avut şi ele * coliva lor şi o 
veclnică pomenire.,

Nn găsim cnvinte, destul de puternice 
şi espresive, pentrn a mulţumi respectuos 
ş’a arăta adănoa noastră recunoştinţa înal
tului Prelat, care a ştiut să cugete româ
neşte şi se reinvieze printre noi datinele 
străbune şi respectul ce datorim acelora, 
cari afi dat viaţa lor pentrn a acoperi de 
gloria flamnra romănă.

Altarul ne-a scăpat naţionalitatea, prin 
urmare bisericel datorim reamintirea stră- 
lncirei neamului romăneac.

Iuchinăndu-ne dar respectuos bisericel 
romăne, mulţămim cn recunoştinţă înal
tului Prelat şi, pnnănd rngsle noastre u- 
mile bi ne-cu ven ţărilor sale prea sfinţite, 
esclaraSm cn ţara adevărată către Cel de 
Sus : »Veciniei pomenire umbrelor glo
rioase, cari afi acoperit de strălucire dra
pelul neamului romăneac.»

•

DecorafiX—M.Sa Domnul a bine voit a a- 
corda autorizaţiunea pentrn a primi şi purta 
ordinele mal jos citate, următoarelor per
soane: d-lnl major Falcoiann Michail, cru
cea de cavaler al ordinului «Coroana Ita
liei», ee i s’a conferit dn Majt statea Sa 
Regele Italiei, insignele ordinalul St. Ana, 
clasa I I I , d-lnl sub- locotenent Pantazi 
Ştefan, din regimentul 4 de linie, antori- 
saţinnea pentrn insignele «Cracai de Ta- 
kova», ce i s’a conferit de Alteţa Sa prin
cipele Serbiei.

înalt Prea Sfinţiei Sale Iosif, mitro
polit al Moldovei şi Suceava, auto- 
rizaţinne pentrn a primi şi purta in- 
eingnele ordinalul «Sf. Ana», clasa I, ce 
i s’a conferit de Majestatea Sa împăratul 
tutulor Roşiilor; D-lnl A. Cantacnzino, 
consilier la inalta cnrte de justiţie şi ca- 
saţinne, insignele ordinalul «Sf. St&nis- 
las“  clasa I, d-lnl loootenent-colonel Sat
inan Di mi trie, din regimentul 7 de călă
raşi, insignele ordinului «Sf. Ana», clasa 
II, d-lni major Fălcoianu Michail, din re
gimentul 7 de dorobanţi, insignele ordi
nala! «Sf Ana*, clasa III.

*
Numiri in ramura Judecătorească. — Prin 

inalt decret domnesc snnt numiţi şi per
mutaţi :

D. M. Grigorin, licenţiat in drept 'de la 
fuoultateA din Paris, actual prim-preşe- 
dinte al tribunalului Covnrlni, membru la 
curtea de apel din Focşani, in locnl d-lnl 
G. Constantinescn, demisionat.

D. Gr. I Colnmbeann, lioenţiat in drept 
de la facultatea din Bucureşcî, actual prim- 
preşedinte al tribunalului Doljifi, supleant 
la curtea de apel din Craiova, in local 
d-luî G. Hagiesou, demisionat.

D. Victor Stoica, doctor in drept de la 
facultatea din Bologue, fost jude instruc

tor, judecător de instrucţiune la tribunalul 
Prahova in local d-lnl Samnrcaş, demi
sionat.

D. M. I. Simionescu, doctor in drept de 
la facnltatatea din Tulnsa, actual membru 
la tribunalnl Brăila in aceleaşi calitate la 
tribnnalnl Put na. in locnl d-luî M. Cos
tase u.

D. C. A. Mavrodin, licenţiat in drept de 
la facultatea din Aix, actual jnde-instruc- 
tor la tribnnalnl Brăila, membra de şe
dinţă la acelaşi tribunal, in locnl d-lul M. 
I. Simionescu.

D. G. Teişan, licenţiat ia drept de la 
facultatea din BncnreştI, actual jndecător 
de instrneţiune la tribunalnl Dîmboviţa, 
in aceeaşi calitate la tribnnalnl Brăila, la 
local d-lul C. A. Mavrodin.

D. Dimitrie R. Popişteanu, licenţiat in 
drept de la facultatea din Bncnresşti, ac
tual proenror la tribunalul Bnzăfi in lo
cnl vasnt.

*
Băjenia din Basarabia.—«Vocea Covnr- 

lninlul» ne spune că de că te-va zile şti
rile cele mai alarmante circulă prin Galaţi 
relativ la cele ce se petrec in acest mo
ment iu Basarabia. O băjenie întreagă ni 
se apune că se pregăteşte acolo. Prefecturi, 
tribunale, casierii, penitenciare, şcoale, etc., 
afi primit ordine telegrafice de a împa
cheta şi retrage arhivele, a transporta lu
crările de valori şi a vinde pe cele ce n’ar 
plăti costul transportului. Pe toată zioa 
vedem pe stradele Galaţilor basarabienl ce 
încep a emigra. Se vede că Inarea Basa
rabiei este sosită la puntnl ei final, şi Ca
merele, cari nn se vor intrnni de căt la 
15 ale carenţei, se vor trezi in faţa nnui 
fapt îndeplinit. Deja mobilierul şi arhivele 
seminarului din Ismail snnt sosite la noi, 
şi poliţia caută local pentrn aşezarea lor. 
Tinerimea romănă mai toată, snntem in
formaţi, este decisă a părăsi Basarabia. 
Bătrânii şi câţi-va {proprietari prea mult 
ingagisţl cn interesele lor, snnt sigurii ce 
vor remânea acolo.

Este curios insă de a vedea că o ast-fel 
de mare mişcare se săvârşeşte la o parte 
a ţereî, şi cn toate acestea guvernai să nn 
comunice ţereî nici-o informaţie, nici o 
notificare prin «Monitor», prin care să fim 
puşi in posiţie de a şti ce trebne să cre
dem din câte circulă prin public şi ce 
nu trebne să credem ! Ast-fel, se vorbeşte, 
că unor autorităţi li a’a dat ordine a strînge 
arhivele şi ale espedia; altor înalţi func
ţionari, precum presidentulul Curţii en ju 
raţi, că ’I s’a dat ordine de a deschide 
Cartea juraţilor la 1 Septemvrie in Ismail, 
Publicul, mistificat de atâta fapte contra
zicătoare, nu mai ştie ce trebue să crează, şi 
comerţul se găseşte in cea mai mere zăpă
ceală cu transacţiile sale. Din toate aceste 
punte de vedere se impune intr’nn mod 
imperios necesitatea ca gnvernnl să gră- 
easoă prin «Monitorul oficial* : ce s’a in- 
tămplut cn Basarabia, dacă afi luat’o deja 
Ruşii, ca să ştie publicul cum trebne aşi 
regula afacerile şi interesele ee le are pe 
acolo.

OBSERVAŢII METEOROLOGICE

Pe zioa de 3 septembre 1878.
Găeştl. — Liniştit, 22 gr. plns.
FiliaşL — Senin, 19 gr. pi.
Urlaţi. —  Senin, 24 gr. pi.
Roman. — Senin, 17 gr. pl.
Văleni. — Liniştit, 16 gr. pl.
Păjcanî. — Liniştit, senin, 10 gr. pl. 
Iaşi. — Liniştit, senin, 21 gr. pl. 
Alexandria. — Liniştit, senin, 20 gr. pl. 
DrăgăşanI. — Liniştit, cald, 21 gr. pl. 
Ginrgin. — Nor, vănt, 20 gr. pl. 
Roşiori. — Senin, 19 gr. pl.
Bnzăfi. —  Senin, frumos, 20 gr. pl. 
PIoeştL — Senin, cald, 20 gr. pl. 
R.-Vălce». —  Senin, 18 gr. pl. 
Tărgovişte. —  Senin, frumos.
Bacăfi. —  Senin, cald, 20 gr. pl.
Fălcifi. —  Senin, 20 gr. pl.
Leova. — Senin, 24 gr, p.
Vaslnifi. — Senin, 24 gr. pl.
B ărlad .— Senin, lin iştit, 19 gr. pl. 
D orohoifi.— Senin, lin iştit, 19 gr. pl. 
Botoşani—  Senin, lin iştit, 25 gr. pl. 
Fălticeni.— Senin, cald, 18 gr. pl. 
Olteniţa. — Senin, 26 gr. piui.
Craiova. — Noros, vănt, 13 gr. pl, 
T.-Frumos. —  Senin, oalm, 22 gr. pl. 
Ismail. — Senin, oalm, 19 gr. pl. 
Galaţi. — Senin, 25 gr. pl.

UN A R’C H IT E C T ROMÂN

Streinii cari afi văznt ee erafi Bucu
reştii aonm cinci-sprc-zece safi două-zşcî 
de nul. văzândn’i ee snnt nstăzî, pot crede

că nn nofi oraşifi a lnat locnl celui vechili, 
Co toate acestea, capitala Romăniel este 
tot aceeaşi. Nimic in eitnaţiune, nici in 
impărţeala ei nn a’a schimbat. Singura 
modificaţiune ce i s’a adns a fost aceea 
care decurge din pătrunderea bonului gust 
şi a civihsaţiunil in pnblic şi din măsu
rile de igienă şi de salubritate, ce cea mai 
elementară prudenţă prescrie. Şi pe lângă 
«naltele ce snnt ăncă a ee face, ceea ce s’a 
făcut deja este un imens progres asnpra 
trecutului.

Mal toate popoarele afi avat sistemul 
lor in arta de a construi. La noi, con- 
strncţinnile, pănă mal dennă-zi, erafi lă
sate in voea intămplăreî. De acolo, acele 
bizare şi urite prodncţinnil ale zidăriei, 
cari făceafi oraşele noastre să semene cu 
nişte sate diforme şi neregulate. Patra pe
reţi, mai mult safi mai pnţin drepţi, o in- 
velitoare aşezată fără nici o simetrie, fe- 
reetrnl mici şi pătrate, prin cari aerai şi 
lumina pnteafi abia pătrunde, eată in ce 
consista srcbitectura adoptată, fără nici o 
altă variaţinne, de meşţerii noştri! zidari. 
Această stare rudimentară de lncrnrl nn 
putea dara. Cn civilisaţinnea, bnnul gnst 
pătrnnzănd in publicai romăn aşa de iu
bitor şi de simţitor de ce este frumos, sis
temul primitiv de a construi fu părăsit. 
Proprietarii de binale incepnră a nn se 

{mai mulţumi en ceea ce până aci Însene 
găsit suficient. EI recurseseră la modelări 
mal conforme cn trebuinţele vieţel şi cn 
confortul traiului modern, şi oraşele noastre 
Inară nn aspect ce nn avuseseră până aci.

Arcbitectnra, cn toate acestea, are incă 
mult de făcut, până să se împlânte la noi 
in ţară. începutul este bun; insă credem 
că nn se dă ăncă destulă indemnare acelor 
ce ar voi ee cultive această ramară a şti
inţei. De aceea puţin tineri îşi simt cura- 
gini de a’şl aplica activitatea la studiul 
unei arte care, teamă le este, că nn’I va 
resplăti îndestul de munca oe’şl vor da. 
Mal toţi aceea cari construeec snnt streini. 
EI monopolisează ridicarea tntnlor edificin- 
rilor, de multe ori fără altă grijă decăt 
aceea de a câştiga bani. Românii par a 
se feri de a Ie disputa palma zidirilor şi 
preferă a se da la alte studii mai lucra
tive. Credem ci aceasta este nn răii; că ar 
trebui se incuragiăm pe acei cari ar voi 
s& se ocupe cn această ramară a ştiinţei, 
căci numai cu modul aoesta, după cura 
avem astăzi buni medici, jurişti, ingineri, 
vom avea şi bani arcbitecţi.

Printre pnţinil romani cari afi avat cn- 
regial de a ee consfinţi architectnrei, pa
tern cita pe d. Constantin Stefanescn Sa- 
vigny, tener, dnpe căte aflăm de cel mal 
mare talmt. Este deetnl, pentrn a da o 
idee despre meritele d-lni Stefăneacu, ne 
spunem, d-sa a făcut cu succes şcoală de 
bele-arte din Paris. Medaliat de această 
şcoală, societatea centrală de architecţi din 
Paris, (recunoscută printr’nn decret irapS- 
rătesc de utilitate publică) aşa de dificilă 
fi de scrupuloasă eănd este vorba de a 
priimi pe cineva in senul ei, sub patro* 
naginl d-lni Garnier, arehiteotnl operii şi 
a multor monamante din Paris, şiald-lnl 
Magne, architectnl Vandevilulul din Paris, 
şi actualmente architectnl hotelnlai de 
Viile din acel oraş, i-a deschis braţele şi 
l’a admis printre membri săi. Aceeaşi o- 
noara i-a fScul’o şi societatea de arobitecţi 
din Bruxelles, şi direcţiunea care a prăsi- 
dat la construirea palatului Exposiţiei din 
Paris l’a găsit destul de demn pentrn a-I 
încredinţa mal raniţa lucrări la Troeadero. 
Pe la finituljanulul 1876 d. Censpaeh, burg- 
mestrnl Brnxelnlni, l’a angajat pe d. Ste- 
fănescu a termina nn proiect ce făcuse 
domniasa cn succ<s, intruniree printr’o a- 
venne Columna Congresului cu piaţa Mar
tirilor şi Bulevardal de Nord.

D. Stefanescn este, prin armare, nn t8- 
n8r de merit, care face onoare ţârei sale 
şi care, snntem siguri, va prima încurajă
rile ce merită. Despre noi, nn avem de
stule cnvinte pentrn a-I mnlţămi de silin
ţele ce şl-a dat, pentrn a’l îndemna ea 
persiste in calea ce a apucat, şi pentrn a’l 
aplauda pentrn sncoesele ce a obţinut.

B IB LIO G R A FIE
CURS ELEMENTAR

de
A R I T M E T I C A
Cn miel deprinderi de raţionament 

Coprinzănd peste 1000 eseroiţii de căleai 
şi probleme resolvate şl enunţate pentrn 
nani claselor primare şi I-ia seconda re de 
ambe-sexe, de D. Mirosea, profesor de ma
tematică la gimnaziul Lszăr din Bucu
reşti. Preţul 1 I. 50 b.

D r  Fe lix , —  R aport general pl 
1877 asupra serviciului san ita r a 
oraşului BnonreşfcL,
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CATRK ONO». RANEE! LES GRANDS MAGASINS DU PRINTEMPS DIN PARIS au onére a aduce la cunostijdLj 
A Ü SOSIT ,tote etofid*4 crie noui peut tu 8«rop*1 d i tomna şi de i*rnă.

CATALOGUL GENERAL IN LIMBA FRANCESÄ Şl GERMANĂ va apare pe Ia 25 Sapi 4 l  
—— Şl se va trimite GRATIS ŞI FRANCO la orl-cine va cere. Pentru priimirea catalogului să s H
voiastca dar A SE ADRESA franco către GRANDS MAGASINS DU PRINTEMPS, No. 70, BOULEVARD HAU8SMANN.

blUROU DE INF0RMAŢIUNE

Douî tineri bine educaţi caută două 
Domnişâre plăcute pentru conversaţie care 
să vorbescâ limba francesă săQ germană, 
îns& să preferă limba francesă, dintre care 
una să cnn6sc& şi la Piano la cas deci 
nu se pote amândouă.

Cn condiţiona forte avantagibse.
F. BINDER,

Biarofi de informsţiune, strada Stavro- 
poleoB (Piaţa Constantin Vodă) No. 9.

(785—1)

LECTIÜNI PRIVATE

In limba Germană pentru băieţi séQ fete 
în tóte ramurile ale claselor inferióre şi 
gimnasiale. BSeţii cari frecoenteză scula 
protestantă, pot fi luate şi în pensiune. A 
se adresa la

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

VENDARE
Snb-semnatnl în calitate de procurator al 

d-lui Gastner din Pesta, fac cunoscut că in 
Şina de 1 Septembrie a. c. pe la ora 11 a. m. 
voi vinde prin licitaţie In Suburbia Mântn- 
leasa Strada Mântuleasa No. 17 în curtea 
D-luI L Langoşi; 17 diferite trăsuri forte 
elegante sistemnl cel mal noii şi din fa- 
bricele cele mal renumite, doi cai de loca 
16 ■/, pnmul, sunt în etate de 5 ani, la păr 
mnrgl, şele englezeşti, hamuri, mobile şi 
altele, nedisfăcunduse la 1 Sept. totul, li
citaţia va urma la 2 şi 3 Septembrie spre 
cunoştinţa amatorilor care vor voi se con
cureze sa publică acesta de sub-semnatul.

L OroveţI
(787—0) Strada Bateriilor No. 21.

1N8TITUTUL DE BAEŢI

„ C O O O R E S O T T ”
50, Strada Col ţel, 50.

Direcţiunea aduce la cunoscinţa onor. 
părinţi, că pot aduce copii d-!or ancă de 
la 25 August, spie a avea dânşii timpul 
a 'şl pregăti necessriile pentru începerea 
cursurilor la 1 Septimbre.

GALBENI sunt de dat cu 
dobândă cu hypotecă.—  A 

ţ u u u  se adresa la administraţia 
acestui ţjiar. (78i—i)

C. N. STEFANESCU SAV1NY
AECHITECT

E L E V  M E D A L I A T

Fonderia de Tuciù
a lai

E. KEILHAUER
SCOALE! D£ BELLE ABTE DIN PARIS
Membru al Sooietătel centrale de architec|T din 

Paria şi Bruxelles, etc.
Anunţă că a descins un atelier de architecţI 

sub direcţiunea sa.
Doritorii de a face oonstrucţiuni şi a co

manda p lanuri, sunt rugaţi a se adresa 
Strada Cornetului No. 56, îu dosul St. 
Visarion, safl la administraţiunea acestui 
Ziar.

La Librăria Universală

L E O N  A L C A L A Y
18 Calea Mogoşoiei 18,

se află de văoZare pe doă tablouri mari 
pe hârtie de desemn bună In 24 colori :

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

reche de cal de cinci ani Împreună cu h a 
muri. A se adresa în calea-Şerban Vodă 
(Podu Beilik) No. 45 de la orele 2—6 post- 
meridi&ne.

II

I N S T I T U T  F R Ö H L I C H
Maison supérieure d'Education pour demoiselles de maisons distinguées 

h VIENNE I, Grünangergasse No. 1.
Ce Pensionat, dans lequel furent élevées grand nombre de demoiselles 

des premières familles roumaines, commence son 30-ième cours d’Etude 
le 1-er Octobre. La musique, le chant et les langues étrangères y  jouissent 
d’une culture toute particulière. Programmes à disposition. (792 8)

Utriti Eipsitie Universala
din Paris

(1878), in lnngime de un ruttru şi lăţime 
de 65 centimetre,

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

cadero; şi cel-lalt Palatul din Câmpul lui 
Morte împreună'cu vederea intregă a Pa
risului.

S T R A D A  I 8 V O R

efectuedă ori-cc lucrare de fondărie după 
modele, desluşiri séü desemnuri date.

Se asigurdză buna esecutare cu 
materialul cel mal bnn.

OrI-ce comandă pentru conducererea a- 
pei, instalarea băilor cu tóte atenansele lor, 
puţuri de curte, pompe pentrn diverse tre- 
buinţî, stropitori de grăd in i, ş. c. 1. se 
efectneZă grabnic şi bine la

P.
Asemenea se găsesc tot-d’a-una în de

posit: Ţevi de vlumb, ţevi de fer şi de 
tuci in diferite dimensiuni, precum şi bu
căţi confecţionate de tuci pentru diferite 
construcţiunl.

Transmisiuni, curele ş. c .!., un mare de
posit cu preţurile cele mai eftine.

(777— 1)

TBOIPÏTTA C A nP iT IB
Intrâga col cţie de când a aii 

numele de Buciumul şi până în ii 
a încetat d’a mai vorbi dimpreui . 
tru l ei scriitor Cesar Bol iac.

Acest monument al litera tu rii 
la a cărui clădire a lucrat pal;] 
ani şi trei săptămâni marele mu 
află de vânZ&re la Tipografia >  
strada Academiei No. 24.

IÔN POLESC

V

fost administrator şi col» 
acestui ţjiar.

DOCTORUL BLUMENFELD »a mu
ta t Ca-

MOUL A . TT ELIË R
DE

] FOTOGRAFIE şi PICTURA
4 ^  »

i
I_  F .  IS/LĴ NTDX Sc Comp

21, Călea Mogoşioel 21; vis-â-vls de eo fetăria Capaş.

Se efectuează ori-ce fel de fotografie şi p ictură, de orl-ce fel de mărime, 7
E

A eşit acum de sub tipar :

M o ţii ş i  C u rca n ii
două conferenţe ţinute la Ateneul 

din Bucureşti de

ea Moşilor No. 27 vis-a-vis de Pomu-Verde 
'Tamis.)

DE  V î N Z A R E ,  districtii »
man, plana Tirguiuî,în apfjţ 
Schelele Turnu-Măgurele, Z 
Giurgiü cu 2800 pogóne tôt 

pământ de întâia calitate, având • ^  
cn opt odăi pentrn locuit, pivni', n 

pătule şi m6ră, fiind hotlhÄL
împropietărită fără nicî, o prifn 
nimeni, traversată de apa Telicri 
şi Teleormanel, arendată cu 24,011 
pe fie-care an. —Doritori de a oi 
se pot adresa la d-nn Vaeile P.tmn 
Strada Sfinţilor No. 4 unde potrd p, 
nul acestei proprietăţi şi de unei 
cunoştinţe despre preciul şi miji ¡i 
merge sa vaZă acesta moşie.

DiM

CE SE  PO A T E  C A P A I.
* * M i r V T « T U  «  W 'W t Æ . Ï V C I

LA DESFACEREA SPECIALITĂŢILOR U P A N Z A R Ï
X>. -A.. X. O D O B B S O t r ,  

conţinând :
Moţii : Rescoala Românilor Ardeleni sab 

căpetenia lor Horia, in iarna 1784— 1785. 
— Episod din istoria Transilvaniei. (Con- 
fereuţă din 11 Fevrnarie 1878).

Curcanii : ' Luarea Rahovei de către oşti
rile româneşti, la Noemvrie 1877. — Epi
sod din nltimnl nostru răsboiă cu Turcia. 
(Conferenţă din 23 Martie 1878).

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

Cam., in Bucureşti, Calea Mogoşoaiel No. 7 
— Preţul 2 lei noni. —

modul cel mai nofl şi elegant aprobat in cel mal înalt grad prin 
feră un lncrn solid frumos cn fidelitatea a naturei.

y w w w w  W W W  W  W  W W W

ROMANIA SI BESBELDL ACTUAL

GUVERNANŢII si GUVERNAŢII
de

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION
C .  A D A  M

à Paris, 2 Carrefour de la Croix Rouge. 2-
Il re charge de tout-s les commissions commerciales et d'achat des marchan

dises aux prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en France; 
acroirpagne les voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités de Paris. On 
parle français, allemand, russe et polonais.

r v m w n m m m i P f w t t w f

N. B L A R E M B E R G  

Ediţia II
Precedată d’o scrioare a autorului către 

editor. — Se găseşte la toate librăriile din 
capitală. P reţu l 2 le í n. Comándele pen
tru un număr mal mare de esemplare, se 
pot adresa Ia Librăria d-lui L  Szóllosy, 
piaţa Teatrului, pentru editor.

Cumpărătorilor de la 20 esemplare In 
sus, se dă un ratai de 20  %. — Expediţia 
se face grabnic.

L I N G E R I A  D I N  V I E N A i i

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

franci : 
franci :

Pentru 5 franci ; 
Pentru 5 franci 

6 franci: 
5 
5 
» 
f  
5 
5 
3

Pentru
Pentrn
Pentru
Pentru
Pentrn
Pentru
Pentrn
Pentru

franci : 
franci :

Calea Mogoşoiel P alais „D acia“
5 franci : I Pantalon séü 1 Camisón de Pichet de ârnS.
5 franci : 0 cămaşă de Oxford ongles.
4 franci 50 bani : I părerii Ismane bărbăteşti.
5 franci : 6 perechi manchote ori ce fason.

5 franci : 6 gulere pentrn bărbaţi do olandă fină.
Pentru 5 franci : 18 gulere engl., In orl-oare fason şi mărime.
Pentru 5 franci : d părechl ciorapi patentate. j

6 gulere modeme pentru dame, după alegere.
12 batiste albe de p&nză adevărată.
12 batiste bine colorate tivite şi spălate.
6 prosdpe de p&nză curată.
6 şervete da masă de pânză adevărată 

franci: 12 şervete albe de oaaifi. •
franci : 1 cămaşă modernă, simplă séü brodată.

2 batiste ou monograme fin brodate.
1 batistă francesă fin brodată ou dantele.

8 franci : 1 corset de damă 
Pentrn 61/2 franci : 0 cămaşă de nâpte de dame.
Pentrn i  franci: 3 peptorl fin brodate pentru cămăşi de bărbaţi.
Pentru 8 franci : 1 fustă de pichet de iarnă.

1 camisón modern brodat.
1 faţă de masă colorată cu ciucuri, pentru café.
1 cămaşă séü o pereche de ismene de damă, bogat brodâtes 
1 fustă costum plissé.
1 bucată Tulpan.

Pentru 25 franci: 42 de coti =  I bucată Chifon fren|uzesc.
Pentrn 10 franci : I bucată Robe d’enfants an laine couleur.
Pentru 18—24 franci : I bucată Tartan angles de 5 coţi.
Pentru 20 franci : 24 co(I Pichet.
Pentru 5—12 franci : 0 flanelă séü o pereche de ismene de lină.
Pentru 18— l i  franci ; 1 bucată pânză de bumburg, de 86—45 coţi.
Pentru 55— 68 franci : 1 bucată pânză de Belgia de 60 ooţl.
Pentrn 75—108 franci: 1 bucată pânsă Corona de 58 coţi
Pentrn 115—210 franci : 1 bnoată Toile Batiste francei.
P en trn  12—35 franci. Plapăinâ de U ní fó rte  fine.

Afară de articolile menţionate se găseşte tot-d’a-una trusouri complecte.

Calea Mogoşoiel P ala tu l „D acia“ .
ComănŞiledln districte însoţite eu pretai respectiv se ver efectua foarte grabnic sonerii

Pentrn 5 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentrn 5 franci: 
Pentru 5 frânei:

MARELE MAGASIN DE HAINE
VST -A - L i .  B E L L E

J O S E F
FÜBNISOKÜL

CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA

«HlIUBAIiM
2 0 ,  C O L T I U L  B U L E V A R D U L U I  S I

Face cunoscut onor. Clientele, cft i a ’ sosit pentru sesonul 
cele .mal moderne, fasdne elegante croite, dupe

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

Pardessus Becaissance şi diferite alte faséne

PREŢURILE CELE
Se priimeşteNi comilmll de tóte felurile de haine care 

se erectuéfjii cu mare promptitudine.

CURTIEI
M O O O S I O A I E I ,  C A S A  Q R E C Ê N U ,  2 0

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 t6te felurile 
C ravatte Plastron, Régate etc. negre şi colorii 
U m brele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tête lucrurile de moda

MAI MODERATE
JOSEV «n’CriVBAUM

Fnrnisorul CnrţiT, No. 20 Colţul Bnlev ardnlnî şi Mogofóiel Casele Grecénn.

Tipografia, Thiel A Weisa Palatal „Dacia".


