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(Agenţia Havas) 
j r  (23 octombre, 4 ore seara)

Londra, 22 octombre
KVolverbemptOD, d. Norrhcote, can- 
Bvişteriel, e'a exprimat astfel: 

froid să zic că suntem siguri să nu 
km resboiul incependn-se din nod. 
ste putinţă a nu cunoaşte greuta

t e  ridică prin executarea trac ta tn- 
1 Berlin. Aşi voi ca semnatarii trac- 

BŢ dela Berlin şi mai ales Snltanol 
•Înţeleagă cit este de important de a nn 
site ca o aşa de mare lucrare tă ră
ii îefo'ositoare ?

Viena 22 octombre.
ita'ş întrunire ţinută de partidul libe- 

• d. do Prstis a făcut cunoscut, că-i 
'duet si formeze nonl cabinet. El a 
|ist programa următoare :
P  imita ocupaţia. A nu întinde nl- 
beup&ţia care nn va dura dicăt pănă 

niştea se va restabili, şi pănă cănd 
Iile de ocupaţie se vor acoperi.

de creasta d. de Pretia doreşte 
Kjşarea legii militare să fie prelun- 

Iun an, şi legile relative la refor- 
Epozittîor să se supuie la o discuţie 
iectă.

11 cor ehiie ca partidele s i iea de grabă 
: iUri'f, facă primesc sad nu acest pro-

r

1 nişte d<abateri cari ad durat trei 
mai ales asupra cestiunilor pri- 
la ocupaţie, întrunirea s’a risipit.

(24 oct.— 9 ore dim.)
Londra, 38 octombre. 

probabil c i contele Şuvalof va suc- 
inţolni Gorciacof, dacă acesta va 
se retragă.

Bombay, 23 octombre. 

alele d’aici vestesc c i mişcarea con
sulului s’a aminat p in i in annl

Berlin, 28 octombr'.
■identoi poliţiei, intemeiăndn-se pe 
Iţi ful 11 din legea contra socialişti- 

ifiterzis treizeci şi patru publicaţii 
pană acum.

Conatantinopol, 23 octombre. 
Inriî eugltji din comisia pantra Rn- 
or pleca m ine; ceilalţi vor pleca 

|1 St crede c i acordul s’u şi stator- 
df in majoritatea comisarilor, dar c i co- 

ol ros şi cel german nn împărtăşesc 
| >  celorlalţi comisari.

Viena 23 octombre.
; Ate ştii! din Constantinopol ca data 
lAllzI, publicate de .Corespondenţa Po- 

j M  semnalează o nonă rescoală a Bnl- 
T. 0  bandă de Bulgari a atacat 

l i j l  la 18 I. c.
[ţinuturile Gioma şi Samacof toate 

sta penttu o mişcare. Razeicnl e 
kţat de către BolgarL

C< nstantinopol 23 octombre.
£ ie desordine ad avut loc la Seres in 

mia. Relaţiile intre Poartă şi Ru
jat tot încordate.

Berlin, 28 ootombre.
{dindu-se pe legea in contra sociali- 

poliţia a disolvat patru asociaţii.
Roma, 28 octombre.

|?airoli o si iea portofoliul externe- 
Bonelli pe al răaboinlnl, d. Aeton 
narinei şi d. Speciale pe al agricul-

BUCUBEST1
•Toi, 1 2  ( 2 4 )  o o to m b r e

.Presa* din 10 Octomvrie respun- 
de la articolul nostru din 3 Octom- 
bre, şi întemeiază argumentarea sa 
pe o expunere istorică a intruniri 
lor ce aû avnt loc înaintea desbate- 
rilor din Senat, prin care voeşte a 
întregi şi a îndrepta istoricul dat de 
.Timpul*.

Nu voim să primim ca discuţiu- 
nea se fie pusă pe acest têrim, care 
micşorează chestiunea. Puţin impor 
tă dacă aü fost doué intruniri sati 
numai una (Şi fie zis in treacăt că 
in realitate aû fost 4 intruniri).

Singurul punct important este ho- 
tărirea luată in faţa eventualităţel 
cănd guvernul, sub o formă oareş 
care, fie proiect de lege, lie moţiune, 
fie ori-care altă, ar introduce in Ca- 
merile hotărlrile Congresului din Ber
lin. Acea hotărlre era de a susţine 
i ncompetinţa absolută a Adunărilor 
ordinare şi imediata convocare a ce
lor prevăzute la articolul 129 din 
Constituţia.

De şi rectificările făcute de .Presa* 
nu rectifică nimic, noi consideram 
această chestiune de „procectura prea
labilă' ca fiind ată t de secundară 
in căt spre a fi plăcuţi ziarului opo- 
ziţiuuel transigente suntem gata a 
admite ori ce versiune él va plăcea 
să dea.

Un amănunt insă din cele rela
tate nu’l putem lăsa să treacă ne
explicat. D. Carp, zice .Pressa“, este 
singurul care a protestat şi care a 
declarat că : atunci fie-care rămăue 
liber a lucra cum se va pricepe.

D. Carp in adevăr la acea intru- 
nire era singur de faţă, dar .i'ressa* 
ştie prea bine că nu mărturisea in 
acel momi ut numai o opiuiune in
dividuală ci opiniunea partidului la 
care aparţine şi al cărui organ este 
.Timpul*. Căt pentru declaraţiunea 
d-sale prea cu uşurinţă, .Pressa* o 
consideră ca o reziliare de angaja
ment, pe cănd ea era din potrivă 
o demnă afirmare de statornicie in 
atitudinea ce se hotărlse a se păstra.

Răinăne insă in toată intregimea 
şi cu toate relele sale consecuenţe 
faptul compromisului, care constitue 
o mare greşală politică. Chiar Pressa 
recunoaşte implicit acest adevăr, 
cănd spre a justifica faptul se vede 
nevoita a invoca datoria şi cnvôn- 
tol do onoare !! ! ai oamenilor de la 
guvern. (Vezi .Pressa* No. 218).

Da, compromisul este o greşală 
politică şi astfel a fost judecată nu 
numai de noi, cel de la .Timpul*, 
dar chiar de bărbaţi foarte respec
taţi dintre al » Presse!“. Compromi- 
saril, lucrănd cu majoritatea guver
nului. i-aü adus fără voia lor, cele 
mal insemuate servicii ; aü ajutat a i

netezi calea, afi conlucrat la un quasi 
bill de indemnitate şi n definiitv 
nu aă obţinut resultatul ce’l urmă- 
reaă.

.Prcssa* face minorităţii din Ca
meră imputarea, că dănsa a zădăr
nicit acel resultat fiind că a fost 
intransigentă. Imputarea este ne
dreaptă in toate privirile. Chiar dacă 
un compromis cn dd. Rosetti şi Brâ- 
tianu nu ar fi prin sine deja o gre
şală safi o naivitate, ce putea face 
in Cameră minoritatea (se inţelege 
că vorbim totd'auna numai de mi
noritate conservatoare), care nu avea 
un singur reprezentant in sinul co- 
misiunei.

Nu, rolul acelei minorităţi a fost 
frumos şi patriotic; admirabilul cu- 
vănt al deputatului Maiorescu a 
expos programul conservatorilor iu 
chestiunea la ordina zilei astfel, in 
căt şi interesele şi demnitatea ţă 
rei era fi de o potrivă scăpate.

Hai avem ăncă câteva cuvinte de 
adâogau înaintea de a pune un ca 
păt acestei polemice, pe care cât 
despre noi, dorim de a o vede cur 
mată pentru totdeauna.

Nu avem intenţiuni maliţioase 
mai puţin ăncă facem insinuări ma 
lifioase. Când desaprobâm compro
misul, când zicem că d. Boerescu 
a părăsit tărâmul fixat, nu a- 
vem iutenţiunea de a insinua 
maliţios că d-sa a fost condus de 
consideraţiunl de ambiţiune perso
nală sa fi de interese prea strâmte 
de partid. Nu, credem că a fost miş
cat de cele mai patriotice inten- 
ţinni, numai regretăm de a vede un 
bărbat cu capacitatea şi esperienţa 
d-sale, lăsânduse a fi iuşelat de a- 
cel oameni pe cari d-sa trebuia să 
*1 cunoască destul ca să ştie, că iu 
toată viaţa lor politică, au afi în
trebuinţat alte mijloace de cât a 
înşela.

Da, d-sa a fost iuşelat, şi spe
răm că aceasta va fi pentru cea de 
pe urmă dată.

nul trâifi temporal al credincioşi- 
şilor, va uni spiritele şi va asigura 
concordia şi pacea in familii.

DIN  AF ARĂ

Ştirile din Roma spun că papa a 
a adresat unor pelerini spanioli un 
discurs, in care i a felicitat pentrn 
dovedirea devotamentnlui lor. Papa 
a zis că nobila şi generoasa naţie 
spaniolă este ăncă pătrunsă de cre
dinţă şi de glorioasele tradiţii ale 
bisericii. Astăzi, a zis sfântul pă
rinte, ca tot-deauna este o luptă în
verşunată intre adevăr şi rătăcire. 
Trebue dar să lupte toţi credincioşii 
cu virtute şi fără se descurajeze; 
trebue să lupte toţi ca să mânţie 
unitatea credinţei şi a religiunii, care 
in acelaşi timp va contribui la bu

Duminica trecută s’a deschis par
lamentul Ungariei. Împăratul Însuşi 
a citit următorul mesaj de Închi
dere:

,In  ajunul acestei sesiuni legiui
toare, vă salutăm cu a tâ t mal mare 
bucurie de oare ce In împrejurările 
de faţă simţ mal mult nevoia spri
jinului d-voastră Înţelept şi patri
otic.

„In faţa situaţie! In care se află 
guvernai ţfirel, nn vă putem expune 
afacerile de cari trebue să vă ocu
paţi; dar simţind importanţa lor, 
vom Îngriji ca guvernul să fie pus 
cât mal de grabă In poziţiune să 
vi le expună şi să poată lua parte 
la deslegarea lor constituţională.

,Cu acest prilej vă atragem lua
rea aminte numai asupra celor doă 
cestiunl a căror deslegare grabnică 
şi provizorie e neapărată.

.Cea d’ântăl priveşte dispoziţiile 
In privinţa oştirii, şi cea d’a doa 
Incbeiarea convenţiei finanţiare cu 
Croaţia şi Slavonia, de vreme ce la 
sfârşitul anului expiră şi lucrarea 
legilor ce regulează aceste cestiunl

.înţelepciunea d-v. va afla modu 
pentru deslegarea acestor cestiunl 
aşa ca nici mersul lor constituţional 
să nu Întâmpine greutăţi, nici de 
finitiva lor deslegare să nu fie fă 
cată cn o pripă, care na s’ar potrivi 
cn importanţa lor.

.La Congresul din Berlin am pri 
mit nn mandat european pentrn ocu
parea şi administrarea Bosniei şi 
Erzego vinei.

„Trebue să regretăm că u'am 
putut Îndeplini această sarcină pe 
cale paclnică.

.Mulţumită purtării vitezelor noa- 
tre oştiri, care merită cea mal mare 
recunoştinţă, partea d’ântăl a acestei 
misiuni se poate considera astăzi ca 
terminată.

Suntem mulţumiţi a vă putea 
comunica ăncă înainte de a fi che
mat ministrul nostru de externe să 
dea explicaţii corpurilor competinte, 
că bunele relaţii ce le avem cu toată 
puterile ne lngâduesc a spera că 
partea ăncă neindeplinitâ a misiei 
noastre se va săvârşi cu cea mal 
mare cruţare a jertfelor iubitelor 
noastre popoare.

.In această speranţă şi cu încre
derea că Înţelepciunea, patriotismul 
şi moderaţia d-voastrâ Iu sesiunea 
actuală vor afla căile şi mijloacele 
pentru fericirea şi înflorirea iubitei 
noastre Ungarii, declarăm Dieta des
chisă.*

GRUPĂRI N0UE ALE PUTERILOR

.Neue freie Presse” primeşte din 
Londra o sorioasere cu data 17 oc
tomvrie, al căreia cuprins, de va fi 
adevărat, ne pune in perspectivă o 
noul grupare a poterilor, cu mult 
mal corâspunzâtoare intereselor eu
ropene.

Corespondentul scrie:

Multe s’afi schimbat in zilele din 
nrmă. In Constantinopole influenţa 
engleză e iar deasupra. Anglia s’a 
învoit pe deplin cu Franţa. Dacă 
citiţi in nnele ziare, mal ales in 
cele italiane. cărora turbarea rela
ţiilor anglo-franceze le-ar conveni 
tot a tâ t de mult ca şi cabinetului 
din St. Petersbarg, dacă citiţi zic , 
cnmcâ flota frncezâ va face o de
monstraţie in Mediterana, să nn cre
deţi nici un cuvânt. In cestiunea 
Egiptului nu mal axistă nid o dife
rente intre Anglia şi Franţa. Dacă 
această din nrmă ăşl va trimite co
răbiile cuirasate in Mediterana, va 
face-o numai pentru a sprijini inten
ţiile engleze, pentrn a degaja Eogli- 
tera, nu pentru a demonstra con
tra ef. De mult s’auzea vorbind in 
cercările franceze bine informate din 
Londra, ce toamna, dnpâ ce se vor 
fi inchia porţile expoziţiei, pasivi
tatea Franţei va ajunge la capăt. 
Acest moment a sosit. Nu voi fi să 
zic, ca Franţa are de gând a pro
ceda activ contra cniva, insă pasivi
tatea a ajuns la capăt intra atâta, 
intrucât Franţa nn va mal suferi 
acţiunile altora sa fi sprijinirea unor 
acţiuni, cari colidează cu interesele 
tradiţionale ale sale. Comunitatea 
acestor cu cele engleze e mal înve
derată de cât ori cănd. Poate că 
Franţa s’ar fi învoit, ca lucrurile in 
Orient să ia forma aceea, ce voieşte 
să Ie o dea tratatul de Berlin, deşi 
nimeni nn s’a înşelat asupra nedu- 
rabilitâţif — cârpituril berlineze. De 
când Rusia caută pe faţă să re vie 
asupra situaţiei, care era dinaintea 
congresului, se simte şi in Paris şi 
in Londra necesitatea de-a se pune 
tot in pontul de vedere de atunci. 
Pentru puterile apusene situaţia a 
devenit mal favorabilă din cauză, că 
nu mal afi a ţine seamă de alianţa ce
telor trei impăraţl, alianţa care s’a 
ngropat de atunci in coace. Dacă 

executarea hotâririlor, pe cari le-afi 
luat Enropa la Berlin, nu va isbuti 
atunci toate puterile recâştigă li
bertatea lor de acţiune şi o nouă 

rupare e naturală. Politica devi
zei divide et impra , pe care a in- 
ercat-o Rusia in timpul din urmă, 

suferit naufragifi deplin. Nici in
tre Anglia şi Franţa nu s’afi ivit o 
diferenţă, care să desbine căile po
litice ale amândoror statelor , nici 
intre Austria şi Poarta nu s’a ivi t 
ruptura dorită.

Evenimentele fac pe Austria să 
se întâlnească iar cu puterila apusene. 
Daca din partea rusească s’a crezut, 
cumcâ greutăţile noastre din Afga
nistan ne-ar da a tă t de mult de 
lucru. In căt să nu mal avem grija 
Bosforului, sad dacă s’a crezut, că 
Austria ar intra In resboifi cu Tur
cia, lăsând Rusiei mâna liberă In 
Bulgaria şi Rumelia, atunci s’afi În
şelat tocmai. Oamenii de stat al 
Rusiei nu pot conta de cât cu două 
împrejurări, ca safi Anglia safi Aus
tria să fie ţinute In eşec din- 
t r ’altă parte. Pentru eventualitatea 
aceasta reapariţiunea Franţei In 
arenă are un efect bun şi trezitor, 
şi cine nu voieşte a vedea Inmul- 
ţindu-se complicaţiunile, de sigur 
că va st» mal ântâitt pe gânduri,



TIM P a L

până a da «prijin direct satk indi
rect 1lusiel. Prtete nia pentru Rusia
poate să fie 1 1 u n 1 gratitudine pro
pratletrito, la alţii specule de grati-
tudine pro futuro. dar şi de o parte
şi de alta ace a stă gratitudiue nu
va fi indestul de tare, pentru a ţinea in
cumpănă coc d iţ ia  p ropriilor interese
paclni*:e. Accastă consideraţie va
deveni Insă n e c e s a râ. Îndată c î oa-
metrii de stat nu \tot voi să igno-
reze valoarej nouă grupărl, ce se
r^nliseazâ in mod fire.s*, c'o nece-
si ta te neindu plecatâ şi e analogă
cu «en din i854... Mijloacele de-a
îngriji la masa verde, CA l{U 9ia Să
fie restilnsă In m?irginile cnveuite.
s’aü istovit şi uzat In congresul de
la Ber l in .  Ce ea ce are a se intâm-
pla după o asemenea isbutire, e pur 
şi simplu o cestiuue de piliere. Lupta 
pentru hotârlrea acestei cestiuni se 
poat^ circumscrie,. dacă se va lăsa 
in seama părţilor interesate numai, 
dar s'ar întinde într’o conflagraţiune 
generală dacă vr'unul din statele, 
ce staă în a doua linie, ar părtini 
direct lupta in favorul uneia din 
părţile interesate.

DISCULSUL D-LUI CORSS

I). Cross, ministrul din interne a 
Angliei, a fost invitat in seara de 
17 Octomvrie la un banchet, pe care 
l-a dat clubul conservatorilor din 
Southport. După jun toast pronun
ţat in sănătatea miniştrilor M. Sale, 
d. Cross a ţinut un discurs mal lung, 
in care a vorbit despre stagnarea 
afacerilor, sporirea dărilor şi in fine 
despre politica esterioară. Acest pa
saj ne interesează mal cn seamă.

„Am văzut — zise d. Cross — 
cum se apropiau nouri negri de grin
dină pe orizontul politic şi ne-am 
pus întrebarea, dacă suntem pregă- 1 
tiţl cu oştirea şi flota, in caz de-a 
se descărca nourii. Respunsul a fost 
negativ: trebuia să inplinim man- 
cnrile. Aceasta s a făcut, şi fiota ne- 
a făcut in anul trecut servicii foar
te bune şi e la Înălţimea cerinţelor.

Dacă n’ar fi aşi, noi miniştrii n’atn 
mal fi astăzi la posturile noastre.

Fam de gând a vorbi mult des
pre cestinnea orientului. Nu cred in
să — ceea ce se susţinea in mod e- 
ronat — că diferitele seminţe şi po
pulaţi uni ale Balcanilor vor priimi 
cu entusiasta tratatul ce la Berlin.

Am fost din contra pururea de 
părere, că executarea acestui tratat 
vă intămpina mari greutăţi. Şi 
incă nu m’am inşelât. In deosebite 
părţi ale Europei aú resărit cumpli- 
caţiunl nouă. Silinţele noastre aveaü 
tot-deanna ţinta, de-a ajunge la a- 
cordul comun al Europei şi la exe-
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A

Achard Amedée : B-dla Rosa, tra
dusă de 4- Stamatopulo, 2 volume, 
Iaşi tip. Th. Ba la san 1874 in 8° p. 
216- 155.

Acte justificative la memoarul des
pre fundarea schitului romăn dinSăn- 
tul-uiunte Athos estros din acte ofi
ciale, Bu urăşti tip. Naţională 1874 
in 8° p. 187.

Adamache. V.: Câteva cuvinte asu
pra impositulnl venitului mobiliar, 
Iaşi tip. Buciumului Romăn 1877 in
8° p. 18.

Adevărul şi are totdeauna susţii- 
t.oi'l, Bucureşti tip. Al. A. Grecescu 
1875 ia 12° p. 40.

Adrian I. V.: Tipuri, a) Postulachi 
Slujbuleseu, cântecel comic 1874, im
primeria Botoşani in 16° p. 32. b) 
Din scri< rile Iul umoristice 1874 Bo
toşani. imprimeria Botoşani in 12® 
p. 130.

cutarea tratatului de la Berlin 
Azi suntem mult mal aproape de 
aceea ţintă şi sperăm a o atinge 
pe deplin. Ni s’aă imputat aran
jamentul nostru in privirea Ci
prului ; contrarii noştri I-aâ nu
mit o întreprindere nefolositoare, 
politiceşte-ne'nsemnată şi necostisi
toare. Ne ţinem de judecata ţării, 
care ne aprobă. Ţara poate fi sigură, 
că guvernul nu se va da indertt dina
intea nici unul mijloc pentru a face 
să se respecte drepturile, ce i le asi
guri. Tratatul, şi a asigura Arme
niei şi celor-lalte provincii, atât de 
neglijate in trecut, un regim bun 
E o misinne onorabilă peutru En 
glitera, pe care va 'ndeplini-o cu 
mână puternică şi fără choltuell pro 
prie; nu-ml pot inebipui o acţiune 
mal nobilă de cât de-a da provin 
ciilor acelora libertatea şi un regim 
ban. Dar s’ă mal ivit âncâ o umbră 
N’am primit âncă nici un respuns 
de la Em rul Afganistanului. Nu 
veţi aştepta din parteml lămuriri asu 
pra politicei guvernului in privirea 
Afganistanului; această politică re
prezintă pănă acuma punctul de ve 
dere, ca Emirul să fie puternic, nea 
târnat şi amical despus. N’am găn 
dit nici odată la intinderea graniţe
lor noastre spre partea acea, presu- 
puind insă că acele condiţii rămăn 
neschimbate. Din momentul ce E- 
mirul încetează de a fi puternic, 
neatărnat şi favorabil nouă, guver 
nul cată să se intrebe de unde vine 
aceasta şi ce trebue să facă. Âng 
lia nu are interes de a zgudui sta
rea de lucruri. Poate că emisarul 
guvernului aduce ştiri bune din Ca- 
bul şi atunci chestiunea Afganista
nului e înlăturată. Poate că ne a- 
flâm insă pe un teren primejdios, 
poate că stăm pe un vulcan, despre 
care nu ştim nimic. In asemenea 
caz trebue să ştim limpede atitudi
nea noastră; influenţa noastră asn- 
pra margiaelor de la Nord ale In
diei trebue să rămâe asigurată in 
toate imprăjurârile ; puterea şi su
perioritatea noastră nu trebue să 
fie nici când o cestiune. Aceasta e 
de ' o însemnătate capitală pentru 
India, o cestiune de viaţă pentru 
regat şi nu cunosc nici nu comitat 
care ar fi mal gata de sacrificii 
pentru păstrarea împărăţiei noastre 
indice, ca acesta , in care mă aflu 
acum. Ni s’a imputat imperialismul 
nu ştiu ce se înţelege prin asta ; 
dar dacă vor să zică, că astăzi An
glia e mal respectată la curţile eu
ropene de cât ori când , a- 
tuncl n’avem cauză de a ne plânge.

Dacă e imperialism, efi insuşl colo
niile noastre, cu toitâ neatârnarea 
lor, ne-aii oferit anul trecut volun
tari , atunci şi eü sunt înţeles cu 
aceasta. Dacă însemnează, că India 
va rămânea cu noi, precum a ră
mas până acum spre propriul sëü 
bine, atunci asemenea nu am ni
mic de obiectat. Eü cred, că rega
tul englez e cel mal liber şi cel 
mal fericit care a existat vreodată 
n lume şi cred tot odată că in

stituţiile engleze sunt cele mal fe
ricite , pe cari le-a posedat vre-o- 
datâ un popor. Unii aü voit să ne 
dovedească că alegerile din urmă 
aü eşit contra guvernului ; contest 
hotâritor această părere. Meetin- 
gurl, ca acest de faţă, nu dovedesc 
că puterile noastre sunt risipite. 
Am deplină convingere că Lancas
hire e mulţumit, şi când Lancas
hire e mulţumit nu mă tem tocmai 
mult de rejtul Engliterel. (Lanças - 
hire e comitatul cel mal industrial 
al Engliterel, care pe 89Va mile 
pătrate are aproape 3,000,000 de lo
cuitori; centrul industrial Manchester)

SERBAREA delà 8 OCTOMYRIE

Ziua de 8 octomrie, fixată pentru in 
trarea triumfală o trupelor in capitală, s’a 
anunţat, la revărsatul zorilor, cn 21 salve 
de tunuri. 2

La orele l l ’/a dimineaţa, trapele erai 
aşezate in rectangnl pe câmpia de ISngă 
Băneasa, in coloane pe batalioane, in or
dinea următoare:

La aripa dreaptă, răniţii in număr de 
400, 6 drapele luate trofee in diferitele 
bătălii din Bulgaria şi purtate de căte nn 
sergent de fie-care armă, batalionnl de ge- 
nifi, batalionnl 1-iiî şi al 2-lea de vână
tori, nn regiment mixt compas din deta
şamente a celor 16 regimente de doro- 
bannţl, regimentele al 2-lea şi al 3-lea 
de linie şi regimentul al 2-lea de artilerie, 
formând diviziune I.

Pe urmă, plutonul de marinari, batalio
nnl al 4-lea de vânători, regimentele al 
4-1b8, al 5-lea şi al 7-lea de linie, regi
mentul l-in de artilerie, formând diviziu
nea II, in fine: nn regiment mixt com
pas din detaşamentele celor 8 regimente 
de călăraşi şi regimentele 8-lea şi al 2-lea 
de roşiori.

In mijlocnl rectangulnl format do a- 
ceste donă diviziuni se înălţa, pe o estra 
dă împodobită de flori acoperită de postav 
roşn, nn altar in jnrnl cărnia eraţi aşe
zate tnnnrile luate trofee in nnmăr de 46.

La orele 12, M. S. R. Domnitorul , că
lare, incoDjnrat de nn nnmeros stat-major, 
n care se afla nn însemnat nnmăr de o- 

fiţerl străini, şi însoţit de M. S. B. Doam
na in trăsnră de gală ă la Daumont, ar
mată de domnele Cnrţel Sale , a sosit in 
aripa dreaptă a trapelor, unde a fost pri
mit de d. general de divizie A. Cernat, 
comandantul superior al trnrelor, impre-

Adunarea Deputaţilor. Comitetul 
de acuzare a foştilor miniştri daţi in 
judecată. Anexe la Repertorul pre
zentat Adnnârel deputaţilor in z oa 
de 10/s2 martie 1877, Bncureştl tip. 
C. Găbl 1877 in 4° 606.

Report prezentat Adunârel depu
taţilor in zioa de 10/îs martie 1877, 
Bucureşti, tip. C. Găbl 1877 in 4° 
p. 150.

Apendice la actul de acuBaţiune 
a ministeriulul dela 1 martie 1877, 
dat in judecată de Adunarea depu
taţilor, Bucureşti, imprim. Statului 
1877 in 4° p. 250.

Aegidius călugărul : Carte de vi
suri sati explica ţiunea tuturor vise
lor, traducere din limba germană, 
Galaţi, tip. comercială 1875 in 12° 
p. 192.

Agappi V, I. Doctor: Cercetări de
mografice asupra populaţiunel Româ
niei, şi in special a districtului şi 
oraşului Iaşi, Bucureşti, tipog. Lab. 
Români 1876 in 8° p. 56.

Ahn, Fr. Dr: a) Metoda practică 
pentru a invâţa cu inlesnire limba 
franceză, prelucrată după cea din 
urmă ediţiune a 192 a autorului, 
cursul I, Bucur* şti editura Socec şi 
comp. 1877 in 8° p. 134. Aceeaşi 
editura fraţilor loaniţiu et comp.

prelucrată de G. M. Antonescu, Bu
cureşti tip. C. Gobi 1877 in 8° p. 176.

b) Metoda practică pentru a în
văţa cu inlesnire limba germană, 
cursul I, Bucureşti editura Socec şi 
com^. 1878 in 8°. Aceeaşi editură 
Mhhailescu şi Louis 1877 p. 144.

Albulescu G. I. : Despre societă
ţile civile in dreptul Roman şi Ro
mân, Bucureşti, tip. Al. Al. Grecescu 
1877 in 12° p. 174.

Albumul de Bucureşti, colecţiune 
de romanţe şi arii traduse din lim
be străine. Schubert : a) Serenada. 
N’auzI tu vocea î; b) Kotschubey : O 
spuneţi, romanţă ; c) Rothschild : O 
dacă n’aT nimio a'ml spune; d) la- 
ladilhe: Mandolinata. Veniţi e noapte 
lină, romanţă; e) Mateiâ Titto: Nu 
este aşa; f) Preyer: Veui-va oare 
dônsaî; g) Richard : Cunosc un ochiü; 
h) Dessauer : cânt spaniol : Sevila la 
Sevila.

Aldescn loan : Câteva cuvinte des
pre Irita sifilitică, Bucureşti, tip. Al. 
A. Grecescu 1875 in 12° p. 63.

Aleaandri Colonelul ; De L'établis
sement d'une bourse légale a Bu
charest, Paris imprimerie A. Ionau 
st.. 1875 in 8° p. 15.

Etat economique et Financier de 
la Roumanie, d'après les documents

ană cn statal şefi major, oare imănă Inăl- 
ţimel Sale raportai.

In snnetal mnzicelor şi in urări entn- 
aiaate, Domnul şi Doamna ad trecut pe 
dinaintea frontalul trapelor. Ajnngănd la 
aripa stângă, Măriile Lor s’au îndreptat 
spre estradă, unde a îi fost întâmpinate de 
I. P. S. S. Mitropolitul Primat, înconju
rat de PP. SS. LL. Episcopii de Buzăd , 
Rfimnic şi Argeş, de Vicarul Sântei Mitro
polii, şi de un nnmeros cler in vesminte 
sacerdotale, faţă fiind d-nil miniştri.

Drapelele, in nnmăr de 43, aii eşit din 
front s’ad aşezat in jurai estradei, şi a 
început serviciul divin, oficiat de I. P. 3. 
S. Mitropolitul Primat, corni Sântei Mi
tropolii intonând un imn.

Dnpă săvârşirea serviciului divin , Mă- 
riile Lor Regale s’ad coborit de pe estrada 
şi ad înaintat spre drapele. Fie-care dra
pel a fost apoi prezintat de către şefnl 
oorpnlui respectiv şi decorat de către Prea 
înălţatului Nostru Domn cu crucea Tre- 
cirei Dunărei. M. S. Regală Doamna pase 
pe fie-care căte o coroană de flori; iară 
drapelele regimentelor al 4-lea şi al 6-lea 
de linie şi al 9-lea de dorobanţi, cari s’afl 
luptat cn erois la Smărdand, s’afi mal de 
corat şi cu ordinul „Stelei României.*

In urmă, drapelele, in snnetal musice- 
lor şi in aclamările eutnsiaste ale trape
lor, ad reintrat in front, şi se dete citire 
pe corpnri următorului înalt Ordin de zi 
pe armată.

Cu mândrie Mă pun acum 
pul vostru, spre a intra in c 
ţârei, unde poporul recunosc 
aşteaptă cu nerăbdare să vă i 
dragostea şi iubirea sa.

Dat in Bucureşti, astă zl 
Octombre 1878.

CAI

Bravi ostaşi!
Ţara, prin delagaţil el, impreunâ 

cu capitala, împodobită ca nici oda
tă cum şi însufleţită de cel mal sa
cru simţimânt al patriei recunoscă
toare, vă primeşte astăzi şi salată 
in voi nu numai pe eroii de la Gri- 
viţa, Plevna. Rahova şi Smârdan, 
dară chiar şi pe aceea cari, prin 
sâng- le lor, aă pus pe fruntea Ro
mâniei coroana independinţel.

Am ales această zi memorabilă , 
spre a pună la drapelele armatei a- 
ducerea a minte neperitoare a tre- 
cerel Dunărei şi a decora drapelele 
regimentelor cari la Smârdan , aă 
lăsat o urmă mai mult despre vite
jia română. Această amintire va în
demna pe urmaşii voştri a fi demni 
de voi, precum voi aţi fost demni 
de străbunii voştri, şi drapelul vo
stru va fi d’apururea respectat ca 
şi numele de Român.

Bravi ostaşi!
Fiţi de acum mândri, de numele 

ce purtaţi, păstraţi in voi credinţa 
bărbăţiei voastre şi amintirea entu- 
sismulul patriotic cu care naţiunea 
vă sărbătoreşte astăzi; dară nu în
cetaţi de a vedea in steagul vostru 
talismanul care vă îndeamnă a pă
stra, cu cea mal mare sănţenie, sim- 
ţimântul de datorie şi disciplină.

Sunt sigur dară că şi de acum ina- 
inte, ori unde datoria vă va chiâma, 
veţi 6 un exemplu de ordine şi disci
plină, mal cu seamă aducându-vâ a 
minte că inima mea este cu voi şi 
că nu am mal mare fericire de căt 
aceea de a vă zice: Vă mulţumesc 
copil!

Acestea săvârşite, M. S. Doaiaă 
cat in tiăsorâ şi s’a îndreptat spl 
dul al doilea de la şoşen, unde ’şl 
•oc in lojea Domnească. Urări una 
călduroase, buchete şi coroane de , 
tempi nară pe graţioasa noastră Sie 
care a fost primită aci de către d- 
niştri.

Trapele, conduse de însuşi Angus 
tru Sa eran, s’afi pus in mişcare >f 
cui de triumf in ordinea nrmătoar 

Un plnton de gendarmi călări; 
Răniţi şi
Drapelele loate trofee peste Donl 
Măria Sa Regală Domunl; 
Stat-mejornl Domnesc;
Comandantul superior al tropelo 
Statul major al şefi;
Musicele de la toate regimentele 

fanterie;
Drapelele infanteriei de linie ş i c | |  

ritoriale;
Comandantul di visiel I de in fa 
Batalionnl de genifi ;
Batalionul 1 de vânători:
Batalionnl 2 de vânători;
Tnnnrile luate trofee (conduse d t J  

pieri);
Regimentul mix de dorobanţi; t i  
Regimentul 2 de linm:
Regimentul 3 de linfer 
Regimentul 2 de artilerie; 
Comandantul di visiel II de infai 4
Plutonul de marinari;
Batalionul 4 de vânături;
Regimentul 5 de lin ie;
Ambulanţa;
Regimental 7 de linie:
Regimental 1 de artilerie; 
Comandantul brigade! de cavalerie^ 
Musical regimentelor de roşiori; 
Stindardele regimentelor de călărşB  
Divisional mixt de călăraşi; 
Regimentul 1 de roşiori;
Regimentul 2 de roşiori.
Arcul de triumf, ridicat la rondiţ 

doilea de la şosea, era împodobit cn I I  
cripţia numelor câmpurilor de bătăi: m  
Bulgaria; d’asnpră’l se înălţa o [statilB  
presentănd geniul României intre arrlt£4 
şi steagnri, cn o girlandă in mâni, J f l  
ia jo8n) el având inscripţinnea: >AMm  
torilor Independinţel, Oraşnlnl Bucnnjts: 

Pe partea dreaptă, in faţa arculnH 
afla loja M. S. Doamnei, tribunele tkr 
se aflefi; primăria, miniştrii şi corpnlffl 
plomatic; Crncea-Roşie: doamnele, I 
mera şi Senatul cărţile şi tribunal 
clerul şi profesorii; societatea aci 
mică şi geografică: militarii străini şi td 
nil civili.

Pe partea stângă erafi tribunele; 
tru delegaţii judeţelor, presă; autorii 
administrative; comercial şi indastrij 
in fine tribuna publică.

In intrai arcului format de tribun 
rafi aşezaţi, pe partea stângă, elevii s<

1

officiels, Bucarest imprim. Thiel et 
Wei8s 1877 in 8° p. 60.

Alesandri Vasilie ; Opere complete 
) Teatrul, 4 volume, conţinând 43 

piese teatrale, Bucureşti editura So
cec şi comp. 1875 in 12° p. 1788.

b) Pot sil, volumul I, Doine şi Lu- 
crimioare (p. 251) voi. II. Mărgări
tarele (p. 200) voi. III. Pasteluri şi 
Legende (p. 193 144), Bucureşti,
editura Socec şi comp. 1875 in 12°.

e) Prosa, Bucureşti editura Socec 
şi comp. 1876 in 12° p. 614.

d) Ostaşii noştri, poezii, doâ edi- 
ţiunl, una pentru public, şi altă e- 
diţiune propria pentru ostaşi, Bu
cureşti editura Socec şi comp 1878 
in 16° şi 32° p. 47.

e) Generalului Ioan Etnanoil Flo- 
rescu, poezia, Bucureşti tip. Curţii 
1878 in 8° p. 6.

f) Peneşifi der Curcan, von Y. A- 
lexandri, aus dem rumänischen ins 
deutsche, übertragen von einer 
hoch gestelten Dame, Bucarest, 
Druck von Thiel et Weiss 1878 in 
32° p. 11.

g) Cântecul gintel latine, coronat 
la concursul de Montpellier, mnsica 
de Marchetti, (autorul operei Ruy 
Blas) Bucureşti 1878 in foaia vo
lantă. Acelaş tradus in limba fr&n-

cezâ de d, Frid, Damé sub titi
h) Le chant du latin, poezie ţ  

ronée au concours de Montpellfj 
traduit en vers. Bucarest ImpriM 
rie del’Orient 1878 in 32° p. 16'|

Alexanirescu Petru : a) Culţi 
toriul saü agricultura practică, 
conţine şi un apendice despre ai 
liorfirea animalelor domestice, 
cureştl tip. Dorot. P. Mânescu IE 
in 8° p. 187.

b) Noţiuni de horti-cultura i 
grâdinâria practică, edit. III. Bu 
reştl tip. Dorot. P. Mânescu 18 
in 8° p. 113.

e) Noţiuni de fisică şi chimie, 
privire la agricultură, pentru u; 
seminarielor, Bncureştl tip. Dor. 
Cocu 176 in 12° p. 125.

d) Noţiuni de zoologia agricol j 
Bucureşti tip. Doretea P. Cucu 18' >' 
in 12 p. 134.

e) Manual de agricultură şi gri 
dinârie, cu mal multe figuri, col 
ţinând şi un indice despre inseoti 
elaborat pentru şcoalele primar) 
Bucureşti edit. Mihăilescu şi Lot[ 
1877 in 12° p. 98.

(va urma)
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■*. W *. elevele a si Inia! Elena-Doamna 
«jr-nlte scoale primare şi secnn- 

din capitala, ca directoarele 
rele şi steagurile lor, purtând 

| i  buchete de flori pe partea 
preş ntonţii studenţilor fncultn- 

Be, gimnnsiele, scoalele primare, 
griculturB, şi djferita alte scoli, 

societăţile: de trag irere la semn, 
ti, de gimnasticii, lojea franciva- 
J'«polis, asosiaţiunea francmacişti- 

societiiţl naţionale şi străine, 
«icră pana la arcul de triumf, 

margini ale şosele7, se aflat! 
ril tutulor scoalele primare şi se 

'¡hilSÎ băeţî, cu directorii, profesorii 
delor lor.
IV. apăru capul coloanei trupe- 
luteiu veniră cătâ-va trăsuri cu 
5, cari coboriţi in mijlocul ură- 
ţimil, se aşezară in tribuua ce le 
vată, apoi muaica gardei orăşene- 

imnul, şi in urma plutonului 
ml călări care deschidea marşul, 

L  sub areal triumful răniţii uşor, 
unea aii fost primiţi cu urări 

L  ■ ca o ploaie de flori.
,4 ■ ><â Prea înălţatul nostru Domn, 

«bitului SBfi major, toată lumea 
io picioare, buchetele şi coroanele 
a curge din toate părţile şi stri- 

lusiaste şi nesfârşite, aclamară pe 
uprem al armatei

Dumitwscu, loc-ţiitorul de primar, 
hâ pe înălţimea Sa cu păne şi sire 

ntăndn'i o coroină de stejar, ’L 
b numele oraşului, cn următorul

Hrt a Ta !
firile turceşti dala Vi din, Rus- 

Turfcucaia fâcut'afi pe brava 
k«t& română să ’şi părăsească că- 
IH să, incungiure Tronul şi avănd 
ibp pe Marele el Căpitan, să a- 
le|a fruntarie pentru apărarea 
ijiel Istrimoşetl. încercări grele, 
faţiunl de iot feiul. jertfe gene- 
|  aii format viaţa el departe de 
II Arwaia romănă, sub brava 
Pre a Măriei Tale Regale, a 

şi ’şl-a vărsat sângele cn a- 
Irbăţie ca să asigure viitorul 
pendenţa patriei. Ţara dară 
i mândră de oastea el, care 
kâ&t fala numelui românesc şi 

de sigur ’I va impleti cu drag 
neuiVIrel.

I  m eroismul armatei, îmbărbătat 
Mmrugiulşi devotamentul Marelui 
M  âpitao. România a scăpat de nâ- 
i 4§t» păgână şi a ajutat pe un 

f recin şi amic să 'şi scuture 
ţo sclaviei spre a se incâlzi 
iele libertâţel.
iţa, Rahova. Plevna şi Smâr- 
jr spune in etern trecătorilor 
poporului român, pe care nn’l 

ea destul de bine nici vecinii, 
trâinil. Aceste localităţi aă arS- 
me) că braţul care a purtat 
ştie, pe câmpul de onoare, să 
î cu aceeaşi bărbăţie şi arma, 
ud safi la victorie, s iă la moar* 
Ntea 'şi-a im plinit cu abnega- 
datona. Sângele fraţilor no* 
BmaşI pe câmpul de luptă va 
ovadă neperitoare de purtarea 

imului in acest cumplit rSsboitt; 
intr’o generoasă hotârire, el a 
ca nişte locuri aproape necu- 
le să dobândească un renume 
«teritate şi să de teatrul glo 

Noastre.
f  Pă o lungă despărţire in care 
: ■ r ttrma  ̂ cu d°r Pe armata şi 

r  ifUnuI el, vitejii României rein 
J#adu-Be astăzi in capitală, 'I sa* 
upn cu recunoştinţă, respect şi 
ţlment.

y |  trăiţi Măria Voastră Regală 
A  trăeascâ Măria Sa Doamna 
î i  trăeascâ brava oştire Română

bol d. ministru de interne, in numeîi 
laţilor tutulor judeţelor, pronunţă ur 

viltare la cuvinte:

j lomânia, prin intr’adins delegaţi 
( toate judeţele, salută cu respect 

iubire şi devotament pe viteaza 
i iată şi eroicul el Căpitan.

' | jă trâeştl Măria Ta I 
i â trăeascâ Măria Sa Doamna!

Î  I" lip i aceasta, delegaţii facultăţilor, li 
’ »r, scoalelor secundare şi primare de 
| I şi diferitele socieţăţl naţionale şi stră 

A  Iprouunciănd cute un discurs bine sim 
v>tt oferit Măriei Sale Regale buchete 
«troane de flori.

Prea înălţatul nostra Domn, cu un glas 
inalt şi tare, rosti apoi următoarele en
vióte, cari produseră io toţi asistenţii un 
freamăt de eutusiasra:

Dragostea şi bucuria cu care ca
pitala şi ţara întreagă, prin dele
gaţii săi, primeşte astăzi armata, 
este cea mal frumoasă răsplătire 
pentru tot ce ea a răbdat pe câm
piile din Bulgaria.

In numele bravilor oşteni, Vă mul
ţumesc din toată inima pentru stră
lucita intămpinare ce le faceţi şi 
pentru cuvintele pline de patriotism 
ce Ne- aţi adresat.

Da! mândră poate 6 ţara de fii săi. 
Cn încredere aü mers la luptă : ca 
voinici s’aú întors. De aci înainte fie 
liniştită scumpa noastră patrie : un 
popor care 'şi-a vărsat sângele pen
tru independinţa sa, cu eroism va 
lupta ca să întărească şi să tră 
eascâ iubita noastră Românie de 
sinestătâto:ire.

Urări călduroase şi nemărginite acope
ri ră cele din urmii cuvinte ale Augustului 
nostru Savsrau.

Măria Sa Regală porni, după ac asta, 
în capnl oştirel spre oraş.

Trnpele aü defilat înaintea M. S. R. 
Doamnei şi a înaltelor corpuri ale Stata
la*, fStSniu'şî intrarea tn capitală pe ca
lea Victoriei.

Pe tot parcursul casele eraü decorate 
cu drapele, ghirlande da stejar şi cununi 
de flori; la toate ferestrele atărnafi şaluri 
şi covoare. O imensă mulţime de lume 
din toate clasele socictiţel, tu vestminte 
de sărbătoare, acoperea trotoarele.

Garda civică lucepănd din piaţa Tea
trului se întindea pe ambele laturi pană 
la arcul da triumf.

Fer* straie şi balcoanele eraü înţesata de 
doamne în toalete elegante şi mulţimea 
poporului pe stradă era aşa de mare, in 
căt Domnitorul cu greutate a putut îna
inta in mijlocnl nesfârşitelor şi călduroa
selor urări, sub buchetele şi cununele de 
flori ce se aruncaü asupra Măriei Sale şi 
armatei.

La orele 3 şi jumătate, înalţ mee Sa, 
însoţit de statul sBü major, ajunse in piaţa 
Teatrului, unde se vedeaS valuri de po
por ; balcoanele şi ferestrele eraü înţesate 
de doamne şi domni. Un torent de nrărl 
şi din piepturile imensei mulţimi şi* o 

ploae d< bnchete şi de cnnnnl acoperi pe 
Suveranul nostru.

Aci, Măria Sa Regală a primit defila
rea, în timpul căreia a sosit şi înălţimea 
Sa Doamna, care a asistat la o parte din 
acest măreţ spectacol.

După terminarea defilărel, MM. LL. 
Domnul şi Doamna aü mers pe Bulevard, 
unde s'aü aşezat tunurile luate trofee. Dom
nitorul a depus o coroană pe statua lui 
Mi hal Bravul, ea om agi ü către acest .ilus
tru Domn-eroü.

La orele 5, luălţimele Lor s’aü întors 
la palatul de la Cotrocenl.

Seara, la orele 7 şi jumătate, Măriile 
Lor Regale aü venit la palatul din Bu
cureşti, unde, în saloanele de sus, eraü 
adunaţi toţi d-niî ofiţeri superiori. D. 
general de divizie A. Cernat a întămpi- 
nat pe Măriele Lor exprimând din partea 
armatei recunoştinţa el, salntănd in I. 
S. Domnitorul pe primai căpitan care, 
dupa secoil de uitare, a condus oşti le ro- 
măne la victorii, şi pe M. 8. Doamna, 
oare tn timpul resbala lui îndulcea, prin 
îngrijirile cele mai duioase, suferinţele ră
niţilor.

L 8. Domnitorul a bine-voit a răspunde:

Sunt adânc mişcat de cuvintele 
oe 'Ml adresaţi In numele armatei 
şi vé mulţumesc din inimă pentru 
sentimentele ce’Ml exprimaţi. Amin
tirea acestei mari şi frumoase zile 
va rămânea neştearsâ In inimele 
noastre.

Astăzi, armata este mândria Ţ6- 
rel; să facem să se păstreze încre
derea ce naţiunea ’şl-a pus In ea, 
şi care pentru noi este un noü şi 
puternic Îndemn pentrn desvolta- 
rea el.

Sunt fericit a vă vedea pe toţi 
împrejurul Meü şi vă esprim satis- 
facţiunea Mea pentru tot ce aţi fă
cut In această memorabilă epocă 
pe care am trecut'o cu succes.

Măriile Lor aü bine-voit apoi a se arăta 
iu balcon, spre a asculta ssreuada ce e’a 
eseentat in curtea Palatului, eu multă 
precisiune, de către muRicelo întrunite ale 
tutulor regimentelor, sub direcţiunea d-lui 
inspector Hübscli.

Ii

T I M P U L ___________

Nenumărata mulţime îndesată în curtea ; 
Palatului şi pe stradă, la apariţinnea Mă
riilor Lor, a isbncnit în entusiaste şi 
nesfărşite urări.

Ia urmă s’a sunat retragerea şi rugă
ciunea de seară.

După aceasta, Dormitorul ţi Doamna, 
in trăsură d <schisă, afi străbătut căteva 
strade ale capitalei splendid iluminate, 
unde afi fost aclamate, iu trecere, de 
imensa mulţime voioasă, printre care tră
sura D juiuc iscă abia a putut străbate.

La orele 9, Măr ile Lor Regale afi mers la 
teatral naţional, spre a asista la repre- 
sentaţiunea populară, pregătită cu ocasiu- 
uea acestei zile memorabile de primăria 
capitalei.

înălţimile Lor afi fost intămpinate in 
vestibulul cel mare de d. ministru culte
lor şi instrucţiune! publice, de d. I. Ghica 
directorul general al teatrelor, şi de d*ni! 
membri ai comitetului teatral.

La intrarea Suveranului în lojea cea 
mare Domnească, tot publicai s’a ridicat 
in picioare, salntăndu’I cn cel mai vifi 
entusiasm.

Reprpsentaţinnea a început cn Cântul 
g in tel latine de d. Alexandri, eseentat de 
coral operei italiane, şi a continuat cn 
un act din Sonnam bula, canţoneta B ărbul 
L ăutarul, esecutată de d. M. Millo, şi s’a 
terminat prin jocorile naţionale, esecutate 
de societatea de gimnastică sub direcţiu
nea d-luî Moceann.

La orele 11 şi jumătate Măriile Lor 
Regale s’afi întors la palatul de la Co- 
troceni.

S E N A T U L

(Urmare)
Dară să zicem că vom trămite chiar şi 

mai multe trnpe, apoi cănd se atinge de 
a lua in posesiune o ţară care ne a dat’o 
Europa, o ţară care ne pune iu contact 
cn Europa occidentală, care din zioa d’ăn- 
tăi ne asigură avantage comerciale care 
nu le avem astăzi, ce ar fi dacă am face 
şi puţine sacrificii băneşti? Aţi auzit oe 
v’a zis preşedintele consiliului; căte sacri
ficii nu a făcu t, căt sănge nu a vărsat 
Mantenegru ca să aibă un port pe mare? 
Ministrul Serbiei Ristici ne zicea la Ber
lin că ar da toată provincia care i s’a 
dat de congres, nnmal să aibă o bucăţică 
de mare, şi noi cărora ni se dă no imens 
litoral de mare ca trei portari, şi de care 
avem atăta nevoe, să zicem că nn ne tre- 
bua marea, să zicem cam ne propune d. 
Starza că nn ne trebne nimic ? El, ia să 
punem casai că ’1 vom asculta pe d-sa in 
aetădată, cam din nenorocire de malte 
ori l'em ascultat, şi să nu luăm Dobrogea 
ca să vedem ce va deveni Romănia. Si 
aoeastă ţară trebne să aibă şi ea nn sfanţ 
oărnia să se închine, o stea către care să 
se indrepte espiraţinnile sale, apoi daca nn 
la mare, dacă nn peste Dunăre trebne să 
ne indreptăm privirile,  ce aspiraţiunl o 
să avem noi Românii ? Să le avem peste 
Carpaţl sad peste Prut ? Ar cuteza d-sa 
să sfătoească ţărel sale o asemenea poli
tică revoluţionară şi cu asemenea politică 
credem noi a asigura viitorul patriei noa
stre? Dumn zeu ponte in viitor să plece 
munţii şi să usuce riurile, dară noi dacă 
voim să intrăm şi să trăim in pace in fa
milia State'or europene trebue să ne ros
tim in lege de a trăi bine şi liniştit cn 
vecinii noştri, on Ruşii şi cu Ungurii, 
reputiănd orice politică de revendicare 
peste Prut şi peste Carpaţl. Nu cred dară 
că însuşi d. Sturza, carele se teme să nu 

’ intrăm in ceartă cu însuşi Bulgarii, ar a- 
voa să ne povăţuiască să intrăm in lup
tă ori cu Austro-Uugaria ori ou Rusia !

D-lor, mal este altă Gestiune rădicată 
I de tratatul din Berlin, Este cestinnea e- 
I galităţel drepturilor fără privire către
• religiune, intr’alte cuvinte cestinnea is-
• raelită cum din eroare o numesc unii din 
I noi.
| Da d-lor, Europa nn s'a ocupat in spe- 
I cial de israeliţl, Europa s’a ocupat de a 

proclama in Romănia un mare principii!, 
j acel al egalităţel politice şi civile intre 
j fii ecelisşl ţgri. Recunosc oă acest princi- 
' pifi foloseşte israeliţilor. Dar acest piuci- 
, piu foloseşte şi mahometanilor pe ceri tru- 
I tratatul de Berlin *1 trece sub domi naţiu

nea de Staturi creştine, adică in Munta- 
negru, in Serbia, in Bulgaria, in Dobro- 

I geal EI bine, Europa nn vrea ca aceste 
populaţinnl odată dominante să ajungă a 
fi iloţl in muma lor patrie. Iată ce Eu
ropa n’a voit a consfinţii Dar nu este la 
ordinea zile! regular ea acestei cestinnl. 
Această cesliune va fi la ordinea silei 
cănd se vor convoca adunările de revi- 
suire.

Prin urmare să nu intrăm in amerun- 
ţiml, să ne mărginim a recunoaşte şi aicea 
principial proclamat la Bsrlin , şi astfel 
să finim odată cu Europa.

Să nu se zică insă că ţara Romănească 
nu a căştigat nimic prin tratatul de la 
Berlin; afară de Dobrogea, Romănia a căş
tigat recunoaşterea independinţel sale ; şi 
să nu sa zică că aceasta este un mic căş- 
tig, toţi bărbaiţl noştri care aü fost ia 
capal trebilor cari aü avat misiani in 
străinătate ştiQ ce poziţiune echivocă, u- 
milită avea ţara noastră in faţă cu cele- 
alte State (aplause). Chiar pentru sîmp'i 
cetăţeni, chiar pentrn simplu Romăn, e- 
ste un mare lucru ca ţara noastră să fie 
independentă !

Tratatul de Paris, ne spunea de cnrănd 
d. Strat, in malte a fost mai umilitor 
pentru noi decât tratata! din Berlin, adn- 
ceţi-vă aminte că nn ne da voie să révi
sa im nici chiar legea electorală, decăt cu 
consimţimăntul conferinţei din Stamba), 
adaceţi-vă aminte că ne refusa şi unirea 
şi principele străin, şi chiar o deplină au
tonomie. Ei bine, mulţumită patriotismu
lui şi intelcpciunei Românilor, încetul cu 
incetul am dobândit şi unirea, şi princi
pele străin, şi deplina autonomie, şi acum 
curmăm edificiul cerut prin o iudependinţă 
recunoscută de toată Europa 1

Onorabilul d. Strat a zis nu marc cu
vânt ; Europa nn a făcut politică de senti
ment, cred că a venit timpnl să facem a- 
cnm acnm şi noi politică de interes. Inte
resai nostrn cel mai mare este ca să ne 
vedem cn o oră mal inainte deveniţi stă
pâni in cast noastjă, şi recunoscuţi stă
pâni de coalaltă Europă.

D. P. Carp. D-lor senatori, nn este de 
căderea mea de a interveni in dnelnl care 
a avnt loc intre d. Sturza şi Cogălniceann. 
Voifi admite, dacă voiţi, că tabloul d-lui 
Sturza era prea negru, insă nn pot să nn 
recunosc că d. Cogălniceanu a mers prea 
departe in descrierea optimistă a posîţin- 
nel ce ni se crează astăzi prin tratatul de 
Berlin. D. Starza are in favoarea sa îm
prejurarea despovărătoare că in împreju
rări atât de grele ese fără de voie din 
peptnl nostrn nn ţipăt de durere care 
poate merge prea departe. Na uitaţi că 
acelaşi sânge care a curs la Plevna curge 
şi_prin vinele noastre, şi era firesc ca chiar 
in sănnl nnni corp, nnde predomneşte li
niştea cugetărilor cumpătate, să se găsească 
cineva a da conştiinţei naţionale umilele 
accente de indignaţie. Aceasta nn o înţe
lege d. Cogălniceann, şi de aceea nn a vă
zut in cuvintele d-lui Stnrza decăt nn atao 
aruncat in contra gnvernnlnl.

Odată acestea zise, ăml voifi permite a 
rtveni la cestinne. Mal inainte de toate 
insă vă declar că nn ader la aşa zisa con- 
Ciliaţinne, la aşa zisa fusions de partide 
ce a avnt loc şi al căreia résultat este mo
ţiunea ce ni se presintă. Nn aJer la dânsa, 
pentrucă oricare concesiune trebnie să aibă 
nn résultat oarecare. In cestinnea de faţă 
ce résultat are ? Schimbă ea in ceva con- 
diţinnile dureroase impuse de congresul 
de Berlin ? Nn. Primind noi moţionea mo
dificăm in ceva eitnaţinnea ce ni s'a creat 
de Europa? Nu. Prin urmare, ce obţinem ? 
Obţinem un singur lncrn, facem posiţiu- 
nea guvernnlul mai plăcută dând nn bil 
de indemnitate ; şi iu această privire poate 
că niminea nu va găsi răfi dacă mă refns 

i de a uşura posiţinnea. gnvernnlnl.
(va nrma)

C R O N I C A

Virtutea m ilita ră . — Prin inalt decret 
Domnesc, s’a acordat dreptul de a purta 
medalia V irtutea m ilitară  d-lul colonel Ca- 
targi George, din armata sârbă, pentru 
curagiul şi devotamentul oe a desvoltat 
in luptele din Bulgaria, pe timpul c it a 
fost in misiune pe lăngă armata romănă. 

*
M. S. R. Domnitorul a adresat d-lul 

primar al capitalei următoarea scrisoare :
Domnule primar,

Primirea frumoasă ce Bucureştii a fă
cut armatei a fost demnă de capitala Ro
mâniei, demnă de cei ce serbătoreafi, demnă 
de cel sărbătoriţi 1

Toate treptele populaţiunel bucureştene 
a’afi intrecut spre a bine-primi pe acel ce 
afi realţat atât de sus numele şi drapelul 
României.

Este o datorie sântă pentru Mine de e 
ruga pe consiliul comunal, de a tt ruga 
pe d-ta in deosebi, să fiţi pe lăngă Bucu- 
reştenl organul recunoştinţei Armat I, or
ganul recunoştinţe! Mele şi a Doamnei, 
pentru simţimintele de devotament, oe cu

această ocasinne, ’MI afi esprimat Mie şi 
prea iubitei Mele socii.

Zioa de 8 Octombre va fi de acum o- 
dată nsştearsl in analele Rmuăniel va ră
mânea neştearsâ in inima Mea.

Al d-tale afecţionat,
CAROL.

Bucureşti, 11 Octombre 1878.
•

La 10 ale curentei, MM. LL. RR. Dom
nitorul şi Doamna afi biue-voit a introni 
pe toţi răniţii aflaţi in capitală, in nnmăr 
de 400, la Cotrocenl, in curtea Palatului, 
unde li s'a servit un prânz.

Măriile Lor Regale au trecut pe dina
intea frontului răniţilor inşiruiţl in giu- 
rul bisericeî, adresăndnle urarea; Sănătate, 
voinici! care a fost acoperită cu vine stri
gări de ; Trăiască M. S. Domnul Trăiască 
M. S, Doamna!

Prea înălţatul Nostru Domn a bine-volt 
a distribui, eu această ocaziunefjmedaliele 
Virtutea militară şi Apărătorilor Indepen
denţei, precum şi crucea Trecerea Dană- 
rel, acelor din răniţi cari nu le primise 
încă.

M. S. Doamna, cn obicinnita Sa solici
tudine şi afabilitate, a cercetat pe răniţi 
de starea ranelor, şi de împrejurările in 
cari le-a fi căpătat.

După această răniţii s'afi aşezat la mese 
şi ma! mulţi dintr’ănşil afi închinat toa
sturi in sănătatea Augustilor noştri Su
verani.

La armă, Inălţimele Lor afi împărţit 
răniţilor diferite efecte şi haiue de iarnă. 

*
Luni, 9 ale curentei, M. S. R. Domni

torul, la orele 8 seara, a presidat şedinţa 
consiliului superior al armatei, ce s’a ţi
nut in localnl Cercnlnl oficiărilor.

Prin cercurile militare să presu
pune două evenimente;

1 . Că luni safl marţi pleacă tra 
pele noastre spre Dobrogea.

2. Că deşi pleacă nu vor intra in 
ea, ci se vor opri in Brăila, căci Ruşii 
să opun la ocupare din causa oa- 
reşl-c&ror conflicte din noă născute 
intre români şi el.

T E A T R U L  I T A L I A  N

Vineri, 13 Oetombre. 1878

IRTJ'X'-IBIj.A-S
Dramă lirică  in 4 acte

Societatea Acţionarilor C&ilor ferate Romftne 
P U B L I C A T I U N E .

Fiind-cil lin ia  G albeni-B acaú
cu începere de la  22 Octombrie a- c. s t  ».

S’A R ED ESC H IS
pentrn totalul trafic direct 

(însă locomotivele pêne la altă dîsposiţinne 
nn pot trece peste podul Bistriţa); pi in 
presenta se anulezi publicaţionea făcută 
din partea ndttră in luna Septembre a. c. 
relativă la stabilirea unui servicifi provi
soria de transbordare la Băcăfi.

Bucureacl In Octomvrie 1878.
Direcţiunea de Exploatare.

B l B L lO O l e A F l E j

G. Sion. — Operile principelui 
Coniemit, tipărite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brânco- 
venilor. Partea II, Divanul, insoţite 
de un glosariâ. Preţul 3 1. d .

C. S. Stoicescu şi D. St. Ctili.
îl eseu. profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofie, Manual de sintaxa ro
mână, pentru şcoalele secundare, e- 
diţiunea a doua.

D. Mir eseu.— Aritmetică cu mici 
deprinderi de raţionament cuprin
zând peste 1000 exerciţii de calcul 
şi probleme rezolvate şi enunţate, 
pentrn uzul claselor primare şi I-a 
secundară. Un voi. in 80 de 163 
pag. Preţul 1 1. şi 50 b

N. Scurt eseu.—Istoria Românilor 
pentru clasele primare.

I r im ia  ^ rcă. — Gramatica iim- 
bel Române.

Dr. Barbn Constant iu eseu - 
Limba ft literatura ţiganilor din Ro
mânia.



T I M P U L

AYIS IMPORTANT

Am onóre a incunoştiinţa pe Domn 
Ingineri topografi precam şi pe Onor. Pn 
bile c8 am aranjat un Atelier Mecanio în 
Strada Berzei No. 25 după sistemul cel 
mai modern, primind comande fi repara- 
ţidnl de instrumente Geodesice, phisice 
astronomice, telegrafo-electrioa, chirurgo 
medicale etc. etc. cn precinl redus de 50°/o 
precum fi efectuarea de SunStóre electrice 
â 15 franci de cameră.

Rog pe Onor. d-nl Ingineri a mă onora 
cn comándele d-lor fi am fermă încredere 
în a i convige că până acum de fi afl plătit 
îndoit nu aă fost nici uă dată servit! cu 
lucrări spre deplina d-)or mulţumire; în- 
sărcinându-me dar a efectua lucrările cn 
cea mal mare exactitate, soliditate fi prom
ptitudine.

Cn respect
AMANDUS de HAN ,

A Z N 'T J U S T O I T J

In Institutul med fondat la anul 1864, 
va începe cursul semestrului de ¿mă la 
*/«, Octom vrie a. o.

Institutul se compune: 1) Dintr’o grădină 
de copil, pentru copii din ambele sexe în 
etate de 6-6 an i: 2) Dintr'o clasă inter
mediară intre grădina de copii fi fcâla 
primară, pentru copii de ambele sexe, fi 
3) din patru clase primare de băeţl cn 
totul separate Intre ele, unde instrucţia 
se predă după programa gc6!elor publice; ' 
pa l&ngă limba ebreică pentru ambele ri- j 
turi fi limba germană după sistema fc6- I 
lelor germane.

(807—3) ED. LUDWIG,
Strada Sf. Ioan Nou No. 38. '

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

biserica Calvină.

VERITABm BENEDICTINE
DE L’ABBAYE DE FECAMP (FRANCE) 

ESCELINTÂ TONICĂ, DIGESTIVĂ Şi APERITIIVA 
CEĂ MAI RL'NÂ DIN TOTE LICORILE

A se cere todeuna in josulu fie
cărui sticle, eticheta pătrată pur- 
tăndu semnătura direclorelui ge
nerale.

HTSCinsTTIAEE IPr
DEJA LA 2  0C10MBRIE A ÎNCEPUT 

în Cal Cit Mogosoioî, Jlotol Câini La zur No. 42 vis-a-vis de casele Tdriik

MAREA LIQUiDATIE DE MAI MULTE 1000 BUCA
Lingerie de Yiena şi Paris pentru bărbaţi şi dame

mal mult de 1000 bucăţi costume elegante de flanelă, Fegnoirs pentru dame, un aport ment colosul de piritei de iam

Bucăţi dt pătttfă, articole de lină pentru iarnă, mare alegere de zestre

CARE IN INTERVAL DE 30 DILE FANA LA 2 NOEMERIE
F R K B U E  T O T A L  P K S F A r i T n r K _______

■MT cu jumătate din pretiul fabrice!
de Ja o mare firmă din străinătate din canea neaşteptatei fi tristei crise comerciale. 

A S O R T I M E N T U L  C O L O S A L  C O N S T Ă  D I N  U R M a T O r E L E  P Ă R Ţ I :
jlA bucăţi pânija cea mal stcelentă de Rumbarg fi din Belgia, 
UU oăţl mari de 85 coţi pentru 40 franci, 50 fra> ci, 70 | âr.ă la loffl

r n n  duzine cămăşi brodate pentru dame, camisdne de dame, pan
ul/U ta'dne de 2 franci, 2.50 franci, 8 franci până la 10 franci

VÉRITABLE tlQUKLH BÉNÉDICTINE 
Brevette en France et à iXtranger.

/rnn  d.ixine rochii brodate pentru dame, de shirting şi flanelă, de 
i/UU 2.50 franci, 4.50 franci până la 13 franci.
rn n  b"c&ţl Pcşrnoirs elegante, costume, halaturl, de 12 franci, 18 
Ju li franci, 24 franci până la 40 franci.

ionii hvcSţî cămăşi pentru bărbaţi, cămăşi de nâpte, ciorapi fine 
lUUUd.n Paris fi batiste englese.

bucăţi pichet de iarnă, barchent, alb şi colorat, 35 coţi i» 1 
franci, 12.50 franci şi 18 franci.

p i U R l  pentru cercăfurl, 3 coţi la t fără cusătură, prosd|<a f 
I l l i l i l A  mal fine, Şervete, feţe de perne de da mas t, ae desfac 

8 franci 12, franci până Ia 30 franci.

Adevttnnu l.uuru LfcucUiciiuu so gusoscc uuinaî In.

(a B w m rua  I» d-ml OsUsr W srtuoTlti A Cp.. «**nţl *• AthsnMln à L Dm. 
A. Fimlkowskl, I. Osessa, J . Kaiser, negociaoţl ; Toa» Antonia. Z) uni trie Uarioasep, 
C. Ssrsxi. Fraţii O. A D. Tănlsescn. U. Consisntinoscu, O. tUdulescs AI. Ionesco, 
conflssr! ; C, u c o ti ţ l ,  farmacist, (I in iote firmele mei renumite in celelalte oraşe.

ROMANE I L U S T R A T E
Apare de trei ori pe septemână: Duminică, Mercur! şi Vineri.

USTo. 1 - Î 3 3  I 3 S T O X jT T S I ' V  

conţinând

D O M N U L  SCUMP-AMIC
de

*g ACESTA DESFACERE
i 1g dureză numai 30 (Iile până la Sf. Dimitrie şi trebue să fie desfăcute până atunci tete depositele cele ma
i o  Direcţiunea marei liquidaţiunl de la Grand Magasin de la. Pa
| Calea Mogoşde!, Hotel garni I azur 42. vis-à-vis de casele Torok. p05 -

C. N. STEFANESCU 2AVINY
ABCHITECT

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

SCOALE! DE BELLE ARTE DIN PARIS
Membru al Sooietiţel centrale de architecţl din 

Paris şi Bruxelles, etc.
Anunţă că a deschis un atelier de architecţi 

sub direcţiunea sa.
Doritorii de a face construcţinni fi a co

manda planuri, sunt rugaţi a se adresa 
Strada Cornetului No. 56, in dosul St.
Visarion, Băii la administraţi unea actstni 
diar.

Ch. P a n i  de Kock
se află de vânzare la

TIPOGRAFIA THIEL & WEISS
şi la

foii Haiti ia ilara alâl ia Busci cât si io Hota.
Cu No. 24 a început romanul

I  O  A  3NT
de

G E O R G E S  S A N D .
După dorinţa esprimată din nai multe jărţl s’a început cn No. 26 interesantul roman.

MISERABILII LONDREI
DE

P I E R R E  Z A C C O N E .
Aceste din urmă două romane se vor pnblica aşa că câte o fasciculă va conţine, 

urmarea romanului IOANA fi cea 1-altă nrmtnei romanului MISERABILII.

Am onore a anuncia onor. Pablic, că am 
deschis acuma o

Magasie de tapete
Mă voiu sili a putea oferi in tot-d’a-una 
mare asortment do TAPETE fi fac cnnoscnt 
C& chiar de acuma sânt forte bine asortat.

Cu totă stima
H. H O N I C H

(793— 3) Strada Stirbey-Vodă No. 3.

C OI \ T i PQ  doctor în mtdicină 
• vJT» A.™ l u d  şi în chirurgie. Ma- 

mofl şi medic specialist pentru bolele de 
oopiî, dă consultaţii in tote lele de la 3 
până la 5 ore p. in. in strada Colţii No. 14.

TTYf ŢînM IJ ci nosi Snd bite Hrubele frarcesă Ha
li Ii DUUlll liană, germană şi spaniolă (pasaabil), 
doresce a găti o ocupaţie in tr’o casă de afaceri, 
sau intr’un institut de educaţie. A făcut călă
torii in tdtă Europa.

A se adresa sub iniţialele S. A. la redacţia 
Besboiului, sau ttruda Mihaiu-Vcdă No. 86.

DOCTORUL BLUMENFELD ‘A
■ ea Moşilor No. 27 vis-a-vis de Poron-Verde 
(Tamis.)

Institution Française et Italienif
Dirigée par MESDAMES MAZZA NTINI

9, Place d’Azeglio, FLORENCE.
Ces Dames , ayant quitté Ja France leur patrie après la guéri i  

70—71, ont fondé à Florence en 1873 une Institution Française e l #  
lienne qui jouit de l’estime générale, et où les jeunes filles reçol/i 
une instruction aussi solide que brillante. Les directrices étant îjfefe 
du diplôme supérieur et secondées par des professeurs distinglB  

Dans cette Institution l’enseignement est divisé en 2 cours; t^H 
élémentaire et cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 eie-S* 
et chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son apt I i- 
l’élève peut changer de section 2 fois par an.

Le prix de la pension pour les internes est de 1200 frs. par ai  ̂
compris la musique, le dessin et la danse.

Des renseignements on peut avoir à l’imprimerie Thiel & W| i 
qui ont visité l’Institution personellement et où on peut voi le ]11 
pectus détaillé.

Cari Krause, Knnstverlag H. Frankfurt a. M.
Overbeck, Evangelbn 60 reep. 75 Mk. ord., 40 resp. 50 Mk. netto.
Kaulbach'S Wsndgemâlde geb. 30 Mk. ord., 20 Mk. netto.
Thorwaldsen Album Cabinet 16 Mk. ord., 9,65 Mk. netto.

, Visit 9 Mk. ord., 6 Mk. netto.
Opern-Gallerie Cabinet 13,50 Mk. ord. 8,10 Mk. netto.

» Visit 6 Mk. ord., 4 Mk. netto.
Heine-Gallerie Cabinet 12 Mk. ord., 7,20 Mk. netto.

> gress Quart 35 Mk. ord., 23 Mk. netto.
Sculpturen-Gallerie Folio 27 Mk. ord., 17 Mk. netto.

leere Mappe 5 Mk. netto.
Musiker-GaUerie Cauinet 12 Mk. ord., 7.20 Mk. netto.
Antike Büsten I. Cabinet 9 Mk. ord., 5 ML netto.

, IL » 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.
Antiken-Album I. » 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.

.  II. 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.
Sclupturen-Gallerie I. ,  9 Mk. ord., 5 Mk. netto.

, II. » 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.
Rhein-Album 9 Mk. ord., 5,40 Mk. netto.
Schweiz-Album 9 Mk ord., 5,40 Mk. netto.
Album von Kom 6 Mk. ord., 3,60 Mk. netto.

A se adresa, pentru comande d-lnl L. ROHN in LIP3CA.

MARELE MAGASIN DE HAINE
- fa r  B E L I j E

J 0 8 E F
F Ü B N I S O R Ü L

5 2 0 , C O L T I T J L  B X JA L E 'V -A .m D T JI- .T J  I  S X  
Face cunoscut onor. Clientele, că i a sosit pentru sesonul 

cele mai moderne, fasône elegante croite, dupe
Costume complecte de Fantasie 
Redingote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte iaséne
PREŢURILE CELE

Se priimeşteşi coin ¡unii de tôte felurile de haine care 
se efcctucdu cu mare promptitudine.

CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
- m r

i l I i l V I I t l  I I
C U R Ţ I  E l
M O G O S I O A I E T ,  C A S A  G R E G Ê N T T ,  520
actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urma jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
Lingerie de tdte felurile 
f  ravatte Plastron, Régate etc. negre şi colori! 
Umbrele şi objecte de fantasie 
Mănuşi şi tête lucrurile de modă

MAI MODERATE
• r o s u e i E r  G t r f t C r w B j t u f l M i

Fnrnisorul CorţiI, No. 20 Colţul Bulevardului fi Mogoş6ieI Casele Grecănu.


