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(Agenţia Havas)

Je ul delà 7 decemvrie 4 ore seara.

Belgrad, 7 decembre, 
f A ea scopciueî s’n deschis de cStre 

■Milan, care a pronunţat nn dis- 
Kte aclamat.
Izncovicl a fost nninit prezident 
cinei şi d. Vaaici vice-prezident.

Londra, 6 decembre.

( Iede cS generalul Roberts eşl va j 
1 | campania in valea Khnrnm la o- 

I strimtoareî Shutargardan.
Londra, 7 decembre.

I ştirile primite delà teatral rësbo-

1 lirai Şere-Ali ar fi oferit a se an*

1 (8 decern. 9 ore dimin).

Lahnra, 7 dec mbrie. 

Ikosnl Emirului la ultimatol englez 
] El na reiasă a primi provizor 
bgleză. Răspnusul s’a scris dapă 
Ali-Mujidulul.

Parii, 7 decemvrie.
rea ducelui Decazes s’a invalidat.

Peetv, 7 decembre, 

b-ţia austriacă a discutat, in trei 
linţe, politica armată de oontele 

gj-, Acesta n ţiunt un discurs, in 
replicat pe lung şi oa succes la

rile opoziţiei. Apoi s’a primit a- 
ou unanimitate bugetul ministe- 
i externe.

ftv la creditai cerut psutra a se a- 
cheltuelile de ocupaţie pe 1879, co- 
! propus să se «coarde 15 milioani, 
legaţia a priimit propunerea mini- 
I de răsboifi, de a se acorda 20 mi-

Pesta, 7 decemvrie.

jvmera deputaţilor şi in a magnaţi- . 
citit nn decret reg 1, care confirmă 

Irul Tisza şi numeşte pe Sznpary 
II<i de finanţe; iar pa d, Kemenyi 
|}n de comerţiS. Camarile au Iha- 

acoasta.

(8 decemvrie, 8 ore seara)

Peteriburg, 8 decemvrie, 
traiul Timaşef, ministrul din lăun- 
*â dat demisia in măinele impBra- 
ţare i-a primit-ô. Este probabil, că 
ţrtamentul din lăuntro, in locul get 

1 Timaşef, va fi numit contele Şu-

ifc

BUCUREŞTI
Kl, noem. (0) deoemb.

{tea Albastră, pe care a publi- 
| în zilele acestea guvernai en- 
lc, deşi cuprinde numai şi numai 
lente privitoare la ceatiunea af- 

are destulă importanţă prin 
e ce procură atăt adversarilor 
i partizanilor guvernului cărmuit 
rd Beaconsfield, pentru viitoa- 
.iptă parlamentară. In privinţa 
iei,ce decorând lordCranbroock, 
Iul ministru al Indiei, a ntri- 
ordnlut Lytton, vice regele In- 
'controversa există chiar acum. 
depeşe cuprindea, după cum 
e, o expunere a politicei tir-

mate de precedentul guvern in pri
vinţă emirului din Cabul, şi aărta 
in ce şi pentru ce ministerul actual 
a adoptat o linie de purtare deose
bită. Blamul implicit aruncat prin 
acest însemnat document asupra ad
ministraţiei d—lui Qladstone, nu se 
putea să nu provoace reclamaţii din 
partea membrilor acelor admini
straţii.

In deosebi ducele d’A rg y ll, care 
fusese secretar de stat la depar
tamentul Indiei pe acea vrem e, 
trebuia să se crează atins. In ade- 
vfir, el a şi protestat cu putere 
şi cu mult necaz prin coloanele 
ziarului „ Daily News*. Depeşa lor
dului Cranbroock, după părerea duce
lui d’Ârgyll. dă seama despre fapte 
intr'un chip parţial şi proprio a in
duce publicul in eroare. Ministrul, 
după spusa ducelui d’Argyll, a schi
ţat un roman când a înfăţişat pe 
emirul ca un om ingrijat de teama 
Ruşilor, care ar fi cerut Englejilor 
să’l protejeze in potriva ţarului, şi 
care s'a dat in braţele Rusiei pen
tru că predecesorii lordului Lytton 
in India rămăseseră surzi la plân
gerile sale. Toate acestea, zice du
cele, sunt curate născociri; Şere-AH 
n'avea de loc teamă de Ruşi, şi se 
gândea numai la greutăţile din lă- 
untru ale guvernului söö, la inte
resele sale teritoriale şi dinastice; 
aceea ce dânsul voia să capete dela 
Euglitera era numai o garanţie in 
potriva vrăjmaşilor săi din lâuntru, 
şi nemulţumirea iul venea numai şi 
numai din aceea că lord Northbrook 
nu voise să’I asculte aceste preten
ţii. După părerea ducelui d'Argyll, 
emirul chiar daca sincer s ar fi te
mut de Rusia, această teamă n’ar 
fi trebuit să inriurească asupra pur
tării guvernului Indiei. Ex-secreta
rul de stat este din aceia cari, in 
toate cestiunile politicei orientale, 
profesează o încredere implicită in 
buna credinţă şi in desinteresarea 
ţarului şi consilierilor săi.

Din nenorocire insă pentru döu- 
snl, după scrisoarea ducelui d’Argyll, 
purtăud data de 23 noembre, a ve
nit numai decât publicarea Cărţii 
albastre, şi prin această culegere de 
documente oficiale se răstoarnă cu 
desăvârşire vederile şi judecata lui 
politică. După cum se vede lămurit 
dintr’o importantă depeşă a lordu
lui Northbrook, din 15 septembre 
1873, precum şi dintr'o mulţime de 
alte documente atirnănd de acea de
peşă, emirul nu se gândea decăt nu
mai şi numai la primejdiile din afară, 
şi considera graniţa lui despre miază
noapte ca serios ameninţată de ve
cinii ruşi. Un trimis al emirului, in- 
tr ’o convorbire ca .vice-regele Indiei, 
pe la mijlocul anului 1873. se rostea

cumcă „înaintarea ruşilor in Asia 
afi deşteptat serioase temeri printre 
populaţiile Afgauiel; şi orlcăt de mult 
şi de des i-ar asigura ruşii pe afgani 
că nu trebue să aibă nido teamă 
de e l, afganii nu pot să le dee 
nido incredere, şi niciodată nu se 
vor crede iu siguranţă, pănă ce nu 
vor fi siguri că se pot bizui pe aju
torul englejilor.*

Afară de aceasta, lord Nortbbrook 
a trimes acum de curé ud către zia
re o scrisoare, iu care arată lămu
rit groaza ce a produs printre af
gani şi emirului lor expediţia rusea
scă la Kiva. Lord Northbrook repro
duce o parte din propriele sale de- 
peşl, publicate astăzi şi prin Cartra 
Albastră, şi fără să vrea chiar do
vedeşte păpăit că cele ce astăzi se 
int&mplă in Asia nu se poate im
puta decăt numai şi numai politicei 
greşite şi condamnabile a guvernu
lui liberal cărmuit de Gladstone. Pe 
de o parte guvernul acela nu voia 
să admiţă cumcă ar fi fost ceva 
de temut din partea Rusiei; de 
altă parte respingea ori ce propu
nere de alianţă cu emirul, cum şi 
ori ce făgăduinţă de ajutor la în
tâmplare să T atace ruşii. Guvernul 
liberal Gladstone a crezut de ouvi- 
inţă că no’I nevoe nici vreme să se 
mal ocupe cu aceste cestiunl, şi re- 
zervăndu-şl dreptul de amestec, a 
amânat cercetarea lucrului pe o altă 
dată nebotâritâ. Emirul atunci, vâ- 
zâadu-se părăsit de engiejl, aliaţii 
lui fireşti, a trebuit să cedeze de 
frică saâ prin amăgirea intrigilor 
ruseşti.

Deosebirea temeinică intre guver
nul liberal şi cel conservator, acum 
la putere, in Anglia, este că cel 
d'ântâf, cu totul din potrivă cu cel 
d’al doilea, vede in Rusia aceea ce 
spun ruşii iar nu aceea ce este. L i
beralii engiejl cu d. Gladstone in 
frunte-le, chiar după expediţia ru
sească la Kiva, chiar după urzirile 
ruseşti din Orient, chiar după trac
tatul déla San Stefano, n’aü înce
tat d’a îmbrăţişa cauza rusească, ca 
şi cum n’ar fi fost engleji, saâ ca şi 
cum judecata politică şi simţirea 
interesului naţional le-ar fi lipsit cu 
totul.

Liberalii pretutindeni sunt iubi
tori de forme frumoase, de fraze şi 
de formule de sensaţic, filantropi 
nesocotiţi, considerând progresul 0- 
meniril ca o faptă a voinţil indivi
duale, iar nu ca un resultat firesc 
al mersului omenirii prin scurgerea 
vremilor ; aşa sunt toţi liberali, şi 
când zicem liberali, voim să înţele
gem aci pe liberalii cinstiţi, născuţi 
liberali, cari găndesc strâmb şi lu-j 
crează astfel după temperamentul 
lor şi după cum ât tne capul, iar 
nici decnm nu vrem să înţelegem

pe liberalii necinstiţi, făcuţi liberali 
cari gândesc limpede, dar lucrează 
rôQ pentru interesul lor şi după cum 
âl împing poftele şi patimile lor, 
cam bunioară, in micul Paris al 0- 
rientul lucrează vestitul campion 
al „desmoşteniţilor*, marele mag al 
republicel universale, d. C. A. Roseti.

De sigur nn putem faue necin
stea d-lul Gladstone; să nu facem 
deosebire intre dânsul şi preziden
tul Cernerii noastre, care după de
claraţia sa de mal al ltâierl, este 
făcâtor de minuni, ca orice nepot 
al divulul, „Traian*, care este acum 
după resboiû independent, nu ca mal 
nainte, adică are cu ce trăi fără 
grije d’acuma ucolo şi care mal pre
sus de toate iubeşte.

D. Gladstone şi guvernul sâû, pre
ocupat de ideile filantropice şi reli
gioase, aü rémas orbi şi nepăsători 
in faţa intereselor ţârii lor şi a echi
librului internaţional. Guvernul con
servator din potrivă, a urmat calea 
cea dreaptă, şl a vézut dela înce
put că sub firma de sensaţie atârnată 
d'asnpra intreprin IeriI Rusiei in 0- 
rient, se ascundea tendenţa mosco
vită asupra ConstantinopoluluT şi 
scopul nimicirii im pârâţi el otomane. 
Guvernul conservator a simţit că 
misia rusească la Cabul este âncâ 
un pas al Rsiel in potriva En- 
gliterel, şi că nimicirea Turciei nu 
este alta decât pregătirea neapărată 
a unei lupte uriaşe in Asia. Şi ast
fel guvernul conservator a schimbat 
pe dată politica urmată până atunci 
faţă cu emirul din din Cabul, ofe- 
rindu’I o alianţă ofensivă, cerată 
odinioară de câtrâ Emir şi refuzată! 
de guvernul liberal. De astădntă insă' 
era prea târziü ; greşala neiertată 
a cabinetului Gladstone a făcut ne- 
inlâturabil resboiul, căci a lăsat pe 
Şere-Ali să intre in sfera de acţiune 
a Rusiei.

giqne m ilitaire* proiectele acestea 
vor avea de scop : augmentarea cn 
20°/oa retragerilor, ridicarea la 14,000 
oameni a contingentului anual şi 
împărţirea in doâ categorii a celor 
8000 de oameni, care formează re
zerva, care vor fi obligaţi de-a fi 
prezenţi sub steaguri trei luni pe 
an şi la apelurile anuale pentru ma
nevre; persoanele, nesupuse servi
ciului militar, vor plăti capitaţie, 
ceea ce va permite, suprimănda-se 
indemnitatea, plătită astăzi părin
ţilor m iliţienilor, să se îmbunătă
ţească in întregimea lor instituţiile 
militare, fără a spori sarcinele vi
stieriei publice; crearea de cadre 
permanente pentru rezervă şi revi- 
zinnea legii pentru inaintârl in ar
mată din a. 1836. —  Aceasta e o 
schimbare aproape completă a ac
tualului sistem militar din Belgia şi 
un pas insemnat pe calea serviciu
lui universal şi personal. Belgia, de 
şi neutră, e atrasă, ca şi Grecia, in 
mişcarea aceasta şi cnrând nu vor 
mal fi in Europa decât principatul 
Monaco şi republicele Andorra şi 
San-Marino cari vor putea să pă
streze pe elebardieril lor cel vechi 
şi de treabă.

„Monitorul* de duminică publică 
¡naltele decrete Domneşti, prin cari, 
in urma demisiei cabinetului Bră- 
tianu Cogâluiceanu, d. I. Brâtianu 
e numit ministru de interne, ad- 
interim la resboiâ şi preşedinte a lj 
consiliului.

Tot odată sunt numiţi:
D. D. Sturza, la finanţe, d. I. Căm- 

pineânu, la afacerile străine, d. Eu
genio Stăteam la justiţie, d. Mihail 
Ferichtdi, lucrări publice, d. G. Can- 
tili, culte şi invâţâturl publice.

REFORMA IN  OŞTIREA BELGIEI

Discursul regelui, rostit la des
chiderea parlamentului belgian, ve
steşte prezentarea unor proiecte de 
legi, monite a completa organiza
rea militară a ţârii. Duj ă „La Bel-

Congresul Orientaliştilor la 
Florenţa

Al patrulea Congres al Orienta
liştilor, care s’a ţinut in acest an 
la Florenţa, a realizat scopul şi a 
justifi *at importanţa unul adevârat 
Congres ştiinţific, mal mult de cât 
celelalte trei, ţinute succesiva mente 
la Londra la Paris şi la Petersburg, 
ba mnl mult chiar decât toate Con
gresele istorico-filologice internaţio
nale in genere, căci el a reuşit cel 
d’ăutâiO a reuni şi a pane in con
tact unii cu alţii numai pe specia
lişti, respingând din sinul sâO cu 
desâvărşire pe ori ce d iletan t, pe 
orice flutura ş dintre aceia ce se 
cred speciali in to a te , pe simplnl 
temeiú că nu sunt speciali in nimic.

Bioionl acestui Congres âşl ale
sese mal d’inainte in fiecare ţară 
câte unul s&fi mal mulţi d e lega ţi, 
cunoscuţi intr’uu mod european prin 
lucrările lor asupra lingüístico! gene
rale saâ asupra limb.>lor orintale in 
specie. Aceşti delegaţi aveaú drep
tul de a recomanda membri pentrn 
sesiunea Congresului, nu altm intre
lea insă de cât comunicând in ace- 
laş timp biuroulul indicaţiunea scrie
rilor speciale, publicate de către cel 
recomandaţi. Cu acest chip nici un 
profan nu putea să pâtrunză in 
Congres.

Din partea Romăniel, să ştie că 
delegatul, ales de biuroul Congre
sului şi confirmat apoi ^oficialmente 
de către guvernul nostru, a fost d. 
B. P. Iiasdéü, care, la rândul sââ , 
a recomandat de membru pe d. dr. 
Barba Constantinescu, cunoscut prin 
lucrările asupra limbel ţigane , lu
crări aprobate cu căldură de către



ilustrul Miklosicb, unul din cel mal 
mari ţiganiştl continpurani.

Congresul s'a deschis la 12 sep 
teiuvre sub preşediuţa de onoare i 
Alteţei Sale Regale simpaticului A 
medefl, duce d’Aosta , fost rege a 
Spaniei, care a doua zi a dat un 
prânz in Palatul P itti la cel mal 
principali membri al Congresului 
d-lul B. P. HasdeA, ca reprezintante 
al României, i s’a dat la masâ a 
şeaptelea loc lfingâ ducele , alâturl 
cu celebrul liguist Ascoli.

Peste tot aA fost întruniţi iu Flo
renţa cu ocaziunea congresului vr’uâ 
120 de linguiştl şi orientaliştl, din
tre cari cel mal de frunte, afară 
de Ascoli, aA fost : Amari, Benf*y, 
De Qubernatis, De Rosny, Flecchia, 
Von der Gabelentz, Justi, Legge, 
Lenormant, Maspero, Oppert, Renan, 
Roth , Sayce , Schiefner, Vambery , 
Weber, etc. Toţi erafi impftrţiţl in 
următoarele şeapte secţiuni : uord- 
africanâ, semitică antică, arabă, lin- 
guistică generală şi eranică, indiană, 
altaicâ şi chinezo-tibetanâ. Pentru 
a arăta cu câtă seriositate s’a A con
stituit biurourile acestor secţiuni, 
ajunge a spune că un Ascoli era nu
mai vice-preşedinte al secţiunii lin- 
guistice generale, un Oppert numa 
vice-preşedinte al secţiunii semitice 
un Weber numai vice-preşedinte a 
secţiunii indiane.

Cel doi reprezentanţi al Romă 
niei, ambii înscrişi in secţiunea lin 
guistică, aA prezintat congresului u 
timele lor lucrări in această ra 
mură, anume d. B. P. HasdeA o 
pera sa „Cuvinte din bătrâni*, iar 
d. dr. B. Costantinescu : „Probe de 
limba şi literatura Ţiganilor*.

In privinţa acestei din urmă, iacă 
ce zice buletinul şedinţei congrerju 
lui dela 17 Septembre 1878:

„D. dr. B. Constantinescu comu
nică secţiunii planul lucrării sale 
despre Dialectele ţigane din Romă 
nta, o lucrare in privinţa căruia ine 
moriul sâA tipărit şi prezintat con 
greşului se poate considera ca o preş 
curtare saA embrion. Colecţiunea 
cu care d-sa se ocupă, oferă un interes 
nu numai filologic, dar ânc-ă linguistic 
şi literar,Ca probă de această aserţiu 
ne, d-sa citeşte unele pasagie din cân 
tecele ţigăneşti cele tipărite, traducăn 
du-le in limba germană şi insoţindu-le 
de observaţiunl linguisticeşi gramati 
cale. Colecţiunea intreagă, pe care 
d-sa o posede deja, trece peste 8,000 
de cântece.

„Adunarea primeşte cu aplaude 
espunerea oratorului.

„Vice-preşedintele. profosorul As 
coli, mulţâmeşte d- lui dr. Constan- 
tineseu pentru importanta sa colec- 
ţiune, sperând că din vasta lucrare, 
cu care se ocupă, vor rezulta fo
loase foarte mari pentru studiele 
linguistice in genere şi pentru apro
fundarea, atât de grea âncâ şi atât 
de puţin încercată, a dialectelor ţi 
gâneştl in specie. Ca linguist insă, 
ăşl permite de a face o uşoară ob- 
servaţiune fonologică. Forma cazului 
sociativ rumela nu i se pare a fi o- 
formă specială cu suffixul ya, ci este 
o simplă amplificare a vocalei din 
forma anterioară rum e-a (rum eJia, 
rurne sa)  revenind prin urmare tot 
la suffixul sociativ sa.*

Cât priveşte despre d. B. P. Has- 
dăfi, iacă ce zice ilustrul Angelo de 
Qubernatis in Nuova Antologia  dela 
15 octombre 1878, cea mal mare re
vistă literară ita liană, unde, după 
ce vorbise despre bătrânul vicomte 
Strangford, reposat de curăn 1, con
tinuă apoi in următorul m o l:

„Un alt savant, al cărui erudiţiune 
este de asemenea admirabilă, dar 
care, pentru norocul nostru, e âncă 
viO, tânăr şi plin de activitate, este 
profesorul român Hasdeu, care a fi
gurat cu onoare' in secţiunea indo- 
europeâ a ultimului Congres al Orien- 
taliştilor. însărcinat de către actua
lul ministru al instrucţiunel publice, 
George Chiţu, cu direcţiunea gene
rală a archivelor statului, el se apucă 
indatâ a clasifica documentele ş i, 
estrăgănd dintre ele o serie impor
tantă de cele relative la istoria lim- 
bel române, cel ântâl specimen bo
gat de această limbă in a doua 
jumătate a secolului XV I şi Ia în
ceputul secolului X V II ,  publică nu-

meroase testurl, comentate sub ra 
portul paleografie şi sub cel lin 
guistic, in acest din urmă cu con 
cursul profesorului Schuehardt, sub 
titlul de : Lim ba rornănă vorbită in 
tre Í550 — 1600, un volum de 448 
pagine. Documentele sunt, in cec 
mal mare parte, acte de învestitură 
concesiuni, acte de cumpărătoare şi 
de vânzare. Scrise româneşte, dar cu 
caractere cirilice, aceste documente 
ar fi fost inchise pentru studiul ro 
maniştilor, dacă profesorul HasdâA 
nu s’ar fi ingrijit d’a le da şi in tr’o 
transcripţiune latină, adnotându-le 
totd’odată. Mal pe d’asupra, această 
primă serie a t saurilor este urmată 
de două preţioase glosare. Cel d’ân- 
tăiA cuprinde un lung şir de glose 
române, estrase de către HasdâA din 
diferite documente slavo-române din
tre anii 1536— 1589 şi pe care el 
le comentează mal cu seamă din 

untul de vedere linguistic, dar pro
fită in acelaşi timp de orice- oca- 
iune pentru a ne procura notiţe 
8torice şi literare, preţioase pentru 

orl-care lector. Şi mal important 
este glosarul al douilea, care con 
ine un sperimen de dicţionar e t i

mologic al limbel române, preces de 
imgortante date bibliografice despre 
oarecare glosare mânuse*îse române 
In acest glosar, observaţiuuile eti 
mologice ale profesorului Husdăâ, de 
şi pe unele din ele ănsuşl ilustru 
filolog român le dă numai ca pro 
vizorie, sunt totuşi astfel, in* ât toţi 
romaniştii trebue să ureze ca Has 
dăA să intreprinză un in tn g  dicţio 
nar etimologic al limbel române.

„Congresnl orientaliştilor —  con
chide De Qubernatis —  ne mal pro
cură plăcerea d'a cunoaşte pe un 
distins filoleg român, d. dr. B. Con 
stantinescu, care a presintat o im 
portantă lucrare comentativă despre 
limba şi literatura ţiganilor din Ro 
mânia*.

In acest mod, la al patrulea con
gres al orientaliştilor, România a 
fost represintată nu numai prin 
nume, ci prin nişte lu cră ri care a A 
atras atenţiunea străinilor. Trebue 
să constatăm totd’odatâ, u i fără 
mândrie naţională, că Spania şi Por
tugalia, mult mal vechi decât noi 
pe tărâmul sciinţific, n’aA fost de 
loc reprezintate, iar pentru Grecia 
şi Serbia biuroul congresului nu-şl 
alesese nici măcar delegaţi.

Aflăm in acelaş timp că tot in 
Florenţa se publică in acest mement, 
sub direcţiunea d-lul De Qubernatis, 
un mare dicţionar al literaturel con
timporane : D izionario biográfico della 
lelteralura contemporánea, cu pri nzând, 
ntre Celelalte, 50 de notiţe biogra

fice despre scriitori români in viaţă, 
intre care cinci vor fi insoţite de 

portrete, şi anume : A. S. R. Doamna 
Elisa bata, Dora-d’Istria, d. V. Ale 
andi, d. M. Gogălniceanu şi d B.

P. HasdâA.
„Romanul*.

Rescumpărarea căilor ferate

Citim in „Răiboiul* următoarele 
amănunte despre aşa numita res 
cumpărarea căitor fera te  ; credem de 
folos a le reproduce spre a le da cea 
mal întinsă publicitate. Necunoscănd 
insă izvorul de unde au fost culese, 
neputând, prin urmare, aprecia au
tenticitatea lor, ne vom abţ!ne de 
ori ce coinentar, şi vom aştepta vr’o 
publicaţie oficială pentru a analiza 
şi judeca această operaţiune, care 
până acum stă îngropată intr'un 
întuneric aşa de adânc, in cât nici 
măcar mesagiul de deschidere a cor
purilor legiuitoare, care vorbeşte de 
omnibus rebus el quibusdam aliis a- 
dică, de toate ce s'a A iâcut şi nu 
s’aA făcut, precum şi de toate ce se 
vor face şi nu se vor face, nu zice 
un cuvânt măcar despre această 
pseudo răscumpărare. Aceste rezerve 
odată făcute, iată articolul in che
stiune :

Iată punfe’e principa’e ale acestui proiect: 
O grapă de banchierl străini se însăr

cinează a realiza convertirea acriilor vechi 
(Stammactien) şi celor de prioritate, in 
schimb ca nişte obligaţii d'ale statului ro
man, cari vor da o dobăndă de 6°10 pe an.

Se vor incheia doue convenţii: ana in 
tre stat şi acea grapă d» banchierl, şi alta 
intre stat şi societatea acţionarilor.

Dnpă acele convenţii, statal are 
oblig-* a lua asupra ini toată activa şi pa* 
siva căilor ferate—fără insă a ee arăta 
acele convenţii la ce valoare se arcă acea 
pasiva, care cade in sarcina ţăref.

Mai “iuteiîi va trebui ca corpurile legioi 
toare eă voteze anigndonă aceste convenţi 
şi dnpS ce vor avea şi sancţia domească 
se vor sapnne aprobăriel adnnărel general 
a acţionarilor. Dcpă aceasta, grapă ban 
chiorilor va avea să depună cel puţin 
din sania totală a acţiilor, adică a celor 
vechi numite Stammactien şi celor de prio
ritate pentru a fi schimbate in obligaţ: 
noi d’ale statulnl cu 6%

Liberi sunt aceşti banchierl a'şi alege 
ori cari din aceste ob'igaţil, pentru com
punerea acelei treimi. Ea poate fi compn 
să numai din acţiile cele vechi, săli dii 
cele (le prioritate, saii din amăndonă şi ii 
ori-ce proporţie.

Din zioa depunere! acestei treimi, —  
statul garantează S%  dobăndă annală tu 
tulor acelor neţii de prioritate, şi 3 i/a°/ 
la  capitulai nominal al acţiilor celor vechi 
a r i nu a fi fost despuse pentru n iischim  

bate.
Statul priimeşte acţiile de prioritate cn 

133 73% suta, adică cu 33 V3 °/o peste va 
loarea emisiei; iar acţiile cele vechi cu 
60°/o, adică cu 25°/o m al scump decăt 
se Tând acum prin toate p ieţele Eu 
ropeî.

Îndată ce bancherii vor fi depus acea 
treime, ei primesc dela stat o provizie de 
1V »% , (să nu pufniţi de ris), insă asupra 
sumei intregi, cure ar fi trebuit s’o plă
tească statul in caz cănd toate acţiile in 
întregul lor ar fi fost depuse pentru con 
vertirr, şi in cate caz s’ar urca aprocsi- 
mativ ia suma de 177 milioane mărci saii 
221,250,000 franci in titlnri noi.

Afară de aceasta, el mai prim-ec nn 
premiu de 2°/o ia fie-care schimbare, asu
pra capitalului nominal al acţiilo r vechi 
şi celor de p rio rita te .

Pentrn depunerea acelei treimi se laşa 
banchierilor un timp de doi ani,— in care 
nterval convenţia respectivă rentăne o- 

b lîgatoare  pentru stat şi facultativă pen 

ru banchierl.
Dacă pănă la expirarea ac- stor doi bdI 

nn se va rea ljz i depanarea acelei trăi mi 
convenţia va fi considerată de nnlă , fără 
ca statal să fie ia drept a face vr’o pre
tenţie de orice n ă tă ră ii !

Poziţia juridică a tntolor acţiilor şi o- 
bligaţiilor actnale, adică ; a celor prim i
tive numite Stammactien, a celor de pri
oritate şi a obligaţiilor in valoare de 30 
milioane mărci, emise in armă de către 
societatea de acţionari, —  şi cari prodno 
azi o dobăndă de 6 % ,— poziţia juridică a 
tutnlor acestora rămâne neatinsa nes

chimbată ! ?!
P rim a ipotecă se VA constitui acestor 

in urmă, asnpra fondului şi venitului cu

lt al că dor feratj .
După aceasta vine asigurarea acţiilor ce

lor vechi şi celor da prioritate, ceri vor 
rămânea neconvertite, pentru cari se v » 
Constitui a doua ipotecă pe fondul şi ve- 

tul căilor ferate ; —  şi in urma de tot 
vin titlurile cule noi de 6% , cari sa vor' 
emite in schimb cu cele vechi , si pentru 
cari, dacă nu le va ajunge garanţia oăilor 
ferate, se constitue ca garanţie specială, 
venitul monopolului tutunurilor şi acea
sta pe un timp de 33'/» ani.

îndată ce banchierii vor fi depus '/» 
parte din neţii, se va preda statului ex 
ploatarea liniilor.

Se va forma un consiliil de suprave- 
ghiere. cu r . şed iu ţa sau in Berlin saii in 
Bucureşti, şi care nu va avea altă misie 
decăt a se ocupa numai de interesele 
curate ale acţionarilor in marginea acestei 
faimoase convenţii.

Dir cţia va fi datoare a raporta in fie
care an despre starea şi situaţia admini
straţiei consiliului de supraveghere , con
form cu statutele actuale.

Pentru titlurile cele noi se va plăti do
băndă şi amortisment la fiecareatrimestru.

Se va forma nn comitet de cinci mem
brii, care va fi însărcinat cn supraveghe
rea operaţiilor acestor plăţi Doi din a- 
ceşti membri vor fi numiţi de către ban
cheri, şi doi de către guvernul romun. A- 
ceştl patru vor numi nn prezident.

Numai prezidentul trebue .să fie ro
man cu drepturile politice, pe cănd cel 
patru membrii pot fi de ori-ce naţiona
litate.

In caz de diverginţă de opinie in ale
gerea prezidentului, acest din nrină va fi 
numit de tribunalul comercial din Bucu
reşti.

Cel doi membrii numiţi de banchierl vor 
fi d’a dreptul şi membrii consiliului de 

supraveghere.
Banii destinaţi pentru dobăndă tiimee- 

trială şi pentrn amortisment, vor trebni 
să fie depnşl ou o lună înaintea termenu
lui in mănele comitetului şi acesta ’ i va 
depune la cussa de depuneri şi consemna
ţii, păstrănd o cheio unul din membrii nu
miţi de bincherl, a doua oheie noul din 
membrii numiţi de guvern, şi Qna de di
rectorul acelei casse.

Sumele necesare pentru aceste plgţf Be 
vor lua.

l-ia . Din Veniturile neto ale cailor ferate; 
dacă aceste nu vor fi suficiente, se vor 
lua din veniturile monopolului tutunurilor 
iar in cazul cănd nici acestea nu vor a- 
jonge, atunci statul va fi dator a plăti 
din orice a lt fond

EXPUNERE DE M OTIVE.

In urma nonei situaţi uni politice in care 
se află ţara noastră, a căreia independenţa 
absolută este astăzi recunoscuta de Pute
rile străine, suntem datori a veghi a mal 
mult poate decăt in trecut, ca interesele 
noastre politice şi economice să fie bine 
apărate şi snsţiaute ia sinul marei familii 
europene in care am intrat.

Astfel relaţiunile noastre exterioare sunt 
menite a lua o extensiune din ce in ce 
mal mare.

Prin armare se simtă nevoie de a se in
troduce noul reforme, snb toate raportu
rile, in organizarea ministerul ai afacerilor 
străine şi in specie a reprezentaţiunei ţări 
in străinătate.

In faţa acestei necesităţi, am elaborat 
nn proiect de lege suplimentară la legea 
organică a ministerului afacerilor străine.

Acest proiect corespunde cerinţelor nonei 
noastre sitnaţiunl politice şi va da guver
nului mijloace de a avea un corp diplo
matic şi consnlar capabil, experimental şi 
distins, care să reprezinte ţara in strină 
tate şi să apere, dnpă direcţiunea ce i se 
va da, interesele noastre politice şi eco 

nomice.
Fnpunănd dar la deliberaţinnea şi apro 

barea onorabilei Adunări sus zisnl p ro ic t 
am onoarea a adăoga, ca budgetul minie 
terulul afacerilor străine pe anul viitor 
este pus in armonie cu noul proiect de 

organizare aci anexat.
Ministrul afacerilor străine, Cog&lniceanu

\ de uşieri şi altele. Această sumă, 8 
determinată după condiţinnile par 
ale fiecărui post şi acumpetea rel 
vieţui in fiecare reşedinţă, formează 
pi toi special in budgetul annal al 
ternlni afacerilor străine, conform 1 
lui aci anexat sub litera A.

Art. 9. Secretarii de intăia clasă 
bucura da nn tratament fix de 1,< 
pe lună.

Secretarii de a doa clasă şi secreh 
terpreţi de nn tratament fix de GOt 

lnnă. «I
A r t 10. însărcinaţii de afaceri j 

terim, cănd titularul legaţiunel este i 
gedifi care trece peste 15 zile , safl 
postnl este vacant, aA dreptul la o f  
uitate ce se va fixa prin regulament! 
văzut la art. 7 şi care se va lua diţ 
tnoii le de reprezentare afectate şeful 
slanei.

Art. 11. Chiria localului legeţif 
este ioscrisă anual in budgetul mini 
lui afacerilor străine.

Í

i r

Lege suplimentară relativă la legaţiu- 
nele ţ i  consulatele romăne in  stră in i 
tate precum  ţ i  la  adminislrafiunea 
centrală a m inisterului a facerilor
străine

T IT L U L  I 

L e g a ţ l u n l  
Despre personalul diplomatic.

Art. 1. Pe lăngă posturile diplomatice, 
prevăzute la art. 41, din legea organică a 
ministerului afacerilor străine, din anul 
1S73, şi anume: la Buriin, Belgrad, Con- 
stantinopole, Londra, Paris, Roma, Peters- 
burg şi Vieua, sunt instituite asemenea 
legaţiunî la Brnxelles-liaga, Athena şi 
B^rna.

Art. 2. T itlu l şi clasa agenţilor diplo
matici sunt determinate prin decret Dom
nesc in urma avizului consiliului de mi
niştri.

A rt. 3. S cruţări de leguţinnl, de Sntăia 
şi a dona clasă saii secretari interpreţi, 
snnt aşezaţi la diferitele posturi diploma
tice.

Secretarii de cl sa a dona şi secretarii 
interpreţi vor putea primi titlul şi face 

funcţiunile de cancelarii.
Art. 4. Diferitele legaţiunî vor putea 

avea ataşaţi, retribuiţi eafi nu.
Art. 5. Şefii misiunilor diplomatice, pre

cum şi personalul legaţi uni lor fără excep- 
oepţiune de grad , pot fi întrebuinţate in 
administraţinnea centrală a ministerului 
afacerilor străine, cănd interesele serviciu
lui vor cere [presenţa lor. In acest caz el 
'şl conservă gradai şi ee bucură de aloca- 
ţiunele afectate postului lor.

Art. 6. Dragomanii pot fi ataşaţi la le- 
gaţiunile din Orient.

Art. 7. Un regulament special va fixa 
condiţiunile de admisibilitate şi de înain
tare ale ataşaţilor şi secretarilor de ăntăia 
şi a doua clasă, precum şi poziţiunea, 
drepturile şi obligaţiunile personalului in 
tr<g al legaţiunilor romăne.

Art. 8. Tratamentul fix al fiecărui ş f  
de legaţiune este de 1,500 Iul pe lună.

Şeful misiune! mal primişte, pe lăngă 
acest tratament f ix , o samă snb titlul ds 
cheltuieli de reprezentare, de oancelarie,

TITLUL II 
C o n s u l a t e

Despre personalul consular.

Art. 12. Personalul consulatelor, p 
rute la art, 41 din legea organică a 
nisterolol afacerilor străine, este imf 
in doă ca tego rii:

1. Consulii trămişl şi retribuiţi, 1
2. Consulii locali şi neritribuiţî. 1
A rt 13. Personalul consulatelor d<

ma categorie se compune;
a) De consulii generali cari pot 

şi titlul de agenţi politici saii insiirc] 
de afaceri.

b) . De consuli,
o). De vice-consoli.
Art. 14. Personalul consulatelor cl

doua categoriă se compune:
a) . De consuli generali,
b ) . De consul! sau vice-oo isuii,
c ) . De agenţi consulari.
Art. 15. Autorităţile consulare re 

buite (consuli de carieră)anat stabiliţi fi
Alecsandria (Egipt).

Capitala Bulgariei.
Capitala Rumelieî.
Constau tinopole.
Bnda-Pesla.
Braşov.
Reni.
Cernăuţi.
Salonica.
Sibiu.
Orşova.
Ismail.
Suceava.
Vidin.

Ruscink
Silistra.
Vama.

Art. 16. Vice-consulii sau cancel 
şi interpreţii retribuiţi pot fi ataşuţt 
diferite posturi consulare de ăntăia 
gorie.

Art, .17 T itlu l şi gradul acestor cal 
snlate se vor fixa prin decret domnea 

Art. 18. Erecţiunea sau suprimarea cl 
sulilor de a doua categorie se face 
decret domnesc.

Art. 19. Ia  ţările in care se află o 
gaţiune rornănă, consulatele de diferite 
de sunt puse sub autoritatea şefului 
siuneî diplomatice.

Art. 20. Regulamente speciale vor ^ 
condiţiunile de admisibilitate şi de in 
tare ale personalului consulatelor in 
nere, precum şi poziţiunea, drepturile] 
obligaţiunile acestui personal.

Art. 21. Jurdiscţiunea civilă şi crini 
nală a consulilor se exercită conform drf 
turilor resnltănd din stipuHţiunile con vl 
ţionale saii din usul consacrat

In materie civilă şi comercială, conj 
Iul, asistat de doul asesori aleşi dintre 
ţionalil notabili, judecă toate contestaţi 
ni le intre romani. Apelările contra sentj 
ţelor consulare sunt făcute in lintea ct 
ţel de apel din Bacureşti.

In materia criminală şi de simplă poli 
(crimele, delictele saQ contravenţiuuile) 
urmează ast-fe l:

Dacă este vorbi de o simplă contrave] 
ţiune, consolai judecă singur şi fără ap 
dacă este vorba de un delict, consulul j  
decă asistat de doul asesori, cu res era 
dreptului de apel la cartea din Bucureşti 
dacă este vorba de o crimă, eonsulul era 
însărcinat on instrucţiunea şi prevenil 
sete trămis, ou procedura şi piesele de cd| 
vicţiune la parohetnl procurorului gene 
pe lăngă cartea din Bucureşti.

Art. 22. Tratamentul personalului conf 
salatelor este fixat conform tabloului 
anexat sub litera B.

Ari. 23. Chiria localului consulatelor

Iul con* 
ului j

elor



T I M P O L

iste in se rină anual in budgetul mi* 
lai afacerilor străine.

T IT L U L  III 
Dispoziţiunl comune.

24. Maninbriî corpului diplomatic 
ifi salar romSn ’şi perd postările pen* 

a, arils următoare.
i.bus de încredere şi divulgare de 

ile poetolol.
[Conduită nedeamnft de caracterul ce

■Imoralitate probată prin fapte dove-

Oelapidare de bani pnblicl. 
ituirile pentru aceste patra cazuri 
face in urma unei anchete compn- 
trel funcţionari superiori sa ii egali 

f litu lu i, aparţinând corpului diploma- 
consular,

T ITLU L  IV
Administraţiunea centrali 

«r personalul admhustrafiei centrale
. 25. Personalul şi tratamentul ad- 
raţionel centrale sunt fixate conform 
Iul aci anexat sub litera C. Iar acel 
tarilor, conform tabloului aci anexat 

itttera D.
jft. 26. Denumirea fuuoţiunilor şi ola- 
ijr a hierarchică, după care funcţionarii 
kdeplineso atribuţinnile lor şi sunt 
Irdonaţî unii altora, vor face obieotul 
IJphgalament special.

27. Funcţionarilor administraţiunel 
e K se poate da, prin decret dom- 
titlurile diplomatice sail consulare 

Se pentru personalul reprezentaţi unei

exterioare, ţinăndu-se compt de serrioiile 
aduse de fie care şi de poziţiunea lor hie- 
rarohioă.

T IT L U L  V
Dlsposlţiunl tranaitorlT 

Art. 28. Ori ce disposiţiunl contrarii le- 
gel de faţă sunt şi reman abrogate.

Ministru, Kogălnictam.

TABLOUL A. 

L e g a ţ i u n i  
Cheltuel! de reprezentare, de 

uşieri şi altele, acordate anual 
legaţinn! la :

Athena , .........................
B e r l i n ................................
B elgrad .................................
B rn x e lle e -H a ga ................
Coastantinopole....................
Londra ................................
P a r is ................................
Petersburg . • .................
Roma.....................................
V i e n a ................................
B e r n a ....................

cancelarie 
şefilor de

lei 20,000 
36,0.0 
12,000
25.000
36.000
36.000
36.000
40.000
36.000
36.000 
20,003

TABLOUL B.
C o n s u l a t e

Tratamentul mensual al consulilor de 
carieră şi acel al pereonalulal ataşat după 
trebainţă la diferitele postări consulare: 

Leafă Chelt. de repr. 
Consulul general . lei 1,000^
Consulat...................  800
V.-con. sa ii cancelar > 400
Interpretul................  300

1,0 0 0

TABLOUL C
STATUL PERSONALULUI ADM INISTRAŢIUNII CENTRALE

NUMIREA FUNCŢIUNILOR

RETRIBUŢIUNI

Pe lună

care
Total pe ao

1500 18000
1000 12000

1000 12000
600 7200
400 9500
200 2400

500 12009
300 7200
150 3600

400 4800
150 1800

400 4800
250 3000

250 3000
250 3000
250 3000

600 7200
400 4800
250 3000
150 1800

400 4800
200 2400

350 4200
200 2400

138000

M in istru l...............................................• .
Secretarul general şi directore . . . .

Diviziunea ‘politicii şi a protocolului

Secretar redactor............................   . ,
Şef de cab inet..........................................
Sub secretari.............................. ....
C a l i g r a f ...................................................

Diviziunea consulatelor şt contenciosului 
Şefi de secţiune şi secretari interpreţi .
Şefi de biurofi clas'i II 
Copişti

B iurou l de navigaţiune şi de statistică

Şef de biurofi clasa I ....................................
Copist . . .....................................................

B iuroul ceremonialului şi ordinului Steaua Romă 
niel şi altor decoraţiunl şi medalii romă ne şi străine

Şef de biurofi clasa I ..................................
Adjutor...........................................................

Biuroul interpretului

Interpret pentru limba greacă, . . . .
. . „ germană . . .
,  • ,  m să ..........................

Diviziunnea comp labilităţii, fon d u rilor, personalu
lui, material, ţasportu rl

Şef al comptabilitâţil cu titlu de şef de divizie
Şef de biurofi clasa I .....................................
Verificator..........................................................
C o p is t ...............................................................

B iurou l archivelor şi bibliotecii

Şef al archivelor şi bibliotecar.....................
Adjutor...................... .........................................

B iuroul de înregistrare şi de expediţiune

Ş e f ....................................................................
Adjutor...............................................................

Total.............

NUMIREA SERVICIULUI
Retribiiţiunl Diurne

TOTAL PE AN

Pe lunii fic-caro

Report . . 138000

Şef al lipcanilor şi curier al
[ministerului 150 1800

Lipcani c ă l ă r i ..................... 120 2880
Lipcani pedestri..................... 80 3840
îngrijitor 140 1680
Odâiaş . . . . . . . . 80 960
Grădinar . . . . * 150 1800
Rindaş..................................... 80 960

Total general . . 1ÍH92Ó

TABLOUL D.

STATUT PERSONALUEUI PORTURILOR

Ö
tfflO
ÖaO

£

NUMIREA FUNCŢIONARILOR
Retribuţinnl Dinrne

TOTAL PE AN

Pe luni fie-care

Portu l Brăila

1 C ă p i t a n ............................. 300 3600
1 D ra g o m a n ......................... 150 1800
1 C o p is t ................................. 120 1440
4 GnardianI............................. 60 2880

F ortu l Galaţi

1 Căpitan................................. 300 3600
1 Dragoman............................ 150 1800
1 C o p is t ................................. 120 1440
4 GuardianI . ......................... 60 2880

Portu l Sever in

1 C ă p i t a n ............................. 250 3000
2 GuardirnI............................. 60 1440

Portu l G iurgiu

1 C â p itA n ............................. 250 3000
2 GuardianI............................. 60 1440

Total general . . 28320

Situaţia Rusiei şi a Engllterel 
in Asia.

Citim in ,1a République française*:
Pentru a aprecia cu exactitate 

coudiţiunile strategice iu care ruşii 
se găsesc acam in centrul Asiei, ar 
trebui să se cunoască intr'un chip 
precis frontiera meridională a Turches- 
tantilul. Dar această frontieră este in
decisă, fie pentru că ea păşeşte peste 
oare care teritorii ale căror locuitori 
pretind că suntăncă independenţi, fie 
pentru că in fie care an trupele ţas 
rulul Înaintează cu căte o nouă sta
ţie către sud.

Ne vom încerca cu toate aceste 
de a da o idee generală.

Frontiera meridională a Turkôs- 
tanulul se imparte strategic in trei 
trunchiuri principale : acel de vest, 
care merge de la marea Caspică 
pănă la Amu-Daria ; acel de la cen
tru care urmează cursul acestui flu- 
viă : acel de ost, care se întinde 
pănă la cercul Kulda. La fie care 
parte a acestei frontiere corespunde 
o zonă deosebită de operaţiune ; la 
vest contra Turcomanilor, Persiel şi 
Afganistanului, la centru contra 
Buchariel, Chokondnluf, Afganista
nului şi Hindu8tanulul ; la ost con
tra Chinei.

Intre marea Caspică şi Amu-Daria 
traseul frontierei este de tot vag. 
Pleacă din portul Ashurada, pe coasta 
sud-oşti că a acestei mări, dar nu se 
ştie dacă această frontieră este for
mată de Attrek, după cum o afirmă 
perşii, sad de Gurgan, după cum o 
pretind ruşii. Aici este cu toate 
aceste o chestiune foarte importantă, 
căci aceste două riurl formează o 
linie de operaţiune excelentă către 
Herat. Ruşii fiind stăpâni absoluţi 
pe navigaţiuuea mârel Caspice, ni
mic nu l’ar fi mal uşor de cât & 
face să le vie oare care trupe din 
Europa până la Ashurada şi de a 
le indrepta in contra acestui oraş 
care este cheia Afganistanului, iu 
cazul când ar putea să dispue fără 
contestaţiuue de drumurile care re- 
urcă cursul Ateethulul şi Gurgauulul. 
Frontiera străbate apoi deşertul 
Eurthoman, după aceea atingea par
tea de jos a fluviului Amu-Daria 
puţin spre nord de Kiva. Care este 
traseul sôû prin mijlocul stepelor de 
Khorezm ? Aceasta este peste pu
tinţă de a arăta astăzi, căci tribu
rile nomade ce strebat prin aceste 
stepe nu recunosc nici suzeranitatea 
ţarului Rusiei nici pe acea a şahu-

lul Persiel. In acest moment chiar, 
generalul Lomachine operează iu a- 
ceastâ parte in capul unei coloane 
expediţiouare, care după cele din 
urmă noutâM, ameninţă localităţile 
Merv şi Mesched.

Partea centrală a frontierei me
ridionale a Turkestanolul. se intinde 
pe malul drept a fluviului Amu-Daria, 
de la imbaeâtura sa iu marea de Arai 
până la inâlţimele Bokhariel; după 
aceea trece pe la nordul acestui 
oraş pe la sud de Samarkand şi re
vine către cursul superior al Iul 
Amu-Daria. Frontiera desparte dar 
Turchestanul de deşertul de Klia- 
rezm, de Buckharia şi chanaturile 
afgane situate la nordul Gabululul. 
Diu luna lui iunie diu urmă, ruşii 
operează dincolo de această fronti
eră dar nu se cunosc âncâ rezulta
tele acestor operaţiuni. Sâ ştie nu
mai că trei coloane a& fost îndrep
tate către suJ, la dreapta colonelul 
Grotenhelm a plecat de la Petro- 
Alexandrovsk, in împrejurimile Ki vel, 
aü reurcat malul drept a lui Amu 
Daria şi afi trecut peste acest flu- 
viü la Tehirguia, aproape de Bo
chara ; la centrul generalul Trot^ki 
s’a mişcat de la Samarkan 1 spre 
Djau ; la stânga, generalul Abcanow 
a inaiutat de la Marguelan, in Fer* 
ganah, până la Vuadil. Capii aces
tor coloane trebuiafi sâ primească 
in urmă instrucţiunile necesare pen • 
tru a continua operaţiunile. Nu se 
ştie care era obiectivul acestor ope
raţiuni, dar este destul de uşor de ghi
cit. Ruşii uu pot srébate deşertul de 
Kharem care se intinde intre Amu-Da- 
riü şi marea Caspică, şi dşl propun deal 
incunjnra după cum &Ú trebuit deja 
sâ facă şi cu stepele de Kizil-Kum 
ce despart cursul fluviului Amu-Daria 
de acel al lui Syr-Daria.

Aceste mişcări, ce ruşii execută 
prin est şi prin vest, li va pune la 
indâmânâ principalile puncte strate
gice a Persiel orientale, a Buchariel 
şi a Afganistanului. Trebue ca ei sâ 
ocupe aceste puncte pentru a a- 
şeza solid cucerirele lor pentru a 
desvolta comercial lor.

In fine, Turchestanul este limitroa 
al Chinei in cea din urmă parte a 
frontierei sale meridionale. Aceastf 
este tot aşa de puţin difinitâ ca şi 
cele precedente: ea pleacă de pe 
platoul de Pamir, apoi atinge la 
nord lanţul safi ramificaţiunile mun
ţilor Tkian-Skan şi Altai. In acea
stă parte se găseşte cercul de Kul- 
dja, ocupat provizoriu de ruşi dela

1870 şi reclamat astăzi de ¿China.
In resumat, ruşii sunt fatalmente 

condamnaţi a înainta câtrâ sud, atât 
pentru a ajunge la marea cale co
mercială care străbate Asia, de la 
est la vest, cât şi pentru a da Tur- 
kestanulul fronti< ri naturale. După 
ce ei vor ocupa localităţile cele mal 
importante prin care trece această 
cale, vor fi incă siliţi de a intinde 
posesiunele lor până ce vor fi sta
biliţi pe o parte a litoralului mârel 
Indielor, afară numai dacă Anglia 
nu-I va opri. Acesta este in adevăr 
obiectivul lor final. Starea actuală 
a Persiel a Afganistanului şi a Bf- 
logistauulnT, departe de a le crea 
obstacole, face din contra înaintarea 
lor mal uşoară. Ei vor fi poate im- 
pedecaţi momentan de China, cu 
toate că nu are nici un interes di
rect. Dar greutăţile materiale a ope- 
raţiunelor militare in aceste ţări 
deşerte şi fără resurse vor ingreuia 
considerabil marşul lor, mai cu sa
mă dacă Anglia caută a li se opune.

Această din urmă putere este ţi
nută de a lua de pe acum toate mă
surile proprii pentru a intârzia so
sirea ruşilor pe frontierele Hindo- 
stanulul, din acest punct de vedere 
chestiunea Afganistanului are o aşa 
de mare importanţă in circoustan- 
ţele actuale. Condiţiunile strategice 
şi comerciale in care se găseşte im
periul ÂDglo-Iudiean cere imperios 
ocuparea permanentă a câtorva po
sturi pe principalile căi de comuni- 
caţiune de care ruşii ar putea sâ 
se servească iu urmă. Prestigiul An
gliei ar fi grav atins dacă guvernul 
britanic nu va adopta numai decât 
o ţinută foarte energică. Mal târziu 
comerciul séü va fi fără indoială 
compromis, mal cu samă dacă ruşii 
vor executa drumurite de fer pro- 
ectate de-a curmezişul Caucasulul, 
Persiel, Afganistanului şi Turkesta- 
nuluf, căci construcţiunea acestor 
linii va deturna mărfurile venite din 
Asia de la direcţiunea pe care o ur
mează astăzi.

Dar această din urmă eventuali
tatea nu se va realiza până peste 
mal mulţi ani. Marea Britanie are 
dar tot timpul necesar pentru a iu- 
lătura pericolul. Ruşii au, ce e drept, 
in marea Caspică şi in marea de 
Arai, dauă baze de operaţiuni exce
lente. Ei posed tot cursul floviu'ul 
Syr-D.iria şi aproape pe tot acel a 
lui Amu-Daria, care formează foarte 
bune linii de iuvaziuue. Cu toate a- 
cestea ei nu vor putea incerca până 
peste mult timp iuterprinderi mari, 
căci ei uu au resursele suficiente 
pentru a li duce la bun sfirşit.

B IB L IO G R A F IE

Dr. Bărbii Constantinescu, — 
Limba şt literatura ţiganilor din Ro- 
mănia.

Enrico Croce. — La Romanşa 
davanti a lt Europa. Firenze 1878. 
Broşură 8o mare 50 pagine.

Mărie Nizet.— Româniu— Polsies 
roumaines. —  Volum de lux, ediţie 
medievală, tiţârită la Bruxelles.

D. Comşa şi Eugen Brote. -
Calendarul bunului econom pe anul 
1879, cu mal multe ilustraşiunl in
tercalate iu text.

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

„S o li“ şi „Uaben* safi Cestin- 
nea Ovreilor in Romftnia, Studia 
politic şi social de Ion Slavici.

G. Sion. —  Operile principelui 
Contemir, tipărite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brâuco- 
venilor. Partea II, Divanul, insoţite 
de un glosări fi. Preţul 8 1. n,

A eţit de sub tipar : Igiena au
gurul manual elaborat conform pro
gramei oficiale pentru şconlele se
cundare. De vfinzare la librâriele 
din Bucureşti şi Craiova.

NB. Această carte este de reco- 
mandât şi familielor.

Ir im ia  £lrcă. — Gramatica hm - 
beX Române.



0 : MEDALIA LA KXP0ftfTIU*tA DIN PARIS

DEJUN pentru COPII
Pentru a fortifica pe COPII şi persônele slabe de pepl, de slomach, saft 

atinse de chlorose anemie, cel mal bun şi cel mal plăcut dejun este

R A C A H O U T  D E S  A R A B E S
aliment nutritif şi reconstituant, preparat de către Delangrenier. 

Deposit în Bucurescl, la D-nii F. W. ZUrner, Risdorfer, şi DimbovicI farmacist.

Siropul DruIul Zed 
are ca basn Codeina si Tolu; ci iniocueste 
Pasta Zed si poate (1 intrebufntal pentru a 
Îndulci ceaiurile si laptele copiilor seu bolna
vilor. In contra irrilatiu ailor peptvlui si ale 
pulmonilor, a testelor învechite, bronchitelor, 
truselor >iiagaresci,catarrhelor, t aromatelor, ele.

Paris, 22 , strada Droaot si Ph'11. 
Deposite la Bucurescf la d-nil Oves?a. 

tissdörfer, Bruss, Cchmetta, /Ürner, Dim- 
boricl.

APOÎEM'nlii de SANTÈ LEMAIRE consiliata de căt re ct*ï mai mari iiiëuccï din lumea iutreagă cura-
ríle. Frisesce radicalmente : hyeteria, guita fpodagiră) re uniat ¡smu Iii, migrena, congesţiuDil© cerebrale. Dora- 

nulu Professorü Meniére in cursulu şefi la şcdla de Medicină din Paris ţ)ica elevilorü s e l: Amü adop-
tetu :çi vS recommanda epecialmente Aposema de Santé de Lemaire in conslipaţiunt, etc.

La Pharmacia, 14, rue Grammont, Paria.— La Bucureşcî, Zürner, Pharmacists, la JaÿY, Racowita 
Pharmacists, la GalaU, Marino Curtovits, Pharmaciatû gi in töte Pharmaciilc.

A  vis Domnilor Medici.
SIROPUL

Doctorului FOKGET. 
Cel mai bon remedia

MERSUL TRENURILOR
PE LINIA

BUCURESCl - GIURGIU (Smârda)
V a l a b il  d e  l a  ' Î octoSbwk18 1 8 7 8  p a n a  l a  n o i  d is p o s it h  

BUCURESCI-GIURG1Ü

pentru curansina Guturaiului, Tusei, Tu- 
sel Măgăruşii, Insomniilor, Irituţinnilor 

[ nervöse, şi contra tutnlor bôlelor de pept, 
| satisfăcând at&t dorinţa medicilor, cât şi 
' a bolnavilor; nă linguriţă este destul.

Iu Paris la D. CHABLE, rue V i vienne, 
36, şi In etreinătite se atiă la toţi farma
ciştii şi droghistii.

I Deposit la farmaciile D-lor Züruer, Ris- 
. dörfer şi E itd , la D Oveesa drogistnl, şi 
I la D. Dembovici.
I

T T higienită, infailibilii 
preservativo. Singa-j 
ră vindec&tóre fărll 
a-i adauganimic. S il

găstste iu töte farmaciile diu Univtrs şi la Paris la JULES FERRÉ, farmacist{ 
No. 120 Strada Richelieu, successor a lui Brou; la Bucurescl la d-nu I. W ,f 
ZURNER, farmacist.

« »  v m  w v  W v W W v W v v v t tW ír v v w fv v v v & im fv v v v v v v v if& f í f « m u

-------çÇo---- :

Tr. No. I 
Diminua

Bucurescl . . Plecare 9 15
J ila v a .............................. 9 27
SinteştI (Halta) . . . 9 33
V id ra ...............................9 43
Grădişte (Halta) . . . 9 52 
„  . . .  Sosire 10 01
Comaua . . . Plecare 10 11
B&năsa........................   10 39
F r ă ţ e ş t i ................. 10 58

,w . . . Sosire 11 15 
Glnr* ltt . . . Plecare 11 25 
Smărda . . . Sosire 11 35 

Amia(li-(|i

Tr. No. 
8éra

5 05 
5 17 
5 23 
5 33 
5 42
5 51 
0 01 
G 29
6 49
7 05 
Séra

G IU KG IÜ -BU CU KESC I 

Tr. No. 2

Sni&rdn . . . Plecare

Giurgiil ‘ ’ - S sire “ ‘T I4**°  . . .  Plecare 9 05
F ră ţe ş t i .........................9 16
B ă n ă s a .........................9 39

Sosire 10 03
Plecare 10 13

Grădişte (Halta) . . 10 18
V id r a ........................... 10 31
SinteştI (H alta) . . 10 39
J i l a v a ....................   10 48
B u c u re s c l...................11 05

Diminua

Comit nu

Tr. No. 4 
Dup-améÿl 
4 37 
4 45
4 55
5 06 
5 29
5 53
6 03 
6 08 
6 21 
6 29 
6 39 
6 55
Séra

O -  AÎL ,  E  

A. CU LINIA DE NORD.

I .  Trenul No. 4 : Ca trennl accelt* 
rat No. 1, la ora 8 şi 15 minate, söra 
la BrSila-Galatz, Roman, lassy-Suceva, 
Viena, Berlin, Paris, Petersburg.

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

I I I .  Trennl No. 3 : Ca trennl No. 6 
de călători care şoarece din Galaţi şi 
Brăila la ora 4 şi 30 m innte, după 
amei)ă-i)i.

T U R I

B CU VAPOARE DANUBIENE la GIURGIU
Cu Vapâre de po»tă io Giurgiu.

1) Sosind la GinrgiQ din sus: Luni, 
Miercuri şi Vineri, cn Trennl No. 4.

2) Plecând de la Giurgiu in jos LanI, 
MeircnrI şi Vineri cn Trennl No. 1.

3) Plecând delà Giurgifi în sns: Marţi. 
Vineri şi Dominică cn Trennl No. 1.

4) Sosind la Giurgifi din jo t  Marţi, 
Vineri şi Duminecă cn Trennl No. 4.

NOUA INVENŢIUNE

PABFDMM H i  MINI
ED. P IN A U D

Säpun.................................... de IXOBA
Essenpt pentru batiste . . .  de 1XORA
Apa de toiletta.......................de IXORA
PomadA.................................de IXOBA
Olin....................................... de IXOBA
Praf de ores..........................de IXOBA
Cosmetic . . . ....................  de IXOBA

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

©I

N O U A  L I B R A R IA  S I  P A P E T E R I A  
i g . ie-i  _a _ i  zmi _a _ hñt íñt

74. Calea Victoriei 74, ( Casa Lahivary, peste drum de Palat) 
Recomandă bogatul sSB asortiment de tot-felul de

C A R Ţ I  EN" T O A .  T E  L I M B E L E  U S I T  A T E  
U vragc clasico, Medicină, D rept şi Jurisprudantă,

L ITERATU RA.
®ie>®«8? i i  T i?  F gL.it, i i  HÂRTIE

Obiecte necesare pentru  stu d ii, desemn şi pictura

Furnituri de biurou.
CABINET DE LECTURA

coprinţlând scrierile tutulor autorilor mal renumiţi, francesl şi streini. 

D epos itu l ju rn a lu lu i Le F ig a r O  ; V én ^ a re  cu num érul.

4

(825-2)

i
-ofo- €

Institution Française et Italienne
Dirigée p ar M ESDAMES M A Z Z A N T IN I

9, Place d’Azeglio, FLORENCE.

A 1

Lecţiunî de Dans

3nb-semnatnl are onóre a se recomanda

Ces Dames , ayant quitté la France leur patrie après la guerre 
70— 71, ont fondé à Florence en 1873 une Institution Française et Ita
lienne qui jouit de l'estime générale, et où les jeunes filles reçoivent] 
une instruction aussi solide que brillante. Les directrices étant muni«] 
du diplôme Supérieur et secondées par des professeurs distingués.jj 

Dans cette Institution l'enseignement est divisé en 2 cours: .coun^

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

ID E  V E IÑ T 2 A R B
FABRICELE DE BERE, SPIRT SI DROJDE

situat in

Turnu-Severin, Strada Aurelian No. 5
in deplină lucrare, In apropiere de gara calei ferate şi Agenţia rapórelor

pe Dunăre, purtând firma

w. w.
Vânzarea va avea loc ca bnn de minori înaintea Onorab. Tribunal 

Mehedinţii Secţia l-a  în 4'ob do ,5/ir  Decembrie 1878.
Pentrn condiţinnl şi dttailinrl a fc vedea la locului L b iic e ’or în t6te 

(jilele de la 9— 12 dimindţs şi de la 8— 7 >era.

Tui<>i ele L. I)E BIE.(919— 6) Romană No. 63 bis, Suburbia 
_  J Noi. Doritorii de ale cumpăra se pot adresa 

la proprietar lor ce loen ( m i  i r r D i »

Onor. Public că dă lecţiuni în case parti-
élémeutaire e t cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 classes *

V “ '»», — uwuu vo  un lutiViuui au uaoo pa i « i-  . , , . « .  • * < • , . n  . , . , a
■ , - r i  . , i et chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son aptituccnlare, preenin ; i  la Domiciliai mefi Hôtel ^  r  r  1

Fieschi, camera No. 30, cu o metodă forte j l’^Ifeve peut changer de section 2 fo is  par an. 
esniciosă. Se primesc deosebit persoue.

M. C. Seham agyy
Profesor de dans.

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

par an,

MAI MULTE MII DE
r,

Des renseignements on peut avoir à l'imprimerie Thiel & Weis 
qui ont visité l ’Institution porsonellement et où on peut voi le pro 
pectus détaillé.

sunt de vên<j tre. A  se adresa la Tip. 
Thiel & Weiss, Palatul »Dacia.4

PC-HOrenumită esenţă japoneză, caia 
vindică îndată orl-ce durere de I

cap se găsesce Ia farmacia d-lnl F. Brus 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

o pereche 
case en 

local lor, 
situate in 

Strada 
Precupeţi-

DEJ FRANCESE
p

GERMANE
SOST PBISIE ACĂBTA IHSCI1HTIATI CA GĂSESC IE TOT MOMENTUL LA

mm DIN BULEVARD, DE LINGĂ (FOTOGRAFIA
principalele jurnale frarcese şi germane ea aprâpe acelaşi preţ ca care se vend la local lor 

Jurnalele acestea sânt:

JU B N ALE  FRANCESE
1. La France................... ... . 20 banl
2. Le Nord...............................25 banl
3. Le Gaulois........................... 25 banl
4. L’U n iv e r s ........................... 25 banl
5. Le F ig a r o ........................... 25 banl
6. La République française • . . 25banl

JURNALE GERMANE
1. Oeutshn Z e itu n g ................. 25 bani

2. Die Presse.......................... 25 bani
3. Tribüne din B e r l in .............. 20 bani
4. Neue Freie P r e s s e ............... 30 bani
5. Kölnische Z e it u n g ..............25 banl
6. Oer O sten.......................... 20 bani
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BUCURESCI, Calea Victoriei No. 20
PARDESIURTl duble de Tómntí 
PALTOANE de IARNA 
REDINGOTE cu 1 şi 2 rânduri 
JAQUETE „
SACOU Rit „ B
REDINGOTE NEGRE de salon şi FRAKURl 
HAVELOCKS şi HALATURl elegante

SE PRIIM ESC SI COMKNDl DE H AINE  DIN STOFELE CELE MA Y MO-è •

PRECIURILE
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GALAŢI ,  Strada Domnésca
CAM AŞl albe şi colorate
CAM AŞl de trico şi flanelă
ISMENE de olandă şi flanelă
G ILE C I de vênâtôre şi G ILE C I de flanelă
C R AV ATE , haute nouveauté
UMBRELE şi M A N TA LE  de plôie
ŞI ORI CE A L T E  A R T IC O LE  de modă.

DERNE CARE SE E FKC TU AZĂ CU CEA M A Ï MARE PRO M PTITU D IN E

MODERATE
J O S E F  G R Ü N B A U M

F u r n i s o r u l  C u r ţ i i
Bucurescl, Calea V ictoriei No. 20. —  Galaţi, Strada Domnéscft.

Tipografia. Thiel, & Weiss Palatul .D acia".


