
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■

V « j is r  A .  IVE E  ÎS T T  E  3L 2 3 . 

r i g i '  to a ta  ro m â n ia
L n. 47
» > «4

1. , ..................................... > 17
™  IN STRĂINĂTATE :

] f i j9  .....................................  » 80
'V ih -K P U N I ŞI RECLAME:

litere petit, pagina IV, 30 bani 
KlII. 80 bani, pe pag. II, 2 |Pi n„i

Seolame 2 lei noi linia.
i __

"ViSr In cap itali 10 bani. 
m

SAMRATA. 14 CCTOMBRE ANUL III— 1878.

ESE IN TOATE Z IL E L E  DE LUCRU.

Biuroul Redacţiei şi Administro ţieî: Palatul «Dacia».

A i s r x j i s r o i u p t x »
8* priiiD"sc in str&inatatn: Lft D-nil Haaao*- 
gtrxn dt Vogler in Vienna, VValfiiehgMi«' 100, 
A. Oppelik in Vienna, Ötubmibastei 2; Rudolf 
Man st in Vieaoa, 8eileriU t(e 2 : Philipp  
Lob in Vienna» Eichenbachfpu** 11 : L . Ixtng 
dt Comp. ln Pftfta, H aoa+LaffiU  d  Comp. 
ln Paria» C. Adam 2» C trrefour da la Croix- 
llougft 2» Parin; O ram d Comp. Bue Ürono 12 Pa* 
ri<; Kug. Mitoud, 139—140, Plaet Street London

Scriaorl nefrancate du an primesc.

Artioolele nepublicat* se vor arde.

Un nuinör In Districte 15 bani.

Bncnresol, 12 octombrie.
^He....................io4TJg 105

^Triale........... 99>|* 99'fo
rural . . 92 0211 (a
urban . . 85 85

lâpal al Capii. 95'j* 95
Vil..................175 —

..............210 —
l a i a ............. 80 —
I jpal cu premii — —
l i n i ............  — —
Lil................. 99 60 —

H .............. 25 20 —

1 ; .*.' . * . '  i88»i* -

Cumul de Vieua, 24 octombre 
Renta ungarii in aur . . . .  82 50 
Bonuri e tesaur ung , I emis. 111 — 

.  » » II  ,  73 75
Impru ••jtul austr, in hârtie . 00 75 

» • > argint. e7 30
Renta austriocft In aur . . .  71 80
Lose din 1868 ...............................l i l  50
Acţiunile b&ncet naţionale . 789 —

,  ,  austr. de oredit . 224 75
.  » ungare > 207 50

A rg in t............................................100 —
D u ca tu l.....................................  5 6 2
Napoleonul.................................  9 40
100 m&rcl germane . . . . .  58 —

Cursul de Berlin, 24 oetombre 
Acţiunile C&ilor ferate române. 32 lo 
Obligaţiunile române 6»/* . . 
Priorităţile C. fer. rom.. 80/s 
împrumutul Oppenheim . . .
Napoleonul.............................
Viena, termen lung . , . . J 
Paris • scurt . . . .

81 — 
84 40 

102 — 
1« 20
81 —

Calendarul file i 
Vineri, 13 octombre.
Patronal s ile i: Mart. Carp ţi Popii 
Râsâritul soarelui: 6 ore 27 min. 
Apusul soarelui: 6 ore 04 min.

I Fasele lunel: luna plinâ.
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Giurgiu............... .... . 7.26 4 4.55 d
Bucurescl, sori r e . . . . 9.48 4 7.17 9

Galaţi—Bărboşi
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(Agenţia Baros) 
ţ (24 oetombre, 4 ore seara)

Berlin, 84 ootombr . 
a a suprimat jurnalul berlinez »die 

08?.
Londra, 24 octombre 

la trei pSrţî a oştirilor englezeşti 
ii la Peshawnr, sufere de frigări.

Calmi, 24 octombre. 
Urile Nilalnl aii prilejuit mari pă- 

ftttţnitj la 500 ,000 . Se crede că nu- 
mucaţilor s’ar urca la 250. Comun ioa- 

tu[ drumul de fer sunt întrerupte.
Londra, 24 octombre. 

[Mathieîi Bachanan s’a declarat fa» 
Plsirul se ridică la 1 .2 5 0 .0 0 0  

(21 octombre, 8 ore seara.)
Bnda-pesta, 24 octombre. 

\atin a a Ies pe d. Ghyczi prezident, 
zotarl pentra, 144 contra.

(24 oct.— 9 ore dina.)

Londra 24 octombre.
Dlinl de miniştri va examina măine 

a ridicate în Orient de cătră  Rn-j 
am şi afacerea AfganieT.

Constantinopol, 24 octombre. 
_ jjjE ts ii |i-a hotărit respnnsnl in pri- 

leformelor englezeşti pe cari le pri» 
în pirte.

4oavt aji.» creteană s’a aprobat afară de 
fnanţiare.

sl Lobanof a declarat că ee va 
mlţnmit de executarea tractatului 

E iu in întregnl stipulaţiilor lui, com- 
9 prin articolele tractatu lui de la 
«faoo nerevizuite de cătră  Congres, 
pare mai dispusă a iscăli un noii 
mai lămurit.

[Viena, 22 octombre.
vesteşte din Constantinopol cătră  
ipondenţa Politică*, 
fet paşa a declarat reprezentantului 
din puteri că Poarta fişi dă toată  

ţa spre a executa tractatu l din B er-  
ceea ce priveşte Serbia şi Monte- 
1

Belgrad, 24 octombre. 
Mew-Efendi e numit reprezentantul 
lai în Serbia, şi d. Cristici e num it 

pstantinopol reprezentant al Ser-

fpul de oştire de la Drina e pus pe 
fr de pace.

I
BUCURE8T1

m e r i ,  13 (2o) octombre

polemică, pe care o deplângem 
toată inima, s’a ivit intre cele 

ld organe ale partidului conser 
>r in Bucureşti, 
imic nu ar fi mal firesc şi mal 
e de înţeles, când ar exista 

ivărată diverginţâ de opiniuni in 
|ul marelui partid conservator, in 

stiunea care face subiectul acelei 
emice. Nimic, din potrivă, nu 
e mai puţin admisibil cănd, pre 

iu in cazul de faţă, nu se află 
1 o deosebire intre părerile »Pre 

şi ale »Timpului*.
Şi in adevăr, să cercetăm care 

fondul chestiuuel. Era vorba de 
a şti căror Adunări aparţine com

petinţa de a se rosti asupra hotâ- 
ririlor congresului de Berlin; celor 
ordinare saă celor arătate la artico
lul 129 din Constituţie.

Nimeni nu ue va contrazice căud 
vom afirma că intre bărbaţii de la 
»Pressa* şi acel de la »Timpul* a 
existat totd’auna şi există âncâ şi 
acum o identitate perfectă de păreri 
asupra acestui punct, care, o mal 
repetăm, constituâ fondul chestiune!.

Unde a inceput deosebirea ? Din
tre bărbaţii de la »Pressa* s’aâ gă
sit doi senatori cari aâ crezut că 
lucrează la dobândirea scopului co
mun. dând ajutorai lor la redacta
rea şi votarea unei moţiuni care era 
rezultatul unei transacţiuni.

Noi am crezut că aici a fost co
misă o greşalâ ; am zis'o şi o mân- 
lţinem pentru că credem că astfel 
este.

Atâta, şi nimic mal mult. Din ca
pul locului am declarat, şi aceasta 
in toată sinceritatea, că suntem de
parte de a suspecta un singur mo
ment, intenţiunile patriotice ale băr
baţilor cari aă consimţit a face acel 
compromis. Nici o bănuială nu a 
existat iu mintea noastră ; nici o 
învinovăţire nu a eşit de sub pana 
noastră.

Pentru ce dar să urmăm o dis* 
cuţiune care ajunge până la acri- 
monie din partea »Pressei*, când 
din parte-ne nici un cnvănt na s’a 
rostit care să fi eşit din marginele 
moderaţiunii. Când părerile noastre 
sunt identice in fondul cestiunel, 
când nici o desbinare nu există 
intre noi asupra principiilor conser
vatoare pentru ce să prelungim o 
polemică care nu are raţiunea el 
de a fi, şi al cărei rezultat nu poa
te sluji de cât interesele radi alismu- 
lni, adică a adevăraţilor noştri ad
versari comuni.

In cât ne priveşte, noi, de astăzi 
nainte, curmăm absolut această dis- 

cuţiune. Chiar dacă »Pressa* ar găsi 
de cuviinţă a mal reveni asupra a- 
cestel materiei, noi na o vom arma.

Avem amândoi o misiune mal im
portantă de împlinit, şi aceasta nu 
faţă in faţă ca nişte disputatorl ce 
se ceartă asupra unor forme saă 
unor cnvinte goale, ci alăturea unii 
cu alţii ca membri al aceluiaş mare 
partid conservator.

Cel mal insemnat dintre conducă
torii străini al insurecţiunil Saint- 
Clair sat) Hidaiet-paşa (fost consul 
englez la Iaşlj a trebuit să fugă pen
tru a scăpa de resbunarea insurgen
tului Kara-Iussuf. Acest diu urmă 
a comis mal multe omoruri şi con
siliul de răsboifl l a condamnat la 
moarte. Totuşi a isbutit să 'şt capete 
graţiarra, după care s’a întors in 
locul lui natal, luă de acolo oameni 
armaţi şi împuşcă pe toţi, căţl ăl 
condamnaseră. După asta a căutat 
pe Saint-Clair pentru a se resbuna 
asupra-I; dar scoţianul fusese preve
nit şi a putut dosi.

DIN A F A R A

După. cum află Corespondenţa po
liticii, revolta din munţii Bhodope e 
aproape pe sfârşit. Cel puţin aşa 
spun conducătorii englejl al revoltei, 
cari dezertează unul după altul. Tâ
nărul lord i  a get, care a sosit in Con
stantinopol la 1 Octombre, spune că 
viaţa la munte nu mal e de suferit.

SITUAŢIA ENGLITERII

Ziarele străine aduc amănunte a- 
snpra întrunirii ce a avnt loc in zioa 
de 16 octombre la Birmingban in 
Englitera, cu ocazia vizitării acelui 
oraş de cătră d. Stafford-Northcote.

Cancelarul visternic a rostit la 
acea întrunire un discurs lung, in 
care a vorbit pe larg despre situa
ţia  dinăuntru şi dinafară a Engliteril. 
El a zis mal ales, că nu voeşte să 
tăgăduiască sporirea cheltuelelor ce 
ar prilejul guvernului marea lui so
licitudine pentru interesele engleze
şti ; insă că nu trebne să uite ni- 
mini că această sporire este justifi
cată până la un oarecare pnnct prin 
măsurile legislative ale predecesori
lor săi. Ministrul a arătat apoi că 
exportările ca şi importările aû spo
rit intr’un chip insemnător in cel 
din urmă doăzecl şi doi de ani, că 
ţara  poate prin armare să supoarte 
o sporire proporţionată de cheltuell, 
şi dânsul crede că nn va mal fi apoi 
nevoie să se impună nouă jertfe  
ţării.

In ceea ce priveşte situaţia din
afară, d. Stafford Northcote a con
statat că clauzele tractatului de la 
Berlin, afară cu toate astea de cele 
privitoare la Muntenegro, se înde
plinesc necontenit intr’un chip mul
ţumitor. Ministrul englez crede că 
momentul cel mal important va fi 
in luna lui maiû viitor, căud deşer
tarea Turciei de cătră Ruşi va fi 
desăvârşită.

Lord Stafford este convins că pu
terile europene nu vor ingâdui ca 
unele clauze ale tractatului delà Ber
lin să fie date d’oparte.

Guvernul englez urmează a avea 
şi a păstra o atitudine de fermetate, 
de cnminţie şi de moderaţie.

Un principiă mare al politicei en
glezeşti şi al guvernului este mân- 
ţinerea împărăţiei turceşti. Oratorul 
nu voeşte să apere cusururile Tur
ciei, întreabă insă, care e naţia ce 
i s’ar putea pune in loc.

Lord Stafford crede că e ridicola

ideea de a înlocui pe Turcia ptiu 
Grecia. El declară că Poarta a pri
mit propunerile Engliteril privitoare 
la reformele asiatice in tr’un chip 
foarte incurajător pentru viitor. 
Guvernul englez crede că va înde
plini îmbunătăţiri însemnate in ad
m inistraţia Tnrciel din Asia, şi că 
va desvolta printr’aceasta interesele 
englezeşti in partea loculnl.

Guvernul engl< zesc— a zis d. Staf- 
ford —  luând in stăpânire Ciprul, a 
avut un scop strategic, pe care 0 - 
ratorul s'a oprit de a ’1 spune in 
public. Astfel gnvernul englezesc, 
prin această anexare a căpătat o 
poziţie, de unde va putea suprave- 
gbia executarea reformelor in Tur
cia de Asia.

In ceeace priveşte Afgania, lord 
Stafford desminte că misia lui sir 
Neville Cbamberlain ar fi fost o mi
sie resboinicâ; generalul avea cu 
dânsul numai o escortă trebuitoare 
pentru a ’1 apăra in potriva tribu
rilor barbare din partea locului.

Naţia engleză poate fi asigurată, 
că gnvernul el va şti să o apere in 
potriva insultelor, ce i-ar atinge o- 
noarea şi prestigiul el in Orient, şi 
că toate măsurile ce se vor lua nu 
vor avea de obiect de cât mănţine
rea graniţelor actuale ale împără
ţiei.

Lordul visternic a sfârşit cuvân
tarea sa, declarând că momentul de 
faţă cere ca minţie şi fermetate ; 
căci este foarte cu putinţă să e- 
xiste persoane , cari ar voi să în
toarcă luarea aminte a ţării de la 
scopul de câpâtenie ce dânsa urmă
reşte, adică de la îndeplinirea tra 
tatului de la Berlin, intr'un chip 
ju st şi desăvârşit.

CANCELARUL GERMANIEI.

»Les Débats*, in tr’nn articol de 
fond despre lucrarea Reichstagului, 
diu Berlin, comentează cel din ur
mă discurs al prinţului de Bismark.

Cancelarul a zis iu Reichstag.
Eû am un scop hotărit, pozitiv, 

practic, la care tind, şi pe care cănd 
stânga, când dreapta m’aü ajutat 
să ’ 1 ating, şi in urmărea căruia 
dorinţa mea ar fi să m’ajute amân- 
doă. Insă orl-cine ar fi acela ce s'ar 
sili să ajungă la acest scop, atingă'l 
numai de cât, saû apropiâ se prin- 
tr'o lucrare comună pen’ru a ’1 a- 
tinge in sfârşit, nu e a atât de im
portant aceasta —  eü voiü merge cu 
acela care, după convingerea mea, 
se indreaptâ ia sensul intereselor 
statului şi ţă r ii; puţin ăml pasă din 
ce fracţie va face parte. Am făcut 
cu deosebite fracţii încercări uneori 
plăcute ţi alteori neplăcute ; şi. când 
cu ocazia cutârel saû outârel afaceri 
tovărăşia mă părăseşte, trebue, in

funcţia mea, să mă lepăd cu totul 
de susceptibilitatea firească ce poate 
avea orl-ce om care âşl pune toată 
inima la o treabă. Fără îndoială că 
nu pot fi sentit de această slăbi
ciune omenească, susceptibilitatea ; 
insă mărturisesc, că n’am areptql, 
ca ministru, să fiû susceptibil, şi că 
trebue să primesc concursul ori de 
unde mi se oferă.*

Aceste cnvinte ale cancelarului 
german insuflă ziarului francez »des 
Débats* următoarele reflecţii :

.  Astfel este teoria guvernamen
tală a prinţului de Bismark. El nu 
este un ministru constituţional in 
felul englezesc ori franţuzesc, adică 
un om care infăţişeazâ părerile nnel 
maioritâţl şi care le şi aplică exer
citând pat rea. Rolul sêû e cn t o 
ta l altul. întem eietor al impărâţiel 
germane, autor al unei opere pu
ternice,— pe care a clădit-o intreagâ 
cu mâinile lui infiuntând părerea 
generală, —  dănsul n’are nevoie să 
se sfătuiască cu sentimentele altora, 
nici să canoascâ voinţa parlamen
tului peutru a şti ce trebue să facă 
spre mântuirea acestei opere. Din 
potrivă, parlamentul trebne să se 
conformeze cu toate mişcările cu
getării Iul. Pentra el mijloacele sunt 
indiferente, şi nu se gândeşte de 
cât numai la scop: merge drept 
iuainte, fără să’şi bată capul a şti 
cari tovarăşi de drum ’I se în făţi
şează spre a’l ajuta să treacă peste 
piedicile ce ’l ies in cale; primeşte 
toate ajutoarele ce întâlneşte, ş’apol 
le aruncă fără a se gândi să facă 
din ele prietini statorn ici, căci la 
cea d'ântâiû stavilă nouă el este si
gur că va găsi alţii to t aşa de ze
loşi şi de îndemânatici ca şi cel de 
cari s’a lepădat. Adevărul e că cel 
noul sunt plăcuţi, iar cel vechi ne
plăcuţi : insă un om, care vrea cu 
orice preţ să ducă la bun capăt un 
proiect, nu se poate lăsa cuprinde 
de primejdioase susceptibilităţi per
sonale. Cu asemenea principie, fiind 
dat caracterul Germanilor şi încre
derea foarte firească ce aü in can
celarul lof, prinţul de Bismark va 
birui de sigur toate primejdiile ce 
vor ameninţa, cât va trăi el, împă
răţia ce dânsul a intem eiat-o; insă 
va învăţa el oare pe compatrioţii 
săi s’o apere la rândul lor, cănd el 
nu va fi acolo pentru a le impune 
voinţele lui suverane, .d ictatura* 
sa, după cum a zis chiar densul in 
discursul sâû 1 Asta e o întrebare 
delicată, pe care priuţul de Bismarck 
şi-a putut o face, dar care e grea 
de deslegat : e foarte bine că in 
Germania s’a înfiinţat o împărăţie 
m ilitară; insă ar fi mal bine şi poate 
mal sigur a se întemeia şi un gu
vern parlamentar şi liberal.*



T I M P U L

Maiorul-geueral englez Havelok 
publicat In ziarul .Daily News* 
scrisoare asupra situaţiei Engliteril 
faţ& cu Afgania şi cu Rusia. După 
p&rerea acestui bărbat, trebue ca 
Englitera cu orice preţ să capete 
de la Şere-Ali, Emirul Afganief, 
alianţă ofensivă şi defensivă, şi dacă 
nu poate ajunge la acest sfărşit 
pe căi paclnice, trebue să alerge 1 
arme. Aici este vorba despre Impâ 
răţia englezească !n India. Nu că 
doară generalul Havelok se teme 
de vre o năvălire rusească In India 
de oarece o aşa întâmplare nu'I cu 
putinţă pănă peste vreo doăzecl de 
a n i; dar numai şi numai înfăţişa
rea Ruşilor la Cabul ar fi de ajuns 
pentru ca să arunce sămânţă tur- 
burărilor In India şi să facă pe 
guvernul Engliterel a nu se mal 
putea ţine, tndatorăndu'l să'şl spo
rească aşezămintele militară In aşa 
proporţii, In căt finanţele Indiei, 
cari chiar aşa cnm stafi azi lucrările, 
sunt cam sdruncinate, sa r dărăma 
cu totul fără doar saă poate.

S E N A T U L

Se vesteşte cătră .Corespondenţa 
Politică*, cu data de 18 din Con 
stantinopol, că marele vizir a ma 
nifestat reprezentanţilor deosebite 
lor puteri mari neliniştea şi grija, 
ce insuflă Porţii măsurile militare 
luate de cătră comandantul suprem 
al oştirii ruseşti, arătănd in acelaşi 
timp că această situaţie prilejueşte 
guvernului turcesc cheltuieli mari 
silindu’l să amăne merefi punerea 
oştirii sale pe picior de pace.

Consiliul de miniştri al Tarciel a 
discutat aplicarea reformelor engle
zeşti privitoare la administrarea 
Asiel-micI; resultatul discuţiei a fost 
primirea lor definitivă de cătră 
Poartă.

ţinuturile cedate principatului sâr
besc prin tractatul dela Berlin, după 
cum spune o depeşă din Constanti- 
nopol, i s'ah dat Serbiei in primire.

Serbia, după cererea ce i-a făcut 
Austro-Ungaria, se grăbeşte a da 
peste graniţă pe fugarii bosniaci 
stabiliţi pe pământul el, şi cari, ast
fel, pănă acum erah scutiţi de orice 
pedeapsă.

(Urmare)

YiO la cestiunea constituţională. S'a zis 
deja, d-lor, oa tratatul de Berlin are trti 
părţi, şi s’a zis iarăşi cumcă noi, deşi n- 
nele sunt obligatorii şi altele facultative, 
trebuie Bă ne supunem fa decisiunile con
gresului de Berlin. S'a desbătut cestiunea 
de a se şti dacă avem competinţa de a o 
face saă nu. EH sunt de părerea acelora 
cari zic că, deşi se snpnn congresului de 
Berlin, susţin insă că nu suntem compe- 
tinţl a ne pronunţa şi că numai nişte adu
nări de revisuire adhoc, convocate pentru 
modificarea Constituţianei, poat să o facă. 
Eţte drept că moţiunea cere şi ea o Con
stituantă, insă ea cereintr’ un termen mal 
indelungat; eO voiH ca cu o oră mal ina- 
inte posiţiunea Romăniei sa fie regulată 
faţă cu Europa. CoDgresul de Berlin este 
drept a restabili pacea, insă nimeni nu ne 
garantează că această pace va fi de lungă 

urată, măne poate se vor naşte alte com- 
plicaţiuni, şi atunci mă intreb de ce am 
face astfel incăt faţă ou Europa să stăm 
cu o posiţiune nedefinită şi supusă la fie
care furtună ? Mai cer ăncă Constituanta 
mediat, pentrucă sunt convins că cestiu

nea evreilor dacă noi am convoca astăzi 
Constituantă şi am arăta Europei că 

suntem diapuşl a ţine compt de acele do' 
rinţe generoase şi civilizătoare de cari vor 
bea d. Cogălniceanu odinioară, noi vom 
putea modifica, vom putea uşura intru ce  
va asprele deciziuni ale congresului de l 
Berlin. Intr’un cuvăut amănarea cestiuuel 
evreilor, după mine, va faoe mai compl 
cată şi mai grea poziţiunea, de căt dacă 
noi fie azi vom otări n face formalităţile 
necesarii şi vom arăta Europei că suntem 
decişi a ne ocupa de această cestiune. Sunt 
convins că vom putea deslega cestiunea 
intr’un mod mai puţin vătămător de căt 
vom face-o peste cinci-şease luni cănd am 
face să nască suspiciuni că amănăm ces- 
tianea, voim să profităm de oare-carl îm
prejurări să n’o deslegăro de fel.

In căt priveşte Basarabia, am aiizit pe 
mulţi că n’o dafi, să o ia ; iu să toţi 
aoeea cari z ic : n’o daţi, s’o ia«, z ic , au
torices guvernul de a se supune congre
sului de la Berlin.

EH cred că nu este nici demn, nici po
litic, atunci, cănd o situaţiune se impune 
intr'un mod fatal cnm a zis d. Strat să 

’o primim francamente. Putem scăpa Ba
sarabia, dacă vom zice, eH o părăsesc ? De 
nu putem s’o scăpăm, nu inţeleg de ce 
înconjurăm această cestinne; oare aceasta 
ne uşurează dureroasele ceşti uni care ni 
le-a pus tratatul dela Berlin ?

Vin acum, d-lor, la a treia parte a de- 
cisiuni congresului din B erlin , adică Ia 
cestiunea Dobrogel, şi aci 'mi va permite 

Cogălniceanu a urma pas cu pas argn- 
mentaţinnea d-sale. Mai înainte de toate 
insă voiH pune inainte că, primirea Do
brogel, or cum vom privi cestiunea, nu 
este pentru mine de căt consecinţa logică 

perderil Basarabiei. Şi vreaH că această 
perdere să rămână ca o amintire adănc 
dureroasă, in mintea şi in anima concetă
ţenilor şi a urmaşilor noştri. De aceea
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Notiţe bibliografice adunate şi aşezate in 
ordine alfabetică după numele 

autorilor.

A .
(urmare)

Alexandrescu Themist. V : Ele
mente de Aritmetică, teoretică şi 
practică, cu raţionamente, Bucureşti 
tip. Dorot. P. Cucu 1878 in 8° p. 168.

Alexi A. P.: Resbelnl oriental, ilus
trat, 3 broşuri, in colaborare cu Ma
xim Pop, Graţ 1878 in 8° p. 144, 
edit. Paul Cieslar.

Alexi Theodor: a) Dicţionar por
tativ germano-romăn, ediţiunea II, 
Bucureşti tip. Thiel et Weis 1874 
in 16° p. 232.

b) Al carte al parte, roman umo
ristic, SibiH tip. W. Kraft 1878 in 
8° p. 130.

Alexianu G. A .: Raport medico- 
legal asupra stărel mintale a lui Şte
fan Logotetopulo, acuzat de omor, 
in colaborare cu A. Şuţu, şi Petrini 
Paul, Bucureşti N. tip. a Lab. Ro- 
mănl 1878 in 8° p. 23.

Alexie, I : a) Conducătorul şcola
rului, conţinănd caligrafia, calcul şi 
rugăciuni, a 5-a ediţinne, Bucureşti

vreaH să o desbrăcăm de ori-ce împreju
rare; ca să fao ca această spoliaţinne, să 
fie mal puţin dureroasă şi mai puţin urni 
litoare pentru ţară, ca urmaşii noştri să 
zică că părinţii lor a fost siliţi să pri
mească ceea ce puterile lor nu puteau în
lătura, dară că u'a prim it, nici consulta 
ţinui. VreaH să nu las cundă mine un act 
care ar putea da loc la bănuială că am 
făcut un trafic din pămăntul strămoşilor 
noştri. Aceasta este partea morală a ceş
ti unii. Nu gândiţi ore că o hotărire băr
bătească, de şi acoperită cu vălul negru 
al desperării, poate reduce efacte rele in 
viitor ? Şi pămăntul cănd se seamănă este 
negru dar vine o vreme cănd se culege 
roade.

Să admitem insă că politica este o ce
stiune de interes nu de morală, să admi
tem că de indată ce putem obţine ceva 
să nu ne uităm la jertfele ce facem, dară 
să vedem, cari sunt interesele ce satisfa
cem prin luarea Dobrogel? Ni s’a zis că 
merge la mare. In sprijinul acestei idei, 
aş vrea să ştiu daca Kiustengea are să 
fie pentru noi un noH debuşeu comercial ? 
Credeţi d-voastră că portul Cinstenge poate 
concura cu un port de la gura unui mare 
fluviH, arătaţi’mi un singur port că ar ii 
putut inflori la 30 kilometre de gura u 
nui fluviH Marsiliia, Nantes, Havre, Bor 
deaux, toate schelile cele mari din EnrO' 
ca sunt la gura fluviurilor,iară un alătu 
rea. Aceasta este cu atăt mai adevărat in 
cazul de faţă cu căt experienţa e făcută 
deja. D. Cogălniceanu ştie din istorie că 
n’a fost de nici un folos. Ne-a zis d. mi 
nistrn de exţerne că Dobrogea pentru noi 
are o altă însemnătate, Dobrogea pentru 
noi, este un interes european a cărui a 
părare se încredinţează noă. Las de o parte 
cestiunea că acelaş interes european ar fi 
trebnit să impedice luarea Basarabiei; şi 
admit că este aşa cum ni se zice, insă 
dacă Europa ne impune această sarcină, 
cn ce geranţie ne-o d ă? A neutralizat 
Dobrogea ? Nu. Sub cnvăt că este"interes 
European, ne impune nouă o sarcină care 
este prea grea pentru noi. Dacă nu vom 
primi Dobrogea, nu va fi de căt a slăbi pu
terile noastre. Şi unde este interesul mai 
mare la Dobrogea, saă in ţară ?  Şi pen
tru noi şi pentru interesul European e 
mal mare aci de căt dincolo de Dunăre şi 
ar fi o orbire fatală de a sacrifica intere
sele cele mari ale ţărel pentru interesele 
secundare, şi după mine trecătoare.

Ne mai zice că noi, popor civilisat, a- 
vem să devenim un focar de civilisaţie, 
care să atragă in orbitul ei toată popula- 
ţiunea din giurul nostru. Aşa este, dară 
pentru aceasta noi trebue să ne întărim in 

ăutru, şi atunci numai politica da espan- 
sinne este posibilă. Vedeţi Prusia, secoli 
întregi a muncit aşteptănd ora el ; noi 
insă suntem slăbiţi de astăzi, şi dovadă 
că suntem slabi este umilinţa la care sun
tem siliţi a ne supune. Voiţi că de astăzi 
să începem cn politica de espansiune? Nu! 
Aceasta nu va produce de căt psirea Ro
mâniei.

Ne zice d. ministru de esterne: că nu 
este de interesul nostru ca Bulgaria să 
meargă pănă la mare, că nu este de in-

ed. fraţilor Ioaniţiu et comp. 1878 
in 12° p. 40.

b) Micul secretar, curs complet de 
composiţiunl, metod intuitiv gradat, 
potrivit pentru şcoalele primare de 
ambe-sexe, 2 părţi, Bucureşti edit. 
fraţilor Ioaniţiu et comp. 1878 in 

2° p. 96— 120.
Amorul, culegere de cânturi na

ţionale şi populare, ed. VII 2 broş., 
Bucureşti edit. fraţilor Ioaniţiu et 
comp. 1877 in 16° p. 173— 172.

Anagnosti Michail : a) Faire et 
Refare, pour tout de fa ire , 4 tom., 
Bucarest imprim, de la Cour 1876 
in 12° p. 1375— LIX.

b) Resbelul Ruso-Român şi an
cheta, Bucureşti tip. Al. A. Grecescu 
1877 in 8° p. 73.

c) L’Augletere. la Russie et l’Au
triche, Bucureşti imprim. Al. A. Gre
cescu 1878 in 12° p. 32.

d) Les titres de la Russie en Rou
manie; Bucarest imprim. Al. A. Gre
cescu 1878 in 12° p. 3 2 , şi altele 
de asemenea cuprins, insă. de puţină 
importanţă.

a) Analele societăţii academice ro- 
măne, tom. I ,  cu desbaterile şi lu
crările societăţii in sesiunile anilor, 
1867, 1868 şi 1869, Bucureşti tip. 
Naţională 1869 in 8° p. 239.

b) Analele societăţel academice 
romane, tomul II, cuprinne : Vieaţa,

perile lui George Şincal din Şinca, 
de Al P. Ilarian şi respunsul d-lul 
George Baritiu, Bucureşti tip. Naţi
onală 1869 în 8° p. 139.

c) Analele societăţel academice 
române, tomul III, cu desbaterile şi 
lucrările societăţel în sesiunea anu
lui 1870 şi un studiü asupra pro- 
ectulul A. Donici de G. Sion şi răs
punsul d-lul V. Al Urechia, apoi 
actele de donaţiune, ale lui Zappa 
şi Alesrndru Cuza. Bucureşti N. tip. 
a Lab. RomănI 1871 In 8° p. 165.

d) Analele societăţel academice 
roniăne, tomul IV cu desbaterile şi 
lucrările societăţel în sesiunea anu
lui 1871 şi un studiü intitulat: 
George Laravu şi şcoala Romană, de 
Petru Poenaru, Bucureşti N. tip. a 
Lab. Români 1872 în 8° p. 200.

e) Analele societăţel academice 
române, tomul V sec. i  cu desba
terile societăţel din sesiunea anului 
1872. sec. II un studiü despre în 
cercările făcute pentru desvoltarea 
ştiinţei lor naturale în România, de 
dr. An. Fetu şi un studiü asupra 
teorielor luí Danvin, de G. Baritiu, 
Bucureşti N. tip. a Lab. Români 
1874 în 8° p. 120+-193.

f) Analele societăţel academice 
române, tomul VI, cu desbaterile 
societăţel In sesiunea anului 1873 
şi un studiü asupra campaniei din

terasul nostru ca elementul slav să se în
tărească in coastele noastre. Atunci 1 aşi în
treba: pentru ce a trtcu t Danărea? Pen
tru ce aţi vărsat sângele roman cănd ştiaţi 
că aceasta este pentrn a întări elemente 
dnşmane noă? (Aplanse) EH nn mă pot 
spune la botărirea congresului din Berlin 
in privirea Dobrogiel, pentrn că luarea 
Dobrogiel nu insemmază pentrn mine alt 
ceva de căt oblig ţiunea d a fi in perpe
tuitate in alianţă că Rnsia ori decăteori 
va fi o complicaţi) cn Rusia va trebui 
ca, sau să fiţi in alianţă cu Rusia safi să 
evacuaţi Dobrogea, care este dramul cel 
mai drept al Rugilor.

Din toate aceste puncte de vedere, d-lor 
eH snnt contra luărei Dobrogiel. Sunt pen
tru imediata convocare a onor Camerl de 
revisuire, care să deslege cestiunea evrei
lor, fiindcă orice întârziere nu ar avea 
de résultat de căt ingrtuiarea condiţiani
lor impuse de Europa.

In căt priveşte Basarabia, eH snnt de 
părere d’a primi ceeace nn putem opri.

Toate cestiunile insă prevăzute de trata
tul de Berlin noi nu le putem resolva in- 
t an chip definitiv ; ţara nu se poate pro
nunţa de căt atunci cănd, conform cn 
constituţinnea vor veni acele Camerl cari 
singure sunt competinte a da soluţinnî in 
asemenea cestiunl.

D. C. Bosiann. Nn este cestinne de con
servatori şi liberal, este cestiunea de Ro- 
mani, şi ca Romăui toţi trebue să lucrăm 
împreună. Dacă ed, oare eram de o altă 
cpininne, m’am învoit cn onor. meû coleg 
d. Boerescu gi alţii, n’am avut in vedere 
de căt numai această idee, gi am zis: Să 
nu facem discuţinni academice cănd patria 
este in poziţiune grea, să lăsăm la o par
te amoral propriu al opiniunilor noastre, 
care nne-ori sacrifică totul, să ne dăm 
măna şi să vedem cum putem să eşim din 
dificultate.

Vin d-lor, acum la opininnea desvoltată, 
de d-nil oratori cari au vorbit in această 
cestinne.

Nu voiH intra in toate amănunţimele zi
se de d-nil oratori. VoiH lua mai ăntol 
pe cel mai principal din oratori, pe D. E -  
pureann. D-sa a zis că crede că aceste Cor
puri n’aH dreptul, n’au misiunea de a se 
pronunţa in privinţa cestiune! ridicată 
prin tratatul delà Berlin; cu toate acestea 

-lor, tot d-sa in urmă a venit şi a zis :

Ce ne mnl zice d-sa ? De ■  
Puterile... Dar cnm voiţi să « ;  
Pentru DumnezeH, ce somaţi' 
poate fi alta de căt com u n i«,' 
tulul de la Berlin ce s’a făco.ffi 
nostru, în mod oficial, invit! d 
conforme cu dănsul? Ce voii 
somaţîune ? Voiţi să’l forţeze 
ideia care trebne să ne preocn 
Este simţimăntul de interes i 
presus de ideia că nu suntem« 
vine cealaltă ideie mal maz 
public, care ne face să zicem jl . 
tragem din Basarabia şi să luă 

Dacă Constituanta viitoare .i 
gută de doă, trei puncte careţi 
termina puterea legiuitoare a c t . 
naţiunea aceasta n ’ar mal ft • 
progres în contractul el social I 
tuantă cănd vine este doamnăii 
poate să modifice Constituţie 
voinţa naţinnel, şi în contra 4  
ţiel nn se poate împotrivi mau  

D. Vasile Boerescu. D-lor s»f 
dator a lua cnventnl ca mem, 
misinnel, care a redactat moţijift.

După puţinele cuvinte insă c^T 
veţi pntea judeca d-v. dacă ¡ ¿ .  
de faţă am fost conduşi de veu 
de partidă, şi dacă moţiunea ea! 
sentat a fost resnltatnl ver-onl 
naţiuni sau fusiuni de partid! 
cari aH speriat atat pe onor. i 
Apoi din chiar citirea moţiune!.i 
pntea judeca dacă ea coprinde H 
de indemnitate pe care ’l-ara fi i 
vernnlnî pentrn trecntol seu, 
din opoziţie, cari am fost în j 
multe cestinnl contra gnvernu|  
Nn d-lor, de nimic de acestea t|| 
vorba.

D. Bozianu v’a spus cele ce s| 
ent şi cnm s’au petrecut lucrării 1 31 c 
comisiuuei d v.

Ne aflăm în faţa unei situaţiei: 
creată prin tratatul de Berlin. ( 
să facem noi, mandatari al ţărell 
acestei sitnaţinni ? Ce aveam săij 
noi, in faţa celor intămplate in 
noştinţei ce am lnat de coresjj 
urmote între ministerul nostrn ş ] 
rerne străine ?

In sinul comisiuneî, însărcinai 
ocrare preparatorie, ne aflăm ş fj 

membri din opoziţinne. ai partidi|
, .  . ,  „ „ ral moderat, precum şi alţi barba

retrageţi-ve din Basarabia, şi dacă ve v o r i , ,  . . . . .  ..I................................. ..... , _  I Bozianu, cunoscuţi prin mo .eraţid
U nlniai Im 1 ti rt t  m MaK VAiV.iii D Ar« Isoma Puterile luaţi şi Dobrogea. . . Rog 

pe onor. d. Epureann să me erte că nn in 
ţeleg nn asemenea raţionament 1 Aş inte- 

ge d-lor, cănd ’mi-ar spnne cineva 
nu sunteţi competinţl, mergeţi acasă, să 
vie alte Camere competinte cari să decidă 
Iată d-lor, nn raţionament logic. Intr’a- 
devâr, nn asemenea raţionament pleacă de 
la un principipiH greşit, dar este logic, 
Să mi să spne însă că nn snutem corn- 
petinţi şi pe nrmă să mi să zică: retrage- 
i.vă din Basarabia, şi dacă ve vor soma 

Poterile luaţi Dobrogea, aceasta n’o in
ţeleg. Apoi dacă nn suntem competinţl 
cum o să facem acestea? Una din două. 
Ori nn suntem competinţl, şi atnnci aş
teptaţi Camerile de revizuire, ori snntem 
competinţl şi patern a ne rosti.

nul 1444 bătălia de la Vama, de 
_î. Baritiu, Bucureşti N. tip. a Lab. 
Români 1874 In 8° p. 91.

g) Analele societăţel academice 
române, tomul VII, cu desbaterile 
din sesiunea anului 1874, şi un 
memoria asupra portretelor domni
lor români, de A. Dem. Sturdza, şi 
un fragment din istoria regimentu
lui II romanescu mărginaş din Tran
silvania, Bucureşti N. tip. a Lab. 
Români 1875 In 8° p. 271.

h) Analele societâţiel academice 
române, Tomul VIII cu desbaterile 
societâţiel din sesiunea anului 1875 
şi un fragment istoric: Biserica ro
mânească in luptă cu reformaţiu- 
nea. Bucureşti No. tip. a Lab. Ro
mâni 1875 in 8° p. 96.

i) Analele societăţii academice ro
mâne, Tomul IX cu desbaterile so
cietăţii de sesiunea anului 1876 şi 
viaţa şi activitatea lui Samuil Clein 
de Sadu, Bucureşti No. Tip. a Lab. 
Rom. 1876 in 8° p. 109. 109.'

k) Analele societăţii academice 
române, Tomul X, secţiunea I cu 
desbaterile societăţii din sesiunea a- 
nulul 1877, Bucureşti Tip. a Lab. 
Români 1877 in 8° p. 208, secţiu- 
pee II sub titlul de memoriu şi no
tiţe coprinde ; Notiţa asupra biblio» 
grafiei Istriei şi Dalmaţiei de d-1 
V. Al. Urechiâ :

ractorulut şi principiilor lor. Am 
şi am convenit că acum nn craj 
să judecăm şi să criticăm faptei 
ale guvernului, nici a’i da, ctn| 
onor. d. Carp, un bil de îndemni 
nn de aceasta eram chiămaţi a n 
Misinnea noastră era de a ne ost 
cestinne mal presns de guvern. Fi 
săverşit. Tratatul din Berlin era «M 
şi o noă sitnaţinne se crea ţărel 
Ce trebnia noi să facem ? Trebuie 
cem: noi enutem din opoziţinne; 
snntem în contra a tot ce se fa\!| 
snntem în contra guvernului? Da j 
vern, de actele sale, ne patern oci-fl 
dată; astăzi avem in vedere nn 
ternaţiona), de o importanţă capii 
el nnmai trebuia a ne ocupa.

i t

Noţiuni relative la economi 
cială şi la istoria civiiisaţiu 
in Transilvania, (I-ul memon 
G. Bariţiu;

Dare despre publicaţiunea 
„Emil Legrand, “Recueil de p 
historiques, en grec vulgaire, r 

la Turquie et aux Princij 
Danubiennes de d, V. Al. Urel 

Schiţa biografică asupra lu f 
doxiu Hurmuzachi şi operele sj 
d. Dim. A. Sturza;

Studii asupra scrierii profes« 
lung: Romanii şi Românii, de 
Maniu;

Cercetări asupra numismaticei 
cipatelor Române. Ţara Români 
şi Moldova, I-uluI memoriă ¿JH 
A. Sturdza; Si'':

Relaţiune despre localităţile 
nalate prin anticiţâţl, in judeţo < 
manaţl de d. A. I. Odobescu; j ' ■ 
de seamă despre „Cestionarinl'T'L 
dactat pentru adunare de tradil 
juridice existente la poporul rol 
de d. B. P. Hajdeu;

Cercetări asupra popoarelor, 
aă locuit ţările române di a st 
Dunărei, mal inainte de concuist 
cestor ţâri de către impâratnl Tril 

(V a u rm ii
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agita am şi făcnt.
Rărtnrisosc că principele Dimifcrie

I'^ c ft  şi mine, ara avat curaj al de n 
kte cousideraţianîle de partida şi 
h ocupa numai de ceea ce am cre
ste mai bine pentru ţară!... 
fa oratorii cari aii vorbit Înaintea 
Stnrdza a făcut istoricul trecutului 
tlol, pe oare a voit să’l lege ou pre- 
Dar aceasta ar fi fost logic dacă ar 
vorba de a judeca acel trecut şi de 
u bil de indemnitate guvernului, 
numai, am fi mal discutat dacă bine 
a făcut guvernul de a încheia «son

de la 4 aprilie, de a face ca armata 
ă Dunărea, etc. Insă aceste fapte 

na trecute. Prin noua lor critică pu- 
( găsi Boluţinnea trebuincioasă pen- 
dnţiunea din acest moment? Cu jn - 
ce noi am pronunţa asupra lor pu- 

|oî aeslega dificultatea ce stă pen- 
Aci este cestiunes. D-voastră ştiţi 
ne că eii unnl am fost mai in con- 

Eitulor faptelor ce critică astăzi d.
• am vorbit şi am votat in contra 

Bţiond dela 4 aprilie, ca şi in con- 
Ue Dunărei, ca şi in contra mal 

i bilnrî de indemnitate ce această 
ite a dat gnvernnlni. Dar am avut 

¿¡rea a fi tot din minoritate, şi n’am 
s nimic i căci am obiceiul de a mă 

inc majorităţilor; am obiceiul de a nu 
Hfiforede infailibil; se vede că majoritatea 

-(Aut dreptate, deşi faptele p.ar a arăta, 
WOnorocire, că dreptatea a fost cu mi- 

1 « ,

repet, trecutul s’a dus. Guverna  ̂
b a avea asupră'şi răspunderea ac

ele ; istoria, ca şi genetaţianile vii— 
81 vor judeca. Nimic nu este per- 
sl contimporani chiar ştifi a ne ju- 

I e fiecare, după faptele noastre, 
din cauza aceasta, putem noi con- 

ftdş o eestiune care priveşte pe nişte mi- 
ţtrl o» o caază a ţărel ? 
i m  din onor. domni senatori, cari aS 

ăst aceasta moţiune, aii treboit să se 
mi pe nn alt tărăm decât al săQ, adică 
faci! din e» o eestiune ministerială; dar 
uci d-Jor, se aflau alături ou cestiunes, 

eestiune. Alţi domni senatori, cum 
itrie Sturza, mai ales, şi dd. Epo- 

şi Strat, intr’nn mod mai moderat 
i apropiat de moţiune, afi trebuit să 
ă intr’o ipotesă alta decăt a moţiu- 

ipotesa ca cum prin moţiune s’ar 
ie a se ceda Basarabia, a se primi 
rea, şi a se înlătura Constituanta ; 

n *  lei numai dd-lor afi pntnt conchide oă 
*  fece nn act neconetitnţional. Insă mo

li 4  mea ut coprinde deloc unele oa acestea, 
n-tmre, ipotesa dd-lor era gratuită.

| adevărat că in comisinnea din care 
onoare a face şi efi parte, s’a ivit 

ii două opiniuni radicale : O opiniune 
ti Senatul acesta este competinte de 
lega toate cestiunile acestea aflate in 
I» afară de aceea a ieraeliţilor: altă 
ine, pe care o impăităşiam şi efi, şi 

jre o cred cea adevărată, era că Se- 
actual nn este competinte a deslega 

in mod definitiv, cestiunile coprinse 
atatul dela Berlin, şi că numai Con- 

9 anta, avănd această competicţă tre-
? 3 convocată imediat.

k dar, două sisteme, foarte opuse 
ţa unor dificultăţi atăt de urgente, 
era de făcnt ?

copriude diiposiţinnl cari ne plac şi altele 
care nu ne plac, măcar că ne obligă la sa-1 
orifieii dureroasă. Dar, In fine, pntem de
clara că nn ne supunem lui?

Nn, neapărat. Dar earăşl nimeni nn 
poate pretinde ca noi se declarăm iu sine 
că cedăm Basarabia. Aceasta nu o putem 
face; căci nu este permis nuel naţiuni nici 
să B8 sin ucidă, nici sa se deeonereze! (A- 
planee).

O naţinne trebne să trăească, şi să tră- 
ească stimată şi onorată. Cănd se află in 
timpuri grei, ea trebue să ştie a trage 
foloase chiar din nenorocirile el. Ei bine, 
care este mal ales partea cea bună care 
ee află in tractatul din Berlin ? Această 
parte este că ni ee oferă de a fi primiţi 
intre familiile statelor independinte, de a 
fi recunoscuţi iudependinţl. Este adevărat 
că efi unul aşi fi fost mal fericit dacă a- 
ceastă independiuţă ar fi fost necondiţio
nată, 'dacă am fi dobăndit independinţa, 
curo era visul meii de an, adică o iude- 
pendinţă garantă de puteri conform cn 
dorinţa tntulor romănilor. Dar, in fine, 
aceasta nu e’a dobăndit deocamdată. Dar 
tot am dobăndit o iudependinţă, de şi in- 
complectă; şi efi unul o salut cu fericire, 
şi ţineţi minte că efi am sprijinit'o de la 
incepnt, cănd ea s’a proclamat aci intre 
noi, măcar că provenea de la guvernul de 
faţă, căruia făceam opoziţinne; căci noi 
unii, din partida conservatoare-liberală 
primim binele dela oricine va veni; şi, 
dacă aceasta ee va nnmi fusiune de par
tide, ei bine, vom face totd'anna asemenea 
fusiunî, in cestinni de asemenea natură! 
(Aplauze.)

Să nu se uite, d-lor, c& noi avem o 
nnanţă specială ; că noi nn voim a impinge 
lucrurile pană la esageraţie şi a combate 
cu orice preţ, aceea ce vine dela adver
sari! noştri! Aceasta este atributul şi pro
cedura estremelor! (Aplauze.)

Primim dar independinţa ca nn lncrn 
bun, deşi incomplectă, deşi dobăndită prin 
calea de rezbel, iară nn prin calea diplo
matică cnm o doream noi, cnm am lncrat 
noi. Datoria noastră acum este de a o în
tări, spre a putea, ou timpul, a o com
plecta. Cel d’ănteiu şi mai mare pas, spre 
a ajunge acest scop, 81 facem astăzi. Tre
bue să începem prin a face să ni se recu
noască independinţa, prin a ne pune in 
cele mal bane relaţinni cn pnterile Euro
pene, pentru ca BBtfel să putem ale atrage 
simpatia, sprijinul şi încrederea lor. Cel 
d’ănteifi şi mai mare act al vieţei noastre 
politice cele! noi, este de a ne pronunţa 
asupra acestui tractat European. Atitu
dinea şi votnl nostru afi o importanţi 
foarte mare; căci, astăzi, suntem declaraţi 
majori; astăzi numai noi avem răspunde 
rea faptelor noastre; astăzi numai răspund 
alţii pentru noi; dacă vom lucra bine, bine 
ne va fi; dacă vom lncra refl,' răfi vom 
pătimi.

Ni e'a comunicat tratatul din Berlin 
Liberi suntem să’l primim; liberi suntem 
iarăşi să’l lepădăm. Dar a’l lepăda văz că 
nimeni nn ne consiliază. Şi aceasta pentru 
că toţi simţim că nn o pntem face.

Trebne să ne adocem aminte că inde
pendenţa noastră este supusă la două con- 
diţiunl. De nu vom esecuta şi piuă vom 
eseenta fiecare din aceste două con di ţi uni, 
independinţa noastră nn va fi recunoscută, 
Dar această uerecunoaştere are consecinţe

I sta pe loc, a nn face nimic, nu pu- foarte grave ; căci un stat nerecunoscut
nu se cuvenea. A face ceva răfi, con- 

Jm ţara intr'nn necunoscut periculos, 
deam cn toţii.
găsit un termen de mijloc, şi aceasta 

_  8 sfieec a o declara, face onoare tu- 
membrilor comitiunel. 
convenit : să lăsăm la o parte orice 

Inderaţianî de partid safl conaideraţinnî 
te de opiniuni; să găsim un mijloc 
care ei ne înţelegem spre a ieşi din 

in care suntem, fără si se prejn- 
ori a viola prineipiele Conetituţio-

,/liam bine că asemenea compromis are 
no criticat. Unii aveafi să ne critice pe 

pentrucă nn am mănţinnt absolut in- 
petinţa Senatului actual şi convocarea 

ţiBiată a Constituantei; alţii pnteafi ase 
ea să critice pe ceilalţi că de ce nn 
toenţinnt competinţa Senatului actual 

ce afi recunoscut competinţa Coneti- 
,% ntel şi convocarea el la nn termen fix 

| trebuia a ne expune la asemenea cri- 
I; căci cei ce, in momente grave, nn 
I asupră-le nn risc de răspundere, nn 
laici odată preveni safl opri nn răfi 

r ti i făcut dar concesiuni, nn de principii 
*1» proceda ră?

• adevăr, domnilor, eată nn tratat sub, 
ii de toate puterile mari ale Europei 

t tractat ni ee impnne, măcar oă el 
■  ■ ■

ndependinte, trăeşte ca să zic aşa in vănt ; 
nn este admis intre familiele statelor Eu
ropene; nn se poate pane in relaţinni cn 
dăn ele, nn poate lega de acele etate rela
tion! cari conţin interese de notură a’i a- 
signra tzistenţa. Bine este, prudent este 
ca nn stat mic ca al nostru, cu poziţiunea 
sa geografică, pns intre donă mari imperii, 
să nn fie admis intre familiile Europene 
încă mult timp, şi prin urmare, espas la 
toate eventualităţile timpului, cari iar pu
tea periclita chiar tzistenţa ?

Pe lăngă celealte pericole de cari am 
vorbit, dacă esecntarea tratatului din Ber
lin se va amăna pentru nn timp lung şi 
nedeterminat, după cum voiafi unii din 
noi prin nefixarea termenul ni cănd să ee 
convoace Constituanta, mal putem fi es- 
poşl şi la această nonă şi periculoasă umi
lire de a primi nn fel de ordine de ese
cn tare dela una din pateri care ar fi în
sărcinată de celealte pateri ca acea ese
cn tare.

Iată pentru ce am stăruit şi am voit ca 
să ee fixeze nn termen, nn tocmai lung, 
pentru convocarea Constituantei.

Astfel, d-lor senatori, noi, membrii co- 
mieinnel, credem, că in faţa acestei stări 
de locrnri creată nonă prin tratitul de 
Berlin, nn poate Senatul mandatar al na- 
ţinnei, să zică : „nn ştifi, nn cnnoec tra-

tatnl de Berlin; el priveşte pe govern, pe 
mine nu mă priveşte!* Nu; trebue să vor
biţi; mandatul, misiunea d-v. vă impune 
obligaţiunea de a vorbi.

(va urma)

C R O N I C A

»Vojva Covnrloinlui* annnţă cu mulţu
mire că parte din dorinţele Galaţenilor 
parte din punctele pe cari le afi cerut 
petiţiunile lor incep a ee realiza. Astfel 
riarul afi& din sorgiută poaitivă, că pre- 
feotura Covurluiu a primit ordin de la 
minintrnl de culte şi instrucţiunea s* a în
ţelege cu capul episcopiei Donării de jos, 
cu directorul şcoalei normale, spre a în
chiria localuri in Galaţi pentru aşezarea 
episcopiei, a şcoala*, a seminarului şi a 
şcoalei normale.

In baza acestui ordin, e’afi şi inchiriat 
pentru episcopiă, casele foaete a d-lul Ha- 
ralarob Macri, iar actualmente a «I-Iul 
Valsamaki, pe etr. Mlbaifi-Bravul. Pentru 
seminar este ăncă tratare, şi e foarte pro
babil că ee va şi efectua iuchiriarea cas- - 
lor d-!ui D. Cucuie, două edificii bine a- 
şeztt, tot pe str. Mihaifi-Bravol.

In respectul şcoalei normale, se aşteaptă 
sosirea directorului el, ce pentru moment 
e in Ismail, spre a ee putea înţelege pen
tru alegerea unui local.

Dispariţinnea aurului din 
Romănia

Rubla de argint calamitate publică.

Banca Engliterel, prevăzănd o criză co
mercială, a crezut necesar a urca ecomp- 
tol de 5 la 6 la %  pentru a impedica de 
a i se mai aridica aurul din pivniţele sale. 
Cn această ocazinne nn pntem de căt să 
coDsilieni pe guvernanţii noştri a lna de 
exemplu această pntere, in privinţa ces- 
tinnei atăt de adesea discutată d» , Cu
riera Financiar* de un an şi mai bine.

Englitera, ee crede forţată d’a face tot 
posibilul penţrn a impedica anrol d’a eşi 
din ţară, pe cănd gnvernnl nostru care 
trebuia să aibă ăncă mai mult convinc- 
ţiunea matematică că urcarea robiei este 
prea exagerată şi că prin consecinţă tot 
anrul ce se mai găseşte in ţară va fi con
vertit in argin cn o perdere considerabilă, 
găseşte inutil d’a lta  vre-o măsuri eficace.

Să nn ne facem iluziun?. Suntem ame
ninţaţi d’o catastrofă care in curăod va 
lăsa un gol de 10 pănă la 15 milioane 
in avuţia publică romănS.

Exportsţiunea t  oastră, ingură care n- 
trăgea aurul in România, fiind nulă, şi in
trarea in ţnră a acestui metal nn poate fi de 
căt nulă. Afară de aceasta Engli'era a- 
vănd a rambursa in aur aprovizionările 
sale de toamnă, plăteşte astăzi o primă 
neinsemnată pentru a atrage aerst metal 
in oasele sale, cea ce face ca şi acel pu
ţin aur ce mal avem, să treacă şi din ţa
ra noastră dopă cum trece din Franţa şi 
din alte ţări in case Engleze.

Banca Engliterii cn acea abilitate prac
tică care face a se înlătura veri-ce peri
col care ameninţă comanitate* comercială, 
a luat mediatsmente măsura d’a impedica 
veri-ce retragere de numerar in genere şi 
in special de aur. Ea a urcat pe de o parte 
scomptul la 6°/o, iar pe de alta careul 
Napo'eonului şi al Ynlturulni American 
cu un sfert de penăj, adică la 76 şi
lingi 3 d. şi */ft. Astă măsură a ficat 
ca numai din Franţa să se expedieze săp
tămâna trecută intr’o singură zi, mal bine 
de un milion de lire sterline eafi 25 mi- 

i lioare franci.
In astă poziţinne, noi care suntem inun

daţi de rable de argint, credem că sun
tem in drept a ne găndi, şi a întreba pe 
guvern care a autorizat anal trecut astă 
inundaţi ane printr’o fatală hotfirire, ce 
trebue să facem cu ele.

Circnlaţinnea rublelor de argintMn ţară 
se evaluează astăzi la 100’milioane. Acea
stă ciroulaţinne e menită d'a creşte din 
ce in ce mal mult, de oare-ce Bulgaria , 
alimentăndu-se de la noi, nu ne trimite 
de căt ruble de argint.

A exporta aceste rable in Rnsio, comer
ţul na găsesc nici o socoteală. A canta se 
streenrăm acest colosal stock de metal 
alb in Anetria, safl in alte ţări ar fi 
a ne găndi la nn lncrn imposibil fără per- 
derl simţitoare.

Cercniţi aat-fel din toate părţile şi cn 
perspectiva d'a fi şi mal mult inundaţi 
grin gara deschisă ce găseşte la noi Bul
garia ne găsim forţat obligaţi, eafi a scă
dea treptat carsal rublelor, safl ale topi.

A adopta prima măsură, este a ns ho

tărî să reda cern rubla de argint la ade
vărata ea valoare, adică a o scădea cu 11% 
care asupra unei circulaţiune de 100 mi
lioane, produce o scădere in avuţia pu
blică de 11 păuă la 12 milioane.

A uza de a doa măsură, adică a topi 
ruble, os expunem la aceeaşi calemitate. 
Ne avănd la indemănă materialul necesar 
pentrn a produce aci toate calculele con- 
ceruand topirea, suntem siliţi a lăsa a- 
ceastă parte pentru nun eri'e viitoare. Tot 
ce putem adăoga este, oă in 1868 cănd 
g’a pus pentrn prima oară in ciroulaţinne 
moneti de argint romănă, şi cănd mina 
de argint de de la Colorado nn era ăncă 
descoperită, o lege fixă rubla de argint la 
3 franci şi 60 centime. Această valoare s’a 
constatat cSarerabla, şi legiuitorul fixănd-o
3 fr, 60 c t , a avut de sigur in vedere şi 
considerentul că venind căzni a o topi, 
paguba statului ar fi de foarte mică în
semnătate. Dacă dar pe onrsnl de 3 fr. şi 
60 ct.. topirea rablei producea o mică pa
gubă, căt de mare trebne să ¡fie paguba 
pentrn stat, astăzi cănd rabla e fixată la
4 franci!

Şi intr’nn caz şi in altoi calamitatea e 
mare, şi culpa guvernului eu atăt mal 
mare, cu căt a foit prevestit şi făcut a- 
tan li  tip de »Cnriaral Financia* prin 
mai multe nnmerere care ne umple inima 
de durere cănd le recitim astăzi

NOTIŢA BIBLIOGRAFICĂ

»Albina Carpaţilor», foaia beletristica, 
scientifîca şi literara cu ilustrntiuni. Re
dactor. Io tif Pope&cu. Editor Fisarion Ro
man. După o întrerupere de trei luni cau
zată prin moartea redactorului Ion Al. La- 
pedal »Abina Carpnţilor* reapare. Prin a 
ceasta se realiseezS o dorinţă esprimata 
de repeţite ori de numerosul public, care 
a binevoit a eprigini cn căldură aceasta 
lucrare. Noul redactor al „Albinei Carpa- 
ţilor* este cunoscut cetitorilor ca fost co
laborator al acelei foi. In tot timpul boa- 
lei îndelungate a regretatului. Ion AL La- 
pedaty Domnul lo sij Poptscu a purtat toată 
sarcina redacţinnei. Ca unul, care singur 
cunoştea mai bine spiritul întreprindere! 
şi prineipiele oonduoătoire ale lui Lape- 
dat, dfineul este chiemat se continneze o 
lucrare atăt de frumoasa şi atăt de apre- 
ţiuitft de publicul romSn. Programul foaiel 
rămâne noelaşT, de oare-ce aici uii e vorba 
de un început, ci de o continuare. Ca să 
se înlesnească inse respăndirea ziarnlni şi 
in clasele mal lipsite a!e societăţii, am gă
sit cn cale, sa reducem preţul abonamen
tului, chiar cn oare-care modificări in edi- 

i ţi urna foaiel. Eată aceste modificări; Zia
rul va apure iccepend dela 15. Octombie 
st. v. annl cnrent »de două ori pe lună*, 
a-nnme la 15 şi nltima fie-cărei lnoi, in 
nnmeri inse »de cate două coaie* tipar 
des, cn ilnstraţinnî bone. Afară de aceea 
se va continua ediţiunea iu volumuri lu
nare de cate 4 coaie. Prcţinl Abonamen
tului se redace preenm urmează; Pentrn 
Anetio-Ungaria pe an 6 fi. —  pe 6 luni 
3 fi. — pe 3 luni 1 fi. 50 c r .— Pentru 
Romanía pe an 16 lei. — pe 9 lnni 8 lei. 
— pe 3 lnni 4 lei. Un volnm costa 50 
erneeri eafi nn lefi 40 bani. Abonamentele 
ee f«c la editorul Visariou Roman in Si- 
bifi, eafi prm corespondenţii noştri şi prin 
librariele de dincoace şi de dincolo de Car- 
paţi, in fine la toata oficíele poştali. Dom- • 
nil, cari se abonaseră pe iutreg annl 1878 
f ir i a fi dispus incă asupra restului de 
abonament de 4 florini, safi 11 lei reman 
abonaţi pe timpul căt ajunge aceet rest, 
ori mai trimiţând 2 florini safi 5 franci 
se considera de abonaţi pe intreg annl 
1878— 1879. Anul »Albina Carpaţilor* în
cepe cn 1 Octombre a fie-cărai an şi se 
termina cu 30. Septembre a anului urmă
tor. încredinţăm pe onor. public, că nn 
vom cruţa nici o jertfă pentrn a corespun
de aşteptărilor. Facem un apel călduros 
cătră toţi Romăuiî, se sprigiuească o în
treprindere literara unica ia felul el şi oare 
e'a incepnt sub cele mal bune anspioil. 
Sibifi, in 1. Septembre 1878, Editura »Al
bina Carpaţilor.»

D I V E R S E

Simbol croitoresc. — In Kansas-City un 
croitor puse drept firmă a prăvăliei nn 
măr colosal. întrebat, ce are a face mSrul 
cu meşteşugul lut, response: »Dar ce s'ar 
fi ales de noi croitorii, daca Eva n’ar fi 
oferit Adam mirul din raifi ! *

Spioht ruseşti. — La 21 August a. c. s’a 
arestat la băile diuZaizon, comitatul Bra-

şovnloi, doi epionl ruseşti anume Leopold 
Ilauser jşi Anton Msioardis, cari fură 
escortaţi la Pesta. Aicea căpilanal supe
rior al oraşulnf d. Th :isz 'I interogă a- 
proape in fiece zi cn întrebări, venite de 
la ministerul de interne, la cari arestanţii 
aveafi a rSspnnde. Mainardis, fost ofiţer 
austriac s’a pntnt libera cn total de pre
pusul aruncat asupră-I şi a fost eliberat 
Vinerea trecută dnpă anume ordin minis
terial. Leopold Hanscr insă, fost ofiţer ru
sesc, nu s’a putut apăra de prepusul epio- 
nagiu ui, deci Sămbătă trecută a fost ee- 
peduit la Viena spre a intra in eerentarea 
tribunalului elimina1. Despre viaţa Ini 
Hanser e’afi afi .t următoarele: El e de 35 
de eni şi o persoană îndestul de cunos
cută Iu Viens. Până la catastrofa burse! 
din anul 1873 a fost inginer-conatructor 
al nnei societăţi de acţionari şi veni tarile 
sile, îndestul de înseninate, ’i permiteafi 
să dacă o viaţă Inxoesă. Din primăvara 
aunloi 1874 a fost tot in călătorii. A pe
trecut mai cn seamă prin Bncnreşti, Con- 
stantinopo1, Petersburg şi in urmă in Bul
garia, unde afi avut relaţii dese cn oameni 
de stat mal in vremea reeboinlni rneo- 
turc. Pe ia capStal lai Iulie a. o. e'a în
tors in Austro-Ungaria şi fa arestat in 
aproprierea BraşovolaT.

*

Sinuciderea contelui Carol Bism ark.—  Foi 
germane des mint ştirea despre sinuciderea 
contelui Bistnarok-Bohlen , nepotul cance
lar a'ni.

Insă foile italiano o afirmă şi ne dafi 
amănuntele următoare. Contele a fost năs
cut la 3 iulie 1832, fusese consilier de le
gaţi nu e şi căpitan de cavalerie. In arma 
unor suferinţe fizice a petrecut iernele ce
lor din urmă cinci ani in Veneţia. Acolo 
locoia nn apartament, aranjat cn lux in 
etajnl al doilea a casei No. 420 pe Zat- 
tere. Contele avea cinci servitori. De aetă- 
dată sosi la 7 octombre acompaniat de ca
ii er ierni răfi Gare, care ăl intovărăşia tot
deauna la dram. La sosire sănătatea sa 
era atăt de ruinată, ineăt d-rnl Richetti 
trebui sâ'l ia numai decăt in tratare. In 
zilele, cari afi preeee catastrofa, el nn-şl 
părăsi locninţa şi dete ordin servitorilor 
de-a nn lăsa pe nimeni la el. La 15 a cu
rentei pe la 9 şi jum. seara ee retrase in 
camera de culcare. A dona zi dimineaţa la 
10 ore camerierol se apropia de uşă, fără 
ca să fi sunat pănă atuccea, ascultă ăn- 
tăi apoi bătu ia uşA, Nici an reepune. A- 
tnuci deschise aşa şi vesn pe stipănu-sefi 
Inngit pe pat, plin de sănge şi cn revol
verul in mină. Servitorul strigă ajutor şi 
se trimise dopă doctor, care veni in cu- 
rend împreună cu consulul german.

Contele se servise mai ăuteî cn nn bricifi 
cu care se rănise la braţe şi la picior şi-fi 
făcuse două tăieturi la gât. Fiindcă acestea 
n'afi fost in stare de a-1 ucide lnâ nn re
volver şi ăl slobozi in tămplă. Cadavrul 
nenorocitului conte a fost imbalsamat şi 
trimis in Germania.

Aflăm din Tulcea. că au to rită ţile  
ruseşti de acolo aâ  op rit In mod 
absolut pe locnitorl de-a face vr o 
m anifestaţie de bună prim ire la in 
trarea trupelor rom âne. A cest fa p t 
a  fost rap ortat deja iu stră in ă ta te , 
(insă hu din partea guvernului nos
tru ) unde se va cunoaşte cu m ult 
înain te cauza adăncil tăceri ce  vor 
observa-o populaţiu'nile In luarea In 
posesiune a Dobrogel.

Cu această  ocazie rugăm pe con 
fraţii noştri de la „Pressa* de-a fi 
a tă t  de buni să nu ne mal dea 
lecţii de patriotism  prin notiţe le 
cronicei. Cu in tenţu  comunicăm to ate  
ştirile  date. nu de „le Nord* ci de 
„Curierul guvernului," ju rn a lu l'o fi
cial al îm părăţiei ruseşti, asupra 
pretinsei bune prim iri a  Ruşilor in 
Basarabia noastră. T o t cu această  
in ten ţie  pnhlîcăm şi urm ătoarea de
peşă a governornlu! Basarabiei gene
ralul Şebeco că tre  îm păratul cu data  
Ism ail luni 21 octom bre :

„A stăzi am proclam at in mod so
lemn unirea Basarabiei rom âne cu 
terito riu l nostru. G raniţa vatnalâ s’a 
în a in ta t până la P ru t şi la Dunăre, 
teritoriu l ne-a fost predat in mod 
oficial de că tră  d elegaţii rom âni. 
Bucuria populaţiei e nem ărginită. E- 
piscopul de Chişân&Q a  celebrat se r
viciul divin, invocând binecuvânta
rea cerului asupra M aiestăţel Voa
stre . T oate clasele populaţiunil afi 
dat expresie ce lo r  mal loiale se n ti
m ente pentru M aiestatea V oastră ."

Predarea s’a făcut deci Duminică, 
in aceeaşi zi, in care trupele noa
stre  atl in tra t in triu m f in cap itală. 
S afiien ls sat.
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Librăria Ch. Stefănescu & Barashc
A eşit de sub tipar

ELEMENTE DE CALIGRAFIE
de

R asiliu  Stef& ne°ou

REVOUŢIA Şl REVOUŢIONARIÎ
de

D . P .  T e u l e 80U. 
Volumul I-ifi trei lei noi-

ELEMENTE DE ARITHMETICA
pentru uiul claselor liceale şi gimnaziile 

de
D im itri* Petreacă

profesore la Universitate

AVIS IMPORTANT

La tdte librării iile:

S M A R D á N Ü L
î1

V I D I N U L .
Poemă de V. RUSÄNESCU, fost grefier Ia 
Consiliat de resbal al Diviziei a 2-a activă.

Am onóre a incnnoştiinţa pe Domnii 
Ingineri topografi precum şi pe Onor. P a
bilo că am aranjat an Atelier Mecanic in 
Strada Berzei No. 25 dnpă sistemul cel 
mai modern, primind comande şi repara- 
ţidni de instrumente Geodesias, phisice, 
astronomice, telegrafo-electrice, chirurgo- 
medicale etc. etc. ca precial redas du 50°/o 
precum şi efectuarea du SunStóre electrice 
â 15 franci de cameră.

Rog pe Onor. d-nl Ingineri a mă onora 
ca comándele d-lor şi am fermă inoredure 
In a i convige că până acum de şi afi plătit 
îndoit nn afi fost nici nă dată serviţi ca 
lucrări spre deplina d-lor nmlţumire; in- 
sărcinându-mS dar a efectua lucrările cn 
cea mal mare exactitate, soliditate şi prom
ptitudine.

Cn respect 
AMANDÜS de HAN

De limare si Muia Cassele día 
Strada Ca

sarme! No. 27. Cassette afi două faţade, 
una ia Strada Casarmui in lnngime de 18 
stânjeni şi alta in Strada Justiţiei, în lun
gime de 12 stânjeni. Doritorii se vor a- 
dresa la proprietarul in localitate.

( 8 0 4 - 1 )

MERSUL TRE NURI L OR
PE LINIA

BUCURESCl-GIURGIU (Sm ârda)
TT . _ . . M 8KPTKXBBIK
Va l a b il  d e  l a  ,  octobbbib

BUCUBESCI-GIURGIÜ

Tr. Ne. I 
DiminA|a

Bucureştii . . Plecare 9 15
Jilava............................. 9 27
Sinteşti (Halta) . . . 9 33
V id ra ................................... 9  43
Grădişte (Halta) . . . 9 52

. . .  Sosire 10 01 Comana D, .. .. . .  Plecare IO 11
B ăn âsa ............................... 10 39
F r ă ţ e ş t i ...................  10 58

. Sosire 11 15Giurgitt

Smârda
Plecare 11 25 

, Sosire 11 35  
Amiaţli-Şi

Tr. No. 
8<ra 

5 05 
5 17 
5 23 
5 33 
5 42
5 51
6 01 
6 29
6  49
7 05 
Séra

1 8 7 8  PANA LA NOI DlSPOSrm

GIURGIÜ-BUCURESCÏ 
Tr. No. 2

Smârda
Giurgiü

Frăţeşti
Bânésa
Comana

Plecare
Sosire Dimineţa 
Plecare 9  05
. . .  9  16
. . .  9  39

Sosire 10 03
Plecare 10 13

Grădişte (Halta) . . 1 0  18
Y id r a .......................... 10 31
Sinteşti (Halta) . . 10 39
J i l a v a ..................... 10  48
Bucur e s c i ................ 11 05

Dimlnâţa

Tr. No. 4 
Dup-améÿl 

4  37  
4  45
4 55
5 06
5 29 
ă 53
6  03 
6  08  
6 21 
6  29 
6  39 
6  55
Sâra

L E G  i
A. CU LINIA DE NORD.

I . Trenul No. 4 :  Cu trenul accele
rat No. 1, la ora 8 şi 15 minate, sera 
la Brăila-Galatz, Roman, lassy-Suceva, 
Viena, Berlin, Paris, Petersburg.

I I .  Trenul No. 1 : Cn trenul accele
rat No. 2, care sosesce din Viena, Lem
berg, Saceva, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 şi 30 minute diminăţa.

I I I .  Trenul No. 3 :  Cu trenul No. 6 
de călători core bosuscb din Galaţi şi 
Brăila la ora 4 şi 30 m inate, dnpă
amă<jă-4'-

T U B I
B CU VAPOARE DANUBIENE la GIURGIU

Ou Vapire de poeţi la Giurgiu.
1) Soaiud la Ginrgifi din sus: Lnnl,

Miercuri şi Vineri, ou Trennl No. 4.
2) Plecând de la Ginrgifi în jos Lnni, 

Mei ren rî şi Vineri cn Trennl No. 1.
3) Plecând de la Ginrgifi in sas : Marţi, 

Vineri şi Duminică cn Trennl No. 1.
4) Sosind la Ginrgifi din jo i Marţ’, 

Vineri şi Duminecă cn Trenai No. 4.

N B . La gara F ila rd  se vend bilete 
pentru vapóre, pentru tote staţiunile în sus 
până la Viena şi în jos până la Chilia.

^ x x x x - e - x x x x x - i - x x x x x - « <
X
X
X
I

'XXXXXn
X

IX
X
X
I

P LA N TE DE FRAGI

X
X
I

IX
X
X
I

Acum fiind timpul plant&rei fragilor, recomand fragil sub
scrisului, din cele mai frumuse specii francese şi englese, 
fructul fdrte mare, gustul admirabil.

Pentru plantele vândute anii precedenţi, am priimit laude 
şi mulţămirl. Mal puţin de 50 plante nu se espediază tn pro
vincii. Rng&minte a se adresa la

0
X
X
X
I

JEAN VERMEULLIN

I
X
X
X

Grădinar la D-nu G. O. Philippescu 
Strada Dionisio No. 42.

I
X
X
X
I
I
X
X
X

O C X X X X -« -X X X X X -« -X X X X -C -X X X X X ^

Carl Krause, Kunstverlag H . Frankfurt a. M. 
Overbeck, Evangelien 60 reap. 75 Mk. ord., 40 resp. 50 Mk. netto. 
Kanlbach’s Wandgemälde geb. 30 Mk. ord., 20 Mk. netto. 
Thorwaldsen Album Cabinet IG Mk. ord., 9,65 Mk. netto.

> Visit 9 Mk. ord., 6 Mk. netto. 
Opern-GaUerle 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.

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

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

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

y II . B 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.
Sclupturen-Gallerle L  , 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 Rom 6 Mk. o rd , 3,60 Mk. netto.

A se adresa, pentru comande d-lui L . ROHN in LIPSCA.

REICHLICHES NEBtNEiNKOMMEN
wird Personen aller Stllnle, die der (Lu
schen und Landessprache mächtig sind, ge 
sichert. Schriftliche Anfragen sub 0. T. 549 
übernehmen Haasenstein & Vogler, Wien.

Expositia universală din P aris 1878

* B I B E R O N  C. C H A R T O N
(16, rue d'Alesia, 16)

Cu aer conţinut, Brevetat. Do& sis
teme, — unul cu pompă.. Au avan ta, 
giele d’a nu da gust reu laptelui, 
nici miros greu respiraţie) copilului, 
cum şi acela d'a nu trage greii laptele.
In Buoaresol la Zürner d. Farmacist.

Berlin.
Cine do.'ace afi obţie la Berlin prin 

anunciurl publicate in Şiarel. cotidiene, 
ver un auccee, aă ae aervoacă apre acest 
acop de cel mal mare al cel mal mult 
citit jurnal poliţie cotidian Tribune care 
apare in oapitala imperiului german. 
Jurnalul apare de 18 ani in tdte filele 
şi eae momentan in 28,000 esemplare. 
Tribune ae găseace in tóte ceicuriie a 
publicului bine situat preoum şi in tdte 
localele publice cafenele ctc. gasindu-ee 
câte o dată chiar mal multe esemplare 
iu cafenelele mal mari. Sutele de coljfbr- 
tator ea occup cu imediata colportare 
îndată după apariţiuuea fie cărui nu- 
m£r, şi să Îngrijesc şi de vânŞare cu 
numSru acest cjiur popular. Cu tdte eă 
.jiarui este aşa de râspăodit intr'un mod 
grandios, totuşi preciul inaerţiunilor este 
eftin, căci linia de 9 silaba costă nu
mai 85 pfenigi saii bani. 44.

Partea inseratelop ale acestei fol, s's 
dobindit de Espediţiunea de anunciurl 
Adolf Steiner, in Hamburg pentru o sumă 
frdte importantă. Tdte comándele de 
inserţiuni ormdŞă a se înainta espedt- 
tiuneide anueciurl Adolf Stoiner în Ham
burg. Corespondenţa cu casa. A. Steiner 
pdte fi şi rom&nesce fiind-că lo acest 
birou sunt angajaţi corespondenţi pen
tru tdte limbele europene. Costul inse
ratelor comandate ce pdte tronsmite şi 
in timbre poştale române.

1

I

Afi eşit de snb foto-litografie esacta hartă 
a ţinutuluiDobrogel şi Dristoriorului (moşie 
vechie a românilor,) prelncrată după aceia 
cu care s’afi servit d-nii Ambasadori ai în 
altelor puteri la Congresul de la Berlin 
arătându-se pe dânsa forte esact oraşele şi 
cetăţile, porturile Mării Negre şi ale Dună- §y 
rei. Insula şerpilor, Delta Danărei totă cu 
ostrovele ei, pădurile, bălţile, drumurile de | 
comunicaţie, calea ferată, Cernavoda-Chins- 
tenge, şi peste acesta ilustrată cu marca 
României şi a Iul Mircea cel bătrân des- j 
potul Dobrogei şi domn al României 1382, 
asemenea e’afi sustras pe hartă şi o pagină 
a titlurilor lui Mircea pe când stăpânea 
acel bogat ţinut. Doritorii de a poseda 
harta va cere de la mine ori-câte esemplare 
vor dori trimiţând in mărci poştale sau 
timbre, preţul de câte doi lei noi esemplaru. 
Calea Văcăresc! No. 151. Bncnreecl. ¿.-C o
lonel D. Papazoglu editor, — din care a 4-a  
parte se va da pentrn ajutorul familielor I 
orfane ale morţilor soldaţi pe câmpul de ! 
lnptă precum s’afi dat până acum şi diu 
alte ediţinnl suma de 4 7 8 3  lei noi în de
curs de 10 luni de ^ile. Şi le vor priimi făt ă 
plată de transport. L-Colonel, D. Papazoglu.

C. N. STEFĂNESCU SAVINY
E L E V

ARCHITECT

M E D A L I A T
AI

SCOALEl DE BELLE ARTE DIN PARIS
de arohitecţl din 
ele.

Membru al Sooiet&ţel centrale 
Paris şi Bruxelles,

Anunţă că a deschis un atelier de architecţi €  
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, sau. la administraţiunea acestui 
4iar.

AUSTTJUSrOXTT
In Institutul meii fondat la anul 186-1, 

va începe careul semestrului de ârnă la

Institutul se compune: 1) Dintr’o grădină 
de copil, pentru copii din ambele sexe iu 
etate de 3-6 a n i : 2) Dintr’o clasă inter- 
mediară intre grădina de copii şi şcola 
primară, pentrn copii de ambele sexe, şi 
3) din patru clase primare de băeţî cu 
totul separate între ele, unde instrucţia 
se predă dapă programa gc6 elor pnbl.ee; 
pa lângă limba ebreică pentru ambele ri
turi şi limba germană după sistema şc6- 
lelor germane.

(807— 0) ED. LDDWIG,
Strada Sf. Io&n Nou No. 33.

C . G .  N i c a  ; r or in medicină 
chirurgie. Mâ

nioşi şi meJic specialist pentru bótele de 
copii, dă consultaţii în tóte dilelu de la 3 
până la 5 ore p. iu. în strada Colţii No. 14.

biserica Calvină.

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

MAGASINUL DE LINGERIE DIN VIENA
Calea Mogofdi, Palatul „Dacia“ (a doua prăvălie de la Colţul Lipscaniel.) <j

DESFACERE TOTALA
cu mare scădere de preciu

din cansa iramaliraj celei mari ale marfnriK
Cele mai nuoi si cele mai moderne

M M I !  ® I  I A M A
P R E O T T  JVC

Fuste, Capóte şl Cosstumurî de flanelă, Camisóne, Ciorapi, Gilet 
Brobóde, do lână şi de bumbac, Plapăraî de flanelă, Camisóne, Pantakl. 
şl fuste de Piquet de énnt, Hăinuţe de copii, mantale de pióle de liane

LINGE RIE PENTRU BĂRBAŢI. DAME SI COPII'T 1 T
Alegerea cea mal bogată şi mare pentru tóte clasele Societăţii.

OLANDA, CHIFFON şi MADAPOLAN
In tóte lăţimile, în bucăţi întregi şi jumătăţi, provenind din fabricele cele mal ret- 

mite de boemia (Rumburg), Belgia, Olanda, Francia şi Englitera.

F E T E  D E  M E S E , S E R V E T E ,  P R 0 S Ó P ŞI BATISTE
ie or’-ce calitate şi murim", batiste francese de li no, batiste brodate si de den* 

tele, b i tis te colorate etc. etc.

✓

GULERE SI Î M B E T E  PENTRU BARÎATI SI RAME
de oil-ce fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichus de denia 

CORSSETTE DE F r ANCIA ŞI Gé RMMANIA, R oBES DE CnAMBRES,|
Dem ie-C apots L ong- S h a w ls, Ş aluri d e  Cachemir negru. 1

Zestre complete de 800 fr. p â n ă  Ja 5000 f  1
Ori-ce comandă în ramurile lingerie şi broderiei se primesce şi se va I  

esecida prompt ia  atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURINT FICSAT
F oste de flanela franeesâ dif. col. a fr. 8 . 9 , 11 , 15 şi 18.
Ciorapi de lönä 
Flanele de bumbac

1.50. 2, 2.50, 3.50 şi 4.5’
1.50, 3

Flanele de lână 
Brobóde de lână

<b, 
6, 8. 12.

5, 7.

fină franci 3.50. 5. 7.50, 9.50.
Plapumă de lână curată 18 până la 45 fr.
Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnrn dame, de flanelă a fr. 8.50, 14, 28, 38. 
Camisóne de piqnet de érnft a fr. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piqnet de érnft a fr. 4. 6, 8.25.
Fuste de piquet de érnft a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentru dame, de flanelă franeesâ a fr. 3 2 , 4 1 , 58  şi
Mantale de pióle de lönä fină a fr. 30, 38, 48, 65
Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. 5, 6, şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, cn pept, gnlere şi mánchete de Olandă (şi f ă t ]  

gulere) a fr. 7, 8, 9.50.
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi 1 5 .
Cămăşi de Oxford Englesescl color. a fr. 4, 6. 8.50.
Cămăşi pentru dame, de Chiffon cu garnituri şi brodărie a fr. 4 ,5 ,6 ,  7.5) 
Cămăşi pentru dame de Olandă semple şi cu broderie a fr. 5.5C] 

7.50, 8.50, şi 10.50.
Cămăşi pentru dame de Olandă cu broderii séü cu dantelă fină, 

fr. 12, 15, 18, 23.1
Cămăşi de nópte dd dame séü de barbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi
Camisóne simple garnisite a fr. 3.50. 4.50 şi 5.50.
Camisóne cn broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9.
Camisóne cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9 .5 0 ,1 1 ,1 4  şi 17
Pantaloni pentrn dame, simple şi garnisiţi a fr. 3. 4, 4,50, şi 
Pantaloni pentru dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9. t
Pantaloni pentrn dame, de Olandă fină cn broderie séü déntele a fr 

7.50, 8 .50, 10.50, şi 12. _______
Fuste de Costume cn plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Fuste Costume cu broderie de Percal şi de Melino a ft. 7 .50 ,9 ,11 .50 ,15-
Fuste cu şiep cu plise, cu broderie şi cadenţele a fr. 8 . 50 , 11 ,15 ,18 ,  26
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.

Gnlere bărbătesc! calitate bună in 4 iţe a ir. 3 şi 4. 
Mánchete calitatea I a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50. 
Gulere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi

4
7 .5  0 .

Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50.
Batiste de linó adevărată cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14,

f r .6 Batiste de linó cn litere brodate fin a 
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4.

15, 18 şi 22.

5 Batiste colorate tivite, calltäte solidă a fr. 3, 4 şi 5.50.
6 Batiste de Olandă, tivite şi cu margin colorate a fr. 5, 7 şi 9.
Feţe de mese de Olanda albe de 6 pnrséne a fr. 5.50, 7 şi 8.50.
Feţe de mese de Olandă albe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34. 
Feţe de mese de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36, 48, 56. 
Feţe de mese de Olandă damast 24 persóne a fr. 33, 54, 69, 75.
6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 
6 Şervete de Olandă damast a fr.

», 6>
7.50, 9, 11

şi 8.50. 
şi 15.

6 Şervete de ciaiü a fr. 2.50, 4. şi 5.50.
6 Prosópe de aţă carată a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10,50. 
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.
1 Bucată de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.
1 Bucată de Olandă Rumburg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90.
1 Bucată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.
1 Bucată de Olandă de Rnmbmrg 3 coţi de lat, 21 coţi de lungă 

a fr. 35, 48 şi 63.
1 Bucată de Chiffon franţnsesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
1 Bucată de percail franţnsnsc de 45 coţi a fr. 28 , 28, 34 şi 42.1 
1 Bucată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33.

M a i multe de 1000 c o ţi resturi de pânză, Chifon. Oxford al Pichet tn o u p in e  de 5 , 6 ,8 ,1 0  pi 15 
c o ţi, s e  vinde mai ale s  f i r te  eftin. Insă num ii până când te  v a  sfîrşi depositul acestora.


