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8e priimete tn etrSinntate : La D-nil Haasen- 
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Masse in Vienna, Seiler«t4tte 2: Philipp 
Lob in Vienna, Eiohenbachgaue il : L. Lang 
dt Comp, in Pefta, Hatat-La/ßle A Vomp. 
ln Pari«, O. Adam 2, Carrefour de la Croii- 
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ri»j Bug.Mieoud, 139—140, Fieot Street London
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de Bucnresol, 7 aeptevrie.
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aeninle . . . .  981)« 98
dar rural . . 9L</j 91
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Cursul de Vlena, 18 septembre 
Renta ungarii in aur . . . .  84 85 
Bonuri de tesaur ung-, I emis. 110 80 

.  ,  ,  II ,  78 25
împrumutul austr, In b&rtie . 00 85 

» .  .  argint. 62 —
Renta austriacă In aur . . .  71 86
Lose din 1866 ...........................  110 76
Acţiunile b&noel naţionale . . 781 — 

,  .  austr. de credit 230 50
„ „ ungare > 202 10

Argint......................   100 36
Ducatul ........................................ 5 62
Napoleonul...............................  940
100 m&rol germane . . . . . .  57 95

Cnrsnl de Berlin, 18 septembre 
Acţiunile C&ilor ferate române. 32 50 
Obligaţiunile rotn&ne 6»/« . . 82 80 
Priorităţile 0. fer. rom. 8»/, 84 80 
împrumutul Oppenheim . . . 102 60
Napoleonul..............................16 80

I Viena, termen lung............... ......  _
Paris » scurt . . . . .  81 40

Calendarul Şllel 
Vineri, 8 Septen bre.
Patronul silei: Naşt. M. Domnului 
Râsftritul soarelui: 5 ore 42 min. 
Apusul soarelui: 6 ore 5 min.

I Fosele lunel: prim ouart.

P L E O A  1 E A
Bucurescl—Suceava

Buouresol. . . . 8.15 n 10.—d Suceava
Ploesol.................9.60 n 12.00 a Roman
B ră ila .................1.53 n 5.45 4 7.15 d Tecuci
Tecuci8 . . . . . 4.38 n 11. Od Brăila
Roman...............9.05 d 4.45 4 Ploescl
Suceava, sosire . .12.03 ij 9.56 n

Baeurese—Verelorova 
Bucurescl . . . . . .  7.40 d 10,40d
Piteşti . .....................10.18 d 3 . - 4
Slatina......................... 12.81 d 6.30 n
Craiova ....................... 2.20 4 3.15 Ş
Vôrciorova, sosire . . 6. — n 6.— a

Bucuresol sosire 8.3o
Verelorova—Bncnrescl

Verciorova.....................11.26
Craiova. . . . . . . .  3.—
Slatina................................4.45
Piteşti................. ...  . . 7.03
Bucuresol, sosire . . . .  9.20 4

T R . E i s r x m x i L . o p t
Bucurescl—Giurgiu

Bucurescl.........................9.16 d 6.05 n
Giurgiu, sosire . . . . .  11.85 J  8.27 n

g 58 d I Giurgiu—Bucurescl
2A5 d I Giurgiu.................................  7.26 Ş 4.55 d
4.‘S0 d 1 Bucurescl, sosire.. - . . 9.48 j  7.17 j

Suoeara—Bucurescl
6.11 d 6.46 d 
8.45 4 12.30 4 

12.30 n 5.10 4
3.08 n 8.10 n
7.12

6.—
6.30
9.80
1.08
5.20

Gala|l—Bărboşi
Galaţi.................1.20 n 826 d 7.80 n
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— 4 6.05 n

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

iQjt’vi (ine esposiţia, românii mer- 
JP a ris  vor găsi ziarul .TIMPUL* 
■ranris Magasins du Printemps, 
Bard Haussmann 70. *

I-
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j (Agenţia Havas)
«17 septembre, 4 ore seara).

Londro, 18 septembre. 
ilfgrafisză din Viena către “Mor 
'ost.: Contele Bea st şi-ar fi dat 

Contele Karoly l’ar fi inlocoind. 
Londra, 18 septtmbre 

s stiie din Viena cfilre .Daily Tele- 
•

Coete.c Şuulof ar fi ţSrSsit Viena 
abtic, Vste probabil că contele An- 

ig'in'a primit propunerile aduse de 
|*/* lot

Londra, 18 septemvrie. 
68,  zice, că general ni Totl«b*n va 

Livi dJr, ca să viză pe impŞra- 
vre-o opt zile in urma de şt r tării 

fenol di decatre trupele ruseşti.
Viena, 18 S< ptembr.

Alfa ca, in privinţa pretinsei coope- 
i intre Austria, Serbia şi blnntenegrn, 

41 o negoţiare nn s’a făcut şi-nici nn 
,|U4 earc.it a se &ce.

19 isplsmbrs 9 sre dim.
' fonstantlncpol, 18 septembre. 

r  0 0  Brnlară a lnl Savtt-paşa declină rea
li pentru evenimentele din Bosnia 

atcertiisză că Poarta a n spectat trac
tai î'i Berlin. Până nna alts, Poarta ar 

iţind en Austria o convenţie. Ho- 
Inată de consiliul de miniştri de a 
o convenţie, pe temeiul celor din 

(Uf^Bfopnneri ale Austriei, se găsi şte acum 
prffBlile Sultannlnî, care ancă nn s’a 

din parte’! la nimic. Se asignrează 
Irta a primit proiectul de reforme 

4 de cătră Englitera.
Paris, 19 septemvrie, 

tt-paşa a avat o întrevedere cu d. 
ington. Sgomotal că contele Şnvalov 
fost însărcinat cn o misie la Viena 

in te.
Bambetta a rostit la Remis, in ţi- 
Drome, o cuvântare in care a aşternut 
«e Republice!. D. Gambettâ a fost 
aplaudat şi mulţimea l-a aclamat.

Berlin, 18 septembre.
| »Nordd. Allg. Ztng.*, vorbind despre 

pn ere a făcută de cătră Germania a- 
uneî intervenirrjpe lăngă Poartă spre 

ăta de la dânsa ca să execute mat 
bă tractatul de Berlin,—zice că ca- 
ol german nu’i va da nici o armare, 
rime ce sitnaţia s’a schimbat prin 
tarea BatumnloT.
castă propunere a Germaniei a fost 
ă la o epocă anterioară, pe cănd ăncă 1 
ta părea că are puţin de gănd să 
laţe acel tratat

Viena, 18 septembre.
Iţcială.- Oştirile austriaca aii acţsit la 
Ani la Dtbraoa pe Tnnga, şi a îi o- 
s, după o luptă înverşunată, Lomara 
«spic. A 13-a divizie a atacat, la 17, 
¡¡bica, a lnat cn «salt doă in ţări tur! şi 
spat acest oraş după o luptă inver
să. S’a fi lnat doă tnnubrl şi doe stea- 
| Pierderile oştirilor împărăteşti sunt 
necunoscute.

J o i
BUCUREŞTI

f  (10 ) sep tf m b re

Peste rftte-va zile corpurile legiui 
toare române se vor aduna in se
siune extraordinară. Rezultatele fa
tale ale unul rcskoifi inteprins fără 
scop şi condus cu uşurinţă, ne pun 
acuma in trista poziţie de a fi nevoiţi 
a ronsimţi noi inş;ne la cedarea unei 
provincie. Este o epocă tristă din is
toria noastră prin care trecem a 
cnma ; iar aceia cari ne aâ creat-o 
par a nu simţi greutatea momen
tului, şi se gftndesc la alte lucruri 
de căt la cele de căpetenie.

Guvernai german a convocat şi 
el acuma corpurile sale legiuitoare 
la o şedinţă extraordinară. Germa
nia nu este de loc intr’o situaţie a- 
tă t  de critică ca a noastră; depu
taţii germani nu aii să se ocupe de 
cedarea unei provincii, de priimi- 
rea unei alte provincii in locul el 
şi de modificarea impusă a cons- 
tituţiunil. Guvernul german nu 
are să dea socoteală asupra politicei 
urmată de doi ani incoace. Scopul 
sesiunii extraordinare din Germania 
este de a vota o lege, o simplă lege 
in contra unei mănl de oameni cu 
tendinţe perverse. Şi cu toate a- 
cestea, guvernul germ an, fiind un 
guvern serios cu adevâi ată iubire 
de ţară, şi punând o valoare specială 
in votarea acestei leg), n’a vrut să 
încarce pe parlamentul şefi şi cu alte 
lucrări, pentru ca atenţiunea lui să 
nu fie distrasă. Toată activitatea 
unul parlament are ce va solemn 
cănd fie-care dintre deputaţi ştie că 
se va ocupa numai cu o singură 
cestiune de o însemnătate mare pen
tru ţara lui. De aceea mesajul ci
t i t  la deschiderea Rei< hstagulul nu 
pomeneşte nimic despre vr’o altă ces
tiune, cu toate că Germania, ca ţară 
mare, are şi ea o mulţime de lucrări 
proectate şi o mulţime de proecte 
de executat. Mesajul german nu 
pomeneşte prin cn o vorbă cestia 
nsemnată a zilei— Kulturkampf— 

ce ştie care nu interesează numai pe 
Germania ci şi pe Europa întreagă, 
mal cu seamă pe cea catolică ţ nu 
vorbeşte nimic despre politica ex
ternă; nu aminteşte măcar de con
gresul care a avut loc de curând 
in capitala imperiului, chiar fraza 
stereotipă despre bunele relaţiunl 
cu celelalte puteri lipseşte in me
sajul de deschidere al corpurilor 
legiuitoare germane. Toate acestea 
sunt rezervate pentru sesiunea or
dinară.

Şi se şi cade a fi aşa.
Când un guvern simte necesita

tea de a convoca camerele sale in- 
tr'o sesiune extraordinară, aceasta 
insemneazâ că are să Ife consulteze

intr’o cestiune de o greutate atât j stituţiunea şi integritatea terito
de însemnată, incât nu poate fi a 
mânată ţ ăuâ la sesiunea obicinuită 
Prin urmare toate cestiunile de or 
dine secundară nu trebue să ocupe 
atenţiunea debntaţilor intr'o aseme 
nea sesiune.

Ce am zice oare dacă am auzi că 
guvernul german a convocat corpu 
rile sale legiuitoare intr'o sesiune 
extraordinâ pentru a vota legea in 
contra socialiştilor şi construirea unei 
bucăţele do drum de fer in Alsas 
presupunând insă că Alsasul nici nu 
este încă până acuma in posesiunea 
Germaniei ?

Ce am fi zis oare, dacă in anul 
1871, guvernul francez, ccnvocăud 
corpurile legiuitoare pentru a se 
rosti asupra cedării Âisasulul şi Lo 
renel, le ar fi supus in tot acelaş timp 
şi votarea construirii uu pod peste 
un riâ oare care ?

0  asemenea batjocură, o aseme
nea parodie asupra intereselor vi
tale ale unei naţiuni, nici că ar 
putea intra iu capul unul om să 
Uât08.

Guvernul nostru radical insă se 
pare râ tinde cu tot dinadinsul 
a obiclnui pe os meni să nu mal res 
pecteze nimica, nici măcar teriioriul 
ţârei lor. Foaia oficioasă a guver
nului, care adese ori este mal au
tentică de căt «Monitorul oficicial,* 
ne destâinueşte in fie-care zi o altă 
lucrare cu care va avea sa se ocupe 
corpurile legiuitoare in şedinţa lor 
extraordinară.

Afară de lucrurile mici ca Basa
rabia, Dobrogea, schimbarea Consti- 
tuţiunil şi toate celelalte pricinuite 
de guvern şi dictate de congres, cor
purile legiuitoare in şedinţa lor ex
traord in arii vor mal avea să se o- 
cupe şi de legea comunală, de clă
direa unul pod peste Dunăre, de 
contruirea unul drum de fer in Do
brogea, care nu o avem âucâ, şi 
Dumnezeâ ştie şi de câte altele.

Lucrul principal pentru guvenul 
roş este să i se dea bani la dispo
ziţie. Ce le pasă roşilor de demnitatea 
ţerif, cel e pasă dacă acţiunile lor sunt 
serioase sad ridicule, le trebue un 
noii Strusberg şi cred că'l vor putea 
căpăta cu camerile cari le aă la dis
poziţie.

Noi ănsâ am dovedit şi susţinem că 
camerele ordinare nu aii dreptul de 
% se rosti nici asupra cedării Basa
rabiei, nici asupra primirii Dobrogel, 
incât nu poate fi nici vorba deo
camdată despre clădire de poduri şi 
construire de drumuri de fer in Do
brogea.

Chiar dacă corpurile legiutoare 
ar voi a fi conduse şi acuma de gu
vern, noi nu credem că M. S, Vodă 
Carol I, care a jurat a păzi con-

riulul românesc, va permite ca con 
stituţiunea şi intregritatea terito 
riulul să fie violate, renunţând la 
increderea ţârei şi sprijinindu-se nu 
mal de o mână de oameni aventu 
roşi.

Ţara iutreagâ are jurâmentul lu! 
şi numai ţara întreagă T poate des 
lega.

D IN  A F A R A

Se anunţă din Constantinopol că 
albanejil au serbâtorit ca victorie o 
morirea lui Mehemet Aii şi a doi 
alţi paşiale.

Agitaţiunea creşte in districtul res 
culat şi după cum se zice s'ar fi făcut 
din nod măceluri.

Familiile creştine incep a emigra 
in Serbia. 0  bandă de resculaţl al 
baneji a plecat spre Mitroviţa peu 
tru a pregăti apărarea Epirulul 
contra Grecilor.

După o ştire din Roma, Garibaldi 
are de gând să organizeze o espe 
diţie pentru Epir şi Thesalia, iu 
cazul cănd Poarta ar refuza ceda 
rea acestor provincie la Grecia.

La aceasta s'ar mărgini dê . < 
cam-datâ ajutorul Italiei pentru Gre 
cia, fiind sigur că cabinetul din Roma 
nu are de loc intenţia de a apăra 
aspiraţiile Greciei cu arma In mână

Muntenegrul pare a voi să ’şl îm
plinească cu toată sinceritatea da
toriile sale de ueuţralitate faţă cu 
Austria, Din Cetinge se anunţă că 
Omer Aga ŞerovicI, căpitanul unul 
bande de resculaţl din Corjeniţa, tre 
când pe teritoriul muntenegrean, a 
fost prins şi desarmat. Cător va begl 
bosniaci nu s’a acordat permisiunea 
cerută de dânşii de a trece in Al
bania prin teritoriul muntenegrean.

Ştirile din Constantinopol nu lasă 
nici o îndoială 'că Anglia continuă 

lucra pentru incheierea unei con
venţii intre Austria şi Turcia, pe cănd 
din partea Rusiei să fac intrigi pen
tru impedicarea reali sării unei ase
menea înţelegeri.

“Morning Post. dovedeşte că nu
mai starea lucrurilor in Bosnia şi 
Albania pricinueşte părerile puse eur 
in circulaţie ca şi înaintea resboiulul, 
cum că datoria Europei ar fi de a lua 
din mâtaele Sultanului controlul asu
pra Turciei europene. Bosniacii un 
voesc să ştie nimic de stipulaţiu- 
nile tratatului de la Berlin. Ef pre
fer guvernul Padişahulul aceluia al 
imperatulul austriac. Nu ştim dacă 
Austria a fo3t pregătită Ia o rezis
tenţă atât de tare. Este insă foarte

indoios dacă puterile vor fi de pâ 
rero că o ocupaţie esecutatâ in a- 
semenca împrejurări va câştiga mult 
pe populaţia bosniacă pentru refor
mele de introdus.

,Neinvoirea Angliei la presiunea 
comună proectatâ la Berlin nu tre 
bue luată in sensul cum că Anglia 
ar avea intenţia de a indemna in
direct la neimpliuirea stipulaţiunilor 
tratatului. Din partea Angliei se 
crede că nu este oportun a iugreuia 
Turciei prin păsuri diplomatice ese- 
cutarea tratatului, de oare ce are 
cea mal buD â voinţă de a'l esecuta.

Ziarele Germaniei de-sud anunţă 
din cercuri foarte bine informate 
că impâratul Germaniei va relua iu 
curend conducerea afacerilor. Durata 
sesiunii actuale a Reichstagului nu 
poate fi ăncă hotârită. Sesiunea este 
privită la locurile competente ca ex
traordinară, convocată numai pen
tru a des bate asupra legii iuooutra 
socialiştilor. Se crede că sesiunea 
actuală va fi iucbisâ pe la 28 Sep
tembre. După cum se zice până a- 
cum, sesiunea ordinară va fi convo
cată la timpul obicinuit şi deschisă 
prin un mesaj, in care va juca uu 
rol inse tunat şi politica externă.

Ziarul .des Débats* primeşte de 
la corespondentul sëü următoarea cu- 
riositate :

.Citesc in ziarele turce* scrie 
corespondentul :

.Mahmud Aga, ănbâiul cafegiii al 
Sultanului, s’a dus erl la înalta Poar
ta pentru a comunica marelui vizir 
mesajul suveranului.*

.  Fapta uu este nouă. Acu trei Inul 
tot acest individ se prezentase in 
consiliul de miniştri pentru a re
trage sigilul statului lui Mehmet Ruj- 
di-paşa, pe atuuol, mare vizir. Acu
ma este numai o repetiţie. In acea
sta ca şi in atfttea alte lucruri este 
numai ântâiul pas care e greü.“

Literatura privitoare la Dobrogea.
(Urmare şi fise)

17. Peters, K a r l F . Ueber die peo- 
graphische G liederung der untern 
D onau. In relaţiile asupra şedinţe
lor Academiei Imp. de ştiinţe din 
Viena LII pag, 6 — 11 (1 8 6 5 )0  no
tiţă  scurtă, iu care se vorbeşte des
pre importanţa geografică a strim- 
toril Dunării dintre I  aziaş şi Turnu- 
Severiu. despre dividerea Dunării 
in părţile naturale şi mal cu seamă 
despre existenţa unei strimtorl a

Dunărei intre Galaţi şi munţii 
Dobrogel la intrarea riulul In Deltă.

18. P eters K a r l F . Scrisori din 
călătoria unul naturalist austriac 
In Dobrogea. I şi II. Oesterreichische 
Revue anul III (1865) voi. 4. 5, 6 
şi 7. In aceste scrisori se vorbeşte



ca oare care detaliare despre cur
sul Dunării de la Mohacl lu jos. 
Cele ce se spun despre Delta se în te 
meiază parte pe cercetări la faţa  
locului, parte pe fapte, coprinse tn 
raporturile comisiei Dunărene (15) 
şi In descrierea d-lul Hartley (16).

19. 7 . S p ratt. Captain. Rem arks  
on serp tn t Is lan d  în jurnalul socie
tă ţii G eograph ical Society o f  L on don  
8 iunie 1857. Din această scriere 
interesantă se vede, că insula Şer- 
pelul e identică In privirea masei 
cu masa muntoasă numită B esch- 
Tepe.

20. V ern eu il Rulletin soc. geol. I 
ser. T . V III (1837) pag. 148.

Renumitul geolog, însoţind cu 
căte-va şiruri raportul d-lul A. Bouâ 
despre solul ţerilor Dunării de jos 
pănă la Silistra, spune, că făcând 
o călătorie la Crimeea, a văzut 
munţii Măcinulul şi că opinia sa 
este, cum că acele masse stăncoase 
Bunt terene de transiţiune Incunju-
rate de şedimente terţiare. 
laş volum pag. 188 urmează I
cutul memoria asupra naturii •] 
logice a Cnmeel.

21. T. S p ra ll, Captain. 
g eolog y  o f  V arna an d  tkt N eighogtfr\  
rin g  p a r ts  o f  B u lg aria , Qoafigj 
journal geol. soc. Voi. XIII No. 40. 
pag. 72— 83.

Foarte însemnată scriere gec’o- 
gică.

De acelaş autor mal ronţ.
On the geolog y  o f  the N ord  KastX  

P a rt o f the D obru tcha  (I. voi. 
X III  No. 55 pag. 2 0 3 ^ -2 1 2 i: si 
On the F resh w ater D eposits o f B c- 
sa rab ia , M oldavici, W a lac h i and  j 
B u lg a ria  (1. c. voi. X V I 63, j 
pag. 2 8 1 — 202). Profilele, pe ca rii 
le dă Sp ratt despre ţormul mării I 
de la Chiustengb (X IV  8 0 6  20! 
despre Dunăre lângă 7 u lcea  (X V II 
p. 290) despre Besch-Tepb şi insula I 
Popel (p. 291) despre malurilt M - j  
pugulul (p. 285.287) sunt de «ea 1 
mal mare însem nătate pentru sta-1  
diul geologic.

22. Szabo lo s se f Egy quntinentaUs I 
etnelkedâs es sdlyedăsrdl V u A p n  d61-| 
keleti reszen. In analele academiei J
din Pesta X . 6. Pesta 1862. 'T i  l( \ 
pagine in quart cu 5 table) S.-rieri a 
e resultatul unei c ă lă t o ^ E f t  
autorul a făcut-o pe Dunăr • o 
m area-neagră la Chiustenge. T itlu ţ 
tradus inseam nâ: Despre o ridicare 
şi cufundare a teritoriului in ptfrtea 
de sudost a Europei. Autor v ’̂a •.>- 
cupat mal cu samă cu natura nivp- 
lulul până la Besch-Tepă Ijiugă'i oleec

23. K . F . P eters. Despre pietrele 
aduse de d. Zelebor d t lu Tuleau, 
precum şi despre unele petrefacte 
trimise de d-nil Cihacef |i Sffcbâ de 
la Cernavoda. Anuariul institutniul 
geografic din Viena X III . pag, 1 1 7 
(3 Noemvrie 1863.)

24. K . F . P eters Raport, preala - 
bil a unei cercetări geologice a D< 
brogel.

In raporturile şedinţelor acade
miei de ştiinţe din Viena. L. pag. 
2 2 8 — 256 (Octomvrie 1864.)

FOILETONUL „TIM PULUI“

PESTE CAP
de

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

PARTEA A r>0A

G e n e r a lu l  I 'e l o r g e  

(urmare)

Şi fără să ’1 salute, 81 întreba repede on 
glasnl gSfăind :

— EI, ce?
— Ei, respnnse baronul, vi8, ofiţerule, 

să ’ţ! spun că domnişoara de la Rochecor- 
dean nn mi se pare deloc dispusă să ’ţi 
dea măna nepoati! sale.

Bietul comandant şovăi.
—  AI Doamne! zise el.
— Dar in acelaşi timp, urmă d. de Glo- 

rifere, viu aa’ţî zic : *Nu te despera., B8- 
trăna nn este stă nună absolută a situaţiei. 
Mal presns de dSnsa este consiliul de fa
milie. Am fi eă vot, şi votnl raeă va fi 
primit. Las’o pe mine ; o fac efi să capi
tuleze.

Şi fiindcă Petre Delorge nn ştia cum 
să’I mal mulţumească, d. de Gloriâre 81 
zise :

__ Lasă să ’ml mulţumeşti cănd 81 eşi

25. Determ inarea cu barometrul 
a înălţim ilor din Dobrogea, execu
tate  de prof. P eters  in vara anului 
1864, calculată de E n ric  JV otf. Anua
riul institutului geologic din Viena 
X V  pag. 4 4 4 — 450 (Septemvrie 1865).

26 K a r l F . P eters. G rundlin ien  
zu r G éographie und G eologie d er D o- 
bru dscha  (Liniile fundamentale ale 
geografiei şi geologiei Dobrogel) Cu
0 cartă geologică, o litografie (Tul- 
cea) şi douë-zecl şi una de ilustraţii 
in text.

Din această scriere, făcută pe baza 
unor cercetări la faţa localul şi a 
intregei literaturi, c ita te  mal sus, 
am estras şi noi notiţa de faţă .

27. Charte geografice.
a) Kapta teatpa Boftlltl M» E b- 

po iit 1828 n 1829 rojoB'B 7 4 2 0 ,0 0 0  
1835 IIcupaB.Teiia bt> 1853 rojţy. In 
biblioteci şi liste de charte figurează 
sub numele de : C arte du th éâtre de 
la  g u er re  dans la  T urqu ie ctE u rop e  
de 1828 à 1829 ; 10 feuilles. Această

aartă revizuită la 1853, e făcută 
după o măsurătoare m ilitară-geogra- 
fiel num ai in părţile bassarabiene ; 
restul : Moldova, ţara-rom ănească şi 
parte a Bulgariei e delineată după 

; recunoaşteri, făcute inaintea şi in 
[vremea rôsboiulul. Charta o foarte 
(exactă in privirea drumurilor şi a 
(localităţilor; pădurile şi huceagurile 
■unt asemenea însemnate printr-o 
deosebită nuanţă de coloare. Tere- 

I nul nu e desemnat, cursul apelor nu 
e  tocmai exact. Din această chartâ 
se află la Viena un singur exemplar.

b) Mal respândită e reducţiunea 
acestei carte la ju m ëtatea dimen
siunii el originale, al cărei titlu  in 
traducere e următorul : Chartâ ge
nerală a V alach iel, Bulgariei şi 
Rumeliel, delineată in mësura de 
7 8 4 0 ,0 0 0  de generalul maior Cha- 
fcov I; 1828 4 foi.
1  c) Chartâ a Turci* I europene in 

X X I  de foi, edatâ de cartierul ge
neral austriac m. a. 1829.

In această chartâ foaea VI cu
prinde Dobrogea.

d) Charta Turciei europene de 
Kiepert. Berlin 1853. 
i, e) Charta statulul-m ajor francez, 
cuprinsă in Viquesnel.

S C R I S O R I  A D R E S A T E

T Z n v r P T T L T T I

Fălticeni, 81 august 1878.

Domnule Redactor,

In stimabilul d-voastră ziar din 
24 ale lunel exp ira te , am c itit  a r
ticolul ce a ţi reprodus din ziarul 
»Independenţa®, relativ la priimirea 
şi tra tarea  ce s’a făcut arm atei ro- 
măne de mal multe oraşe şi mal cu 
seamă de bătrânul Fălticeni, vechia 
capitală a Sucevei, tratare  datorată 
in iţiativei proprieta' ilor mari şi par
ticularilor, care, asociindu-se cu mu
nicipalitatea respectivă, a salutat cu 
măndrie şi respect rein trarea bravi
lor ostaşi in căminele lor.

In adevăr, d-le redactore, această

din biserică. Deocamdată să lucrăm şi să 
nn pregetăm, pentru că bătrăna e vicleană. 
Mal ăntăl trebne să nn lăsăm să se acre
diteze părerea refuzului. Pentru aceea, pănă 
să nu inopteze, trebne să mergem să ne 
plimbăm la braţ amSndoS prin toate oli
ţele tSrgnlni. Pe urmă să vii cu mine să 
prănzim imprennă la , Otelnl Postiei. “ 
După prănz, să mă duci la cercnl ofiţeri
lor, şi am să joc o partidă ie  şah cu lo- 
cotenent-colonelul d-aale, care se zice că e 
nn jucător şi jumătate... Astfel fiindcă şi 
efi snnt epitrop al domnişoaril de Lespe- 
ran, dnpă cum ştie toată lumea, demăine 
are să se împrăştie vorba la sigur, că ai 
s’o iei de nevastă. Opinia pnblică are să 
fie cu d-ta, şi cea mal însemnată peţitoare 
in orăşelele mici este opinia pnblică; că
sătoriile f&cute de opinia pnblică nimini 
nn le mal poate desface...

Executăudn-se din punct in punct pro
grama bătrănnlnl diplomat de tBrgnşor, a- 
dnse de grabă recoltatele prevăzute.

Domnişoara de la Rochecordean era ăncă 
in pat adoezi, cănd nuni dintre oamenii 
sSi de încredere alergă să ’i spnie ceea ce 
ea numia fleacurile d-lul de Glori&re.

Acesta fusese evenimentul zilei aceleia, 
pe cari toţi 81 povesteai! la ieşirea din bi
serică. Toată lumea vorbea despre căsăto
ria domnişoaril de Lesperan cu oomandan-

T I ' M P U L

serbare e splendidă pentru toată 
ţara, dar pentru bătrânul Fălticeni 
e unică in feliul el

Më mir insă mult şi mă revolt 
chiar, vëzënd ingratitudinea ce tă ţe 
nilor acelora, cari 0şî uită sacra da
torie de a proba recunoştinţa lor 
profundă cătrâ  anei care, s’a distins 
prin entusiasm şi patriotismul lor 
exemplar, publicând numele lor spre 
a se înscrie cu litere de a u r  in isto
ria renaşterel şi independenţei R o
mâniei.

Cutez, d-le redactore, a deplini eü, 
această sântă datorie Fâltioenenilor, 
rugăndu-vă, să bine voiţi a insera in 
ziarul d-v. că : cel mai înfocaţi in 
entusiasm de patriotism in Fălticeni, 
n a fost a lţii, decât domnii : E. Sin- 
garoff şi I. S ta tty , cel ăa tâ l cap al 
Municipiului Fălticen i şi cel de al 
doilea directorul Prefecturel Şi loco- 
ţiitor de prefect, cari preşedând şi 
dirigiud banchetul dat in onoarea 
bravilor o staşi, a răguşit strigând : 
„Ura!“ hoteliste ! daţi liqueur, daţi 
champagne ! ura ! ! şi in furia entu- 
siasinului lor, farfuriile, garafele şi 
paharele, sâreaü in aer şi la căde^ 
rea lor, sfărâmăndu-se in mii de bu
căţi, sunetul lor plăcut, ël facea să 
se viseze transportaţi sub zidurile 
Plevnel ! Champagnia spumegândâ 
(după d-lor) reprezenta sângele bra
vilor români vôrsat pentru gloria 
patriei ! dar banii rom âneşti, chel
tu iţi in resboiû, prin ce s ’ar fi putut 
oare asemelui la banchet î —  Ia tă  
modul :

Faimosul d-lor sale banchet aü 
costat neînsem nata ţ i f r â , dar ro
tundă, de 1 ,200 fran ci, saü 3 ,750  
lei vechi, cheltuiţi de botelistul Ma 
halevsky, au credit de messieurs Je a n  
S ta tty  e t Eugène Singuroff.

Pentru încasarea acestei sume, ho- 
telistul Mabalevsky a obosit a ler
gând pe la casele înfocaţilor dire- 
guitorl a banchetului, şi la urma-ur- 
mel desperând, a fost s ilit de nevoe 
a se présenta al noul nostru prefect j 
d. I. L atif, cu o mică reclam aţiune a - 
sociată de un lnngâreţ „Rechnung*, 
in care se prevôd :

500 franci cheltu iţi pentru hrană, 
băutură şi tutun dat soldaţilor şi 
700 franci cheltuiţi pe diferite vi
nuri străine, champagne, liqueur etc. 
date după poruncă d-lul locoţiitor 
de prefect şi primar şi m etahirisite 
pentru fortificarea larynxulul in sco
pul califoniel la strigătul de : ura ! 
ura !

Noul nostru prefect, de-şi om li
n iştit şi delicat, totuşi, vëzënd lun- 
gâreţul „Rechnung“ şi ascultând şi 
plângerile dureroase ale reclam an
tului Mahalevsky, i-aü rëspuns că va 
regula despăgubirea s a , —  infuriin- 
du-se ?

De atuncea, aü trecu t vro 15 zile. 
— Lum ea,care ştie plângerea form ală 
a hotelistnlul, aştepta cu nerăbdare 
resu ltatu l e l.—  In  fine , abia astăzi 
s’aü aflat, că d. prefect a poruncit, 
(dar ca mare d elicateţă) despăgubi
rea urgentă a reclam antulu i, din 
pungile direguitorilor banchetului.

tul Delorge; lucrul era hotărit, după cum 
se vorbea, şi aprobarea obştească era pen
tru dSnsul.

Fata cea bătrăna era cat p’aci să ples
nească de necaz.

— Cea mai spurcată trădare ! striga 
densa necăjită ; nn act de trădare nevred- 
nio de nn gentilom 1 Trebne să me esplic 
cn densul, dar desigur n'am să *1 pot face 
să ’nţeleagă.

In adevSr nici nn se înşela ; ea ştia bine 
că comandirul de escadron, ajntat de toată 
familÎB, o să biruiască pănă Ia urmă.

Dar ce ’ï pesa eî ! ea nn avea caracte
rul să se dea biruită fără să lupte, mal 
ales in ocazii ca acestea, in care se găseaţi 
in joc interesele sfinte ale egoismului săfi.

Prefăcendn-se, saü mai bine zis crezSnd 
că se preface cn multă violenie in faţa ne
poatei sale, că n’are nimic , şi ascnnzSnd 
chinul şi pe cazul care T sfăşiafi gându
rile, se retrase in odaia el de cnloare foarte 
de vreme, mult mal de vreme ca de obi- 
ceiü. Avea nevoie să fie singnră, ca să se 
gândească, ca să caute nn chip de scăpare 
din acea nesuferită situaţia.

De sigur, avantajele protivnioilor s8I e- 
rafi însemnate, dar şi ale sale nn eraü de 
deapreţnit. Tot mal avea cfiteva zile ră
gaz, şi domnişoara Leaperan, nepoata, i 
se afla tot in măinile eL

V
Aci veselia, s'a prefăcut in scârbă! 

— Nodul Gordian e greu de d islegat! 
— Dar cum să scoaţâ onor. d-nil di
rector şi primar, din punga d-lor , 
rqţundâ ţifrâ  de 700 fran ci, şi s’o 
dea lui Mahalevsky î Dacă in tovă
răşie o riscaü şi o perdeaü la lans- 
k inet saü la ramss, â la  bonheur! 
o plateaü, tare frumos şi sem ângâ- 
eaü esclamănd ; „Quel guignon a tro 
c e ! ! *  Pas de chance!“ Cu toate a- 
cestea, nu era timp de glumit, or
dinul prefectorial trebue respectat 
şi prin urmare Mahalevsky grabnic 
p lă t it ;— s’a su cit, s’a în v â r tit , dar 
in van, nu se hotáraü sâ’şt deschidă 
punga, şi ast fel după o matură cons
fătuire, a găsit nem erit a achita pe 
Mahalevsky din casa com unală!

D. primar intervine la com itetul 
permanent, cerénd a i se incuviinţa 
cheltuelile a intregei sumí de 1200 
franci.— Aice altă  nenorocire! Doul 
membri al comitetului p erm an en t, 
domnii Vasescn şi Clucerescu, ştiind 
im prejurârile şi mal văzănd posna- 
şul cel de „Rechuung,*— resping pu
ram ente aprobarea solicitată de d. 
primar ;— nu insă şi d. Morţun pre
şedintele com itetului, care, ca uuchiti 
al primarului, datoria de sânge ăl 
chema a fi in des acord cn opinia colegi
lor d-sale, şi ast-fel, a opinat a sa 
incuviinţa p lata  cheltuelilor pentru 
întreaga sumă.

D. primar, la  răndul séü , ca ne
pot, respectând votul unchiului pre
şedinte, a ordonat plata sumei de 
de 1200 franci din casa com unală, 
şi anume din § cheltuelilor extra
ordinare, fiind sigur că până la ve
rificarea , „se milo r comunale* mal 
este un delungat timp,*şi cu vreme, 
se va uita şi posnaşul de „Rechnung* 
al b an ch etu lu i!— Dar tr is tă  e am ă
girea d-lul primar! Noi ăl servim a- 
mintindu'I, că municipiul, al cărui 
cap este astăzi d -s a , ca mâine ăl 
va cere socoteala.

Inmormêntarea lui Nobiling.

înm orm ântarea lui Nobiling a a- 
vnt loc Jo ia  trecută, fără nici un 
sgomot. Muma răposatului a fost 
Înştiin ţată  mercurl seara că a doa 
zi, jo i, fiul săă va fi înm orm ântat 
in cimitirul *  * , fără nici un sgo
mot. Atunci muma cumpără sicriul 
necesar şi ’1 transportă la localul 
de disecţiune. A doua zi, jo i, dimi
neaţa la  orele 5, muma lut Nobi
lin g , dimprenuâ cu fiiul el din a 
doua căsătorie, in e tate  de 10 ani, 
tm brâcată In doliă, s’a transportat 
la localul de disecţie, unde o aştep
tat! deja câte-va rude şi copila el. 
De aci se transportară cn to ţii la 
cim itir, unde sosi peste puţin şi 
carul mortuar. Nimeni a lt nu mal 
era In Cimitir, de câ t vr’o doul-trel 
agenţi poliţieneşti, îm brăcaţi In cos
tume civile, Carul mortuar fu trans-

D’odată i se piro că a găsit o deale
gare.

Ce putea oare e’o împiedice d’a pleca 
impreunS cu Elisabeta din terguşorul Ven 
dome ? Pentrujce aă nu meargă să se aşeze 
la nişte băl pănă la schimbarea din gar
nizoană a regimentului Iul Petre Delorge?...

Fireşte era s’o coste o sumă însemnată 
de bani, căci in locnrile şi oraşele de băl 
e viaţa tare scnmpă, insă acest sacrificii! 
nn ’I se părea lncrn mare in comparaţie 
cn izolarea la care numai cănd se g&ndea 
îngheţa de spaimă.

Afară de asta nn putea să nn riză găn- 
dindn-se ce mutră a aă aibă baronnl de 
Glori&re cănd va veni la dăusa şi i se va 
răspunde:

— Domnişoara imprennă cu nepoţica 
d-sale a plecat in călătorie pentrn căteva

portat la  fuga mare, şi,- IIMj 
la cim itir, sicriul fu coborlt î n  
şi lăsat pe dată In morm( m  
găndu-se numai a tâ ta  păm 49 
pra lui, In câ t să nu se for>elj 
o boltă, spre a dispare o r ! ^  
de mormănt. La 7 ore, t  
sfîrşit şi cimitirul deşertat, 
că mal târzib muma va a 
să ridice boltă d’asupra mc 
lui, dar fără  cruce sati alt 
ment cn inscripţie, care si 
numele aceluia ce zace s 
mănt.

C R O N I C A

Frumos vis L . vis foarte frumos oă mal 
că nu se putea îndeplini. Tocmai adoazi 
fata cea bătrănă văzu aceasta.

DÎ8 de dimineaţă scnlăndn-se, cea d’ăn- 
tăi grijă î fuse să ch&me cn clopoţelel pe 
uepoatn-sa pentrn că cu clopoţelul o che- 
ma ! ' 0 vestească că trebnesc aă plece
amăndoă chiar in acea zi, poruoindn’I aă 
ae pregătească pentrn o călătorie foarte 
nngă şi să ’şi facă de grabă giamanta- 

nele.

Grădina botanici. — Comunică 
nică nn eetract din şedinţe Soc$i)A 
dtmicty în care unul din membri, 
bescu a propus ca academia să jm  
de la guvern desfiinţarea grădiuT j, 
nica şi aşezarea în locnl el a f  t 
biblioteceî — o aripă — şi a p i, 
societăţi! academice — a dona ap t 
avem nimie de zis în contra pura h 
vedere estetic, care a inspirat pê p 
tor ; dar grija noastră este, că o jvt 
dina botanică desfiinţată, ea nn s n  
reînfiinţa. Nonă ni se pare, cmtH 
viaţa noastră intelectuală nn tijpft 
sacrificăm nimic, oe e de-o imed 
litate de dragnl nnnl palat al A<Jc 
Daca Academia ar produce mal -¡p 
căt prodnce într’adever, am vedei 
verat progres in activitatea el, dt 
că s’ar aşeza intr’nn palat propri 
cui sale! modeste de azi, n’o înj 
intru nimic, n-o face nici mai bnj 
mai rea. Grădina botanică insă ăj 
imediată utilitate. Noi din parte ||B 
ruga pe membri academiei să <iât < 
vr-o cate va licee, ca eă vază în ce ndft* 
bar se predai! pănă astăzi gtiinţeU fiţi 
rale. Fără ca copiii să poată dist igptj 
cnl de grăQ de cel de orz sad b fc» 
de ceapa ciorii, fără a vedea inait<fig 
singnră plantă reală, cum a făcut- Nil 
nezefi şi a o analiza în şcoală, li a bă 
tează din cărţi franţuzeşti org 
plantelor. Noi în special am cnnosti 
fesorl de botanică, care nn puteai! 
termine clasa şi specia unei plante 
de grădină Asfel se predai! lei nc 
ştiinţele deşi gura fie-cSrui profesj 
nă de vorba: inveţament intituitl. fii

Tot in haini aceeta se află stnd 
logiei şi mineralogiei.

Pe cănd nn mal departe deoăt iirtiu 
Austrie fie ce elev din clasa a IlI-a saaAY 
liceală e’n stare a da descrierea dt) 
faunei şi floael din localitatea sa, a 
toţi profesorii de iicefi imprennă 
tea s’o facă.

Grădina botanică implineşte aşa Ifi 
goi foarte simţitor al instrncţiel 
şi n’am voi e’o vedem grămădită 
de exiginţele de lnx a anei acadeul 
pănă astăzi e departe de a fi dat a  
tele, la care naţia ar fi avat drepţi 
se aştepta.

Facă mai ăntăl academia treaba,-  ̂
a fost înfiinţată şi pentrn care Zad 
pus temelie : nn dicţionar pe căt t* 
de complet al grainlnl vid şi o grai

f

Insă, lncrn cindat şi chiar ne ma 
in loc d’a se grăbi să se snpnie 
rnnoă, fata răspunse:

—Me iartă mătuşică; insă in s 
tnl acesta nn pot să plec din Ven 

In adevăr, bătrăna era eă oază pe 
—Nn poţi pleca din Vendome ? g* 1 

ea; şi pentrn ce, mă rog?
—Ştii d-ta destul de bine , mă ti 
—Nu ştii!; desluşeşte-mă.
—Pentru că trebne să aştept resi 

unei... cereri care ţi s’a făcut ieri,[ }  
care ai făgădnit eă răspunzi in cnri 

Domnişoara de la Rochecordean, 
ar fi văzut înviind şi dăndn-ee jo 
firidele lor statnele sfinţilor din perei 
dăii sale, n’ar fi rămas mai inmărnf 
Care va să zică nepoată-sa cunoşti] 
treprinderea comandirnlni de esoa 
şi avea cutezanţa d’a i-o spâne pe 

—E nn lncrn nevrednic! strigă i 
o neruşinare fără nume!.. Aşa, don» 
ră ? vrei sft rămăi oa să ’mi ştii ri 
snl mei! ? iatăl : „Căt oii! trăi eă, 1 
na de bărbat pe soldatnl cela mojio I 

Înţeles? eşti mulţumită aonma? Aet 
dncl să pregăteşti giamantanele ?

(va nrr



ptrentm lnorarea lăudabil», insfiblioe. Motivele onrî att inspirat Primăriei
ul el cam antiquată a canoni

ţii. Pentru palat mal reuiăne 
m doar nu dafi Tătarii fi mal ca 
Hndmitem, ca impodobirea acade- 

facă pe socoteala unei alte in- 
un mal mare folos praatic.

4»
|i morfl! romărit. —  »Observato- 
ibifi eerie: In lipsa ştiri impor- 
pe cămpnl de reebei, reservan- 
st’a asupra evenimentelor belioe 
mărul viitor, uzăm de ocazinnea 
a postea reproduce şi noi nu- 

11 bravii fii al naţiune! noastre, 
«rit ssQ aii fost răniţi pe căm- 
oare, aşia precum ii aflam înşi
raşi in No, 12 al «Siedietoarti,» 
idacţiune merita toată landa pen
aj dară cu atăt mal meritoaeă 
Sca lucrare cu care safi insSrci- 
Im ca va continua şi pe viitor 
cest servicili important atăt na- 
, şi intregel prese romane, eu 
tirtos c& d-lor in Buda Pesta 

^Jiulesnire ca se afla in centru şi 
‘ i&j ţd  bine regimentele mobilisate 

dsrunt de prin Banat şi Un
irile acestea, lasam se urmtdie 

|lonata mai sos:
sgimentul de infanterie marele 
Ixis Nr. 39 Georgitt Pope, Mi- 
i Teodor Corne», Vasilie Pozan, 

M itiou, 'Vasilie Gombosi: din re- 
■  61, Vssile Cebzan, Iosif Bagera, 
gn Ciroure, Martin Adnm, Martin 

inie Costeann, Petru Moise, Trifu 
hai Barba, Georgiu Vrăjitor, Pa- 

lianu, Nicolae Moise, Georgiu 
ior Muncii», Pavel Bergia, Ilie 

tandru Dacb n. Toţi aceştia zac 
d de gsrnisoana Nr. 8 in Lai-. 

H D in reg. de inf. Nr. 39, Nichita 
K  din Ghiroenta, Pavel Toma din 
Hmare: din. reg. inf. 6 1 ; Const. 
ri« din Belintin, Ion Vncan din Dra 
â, TŞrifon Lazăr din Sacosiu, Trifon 

' din Săcosin Trifon Bobu din 
*  tM*e.fcon Oiul din Misiei, Petru Dra- 

J,flD din înnora; următorii sunt greii 
■ 'T B W f 39, Alexandra Baia din Pis- 

f. 61; Vas, Ardeleana din Usa- 
86 Puto din Remetea, Nicolae 
Chesintio, Nic. Adam din Scn- 

fabirn din Varadia, Petro Ta- 
«Koman, Traila Groza din IJnipu, 
Daoinesca din Stamora, Martin 
[in Forgaci, Ion Fiste din Gilad, 

Soorgn din Aerecaefi, Ion Toma din 
ib, Trifon Stsfănescn din KOveres, — 
«eştia isc in Budapesta, 

e
tn biblioteca de la mnntele Athos 

]p/Şit de la d. dr. Ilarion Puşcăria 
**^ ■ 6 ^ 1  in Sibii) «iBSgogia» sa (1 voi. 
^^^^ivne din «Foişoara Telegrafului

1—Prin inalt decret M. Sa Dom- 
bine-voit a conferi crucea de o- 

Hinnlni <Steoa României» d-lni 
iJnnger, consilier de colegi CL, şe- 

imperiale ruse; crucea de cava- 
Engenifi EfimovicI Belai, şeful 

[matelor rnse; crucea de ofiţer d-ln!
de curte Nicolae Serebriakof şi 

Itolae Outeine, ingineri ruşi.
•

Mia/.—Ni se scrie din Tecuci:
|,I. Racoviţă Ţăgănescu, primarul 

jtre, un bertăverde, creatură a 
|bl C. Racoviţă, spiţerul cel cu 
Fgnşite, s'a prins, cum zice Româ- 
rntSrta in sat, —  ou mal multe mii 

htl foraţi. Faptul este bine cousta- 
fiŢunenl nu se mai poate îndoi. Cu 
Ipestea, pentru a nu fi compromis 

din care face parte şi in special 
i Rosetachi, cu care s’a pupat in 

Bând a trecut mal de ună-zi pe aici, 
bit cn cale numai a’l suspenda, ce
le  şi disolvarea consiliului comunal, 
Kând toţi cdlegii săi ar fi vinovaţi, 
[ceştii insă sunt persoane fără nici 
Ină.
rivinţa guardel civice, primarul Ţă- 

era şi comandant de batalion. In- 
|pe d-nul inspector Călinescu: — 

s’a destituit ca primar, — căzni 
Vapululut (erte-ni-se cuvântul îm- 

lit de la ruşi), mai poate fi suferit 
pj goardel ?
|ţ mai umble a’i cocoloşi faptul. 
1*1 acolo unde 1 se cuvine. Hoţia 

patentă. »Reeboinl.*

această bună idee, sunt pe de-o-parte în 
frumuseţarea Capitalei, lucru imperios re
clamat de progresul timpului, pe de alta 
primejdia incendiului, motiv foarte puter
nic din punotul de vedere al interesului 
general.

Fidel acestei hotT.rîrl, consiliul comunal 
văzurăm că a şi ’nccpnt s’aplice votul săfi, 
desfiinţând deja mal multe gherete de ase
menea natură, fără a ţine nici un compt 
de venitul ce unele mal ales dintr’ânscle 
produceai! comunei.

Oale două gherete mai primejdioase şi 
mal diforme ale Capitalei noastre, anume 
Circul şiV alhila din piaţa Constautin-vodă, 
le vedem ăncă tot asistând in parte, picam 
in parte, pentru că Valhala. oare in felnl el 
presinta un aspect mal potrivit şi o primej
die mal mică decât Circul s’a dărâmat, acest 
din urmă însă, adică Circul, sad Marele 
Alcazar cum II mal zice, continuă a se măn- 
ţine. Cn toata acestea, când e vorba mal 
ales de primejdia focului, apoi nu credem 
să fie o altă gheretă mai in periculoase 
oondiţiunl decât Circnl, care se compune 
din materialuri incendiare, şi care se află 
situat tocmai in centrul oraşului, încon
jurat de localităţi şi edificinr! din cele mai 
important*, cum este Casa de Depuneri şi 
Consemnaţinnl, aoest deposit de averi ale 
Statu'ni şi ale'particularilor, apoi biseri- 
cele Slătari, Sf. Dimitrie, şi Stavropoleos 
(această din urmă nn monument nepreţuii 
dă architectuiă), şi altele.

Nn ştim dar, care să fie adevărată cauză 
a menagiăret acestei gereto, pe cănd al
tele, şi chiar Valhala de alăturea ei, 
e’afi dărămat de căte-va luni deja. Ni se 
spune intr’adovăr că consiliul comunal ar 
fi revenit asupra votului săli şi ar fi a- 
graciat pe Circnl condamnat şi el la moarte 
de o potrivă cu tovarăşa sa de-alăturea, 
pe motiv că acesta trebue să serve de lo
cal al apropiatelor întruniri politice şi 
electorale. Eată însăşi cuvintele din pro
cesul verbal al şidinţeî relative : »el este 
necesarii! la întrunirile publice, spre a se 
consulta cetăţenii pentru diferite alegeri, 
şi pentru cari comuna este chiar datoare 
a destina un asemenea local spaţios.*

Nu credem că motivul in v oat de on. 
consilii! comunal, spre a ’şl justifica refa
cerea votului o-dată dat, este serios, de 
oare-ce şi înaintea esistărel Circului se fă
ceai! întruniri, şi ăncă chiar mal dese şi 
mai numeroase ca la Circ, bună-oară in 
sala Slătineanului şi în alte părţi. Daca 
insă on. consilii! comunal voeştu numai de 
cât să facă o clădire în condiţinnile ce
rute de regulamentul privitor la clădirile 
Capitalei, şi in ti’o altă parte a oraşului, 
căci, după căt ştim, piaţa Constantin-vodă 
ar fi destinată pentru palatul corpurilor 
legiuitoare.

On. consiliul comunal dar ar face foarte 
bine să nn’şl schimbe vorba de azi pe 
măne, după obiceiul puternicilor zilei de 
astăzi, ce deszic astăzi ceea ce aO zis ieri, şi 
să aplice votnl seu relativ la geretele de 
scânduri, cel puţin spre a nu da ocazie 
gnrelor rele de a vorbi in contră’i multe 
ţ i mărunte, cari nu prea sunt de natură 
a’l mări prestigiul în faţa cetăţenilor.

Credem că am spus destul; spre a nu 
mai avea nevoie să revenim.

I'ressa.

\etele Capitalei.— Primăria capitalei a 
»dabila hotărire de a desfiinţa toate 
|le de lemn din Capitală, fie ele si
te locuri private, fie pe locuri pu-

V A R I E T A Ţ I
Povestea despre Tolpa ţiganul şi Ştefan 

Vodă cel Bun şi M a r e ^ J ) ^ ^ '
Spun, măre,~că~ Ştefan Domnul să fi 

fost om desgheţat şi verde ca busuiocul, 
Toţi oamenii de pe lăngă densul, erau 
aleşi pe sprinceană: deştepţi, ugurliî, ve
seli şi numai spirt, ştii colea, curo sunt 
buni să mi-ţî facă ispravă bună.

Ştefan Domnnl era aşa de bon, cănd 
vedea dreptatea înaintea Iul, în căt să 
mi-1 pnl Ia rană şi să se vindece; dar era 
aşa de aspru, cănd da peste cate o ne
dreptate, în căt nu că ta nimărui de ce 81 
e cojocul, ci mi ţi-1 punea la pedeapsă, 
măcar de-ar fi fost de şapte palme în 
frânte.

La curtea lui se afla un ţigan cam 
vorbăreţ anume Tolpa. El aflase har îna
intea Iu! Vodă pentru glumele lui cele 
nevinovate, ţi cam inghimpătoare pentru 
unii din boerî.

In tr’una din zile văzu el venind la Vodă 
o seamă de ţărani romani. El Ie ese îna
inte.

— Ce căutaţi voi, bre, oameni buni?
Ţeranil, socotind că este vr’un boar do

l j  Subiectul Iul Tolpa s’a publicat şi in ¿Co
lumna Iul Trai an.“

a curţi!, îşi luară cuciulele în măuă, şi 
intr’o glăsuire toţi ziseră :

»Apoi ce eă căutăm, cucocaşule. Eată, 
am venit şi noi, păcatele noastre, să ne 
jăloim I j î  Vodă, pentru pacostea asta de 
părcălab, care ni s’a pus ca scainl în cap.

— A cam aflat Vodă oăte ceva despre 
p&roălabul vostru, bre, oameni buni. Spu
neţi’ml şi voi tot ce ştiţi şi lăsaţi'!, pe 
măna mea, c’oifl şti e& cum să’l incondeifi 
la Măria Sa, şi vi se va face dreptate.

Atunci ţeran I 81 spuseră cum 8î ne
dreptăţeşte pârcălabul, cum 81 asupreşte 
şi jupueşte, cum le ia biruri afară din 
cale, cam 8î globeşte peste măsură pen
tru lucru de nimica, şi pe lăngă aceste 
cnm 81 chinneşte, bâtăndti’i pănă 81 des- 
noadă, ia pentru aşa de florile mărului.

— Duceţi-vă acasă, dragii mei, le mal 
zise Tolpa, şi v8 odihniţi, că am eă ac de 
cojocnl’ lui. Să nu vă temeţi de nimic, 
de acnm înainta nici capul n’are sS v8 
mal doarS.

—Dumnezeii Bă’ţl dea noroc şi să’ţl lun
gească zilele, oueonaşnl», să al parte de 
ee te’I rnga Ini Dumnezeii şi s i fii să
nătos şi rnmen ca nn bnjor.

Apoi plecară ţăranii cn inima nşnrată.
Tolpa, nici una, nici donă, el voea să 

facă dreptate ţăranilor. Se vt-de că el cam 
ştiea pa ta rama despre oeea ce păţea ţăra
nii de pe la părcălab!. Ce să facă, cnm 
să dreagă ca să se ţie ds cuv&ntnl ce dase 
ţăranilor. Se găudi, să resgăndi, şi de-o- 
dată, lovindn-se nşor cn palma pe frunte, 
z ise :

— Stăl, că ţi-am fâcut-o, părcalabe.
El căta acum vreme cn prilej să poată

intra' la Vodă cănd o fi tn toane bane. Nn 
trecu mnlt şi intr’uaa din zile văzu pe 
Vodă cu voia bună intrănd in Divan. Pa- 
să-mi-te Vodă aflase că oastea lai infrăn- 
sese o samă bană de vrăjmaşi ce încălca
seră ţara. Dar era prea de vreme. Nu 
venise nici nn boer la Divan. Vodă era 
singur.

Atonei odată intră răpede in Divan ţi- 
năndn-ee ca măna de falcă şi văstando-se.

«Dar tu, mă Tolpo? Ce al? dece plângi? 
81 intrebâ Vodă cam rizănd.

—  Ce eă am? Ea că mi-a tras Popa o 
palmă, de mi-a eşit stele verzi din ochi.

«Da, de ce, mă? 81 mal intrebă Vodă 
inseninăndn-i-se fruntea şi făcănd baz.

— EI, iaca, pentrueă n’am ştiut Tatăl 
nostru.

«Bine ţi-a făcnt. Doă treboea să-ţi dea, 
mă păcătosule. Trei tn  buea să-ţi dea. Păi 
bine, mă, păgău de-ai fi fost şi trebnia să 
ştii Tatăl nostru. Dar tn ce părdalnioul de 
liftă spurcată ăl fi fiind, de să tiu ştii tu 
rugăciunea Domnului şi Dumnezeului no
stru.

— Ba o ştifi. Măria Ta ; dar intr’un 
loc o greşesc.

«EI bine, ia zi, să vedem nn şti!, şi să 
te sileşti să-l înveţi, că-ţ! dau şi boerie.

— Tatăl nostru, carele eşti in ceruri, 
sfinţsscă-se numele tăfi, vie împărăţia ta...*

«Mai încolo?
—  Aici o cam sclintesc Măria Ta.
€F ie voia ta.
—  Fie...
*Fie voia ta..., prostule. Zi dela Început 

şi bagă de seamă; ţine minte: fie voia ta.
— Tatăl nostru... oarele eşti in ceruri... 

sfinţească-se numele tăiL., vie împărăţia 
ta... fie...

%Fte voea ta, mă, zise Vodă cam răstit. 
Eată ăţl spun drept şi mie 'mi vine să-ţi 
trag o palmă. Cum da să uiţi de la măuă 
pănă la gură. Nu te credeam efi odată cu 
capul să fii tu aşa de nătărăii. Atăta lu
cra să nn ţii tn minte! E ită : (ie voea ta. 
Zi de mal multa ari.

—Fie voea mea.., fie voea mea.... fie 
vo....

»Na aşa, «gripsore bătrân 1 fie  voea ta , 
mă, adică să se facă pe pămănt voea lui 
Dumnezeu, precum se face şi in oernrî. 
Aici nu e vorba de voea mea sa& a ta , 
becieoicule.

— D’apoî.... fie şi a lui. Dară dacă uit.
»Doară nu-ţl lipseşte vre-o doagă. Ţine 

bine minte.
—Na că-mi e voea să n it , Măria Ta. 

Dară ca să-mi aduc aminte mai lesne, 
scrie-mi, Măria Ta, rognte, vorbei aceste, 
şi te iscăleşte eă doar ştiind că vine de la 
Măria Ta, voii! avea grijă ca de poruncile 
ce-ral dai.

Ştefan-Vodă, bun precum 81 lăsase pe 
el Dumnezeii, şi care nu ştia ce este vi
cleşugul la inima lui, luă o coală de hâr
tie, şi ecrise cu nişte slove mari: (le voea 
ta. Apoi o dete in măna lui Tolpa,' după 
ce o iscăli.

Tolpa cănd văzn cartea domnească in 
mănile lui, de bucurie i se păru că apu
case pe Dumnezeu de un pioior. Eşi din

________  T I M P U L __________

Divan, şi porni intr’an suflet la satul de 
unde veniseră ţăranii să se. jăluetsoă lui 
Vodă.

Cam sjanse acolo“dete in ştire Ia toată 
lntinea că a venit cu o poruncă domnea
scă. Căud auziră ţărauil de una ca acea
sta se adunară ea căţei» fiu purcel să afle 
ce zice porunca.

Tolpa trimise de chemâ şi pe părcălab. 
Acesta se grăbi a veni şi dănsul să ia cuuoş- 
tiuţu de cele ce porancea Vo !ă. Oamenii 
se făcose roată împrejurul lui Tolpa şi-l 
îmbulzea. Eară el ridicând glasu1, zise cu 
graifi lămurit.

i— Oameni buni, faceţi roata mat mare, 
şi lăeaţi-ne in rnijloo mal mult loc dejoo.

Şi iodută m>j ocol roţii se deşertă şi 
ramase o lumină căt faţa ariei.

Apoi chemând înaintea pe ]>ăreălab ăi 
arătă cartea domnească şi’l intrebă:

— Cunoşti această iscălitură ?
»Da cum să n’o cunosc ? respunss pâr

călabul Este a Măriei Sale.
— Dacă o cunoşti, spune-mi ce zice 

Măria Sa aici ?
»Ce eă zică ? Eaca, fit voia ta.
— AI inţeleg acum ?
,B i  n’am inţeles nimic.
— Ei, las că te-oifi face eă eă înţelegi 

senm.
Şi intorcăndu-şi privirile cătră ţerani, 

le opri asupra a doî flăcăi nalţi ca nişte 
brazi, legaţi şi vărtoşL Apoi făcendu-le cn 
măna ăl chemâ şi le zise cu graifi porun- 
itor:

— Porunca Măriei Sale Ini Vodă gră- 
eşte, ca eă-mî lnaţi pe d-nialol jupănul 
pârcălab, eă mi-i daţi cincizeci da toege 
de oete beşicate.

Toţi tăcură molcom, când auziră de o 
aşa grea poruncă. Insuş pârcălabului i se 
incleştă gura. El ştia, ca şi toată lumea, 
că improtiva poruncii Iul Vodă nu era 
chip de a sta. Bieţii flăcăi se cam codea. 
Vezănd Tolpa sfiala flecăilor, adaose :

— Porunca Măriei Sale lui Vodă mal 
zică că cine se va împotrivi celor glăenite 
intr’aceagtă carte domnească, să mănânce 
la spete o sută de toege tot de cele sărate, 
po'.roace şi indesate.

Flăcăii cari nn prea aveafi poftă de aşa 
mâncare, puseră mâna pe jupânnl părcălab, 
il întinseră la pămănt şi ’i deteră oinol- 
ztcl de beţe bnne. Pârcălabul suferi şi nu 
zise cârc. Vezi bine, că n’a vea ce zice dacă 
odată Vodă poruncise.

Apoi Tolpa el zise:
—  Aceasta este, jupăue păreâlabe, ca să 

‘te inveţl minte altă-dată a mai asupri pe 
aceşti sărmani şi nemernicii Vodă nu poate 
suferi să se facă nedreptate in ţara In!, 
şi să se schiuguiascu bunii locuitori ai 
acestei ţări.

Totuşi pârcălabul nu se putea dumeri 
cnm de să cadă asupra lui o aşa de aspră 
urgie domnească, el ştiindu-se credincios 
şi 8npns domniei.

Nn mal cuteză multă vreme să vie la 
cartea domnească, temăndu-se de a da 
ochi cn figura tea cruntă a Ini Stefsn- 
Vodă când era amărit pe cine-va.

Trecu ce trecu'şi trebile ii siliră, in cele 
din nrmă, să se infăţişeze Domnului săfi. 
Veni deci cu frica in sin, la carte şi se 
arătă Ini Vodă.

Acesta, cnm il văzn, ’1 zise zimbind şi 
cn faţă senină:

— Bine ai venit, părcălabe, ee mal veste 
prin ţară? Da mult e de când n’am mai 
dat cu ochii de tine. Ai! doară te-al mân
drit.
! »Umilita slugă a Măriei Tale a fost tot
deauna supus poruncilor. Şi nn cred să te 
fi indoit de credinţa ce totdeauna ţi-am 
arătat, respnnse pârcălabul. *

— De unde iţi vin ţi*, păreâlabe, aşa 
găndnri străina cugetului mei! ? Efi tot
deauna te-am cinstit, şi, dreptul Ini Dam
neze!!, n’am avnt să mă dese de aceasta 
niciodată.

Auzind versul cel dulce al graiului dom
nesc, părcălabnl mal prinse pnţină inimă 

tşi se inconiese a zice:
»Păaat de Dumnejou, Măria Ta, să-ţi 

arunci urgia cea aspră asnpra unul sluji
tor credincios, să faci să se necinstească 
cărnnteţa unnl slujitor supus, fără să-I fi 
judecat mal ăntăl, ştiindo-te totdeauna 
drept.

— Ce sunt acestea care le spui tn, păr- 
căjabe ? ăi zise Vodă plin de mirare şi pe
rind u-i seninătatea de pe faţă.

Pârcălabul înţeles« efi trebue sfi se fi ju
cat vr’o drăcie In istoria aceasta şi răspunse:

»Eată, eată, Măria Ta, cum am suferit
0 pedeapsă pe nedrept.* Şi spuse tot ce i se 
întâmplase ou Tolpa.

Cănd auzi Vodă de una ca aceasta, mânia
1 se urcă pe faţă. Ochii ăi scăpărafi de su
părare. El zise:

— Mişelul! Va să 'zică rl m’a amăgit 
cănd mi-a cerut iscălitura sub acele cu
vinte fie  voita ta, prefăcăndn-se a nn şti 
Tatăl nostru. Nemernicul I Nn mal este 
vrednic a vedea faţa mea. 8ă se spânzure.

Bietul Tolpa, de cum văzuse pe pârcă
labul că venise la curte, se ţinea după 
nrma lai să vadă ce are să se intămple. 
Când pârcălabul intrase la Vodă, Tolpa 
se tupilase la uşă si aiculta. Eară cănd 
auzi groaznicele cuvinte ale Ini Vodă, se 
fâcn nevăzut.

Il cântară slujbaşii să pue mână pe dân
sul; dară el par’eă intrase in bortă de 
şarpe. Tolpa nn e nicăirL Se trimise nu
mai decât oameni in urma dositului de 
Tolpa.

El bietul, la cine si căznească, unde 
să-şi cânte adăpost, nnde să se ascundă 
de mânia lai Vodă? Intr’o clipă mii de 
gânduri ăl trecură prin cap. In cele din 
nrmă se eocoti că scăpare nn e decăt in 
grădina In! Vodă. Acolo ştiea el nişte cul
cuşuri nnde nn l’ar fi pntnt găsi, zina in 
amiaza mare, dară ăncă mi-te noaptea 
Se strecură fără a fi văzat de cineva, şi 
se piti intr’nna din acele ascunzători.

Inima Ini Ştefan iară se deschise, seni
nătatea oara se urcă pe făţa Ini. Vezi că 
Stefan-Vodă avea mal mnlte ciaenrl bane 
decăt rele. A dona zi cătră sară, eşind să 
se mal răcorească de zădnfal zilei, intră 
in grădină singur, singarel, cam avea el 
obicein când avea de citit cărţi de pe la 
împăraţi şi erai.

Tolpa văzăndn-1 că are să treacă tocmai 
pe unda se afla el, se arcă ca o mâţă in- 
Ir’on mâr, legă brăal ca nn capăt de o ra
mară a pomului, eară cn cel-alt capăt se 
se legă ds subţiori, şi se lăsă a-I bălălfii 
picioarele în vânt. Ast-fel era atârnat 
printre frunzişul pomului.

Trecând Vodă pe potică, şi arnncândn’g! 
ochii asnpra pom alai, văzu pe Tolpa spân
zurat. Inima Măriei Sale se indnioşfi, şi 
părăndn-I răi! de porunca ce dase in ziua 
trecută zise:

Sărmanul Tolpa, mare trebue să-î 6 fost 
fost groaza cănd a auzit porunca ce am 
dat să-l spânzure. El n’a mai aşteptat pănă 
să mal vie gădea a-1 mal ds şi pe dănsnl 
de osteneală, ei şi-a făcnt seama aingnr, 
îmi pare răii de el. De ar mal trăi incă 
l’aş erta de moarte.

N apucă să mai facă trei paşi şi Tolpa 
ţap ! in arma lui Vodă. Cnm SI auzi vor
bele eele milostive el se deslegă iute şi 
sări jos din pom. Ştefan intorcăndn-se 81 
văzn cn capul la pămănt. lara Tolpa 
strigă:

t Fie vota ta.
— Bine că barim de frica spânzu

rătorii al invăţat Tatăl nostru. Atonei 
m’al prins cu iscălitura; acum cn cuvân
tul. Dar să nn cotezi a mal face vre o 
blestetemăţie, că nn vei scăpa cu voia sau 
nn ştifi col.

Era glomeţ Ştefan Cel Mare câte odată, 
şi ’I plăcea a asculta glumele altora; dară 
glumele nesărate şi nesămnite, erai! orop- 
şi cel de prin prejarnl Ini nn prea se ju - 
cafi cn focul fără sa şe pârlească.

(Din Cov. literare).

OBSERVAŢIUNI METEOROLOGICE

Pe itoa de 9 septembre 1878.

Fălcii!. —  Senin, 19 gr. pl., noaptea 9 
gr. plna.
, Filiaşi. — Nor, 15 gr. pl.

Craiova. — Noros, 12 gr. pl.
Tărgovişte. — Senin, vânt, noaptea ră

coare.
Dorohoifi. — Senin, spre seară nor, 22 

gr. pL, astăzi ploae şi vănt, 20 gt. pl.
DrăgăşanI. — Senin, cald, 21 gr. pl.
R.-Vălcea. — Senin, frumos, 22 gr. pl.
Iernail. — Senin, frumos, 18 gr. pL
Roman. — Senin, 16 gr. plna, puţin 

vânt,
Fălticeni. — Ploae, 11 gr. pl.
GăaştI. — Senin, 18 gr. plna., noaptea 

12 gr. pl.
Brăila. —  Frumos, 23 gr. pine.
Giurgiu. —  Frumos, 21 gr. pl.
Bârlad. — Zioa şi noaptea senin, 16 

gr. plus.
Buzăfi. — Senin, 20 gr. plus.
IsşL — Senin, puţin vănt.
BotoşanL — Senin, 23 gr. pl.
Olteniţa. —  Senin, 19 gr. pl.
Alexandria. — Senin, 20 gr. pl.
Văleni. — Senin, frumos, 20 gr. plus.
Galaţi. — Senin, 25 gr plus.
Bolgrad. —  Senin, 25 gr. pl.

1



T I M P U L

C. G. V T í ™  doctor în medicinS 
X l lL)Oi şj jn chirurgie. M>-

niofî şi medic specialist pentrn bótele de 
copil, dă consultaţii în tóte (Jilele de la 3 
până la 5 ore p. in, în strada Colţii No. lQ.

GALBENI sunt de d at cu 
dobândă cu hypotecft. —  A 

| u u u  se adresa la ad m in istraţia  
acestu i ţjiar. (781 - 1)

n n  t i n  reDtl,nitS esenţă japoneză, car« 
( « ‘ •■U vindică îndată orî-ce durere de

a mu
tat Ca- I

cap se găsesoe la farmacia d-luî F. Bras 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

DOCTORUL BLUMENFELDS
lea Moş'lor No. 27 vis-a-vis de Pomu-Verde 
(Tamis.)

locuiesce : 
rană No. 7, r A

biserica Calvini.

O C X X X X -9 -X X X X X -i-X X X X X -»
5^
X
X
I

-xxxxn
X

I
X
X
X
I

PLANTE DE FRAGI

X
X
I

I
X
X
X
I

Acum fiind timpul plant&re! fragilor, recomand fragil sub
scrisului, din cele mal frumdse specii francese şi euglese, 
fructul fdrte mare, gustul admirabil.

Pentru plantele vândute anii preccdeuţl, am priimit laude 
şi mulţimirl. Hal puţin de 50 plante nu se espedinzi tu pro
vincii. Rugăminte a se adresa la

a
X
X
X
I

JEAN VERMEULLIN

V
X
X
X
v jx x x x x -

Gră irar la O nu Q. 0. Philippescu 
Strada Dionisie No. 43.
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V E N D A R E

" V

f a i r e  uaago du ,

L A I T  A N T É P I I É L I Q U E
H an d u  do 3  à  4  lo i ,  a u ta n t  d 'eau

DépurnUf. ilt>! ?r.lj‘, il dissipe
Hnlo. Huugoura, R id a* (ir6coo«a, R u gositSa
—“—   ........  conserve la peau.

A : ft.at pur.
t B o u ton s, E f ilorescencoH  , oU 

tlu v isage clAlrv.* ut iu i

V
il enlève Masque de grosso ms 

T a c h e s  de rousseur

I n t «  d e  4 « * *

Modul Tntrebuiutăreleste alăturat şi In limba română.

LECŢIUNI PRIVATE

In limba Germană pentrn băieţi séü fete 
în tóte ramnrile ale claselor interióre şi 
gimnasiale. Băeţiî cari frecoenteză sróla 
protestantă, pot fi luate şi în pensione. A 
se adresa la

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

P R O S P E C T U S
DE

L’Institution Française et Italie
Dirigée par MESDAMES MAZZANTINII

9, Place d’Azeglio, FLORENCE.
Ces Dames , ayant quitté la  France leur patrie après la g %  

70-71 , ont fondé à Florence en 1873 une Institution  Français A 
lienne qui jo u it de l’estime générale, et où les jeu nes filles •: A. 
une instruction aussi solide que brillante. Les directrices étan A 
du diplôme supérieur e t  secondées par des professeurs d is til  

Dans cette Institution  l’enseignem ent est divisé en 2 cou r:* 
élém entaire e t  cours supérieur. Chacun de ces cours comprend ■  
e t chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son «R 
l’élève peut changer de section 2 fois par an.

Le prix de la pension pour les in ternes est de 1200 frs. p, S  
compris la musique, le dessin e t la  danse.

u u u  V JU IW W  «
pectus détaillé.

Snb-semnatol în calitate de procurator al 
«Mui Gastntr din Pesta, fac cunoscut că în 
4ina de 1 Septembrie a. o. pe la ora 11 a. m. 
voi vinde p rin licitaţie in Snbnrbia Manta
le» sa Strada Mântnleasa No. 17 în cartea 
D-lni I. Langoş*; 17 diferite trăsuri forte 
elegante sistemul cel mal nefi şi din fa- 
bricele ce e mal renumite, doi cal de lncs 
16 7 , pumni, snnt in itate de 5 ani, la păr 
murgi, şele englezeşti, hamuri, mobile şi 
altele, nedisfScăndose la 1 Sept. totu’, li
citaţia va nrma la 2 şi 3 Septembrie spre 
cunoştinţa amatorilor care vor voi se con
cureze se publică acesta de snb-semnatnl.

I. OrovetI
(787- 0) Strada Baterie lor No. 31.

TI a arATiriat fbiar de acumaU W  a x e I I U t i l  ,  Moşia Albeşti din 
distriotnl Prahova plasa Cricovn, având 
staţie de dram de fier pe dînsa, şosele spre 
Brăila, magaijil, pătnle şi case de loonit 
bone. Informaţinnl se pot lna în Strada 
Colţea No. 66 saă Strada Scaunelor No. 14

(756—0)

D e  v en  (J a r e  ;ehL t  ¡ ¡ ¡ ¡ î *
sele din Strada Episcopiei, No. 9.

T t _  n f i n J n i i n  un loc viran siAle V eD ttare , tnat Strada He
restrefi şi strada Victoria, lingă grădina 
Episcopiei. Pentrn Bmbele imobili a se a 
dresa Strada Calvină No. 4 la proprietarul 
lor D-nn Thevenot refl, aceiaşi adresă la 
d-nn advocat Athanasiade. (775—0)

ROMANE I L U S T R A T E
Apare de trei ori pe septemână : Duminică, Mercuri f i  Vineri. 

TTo. 1—S3 nSTOIL.TTSI'V 
conţinând

DOMNUL SCUMP-AMIC
de

C h . P a n i  d e  K o c k
se află de vân jare la

TIPOGRAFIA THIEL & WEISS
şi la

litanii Io Ilare atât in B a n e i  cât si ia
Cu No. 24 a  în ceput rom anul

I  O  A .  N  -A.
de

GEORGES SAND,
După dorinţa esprimată din mal multe părţi s’a începnt cn No. 26 interesantul roman

MISERABILII LONDREI
DE

P I E R R E  Z A C C O N A .
Acesta din urmă donă romane se vor publica aşa că câte o fasoionlă va conţine 

urmarea romadnlui IOANA şi cea l-alt» urmarea romanului MISERABILli.

% P H A R M A C I A  X .A . „ S I » E I t A 3 S r T X A . ”
V 26, CALEA MOGOŞOAEI, 36.

]  DEPOUL MEDICAMENTELOR FRANCESE.
I  Obiecte de Cauciuc şi Articole de Toalete. — Asemenea se angajeză a efectua 

orî-ce comande din resortul medical.
BRUa.

F o n d e r i a  d e  T u c i u

a Ini

E, K E I L H A U E R
8 T K A D A  I 8 V O B

efectuedă ori-ee lucrare de fondurie după 
modele, desluşiri sâă desemnurl date.

Se asigurlză buna esecutare cu 
materialul cel mal bun.

Orî-ce comandă pentru oondncererea a- 
pei, instalarea băilor cn t6te atenansele lor, 
puţuri de curte, pompe pentru diverse tre- J 
buinţJ, stropitori de grădini, ş. c. 1. se ! 
efectuâ^ă grtbnic şi bine la

P

p *" Des renseignem ents on peut avoir h  l ’imprimerie Thiel $£j 
qui ont visité l’Institution personellem ent e t où on pent v o ir «

• mm  .*3 Al*« a 1 1 A

1NSTITUTUL DE B Â M

„ O O O O IR E  S J
50, Strada Col pet, 50. V

C. N. STEFÁNESCU
ARCHITECT

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

SC01LEI DE BILLE ABÏÏDIHPABÜ!
Membru al SooietSţeT centrale de architect? din 

Paris şi Bruxelles, etc.

Anunţă că a deschis un atelier de ar chite cţl 
sub direcţiunea sa.

Doritorii de a face construcţinui şi a co
manda planuri, sunt rugaţi a se adresa 
Strada Cornetului No. 56, in dosul St. 
Visarion, sad la administraţiunea ac* st ui 
(jiar.

Direcţiunea aduce la cunoşqiâB 
părinţi, ră pot adnee copii d-lo ft: 
la 25 Augpfit, spre a avea, c’er uA 
a ’şl pregăti necesariile pentru rA 
cnrsnri’or la 1 Septembre.

DOCTO® UL MARCOS f i

Are onoare de a informa olfl 
din Capitală şi provincie că va ■ 
cnreşti la 1 Septembrie.

Consultaţinni in cabinetul veiII 
zilele de la 4 jum. — 6 ore dnj I  

Strada Brezoianu N. 21 N. |T

Asemenea se găsesc tot-d’a-una în de
posit: Ţevi de vlumb, ţevi de fer şi de 
taci in diferite dimension?, precum şi bu
căţi confecţionate de tuci pentru diferite 
construcţiunl.

Transmisiuni, curele ş. e. 1., un mare de
posit cn preţurile cele n a i eftine.

(777— 1)

IMPORTANT
POUR DES PERES de PA MILLE !

Une famille distinquée de Vienne, déaire I 
prendre en pension an jeune homme qui ! 
doit faire ses études à Vienne. Elle ne 
reçoit en tout que deux pensionnaire s, dont ' 
elle surveillera conscitnciensement les étn- j 
des ainsi que la conduite. On parle le fran
çais et l’on cultive la mneiqne dans la 
maison. Meilleures références dannées.

S’adresser pour renaignementsau Bureau 
e ce Journal. (770— 0)

TBOMPETTi GABFATILOfi
Intrega col cţie de când a apărat sub! 

numele de Buciumul şi până in <jioa când 
a încetat d’a mai vorbi dimpreună cn ilus
trul t i  scriitor Cesar Boliao.

Acest monument al literatnrei Române, 
a a cărnl clădire a lucrat paî-Bpre-<jece 

ani şi trei săptămâni marele măiestru, se 
flă de vânzare la Tipografia naţională, 

strada Academiei No. 24.
ION POLESCU

fost administrator şi colaborator al
acestui i)iar.

HOTEL WEISS
B R A S I O V .

Sub- semnatul am on6re a insoiinţa pe 
Onor. Public voiagior, că am lnat asupră’mî 
acest hotel, şi mă văifi sili a satisface atât 
in privinţa curăţeniei cât şi preţurilor eftine.

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

I6n Hauptmann
antreprenor.

¥ 1  s

Un june cunoscând bine corespondinţa 
şi comptabilitaten în limba Română şi Fran- 
cesă şi pn.ţin limba Germană şi Italiana, 
doreşte a se angaja la vre-un comptoar co
mercial de Manufactură, Bancă etc. şi de 
preferinţă la vre-un antreprenor de lucrări 
publice,—; A se adresa prin nogte: K. D. 

calea Văcăreşti, Strada Corbului No. 2.

CE SE POATE CAPAJl
P E N T R U  «  F B A I W C I

LA DESFACEREA SPECIALITĂŢILOR IN PANZifll
L I N  H E R I A  D I N  VI  EN A

Calea Mogoşoiel P alais „D acia“
Pentru
Ptntru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

franci : 
franci:

franci:
franci:

6 franci: I Pantalon séü I Camisón de Pichet de irnă.
6 frânei: 0 cămaşă de Oxford englee.
4 frânei 50 bani: I păreoh Ismene bărbăteşti.
5 frânei: 6 perechi mánchete ori ce fason.
5 franci: 6 gulere pentru bărbaţi do olandă fină.

franci: 12 gulere engl., in ori-care fason şi mărime, 
franci: 0 păreobl ciorapi patentate, 
frânei: 0 gulere moderne pentru dame, după alegere, 
franci: 12 batiste albe de pânză adevărată, 
franci: 13 batiste bine colorate tivite şi spălate.

6 prosdpe de pănsă curată.
6 şervete da masă de pănsă adevărată, 

franci: 13 şervete albe de ceai ü. 
franci: 1 cămaşă modernă, simplă séü brodată.

2 batiste ou monograme fin brodate.
1 batistă france »A fie brodată ou dantele.

Pentru 3—8 frânei: 1 corset de damă 
Pentru 51/» franci: 0 cămaşă de năpte de dame.
Pentrn 6 frânei: 3 pepturl fia brodate pentru oămăşl de bărbaţi.

1 fustă de pichet de iarna.
1 camisón modern brodat.
1 faţa de masă colorată ou oiuouri, pentru café.
1 cămaşă sóü o pereahe de ismene de damă, bogat brodat 
1 fustă costum plissâ.
1 bucată Tulpan. 1

Pentru 25 franci: 42 de co|l =  I bucată Chifon franţuzesc.
Pentru 10 frânei: I bucată Rebe d’entants en laine ceuleur.
Pentru 18—24 frânei: I bucată Tartan englee de 6 ooţl.
Pentrn 20 tranel: 24 ooti Pichet.
Pentrn 5—12 tranel: 0 flanali său e pereche de ismene de lină.
Pentru ltt— 35 franci: 1 bucată pânză de Jbtumburg, de 36—45 ooţl.
Pentru 55— 68 frânei; 1 bucată pânză de Belgia de 60 ooţf.
Pentru 75—108 franci: 1 bucată pănză Corona de 58 ooţl.
Pentru 115—310 franci: 1 bucată Toile Batíate frauoes.
Pentrn 12—35 franci. Plapămâ de lină forte fine.

Afară de artieelile menţionate ee găseşte tot-d’a-nna frueouri complecte.

4

Pentru 8 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franol: 
Pentru 5 franol;

Calea Mogoşoiel Palatal „D acia“ .
ComfinŞiledin districte Tnseţife cu preţul respectiv ee ver eteotoa foarte grabnic eont>|

k x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x I
Q - T 7 I T T H B ] ]

Ia VILLE DE BBUXELES

16 vis - à - via de ConsalatnJ Rnssese

X F R A N Z  
X 
Xw  Podul Mogoşoiel No
jC  Recomandă magazinul ied asortat In tot-d'a-una fdrte bine ou rufăriă de bărbaţi !| 
kg dame, gulere, manchete, batiste de lino, olandă şi mătasă, ciorapi pentru bărbaţi şi oi 
f t  flanele fine (crSpe de santé) camisdne, groşette, broderie dantele, cravate de bărbi] X <*-'•" ‘ cele nsal noi forme şi oulorl, umbrele de sdre şi de pldie etc. etc. Atrăgânj 
jgde-o-dată atenţiunea onor^Clientele oă din oausa oriscl am redus fdrte mult preţ ţ

wxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl
U iD i l

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE C O M M U
C .  A  1 »  M .  M  

à Paris» 2 Carrefour de la Croix Rouge. 2-
Il se charge de tontes les commissions commerciales et d’arhat des mari 

dises aux prix de fabriques, de la vente des produite etrangers en Fl] 
accompagne les voyageurs à visiter l'exposition et les curiosités de Pariil 
parle français, allemand  ̂ ^nsse et polonais.

Tipografi», Thiel A Weiaa Palatul ,DacU\


