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Ide Bncurosol, 6 septevrie.
Iile . .  .  ., 104 l08</(
feeniale . . . . 98*|» -
tiv  rarul . . 91'/a —

urban . , 85 —
licipal al Capii. 95 —
Iji!................. 175 —
E l ................. 220 —
ăluia . . . . . 80 —
lâpel cu premii 24 23 (0
|4a ! ............... 64‘|a -
I i i . . . . .  <. 99 60 —
I  * 2497 '|a 2497 '/j

• 12211» 122 >|t

Cinul de Vieno, 17 septembre 
Renta ungarB In aur . . . .  83 80 
Bonuri de tesaur ung., I emis. 110 15 

i > » H. ■ > 78 50
împrumutul austr, In h&rtie . 60 10 

,  .  » argint. 61 75
Renta austriacă in aur . . .  70 96 
Loee din 1866 . . . . . . . . 110 50 
Acţiunile b An cel naţionale . . 782 —

,  .  austr. de credit 227 60
.  ,  ungare > 198 60

Argint.......................................  100 40
Ducatul.................................... 5 62
Napoleonul. . . . . . . . .  9 42>j»
100 m&rol germane..............  58 05

Cursul de Berlin, 17 septembre 
Acţiunile C&ilor ferate române, 32 */, 
Obligaţiunile române 0°/o . . 82 75 
Priorităţile C. fer. rom. 80/t 84 »/* 
împrumutul Oppenheim . . . 102 *1«
Napoleonul............................... 16 27

I Viena, termen lung................— —
Parii ,  scurt . . . .  81 27>A

Calendarul 411*1 
Joui, 7 Septembre.
Patronul silei : Mart. Sozont.
Bdsăritul soarelui : 5 ore 42 min. 
Apusul soarelui : 0 ore 5 min.

I Pasele Ionel : prim cuart.

P L E O A  ^ E A  T R E N U R I L O R
Bncnresei—Giurgln 

Bucurescl. . . . . . . .  9.16' j  6.05 n
Giurgiu, sosire . . . . .  11.85 ţ  8.27 n

Giurgiu—BueurescI 
Giurgiu. . . . . . . . .  7.26 d 4.55 d
Bueuresol, sosire.. . . 9.48 9 7.17 4

Galaţi—Bărboşi
Galaţi . . .  . . . 1.20 n 826 d 7.80 n 
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— ş 8.06 n

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi . . . . .  2.55 n 6.25 n 7.—n 
Galaţi, sosire . . .  3.30 n 7.— n 8.25b

linearele!—Snceavu Suceava—Bncnresei
Bucurescl . . . . 8.15 n 10.— i Suceava . . . . 6.11 4 6.46 4
Pioasei . . . . . 9.60 n 12.00 j Roman . . . . . 8.45 4 12.30 ţ
Br&ila . . . . . 1.53 n 5.46 ! 7.15 4 Tecuci.............. 12.30 n 6.10 ţ
Tecuci ü . . . . 11.404 Brii la . . . . .
Roman . . . . 4.454 Pioescl............... 7.12 4
Suceava, sosire . .12.03Ş 9.56 n Bueuresol sosire 8.80 4

Baonrese—Verelorova Verderón—Bncnresei
Bucarest! . . . . . . 7.404 10,40 4 Verciorova . .  .
Piteşt! . . . . . . . 10.13 4 3 . - 4 Craiova. . . . . . . . 8.— c
Slatina . . . . 6.30 n Slatina. . . . .
Craiova . . . . 8.154 Piteşti............... . . . . 7.08 c
VSreiorova, sosire . . 6.— n A— » Bucurescl, sosire . . . . 9.20 (J

1 1  ţine esposiţia, românii mer- 
Paris vor găsi ziarul »TIMPUL* 
knds Magasins du Printemps, 

krd Haussmann 70. *

fcl’ESI TELEGRAFICE*
B a l e  .t i m p u l u i *

(Agenţia Havas)
| (|7 septembre, 4 ore seara)

Londra, 17 septembre. 
|]jrd* anunţă, ca flota englezească 

ordin s& stea in faţa insulelor 
[® r: iar apoi să se retragă in golful 
BmAă la deplina deşertare a armatei 

|ti.
L DailiMsws* zice că ambasadorii a doe 

ed ¿5 informat pe Poartă că e posibil 
V* ţine.\ şi un al doilea congres pentru 
fiilaras pi punerea in luerare a trata- 
ilf de Berlin.

pţoLnbii că Midat-peşa va fi ineăr- 
V  liniştească insula Creta.

[17 septembre, 8 ore seara.)
Viena, 17 septembre. 

a operaţiilor ofensive cari au in- 
\ Îs U, prin trecerea Austriacilor, co-

rR de generalul Bienert, peste Sa va, 
para toată linia ce merge dala Sava, 
| Sacova şi Gradaciac, in spre rial 
jpa, a fost oenpată de oştirile impă- 

1«.

"  fi II septembre 9 tre dim

J Londra, 17 septembre.
ist-pişa va pleca joi. Se crede că an- 
Rţ* ee i fc’u acordat d’a merge in 

H  Mvesteşte o cnrăndă rechemare 
fm .

Berlin, 17 septembre. 
ţtagul. — Discuţia a fost lungă 
ipra proiectnlni de lege in potriva 
bi. D. de Bismark tăgădneşte orl- 

ştaţie ca socialiştii; el loveşte de- 
| socială ca pe- o vrăjmaşă a Sta- 
a societăţii. Proiectai de lege im- 
socialiştilor a fost trimis la corni-, 
membri socialişti şi poloni aii vo- 
ra.
* . Vieno, 17 Septembr.
J .  — In vreme ce oştirile austriaca 
pava, generali) 1 Szapary a reiuce- 

lnne combinată. Un despărţimăot 
¡Ra găsit, la 16 septembre, Gra- 

jKşertată de răsculaţi. împrejurai 
wî,populaţia se desarmează merefi. 
iva împotriva Bihaţulul a fost re- 

^ re întăriri. Răsculaţii aii fost im- 
lăngă localităţile Iskcice, Oats, 
Mnsinavatz, şi aii fost paşi pe 

lin poziţiile lor intărite de la Ze- 
iji" companie austriacă a fost atacată 

|ii icsnrgenţl lăngă Trebigne şi a 
arderi grave.

BUCUREŞTI
|ţrcurl 0 (ÎS ) septembre

sânul* in numéral de vineri 
Ittnvrie începe prin a contesta 
Kredinţă a organelor conserva- 

combate maniera noastrâ de 
U in privirea modulul de sáne
le] stipulaţi uni lor tratatului de 
pin şi in urmă vine in favorul 

sale — oft o simplă, camerâ 
ceda Basarabia şi primi Do- 
— cu citate din Bluntschli, 
am fost aciea, cari am sus-

ţinut că citate de socotinţe, păreri, 
opinii (jugements, Urtheile) din au
tori străini dovedesc lipsa de cuge
tare proprie şi abuzarea de buna cre
dinţă a publicului, căruia nu i se dă 
spiritul intregel că rţi , prin urmare 
nici spiritul lacurilor citate, ci numai 
petece de fraze, ce se potrivesc cu 
ceea ce voim a dovedi.

Lăsând d'oparte acuzările de rea 
credinţă —  vorba ceea : „ el d ă , e l 
lip if* —  pr’n care »Românul* voieşte 
să inducă de mal inainte pe public 
in eroare, prevenim numai pe con
fraţii delà »Românul* de a nu ne 
sili, să ne întoarcem la argum enta 
a d  baculum , de cari am fost adesea 
nevoiţi a ne servi faţă ca aceşti iu
b itori de ad ev ïr  confraţi. In fapt 
insă daca renunţăm de a întrebuinţa
0 manieră mal viguroasă de a dis
cuta, n’o facem doar pentru că »Ro
mânul* ar fi incetat de a merita un 
tratament părintesc, ci pentrn că 
ne am săturat noi ânşine de a mal 
indrepta un lucru strimb prin chiar 
firea lui.

Deci lăsând la o part 3 buna sad 
reaua credinţă, cu care discută »Ro
mânul», venim la citatele din Blunt
schli.

lat ăl e :

Find că am invocat pe Bluntschli şi 
şi fiind că »Pressa* a admis autoritatea 
acesta! eminent jurisconsult, să ne refe
rim din nnoă la-densul :

In Dreptul internaţionale codificat Blunt
schli zice :
1 »Art. 706. Cănd o parte de teritorii! 

este cedată printr’nn tratat de pace, a- 
ceastă cesiune este valabilă in dreptnl in- 
temaţional, chiar dacă constituţiunea sta
tului care cedează ar interzice acest act.«

Dar sa va zice că aceasta priveşte drep
tul internaţional şi nu răspunte direct la 
dorinţa oposiţiuniî.

Să dăm dar „Presse!« răspunsul otări- 
tor oe cere.

Bluntschli, in Teoria generală a statului
zice :

»Astăzi teritoriul e zis inalienabil şiin- 
dirisibil ; nu poate fi alienat de c it  prin
tr’nn mod escepţional şi in formele drep
tului public in virtutea unei legi.«

Şi ca comentarii!, Bluntschli adauge :
Constituţiunea prusiana de la 1850, care 

stabileşte inalienabilitatea teritoriului, o- 
tăreşte la art. 2 că limetele teritoriului nu 
pot fi schimbate de eătprtntr'o anume lege,*

Iacă un antor, şi nn autor de o autori
tate universale, care susţine întocmai tesa 
noastră. Aşteptăm acum de la »Pressa* 
s ă’şl ţie ouvăntul, măcar o dată in asis
tenţa el.

Ca să ajungă la această eroică décisio
ns, o rugăm să puie alături art. 2 al 
eonstituţianil prusiana cu art. 2 al con- 
s ti tu ţi un ii romăne, şi eă’şl aducă apoi •- 
minte acest articol *’« oprit da loc pe Pru
sia de a fi modifica de mat multe ori frnnici- 
riele fără Să eonvoaee pentru aceasta o con
stituantă.

In privirea dreptului internaţio
nal codificat renunţăm de-a urma ci
tatul : 1. pentru că »Românul* ftn-

suşl prin fraza «dar se va zice etc ' 
recunoaşte că citatul nu e ad  rem  
2. pentru că nu există nici un drept 
internaţional, dar şi mal puţin ăncâ 
unul codificat (cartea lui Bluntschl 
nefiind de cât o în cercare indivi 
dualâ); 3. pentru că acel art. 706 

\ spune cu drept cuvânt, cA dacă noi 
am fi Încheiat un tratat de pace 
am fi legaţi prin el, chiar daca con
stituţia noastrâ ar interzice actul 
cesiunii. Noi neincheind nici un tra
tat de pace cn nimenea, art. 706 
din codificarea lui Bluntschli nn poatş 
li invocat in contra noastră.

Acum venim la opul, pe care Ro
mânul Îl numeşte teoria g en era li a  
Statului şi al cărui titlu adevârât e 
A llgem ein es Staatsrecht.

Vom reproduce întreg pasagiul din 
capitolul XXIV (pag. 223) ca să se 
vază ânc'-odatâ in ce fel Românul 
escamotează toate părţile câte nn'I 
convin, citând nnmal bucăţele, cari 
isolate, nu represintâ spiritul tex
tului.

lat ă l :

In fine imtrăinasea teritorialul statului 
safi a unor părţi a lui in formele şi dnpă 
noţiunile dreptnlnl privat, precum afi o- 
biclnnit a o face in evul mediQ toţi re
genţii, cari vindeaă, amanetai! sad îm- 
părţeafi 1) teritorial lor ca nişte moşii, nn 
mat e astăzi compatibilă cu caracterul, 
public al suveranităţii teritoriale. Drep
tul public modern mănţine din eontra 
ca regulă 2) principiul ntalienoMtiiăţii şi 
mdiziisibiiităfit teritoriului statului. Numai 
prin escepţie se poate admite o înstrăi
nare în forma dreptului public, în tetne- 
iul unei legi saS în urma nnor tratate 
internaţionale, Ia cari se numără şi îu- 
chtierile de pace. 8)

Hugo Grotius mal cere după dreptul 
natural, daca o parte a teritoriului sta
tului are să fie instrăinat, si nu fie de- 
cjnns numai consimţimentul întregului corp 
a l statului, ci şi conSenlimentul locuitorilor 
acelei părp ' de teritoriu: o cerere foarte 
dreaptă, de vreme co e vorba de întreaga 
existenţă de stat a acelor locuitori şi de 
vreme ce e peste putinţă ca el să fie re- 
presentaţl într’an mod suficient în legis- 
laţinnea statului întreg, in momentul în 
care aceasta e dispusă pentrn disolnţinnea 
comunităţii.

Dar sila împrejurărilor va fi în cele mal 
multe cazuri de acest fel mal tare de căt 
acel principiu al dreptului natural.

Nota 2. Rectifiicări de graniţă nu cad sub 
noţiunea înstrăinării teritoriului statalnl. 
Prin ele nn se înstrăinează o parte a te
ritoriului statului, ci se determină numai 
mal de aproape cuptinSui adt viratul ui terito
riu al statului. Dar daca, pentru scopul 
arondării nnnî stat se deslipesc f i  se dait

1) Aşa se ’ntămpla şi in anticitate, dar 
numai la statele, a căror principi aveai! 
putere absolută asupra ţării şi oamenilor. 
CL exemplele aduse de Hugo Grotius I, 3,13,

2) Constituţia franceză de la 1791 II, 
§ 1 1 ,  «Le royaume et un et indrcisible.» 
pentru statele germane vezi Zaehariae Deu- 
tsohes Stats-und-Bundesrecht I § 83.

3) Constituţia prusiană de la 1850, art. 
2.» Frontier le acestui teritorii! de stat 
nu se pot schimba deoăt printr’o lege.»

în schimb întregi întinderi de teritoriu, locuite 
mal Al seamă, cari fă ră  de nici o îndoială 
au aparţinut ptin acum Statului, atunci aceasta 
numai este o rectificare de graniţă.

Istă dar, cum citează »Românul 
cu bună credin ţă pe Blttnschli şi cum 
&1 cităm noi cu rea credinţă. Mal ale3 
alinea ultimă triumfătoare a Rom ănu  
/«/in care ne provoacă să comparăm 
art. 2. al constituţiei prasiane cn 
cea română, e nn model de bună 
credinţă.

In faptă Blunstschli cere ca ins 
strein area  teritoriului statulal să nu se 
facă de cât in formele dreptului pn 
blio, prin o lege.

Neapărat că prin o lege, căci şi 
constituanta face legi. Dar forma 
dreptulnl nostru  public nu e o ca 
merâ ordinară.

Constituţia noastră nu dă compe 
tinţâ Camerei de cât in privirea rec- 
tiScărilor de graniţe. In nota 2 
Bluntschli arată forte clar, ceea ce 
e rectificare de graniţă, pe când »Ro 
mânui* asuda s’arate din textul tra' 
ţaţelor, că cedarea Basarabiei e o 
o rectificare de graniţă.

Noi am definit de mult, că nu e 
o rectificare sa ti schimbare de gra
niţă, ci o înstrăinare a teritorialul 
statala!, şi că pentru o asemenea 
instreinare dreptul nostru  public nu 
admite competenţe camerei ordinare

Cât despre art. 2 a Constituţiei 
prusiene, el poate fi ori căt de idep- 
tic cu art. 2 a constituţiei noastre 
argumentul »Românului* va fi tot 
absurd; de vreme ce Prusia nici nu 
are altă cale de a hotărî decât a- 
oeea prin camerile ordinare. Prusia 
n*a avut nici constituante, nici a- 
dunărl de revizuire— puterea legiui
toare nu emană de lâ popor, ci de 
la reg e. Camera Prusiei n’are drep
tul de iniţiativă, voturile el de blam 
nu influenţează puterea executivă a 
statului, a treia parte din membri 
senatului sunt numiţi de rege, cu un 
cuvânt ori de câte ori se naşte vre 
un conflict intre coroană şi adunări, 
coroana face ce vrea şi adunările 
merg acasă, deşi membri acelor a- 
dunărl sunt oameni, cari ar putea 
cu mal mult cuvânt să pretinză că 
sunt naţia, decât adunătura de stâlpi 
de cafenele şi de cartofori din dea
lul Mitropoliei.

DESTAHUIBILK DOMNULUI DE BLOWITZ

Ziarele străine se ocupă de con
vorbirea d nulul de Blowitz cu prin
cipele de Bismarck, publicată in »Ti
mes* acu câte-va zile şi reprodusă 
de no! in numârul de erl.

Opinia principelui Bismarck, ex
primată in acea convorbire, asupra 
principelui GorciacofF nu este de loc 
măgulitoare pentrn acesta, ineftt

se pare intr’adevâr că prieteşugul 
Intre cel doi cancelari s'a cam ră-rit.

Ziarul oficios al principelui Bis
marck, ,Die Post“, vorbind despre 
destăinuirile corespondentului englez, 
se exprimă in privinţa lui Gorcia- 
coff intr'un mod, care nu lasă nici o 
indoialâ asupra părerilor marelui 
cancelar.

Iată articolul in întregul lui:
»Domnul de Blowitz începe a'şi 

da la lumină comoara amintirilor 
şi convorbirilor sale din timpul con
gresului de la Berlin. De ce începe 
tocmai acuma? Nu trebue să căutăm 
prea multă înţelepciune sub toate 
acţiunile. Corespondentul din PAris 
al ziarului »Times,* care a devenit 
cel dintâiă al tuturor in tervtew ilor, 
care prinde din sbor noutăţile cele 
mal însemnate, de care tainele nn 
sunt sigure nici chiar in cap. âşl 
practică meseria ca om de lume şi 
de tact.

Numai din cauza aceasta a ajuns 
atât de departe.

Ar fi fost mal mult de căt nein- 
demnatec, dacă ar fi publicat con
vorbirile sale din Berlin, atuncea 
când toţi cel privitori erafi incâ a- 
dunaşl. Dar după trei luni de zile 
o conversaţie nu m al este o in dis
cre ţi une, dacă merită incâ a fi pu
blicată.

In »Times* de la 7 septembre, 
d. de Blovitz a publicat o judecată 
a lui proprie şi una nemţească a- 
supra principelui de Bismarck, dând 
şi fragmente din conversaţia care o 
avusese ca dânsul. Domnul de Blo
witz a găsit că principele nu des- 
fireţu eşte oam en ii in  g en ere , numai 
că nu crede in oameni mari. Că ob
servaţia întâia este justă, aceasta 
o dovedesc convorbirile principelui 
ou oameni cad. de Blowitz. Principele 
nu-e insă nici convins de înţelepciu
nea absolută a oamenilor, ceea ce 
chiar d. de Blowitz n’ar putea s'o 
ceară.

Lucrul pare a sta aşa.
In rostirile sale făţişe şi nesilite 

asupra unor persoane înalte şi re- 
laţiuni intime, la cari principele are 
obiceiul de a atrage câte odată un 
auditor care să surpriză apoi lumea 
cu dânsele, principele socoteşte că 
re povestitorul va amesteca metalul 
curat al rosurilor sale cu un spor 
mare din metalul lui propriă, pu
nând apoi in circulaţie moneda aşa 
fabricată. In aceasta s’ar putea ve
dea puţin despreţ pentrn oameni, 
dar principele socoteşte cn tot a- 
tăta siguranţă că lumea va recu
noaşte Îndată că anrnl curat este 
amestecat. Despărţirea minuţioasă 

fracţiunilor nn este insă lesne de 
executat. Fie care ia de autentic cât 

place zioândd’şl că tot nn'I sigur 
de treaba lui.



T I M P U L

Aceasta este iar un calcul bazat 
pe cuminţia oamenilor, care nu in 
şeală nici odată. Principele nu este 
dar nici de cum un despreţnitor de 
oameni unilateral ; dar nu e nime 
rit& părerea d-lul de Blowitz că prin 
cipele ar crede că toţi oameni mari 
sunt aşa numai in aparenţă.

Merită a fi cercetat ce este au 
tentic in rostirile cancelarului asu 
pra colegului sëü rus , cari domnul 
de Blowitz le pune in gura cance 
Iar ului.

Cu totul autentice nu sunt, şi 
chiar dacă vorbele ar fi autentice, 
de d. Blowitz a uitat a depinge sar 
casmul cu care principele de Bis
mark i-a povestit autorului faimo
sului articol din „Times* de la 
Mal 1875, că acest autor, pe care 
principele părea că nu '1 cunoaşte 
a  fo s t  unealta in şălală sait vinovată 
a  unei pozne diplom atice proaste şi 
puţin cuviincioase 1).

La 8 Aprilie 1875, ziarul „Post* 
a căruia însemnătate o recunoaşte 
chiar d. de Blovitz, arătase intr’un 
articol primejdia de care este ame
ninţată pacea din partea partidu
lui clerical din Franţa. Opinia pu
blică se speria, liniştindu-se insă 
dupe ce recunoscuse că semnul dat 
de către Oermania ’şl a produs efec
tul şi că republicanii din Franţa, ca 
şi cele mal mari din puterile străine, 
aü îndemnat pe clericalismul francez 
a renunţa la purtarea sa provocă- 
toare şi a ’şl amăna proiectele. Toc
mai cu patru septemănl mal târziü 
vine „Times* şi anunţă lumii in cu
lorile cele mal strigătoare că esistă 
la Berlin o partidă militară, care 
este hotărltă a ataca indată pe Fran
ţa care se restabileşte prea iute, 
pentru a o sdrobi cu desăvărşire. 
La 10 Maiû soseşte la Berlin, împă
ratul Alexandru însoţit de principele 
Gorciacoff, care telegrafiază in toate 
unghiurile lumii că pacea este scăpată 
şi partidul militar german pus in 
lanţuri. Iu urma articolului din „Ti
mes* de la 5 Maiü, bursele avuseră 
o scădere pripită, ear după telegrama 
de la 13 o urcare tot atăt de repede.

Istoria acestui articol este ceea 
ce i povesti principele d-lul de 
Blovitz, şi naivitatea cu care o 
ascultase d. de Blowitz şi forma in 
care o prezintă acuma lumii arată, 
că nu aû périt ăncă figurile de cari 
s’ar fi patut crede că aü dispărut 
cu timpul cănd rococo era la modă.
D . de Blovoilz se prezintă in tradevăr 
ca un oare care m arckia dintr o co
medie, care înfăţişează timpul de rococo. 
D-lul scrie azi : „Da, partidul mili
tar a fost pus atunci in lanţuri şi 
pacea Europei scăpată, dar princi
pele de Bismark nu era capul, ci 
protivnicul acestei partide.* D. de 
Blowitz 6şl inchipueşte că va putea 
face pe lume să creeză una ca a- 
ceasta. Poate că va i uşi la publi
cul englez al ziarului „Times.*

Este ăucă timpul a reveni la 
aurul curat.

Să fie oare au r, cănd d. de Blo
witz 61 face pe principele de Bismark 
să zică, că delà festa din maiü 1875 
incoace relaţiunile cu principele Gor
ciacoff s'aü récit şi că, dacă nu s’ar 
fi întâmplat aceasta, principele Gor- 
ciacofi n’ar fi suferit înfrângerea de 
la 1878. fiind silit a renunţa la tra 
tatul delà San-Stefano ? Aceasta are 
aerul ca cănd principele Bismark ar 
fi zis că cancelarul rus are să mul
ţumească înfrângerea lui necazului, 
resbunăril fostului sëü amic. Aceasta 
ar fi o închipuire încălţată pe dos, 
şi nu ştim dacă neindemânaticia 
d-lul de Blowitz, şah gustul publi
cului englez pentru care scrie, este 
de vină că d lui nu s’a ferit de o 
asemenea închipuire. 1

1) Articolul 
D. Blovit*.

ceatiune • foit acria da d

D. de Blowitz povesteşte că, vor
bind despre principele Gorciacoff, 
principele Bismark a zis : .  că n’a 
vëzut nici odată ca un diplomat să 
lucreze aşa fă r ă  cum păt ş i num ai din 
p ricin a vanităţii, precum  a lu crat p r in 
cipele G orciacoffIa festa din luna lui 
maiü.*

lo t  aceeaş vanitate ’l  a  redus p e  can
celaru l rus, cănd trupele ruseşti Ina- 
intaü spre Constantinopol după că
derea Plevnel, a termina el 6nsuş 
procesul cu Turcia, fiindcă princi
pele de Bismarck ël terminase el 
ănsuş cu Franţa la 1871. Diploma
tul rus uita că, după o maximă a 
lui Napoleon III, nu este o greşală 
mal mare de căt „ copier dans ses 
détails au lieu  de copier dans son es

p r it  une p olitiqu e*. Fie care proces 
care’l are Rusia cu Turcia, este 
de la Început un proces cu Eu
ropa, Turcia jucănd şaoa care se 
bate ca să înţeleagă alt cine-va. 
D acă îndată după p red area  Iu l Os
m an p aşa , prin cipele G orciacoff s’a r  

f i  adresat p u terilor E u ropei cu de
c la r  aţiunea că trebue să cerem  acum  
cutare ş i cutare lucru , e l a r  fi p r i 
m it, cu consim ţim întul E u ropei m ăi 
m ult de căt la  p acea de la  B erlin  
In loc de a face aceasta el nego 
¡ia prin mijlocirea lui Ignatieff tr a  

latu l nezdrăvan de la  San Stefano 
nu voia să suferă mal ântêiü nici 
un amestec al Europei ; trebuia In 
fine să se acomodeze a supune Eu 
ropei acel tratat şi a primi In lo 
cui lui unul cu totul altfel. N um ai 
g reşelele can celaru lu i ru s sunt de vină 
că s ’a  întâm plat aşa. Şi daca In pin- 
cipele de B ism arck s’a  potolit 
simţimînt de resbunare pentru  inten
ţia insolentă de a ’i pregăti o um i
lire  la 1875, această potolire i s’a 
pregătit acuma cancelarului german 
prin colegul sëü rus insuş. D ar dacă  
acesta învinovăţeşte p r in  p resa  ru  
sească p e  G erm ania ş i p e  can celaru l 
el p en tru  succesele îndoelnice a le  R«- 
sieă, e l pune v îr fu l g reşelilo r  sale. 
N u va reu şi însă a  tu rbu ra re la 
ţiile în tre R usia ş i G erm ania.

A ceastă am icie a  statelor ş i a  mo
n arh ilor nu o poate distruge, după 
cum a  zis prin cipele de B ism arck  
intr un discurs renum it, de căt un 
m onarh r u s *

întrunirea publică din Galaţi.

Citim in „Vocea Covurluiulul* ;
Nimic ny onorează mal mult pe 

un popor decăt conştiinţa ce are de 
drepturile şi datoriile sale. Virtutea 
civică înalţă pe o naţiune şi modul 
cum este practicată dă măsura ci- 
vilizaţiunil sale. Cetăţenii gâlăţenl 
afi dat ieri probă că se disting in 
practicarea virtuţilor civice, ridi- 
căndu-se pe d’asupra intereselor de 
partid şi neavând in vedere decăt 
marile interese generale ale ţării. 
E l aă onoarea de a fi cel ăntăl cari 
in imprejurările in cari ne aflăm aă 
dat exemple de ceea ce trebue să 
facă ţara întreagă. Onoare ăncă o- 
dată cetăţenilor independenţi al Ga
laţilor.

întrunirea de ieri a fost impo
zantă atăt prin mulţimea cetăţeni
lor adunaţi căt şi prin cualitatea 
lor. După cum am anunţat ieri, spa
ţioasa sală a pavilionului era lite
ralmente plină : avocaţi, magistraţi, 
proprietari, profesori, comercianţi, 
etc., se adunaseră cu grabă spre a 
se sfătui asupra cestiunilor vitale 
ce apaBă asupra ţării in urma tra
tatului de la Berlin şi asupra mo
dulul cum am putea eşi din ele cu 
bine. O atare adunare aleasă şi nu
meroasă nu ne aducem aminte să se 
fi văzut de mult la Galaţi.

întrunirea s’a deschis la orele 10 
dim ineaţa, sub preşedinţa d-lul D. 
I, Nicolafi, decan a corpului de avo
caţi. Mulţumim onorabilului cetăţean 
pentru amabilitatea cu care a con
dus discuţiunea, ăl mulţumim atăt 
in numele nostru căt şi a cetăţeni
lor. Nu mal puţin mulţumim orato
rilor pentru luminele ce cu talen
tele lor ah adus in spinoasele ces- 
tiunl ce eraţi in tratare.

D. Nicolau a expus cele 3 ces- 
tiunl cuprinse in tratatul de B er
lin cari ne ating pe noi, adecă a- 
nexarea Dobrogel, retrocedarea Ba
sarabiei şi acordarea de drepturi ci
vile şi politice necreştinilor. In pri
vinţa cestiunil ăntăia, d sa a zis că 
consideră decisiunea Congresului ca 
o dreptate ce ni s'a făcut, căci Do- 
brogea a fost luată de turci de la 
noi, prin urmare nu e decăt o res- 
tituţiune. In privinţa cestiunil a doa 
d-sa e de părere că s’ar putea re- 
solva de camerile ordinare; dar fiind 
că e nevoe de nişte camere excep
ţionale pentru resolvarea cestiunil 
a treia, pentru care in nici un chip 
nu sunt competente camerile ordi 
nare, apoi crede că e mal bine 
toate cestiunile să se resolve de 
cele camere excepţionale odată alese 

D. Pagoni a făcut un mic rezu 
mat istoric despre Basarabia şi a zis 
că, de oare-ce Congresul a găsit de 
cuviinţă a se retroceda Rusiei, noi nu 
ne putem împotrivi, dar a adaos 
d-sa. nu o dăm ca schimb pentru 
Dobrogea, căci această din urmă ne 
dată ca o compensare. Să se stabi 
lească bine, a repetat d-sa, că nu 
e schimb, căci Dobrogea a fost odată 
a noastră, şi acum o reluăm de 
Turcia, nu de la Rusia; aceasta să nu 
se poată prevala cu titlul de schim 
cănd va veni ocaziunea ca să i-o ce 
rem înapoi, căci speră că va veni 
această ocaziune şi că D-zeă care ne
protejat pănă acum prin valurile prin 
căte am trecut ne va proteja şi de a 
cum inainte. D. Pagoni regretă absen 
a re prezentanţilor gălăţenl spre a afla 

dorinţele alegătorilor lor, d sea este 
de părere şi demonstră necesitatea 
de a se convoca nişte Camere ex 
cepţionale de revizuire a Constitu 
iunil in punctele ce se vor fixa de 

Camerele actuale. In privinţa admi 
terii necreştinilor la exerciţiul drep
turilor civile şi politice, d-sea zice 
că decesinnea Congresului este o in- 
vitaţiune, o poftire, ear nu un ordin 

-sea este de părere a se acorda a- 
ceste drepturi necreştinilor ce locu- 
esc de generaţiunl in ţară, acelor 
ce aă dat probe de iubire de ţară 
ear nu tuturor in b lo c ; această 
crede d-sa, n’o doresc nici necreştinii 
ce merită acele drepturi. Terminând 

Pagoni speră că exemplul Gala
ţilor va fi imitat de restul ţărel spre 

cere Adunări excepţionale de re
vizuire.

D. Boţan a zis că d-sa este de 
părere ca toate cestiunile din tra
tatul de Berlin ce ne ating să se 
discute acum o dată, ear nu una 
cate una. D-sa nu recunoaşte Came
relor actuale dreptul de a se pro
nunţa asupra retrocedării Basara
biei; căci o rectificare de frontiere 
nu cuprinde de căt mici schimbări, 
ear nu cedări de provincii in treg l: 
această interpretare ar putea deveni 
periculoasă pentru viitor şi ne ar 
duce la nişte consecinţe desastroase. 
Lăsănd la o parte cele-l’alte consi- 
deraţiunl, d. Boţan zice că Came
rele actuale ar trebui să aibă pu
doarea ca singure să meargă inain- 
tea alegătorilor spre a le judeca pur
tarea. Ele aă fost alese intr'un timp 
cănd nu se puteaă prevedea eveni- 
me ntele actuale spre a le avea in

vedere alegătorii in alegerea lo r ; 
aceste Camere aü făcut ce aü voit; 
nu voeşte să le aprecieze purtarea, 
dar nu e decent ca tot ele să vie 
să ’şi dea cununi de lauri, nu po'ite 
fi cine-va şi făptuitor şi judecător- 
In resumat d-sa susţine absoluta 
necesitate a convocării unei Consti
tuante.

D. Resu constată că toţi oratorii 
ce l’aă precedat sunt de acord asu
pra cestiunil că Camerele actuale 
nu sunt competente in resolvarea 
cestiunilor din tratatul de Berlin ce 
ne privesc şi că trebue să vină o 
Cameră excepţională, in condiţiunile 
art. 129 din Constituţiune, care să 
pună in armonie Constituţiunea cu 
noua stare de lucruri. D-sa, pentru 
respectul Const’tuţinnil chiar, al că
rei apărător zelos este, cere convo
carea Camerelor prevăzute de art. 
129 din Constituţiune. Apoi d-sa 
a propus resoluţiunea pe care am 
publicat-o ieri şi care s’a aclamat in 
unanimitate de adunare. Pentru în
semnătatea el o reproducem şi as
tăzi.

i î

Resoluţiune
Cetăţenii din Galaţi, reuniţi In 

adunare publică, astăzi la 3 sep- 
tembre 1878, cred că, după cons
tituţiunea ce şi-a dat poporul ro
mân în 1866, camerile actuale nu 
aă căderea a resolva unele din ces
tiunile rădicate de tratatul de Ber
lin şi privitoare la ţara noastră.

LI doresc ca aceste cestiunl să 
fie resolvate de alte camere alese 
In conformitatea art. 129 din con
stituţiune.

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

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

Preşedintele întrunirii 
D . I . N icolaă.

După aclamarea resolnţiunif, ce
tăţenii s’aă Împrăştiat la orele 11 
şi jumătate, mergând să asiste la 
banchetul oferit artileriei, a cărei 
descripţinne urmează mal la vale.

Este de observat că nimene din 
numeroasa adunare nu s’a rădicat 
spre a susţinea competenţa came
relor actuale, de şi discuţiunea a 
fost liberă pentru toate părerile. 
Aceasta ne probează că imensa ma
joritate  a Gâlâţenilor e pentru con
vocarea adunării prevăzute de art. 

29 din constituţiune.

6 .  A. Viquesnel, Voyc^i 
lu rq u ie  ctE urope, PariB li | 
1863. Această scriere o r  
întreaga el dispoziţie o 
căpetenie pentru statistica A iif 
a Turciei europene, iar -1 |p 
geografică vrednică de ere ifl 
tru partea de sudost a 
pân* la Balcanii (resâritenl) îj 
Dobrogea, de căt că in tal 
atlantelul se află o copie - 
ţiune a cartel, pe care aă i i t 
ofiţerii franţujl al statului î \ 
recunoaşterile făcute inti ' 
Rasova, Dunărea şi mal fş 
tul sat Garanasib. Din cauu 
nării poziţiei unor sate , o 
întemeiate şi a ştergerel |t r. 
vechi, ce figurează in ebr : 
sească, dar azi nu mal exti 
cum şi din cauza exactei i!t ii 
a fântânelor, schiţa meritălft 
gatâ ’n seamă. Numirile 
lor sunt insă râd scrise şii 
privite cu nencredere.

7. C. IV. W utzer, profet 
Diversitatea Bonn. Reise iriJmi 
rien l E u rop d s  etc. 2, voi iftt 
1860.

Această descriere de câimr' 
mal cu seamă interesantă i I r  
climatologicâ şi igienică şh llt 
tâ cu foarte multă cunoşti;}S i 
teraturil respective, precunw
team eaştepta de la un soi Iu

f t »semnat, medic şl naturalist 
Partea a 7 a şi a 8-a (pag. 24 
tratează despre Dobrogea ş 
Delta Dunării. -■ ■

R.Koch, P r o f D r. IVander-.jm  
O riente Partea /. Reise laeJU

t

D onau nach Constantinopel *ţi> 
1854.

Călătoria de la Cernavodă i v i

Literatura privitoare la Dobrogea.
(Urmare)

5, B azancourt, Baron de, L iex p e- 
dition de Crim ee 2 voi. Milan 1856. 
Această interesantă istorie a râs 
boiului se ocupă prea puţin cu des
crierea teatrului evenimentelor, iar 
acţiunea trupelor ruşeştl din ţările 
Dunăril-de-jo» o consideră numai In 
tru atăta, intru cât a determinat 
(prin asediarea Silistriel in Maifl şi 
n Iunie 1864) mişcările corpurilor 

de armată franceze şi engleze. In 
partea ăntăia a volumului ântăifi 
(pag. 135— 150) se descrie foarte cu 
de-amâruntul desastroasa espediţie 

două despărţăminte de armată in 
partea de sudost a Dobrogel, o des
criere in care se consideră şi împre
jurările fizice ale ţării.

Divizia generalului Espinasse cu 
cavaleria irregularâ de sub genera
lul Iussuf, merserâ (la 22 Iulie 1854) 

la Vama la malul mării peste 
Mangalia la Chiustenge şi sosiră cea 
din urmă până la lacul Kanara, cer
cetat de Spratt şi pân’ la satul Kar- 
gallc; cea de ’ntăifi până la Kara- 
Nasib lângă laguna Sinoe, unde a- 
mândonâ corpurile fură coprinse de 
cholerâ (la 29 Iulie) intr’ un mod 
atât de vehement, încât trebuirâ să 
renunţe la toată espediţia, iar re- 

ăşiţele trapelor s’afl retras repede 
apă şi pe uscat la Vama.pe

stenje se află pe pag. 106-118 
această carte se află şi fior. şa  
iunie a aşa numitei steppe s| J 
brogea.

9. P atrick  O 'Brien. D ie 
fü rsten thü m er im  H erbst unei 
1 8 5 3 .; Südrussland und di 
sehen D onauländer, L o rk ’s Hai 
thek Lipsea 1854 pag. 18C|

10. E . v. Sydow E in  B liek  
russisch-türkische G renzgebiet 
tä. Comunicaţiile lui Peter mal f l  
pag. 149. Cunoscuta regulare Af 
niţe in Basarabia după incr iei 
păcii dela Paris e cercetată ta|p 
vire topografică şi politică, i l

11. L e fe a n , E thnographie | 
ropäischen T ürkei. Atăt la pmj 
nerea textului căt şi la desenŞi 
chartel etnografice autorul a l i  
la dispoziţie multe in fo rm aţii»  
bale şi înscris asupra amestei *( 
popoare din Dobrogea. Cu tclft 
trebuinţarea bună a isvoare-n 
s’a putut evita oare cari insebş: 
greşeli cartografice.

12. lonescu Ioan , Voyage a 
dans Ia Dobroudja Constan 
1850 in 8-o, avec une carte etilr 
phique et topografique. Carte™’ 
in urma insârcinâril din partim 
vernulul otoman şi, intrebrjl: 
mult de L e  ffean .

18. Z ur Statistik der DobmMt 
estras dintr’un raport a d -n ill 
Viskovich, consul austriac la 1 *  
Apărut in revista „Austria* K  
1863 A. XV pag. 698, 715, 7 3 #

14. E . Taibout de M arigny  f f  
drographie de la  m er N oire A f  
m er cfA  zow . Descriere topoţŞî 
şi archeologică a malurilor din ft 
cel mal vechi până in zilele no 
Triesta 1 8 56 ; A tlas de la  m er I 
etc. 77 fol Odessa 1850. Aceast 
ere de căpetenie asupra hidroţ 
regiunii pontice apărând târzii 
fost întrecută prin chartele a 
litâţil engleze, iar in privirea 
lor Dunării de Comisiunea europ 
Afară de carta generală No. 1‘ 
privesc Dobrogea : foaea No. 7 ( 
galia, Chiustenge) foaea No. 8.1 
Dunăreană şi insula Şearpelul | 
No. 9 — 12 cari represintă braţu 
linei şi bifurcaţiunel Dunării iu 
ţele de Chilia şi Tulcea. Lângă 
Sulinel adâncimea minimală de 1 
picioare (engleze) ceea ce cam 
oordâ cu cercetările ruseşti dela 1

Textul foarte bogat in notiţe 
vitoare la geografia antică, intri 
vorbeşte despre Dobrogea, Dell 
nsula Şerpelul e pe paginile 34 -

15. Comission europeene du Dea



T I M P U L

|ts pour l’amâlioration. de la 
tion da Bas Danube. Un mare 

( in qu&rt, cuprinzând toate 
ele, memoriile şi expertisele 

I de oameni speciali al Aus- 
IPrusiel şi Marel-Britanil intre 
]ft56 şi 1859. Planuri nume- 
ji charte idrografice in parte 
tensiuni foarte mari, formează 
¡lentul cărţii. Această scriere 
şi foarte importantă pentru 
|ile el practice, nu se debi
te la librării insă se poate stu- 
autorităţile respective alesta- 

Kenmatare ale tratatului de la 
“ (30 Maiti 1856. In archivele 

ace se mal află incă o lucrare 
'& a locotenentulul-colonel c. r. 
’tain, şi a colonelului D erv en l 
tnbouchures du Danube etc). 
orul braţului sf. Gheorghe in- 
l austriac D . G . W ex  a pu- 
nn articol foarte instructiv 

FirsUr’s A U gem eine B au zeitu n g  
jftytaac. 4 pag. 93.(Viena 1857). 

Horttey, S ir  C h a rles  A u g u s- 
J i u . i>tstr;fition o f  the D elta  o f  th e  

H H  aud of the works, recentlj 
at the Salina Mouth. Lon- 

t ;^Hh62. In volumul al XXI al 
engleze In stilu lion s o f  the 

¡^ ^ L in g in eers ; 34 pag. şi 5 table, 
t, jTBartley e inginer en chef al 

jiaisiei europene a Dunării şi în 
sa arată pănă unde ajun- 

Ipcr&rile la 1861, după care 
să o interesantă desbatere des- 
titudinea braţului Sulinel şi 
I sf. Gheorghe pentru navi- 
i6. De atunci atlantele despre 
Sulinel s’a sporit cu multe 
Aopft înaintarea lucrărilor ie- 

stăvilirii s’afi arfitat şovă- 
7B fttdnice de mirare de adăncime 
'*)apel la renumita barră, a cărei 

preste mâsură era scopul 
YŞjrestet eăTţl de-a o evita.

Acest atlante e ăncă manuscript; 
iţine din cele de ’ntftl fol a fost 
JP  fa măsură redusă la scrie- 
^■lal H artley.

scrieri asupra gurilor Du- 
trte n’aduc nimic ce n’ar sta 

|| multă tem einicie şi mai cu 
tuntul ia cărţile, citate mal 

9  p;.rte afi nişte charte, ce nu 
ţimd naturii teritoriului.
Ineesfc fel e broşura d-lul P a -  

gtyUrapa, Memoire hydrographiqu e sur 
le boiches du D anube, Paris 1858, 
viere ce escelează prin ascuţimea 
gţujmimentalul şi pledează, Intr'o 

jfiinie en scrierile speciale germane, 
braţul st. Gheorghe.

(va prma)

i Invitaţii sosesc la doisprezece şi jomă-
tate ţi dejunul începe. Artileriftil aă mun 
cat doă feluri de bucata oarl erau foarte 
bine gătite şi afi avat la dispoeiţiunea lor 
păne, rin şi tntnn.

Dejunai ofiţerilor a fost căt se poate de 
bine ingrijit. Bucătarul s’a distins in a- 
ceasta ocazinne, el n făcut lucrurile ontn 
se cade şi merită o mică menţiune in des
crierea noastră.

La desert a’aă destupat sticle de şam
pania in număr de 24.

Pe urmă s’aă rădicat mal multe toaste.
Cel d'ănt&I a fost rădicat de domnul I. 

Soverin, preşedintele comitetului, care, cu 
o voce demnă de solemnitate, arătă bucu
ria ce simt gălăţenil de a priimi in mij
locul lor artileria romană, acel bravi copil 
ai ţărel ce i-aă făcut numele neperi tor, şi 
purtă primul toast in onoarea e l , ca ex- 
presiune vină a mulţumirii şi bucuriei 
gălăţenilor; in sănătatea M. S. Domnito
rului, ca primnl căpitan ce a condus ar
matele romăne la gloriă.

D. primar a băut in sănătatea artileriş- 
tilor.

D. Gh. Michailescu a improvieat un dis
curs in care a felicitat armata romănă de 
a fi reinviat gloria strămoşilor noştri, şi 
maî ales pe bravii artilerigtl cari aă avut o- 
noarea cel d’ăntăî de a trece peste Dunăre la 
Nieopole şi aă iueris in memoria veaour/' 
lor numele Romăniel cu litere bronz şi o- 
ţel in asediul nemuritor al PlevneL Ora
torul a vorbit de devotamentul de care aă

[chetnl oferit de cetăţenii 
IftţenI artileriei sosite 

îisoană in nrbea Galaţi

i Covnrluiulnî» scrie : 
imani, avem drept de a ne arăta 
de aceşti bravi fii al noştri cari 

tst cu vitejie pentru independenţa 
iei, ca Gllăţeni avem datoria de a 
ii concetăţenilor noştri de admira- 
iţiativa pe care aii (nat’o de a fe

le eroii delà Nicopolî, Gri viţa, Ra- 
Ndin şi Plevna. Mesele era ii aşezate 

de jos a bulevardului Elisabeta 
4 una pentrn ofiţeri, cealaltă pen 
brifll. La masa ofiţerilor aii luat 

11 banchet şi invitaţi cari se corn 
diu ofiţeri superiori a garnisoanei, 
comitetului, d. primar şi căteva 

pnoane, cu totul 32. 
trardul era decorat de steaguri cari 
[sate pe barieră şi pe arbori, şi de
lii aer mal imposant solemnităţel, şi 

|ta infrumuseţati fondul tabloului 
ca să menţionăm, ea să arătăm 

|uide a mers solicitudinea acelora 
luat iniţiativa banchetului, că dru 

liafi la bulevard fusese ndat maî ina 
l| sosirea armatei şi a invitaţilor- 
raiăsprezece şi nn sfert sosesc arti- 
1 comar daţi de doi ofiţeri. Membri 

Itoini merg înaintea lor şi le urează 
refaire in mijlocul gălăţenilor veseli 

■credea după mal bine de nn an şi 
Ite de absenţă.
|turiştii sunt poftiţi a intra in hale
li primesc la intrarea lor căte un pa- 
1 ţachiO. De acolo el merg spre masa 
iste destinată şi şed aştepţttnd mo
de a face onoare bncstelor gălăţe- 

ffn tot timpul recepţinnil artilerişti- 
Niica gnardel civice a căutat imnul 

‘ Asaltul delà Sinărdan.»

săvârşit şi cari sunt demne de strămoşii | După căpitannl Tom escn, locot.-colocel 
voştri. | Cotrnţl mulţumeşte cetăţen ilor gălăţenl

»Soldaţi romănl! prin arme aţi inălţat | pentru recepţiunile patriotice pe care le a 
patria voastră şi aţi arătat lumii că fiif I făcut intregel armate.
Romăniel sunt demni strănepoţi a virtu-l Părintele econom Severin bea in sănăta 
ţilor militare a Ini Ştefan cel Mare şi a I tea femeilromăne şi a dovotamentnlnl săă 
Ini Michai Bravai. Strălucitele voastre fap-1 pentru caritate.
te de la Rahova, Gtiviţa, Opanez, Smăr- I Majorul Barbu Basarab rădică un toast 
dan şi aiure s’aă înscris cu litere neşterse I pentrn viitorul poporalul romăn. 
in istoria universală a faptelor m ilitare: I D. C. Pagoni, advocat, pentrn armată 
ele vor servi de exemplu generaţinnilor vii-1 şi ţară.
toare. Martori a bravniel voastre aă fost | Majorai Cristea pentrn gloria arm atei
represeutanţil militari al Europei, n’aă | D. G. Mibăilescu pentru musică şi du-
negat’o nici însuşi valorosul apărător al | piui săfi rol in timp de pace şi in timp de 
Plevnei, Gaziul Osman-paşa. Patria dar | resbel, oare ştie să ne excite la lnptă şi 
care a născut şi are asemeni fii este demnă | să apriuză in inimi un foc, o ardoare cari 
şi predestinată a face parte in familia | ne transformă, şi după ce lupta este să- 
Statelor europene. | vărşită, ştie să liniştească focurile cari ard

»Eu, Domnilor, ca Elin şi ca Romăn | incă, acoperindu-ne cu acentele melodiei 
de inimic, fac cele mal sincere urări pen-1 8ale dulci.
tru prosperitatea voastră naţională şi pen-1 D. P. Boţan a băni in sănătatea ace- 
trn mărirea Romăniel constituţionale, sora | lor sutimi de patrioţi cari s’afi ascuns 
de religinne şi de suferinţe cu patria mea | pentru a face armatei şi ţărel eerviciurl 
Elada. | însemnate şi aă rămas in obscuritate ,din

»Rădic dar acest toast in sănătatea na- | cauza modestiei lor care ’i onorează, 
ţiunii romăne, a armatei romăne şi maî | D. Mihail Ioan a rădicat paharul şefi 
cu seamă a glorioasei artilerii. | in sănătatea ce‘ ăţeailor gălăţenl cari aii

»Rădic toastul acesta pentru predomi-1 făcut o primire splendidă arm atei, in să- 
narea ideilor liberale, a căror consecinţe | ta tea comitetului care a ingrijit toate spre 
vor fi in veci libertatea, ju stiţia  şi ade* I a face să rămăie'in memoria tuturor suve- 
vărul.* | nirul acestei zile solemne.

D. căpitan Tomeecu, reamintind cuvin-1 După ce toate discnrsnrile aă fost pro 
tele d-lnl Mihăilescn, care a zis că cel din | nnnţate, dnpe ce toate toastele aă fost 
nrmă cnvănt a avut tunul artileriştilor | rădicate, d. căpitan'Tomescn, primind cn 
in independenţa Romăniel, se bnenră de | nnna depusă pe steag ari de comitet in 

dat probele cele mai însemnate şi mal c o n -| a 86 regăsi in mijlocul cetăţenilor gălă-|nnmele cetăţenilor, a dat’o la intăinl eer 
chizătoarş cetăţenii din Galaţi, cari aă zi- I ţ*ni cari aă avnt el cel dintăl cnvănt in | gent de la bateria intăia, decorat cn or 
dit cn spesele lor particulare spitalul EH- I primirea solemnă pe care aă fScnt’o ar-1 dine romăne şi ruseşti, şi l’a invitat a n 
sabeta Doamna, nnde soldaţii răniţi aă pri- I matei romăne, şi rădică toaetnl Băă in să- | nita nici odată, precum şi camarazii eăl 
mit ajutoarele cele mal grAbnioe, cele mal I nătatea gălăţenilor, cărora Ie mulţumeşte I snvenirnl recepţinnil Gălăţenilor. 
araioale din partea popnlaţinnil gălăţene I simpatia pe care aă arătat’o atăt ofiţeri- I Urări imense aă răepnns la aceste ca
Oraşul nostru este singurul din ţară căre i lor căt şi soldaţilor. I viate, mnsica, care nn încetase de cănta
s’a distins prin zidirea nnnl local desti- I D. Catargiă rădică nn toast in sănăta-1 in tot ¡timpul dejunului şi dnpă fie care 
nat a îngriji suferinţele şi durerile fraţi-1 tea tinerilor ofiţeri, cari consacră viaţa lor | toast, a început o horă la care aă Ina 
lor noştri. Oratorul crede de a reaminti I la instrncţinnea soldaţilor, cari sosesc la I parte toţi soldaţii.
acest fapt generos şi de a revendica pen- | regiment fără cunoştinţele claselor primare] Solemnitatea e’a terminat la 4 ore p
trn concetăţenii sel onoarea de se fi a-1 Aceasta, zice oratorul, este o sarcină in-|m . prin trimiterea nnel telegrame de feli 
retat plini de milă şi de patriotism in cir- I grată, fără gloriă, fără onoare, o sarcină | citaţinnl din partea membrilor com itete 
cumstanţele dureroase in cari s’a găsit ţara. I care nn pnne in evidenţă pe acela care 1 1 ni M. 8. Domnitorului.
Âstă-zl, zice, oratornl, gălăţenil urmează 1 s’a consacrat la dânsa şi n’a fost nicl-o I Iacă telegram a:
opera lor sfântă către acel cari s’aă găsit I dată căntată de poeţi, nici celebrată de 
in faţa inamicului şi l’aă invins. EI snn * I ziare, dar ea face fondai. Oratorul a avnt 
mândri de a ’f poseda in sînnl lor şi I drept de a expnne ochilor pnblicnlnl cna
de a le mărturisi cât aă ştint să apre-1 lităţile acestor ofiţeri a căror ocnpaţinne
cieze devotamentul pe care l’aă arătat in | consistă in a invăţa pe reernţii ignoranţi) septembre, nn banchet in onoarea arti 
timpnl resbelnlni. Oaoare artileriştilor a I şi cari aă fâent datoria lor cn nn aşa|leriel romăne, bateriile 2 şi 4 din regimen- 
oărara tnnnrl aă avnt cel din nrmă cn- | mare devotament, in căt aă ştint să echim-| ta l 3  sosit in Galaţi, nn pot să nite pe 
vânt in lupta- trecută? I be cn totul pe ţeranl ce nn ştiă cel mal| întâiul căpitan al armatei române, pe

D. VaUamaki, amintind calitatea sea I mic cnvănt a ştiinţei armelor, tranefor-1 Măriea Tea, nrândn-vă ani mnlţl fericiţi, 
din Elin, cere seneă pentrn pronnneiaţin- | măndn’I in puţin timp in soldaţi solizi şi | împreună cn dinastia Măriei Tale, pe tro- 
nea sea şi declară că nu poate lăsa să treacă | exersaţi, in eroi gata a vărsa săngele lor | nul Romăniel, pentru gloria el. 
această ocssmne solemnă de a felicita pe I pentrn patriă, şi cari aă ştint a face să i Să trăieşti, Măria Ta, să trăească Mă- 
bravil fii al Romăniel, fraţii compatrioţi- I reenne toate ecourile Înmii in sgomotnl ] ria Sa Doamna; Trăească Romănia inde- 
lor aei, fii Eladel. In consecinţă roagă pe I faptelor lor str&Incite. Oratornl băn pa-1 pendentă.
Snlioti, prim-proenror, d e a  ceti nn dis- I harul săfi in onoarea acestor bravi şi t i - l  Conitetnl Cetăţenilor Găleţenl. 
cure pe care l’a scris. D Snlioti citeşte | nerţ ofiţeri, cari n’afi crnţat nimic spre a I Preşedinte, Icon. v. Severin.

ajunge la nn scop aşa de insemnat, I Membri: C G. VaUamaki; I . Aniachi;
D, colonel Dimitreecn, comandantul gar- I G. Mi/tailescu; J f .  Bohociu; P. Boţan; N. 

nisoaneî, face comparaţinne intre starea I CaUtureseu.
de aonm un an, şi starea de astăzi. El rea-1 Aşa s’a terminat aceasta solemnitate, care 
minţeşte că gălăţenil aă făcut mult pen-1 a fost tot aşa de brilantă ca acele cari au 
trn arm a'ă şi mal ales pentrn răniţi. Dnpă | precedat’o. Ţara va vedea că găleţenii nn 
toate eacrificiele pe cari şi le aă impns I rămân indărăt când e vorba de a mărtn- 
spre a veni in ajutor bravilor noştri c a -lr is i  in tr’nn mod irefntabil patriotismul lor. 
marazl presenţl pe cămpnl de lnptă, zice I Mulţumim aci tntnlor cetăţenilor cari aă 
oratornl, dnpă toate îngrijirile pe cari n’aă | luat o parte oare-csre la organisarea ban- 
incetat de a le da răniţilor cari aă fost | cheta Inî, D-lnî M. Bohociă care s’a pns 
trataţi ca fii şi fraţi, scumpii gălăţeni aă | in tot timpnl mesei le disposiţia invita- 
vrnt a ne înveseli astăzi primind cn onoare, | ţilor. Cetăţenii cari aă participat ennt prea

În ălţim ii S a le D om nitorului R om ăniel.

Bucureşti

Cetăţenii gălăţenl, oferind, astăzi 3

»

I

disc arsul următor.

Domnilor,
,Ca nn mic semn de recunoştinţă către 

bravii fii cari prin braţele lor aă contri
buit la indepondenţa naţională, ne am in 
trunit astă-el Ia cină.

»Mă simţ fi eă in adevăr fericit că am 
onoare, ca Elin, cn inimă insă romănească, 
de a participa Ia această serbare.

Şi in anticitate, Domnilor, se obişnnia 
serbarea marilor fapte naţionale prin ase
meni demonstraţinnî. Ca fiă al Eladel, a 
acele! ţări in secole aă resftrit şi aă ores- 
ent frnmosnlni arbore al libertăţii, plin de 
entoeiasm pentrn ori-ce fapt strălucit, sa
lut cn bucuria consacrsţinnea independen

cn bnenrie şi măndrie, pe ace! din cama
razii noştri cari s’aă reîntors victorioşi 
d'inprejnrnl oraşnln! de fer, Plevna. El 
mulţumeşte gălăţenilor in numele M. 8,

„  .  . .  I Domnului, căpitan snprem a armatei care.Fiii României, pnn bravura şi virto-1 ’ . f  *
, * -x i. j  I 0ste serbătonta cn atăta entnsiasm, căpitntea lor, e’aă arătat demni descendenţii I .. . „ . , . v

, . I ten care a ştint efi urmeze exemplul stră-
glorioşilor lor strămoşi. I , .. . . .. . . .  . .  .  .

_  r . . .  . I lucitor a glorioşilor noştri strămoşi Mihai-.Examinând cine-va cn scrnpolositate , . fll /  n  , „  r .
. . .  . .  • -  .x  . . I .  I Bravul şi Stefan-Cei-Mare, acel eroi aşaistona omemrei, se va convinge ca cele l _  v

. . . . x > v  * x„x Ide scumpi tntnror Romanilor; asemenemal însemnate fapte s’aă realisat tot d a-1 r  .
. , , . , „  , -1 I mnlţnmeşte gălătenilov in nnmele ilustreinna sub scutul şi predominarea liber- . * T "  1 ..

. _______ I şi augustei soţii a DomnîtornIni, Elisabetataţii; exemplu pentrn aceasta ne pro- » 6 \ f  '
\  . • . .  r - j  m • X i„ rj„ I Doamna, oare in tot timpnl resbelnlni acară patria lui Leonida, Temistocle. Bo-I X I • x . T .  , v ....

. . _  . , ,  , ,  . . . I alergat zi si noapte m sjntornl răniţilor,tzans şi Canans, a lm Marcu Aurel, A n - 1 . J , , ,
.„ . _ . . • i . I ingrnindn I chiar cn mănele sale nobile,gnst, Antomă şi Ganbaldi, şi patria im

Cromwell, chiar şi Francia mărirea sa o 
datoreşte predominării ideilor. liberale. —
Din zioa in care revolnţinnea cea mare a 
sdrobit lanţurile engetăril şi a lovit olari- 
ealismul, din zi op in oare de pe tribuna 
Adnnfiriî naţionale a resuuat vocea liber
tăţii, Francia s’a glorificat, Italia s’a re- 
constituit şi Romănia a recăpătat indepen
denţa sa,

»Ca fiă al Eladel şi de mal mnlţl ani 
locuitor al Gal an ţiul, am urmărit cn a- 
tenţinne faptele militare a bravei armate 
române, şi interpret fidel a simţimentelor 
mei e personale şi a concetăţenilor mei, mă 
cred dator a mărturisi in public admira
ţi n nea m< a pentrn ultimele fapte ce aţi

grijindu I
In fine le mnlţnmeşte in nnmele armatei 
care nn va nita nici odată conduita pa
triotică a gălăţenilor şi probele de simpa
tii! şi de iubire pe cari le a primit din 
partea lor.

D. căpitan Tomescn zice că majorai 
Fălcoiann fiind chemat in Bnoareştl, n’a 
pntnt asista la banchetul oferit soldaţilor 
şi ofiţerilor tăf, dar l'a însărcinat, înain
tea plecării sale, de a fi interpretul sen
timentelor de recunoştinţă pe cari aă fă
cut baterielor sale o primire aşa de căl
duroasă.

Dicţinnea d-lnl căpitan Tomescn, clară 
şi simpatică, a lăsat cele mal plăcnte im
presia ni asistenţilor.

numeroşi şi nn patern să le mulţumim fie- 
1 cărnia in particular, dar a felicita pe acel 
cărora el le aă înoredinţat grija de a pri
mi armata, vroim eă vorbim de membrii 
comitetnlnl, annme Iconomn I. Severin, pre
şedinte, D. C. G. Valsamaki, M. Bohociă, 
P. Boţan, G. Mihăilescn şi N. Călcinreson,

EI e’aă achitat de însărcinarea lor cn 
cea mal mare exactitudine şi să meritat 
elogierile noastre pe cari le acordăm fără 
rezervă.

Nu ne mal rămăne decăt a striga îm
preună cn soldaţii, cn invitaţii, cn orato- 
ţ i l : trăiască armata ! trăiască Romănia !

D IN  J U D E Ţ Ea

D in  n o te le  a d m in is tra ţ iu n ll .

»Curierul de Bac&âs scrie:
Plasa Taslănl. de jos, mulţumită admi- 

nistraţinnel d-lnî Villner, de mal mnlt de 
trei lan! de zile este văduvă de snbprs- 
fect. OrI-cine eşî poate imagina desordinea 
complectă oe este in această nenorocită 
plasă, care de la venirea regimului actual, 
aă schimbat şapte sub-prefeoţl, precum şi 
suferinţele ce îndur sătenii lăsaţi Ia voea 
întâmplării sub primarii şi scriitorii, oe 
nn mai aă nici nn controL Interesele lo

cuitorilor staă asemenea in părăsire, căc* 
enb-prefectnl făcând şi pe jndele de pace, 
el nn se pot bncnra de avantujele unei 
justiţii locale.

Mal presus de toate aceste rele, este nn 
altnl mult mal mare, este supleantul snb- 
prefectnrel d. Vaian, care văzândn-ee cn 
o plasă in mână, aă crezut de cuviinţă a 
da iama, a face totol in acea plasă e dum
nealui. Grija de vr'o reepnndere pentrn 
faptele d-eale, nn’l poate coprinde, căci 
ştie foarte bine că ori-ce {Ilegalitate ar 
comite, este trecută in ochii copt norilor 
ca nn ssrviciă prompt şi moderat.

Dapă ce aă ţinnl închişi vr’o opt să
teni din comnna Bereştil, şease zile ne- 
d&ndn-le măncare şi aplicândn-le ictero- 
gatore simţitoare, sub cuvânt că vroeşte a 
descoperi pe fnril de lână a nnni con.or
nant ce mergea la Coşin, dnpă ce aă 
schingiuit pe alţi săteni, rab alt pretest 
de a descoperi pe fnril unei lăzi cn ci
coare, dnpă oe-aă fâent şi face şi altele 
pe care epacinl nn ne permite a le înre
gistra d’odată, apoi aă făcat următorul 
fapt, pe care ’1 punem in vederea d-lnl 
procuror :

In satul Scorţeniî, sat rezeşesc, se află 
mnlţl locuitori cn dare de mănă, care 
prin negoţurile ce întreprind dispun de o 
avere frnmnşică în raport cn poziţinnea 
lor. In acest sat se află rezeşnl Vaaile 
Stamati, care împreună cn fraţii Ini şi cn 
alţii aă lnat in arendă de la stat pămân
turile de pe moşia »Sârbii* ce ee înve
cinează cn Scorţeniî. Primarele din această 
eoni nna, ofertând şi el la Sărbl, căci ştia 
foarte bine avantajele ce’i dă acea moşie, 
mal cn seamă de cănd era pns ca gerant 
al el, şi nepntând roşi din oanza lui Va- 
eile Stamati care aă dat suma de 530 
galb. peste acea de 230 galb. a prima
rului aă parcea imediat o prigonire con
tra lui.

Pe la mijloonl lnnei Ini inliă, Vaeile 
Stamati întorcăndn-se de la Folticenl cn 
mal mnlte vite albe cumpărate, aă lăsat 
din ele acasă, ear cn o parte aă plecat 
la Ginrgin pentrn a le desface. Primarele 
comunei i-a eliberat certificatul c ă : vi
tele sânt sănătoase căci in acea comună 
nn esÎ8tă nici aă fost boală de vite. Sta
mati dncândn-se, la 10 zile, in nrma sa 
I pere nn boă din acel remaşl acasă. 

Moartea acestei vite, nn a fost de epizo- 
tie, dar din săngerare, căci alta nn aă 
mal perit şi nici în sat pănă acnma nn 
i’aă mal ivit alt caz. Primarele Insă aă 

pns de aă îngropat acea vită de teamă 
să nn fi fost bolnavă, fără însă, că dacă 
avea o astfel de îndoială, se înştiinţeze 
de a veni dootornl să constate.

Jntorcăndn-SB Stamati, intr'ana din zile 
ă fost chemat la primărie, de d. suple

ant. S ’afi dna şi fără a şti pentrn ce’l 
heamă, intră în cameră nnde d. su

pleant făcea o cercetare. Pe cănd acest 
om se chinuia a înţelege de ce e vorba, 
se pomeneşte cn d. Vaian iiţjnrănda’l 
de cruce, aplicănda’l ghionturl in pept 

imbr&noinda’l afară, zicăndnîjeă’l va în
văţa a mal cumpăra bol. Imediat >fn ie- 
ebiemat şi cerăndn’i a presenta certifica
tul primarului ce i l’aă dat cănd aă ple
cat cn vitele, incepn răcnind şi injnrftnd 

bate din nou pe V. Stamati. Aceasta 
aă petrecut in faţa primarului, ajutoru

lui, învăţătorului şi alţi oameni.
Biletnl Stamati scăpând afară’, el zice 

primarele se fngă, căci are să’l bată răă 
sapientele. Stamati foge, dar se vede oprit 
de vătăşel adncăndn’l cn sila să iscălească 
in nn prooes-verbal de acărnia coprindere 
nn avea nici o cunoştinţă, şi nici pănă 
acnm nn ştie pentrn ce aă fost chemat la 
primărie şi pentrn ce aă fost bătut.

OrI-care ar fi fost cazai de cercetare, d. 
Vaian nn putea să maltrateze pe acest 
om. Stamati e nn om avnt, scopnl contra 
Ini era poate a se desface de oparte din 
avnt al săfi in favoarea ocărmuitornlnl cer
cetător; dar şi in căzni acesta mijloacele 
de cerere nn eraă tocmai potrivite.

Vasile Stamati aă reclamat d-lnl pro
curor« , pe care şi noi la rândul noetrn 
ăl rngăm să pnie odată capăt vandalis- 
ce băntne întregul judeţ. Dacă este impe- 
decat in acţinnea sa, dacă legea nn poate 
atinge on pedeapsa el pe acel oe comit 
est-fel de fapte, dar cari ennt snb scntnl 
nnel administraţinnî de teroare, stanei 
inacţiunea şi indiferenţa legal fie d’opo- 
trivă şi pentru acel ce'şl vor faoe singnrl 
satisfacere.

BIBLIOGRAFIE
Dr Félix , —  Raport general pe 

1877 asupra serviciului sanitar al 
oraşului Bucureşti.
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C. N. 2TEFANESCU SAVINY
AKCHRSCT

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

SCOALE! BE BILLK ARTE DIN PARIS
Membru t i Sooietâţei centrale de arehiteetl din 

Parie şi Bruxelles, etc.

Anunţil că a deschis un atelier de arehiteetl 
sub direcţiunea sa.

Doritorii de a face construoţiani şi a co
manda plannri, annt rugaţi a se adresa 
Strada Cornetului No. 56, în dosnl St. 
Visarion, sad la administraţinnea acestui 
Ziar.

BIUROU DE INFORMAŢIUNE

Doni tineri bine educaţi caută două 
Domnişdre plăcute pentrn conversaţie care I 
să votbescă limba francesă săQ germană, j 
insă să preferă limba francesă, dintre care 1 
nna să cunoscă şi la Piano la cas decă 
nn 80 p6te amândouă.

Cu condiţinne forte avantagiose.
F. BINDER,

Biurofi de informaţinne, strada Stavro- 
poleos (Piaţa Constantin Vodă) No. 9.

(785-1) 1

V È N D A R E

Sub -semnatul în calitate de procurator a 
d-lui Gastner din Pesta, fac cunoscut că în 
Z*ua de 1 Septembrie a. c. pe la ora 11 a. m 
voi vinde prin licitaţie tn Suburbia Manta- 
leasa Strada Mântuleasa No. 17 în curtea 
D-lui I. Langoşi; 17 diferite trăsuri f6rte 
elegante sistemul cel mal nod şi din fa 
bricele ce e mal rennmite, doi cai de lues 
16 V, pumni, sunt în btate de 5 ani, la păr 
mnrgi, şele englezeşti, hamuri, mobile ş 
altele, nediefăcăndusa la 1 Sept. totul, li
citaţia va urma la 2 şi 3 Septembrie spre 
cunoştinţa amatorilor care vor voi ee con
cureze se publică acesta de sub-semnatul.

(787 -  0)
I. Ororeţl

Strada Baterielor No. 31.

GALBENI sunt de dat cu 
dobândă cu hypotecft.—  A 

■ u w  se adresa la administraţia 
acestui îiar. (78i—l)

O trăsură (faeton) uşdră şi 
puţin Întrebuinţată, şi o pe

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

t i m p u l

M A R E  SU C C ES.

V E L O U T I N E
este o

FĂINĂ DE OREZ
de o deosebită specialitate, fâre fină, ne- 
simţibiiâ, preparată cu Bismut, şi posedă 
calitatea cea fericită, a da feţei omnlui.

FRESC1TATEA NATURALĂ
a tinereţe!.

C H .  F A Y ,
Parfumeur la Paris, 9, rue de Paix.

Deposit în Bucnresci la farmacia d-lni 
F. ]V. Z iirner, şi la d-nii Appel & C ie

LECŢIUNI PRIVATE

In limba Germană pentrn băieţi şed fete 
în t6te ramurile ale claselor inferi6re şi 
gimnasiale. Băeţii cari freonenteză scdla 
protestantă, pot fi luate şi în pensiune. A 
se adresa la

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

ADEVERATE INJECTIUNI SI CAPSULE

R  I  G  O  R  D
F A V R O T

Aceste Capsule posedă proprietăţile tonice a Gudronului adio erate pe lăngă ac
ţiunea antiblenoragică de Copahu. Ele nu obosescu stomahul şi nu provdcă nici 
diaree nici gretâ ; constitueecu medicamentul prin escelentă in tratarea bólelor 
contagióse a ambelor secse, scurgeri vechi seú recente, catare a beşicei şi curze- 
rea fără voie aurinului.

Pe la finele tratamentului, şi când ori-ce durere a dispărut, usul 
IN JEC ŢIU N U  RICO RD

tonice şi astringente, este miZilocul infailibil de a consolida vindecarea şi de a 
evita intercerea.

ADEVERAT SIROP DEPURATIV
I G O R

F A V R O T
Acest sirop este neăpart pentru a vin deca cu deseverşire maladiele petei şi pen

tru a sfirsi de a curăti sângele după un tratamentu anti-sifilitic. El feresce de tóte 
accidentele ce pot resulta din sifilis constituţională.

Publicul, trebue a lepăda, ca contra facere periculósá tóte medicamentele 
RICORD, care nu vori» purta sigliulù C. FAVROT.

DEPOSITO GENERAL.— F* Favrot, 102, strada Richelieu, in Paris ; In 
Iassy, Racovits, Konia ; Bucurescî, Rissdorfer, Zumer, Theil ; Galatz, Tatu- 

•schi, Marino Kuftooich ; Braila, Petsalis, Kaufmes', Crajova, F. PohT, 
Plojestl, Schuller ; Barlad, Brettner, şi in tóte farmaciile.

à la VILLE DE BBUXELES

Podul Mogoş6ioI No. 16 vis - à - vis de Consulatul Russese

£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7\
R - A - U S T Z  G - t i l T T H E R x

X  
X  
X

Recomandă magazinul sed asortat in tot-d’a-una fórte bine ou rufărit de bărbaţi şi de X 
dame, galere, mánchete, batiste de huo, olandă ţi măfcasă, ciorapi pentru bărbaţi fi dame, ^  
flanele fine (crêpe de santé) camisóne, groşette, broderie dantele, cravate de t>ărb&ţl |i 
ţ, ,L ©ele mal noi forme si onlorl, ambrele de sóre gi de plôie etc. etc. Atr&gôna tot V  

e-o-dată atenţiunea onor. Clientele că din causa cri sel am redus fórte mult preţurile. O

(¿XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

B A A A
P H A R M A C I A  L A  „ S P E R A 3 N T I A ”

% 36, CALEA MOGOŞOAEI, 36.
DEP OUL M E D I C A M E M T E L O R  F R A N C E S E .

N Obiect« de Cauciuc şi Articole de Toalete. — Asemenea se angajeză a efeetna 
ori-ce comande din resortul medical.

§  B R T J S .
■W W W

IMPORTANT
POUK DES P ÎR E S  de FAMILLE

Une famille distinqnée de Vienne, désire 
prendre en pension nn jeune homme qui 
doit faire ses études à Vienne. Elle ne 
reçoit en tout que deux pensionnaires, dont 
elle surveillera consciencieusement les étu
des ainsi qne la conduite. On parle le fran
çais et l’on cnltive la mnsiqne dans la 
maison. Meilleures références dannées.

S’adresser ponr renaignements an Bareau 
se ce Journal. (770—0)

IN STITU TU L DE BA EŢI

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

Direcţiunea aduce la cnnoscinţa onor. 
părinţi, că pot adnee copii d-lor ancă de 
la 25 Augnst, spre a avea denşii timpul 
a 'şl pregăti necesariile pentru începerea 
corsarilor la 1 Septembre.

TBOMPETTA JJARPATILOfî
întreg* col cţie de. când a apărat sub 

nnmele de Buciumul şi până in Z>oa când 
a încetat d’a mai vorbi dimpreună cn ilus
tra i ei scriitor Cesar Boli ac.

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

ION POLESCU
fost administrator şi colaborator al 

acestui Ziar.

D r  U f i l T A B C  Moşia Olteni din 
E  V ă I f l A n r ş  districtul Teleor
man, plasa Tirgumi, In apropiere de 
Schelele Turnn-Măgurele, Zimnicea şi 
Ginrgifi cn 2800 pogâne tote arabile, 

pământ de intâia calitate, având case mari 
on opt odăi pentrn locuit, pivniţă, maga
zii , pătule şi moră, fiind hotărnicită şi 
impropietărită fără nici, o prigonire cn 
nimeni, traversată de apa Teleormanului 
şi Teleormanel, arendată cu 24,000 lei noi 
pe fie-care an. -Doritori de a o cumpăra 
se pot adresa la d-nn Vasile Pommbarn 
Strada Sfinţilor No. 4 unde pot vedea pla 
nul acestei proprietăţi şi de nnde va lna 
cunoştinţe despre preciul şi mijlocul de a 
merge sa vaZ& acesta moşie.

( 7 8 4 - 1 )

C /1 "V i/ » o  doctor în »*pi 
• VX» XN l U i *  şî |D chireae 

moşi şt medic specialist pentru «1 
copii, dă consultaţii în t6te Z'Iel ji j  
până la 5 ore p. in, in strada Colţ In

lea Moşilor No. 27 vls-a-vis de Po.i 
(Tamis.)

Doctor M i l l  — -
biserica Calvină.

rană No. 7, vi à »

renumită esenţă japon»tVPO-HO vindică îndată ori-ce <
cap se găsesee la farmacia d-lni 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

/

De arendat, Î," J
districtul Prahova plasa Cricovt 
staţie de drum de fier pe dînsa, ş<e 
Brăila, mugaZil, pătule şi case o 
bune. Informaţiuni se pot lna ir Nr 
Colţea No. 66 safi Strada Scanneloţlw.

(U 4 «

De vănZare 11,
sele din Strada Episcopiei, No. 9 [

De venţlare, "”.,'“,4
restreu şi strada Victoria, lingă j|ad 
Episcopiei. Pentrn ambele imobiDuă« 
dresa Strada Calvină No. 4 la projiiSa1 
lor D-nu Thevenot săli, aceiaşi a n a  
d-nn advocat Athanasiade. (77~lo)

CASSE IDE FEIJ
E N G L E Z E S C 1  j

CD OŢEL

MILNERS’ SAPE C i
L IV E R P O O L  S I  L O N D R / II

H O T E L  W E I S S
B R A S I O V .

Sub-semnatul am on6re a însoiinţa pe 
Onor. Pnblic voiagior, că am lnat asnpră’mi 
acest hotel, şi mă vâiti sili a satisface atât 
în privinţa curăţeniei cât şi preţurilor eftine.

Se găşesc odăi de la 60 kr. până la 1 
fiorin. Cn deosebită stimă.

Ion Hauptmann
antreprenor.

W  M  S

Un june cunoscând bine corespondinţa 
şi comptabilitatea în limba Română şi Fran
cesă şi pnţin limba Germană şi Italiană, 
doreşte a se angaja la vre-nn comptoar co
mercial de Manufactură, Bancă etc. şi de 
preferinţă la vre-nn antreprenor de lucrări 
publice. — A se adresa prin poşte: K. D. 
calea Văcăreşti, Strada Corbului No. 2.

CELE MAI SIGURE

(783 - 5)

CONTRA FOCULUI SI SPARQJI
A se adresa la agenţii noştri genenC-

Beruh Hornstein 
Moritz Marc Hornstein t

Strada Lipscani No. 4l şi 88.

INSTITUT FR0HLICI1
Maison supérieure (l'Education pour demoiselles de maisons distiinél

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

des premières familles roumaines, commence son 30-ième cours dSt§< 
le 1-er Octobre. La musique, le chant et les langues étrangères y jouai 
d’une culture toute particulière. Programmes à disposition. (7f-§)

DOCTORUL MARCOVICI

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

Consultaţinni in cabinetul sâii in toate 
zilele de la 4 juni. — 6 ore dnpă amează.

Strada Brezoianu N . 21 N. 378-3.

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION I
O .  J L  D  A  U C

à  P a r i s ,  2  C a r r e f o u r  d e  l a  C r o ix  R o u g e -  2-
II se charge de toutes les commissions commerciales et d'achat des m archa 

dises aux prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en F ra ill  
accompagne les voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités de Paris, r 
parle français, allemand, rnsse et polonais.

M A ELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
. T  A  T ? . l D X 3 S r i È  I R I E l

« I I U i V B A U M
Al. LAl BELLE

J  O  S  K  V
F U R N I S O R Ü L

20, COLTIUL BULEVARDULUI SX 
Face cunoscut onor. Clientele, ca i a sosit pentru sesonul 

cele mai moderne, fasône elegante croite, dupe

Costum e com plecte de Fantasie 
R edingote Hardington 
Jaq uette  Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Beraissance gi diferite alte fasône

PREŢURILE CELE
Se priimeşte şi comitndl de tôte felurile de haine care 

se efectnédil cu mare promptitudine.

C Ü R T I E I
M O Q O S I O A I E I ,  C A S A  Q -IFŒ : C Z Ê JSI T T , 520
actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urma jurnale de Paris şi Londra.

Căm ăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
L in g e rie  de tôte felurile 
C ra va tte  Plastron, Régate etc. negre şi colorii 
U m brele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tôte lucrurile de modă

MAI MODERATE
J O S G F  C i H l C r i V B A U l I l

Fnrnisornl Curţii, No. 20 Colţnl Bulevardului şi Mogoşâiel Casele Grecénu.

Tipografia, Thiel ft Weiss Palatul „Dacii*.


