
M A R Ţ I) 17 OCTOMBRE ANUL H I— 1878.

)3 S T - A .M E lS r X B X JE .  
IN TOATa. ROMÂNIA 

I  I I  ................................. L D. 47
S ................................. ...*

. j ] E ........................................i*
IN STRĂINĂTATE :

| ..............  . ................... ... #0

jţSERŢIONI ŞI RECLAME: 
hO litere petit, pagina IV, 80 bani 
ţi III, 80 bani, pe pag. II, 2 lei noi

Reclame 2 lei noi linia.

lumâr In capitală 10 bani.

ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRU.

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

A N U N O I U R I  ••
8e priimeee ln itrtinatate : La D-nil Haaaen 
tUin é  Vogler ln Vienna, Walfieebgaeee 100, 
A. OppeUk in Vienne, Stabenbaatei S; Rudoij 
Moue in Vienne, 8eileritltte 2: Philipp 
L6b ln Vienne, EfcbenbachgaMe 11:2,. Long 
d Comp. ln Pejta, Hamu-LaffUe d Camp. 
ln Parie, C. Adam 2, Carrefour de la Croie. 
Ronge 2, Parie; Chain d Comp. Rue Dtonot 2 Pa
rie; Bug.Mieoud, 139—140, Pinet Street London

Scrieorl nef rance te nu ee primées

Artioolele nepublicate ee vor arde.

Un numfir In D ittrio te  15 banl.

, 4H|e Buouresol, 16 octombrie. 
Jrale . . . . .  105'l, 105 

vra^Ueniele . . . .  99*1* 99 'Jj.
|-)tier rural . . 92'fo 92'/*

urban . . SS'I, 86’/* 
Ib^Keicipel al Capit 96 95 */a

...............  188 186
200

L&nia . . . . .  80
laieipal cn premii

| H I U ............ ^  „  ,
[ |unl............... 100’ ls 100'ls
f . . . . . 25 50 —_

« T  =  3

Cursul de Vlena, 26 octombre 
| Renta ungar& In aur . . . .  81 40 
I Bonuri e tesaur ung., I emie. 109 75 

. » ,  II » 78 75
Impru .yjtul austr, In h&rtie . 60 50 

» „ » argint. 02 5
Renta auetriac& In aur . . .  71 65
Loee din 1866.......................112 —

I Acţiunile b&noel naţionale . 788 — 
, , auetr. de credit. 221 25

„ „ ungare » 204 50
Argint . . . . . . . . . . .  100 —
Ducatul............................  5 61

| Napoleonul.....................  9 43
I 100 m&rol germane............... 58 10

Cursul de Berlin, 27 octombre 
Acţiunile C&ilor ferate rom&ne. 83 25 
Obligaţiunile rom&ne 6*/o . .
Priorit&ţile C. fer. rom. 8°/o 
împrumutul Oppenheim . . ,
Napoleonul.....................

I Viena, termen lung............
Paris » ecurt . . . .

8i 80 
84 75 

101 60 
16 20

81 —
Calendarul filei 

Marţi, 17 octombre.
Patronul silei : Prof. Ofie 
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P L E C A  H E A  rR B N T JR IL O R
Bnonresol -Snoeara 

BucurescI . . . . 8.15 n 10.— <

Suoeava,sosire . .12.03
Bnonreso—'Yerciorora 

Buouresol . . . . . .  7.40
P ite ş ti...................10.18
Slatina...................12.31
Craiova . . . .  . . .  2.20 
VSroiorova, sosire . . 6.— n

10,40 d 
8 . - 4  
6.30 n 
8.15 4 
6. -  n

SnoeaTn—bncnresoi 
Suceava . . . .  6.11 d 6.46 d
Roman..............8.45 4 12.30 4
Tecuci..............12.80 n 6.10 4
Brăila................ 8.08 n 8.10 n 8.58 1
Ploescl. . . . .  7.12 d 2.45 1
BucurescI sosire 8.30 4 4.30 1

Vereiorovn—Bnonresol
Veroiorovn.............11.26
Craiova................. 3.— 1
Slatina.................. 4.45 1
Piteftl.......................... 7.03 <
Buouresol, sosire . . . .  9.20 1

Bnonresol—Glnrgta
BucurescI................ .... 9.16
Giurgiu, sosire . . . . .  11.85

Giurgiu—Bnenrenci 
Giurgiu.. . . . . . . .  7.26
Bucureşti, sosire........... 9.48

9ala(l—Barbeţi 
Galaţi . .  .. . . . 1.20 n 8.25 < 
Bar boţi, sosire . . 1.55 n 9.— 1

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

6.05 a 
8.27 n

4.55 1 
7.17 <

7.80 n 
8.06 n

B 7.- B 
8.n. 25n

PESI TELEGRAFICEy a

A L E  . T I M P U L U I "

(Agenţia Havas)

m  (25 octombre, 4 ore seara)
Viena, 25 octombre.

&ke reuniri din stănga Reichstagului 
itArmeazi majoritatea partidului con* 

sal s'aO alipit esenţial pe lin g i pro- 
ministernlni Pretis. Numai asupra 
à ou m  unesc. Amendons reunirile 
irit să trimită, dacă se poate, o 

[tie comună d*lul Pretis.

Constan tino pol, 24 octombre. 
(ttrenlară a Porţii semnalează o res- 

"VMin Rumelia ţi Macedonia, care ar fi 
—dírnoeatS de comitete formate in Bulgaria 
-Jţnki-si, ou osebire la Costendia; ace- 

y o#B:tete 'şi ar fi luat ca devisă nu* 
Ule de comitete slave penţrn desfiinţarea 
llor/tfţilor otomane şi pentru stirpirea 
)ala joilor.

telan anunţă că se vor lua măsuri 
• -*|Menergice contra răsculaţilor.

Londra, 25 octombre
hnnl a semnat proieetnl de reforme 

Asia mică ; a refuzat insă a semna 
As'st special en Rusia.

»¡rasul Emirnlnl din Afganistan este 
I: dat el nu voeşte să intre ia re- 

Pou Engh’tera.
Petersburg 25 octombre. 

JlOazetide Petersburg* sfătneşte a spri- 
ji pe Emirul. Un comitet organizează

Îe»Mrns Heratulni.
w

m  (26 oct.— 9 oro ditn.) 
i’jj# Canea, 25 octomvrie.

:fî» 8 ’̂n urm  ̂ ştiri din Epir ţi din Ta- 
01 sunt foarte îngrijitoare. Liga alba- 
K s’a hotărit in unanimitate a resista 
la deplina exterminare a albaneţilor, 

Poarta cedează cererilor Greciei, prin 
Jre dacă cedează presinnel puterilor 

■altfel.
. _  Viena 25 octombre.

fo lii. Coresp. primeyte din Constanti- 
nrmătoarele :
’oarta, afară de circulara către repre* 
ianţii săi, a adresat prinţului Labanof o 
în privinţa răscoalei din Rumelia şi disc 
sdonia. Această notă conţine acnzărl 
ale contra Rusiei. Poarta voieşte să 
nadă la înarmarea generală a Moha* 
Imilor din districtele răsculate ţi a or- 

Ţt să se iea măsuri energice pentru 
mimarea răscoalei.

(27 oct.—9 ore dimin.)
Parii, 26 octombre.

Journal dea „Débate, zice că ştirea des- 
,/ţflr numirea comitelui Şuvalof in locul 

v^ijţulul Gorciacof este grăbită.

Londra, 26 octombre.
yBPall Mail Gazette» anunţă că Rusia 
jbcebată de puteri, a desminţit ştirea că 
Ănţul Lobanof ar fi fost autorizat să a*

?' inţe pe Turcia, cn încetarea deşertărei 
rilor ocupate de Ruşi, dacă Poarta nn

S consimţi a semna nn tratat special. In 
Lt respuns, Rnsia reinoeşte asigurarea 
va deşerta locurile ocupate in termenul 

j llrit de tratatul din Berlin.

(27 ootomrrlo 4 ere seara)

Londra 96 octomvrie.

Times* zice: Anglia se va ocupa mal 
lăifi de-a obţinea ca tratatul de Berlin 
Isc execute in mod mal pozitiv. Apoi se 
[ ocupa de Afganistan.

Londra 26 octomvrie. 

depeşă din Pera, adresată lui »Daily 
J fiegraph* spune, că viceconsulul englez4

déla Burgas ar fi fost maltratat ţi rănit 
de nn ofiţer ras.

Madrid 26 octomvrie.

Un internaţionalist a tras asupra regelui 
Spanie! fără a-l atinge. Asasinul a fost 
arestat.

(27 oct.— 8 ore seara).
Roma, 27 octombre.

Grisa ministerială s’a sfărţit. D. Cairoli 
este presidentnl consiliului şi interim la 
agricultură pentru d. Pesina , care este 
acum impedicat dela acest post.

Constantinopol, 26 ootombre.
Numărul răsculaţilor bulgari din Mace

donia se socoteşte la 20,000. Toţi sunt 
bine armaţi şi intăriţl cn tnnnrl; aii aprins 
mal multe sate şi oraşe, intre altele şi Ie- 
nichioi.

(28 setomvrie 9 ore dimineaţă).
Londra, 27 octombre.

>Ob8erver* zice, că in faţa complicaţiu- 
nilor actuale s’afi incepnt negociaţinnl 
pentru a stabili o înţelegere deplină intre 
Franţa, Anglia şi Austria.

BUCUREŞTI
L a n i ,  10 (3 8 ) ootom bre

Reputaţiunea „Rom ânului“ de bu
fon apocaliptic este aşa de bine în 
tem eiată, incAt de mult ne am im

pus ca linie de purtare a nu ne mai 
îngriji de pantalonadele sale, nici a 

ne mal da osteneala de a le com

bate. Nu ştim a mânui armele cara
ghioase cu care se luptă „Rom ânul*, 
şi ne-am face inşine ridicoli dacfi in 

faţa săbiei de lemn a lu! Arlequin 

am scoate din teacâ o spadă se
rioasă.

Dela o vreme încoace insă, „R o 
mânul* interpretând in înţelesul săă 
câteva rânduri din cele două ziare 

de frunte ale opoziţiei conserva 
toare, împinge nesăratele sale glume 
aşa departe incât ne vedem siliţi 
.cu toată scârba ce ne vine, a spune 
câteva cuvinte.

In  mal multe articole „Românul* 
a avut*să arate, in felul cum ştie el 

a dem onstra, câ partidul conserva

tor reprezentat de „T im pul* se com
pune de un m em bru, şi câ acesta 
chiar este lipsit de veri ce princi- 

piurl.
Pentru acel ce nu afi c itit artico 

lele la cari facem aluziune, vom spune 
câ baza, to t odată caraghioasă şi de 
rea credinţă, pe care întemeiază teza, 
este câ la o adunare de senatori din 
opoziţiune, unul singur din conser
vatorii dela „Tim pul* a fost faţă şi 
câ, in urma anei neînţelegeri asupra 
atitudinel ce trebuia să se păzească 
in Senat, acel senator ar fi declarat 
câ aşa fiind se crede liber a lucra 
cum se pricepe.

Tot omul ce nu este însuşi el 
smintit, bufon sati de rea credinţă, 
va înţelege absurditatea raţionamen 

talul. Nu vom face publicului insulta 

de a respunde serios „Românului* ; 
ne vom permite insă a’l supune o 
simplă observa ţi une.

Unul la „T im pul* şi doi la „P ressa4, 
eatfi, zice foia radicală numărul în 

treg  al membrilor ce compun par- 

partidul consevator. A fară  de aceşti 
trei, to t ce mal rămâne in ţară se 
inchinâ profetului C. A . Rosetti.

F ie ! Să admitem, pentru nn mo

ment modnl acesta de a scamatori 

din marele nostrn partid prin o 
singură trăsătură de pană, to t  ce 

ţara noastră posedă onest, capabil 

şi patriotic.
Vom întreba insă pe cel din 

Strada Doamnei, pentru ce atnncl in 

Senat oamenii lor dela guvern aü 

cerşetorit concursul conservatorilor 
pentru votu l moţiunel asupra trac

tatului de la Berlin? Aü doară a- 

veaû trebuinţă de acele glasuri pen
tru a asigura votu l?  Cine nu şine 

că in Senat, ca şi in Cameră, e( dis
pun de o m ajoritate supusă şi com
pactă, cum trebuia să fie cn nişte 
alegeri făcute cum le cunoaştem toţi?

Care a putut dar fi m otivul care 
vă făcea a dori aşa de mult acele 
glasuri conservatoare ?

Hei, dd-lor radicali! d-voastrâ nu 

o ve ţi spune; trebue să o zicem noi
A ţi făcut’o, pentru că sim ţiţi in 

fundul inimel voastre, că in ches 

tiunile muri, in acele mai ales cari 
se ating de relaţiunile noastre cn 
Europa, preţul votului stă in nu
mărul glasurilor şi in greutatea lor 
pentru că ştiaţi câtă valoare va a- 
dâoga hotâririlor luate de Camerile 
voastre acel in fin itésim al supliment, 

care dacă v ’ar fi lipsit, de sigur nu 
periclita votul, dar ăl rădica o mare 
parte din insemnâtatea sa.

D IN  A F A R Ă

Răscoala Bulgarilor in Rumelia 
şi Macedonia s'a lă ţit  atât de re 
pede, in cât Poarta cnnoscănd ori 

ginea tnrbnrârilor a adresat princi
pelui Lobanof o notă, in care ’ş! 
esprimâ mirarea, câ insurecţiunea 
se organiseazâ in Bulgaria sub ochii 
autorităţilor ruseşti chiar. Princi
pele Lobanof n’a răspuns âncâ, dar 
Poarta e hotâritâ nu numai de-a 
lua măsurile cele mal energice, ci 
de-a înarma toată populaţia musul
mană in provinciile răsculate. Si 
„Corespondenţa politică* află din 
Adrianopole, cumcâ răscoala aceasta 
e pregătită in mod meşteşugit, pen
tru a dovedi necesitatea unei per
petue ocupări ruseşti. In fiinţa de 
faţă a comandantului suprem rusesc 
s’aft pus in circulaţie acum trei 

septămânl la San-Stefano aserţiunea 
câ dnpâ plecarea Ruşilor, Turcii o- 
mor pe toţi creştinii. Roiuri întregi 
de agenţi purtarâ prorocia aceasta 
mal departe, de şi atitudinea tru
pelor regulare turceşti era de mo-

asigu-
nefun-

del, de şi funcţionarii turci 
rau, că toate  tem erile sunt 

date.
„Corespondenţa politică* află din 

Constantinopol următoarele amă

nunte asupra răscoalei bulgare. In 
surgenţi! ah dat foc la op t sate 

mahometane din Macedonia şi alte 

ţinuturi sunt asemenea am eninţate. 
Centrul insurecţiunil e Costendil. A - 

ceeaşl corespondenţă comunică din 
SoHa sub data 15 Octombre, câ de 
câteva săptămâni se răspândiseră 

veşti despre nişte preparative mis
terioase, dnpâ culise pe cari insă nn 
le credea nimenea. Se vorbea despre 

transportori de arme in Tracia şi 

Macedonia, despre voluntari, înrolaţi 

in  oraşe şi sate sub ochii autorită
ţilo r.

îna inte de zece zile  incepură a se 

rări şirurile m iliţie i bulgare. T inerii 
ostaş! se depărtat! noaptea, dar nn 
eraţi urm ăriţi pentru deserţinnea lor 

deşi superiorii ştiaâ prea bine dru 
mul, pe care-1 apucaseră. Acuma vă 
lui a căzut şi toată lumea ştie, 
naţia bulgară se pregăteşte la o nouă 
luptă. S'ab înrolat deja 15,000 de lup 

tâtorl, după cum se aude. Lupta pen 

tru unire va isbucni mat ăntăift in Ma 
oedonia, comanda in provincia aceasta 
va lua-o voievodul Petcu. Născut 
in tr ’un sat de lângă Saloniki, Petcu 

a fost in tinereţă om pacinic şi cum 
se cade. Când insă caimacannl din 
Saloniki răpi pe sorâ-sa şi o indu 

plecă să primească legea moametanâ 
Petcu jură resbunare vecinică regi 
mulul turcesc. Merse la Adrianopole 
adună o ceată de despreţuitorl a i le g ii 
şi deveni baram-başa —  căpitan de 
haiduci. Se pusese preţ pe capul lui 
dar nu l-a câştigat n im eni: trupele 
n’aă pntut pune mâna pe el. Ruşi 
lor le-a făcut servicii de călăuză. (  
neînţelegere şi silinţele consulului 
englez din Filipopoli isbutirâ a face 
ca Petcu să fie arestat de jandarm i 
ruşi. Ach itat de tribunal, el se află 
acuma pe drum spre Macedonia, pa 
tria sa, pentru a lua comanda in 
sergenţilor. Pe cât se ştie aceştia 
s'aă sporit la 6000 de oameni.

că

Comisia europeană pentru 
Rumelia.

kLe  Temps* primeşte din Con 
stantinopol următoarea scrisoare cn 
data de 15 Octombre.

Şedinţa de la 7 Octomvrie a co
misiei europene a fost foarte inte
resantă. Completez darea de seamă.

Moţiunea d-lnl M. de R ing asupra 
cestiunl financiare a fost adoptată, 
dar din spirit de conciliaţiune s’aă 
hotărit, că delegaţii numiţi de câtrâ 
comisiune pentru a intra in relaţi- 
une cu Banca Im peria lă Otomană 
vor putea să consulte şi alte stabi
limente financiare, după cum a ce
rut o amendamentul rusesc.

Faţă  c’o frază incidenţă din espn 
nerea de m otive a moţiunii d-lul M . 
de Ring, com isarii ruşi ah protestat 
contra oricărui control, care ar voi 
să se stabilească asupra adm inistra
ţie i actuale a Rum eliel resăritene. 
Această protestare a dat naştere 
unei v ii discnţinnl, la care afi luat 
parte comisarii mal m ultor puteri, 
şi al cărei resultat final a fost ce
rerea de in8trucţil speciale, adresată 
de cătră delegaţi guvernelor lor res
pective. Este interesant de-a exam i
na deosebitele ponte de vedere pe 
cari s’afi pus comisarii.

Comisarii ruşi pretind, că tratatu l 
de la Berlin n ’afi designat puterea, 
care va administra provincia până 
la realizarea operei organ izaţie i din 
partea comisiei eu ropen e ; această 
comisie na are a se preocnpa de-a 
şti, cine are dreptul de-a adm ini
stra actual minte Rumelia răsăriteană, 
ci trebue să se m ărginească la cer
cul lucrărilor, pentru car! a  fost in 
stituită.

Toate argumentele comisarului en 
glez se pot resama a s t fe l : articolu l 
tratatului de Berlin a creat, e drept, 
o provincie, numită Rum elia răsă
riteană, insă această provincie e p a r
te în tregitoare a îm părăţiei otom a
ne. Prin  urmare provincia rein tră 
sub autoritatea Sultanului prin fap
tul chiar al ratificării tratatului de 
la Berlin. Ruşii, administrând cu toa
te acestea provincia şi persistând a 
o administra, contravin tratatului 
de la Berlin.

Puntul de vedere francez, după 
cât am aflat amănuntele discuţiei, 
e acesta. T ratatu l de Berlin  zice in 
mod formal că comisia europeană 
va lua numai decât in mânile el 
gestiunea finanţelor Rum eliel resă
ritene. Cum ăşl va putea ea înde
plini mandatul, fără a se pune in 
raporturi directe cu adm inistraţia 
intreagâ ? Dacă comisia e nn fe l de 
m inister de finanţe, e foarte  evident, 
că acest m inister are a p lăti d iferi
tele servicii adm inistrative şi jude • 
câtoreştl şi să fie pe de a ltă parte 
ocrotit de către acestea. Deci prin 
puterea lucrurilor intră nnmal decât 
in relaţinnl cu această adm inistraţie 
a provinciei, şi are trebuinţă de a 
şti cine-I administraţia aceaBta şi 
dacă are dreptul de-a fi. După pun
tul de vedere francez, comisia ar 
putea la adică să accepte adminis
traţia  de fapt, fără a se preocupa 
de originile el, dacă toate poterile  
vor fi de acord de-a o accepta.

Dar e de ajuns ca o singură pu
tere să se opue pentru a obliga co
misia de-a studia cestiunea de drept. 
Pentru acest studifi comisia e logi- 
ceşte compententâ. Pentru a se con
v inge n’avem decât a cita art. 19 
al tratatnlnl de la Berlin, conceput 
astfel :

„Comisinnea europeană va fi în
sărcinată de-a administra, in acord 
cu înalta Poartă, finanţele provin
ciei până la realizarea nouel orga
n izaţi).*

Ruşii mărginindu-86 a răspunde că 
comisia nu e competentă, nu era 
posibil a se lua v r ’o concluzie a dis- 
cuţiunil, şi comisarii aâ hotărât apoi



T I M P U L

ia mod tacit de-a se raporta Ia gu> 
Ternele lor.

In fond, Ruşii fără a o declara 
pozitiv, aü dat a inţelege, că pen 
tru această cestinne se ţin pur şi 
simplu de tratatul de la San Ste 
fano. EnglejiI aü declarat, că aceasta 
se face fără cuvânt. de vreme ce 
tratatul delà San Stefano a abrogat 
prin creaţiunea Rumeliel resăritene 
operă a congresului şi a tratatului 
de Berlin. Turcii, printr’o declaraţie 
foarte francă, s'aû unit cu această 
doctrină. Lucrurile aü rômas aci. Nu 
cred că cestiunea va reveni in cu
rând. Insă problema e pusă şi e clar 
că comisia se va pronunţa indată ce 
comisarii vor fi primit instrucţiile 
pe cari le-aü cerut.

Intr’a patra şedinţă a comisiei, 
care a fost la 12 a lunel c. nu s'a 
făcut nici cea mal mică aluzie la a- 
reastă cestiune. Cea mal mare parte 
a şedinţei a fost ocupată cu citirea 
caportulul delegaţilor, dd. Vernoni şi 
Abro-Efi'endi, cari in numele băncii 
imperiale otomana aü présentât un 
proiect complet de organizare finan
ciară.

Acest proiect se va tipări şi dis
cuţia asupră-I va forma de sigur 
obiectul a doué saü trei şedinţe vii 
toare. Cea de ântâl va fi poimăne 
la 17. Comisia a hotărit in de alt 
mintrelea de-a nu se ocupa de ces 
tiunea plecării el la Filipopole decăt 
după un examen aprofundat al pro 
punerilor băncii. Această hotărire 
înţeleaptă pe cuvântul, că e cam 
banal de-a aduce aminte că finan 
ţele vor fi nervul organizaţiei, de 
care are mandat a se ocupa.

S E N A T U L

(Urmare)

S’a emis cele două sisteme, de cari s’ad 
vorbit de la inceput. După unii din noi 
intre care eram si ed, remediul ar fi ca 
să chemăm imediat Constituantă se ne dec
larăm incompetinţi, alţi susţineau, pre
cum am zis, competinţa Adunărilor ac
tuale.

Insă să observaţi că discuţiunea era mal 
ales asupra cestiune! Dobrogei. Pentru 
Basarabia eram toţi de acord, de nu a 
zice că o cedăm, şi a lăsa să se ia, auto- 
risănd pe guvern, a se supune in această 
privinţă tratatului din Berlin.

Asemenea şi pentm chestiunea israeli- 
ţilor toţi eram de acord că nnmai Consti
tuanta o poate deslega.

Numai in privinţa Dobrogiei, mal ales 
era deosebirea intre noi, această cestiune 
msjoritatea comisiunel credea că este com- 
petint Senatul a o resnlta. Minoritatea nu 
era de această opiniune.

Prin moţiunea ce vi se propune, nu se 
declară că se primeşte Dobrogee, ci că se 
ia numai in posesiune, in mod adminis
trativ, pană la convocarea Constituantei. 
Această a fost resultatul transacţiuneî 
dintre noi, dar se caută a se suci textul 
şi a se bănui intenţiunea celor ce ad să 
esecute această moţiune. Aceasta d-lor nu 
o putem şti noi. Eă cunosc litera şi spi

ritul acestei moţiuni. Luaţi textul ei, oi- 
tiţi’ l aşa cum este şi vedeţi că ea nu zice 
că se primeşte Dobrogea, ci că se ia po
sesiunea el spre a se administra pănă la 
convocarea Constituantei. Lucrul este foarte 
clar, şi competinţa Constituantei nu nu
mai că nu se prejuuecă, dar şi se recu
noaşte, după cum se zice in paragraful 
final.

Cănd dar s’a vorbit de concesiuni reci
proce, bine era să refnsăia şi să ajungem 
a estremă? înţelege d. Carp unde era să 

ajungem atunci?
Senatul era să aibă două proiecte de 

moţiuni, al majorităţel şi al minorităţei 
comisiunel sale. Din proiectul majorităţei 
era să resnlte competinţa acestui Senat, 
i poate că nici se vorbia de Constituantă. 

Prin proiectul minorităţii era să se de
clare că Constituanta să se convoace indată, 
şi era să resulte că Senatul ar face un act 
neconstituţional, ar viola Constituţiunea 
votănd proiectul majorităţii comisiunel.

lată-ne dar divisaţl in un mod aşa de 
grav, in faţa străinului, care cere să res- 
pundem la un act internaţional; iată-ne 
acnsăndu-ne unii pe aiţif de violatori ai 
Constituţiei, de trădători, de multe alte 
iu faţa străinului, ect.! Frumos spectacol 
m oferi celor ce ar privi !...

Pe de altă parte, să nu uitaţi că tot 
proiectul majorităţei comisiunel era să se 
adopte să dea majoritatea acestui Senat. 
Astfel in căt prin acea moţiune, era să 
se adopte un principiu falş şi era să se 
facă un precedent periculos, acela ca nişte 
camere ordinare pot să resolve definitiv 
nişte cestiunî, cari sunt numai de compe
tinţa unei Constituante sad Adunări de 
revizuire, de şi d. Bosianu insuşi este de 
o altă opiniune,

D, Bosianu merge pănă a crede ca A - 
dunările de revisuire sunt in aşa grad A - 
dnnări Constituante, ia căt ele pot revi- 
sui şi modifica şi alte articole din Cons- 
tituţiune de căt cele indicate de Adună
rile ordinare. O asemenea doctrină, nu nu
mai că este absolut contrarie art. 129 din 
Constituţiune, care a prevăzut modul de 
revizuire şi prescrisă ca să se indice a-1  
nume Camerele ordinare articolele care 
trebue să se revizuiască dar insă ăncă din
tre cele mai periculoase. Constituţiunea 
noastră ar fi atunci espusă la cele mai 
mari incertitudini, la capriciul partidelor. 
Atunci sub pretextjde.a se revisui un sin 
gur prticol din Constituţiune, s’ar con
voca o Constituantă; şi aceasta ar lua să 
modifice mal multe părţi sad intreg tes
tul din Constituţiune! Aceasta ar fi o cu
rată usurpaţiuue, o dictatură! Ed unul 
nu primesc o asemenea teorie, şi o void 
combate totdeauna. (A  planşe):

S’a priimit dar şi s’a recunoscut de toţi 
membrii comisiunei, in unire cu d-nil mi
niştri cari erad faţă, competinţa Consti
tuantei şi trebuinţa convocărei ei. Ce este 
mai mult, această convocare nu am lăsa o 

se face intr’ un termen indefinit, aşa in 
căt să depindă de guvern sad de majori
tate a ohema Constituanta cănd va voi, 
peste cinci luni, peste un an, peste duoi 
ani, la calendele Grece. Nu. S’a precizat 

s’a fixat termenul. S’a zis că guvernul 
este angajat ca să convoace Constituanta 
cel mult in termen de trei luni, al viitoa
rei sesiune ordinare.

FOILETONUL „TIM PULUI“

PESTE CAP
de
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pabtea a doa 

G e n e r a lu l  D e l o r g e  

(urmare — Vezi nrul.... al .Timpului“)
Tabăra resculaţilor era pe ţărmul riului 

Isly, unde oştirile lor ocupad un spaţiu de 
mai bine de două leghe. In fie ce zi nonă 
contingente adăogad la numărul şi la 
măndria lor.

Fiul impăratului Marocului se credea si
gur de biruinţă, şi chiar alesese dintre 
căpitanii săi pe mai mulţi, cari să guver
neze in numele lor Tlemcenul 0 renul şi 
Maecarul.

Atăta numai că nu se gândise şi la e- 
roul, la mareşalul, sad cum se zicea pe 
atunci, la tata Bugeaud.

Recunoscând pericolul de a sta mai mult 
in defensivă, simţind foarte bine că inac
ţiunea oştirii sale exalta fanatismul şi spe
ranţele triburilor barbare, mareşalul se 
hotărise se atace.

Unindu-se cn diviziunea Bedeau, el se 
grăbea să’şl strungă toate oştirile ce le a- 
vea la indemănă, aşa inoăt colonelul De-

lorge n’apucă să stea nici două zile la 
Oran, şi primi dela »tata Bugeaud ordin 
să pornească nnmai decăt cu regimentul 
sed.*

Acest ordin ei sosi pe la 4 ore după 
amiază, şi colonelul fu silit să se intoarcă 
degrabă acasă pentru a’şl lua cele din urmă 
măsuri.

In fundul sufletului ăl părea bine că so
sise tocmai la vreme pentru a porni in 
potriva vrăşmaşilor; totuşi insă, cănd fu 

spue nevestii sale această gravă ştire, 
incepu să’ I cam bată inima.

—  La noapte trebne să plec cu regimen
tul 1 ăl zise el, cu un aer căt putu mai 
vesel.

- Se aştepta la o emoţie grozavă, la- 
crămi, o scenă sfâşietoare, poate...

Nimic insă din toate astea.
Nevasta colonelului se ingălbeni, ochii 
frumoşi se întunecară, insă, cu un ton 

hotărit, ea răspunse numai a tă t:
—  Bine.
Şi totodată, fără refiecţiunl deşarte, fără 

întrebări nefolositoare, ea incepu să ingri- 
jască de cele trebuincioase pentru plecarea 
bărbatului săd, luănd aminte, pe căt pu
tea, să nu’i  lipsească nimic, să nu nite 
ceva, şi pregătindu’ I scamă şi fâşii şi toate 
cele trebuincioase pentru legătura provi- 
sorie a unei rane pe câmpul de bătaie. 

Colonelul, mult mai ruişoat de s&ngeel

Guvernul aderă şi se angajează; el oa 
şi majoritatea, vor fi legaţi de onoare 
executa acest angajament.

Un alt principid esenţia coprins in mo
ţiune , este că se recunoaşte competinţa 
Constituantei in modul eel mal intins. Mo 
ţiunea zice anume că asupra »cestiune! 
Dobrogiei numai Constituanta are să dea 
o soluţmne definitivă*. Şi apoi se mai a 
daoge că tot ea are să se pronunţe defini 
tiv asupra tutulor cestiunilor, cari r » 
zultă din tratatul de Berlin. Ce voiţ, ceva 
mal clar şi mai pozitiv de căt aceasta 
Unde vedeţi că in moţiune se limitează 
in ceva competinţa Constituantei ? Consti
tuanta nu are, şi nu poate avea , dup! 
moţiunea noastră, alte margini de căt cele 
impuse de art. 129 din Constituţiune: de 
acea am şi voit inadins se citez acest arti 
col, pentru ca să nu credeţi că constitu 
anta este in drept a lacra altfel de cum 
ăi prescrie art. 129.

In faţa moţiunel noastre d. Sturza, ca 
şi d. Carp, ad făcut in realitate, mai mult 
un proces de intenţiuni guvernului, că el 
nu are acea intenţiune a convoca Consti
tuanta Ia timpul fixat, că el ia Dobrogea de 
finitivă, măcar că se zice altfel in moţiu
nea la care a aderat.

Dar aceasta, d-lor repet, nu este treaba 
noastră celor din comisiunel Noi nu sun 
tem siliţi a presupune cugete rele pănă 
nu vor veni faptele. Nu trebne, credem 
noi, după o bănuială sad o partidă, să e- 
vităm de a face un act bun, şi să incu- 
rajem, să mărim, să escităm acele desbinări 
şi sfâşieri, cari nu pot de căt a demora
liza, slăbi şi nimic o naţinne.

Să nu uităm d-lor, că aşa s’a urmat in 
Polonia 1 Acolo sfâşierile şi urele intre 
partide ad făcut eă se uite binele şi inte
resele ţârei. Influenţele străine nu facead 
de căt se întreţină să se încurajeze acele 
sfâşieri, căci numai prin ele se putead sa
tisface interesele străine şi aduce peirea 
acelei ţâri (aplause vii).

Concesiunile reciproce ce ne am făcut in 
sinul comisiunel, nu se chiamă nici fu- 
siune, nici concelierl de care se sperie d. Carp 
ele se chiamă mijloace practice spre a a- 
ajungelaun act de compromis pentru bine
le ţârei. Concesiuni trebuia să facem şi 
noi din minoritate, precum ni s’ a făcut 
de cei din majoritate.

Căt despre majoritatea comisiunel ce 
concesiuni ne-a făcut ea 1 Ea nea conce- 
dat recunoaşterea competinţei Constituan
tei caracterul de administraţiune provi
zorie a Dobrogei pănă la convocarea ace
stei constituante intr’un termen limitat.

Am auzit pe unii zicând că am putea 
zice: că nu dăm, şi dar să lăsăm a să lua 
Basarabia. Insă a zice: »nu dad*, este un 
cuvânt grav. Gând o ţară zice »nu dad* 
această denegare a sa trebue să o şi sns- 
ţie prin forţă armată: altfel ar fi o glu
mă, o fanfaronadă; lucruri nepermise u- 
neî naţiuni. Voeşte cineva ă zice »nu 
dau*? Ş i liber este a o face. Dar atunci 
trebue să cugete că «ceasta ar insemna 
resbel cu Rusia, cel mal puţin. Actul insă 
ax fi de nebunie trebue s’o recunoaştem 
toţi. Cel puţin dacă aceasta nebunie ar fi 
sublimă,’ăncă ne am consola; dar mă tem 
că nu ar fi nici aceasta. Ad fost exemplu 
de naţiuni mici, cari sad bătut cu impe
rii mari, cum ad fost Danemarca, care

rece al nevestei sale, decăt dacă ar fi în
tâmpinat lacrăml, se silea să o îmbărbă
teze zicăndn’i :

—  Ei, n’o să am doară nevoie de atâtea 
lucrurL Lasă s i le pregătească mal bine 
Krauss. Bătrânul se pricepe mal bine la 
treabă ca tine.

Cei doăzecl mii de locuitori din Oran erad 
in picioare in noaptea aceea, şi o imensă 
aclamaţie salută regimentul cănd ieşi din 
oraş cu steagul desfăşurat şi cu trimbiţele 
cântând.

Doamna Delorge fusese stoică.
Dominând emoţiunea grozavă care o stri

vea, cu surisul pe buze, ea ăşl sărută băr
batul, care ăşl şi puse piciorul in scară.

Vocea el cu un timbru atăt de curat, 
nu tremură de loc, cănd zise fiului săd:

—  Sărată pe tatăl tăd.
—  La revedere, tată, găngăni copilul.
Este adevărat, că intrând in oasă ea le

şină.
Bărbatul Băd ăi zisese:
—  N ’ai teamă, mai nainte de sfârşitul 

lunei ne vom intoarce, după ce vom fi tă
iat pentru multă vreme pofta de răscoală 
a arabilor.

Şi de astădată vorba colonelului a ieşit 
adevărată, căci peste opt zile, *tata Bu
geaud» câştigă cu zece mii de oameni oou- 
tra a treizeci de mii, bătălia dela Isly. 

Aiunc&ndn-se ou patru esoadroane de

nevoind să dee Holstein, s’a bătut cu doe 
mari imperii, ca Austria şi cu Prusia. A  
fost strivită, dar onorată.

Dar noi nu suntem nici in aceleaşi oon- 
diţiunl, nici in aceleaşi împrejurări ca 
Danemarca: şi a ne arunca intr’un aşa 
resbel, ar fi simplu numai un ac de ne
bunie.

Dar am putea zice: dam. N ici aceasta; 
căci acel dam ar avea aerul de un con- 
simţimănt liber intim act bilateral, şi ni 
s’ar putea spune că nbi inşine am con
simţit la cedarea Basarabiei.

Nu putem dar zice nici nu dam, nici 
dăm. Nimeni nu ad să se supere de aceasta. 
Ori ca putere, şi însăşi Rusia are să în
ţeleagă această reservă a noastră. Se poate 
chiar să’i displaca; insă ne va stima.

De aceea dar, noi ne mărginim a zice 
guvernului că’ l autorizăm în această pri
vinţă, a se conforma tractatului de la 
Berlin, şi nimic mai mult. Lăsăm astfel 
responsabilitatea morală tot puterilor cari 
ad încheiat acel tratat, şi nu schimbăm 
nimic la caracterul săd de impunere.

Vin acum la cestiunea Dobrogei. Ni s’a 
objectat pentru ce autorizăm pe guvern a 
o lua în posesiune, căci aceasta este în 
realitate o acceptare deghizată.

Se inşală d. Sturza, ca şi oratorii cari 
ad vorbit ca d-luL Noi nu propunem lua
rea posesiuneî, animo domini, ci numai cu 

scop de administrare.
Avem dar dreptul, ca şi datoria să luăm 

posesiunea Dobrogei, şi să autorisăm pe 
guvern a o administra numai prin regu
lamente de administraţiune publioă— ceea 
ce probează încă natura aoestei posesiuni— 
pănă ce autoritatea competintă, adică Con
stituanta, va decide dacă ea face parte 
ntegrantâ din România.

Dacă insă noi nu am lua Dobrogea, ce 
voiţi fă  facem cu Delta Dunărei! întreb 
pe d. Sturdza, cum am merge atunci la 
insulele de la gara Dunărei? Negreşit că 
atunci ar trebui să renunţăm şi la delta 
Dunărei. Şi, dacă vom renunţa ori la Do
brogea, ori la gurele Dunărei, cine are să 

ia in locul nostru ? Rusia orí Bulgaria? 
Curioasă logică de a se zice că este răd 
pentru noi Românii că am perdut malul 
stâng al Dunărei; şi apoi ni se dă povaţă 

perde şi malul drept? Apoi, atunci pe
ricolul ar fi mai mic ori mal mare? Cefei!

Sturdza se teme de slavi pentru că ad 
numai un mal al Dunărei, şi apoi tot d-lui 
voeşte să le dea pe amăndoâ? (Aplause) 
Dar ăl întreb ăncă odată, dacă nu am 
avea Dobrogea, cum am merge la insula 
Şerpilor ? Cum am întreţine farul diu acea 
insulă? N ’am putea să mergem de căt 
vaporul pe Dunăre, şi ăncă nici aşa cănd 
Dunărea ar fi îngheţată. Vă preooupaţî 
prosperitatea portului Galaţi şi Brăila; dar 
ce prosperitate mai pot să aibă aceste por 
turi cănd gurele Danărel nu vor fi sigure? 
Şi nu vor fi sigure cănd ambii ţărm! 
Dunărei vor fi posedaţi de alţii.

Aceste interese politice, economice şi co
merciale sunt pentru mine evidente; şi pe 
dănsele le-a avut in vedere Europa cănd 
ne-a dat Dobrogea. De aceea ed sunt 
void fi pentru luarea Dobrogiei, şi dacă 
ămî pare răd de ceva este, vă mărturisim 
că nu ni s’a dat mal m u lt!. . .  (Aplause) 
Dobrogia o iad nu cu schimb, ci ca ane
xare simplă şi această anexare o facem, nu

răsboid in oontra unei grămezi de zece 
mii de călăreţi Marocani, colonelul Delorge 
nu cu puţin contribuise la isbănde acelei 
zile.

Intr’un moment, regimentul săd dispă 
ruse ca şi înghiţit în mijlooul celui mal in 
spâimăntător vârtej.

Insă soldaţii franoeji, comandaţi de un 
aşa căpitan, sunt toţi nişte eroi.

Soldaţii lui Delorge să bătură disperaţi 
pănă cănd spahiii lui Iusuf şi pedestri- 
mea lui Bedead se putu restrânge la loc 
spre a le veni în ajutor. Chiar colonelul 
scăpase ca prin urechile acului.

Aruncăndu-se tocmai in mijlocul vâr
tejului, colonelul Delorge avusese doi cai 
ucişi sub dânsul. Hainele lui erad sfâşiate 
tăiate şi găurite, însă căpătase numai c 
rană la braţul drept.

Eram sigură că al să te întoroi, ăl zise 
femeia lui, cănd se întoarse regimentul 
in Oran. Oare n’aşi fi simţit ed aici, dacă 
te-ar fi omorît pe tine acolo?

Cu toate astea rana lui, pe care o obrin- 
tiseră căldurile şi oboseala se tămădui 
foarte cu grad.

Şi ăncă ăl rămase braţul cam ţeapăn, 
aşa că nu’l mal putea mişca uşor.

Purtarea lui insă ăl făcu Bă fie inves
tit ou o mare eomandă unde se vezură 
rarele lui aptitudini şi calităţile lui de 
organizator.

ca conchistă, căci noi nu ui f t  
conchiste, ci ca o recompensă tas 
lor noastre. O ! dacă ni se of X  
intre Dobrogia şi Basarabia, 8 i 
un singur român oare să nu X . v  
sarabia. Da, de vreme ce ni s jB 
bia, ar fi o greşală şi o naivi i l  
refusăm acest teritorid in tis. 
porturi la Mare], adică două 
piraţie pentru comerţul nostru || 
se măreşte şi mai mult intere« 
in România.

Ţineţi minte şi cu profezăril'i 
tetelor hypotecare ; şi graţie c( iS 
s’a implinit. Şi atunci susţin* i l  
tul présentât de guvern,— ba s  
format de mine prin amendând 
la mal toate articolele, incăt te l 
de bilete hypotecare pot zice 
întreagă a mea ; —  nu ştid dail 
nu’mi imputase şi atunci că a 
cu guvernul, pentrucă nu’i  fa c il 
cum voieşte, dar ceea ce ştid jW , 
Sturza zicea că acele bilete suijH 
că ad să scadă cu 40, cu 50 1 I  
bine profeţiile d-lui nu s'ad ic<d 
faptele urmate nu’i ad dat dejal 
ta te.

D. D. Sturza. Finitul să vece 
D. B. Boerescu. Deocamdată 1 | 

in contra profetisiel d-voastră ; 
bonuri domeniale circulă cu celi 
credit ; şi dacă nu se vor face 
siuni, ed cred că faptele vor cob i 
da mie dreptatea.

D. Epureanu crede că, să aşiş 
tăi să ni se iacă o somaţiune aî 
tarei, poate), şi apoi să ocupăm ■  
Prea bine. Dacă nu ne va facëjfl 
maţiune? Dacă Europa va zice tţ 
un tractat, vi l’am comunicat 
devenise obligator, şi voi staţi ld 
vă iad darul inapoî. Ce ar face.
Epureann ? Şi aceasta s’ar puteaJ__
sad pentrucă Dobrogea ar fi in I X  
sad pentru orice alte ouvinte. m  
iucheia poate un protocol şi .  » .

IA •brogea a lta » .
Ce am face atunci?
Aceasta am mal păţit’o cu g liât 

nării şi insula şerpilor ; şi atunci] 
Moldovei nu s’a grăbit să le ia] 
siune ; şi puterile cari, in 18561 
dese nouă incheiă in 1857 un p| 
le dete inapoi Turciei. Vedeţi d 
crul nn este imposibil a se iut&l 

Lăsând dar consideraţiunile d>j 
şi de persoane de o parte, cred : 
moţiune este de natură a resptjA  
principiile, a impăca toate sase ia » 
ţile, şi a fi votată in uuanimitatâŞ 
pentrucă astfel să ne mărim pntfcşf 
rală de care avem nevoie spre a t IA  
dificultăţile presentulul şi a ne asi 
torul.

D. prim-ministrn, Ioan Braţia’ 
senatori, ca ministru sunt dator] 
care este opiniunea guvernului in 
acestei moţiuni. Ceea-ce mă intrisf 
mult nu este viitorul României'1 
am încredere mal mult de căt ori 
indoinţa oe observ la unii despre i 
neamului lor.

D-lor, iad cuvântul, mai cu 
liniştesc oare-care îngrijire ce 
unii din oposiţiune, că poate să fiu 
mitate in votul nostru : void să

Astfel, ministrul de răsboid în 
vorbind despre dânsul în oamera 
ţilor zicea:

—  Ca ofiţeri de felul acesta, aşi 
de colonizarea desăvârşită a Alge 
zece ani.

Reputaţiunea colonelului, Ca sa 
oa administrator, nn mai avea n 
ăştigat, cănd isbuoni revoluţia 
>5... Şi mulţumită lui Dnmnezed, (  

binecuvântată ăl depărtâ de Paris 
° t re8 t In care răsboiul civil vărsă 

sânge.
Colonelul insă nu se îngrija i 

cum de aceasta pentru că avea uni 
mai bun.

Nevasta sa născuse o fică, pe | 
botezară Paulina.

Atunci d-na Delorge numai avii 
teamă ascunsă, nici o spaimă n i 

ritu, ca în cele dintăî. luni ale căsl 
le.
Obicinuită cu fericirea ei, dormea 

grije şi fericită, între oopil săi. I. 
Biata femee!...
Nenorocirea este un creditor n 

oare trebue să sosească odată. — 1 | 
norocirea se apropiă.

(va uni
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y V f c  d. Carp, oare a vorbit gide bil 
t'yfpihitute. Nu vS solicităm, onorab. 
a Mţn bil de indemnitate, şi fiţi incre-

inH

- 'M ă  na ne vom da inlături cănd va 
kiaa, la ori-ce. Ast-fel cum a re- 

Jd. Boerescn şi d. Boeianu, n'am 
Iran sac ţie inaintea unei nevoi a 
i s'a z is : ci ne-am făcut conce- 
i cam aii făcat Romanii in toate 
ănd noma! prin unanimitatea vo- 
oastre am pa tot atrage simpatiile 
şi a impane de mnlte-orî celor 

troici de căt noi, voinţa noastră. 
Lca am fi chiemaţi să ne pronun- 
Rsgislatorl, atonei aş înţelege at&ta 
[lie, şi poate că ar fi fost şi atunci 
tSfo! suntem chiămaţl insă azi să 
t act de oameni de Stat, şi prin 
na aveţi să vă găndiţl nici la ce 
tâmpla cu legile viitoare ale d-v., 

actul este jaridic/ cnm am ve- 
1-au discutat m ulţi; trebue să ve

lina! dacă putem face alt-fel, şi 
dl in sine are să vateme interesa
te naţionale, eată objectul adevărat 
iţionei. Căt pentru cestiunea de 
instituţională, aveţi tot d-v. de 
sinte su hotărăţi cum aveţi să pro- 

^"iarim ul parlamentar nu încetează 
tarea acestei moţiuni. Camerile sin- 
>r boturi cum se urmeze pentru con- 
Constituantei; aceasta e in compe- 

|FTor. Eu vă spun drept, am făcut o 
einnd d-lni Bosiann şi d-lul Dimitrie, 

dară găseam ou totul de prisos, 
ut aceasta ca să se liniştească ingri- 
a! multora din d-v., şi să asignre 
iă vie şi Camerile de revizuire, 
inea Israieliţilor cnm am pntea să o 
n alt-fel de căt chiămănd Camera 
(suire ? Căci este nn articol anume 
titnţie; prin nrmare ar trebui să 
i lovitură de Stat pentrn ca să 

lawilBm cestiunea a lt-fe l; intr’alt mod 
Lee veţi face na veţi putea face nimic, 

fcntaait nenorociţi la Berlin căci era ne- 
situaţi unea noastră, fiind-că con- 

ţssulştiş să se pronunţe contra noastră, 
r m l nenorocit mă simţ de două zile 

l|l, căci la Berlin n’am veznt indoell a- 
ritalităţil noastre, şi aici văz. 
văzut pe redactorul celui dăntăifi 

m Berlin, care ’ml a z is ; »am ple- 
n Berlin cu cel mai mare dispreţ 
ănî şi de cănd m’am dus şi am •<§- 

i\4aţii d-voastră in şanţnrile Plevnei 
tal naţiune! in ţară, credinţa mea 
sunteţi o naţiune in care Europa 
bu aibă încredere, voi trebne să tra- 

cela dăntăid jaloane de civilizaţiune 
Orient'

*: Fiatflicănd eă, na patern ca cel in- 
n »  internaţional; in faţa Enropel, 

eţi azi, să fie nn act nesocotit 
ce Congresul de la Berlin a pronunţa 

^ţa sa, m'a intrebat anal din cel mai 
aţi din plenipotenţiari; »ce are să 

Jtomănia ?*
Şi eă spăimăntat, fiindcă susţinusem 
atunci drepturile noastre, am răs- 

: »nu ştiQ ce vor face romii in asas
in lor.*

EI \ mi-a zis, ce, se vor impotrivi şi 
eepinge voinţa Europei intregi ?
Se poate, am răspuns.
Atunci el emi replică : »Băgaţi de 

ă, că de la sublim la ridicol este na
no pas“ .

fost sublimi iacă acnm, feriţi-vă de
ţL

veţi face Enropel intregi opoziţie 
I, dacă eă veţi ridica contra voinţei 
bind a’I turbura neliniştea, cădeţi cel 

’ ftâiu.
. Jtţţl siguri că, dacă am pntnt să ne u-

ti in faţa anei nevoi am făcnt’o, fiindcă 
fost toţi animaţi tot de acelaşi senti- 
t, a face nn act inaintea Europei,' şi 

r c i şi onor. d. Carp şi onor. d. Epn- 
• nu şi Sturza vor face acest sacrificiu al 
tonilor pentru interesul naţinnel şi vor 

( a moţiunea majorităţii comisiunel Se- 

P | ¡ului.
* . 7oci. închiderea discuţiun'I.

| 3. N. Cămăilşescu. Am cerut ouvăntu)a 
 ̂Tj 3. vice-preşedinte. S’a cerut de mal 
J Iţi inchiderea discuţiunel, prin armare 

Qmue la vot. Maioritate, s’a inchia dis- 
H ponee.
iM I). N. Cămârăşescu. D-le preşedinte, am 

Pat cnvăntnl ca să vorbesc in contra a- 
•*| tel moţiuni, şi fiind-că mi-1 aţi refuzat, 
’’ I declar că fol vota contra.

t>. preşedinte al consilinlni. Atăt atărnă 
ria oă nn ţi s’a dat d-tale cnvăntnl.

P. vîce-preşedinte. Se va pane 4a vot 
I  ăntăifi moţiunea d-lul Epnreann ca 

depărtată.
. Epureanu. O retrag, 

le  pune la vot prin bile moţiunea co- 
«innei care sună eaţ-fel :

IJ| 
■*ă

Domnilor Senatori,

Comiaiunea d-voastră a studiat cores
pondenţa diplomatică a guvernului rela
tivă la tratatul din Berlin din 13 Inliii 
1878. Fa a văznt, cn o adăncă mâhnire, 
că Puterile Europene, prin voinţa lor co
lectivă şi intr’ nn interes al păcei generale, 
a impus Romăniei dureroase sacrificii. Co- 
misinnea d-voastră propune insă, ca gu
vernai să fie autorizat a se conforma tra
tatului din Berlin in această privinţă.

Totd’odată ea mai este de părere a se 
autoriza, guvernul ca să ia posesiune de 
Dobrogea şi Delta Dunării şi să o admi
nistreze prin regulamentele de administra- 
ţiune publică, pănă la convocarea Adu- 
nărel Constituante.

In fine, comisinnea propune Senatului 
a angagia pe guvern, atăt pentru soluţiu- 
nea definitivă a cestiunei Dobrogel, căt şi 
pentru celealte ccstiani care resultă din 
tratatnl din Berlin să convoace, cel mult 
in cursul sesiune! viitoare ordinare de trei 
luni, o Adunare Constituantă de revizuire, 
conform art. 129 din constituţiune; dar 
sunteţi rugaţi, d-lor senatori, a vota a- 
ceste coucluziuul.

Raportor, O. Leca.
—  D-nil Senatori proced la vot prin 

bile. (78 pentru, 8 contra).

C R O N I C A

Ministerul afacerilor străine publică prin 
»Monitor*, orănduiala ceremonialului cur
ţii la primirea miniştrilor străini.

Ceremonialul cu care se primesc în au
dienţă domnească miniştrii plenipotenţiari 
şi miniştri reşedinţl al suveranilor străini 
acreditaţi pe lăngă A. S. R. Domnul se 
stabileşte preonm urmează:

La sosire, trămisul străin informează 
despre venirea sa pe ministrul afacerilor 
străine, fie printr’nn secretar al legaţinnei, 
fie prin scrisoare, şi ’ I cere zioa şi ora 
spre a’ l vizita şi a’i da copie de pe scri
sorile sale ¿e creanţă.

Ministrul afacerilor străine ia ordinele 
A. S. R. pentrn primirea solemnă la Palat.

Zioa audienţei fiind fixată de A. S. K., 
mareşalul cnrţel previne de aceasta pe mi
nistrul afacerilor străine, care, la răudul 
880, informă pe trămisul paterei str&ine

In zioa hotărită pentrn audienţă, nn 
adjutant domnesc merge la ospelnl lega
ţinnei cn doue trăsuri ale curţel, din cari 
cea destinată ministralnl străin va fi de 
mare gală, şi ’1 conducă la Palat. Adju
tantul invită pe şeful de misiune a se 
urca în prima trăsură, punendn-se la 
stănga sa. Ceilalţi membri al legaţiuneî. 
iau loc în a doua trăsură.

La Palat garda ia armele şi tobele 
sună.

Ministrul străin este primit in josul 
scărel de onoare de doul ofioiărl de ordo- 
oanţă, şi in capol scărel de doul adjutanţi 
domneşti cari ’1 introduc împreună cu 
suita sa in salonul de recepţiune, unde 
se află ministrul afacerilor străine, mare
şalul curţel şi casa militară a A. 8. R. 
Mareşalul curţel anunţă A. S. R. Domnu
lui pe trămisul străin pe numele şi titlu
rile sale, după care apoi ministrul străin 
este invitat a trece in apartamentul in 
care se află A. S. R. fiind faţă ministrul 
de aşterne. *

Trămisul străin pronunţă căteva cuvinte 
şi depnne scrisorile sale de creanţă in 
mănele Domnului, care apoi le remite mi- 
ministrulul străin.

A. S. R. Domnul, însoţit de ministrul 
străin şi de ministrul de aşterne trece in 
armă in salonul unde se jiflă mareşalul 
cnrţel. personalul legaţiuneî şi ceea mili
tară domdească. Aci trămisul străin pre- 

I gintă A. S. R. personalul misiune!.
Cănd A. 8 . R. concediază pe minis

trul străin, acesta este recondns cn 
ceiaşl ceremonie oare a prezidat la sosirea sa.

In timpul audienţei, ministrul afacerilor 
străine se ţine la stănga DomnulnL

După terminarea recepţinnel la A. 8 . R. 
Domnul trămisul străin este condus in. a- 
partamentele A. 8 . R. Doamnei de mare
şalul cnrţel, cere ’1 va presinta A. 8 . R., 
fiind înconjurată de cartea Sa.

Pentrn audienţele oficiale ce ad de scop 
remiterea de decoraţinnl străine A. 8 . A. 
Domnului de către trimişii străini, aceştia 
mod, cd deosebire numai că reprezentantul 
sunt primiţi in aceluşţstrăin este introdus, 
in asemenea ocaziunl, inprennă cn perso
nal ni legaţinnei inaintea A. ,8 , R. Domnu
lui, faţă fiind ministrul a facerilor streine 
şi casa civilă şi militară domnească.

Circulară către d-nil miniştri.

Domnule ministrn,

Majestatea Sa Imperatorele Austriei 
Rege al Ungariei, Majestatea Sa Regina 
Marel Britanii, Domnnl Preşedinte al Re
publicai Franceze, Majestatea Sa Impera- 
torele Germaniei, Rege al Prusiei, Majes
tatea Sa Regele Italiei şi Majestatea Sa 
Imperatorele tntulor Rusiilor a& recunos
cut titlul de Alteţă Regală Saveranulnl' 
Romăniei, şi consideră acest titlu ca do- 
băndit pentrn toţi succesorii Săi din Casa 
Domnitoare actuală.

Vin dară a vă ruga Bă bine-voiţi a ob
serva şi a f&ee de a se observa acest titlu 
in actele oficiale emanănd dela acel ono
rabil minister.

Voia adăoga, terminând, că dorinţa A l
teţei Sale Regale este ca in adresele Adu
nărilor Legiuitoare, precum şi in acele ale 
corpurilor constituite ale Statalul, să se 
mănţină tradiţionala denumire de * Mă
ria Ta.»

Primiţi, etc.
Ministrn, CogibUctam.

L I T E R A T U R A  R O M A N A
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Notiţe bibliografice adunate şi aşezate in 
ordine alfabetică după numele 

autorilor.

-A.
(armare)

Cercetări asupra popoarelor, cari 
afi locuit ţările române d j a stânga 
Dunărei, mal iuainte de concuista a- 
cestor ţări de către impfiratnl Traian, 
studie etnografice, filologice şi are- 
heologice, op premiat de societa
tea academică romănă cn premial 
Odobescu, In sesiunea analul 1877 
de Gr. Tocilescu şi.

Indice alfabetic general al tutu- 
lor motivelor cuprinse In cele 10 
tomuri apărute (1&67— 1877) din 
analele societăţel academice romăne, 
Bucureşti N. tip. a Lab. Rom. 1878 
In 8°.

Ânanescu, D : Curs elemenţar com
plet de istoria naturală:

a) Partea a I I  Zoologia descrip
tiva şi clasificaţia animalelor, cu 
peste 140 gravuri In text, Bucu
reşti Imprim, statului 1874 In 8° 
p. 314.

b) Tomul IV  Botanica, cu 100 gra
vori, Bucureşti Imprim, statului 1874 
In 8° p. 309.

Anca Cosma: Istoria naturală, 
pentru pruncii şcoalel populare, par
tea I Zoologia, ed. I I  Sibifl tip. S. 
Filtsch (20 Kraft) 1870 In 12° p. 72.!

Ândreescu, E m ; Deprinderi In 
comptnl din cap.

Manual pentru învăţători români 
de la scoalele populare, partea I 
Temişoara 1876 lu 12° p. 40.

Angeiescu G. fi. curs de aritme
tică raţionată, edit. III. Bucureşti 
adit. Socec şi comp. 1878 In 8° p.f

Angeiescu, B. Hora dorul, pentru 
piano, Bucureşti editura I  Samloro- 
vits et comp. In 4°

Antineseu Zacharia: Pharul sad 
bune esemple ale părinţilor mult 
folosesc fiilor, edit. II, Ploeştl tip. 
I. G. Costescu ¡874 In 12° p. 40.

Geografia Romăniei şi a ţări lor 
învecinate, ed. I I  Ploeştl N. tip. 
L G. Costescu 1878 In 12° p. 80.

Antonelli Ioan : a) Programa gim- 
nazulul superior, preparandiei, şi 
şcoalel normale greco-catolice din 
Blaş pe anul scolastic 1875— 76, Blaş 
1876 cn tiparul Seminarului archidie 
cesanu in 8° p. 94. Conţine Intre alte 
matoril şi un articol intitulat: Spicuiri 
In istoria literatnrel latine.

b) Programa gimnasiulul superior, 
preparandiei, normei şi şcoalel po
pulare de fetiţe din Blaş pe anul 
şcolastic 1876/77, Blaşiu 1597 cu 
tiparul seminarului archidiecesan in 
8° p. 88. Cu nn breviar istoric al 
şcoalelor din Blaşiu şi^schiţele biog
rafice a cătorva din cel mal insem- 
naţl literaţi romănf din Transilvania 
in secolul 18 şi 19.

e) Programul gimnasiulul superior 
preparandiei, şi şcoalel populare de 
fetiţe din Blaşiu pe amţl şcolastic 
1877— 78, Blaşiu 1878 cu tiparul 
sem. archid.ecesanu. Acest program 
interesant din toate punctele de 
vedere conţine intre altele şi un 
tratat istoric importatnt asupra o-

riginel, continuităţiel, şi petrecerel 
Rumânilor in Dacia lui Traian pănă 
la anul 1309.

Antonescu G. M. Dicţionar Fran- 
ces-romăn şi romăn-frances, cules 
din cele mal bune Dicţionare fran- 
cese 2 voi. Bucureşti, librăria G. Io- 
nide et comp. 1874 in 12° p. 
337— 589.

Antonescn, M. Natura şi carac
terele pedepsei, Bucureşti in Tip. 
a Lab. Romăn 1875 in 8° p. 73.

*  Anuarul armatei romăne pe anii 
1874, 1875, 1866 şi 1877, Bucu
reşti imprim. Statului 1874— 1877 
in 8° voi. pe 1877 p. 464.

* Anuarul legislativ a ziarului 
.Dreptul* pe anii 1874 şi 1875, 
Bucnreştl tip. Curţii 1874— 1876 in 
8° p. 171.

Ardeleana Iosif. Cuvântări bise- 
ceştl, ? 1875 in 8° p. ?

Argeşianu S. Căteva cuvinte a- 
supra coeerel in genere, Bucureşti 
tip. Dorot. P. Cucu 1878 in 8° p. 38.

Âricescu C. D. a) Revista Archi- 
velor Romăniei. Indice de documente 
aflate in archiva Statului, 2 bro
şuri. Bucnreştl imprimeria Statului 
1874— 1876 in 4° p. 750— 116.

b) Istoria revolnţinnel romăne de 
la 1821. Craiova tip. G. Chiţu şi I. 
Theodorian 1874 in 8° p. 379.

c) Acte justificative la istoria Re- 
voluţiunel romăne de la 1871, Grai- 
ova tip. G. Ghiţu şi L Theodorian 
1874 in 8° p. 225.

d) Corespondenţa secretă şi alte 
acte inedite ale capilor revolnţiunel 
romăne de la 1848 şi ale adminis-j 
traţinne! de la Balta Siman, 3 bro
şuri. Bucureşti, tip. Ant. Mănescu 
şi tip. Naţională 1874 in 8° p. 
94— 117— 143.

Arion Ant. 1. O datorie de con
ştiinţă către patria şi familia mea, 
Bucureşti tip. Thiel şi Weiss 1878 
in 8° p. 116.

Arion, C. Delà pnisance paternelle 
a Rome en -France et en Roumanie, 
Paris 1878 in 8° p. 275.

Arneth, A. Creaţiunea şi desvol- 
tarea spirituală primitivă a omeni
re!, tradusă de Teod. Ceontea Ara- 
du tip. Ştef. Gyulal 1877 in 2° p. 12.

Arsénié, T. M. Noua colecţiune 
de basme saâ istorii populare Ed. 
II. 2 broşuri, Bucureşti tip Th. Mi- 
băiescu 1873 iu 16° p. 199— 124.

Athanasiade : Michaiû Vilediû, Bu
cureşti tip. Al. A, Grecescu 1878 in
8° p. 61.

Athanasiu I. M. Coima resplătită 
sad justiţia, daarnă fantastică in 
5 acte şi 8 tablouri, Craiova tip. 
Th. Macinca şi R. Samitca 1878 in 
12 p. 99.

Âthanasescu Mihail : a) Noptea pe 
lnnă, serenada p. v. şi p. piano, b) 
La harpa mea, romanţa p. v. şi pia
no, c) Un adio, romanţă, Bucu
reşti Edit. I. Sandorovits et comp 
in 4°.

Âtiak C. N. Iidovil la congresul 
din Berlin saă pretenţiunile lor de 
a dobindi drepturi egali cu Roma
nii, Bucureşti tip. A !. A. Grecescu 
1878 in 8° p. 29.

Aubert Elena : Mannalul sistemu
lui metric zecimal, coprinzănd mal 
mult de unasuta probleme rezonate 
asupra transformărei măsurilor şi 
monetelor din vechi in noul şi vi
ceversa, cu figuri in te x t , Ediţiu- 
nea II, Bucureşti ştab. in artele gra
fice Socec, Sander şi Tecln 1878 in 
12° p. 48.

Anrelian P. 8. a) Revista ştienţi- 
fică, ziar pentru vulgarizarea ştiin
ţelor naturale şi fizice, in colabora
re cu Gr. Ştefănrscu, 9 voi. Bucu
reşti n. tip. RomănI 1870— 1809 in 
4° a 384 pays 1356.

b) Ecenomia naţională Buletin al 
intereselor economice, supliment la 
Revista StiinţiBcă 3 broşuri, n. tip, 
Lab RomănI 1873— 1876 in 4° p. 
96— 96— 96.

e) Catechismul economiei politice, 
cu ădaugere de ştiinţă patronului 
Richard, după B. Franclin, ed. II 
Bucureşti tip. lab. RomănI 1874 in 
8° p. 95.

d) Economia naţională ţara noa
stră, schiţe economice asupra Ro
măniei tip. lab. Rom. 1875 in 8 p. 
V III— 229.

e) Bucovina, descriere ecomică, 
însoţită de charta Bucovinei, Bucu-

reştl tip. lab. RomănI 1876 in 8° 
p. X X I— 99.

f) Economia rurală, revista bimen- 
suală de agricultnră comerţ şi in
dustrii agricole. BncureştI n. tip. a 
lab. Rom. 1877 in 8° mare p. 576.

(Va urma).

+
M ARIA S1ME0N M4RC0V1CI,

încetând din viaţă la 16 octombrie 1878. 
6 ore dimineaţa, în etate de 69 ani, în
treaga sa familie, pătru îsă de cea mal 
adincă durere, roagă pe amicii f i  cunos
cuţii cari n’afi priirait bilet de invitaţinne 
să binevoească a asista la eeremonia fu
nebră, care va avea loc marţi 17 octom
brie 1878. Ia 1 oră din zi la domiciliul 
repausateî, strada Brezoianu 21 şi de acolo 
la cimltirnl Şsrban-Vodă.

Teatrul Naţional. —  Marţi, 17 octom- 
bre 1878, pentrn prima oară se va jnca 
piesa: Ray-Blas, dramă in 5 acte.

Theatru francez. —  Sala Bosse). Marţ 
17 Octomvrie, deschiderea etaginnel Les 
Clocfos de Comeville, operă comică in 3 
acte şi 4 tablouri.

BIBLIOGRAFIE

LIBRĂRIA SOCEC & C“ ’
anunţă ieşirea de snb tipar a următoare
lor uvrage in ediţiunl noul:

Aht, Metodă pentrn învăţarea limbel 
franceze, după ediţiunea 129 a autorului, 
coreul l-ia, 1. n. 1 25.

AAn, Metodă pentru învăţarea limbel 
germane, după ediţiunea 83 a autorului, 
cursul l- iii 1. n. I.

(Jirca hrcmia. Gramatica limbel romă- 
neştl partea etimologică pentru clasele 
gimnaziale, preţul 1. n. 2 .

Constantincscu D t. B .% Abecedar românesc 
pentru scoalele publice, ediţiunea 5-a, pre
ţul 30 b.

Qiocancli Eustoţiu G ., Geometria elemen
tară, ediţiunea 9-a, I. n. 1 .

Ciocantli Euttufm G ., Aritmetica teore
tică şi practică, ediţiunea 9-a, L n. 90.

Gorjan A ., Elemente de geografie pen
tru clasele primare, ediţiunea 16-a, 45 b.

Gorjan A ., Metod de geografie cn ilns- 
traţinni in text, partea l-a  pentrn clasa 
Il-a şi IH-a primară, 60 bani, partea 2-a 
pentrn clasa IV  60 b.

Sub tipar, spre n ieşi in curănd :
Constantincscu D r. B . Confesinnea orto

doxă, un volum in 8 °.
Mica biilio/ecă pentru copil, o serie nonă, 

in patru volume in mare lucrate cu 
multă îngrijire şi textul cn mult ameliorat.

La noi spre venzare :
Canlemir D r. Dim itrie, Consilii higienice 

pentru creşterea copiilor, 1. u. 3.
(809— 6— 6 *.

Enrico Croce. — L a  Romauia 
davanh a lt Europa.

D. Comşa şi Eugen Brote. —
Calendarul bunului econom pe anul 
1879, cu mal multe ilnstraşiuni in
tercalate in text.

A ieşit de sub tipar şi se găseşte 
la librării pe preţ de leA 1. 50 b :

•Soli* şi „Haben* sad Cest lu
nea O vreilor in  R om ănia, Studii 
politic şi social de Ion  Slavici.

Mărie Nfzefc.— Româniu— Pocsus 
roumaines. —  Volum de lnx, ediţie 
medievală, tipărită la Bruxelles.

G. Slon. —  O ptrile principelu i 
Contemir, tipărite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Gantacuzenilor şi Brănco- 
venilor. Partea II, Divanul, insoţite 
de nn glosariă. Preţul 3 1. d,

c. s. Stoicescu şi D. St. Căli,
neSCU, profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofie, M anual de sintaxa ro - 
m iin i, pentru şcoalele secundare, e- 
diţiunea a doua.

D. MirOSCU. — A ritm etic i cn mici 
deprinderi de raţionament cuprin
zând peste 1000 exerciţii de calcal 
şi probleme rezolvate şi enunţate, 
pentru uzul claselor p rim arăţi I-a 
fecundară. Un voi. in 8o de 163 
pag. Preţul 1 1. şi 50 b.
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A N U N C IU
U n student b1 facultăţel de drept şi al 
acdlei de sciinţele politice, doreece a se an 
igja la vre un domn advocat cn condi- 
Sţunile cele mal modest posibil. A  se adresa 
ţrada Craiove! No. 44, sa ti la administra 
sinnea acestui jurnal.

Un venti accesoriu destul de 
considerabil

Be asigur^ă persanelor din t6te clasele so
cietăţii cari scie limba germană si cea ro- 
m&nă. Oferte sorise sub D. T. 549 priimesc 
Haasenstein & Vogler. Wien. (806—0)

C E R N E A L A  N O U A
M A T H IE U  P L E S S Y  #

NOUA INVENTKJNE

F A B F U H IR IE  B B 0 IE N E

ED. P I N A U D
S&pun................................... do EXOBA
Essenju pentru batiste . . .  de IXOBA
Apa de toiletta......................de IXOBA
Pomndä .......................... . . d e  IXOBA
Oliu............................... . . d e  IXOBA
Praf de orei . . . . . . . .  de IXOBA
Cosmetic . . . ......................de EXOBA

37, Boulevard de Strasbourg, 37. 
Singurul Deposit allü Aspasiel Mignot.

M ARE SUCCES.

V E L O U T I  NE!
este o

■

Crucea Legiunei de Onoare la Expositionen 
Universala din 1867

CERNEALA NOUA DUBLU-VIOLETA
PE N TR U  CO PIAT

Adoptata de toate adffllDlstraMe celle mari -
Deposit la toti Papstieri ji Dnoesisn

I ASTMA
I Deposite la töte fa

Katarrh, strîngere de 
piept, se vindecă prin 
TÜBE8 LEWAS8EÜB. 

farmaciile mal bune. I
DOCTORUL BLUMENFELD sa mu-

__ . _ _____________tat Ca
lea Moşilor No. 27 vis-a-vis de Pomn-Verde 
(Tamis.)

30̂ 00̂ 00̂ 00̂ 0̂

Eau et Poudres dentifrices
du

F  I E  I R , D E
de la facultatea de medicină din Paris.

P A R IS  -  S P L A C E  IDE L ’O P E R A  - P A R IS  
Se gisosce la top farmacişti, parfumorii şi coaferil.

Medalia de merit decernată Casei D o c t o r u l u i P ik r r e  şi recompenea cea 
mal mare obţinută de dentifrices.

FĂINĂ DE OREZ
de o deosebită specialitate, f6re fină, ne- 
eimţibilă, preparată cn Bismut, şi posedă 
calitatea oea fericită, a da feţei omnlnl.

FRESCITATEA NATURALĂ
a tinereţe!.

C H ,  F A T ,
Parfumeur la Paris, 9, rue de Palx.

Depoeit în BucnrescI la farmacia d-lnl 
F . W. Zu rner, şi la d-nil Appel & C ie

AVIS IMPORTANT

<7 0^oo^oo^o0^oo^oo^oo^cx^ro^rr> ô o ^rK^oo^oo^oo^OQ^on^rif^r>r» r̂ir^rtri r̂ir^ rir^rir>^r x ^ ***^o<'̂ o ç^ oo^o ^

P H A R M A C I A  L.A. „ S P E R A N T IA ’
26, CALEA MOGOŞOAEI, 36.

D E P O U L  M E D I C A M E M T E L O R  F R A N C E S E .
Obiecte de Cancinc şi Articole de Toalete. —  Asemenea se angajezi a efectua 

orî-ce comande din resortul medical.
B R T J S .

rW W W W W W W 1 w w a m

Am onóre a incnnoştiinţa pe Domnii I 
Inginer! topografi precum şi pe Onor. Pu
blic că am aranjat an Atelier Mecanic in 
Strada Berzei No. 25 dnpă sistemul cel 
mai modern, primind comande şi repara- 
ţidnl de instrumente Geodésico, phisice, 
astronomice, telegrafo-electrice, chirurgo- 
medicale etc. etc. cn predai redus de 50°/o 
precnm şi efectuarea de Snnătore electrice 
â 15 franci de cameră.

Rog pe Onor. d-nl Ingineri a mă onora 
cu comándele d-lor şi am fermă încredere 
in a i convige că pene acum de şi aii plătit 
indoit nu aii fost nici nă dată serviţi cn 
lucrări spre deplina d-lor mulţumire; în- 
sărcinându-mă dar a efectua lucrările cu j 
cea mal mare exactitate,^soliditatejjşi prom
ptitudine. gg g^.|

,Cu respect 
j  AMANDUS de H AN s

U N DOMN conoacênd bine 1 imbele francesa Ha- j
liană, germană f i spaniolă (passabil), 

doresce a găsi o ocupaţie intr’o casă de afaceri, 
sau intr'un institut de educaţie. A făcut călă
torii In tdtă Europa.

A se adresa sub iniţialele 8. A. la redacţia I 
Resboiulul, sau strada Mikaiu-Vodă No. 86.

I ” I N S C I I H T I A R E
D E JA  L A  2  OCTOMBRIE A ÎN C EPU T

în Calea MogoştHei, U otol Garni Lazar No. 42 v is-à -v is  rie casele Török

MAREA LIQUIDATE DE MAI MULTE 1000 OUCATI
DE

Lingerie de Yiena şi Paris pentru bărbaţi şi dame
mal mult de 1000 bucăţi costume elegante de flanelă, Pegnoirs pentru dame, un asortiment colosal de pivhet de iarnă ş»

Bucăţi di păn tfă , articole de lină pentru iarnă, mare alegere de zestre

CARE IN INTERVAL DE 30 DILE PANA LA  2 NOEMBRIE
1 T R E B U E  T O T A L  D E S F Ă C U T E  ■■

cu jumătate din pretiul fabrice!
de la o mare firmă din străinătate din causa neasceptatei şi 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 :
f  nn duzine cămăşi brodate pentru dame, camisâne de dame, pan- 
3 U U  talóne de 2 franci, 2.50 franci, 3 franci pănă la 10 franci.500 ̂u**n8 roc *̂* brodate pentru dame, de shirting şi Sanelă, de

I 2.50 franci, 4.50 franci pănă la 13 franci.
rnn bucăţi Pegnoirs elegante, costume, halaturl, de 12 franci, 18 
iiUU franci, 24 franci pănă la 40 franci.

bucăţi cămăşi pentru bărbaţi, cămăşi de ndpte, ciorapi 
din Paris şi batiste englese.

fine

I bucăţi păn^ă oea mal escelentă de Rumbnrg şi din Belgia, bu
căţi mari de 65 ooţl pentru 40 franci, 50 fratcl, 70 pănă la 100 fr.

I bucăţi pichet de iarnă, barchent, alb şi oolorat, 85 ooţl la 11.50 
franci, 12.50 franci şi 18 franci.

P Â N Z A  pentru cércéfurï, 3 ooţl lat fără cusătură, prosópe cole
mal fine, Şervete, feţe de perne de damast, se desfac cu 

8 franci 13, franci pănă la 80 franci.

ACESTA DESFACERE
durézà numai 30 ÿile până la Sf. D lm itrie şi trebue să fie desfăcute până atunci tôte depositele cele mari.

Direcţiunea marei liquidaţiuni de la Grand Magasin de la Paix
Calea Mogoşdeî, Hotel garni Lazar 42, vis-à-vis rie casele TorSk. sos

A n s r x n s r c i l

SprB a albi, 
îndulci şl da palei Iransparinp 

Pasli4ià IV iu 
uă necurmată júnelo 

distrugêndu 
Sbărciiurilc.

Ci'N IVTÎPSt. ^oc*or ’n medicinS 
• VM"» i i  lU d i  şi în chirurgie. Mâ
nioşi şi medic specialist pentru bâtele de 

copii, dă consultaţii în t6te tjilela de la 3 
până la 5 ore p. in. în strada Colţii No. 14.

In Institutul meu fondat li 
va începe curant semestrului 
lt l t i Octomvrie a. c.

Institutul se compune: 1) Dii 
de copil, pentru copil din am 
etate de 3-6 an i: 2) Dintr’o 
mediarS intre grădina de co] 
primară, pentru copii de am' 
3) din patru clase primare c 
totul separate Intre ele, nnd< 
se predă dnpă programa şcâlei 
pa lângă limba ebreică pentrr, 
tnrl şi limba germană după t 
lelor germane.

ED. LU
Strada Sf. Ioan

(807— 0)

P n .U n  rennn,ită esenţă jap*aU AU vindică îndată ori-cei
cap se găsesce la farmacia d-I 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

PUHlIiItlHiiWI
bigienică, inii
preserva ti vă À
ră vindecaţi

__________________________________________________________a-i adanga n 4
găsesce in tâte farmaciile din Univers şi la Paris la JULE9 FERRE, fii 
No. 120 Strada Richelien, snccessor a lui Bron; la BucnrescI la d-nv 
ZURNER, farmacist

Societatea Acţionarilor Căilor ferate Român
P U B L I C  A T I U N E

Conform dorinţei Ministerului de comerciO, va circula ca prol

CU ÎN C E P E R E  D E  DUMINECĂ « /„  OCTOMBRIE
până la nn alt ordin

C J I W  T R E I V  M I X T  
de la BUCURESCI până la MfZIL şi de la BUZtU până fa B U lţ l

Aceste trenuri vor avea ordinea nrmătâre de mers : 
Dini in.

Bncuresc! . . . . . .  Plecare 6 20
C h i t i t ă ...................................  6 48
Baftea.......................................  7 12
P e r i ş .......................................  7 53
C r iv in a .................................... 8 22
P lo e s c l .................................... 9 38
V.-Călngărâscă............................10 05
A lb e s c ! ....................................... 10 22
M iz i l ............................Sosire 11 02

Ante-mer.

Ba zeu . . . . . . . .  Placaj
M on teor...........................
U lm e n î ............................ ...
M i z i l ............................. ./
A lb e e c i .................... .... . I
V.-Călngărescă . . . . .  ţ
Ploescl ..................................  j
C r i v u u .......................  . . 1
P e r i ş ...................................
Buftea....................................•
C h i t i l a ............................... '
BncnrescI.......................Sosiri

Vânzarea biletelor de voiagiS precum şi priimirea bagagiulul şi a mării 
mare vitesă se face ca la trenurile ordinare de voiagiorî. _

BucnrescI, ai/is Octombrie Î878. Direcţiunea de ExploJ

16,600 RECOMPENSA NATIO NAL. 16,600
Fr.

ELIXIR VINOS
FERRUGINOSQuina laroche este un Elixir «înot conţinend 

principíele celor 3 specii de quinquina.
De ua am araci une plăcută el este cu mult superior 

vinurilor seu siropurilor de quinquina Şi lucrează ca 
aperitif, tonic, sau febrifug, in contra affectiunilor 
stomachului, a slăbiciunilor, a anemiei şi a frigu
rilor învechite, etc.

P A R IS , 99 , Strada Drouot, şl la pharmaeiatl 
Deposite la BocuresI la D-nii Ovessa, Rissdorfer, Ziirner, Bruss, Schnu

Dimbovici.

mii abila, Quina Laroche devine unul din i r f l  
tuanti cei mai efûcaci in contra sărăciei saiiJ| 
a decoloratiunei lu i,a chlorotei, alymphatum 
aleuziei. a convalescentelor prea tâmpi,* « l a i  
favoriseaz« digsstiunsa, «ta

LAAAAAAAAAAAAAAAAÍ.* iátáetu i+à**éêiàààààhàt

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSIO!
C .  A D  A M  

à Paris, 2 Carrefour de la Croix Rouge, 2-
Il se charge de toutes les commissions commerciales et d’achat des mtr 

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

n

MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE OE MODA

«atIVKM M
. A .  L  JL B E L L E

J O S E F
F U R N I S O R U L

¡ 2 0 ,  C O L T I T J L  B U L . E V A R D U L U X  S I  

Face cunoscut onor. Clientele, că i a sosit pentru sesonul 
cele mal moderne, faetine elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte fasöne

PREŢURILE CELE
Se priim eşte şi comămp de töte felurile de haiue care 

se efectué^à cu inare promptitudine.

C U R T I  E I
M O Q O S IO A IE I, C A S A  a-REO£aSTTJ,l ¡30

actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urma jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
L ingerie de tóte felurile 
Cravatte Plastrón, Pégate etc. negre şi colorii 
Umbrele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tóte lucrurile de modă

MAI MODERATE
J O S E F  G n Ü I V B A E M

Purnisorul Curţi!, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogofóiel Casele G recen u.


