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Cursul de Viena, 33 eeptembre 
Renta ungară In aur . . . .  85 
Bonuri de tesaur ung , I emia. 111 75 

.  ,  ,  II .  78 -
împrumutul auatr. In h&rtie . al —

> .  > a rg in t. 63 65
Renta austriacă In aur . . .  71 45
Lose din 1866 .......................  . 112 —
Acţiunile b&noel naţionale . . 791 — 

,  .  austr. de credit 333 —
.  „ ungare ,  206 —

A rg in t.........................................100 15
Duoatul . . . . . . . . . .  5 68
Napoleonul . . . . . . . . .  9 361
100 mărci germane . . . .  .' 57 65

Careul de Berlin, 38 septembre 
Acţiunile Cililor ferate romAne. 33 40 
Obligaţiunile romAne 6°/# . . 83 50 
Priorităţile C. fer. rom. 8°/s 84 io 
împrumutul Oppenheim . . . 102 60
Napoleonul...............................16 30
Viena, termen lung . . . . .  — — 
Parie ,  scurt . . . .  81 10

Calendarnl ŞHei 
Mietourt, lS 8eptembre.
Patronul nilel: Mart. Cornelia Centur 
RâsAritiil soarelui: 5 ore 49 min. 
Apusul soarelui: 6 ore 68 min.
Pasele lunel: lună plinA.

P L E O A  ' l E A  T J R H IT T X iR IlL .O R
Bucareael—Ulnrgin

Bucui eeil....................... . 9.18
Giurgiu, sosire . . . . .  11.36

Giurgiu—Bucureuci 
Giurgiu. . . . . . . . .  7.36
Bueuretel, so s ire .. . . 9.48

Bncnreicl -Suceava Suocura—Bucnrcsol
Buoureiol . . . . 8.15 n 10.— I Suceava . . . . 5.11 4 6.46 4
Ploeacl ................. Bj d m ............... 8.45 4 12.30 d
B r& ila ................. I 7.15 d T e c u c i............... 13.30 n 5.10 4
Tecuci 8 ................. 4.38 n 1 1 . Od B ră ila ................. 3.08 n 8.10 a
Roman . . . . . 9.06 d 4.45 4 PloesoL . . . . 7.13 d
Suceava, sosire . .13.03 4 9.56 n Bucuresol sosire 8.30 4

B icarese--V erc lo ror» Vereiorova—Hucnresel
Buoureael • • • . . . 7.404 10,40 4 Veroiorova . . . . . . . 11.36 4
Piteşti . . . . . . . 10.13 4 3 . - 4 Craiova . . . . . .  .  . S . - J
Slatina . . . . . . . 12.81 4 6.30 d Sl at ina. . . . . . . . . 4.45 d
Craiova . . . . 8.15 4 P ite f t l ............... . . . . 7.03 d
Vêroiorova, sosire . . 6.— n 6.— a Buouretol, sosire . .  . .  9.30 4
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G alaţi—R urboţl
G a la ţ i ................... 1.30 n 836
Burboţl, sosire • . 1.65 n 9.—

B arbojl—G ala|l 
Bărboşi . . . . .  3.65 o 6.35 
G alaţi, sosire . . .  3.30 n 7.—
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£41 f i  ţine esposiţia, românii mer- 
Paris, vor găsi ziarul .TIMPUL* 

rands Magasins du Printemps, 
ard Haussmann 70. *
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: A L E  ,T  I 2  P D L D I '

(Agenţia H at as)
(23 eeptembre, 4 ore seara)

Viena, 33 Septembre. 
itială). — Antăia divizie, trim isă de 
lievo, spre a disloca pe insurgenţi 

J ia  dela Scnkovitz fi Bandinogleb, 
itâlnit şi i-a atacat. Dopa o luptă de 
bre, ea lc& tabăra inimică, aşezată pe 

i'şwiallţiml întărite. Insurgenţii fugiră 
4> | gjjngulS, in toate direcţiunile. Trapele 

vusttu e ttt pus mânu pe numeroase mn-
fiţn-

J. I Colonel Da rid, trimis de la Seraitvo cn 
jiasatul sifl in direcţia Alovc, gSei in 
■iutlrirf părăsite, o nem ărginită tabără 
£i*ti şi chiar oraşnl Alovo deşertat de 

li, in urm a retragerii insurgenţilor, 
silea eorp 'comandat de generalul 

a sosit, la 21, aproape de Kan- 
fct>, Ai. El a găsit inălţimile de la Gu- 
td. jertate de inimio.

jOBepntaţiune de la Tnzla a anunţat 
herulului Szapary supunerea oraşului.
A treirpnxccra divizie, ca generalul 

[foliei, e isgonit pe insurgenţi ,din inălţi- 
pile .VVjrmţft şi Pianina.

Leudra, 33 septemvrie.
 ̂T npele emirului din Cabal a& arestat, 

“.A stDungi, misiunea englezi, care s'a 
Jiisti inapol. constatând că emirul ar fi 
iMt|4ftigat din Rusia.

Belgrad, 23 septembre. 
«Be i bosniaci cer anexarea lor la Serbia.
S  (24 Septembre, 9 ere dimineaţa.)
4 H  Lendra, 33 septembre.

ffin ţu l Milan a refuzat să primească pe 
fe ţii bosniaci. Englitera a propus 
¡şi să incheiă nn tra ta t d6 comerţ cn

Viena, 23 eeptembre.
KcialS.—Desarmurea oraşelor situate in 
Iţii Boianel şi Grosovei s’a sfârşit, 
pnstraţia făcută in potriva oraşului 
l-'ecof a isbntit. Zece fruntaşi din ora- 
liVakuf, Ostroviţa, Oraeatz şi Navala 
ŞAintat o adresă, prin care anunţă că 

■  pt,: şi invoacă iertare pentru viola- 
■grauiţtilor.

BUCUREŞTI
f F*r 11 (24) septembre

lOgica ţarilor apusene e o slabă 
[nesuficientă călăuză in labirintul 

Anitrel de-a vedea şi lucra a orien- 
B lo r. 0 scrisoare din Constanti- 

t»ol, adresată .Corespondenţei Po- 
ce* cuprinde in următorul pasaj 
lovadă mal mult despre acesta. 
Prepusul — zice foaea — că rSa
da din munţii Rhodope s’ar fi 
mit după instigaţiunile curţii os
iile, se justifică prin următoarea 
6mplare. Conducătorul insurgen- 
r, Idaiet paşa — recte St. Clair— 
’etft o scrisoare către caimacanul 
ii ţiout învecinat cn vatra răs- 
1 ei, cerSndn'I voluntari şi arme. 
¡soarea are o formă imperativă 
ipune din cuvSnt in cuvSnt; .Tre-

bue să ştii, cA lucrez şi vorbesc in 
numele Sultanului, care nu poate 
lucra in persoană, dar ale cărui or
dine le execut şi al cărui représen
tan t sunt pentru intresga ţa ră  a- 
cea8ta.* Caimacanul refuză să asculte 
aceste ordine şi şl dete dimisia.

Midhat-paşa, despre care se asi
gură, că va fi chemat pentru o înaltă 
misiune politică, se va vedea pns 
înaintea unei munci de Ercul saü 
de Sisif. .Moniteur universel* spune, 
că petrecerea lui la Creta va ţinea 
puţină vreme ; in acest interval opinia 
publică din Constantinopol se va 
pregăti incet-incet pentru a vedea 
cu ochi buDl insărcinarea proscrisu
lui cu conducerea afacerilor statu
lui. .L ’Europe diplomatique* adaogă 
că intoarcerea lui Midhat e privită 
ca resultatul unei aranjări intre An
glia şi Poartă.

Aceeaşi foae spune, că proiectul de 
reforme pentru Asia-mică, présentât 
de Anglia, a fost primit şt incuviin- 
ţa t de Sultanul, şi că Anglia va 
inlesni Porţii sumele trebuitoare 
pentru executarea lor.

Foaia din P&lermo Amico del Po- 
polo află din Tunis, că in tr’un con
silia de miniştri, ţinut sub preşe- 
dinţa Beiului, s’aû hotărlt a se ur
ma invitarea sultanului către fostul 
mini8tru-prezident şi de a pune re
genţa sub protectorat francez, in caz 
de a isbucni turburărf. La acest con- 
siliû de miniştri afi fost faţă con
sulul englez şi cel francez, insă nu 
şi parlamentarul italian Mussi, ce fu
sese trimis la Tunis, c’o misiune spe
cială (de a tra ta  anexarea Tunisului 
la Italia).

Pretenţiunile Greciei staü rôü ca 
şi mal înainte. Din Viena i se scrie 
Gazetei din Karlsru/ie, cum că ca
binetul englez ar fi informat pe gu
vernul grecesc, că in momentul, in 
care Grecia ar întreprinde a sili pe 
Poarta cu armele ’n mănă la execu
ta re a  paragrafului respectiv din tra 
ta tu l de la Berlin, va face-o pe pro
prie respundere şi cu propriu pericol, 
şi că Poarta are dreptul deplin de 
a respinge putere, cu putere şi că acest 
drept, cu toate consecuenţele lui, 
nuT va fi contestat saü bănuit diu 
partea nimănui.

Toată starea de lucruri din Ori
en t a ra tă  o diversitate a tâ t de mul
tiplă de interese, atăta luptă as
cunsă, atâtea fire de intrigi, cari 
aleargă In sus şi ’n jos, In căt e 
peste putinţă de-a vedea capătul a- 
cestel tragi-comedif.

Mhl avem a ţinea seamă ăncă 
de-o ştire, care ne priveşte pe noi. 
Acum căte-va zile ne’ntlmpină In
tr ’un ziar din Bucureşti o scrisoare 
iscălită T. F. L... (poate.. Teodor- 
Boldur-Lăţescu). tn care se spunea,

că o mulţime de nulităţi bulgare şi 
de stălpl de cafenele de prin Bel
grad arată, de la venirea Ruşilor, o 
mare schimbare In Înfăţişarea lor 
esterioară şi In traiul lor. Din să
raci lipiţi, spionii improvizaţi al Ru
siei incepară a cheltui cu sutele şi 
a se primbla cu trăsuri elegante, 
făcând dese escursiunl dincolo de 
Danăre, In Dobrogea.

Ga o Întregire a acelor ştiri, 
l*Orient de astăzi cuprinde urmă
toarea scridoare din 'Iulcea (cu data 
9 (21) sept.):

.Sunt In situaţiunea de a vă a- 
firma In modul cel mal categoric, 
că pe aci unii organizează bsnde 
pentru a se opune la ocuparea Do- 
brogel de către Romănl. S’ab împăr
ţi t  arme In cantităţi destul de mari. 
Se vorbeşte de 8000 de puşti, dar 
nu garantez cifra ; ceea ce pot ga
ranta e că s’a A împărţit multe.

.AibI bunătatea de-a publica aceste 
linii. Bulgar şi iubindu’ml ţara, iu
bind asemenea şi Romănia, care nu 
ne-a făcut nicleănd vre-un răb, 
doresc ca cu ori ce preţ să nu se 
’ntămple o ciocnire între ambele 
ţări. Prin publicarea celor ce pre
ced fireşte că nu voiA atinge acest 
scop, dar poate voiA contribui, ca 
el să fie atins, şi ’n ori ce caz Îmi 
voiA Împăca conştiinţa, căci Îmi 
voiA fi făcut datoria. Mulţumim 
pentru ajutorul d-tale, şi fii sigur, 
că daca vr’un fapt uoA se va pro
duce aci, i’l voiA comunica.*

Creadă cine vrea. Noi din parte- 
ne ne-am esprimat Îndoiala prin 
faptul că am pus alături ştirile 
Bemnate T. B. L. cu ştirea din /*£?- 
rient.

Găsim in ziarul francez VEstafelie, 
din 19 Septemvrie, şi reproducem 
sub toate rezerva cuvenită pentru 
o ştire a tă t de neaşteptată, urmă
toarea corespondenţă:

.De la corespondentul nostru spe
cial :

Buda-Pesta. 18 Septemvrie, 9: o. 50 m.
Rusia a încheiat chiar acum un 

trac ta t secret cu Romănia.
Acest fapt, de o însemnătate ca

pitală, s’a desevlrşit in lipsa d-lul 
Brătianu din BucuresştI, şi a fost 
armarea firească a părăsirel drep
turilor României de către Congresul 
din Berlin şi mal ales de către Austria.

România lăsată in voiea Rusiei 
era silită să iasă pe căt putea din 
falsa el poziţiune prin incheiarea 
unei alianţe ofensive şi defensive 
cu Rusia, in schimbul unei făgădu
ieli formale din partea acestei pu
teri, de a fi despăgubită odată prin 
alipirea Transilvaniei şi a ţinuturi
lor române din Ungaria.

Autorităţile ruseşti au primit po

runcă de a se purta câtrâ funţio 
narii romănl cu cea tual mare pu 
liteţâ. Decoraţiile ruse plouă la Bu 
cureştl, şi inrlurirea rusească se face 
earăşl predomnitoare in Principate.

R I N  A F A R A

Toţi acel, cari afi câştigat ceva 
prin tra ta tu l de la Berlin, nu prea 
par a avea noroc cu câştigai lor 
Chiar trupele englez?) cari aA oca 
pat Cyprul in mod paclnic, sunt de 
cimate de frigurile climei, friguri 
ou mult mal omoritoare, de cum 
s’ar fi putut presupuue la ’nceput 
înainte de zece zile comandantul 
garnizoanei engleze din insula Cipru 
a depeşat la Londra, că 25 de pra 
cente dintre soldaţii trupei sunt bol 
navl de friguri. întinderea, pe care 
s’a aşezat tabăra fusese cercetată 
de ofiţeri, cari cunoşteaA impreju 
rările sanitare şi de-o dată a fiară 
cu toate astea de la locuitori, că 
acele locuri sunt vestite prin miasme 
Tabăra de la Ceflic se ridică numai 
decât, nn regiment fu trimis in um 
bra pădurilor şi in văile verzi delà 
Cyrenea, unde e apa sănătoasă şi 
adieri de vănt de pe mare in locul 
vânturilor ferbinţl delà Ceflic. Un 
a lt regiment fu trimis in munţi, in 
valea Dali, cunoscută ca loc de cură 
de aer. Un al treilea regiment fu 
m utat la ţermul mării. Zadarnice ab 
fost toate măsurile acestea ; boala 
face îngrozitoare progrese.

Daca nici o măsură din cele luate 
nu va putea înlătura neaşteptata ca
lamitate, nu e cu neputinţă, ca An
glia să-şi retragă trupele din Cipru 
şi să mal amâne luarea altor măsuri, 
până ce se vor fi désinfectât locu
rile miasmatice, saü poate că va re
nunţa chiar la executarea tratatului.

Cu mal mari greutăţi incâ are a 
se lupta Austro-Ungaria iu Bosnia 
şi Herţegovina. Fără tra ta t cu Tur
cia , deci totdauna in perspectiva 
unei contestări a posesiunii, ea tre- 
bue să cucerească fie-ce pas cu arma 
’n mână, puind in campanie 200,000 
de oameni.

Armata costă in acest moment 
an milion de fiorini pe zi. Dar chiar 
dacă insurecţiunea va fi înfrântă şi 
se vor lăsa 100,000 de oameni pe 
la casele lor, ocupaţiunea totuşi va 
trebui să dispue de 100,000 cel pu
ţin, ca să ţie in frăA populaţiile, cari 
in relaţie cu AlbanejiI invecinaţl sunt 
totdauna gata a ridica armele:

Pentru asta vor mal trebui 100 
de milioane pe lângă cele 60 de 
milioane, votate deja. Vor fi casar- 
me de zidit, comunicaţii de resta
bilit, dramuri de fier de construit. 
Apoi lipsesc locale pentru admini
straţie şi justiţie, şcoli, poduri, şosele 
c’un cuvânt totul.

Pentru a face cele mal necesare 
lururi monarchia va avea nevoe de 
200 de milioane de fiorini, un ca
pital ee raprezintâ o sarcină de in
terese de 14 milioane de fiorini 
pe an.

Să vedem acuma, care e perspec
tivă monarchiei de-a-şl s ’oate aceşti 
bani de pe provincii.

Bosnia şi Herţ?govina ab aproape 
un milion de locuitori intre cari 
300,000 de m oham etanl; 500,000 
creştini orientali; 170,000 romano- 
catolicl.

Dările s'aA strins până acuma in 
mod foarte primitiv. Ele consistă 1) 
din capitaţi«, pe care o plătesc to ţi 
nemohametanil până la vârsta de 60 
ani. 2) Darea fonciarâ pe case şi 
moşii, strinsâ dela to ţi fără deose
bire de confesie, 3) Dare pe vite 4) 
Darea tăierii porcilor. 5) Darea a- 
renzil intre cari a) dijmă pe grăne 
b) 5°/o & valorii lf mnelor tăiate  din 
păduri şi a metalelor scoase. 6) Dare 
profesională pe cafenele 7) Dare pe 
tutun 8) Vămi de import şi esport.

După raportai oficial al consulu
lui englez Freeman veniturile Bosniei 
in anul 1877 ab fost de 39,906,000 
lei turceşti dări ; 2,865,000 lei ve
nituri vamale şi.... 9,500,000 trimişi 
din Constantinopol. Cheltuielele ab 
fost 21,196,000 h i  turceşti pentru 
adm inistraţia civilă; 29,996,000 lei 
turceşti armata. Fără subvenţiunea 
din Constantinopol budgetul provin
cial ar fi avut un dificit de 8,091,000 
lei turceşti.

De atunci insă resboia şi insurec- 
ţiune ab ruinat cumplit ţara ; veni
turile a A siăzut cu mult, pe când 
cheltuielele, considerând misiunea ci* 
vilisătoare a Austriei, se vor inzeci 
şi însuti. Daca Dalmaţia, care e de 
mult a Austriei are trebuinţă de 
2,000,000 de florini pe an pentru 
a’şl putea ţinea budgetul săb pro
vincial, cn căt mal mult Bosnia şi 
Herţegovina.

Singurul câştig ar 6 poate politic, 
dar după esperienţele făcute şi acesta 
pare a fi îndoielnic de tot.

D . de Blovnlz mânţine comunică
rile sale asupra destăinuirilor ce i le-a 
făcut principele Bismark şi cântă 
totodată a dovedi, că era in drept 
de a lua la serios spusele canoela- 
riulul german asupra relaţiilor sale 
cu principele Gorciacof. El scrie in 

Times* cu data de 16 septembre:
V8d dintr’un jnrnal francez, cam eX 

Post, din Berlin face comentarii ironice, 
pentru o’am dat crezare declaraţiilor prin
cipul oî Bismark, observSnd in deosebi pe 
lin g i altele, o i ori ce efect a r fi a ra t  in 
străinătate cancelarul cn declaraţia din 
1875, o’a fost contrariat partidului mili
tar, publicul german 8şl va adaos am inte, 
că o persoană, care p rin tr’nn raport a



T I M P U L V
principelui Gorciacof, era foarte bine in* 
formată asupra afacerii, a scris unei dame: 
L'emportt de Berlin se st calmi. Trecănd cu 
tăcere peste acuzarea credulităţii mele', aş 
face numai întrebarea, ce alt interes avea 
principele Bismark de a face o aşa decla
rare, decit dorinţa, de a infirma bănuiala, 
că el ar fi aprobat planarile partidului mi
litar prusian. MS bucur, că i-am servit 
spre acest scop, căci asta e o dovadă, că 
«Times, a avut dreptate cănd a denunţat 
la 1875 nişte intenţii, pe care principele 
le condamnă cn asprime. Dacă principele 
tni-ar fi dat a Înţelege câtuşi de puţin, că 
n u doreşte a vedea publicate cele, oe mi le 
povestise, n’ar fi apărut nici odată de sub 
tipar. Dar el nu esprimâ o asemenea do
rinţă. Ştia, că e proprietate publioă şi nn 
e treaba mia de a intreba de oe le-a spus. 
Oameni ca dănsul nn spun nimic, ce nu 
cumpănesc mai ăntăl.

Discursul principelui de Bismark 

(Urmare)
Eichler poate fi insă om atât de 

mincinos cât vrea, dar dac& pretinde 
a fi primit vr’o însărcinare din par
tea mea, aceasta nn este de loc cn 
putinţă, după timpnl din singnra 
septemânâ a Junei Iui Septembre 
care am fost ministru. Mi adnc a- 
rainte numai câ mai târziii, el iml 
făcea pretenţiuni pentru nişte ser
vicii făcute. (Voce: Aha. ?) Ştie în
trerupătorul poate cui le făcuse, il 
rog să se anunţe. Am zis că mie nu 
mi le făcuse; este insă de regretat 
că asemenea interuperi remftn ano
nime, căci nu se poate respunde la 
dânsele.

Cu aceasta ocazie numai mi-am 
adus aminte că d. Eichler a fost odată 
in serviciul poliţiei, că a făcut ra
poarte din cari aft ajuns câte-va şi 
ia cunoştinţa mea, dar nu este 
aceasta departamentul rnefi special 
şi n'am avut legătură directă nici 
odată cn aceşti oameni. Din aceste 
rapoturi nici unul nu era privitor la 
partidul social democratic, eraţi ra
porturi asupra negoţiaţiunilor intime 
ale partidului progresist şi, dacă nu 
mă inşel, a intrunirii^naţionale. De 
altminterea pot să asigur ca n’am 
avut relaţiuni de afaceri cu nici un 
socialist şi nici un socialist cu mine ; 
căci pe la Lassalle nu ’1 socotesc 
intre aceştia, acesta era o natură 
mult mai nobilă de cât epigonii 
lui, era un om însemnat, cu dân
sul’ se putea foarte bine vorbi. 
Dar conţinutul, de la inceput până 
la sflrşit este fals indicat, şi dom
nului Bebel i va părea bine de si
gur s’o afle , căci prin aceasta ’I 
daţi democraţiei sociale atestatul că

n’a cochetat nici-o-dată cu puterea j 
ministerială pentru a se lăsa a fi , 
Întrebuinţată cn unealtă împotriva 
celorlalte partide. Estô ăncă şi ne- 
adevërat că aceasta ar fi fost În
cercat din partea ministerială. Spre 
regretul meù şi alţi domni, In dis
cursurile lor de alegere, atk dat a 
Înţelege că persoane «competente*, 
s’ar fi Înţeles cu socialiştii. Acesta 
este un soiü de talent oratoric, care 
poate fi Întrebuinţat acolo unde nu 
găseşte nici o combatere, dar nu 
este gentil a întrebuinţa un ase
menea argumentam ad hominem chiar 
In contra convingerii şi judecăţii 
sale. Nu trebue să numesc pe ni
meni, fie care o să’şi aducă aminte 
el ănsuşi de discursurile sale de a- 
legere. In ceea ce priveşte fabula 
că m’aş fi Înţeles atuncea cu socia
liştii In contra partitului progresist, 
fie cine are ăncă In memorie starea 
politicei noastre din earna 1862 spre 
1863, îşi va aduce aminte că tin- 
deam atuncea la o Împăcare, ear 
nu la un conflict cu dieta. Trebue 
să amintesc numai amendamentul 
Vincke, a căruia aprobare am ob
ţinut-o atuncea din partea M. S. 
regelui, ceea ce nu adusese Insă mij
locirea, de oare ce trebuia să më 
oblig şi pentru motive. Nu este in
tenţia mea de a reinoi certe vechi, 
ci de a dovedi că nu eram atuncea 
nici de cum dispus a căuta o alianţă 
cu neamuri selbatice, stăruinţele 
mele fiind Îndreptate spre Împăcare. 
Chiar această sumă a lui Eichler,
60 pănâ la 80.000, de unde aş fi 
putut s’o iaü, neavënd atunci fon
duri secrete. întregul Eichler nu 
există, şi’l rog pe deputatul Bebel 
săT spue aceluia, care i-a povestit 
istoria, că este un mincinos. Depu
tatul Bebel este de scuzat, căci nu 
este de găndit că cineva ar putea 
să spue aci lucruri de adevărul că
rora nu este convins. Aşa dar nici 
refuzarea acestui domn cu oferta lui 
nu a avut loc nici odată. *Mai pe 
urmă veni Lassalle*,—de sigur că 
veni — „şi guvernul ăşî dedea din 
noü toate silinţele de a intra in le
gătură cu el, care nu o căută, şi 
negoţierile aü urmat prin mijlocirea 
unui prinţ din casa regală şi con
tesa de Hatzfeld.* Citind aceasta, 
ëml făcea o impresie comică; chiar 
in cercurile acelea nu se pot lipsi 
de o oareşcare stafajă din cercurile 
cele mai nalte ale societăţii. Un 
prinţ regesc, o contesă şi un am
basador sunt puşi la mijloc. Aceasta

aparţine la decor pentru a face to
tul mai de crezut, pentru a’i da au
ditorului , care după gradul lui de 
cultură nu este in stare a cerceta, 
o idee de însemnătatea lucrului. Re
gret că nu i s'a indicat deputatului 
Bebel anume care prinţ, că sunt 
mulţi. Eă n’am avut trebuinţă de 
legătură princiară pentru a străbate 
la Lassalle safi a’l aduce la mine, 
şi n’am onoarea de a cunoaşte pe 
contesa Hatzfeld, am văzut-o pen
tru cea din urmă dată in viaţă la 
1835 in casa cumnatului ei. Această 
mijlocire este dar o născocire m 
usutn oamenilor proşti, care n’ar fi 
trebuit exprimată inaintea oameni
lor ca aceia cari sunt aci. Lassalle 
Însuşi simţea o trebuinţă adăncă de 
a se pune in legătură cu mine, şi 
cănd voiţi avea odată timpul de a 
căuta in hărtiile vechi, cred că am 
să mai găsesc scrisorile cari exprimă 
dorinţa şi conţin motivele cari să 
mă îndemne a’i împlini dorinţa, şi 
nici nu i-am ingreuiat-o. L’am vă
zut, şi din momentul acela cănd am 
vorbit cu dănsul un ceas, n’am re
gretat-o. Nu l’am văzut de trei, pa
tru ori pe septemănă, ci-in total 
numai de trei, safl, poate, patru ori, 
nu ’ml mal aduc aminte. Relaţiunile 
noastre nici nu puteaă să aibă fi
rea a nişte negoţieri politice. Ce ar 
fi putut Lassalle să ’mi ofere saO 
să ’ml deaî Nu avea nimic în
dărătul lui. In toate negoţierile po
litice ndo ut des* este un lucru care 
stă in fund, cu toate că nu se vor
beşte deocamdată despre dănsa din 
cauze covenţionale (Raritate.) Dar 
dacă trebue să 'şi zică cine-va: Ce 
poate să ’mi dea bietul om ? Nu a- 
vea nimic ce ar fi putut să ’mi dea 
ca ministru. Ceea ce avea, era ceva 
ce me atrăgea in mod extraordinar 
ca particular; era unul din cei mai 
spirituali şi plăcuţi oameni cu cari 
am stat vr’o dată in relaţie, un băr
bat care era ambiţios in stilul mare 
şi nici decum republican: părerile 
sale erau naţionale şi monarhice, 
idea la care tindea era imperatismul 
german, şi aceasta era punctul co- 
mnn intre noi. Lassalle era ambi
ţios in stilul mare, şi dacă impera
tismul german se va sfirşi cu di
nastia Hohenzolle.ru saă cu dina
stia Lassalle, acest punct i-era 
poate indoios (ilaritate mare) dar 
convingerea sa era cn totul monar
hică. Insă epigonilor neinsemuaţl 
care se fălesc acum cn dânsul, li-ar 
fi aruncat in faţă un Quos ego, i-ar fi

redus la nimicnicia lor, fâcându-le 
cu neputinţă de mai abuza de nu
mele sâfl. Lassalle era un bărbat 
energic şi foarte spiritual, cu care 
era foarte instructiv a vorbi. Con
vorbirile noastre a ţinut ceasuri 
intregi şi regretam in tot de una 
când sfirşise. Este neexact că m’aş 
fi stricat cu Lassalle şi in acest fel 
de relaţiuni personale, de relaţiuni 
de bunăvoinţă personală ce se for
mase intre noi, de oare ce el avea 
de sigur impresia plăcută că văd in- 
tr ’ânsa un om de spirit, având şi fi din 
partea lui impresia plăcută că sunt 
un auditor inteligent. De negoţieri 
nu era vorba deja din cauza că in 
convorbirile noastre mă lăsa arare 
ori să vorbesc şi eă (ilaritate), toată 
conversaţia o făcea el ânsuş, dar o 
făcea in chip plăcut şi amabil. Şj 
ori-cine ’1 a cunoscut iml va da 
drept in descripţia mea. El nu era 
omul cu care s’ar fi putut incheia 
invoeli asupra do ut des, dar regret 
că poziţia sa politică şi a mea m’ad 
impedicat a avea relaţiuni mai dese 
cu densul, căci mi ar fi făcut o plă
cere deosebită de a avea un om 
cn atâta talent ca vecin de moşie. 
(Ilaritare).

REVISTA ZIARELOR

Peste cinci zile Camerele se vor 
reuni, şi ţara va fi pusă in posiţiune 
de a cunoaşte la ce trebue să se ţină 
in respectul explicaţiunii tratatului 
de Berlin, cn refe enţă la noi. După 
simptomele de până acum, lucrurile 
par a fi curmate in regiunile guver
namentale. Nota d-Iui ministru de 
externe sub No. 13.138, adresată 
d-lui baron Stuart, ministrul resident 
al Rusiei in Bucureşti, spune curat 
că : „guvernul princiar, călăuzit de 
sentimente de deferenţă cătră Eu
ropa, este hotă rit a executa cu lea
litate, in ce’l privi şte, clausele tra
tatului de Berlin.... că, recunoscând 
utilitatea de delegaţi speciali pentru 
diferitele ramuri administrative şi ju
decătoreşti, a dat instrucţiuni func
ţionarilor superiori, prin cari le pre
scrie de a se pune in posiţiune a 
regula, in termen scurt, de acord cu 
delegaţii speciali ai cabinetului im 
perial, oficialmente designaţi pentru 
aceasta, şi le-a dat ordin de trans
mitere de servicii, de arhive, dosare, 
etc., după formele uzitate in aseme
nea caz, etc.*

Lucrul dar este pe deplin termi
nat, retrocesiunea Basarabiei nu va 
veni inaintea representanţilor ţârei 
decăt ca un fapt îndeplinit. Nu în
ţelegem de ce n’ar proceda tot ast
fel, guvernul singur, fără nici o con

sultare a ţârei, şi la ocupsHB* 
brogiei.

Odată puşi pe acest alun A  
bue să ’1 scoboare până la ce 
mă consecinţe ale sale. Gel 
cest sistem ar avea avar 
a degaja naţiunea de oii 
duritate, şi cuvântul el arş ti 
tot d a-una neangajat.

După informaţiunile insă tt 
guvernul pare a fi decis sl ii 
sul Corpurilor legiuitoare ii 
nea ocupării Dobrogeî. Că 
mijloacele militare aflăm i, 
mentele de linie 3, 5, şi 7 ii 
tate cu tot efectivul, ar ( 
tinate să facă ocupaţiunea, ii j 
cu 2 batalioane de vânător 
giment de artilerie şi /un l ţ  
de roşiori.

In Bucureşti sunt multe 
inrespectul procedârel, la ocu.a 
şi toţi se întreabă dacă s’a'f 
cestiunoa din diferitele pui 
vedere, p. c. militar, adminţ 
judiciar, etc. Se poate, prţf 
sosţine de mulţi, ca să fimp 
cu buchete de fiori, dar set 
întâmpla Bă intlmpinâm şi |i 
ceri. Exemplele nu ne lipsesc1 
ceea este bine, este matur, 
inte de ori ce, să se studi 
scrupulositate terenul şi să i 
gătiţi pentru toate eventual | ţ  
De suntem hotărlţi a intra i 
brogia chiar acum, in aceastit. 
nă, credem a face act de mult 
vedere a ne gândi cel ăntăl: 
la stabilirea unei comunicaţii) 
gure intre acea partea şi Rojj;j 
a prevedea din timp aprovi 
şi adăposturi trupelor ce tril 
acolo, căci nu trebue să cot 
prea mult pe resursele unei 
unde teatrul resbelulul a puţ 
holde, şi avuţii şi locuinţe, undi 
populaţiunea este in mare 1:M 
abia se reculege din emigraţi un i ®

Pentru Galaţi in specie c e s rl 
Dobrogiei aduce o situaţiune ptfl 
tul nouă; posiţinnea acestui 
chiamă la un rol din cele nu 
semnate pentru viitor. Galaţuf 
destinat a fi nu numai bancai 
positul Dobrogiei, dar chiar cr 
şi marele săă centru de cui 
Galaţul, prin posiţinnea geogi 
prin întinsele sale relaţiuni eţrHJ 
ciale, este chiemat a exercita n H  
din cele mal mari In Dobrog&M 
Măcinul, Tulcea, Sulina, Kinstetua. 
Babadag sunt naturalele filiali 
Galaţilor; viitorul comandă c 
să nu fie numai filialele sale cci 
ciale, dar şi filialele sale dei 
tură. — In Galaţi va trebui s 
planteze marele centru al intlJ 
miş ări din acea provincie ; ackll 
bue să fie statul major de unei« 
se dea tonul in comerţ, in insjt 
ţiune, in justiţie, ca şi in bisen

Galaţii trebue să fie metro)|fl 
care să pregătească şi să resfrilw 
asupra Dobrogeî elementele de J

di
■
«fe

FOILETONUL „ TIMPULUI “

CU OCAZIA PREM IULUI ACADEMIC...
(arm are)

I>. Sion, in urm a acelei stări, pare 
uneori a perde couştiinta sigură 
despre ceea ce face, scrie cănd fără 
înţeles, cănd in contrazicere, când 
cu o violenţă de expresii ne moti
vată, de exemplu pag. 22 :

prima simptomS a prefecţtonâriiac fl e t  u 1 n i 
lai Conochi fu predilecţia nea sa pentrn 
poeme.

şi îndată mai jos:
to ţi ştim, cr.m ajunge cineva p o e t: el 
mai an tăi trebnea să se nască ca ase
menea p rtd ilec ţiane;

apoi la pag. următoare : 
de la 1806 pSuK la 1834 Conachi a fjst 
mereu in fancţioni

şi îndată mai jos :
dar in intervalul interupţiunitor sale din 
funcţiuni se ocapa cn profesiunea specidS 
de inginer hotarnic.

apoi la pagina 90:
Pe atonei ins?, cată s8 ştim, am oresaţii 
nn-şi făcea a curte  in modul prosaic de 
astăzi, pe la tea tro ri, pe la balori şi pe 
la grădine: damele nn eşeau fBrS băr
baţii lor nicBirea, nici priiraeau visite 
cănd erau singure acasă ; apoi bilete 
doici şi parfum ate nn erau in datina

timpului. Carte se făcea, precum ne spu
ne poetul Alexandri in Barba LSntara: 
amantul umbla cu lăutarii căutând toată 
noaptea pe sub ferestrele Dulcineei; sau 
dacă era poet, ca Conachi, făcea ver
suri, pa care... nu le da la gazete nici 
la tipar, ci punea pe lăutari să le cănte.

Nu voia să zic ci cu moduri atăt de 
prosaice, Conachi făcea curte nobilei sale 
amante; nu e inte mai puţin adevărat 
că de Ia 1812 pană la 1828, versurile 
lui făceau gloria lăutarilor dintr'un capăt 
păuă lt> cel alt al Moldovei.
La pag. 24 d. Sion ne vorbeşte 

despre
Junele adolescinte,
Poate ii era teamă, că vom crede 

adolescintele bătrân!
Tot acolo ne spune, că
ţara era in conoulsiunile cele mai in/fă- 
cărate.

şi la pagina următoare vrea să exa
mineze cartea lui Conachi şi să vadă 

de ce calibru este.
La paginile 102 şi 103 d. Sion, 

vorbind de sine inauşi, scrie:
Apoi cănd m’am ridicat din adoles

cenţă şi m’am aşezat in capitală... Mă 
duceam la caea lui Conachi adeseori; 
şi ospitalitatea aceasta o plăteam cetin- 
du'l câteodată vre o compunere...

Demn de observat e d. Sion, oând

se desfată In tăria expresiilor. La 
pag. 96, vorbind despre ochi, zice: 

Cine nu-şl a scăldat sufletul în de
liciul acestor stele, oare se zice că sânt 
scaunul sufletului şi al inimel?

A’şi scălda sufletul In deliciul unor 
stele, care sunt nişte scaune—eacâ 
o imagine, a cârii soaţă se află nu
mai In următoarea strofă a d-lui 
A. Pelimon (nu este şi d sa intre 
cel 30—40 redactori-colaboratori ai 
Revistei 1)

Aste inimi prea ’nfocate 
Cu stilpări de nemurire 
De al păcii imu legate 
Cant a patriei iubire.

Departe duce pe om beţia de cu
vinte !

La pag. 90 d. Sion ne arată, cum
Conachi reversi florile imaginaţiuniî 
sale în adoraţiunea idolului ce înoan- 
tase sufletul sefl.

dar la pag. 93 se Întrece şi zice:
poetul vărsa tesauril imaginaţiuniî sale 
ou profusiunea unul crater în irupţiune.

Despre Întrebuinţarea de neolo
gisme, precum sunt alegre, In loc 
de vesele, tandreţe, abandonez, etc. 
nu este locul de a vorbi aici; ne 
grăbim a termina critica ultimelor 
sale cnvinte:

Eată materia mea epuisată. Fie ca 
această lucrare să se urce ca fumul de 
tămăe cătră sufletul acestui veteran al 
Parnasului roman, care a depus premiile 
geniului fi cugetării sale pe altarul cul
tural naţionalei Respect, vene raţiune fi 
glorie memoriei numelui Slu I 
Premiile geniului ţt cugetării (a- 

dicâ poesiile) şi gloria memoriei nu
melui sunt un non-sens şi un pleo
nasm, care Încheie Intr’un mod ar
monic lucrarea d-lui Sion, cetită la 
la Atenefi. citită la Cernăuţi, citită 
BacâQ şi In fine tipărită In „Re
vista Contimporană.
Un al autor, care umple coloanele 

acestei reviste, este d. Pantazi Ghica. 
D-sa ne îmbie cu o novelă istorică, 
intitulată Marele Vistier Căndescu. 
Ce palid devine d. SiOD, cu toată „în
flăcărarea convulsiunilor* şi cu toată 
„profusiunea craterului in irup
ţiune*, Îndată ce’l punem alătu
rea cu violenţa limbagiului d-lui 
P. Ghica, care ar fi inmărmurit şi pe 
sus citatul Cabanis.

Pag. 80:
Mihnea nu săvărşise ăncă aceste cu

vinte, cănd o mulţime de femei, copii, 
bătrăui, săngerănzi, palizi, ou hainele 
rupte, sfaşiete, cu părul smuls, ou mănile 
rănite, intrară in gloată, in desordine, 
înspăimântaţi, alergănd in sala sfatului 
domnesc, -" ’ ’ “ ''

Din acea mulţime speriată, exig# • 
rată, doue fete, doue copile se repăl 
in braţele Vistierului Căndescu, ii» 
gănd : «scăpare, tată 1 scăpare !, I I

Simţiţi, vă rog, toată gingăşiei 
gică a acestei imbelşugări de %)8 
vinte : mulţimea intră in gloaW'p 
in desordine, ea este nu numai ■ 
spăimăntatâ, ci şi speriată şi ©j'J 
peratâ, ea are hainele nu nu ■ 
rupte, ci şi sfâşiate, şi atunci in t i i  
ţele Vistierului Căndescu se reii 
doue — nu numai fete, ci şi copj

La pag. 82.
Boeri, femei, copii, bătrâni, oştenii 

şiră toţi in linişte, dar avănd pe figi 
aceeaşi durere, aceeaşi exasperaţi one l 
ceeaşi desperare.
Durere, exasperaţiune şi despera 1

Armaşnl Dinoă Sărbu, şearpe inob 
citor, fiinţă tărătoare, nstucioasa, hi], 
criţă, furbă şi trădătoare, suflet darun > 
spion şi confident al Ini Mihnea, di 
intră Domnitorul in biserică, opri pe 
misul Comăneanu la uşa sfântului lobi
Grozav e Dincâ Sârbul, şi ar fi 

mai grozav, când nu ar deveni rit 
cui in aeeastă descriere.

Astfel se făcu trista şi ruşinoasa i 1 
etalare a lui Mihnea III, cu pronostiovfl 
atăt de lugubre, şi in condiţiuni atăt 
funebre pentru ţară.

(Va urma) I



TI MPUL

Eeb& intreţie focarul ideilor de | 
tjnn. Ca să, ajungem la acest 
(■bue să ne pregătim noi înşine 

r^Ku&lţimea unei aşa posiţiunl. 
gjue să cerem imediat şi cu 

e stăru in ţă: aşezarea epis- 
^kunăriî de jos, cu seminariul 
■  trebue să cerem străin u ta - 
l^rv ' *1« Apel din Focşani, râ- 

actnalulul gimnaziu la gra- 
iceă şi aşezarea pentru tot- 
;i unei şcoale normale.
Galaţi odată cu trimiterea 

I'or şi capitalurilor, trebue 
tem in Dobrogia buni învă
luiri preoţi, buni magistraţi, 
ţt, prin vecinătatea sea. cată 

copiii şi tinerimea dobro- 
jpre a ’şl priimi educaţiunea 
a se reintoarce acolo cu idei 
mţiminte romăneştl. 
noul rol la care este chie- 
laţul faţă cu noua stare de 
Aparţine acum Oălăţenilor

5' ţur representanţilor lor din Ca 
ă şi Senat., apaiţine guvernului 
iun« fie-care măna la această 
ită, «re va fi folositoare ţării 
jejMMtoare şi lesnicioasă Dobro 

pireaţă şi frumoasă pentru 
|  Galaţilor!

ne aă înţeles se vor asocia 
spre a intreprinde deştepta- 

Kenţiunil publice asupra acestei 
ni şi a lucra pentru interesul 
|  a acestui oraş. 

reveni asupra cestiuuil, căci 
e intinsă şi merită desvol- 
;(mal multe puncte vedere.

.Vocea Cov.*

intrebările amintite, lămurească pe 
alfgătorl asupra purt&ref d-lor din 
parlament.

C R O N I C A

Nu cunoaştem din rem ítatele scestelmal peste avea nici o îndoială despre mi-

loa României“, organ liberal, 
riwmâtoarele in privinţa dupu- 
'lorlliberalf din Iaşi :
^Bitudine v >r păstra reprezen- 
Vl judeţului şi oraşului nostru 
«rotea întreitei probleme ce le 
n>/bae gnrernul la 15 septem- 
p  când zicem reprezentanţ 

1 şi oraşului nostru, inţele- 
d-nil Sc. Pastia, A. Oheor 
jmitrie Anghel, Alecsandru 

[/O. Tăcu şi Stef. Şendrea 
Mu d esp re  d-nil N. Drossu, 

lup şi T. Moiorescu, căci aces- 
din opoziţiune şi neale 

k cu votările noastre, nu ne 
,im \u  drept de a le cere noi 
^ d espreatitudinea şi ideile lor 
par) uneat.
olKieem întrebare, cerem soco

ti j#Jor reprezentaţi cari aü 
in camere ca man latarl al na- 

jr-liberall din Iaşi. Atitudi- 
Bjamentâră şi voturile aces- 
■intereseazâ. Noi, şi impreunâ 
J  toţi comitenţii d lor, dorim, 
Bj suntem in drept să ştim , 
|lâ voteze d-nil Pastia, Gheor 

Holban, Anghel ş. c., când 
guvernul să le pună inainte 

[él chestiuni, a cedărel Basa- 
â anexărel Dobrogel şi a e 
1 politice fără deosebire de 
I religioasă. Declara-se-vor 
6 lor competenţi saü nu de 
ga asemenea chestiuni I 
ceastă întrebare reprezentan
ţi eraü ţinuţi să dee an res 
[& de astă vară, pe atunci 
1 aü părăsit ultima sesiune, 
in scopul de a consulta pâ- 

swŞi dorinţele alegătorilor a- 
J 1 I oziţiunil ce ne-aO creat trac- 
Was Berlin.
A tunci âncâ domniile lor tre

să supună alegătorilor ce 
j, dacă pot să aibă vre o găn- 
rivinţa celor mal însemnate 
ni cariaú agitat vre-odatâ o- 
a publică a unei ţări. 
domniile lor aü găsit mal 
să nu exprime nici o părere, 

oate întrebările şi deşteptâ- 
; li s’aü făcut să răspundă 
o adâncă tăcere.

t cftnd numai cinci zile ne 
de ziua întrunirii Camere- 
atrebâm din noü : Cum aü 

«e in chestiunea cedărel Ba- 
S i  a anexărel Dobrogel şi a 
* v l  de drepturi politice la Is-

afi vre un respect pentru 
pea publică, dacă aft vre-o 
pţă pentru voturile cu cari afi 
poraţl, bine- voiască a răspunde 
l in cele din urmă momente la

Circulara d-lui ministru de >csM către dd. 
comandanţi al diviziilor teritoriale ou No. 
19,'283, din 5 septembre:

»Sunteţi invitat a face cunoscut tutulor 
ofiţerilor aflaţi in poliţie de neactivítate, 
conform legii vechi a poaiţiel ofiţerilor, 
şi cari ae găsesc domiciliaţi pe teritoriul 
diviziei ce comandaţi, de a se presenta in 
Bucuresol: ofiţerii superiori, înaintea con
siliatul superior al armatei, in zioa de 1 
octorubro, cară cel inferiori, inaintea co
misiei permanente, in zioa de 15 octom- 
bre, spre a li se putea regula posiţia, con
form art. 32 din nona lege a poaiţiel ofi 
ţerilor.

»Ministru de resbel, general de divizie 
Comat.*

Licitaţie. —■ Se publică spre cunoştinţa 
d-)or bancheri şi altor persoane că, mer 
curl, 13 (25) septemvre curent, de la o- 
rele 11 pănă la 11 şi jumătate de dimi
neaţă, se va ţine licitaţie la ministernl 
de finanţe, ca oferte sigilate, pentru vân
zarea a 587,640 ruble de credit şi 83 cs- 
pecl, primite de la intendenţa armatelor 
rose, în comptol tacselor poştale, datorate 
gnvernnlnl Román pe epocha de la 1 ia- 
nnarifi pănă la 1 iulie anul corent, şi a 
telegramelor acreditate imperiale în lnna 
iunie annl 1877.

Condiţiile snb care se face vânzarea 
snn t:

1. Resultatnl licitaţiei se va aproba saü 
nu, chiar în ziua de 13 septemvre, şi se 
va comunica drspre aceasta concurentului 
care va fi oferit preţul cel mai urcat, cel 
m ult pănă la ora trei după ameazl, in 
aceeaşî-zi.

2. Fie-care ofertă va trebui să fie În
soţită de o garanţie provisoria in nume
rar saü efecte al statului, in sumă de lai 
şesse-zecl-mil (60,000).

3. Persoana, asupra căreia se va_ face 
adjudecarea, va iSspunde preţul in mo
nedă de aur după cursul fiscului, în u r
mătoarele doe zile, cclică pănă la 15 sep 
tem vre, orele 3 după ameazi.

Comunicat. — D. ministrul justiţef, pe 
lângă adresa No. 9,019 de Ia 1 ale curen
tei, a comunicat ministerului de interne 
raportnl parchetului de Ilfov, prin care 
arată, conform art. 491 din pr. c. penal 
că a dat judecăţii pe snb-pn fectul de 
Sabar pentru escrocherie.

Astăzi pnfectul de I fov, prin raportul 
săfi No. 10,389, face cunoscut că d. prim 
procuror de Ilfov, prin adresa sa No. 17,631, 
*i arată că a omis a cere şi suspendarea 
acel ni sub-prefect.

Ministernl de interne a ordonat imediat 
şi suspendarea cerută, pănă ce se va ter
mina instrucţiunea, rngând pe parchet a 
grăbi lucrarea sa, căci nu se poate ţine 
locul vacant mult timp.

Se pnblică aceasta spre ştiinţa acelora 
cari aii luat cunoştinţă, de prin cele pu
blicate prin ziare, in această afacere.

»Monitorul.*

flxpediţiunî de căt trei fapte, pe care le 
dăm publicităţii plini de indignaţiune şi 
de dispreţ pentru o procedare atăt de bar
bară.

Â at-fel: sub-prefectul de Călnişte inar- 
măndn-se tu  o arte liberă din partea par
chetului de Vlaşca, in lipsă d-lnl proourore 
Goga, prin care i se dă voe in mod gene- 

I ral a face£perchiziţinne la orl-ce presupus 
de boţi*1, însărcina pe pomojnicul săfi să 
meargă la Ciolannl-Pangal şi să stărpească 
hoţii'e ce băntniafi acel sat.

In noaptea de 30—31 august, acest 
devotat funcţionar intră ¡in sus zisa co
mună, escortat de mal urniţi călăraşi şi se 
indreptează către cârciuma unul locuitor 
bănnit ca hoţ de vite, 81 bate mal mnlte 
ore, torturează in modul cel mal sălbatic 
şi sfârşeşte prin a'I incendia cărcinma 
pentru an a  mal servi de cnib al tâlharilor. 
—Aceastătnr bare a funcţionarului admini
strativ nn cruţă nici pe biata femee, nici 
pe copilă, care fură bătnte ca şi părin tle  
lor.—Era ceva ingrozitor a vedea pe acest 
Neron modern privind on cinism, cnm fi »- 
carile oonsumsfi invelitoarea , oşea, feres- 
trile, toată marfa din cărcinmă, precum şi 
orzol şi rapiţa din bătătură.

Am văzat cn ochii noştri monedele de 
anr, argint şi aramă transformate de flă
cări in nişte bucăţi de metal ori amestecate 
şi cercările de fier ce servise beţilor şi 
banelor ce se prefăcuse in cenuşă.

Era de jale a vedea familia victimei in 
disperaţiune, fără alt acoperiş de căt ce
rni fără altă îmbrăcăminte de căt ce avea 
pe dânsa şi expusă a peri de fottne.

Acest act de vandalism abia terminat, 
pomojnicul nostru porneşte îndată in co- 
n ana Tangăru, unde bate şi torturează pe 
locuitor! bănuiţi ca hoţi, intre care şi pri
marul acelei connne şi dispnnSnd aresta
rea lor la primări«, merge in nefiinţa •- 
Testaţilor pe la locuinţele fie căruia, sfărâmă 
cn topornl to t ce găseşte, pănă chiar şi o 
ladă a primarului; care conţinea obiecte 
de val oare şi bani şi toate acestea le faoe 
prin puterea magică a cărţii Obere dată d Ini 
Georgeacn, substitutul parchetului Vlaşca, 
combinată cn celebra circulare a isprav
nicului democrat Cbinţescu.

Precnm fie-care dramă 'şl are partea sa 
comică, pomojnicul anulai 1878 întrebuin
ţează, după ce ajunge la reşedinţa piăşi, in
geniosul şi mnlt cnnoscntnl mijloc a celor 
ce vor a fi oneşti cn or! ce preţ, consta
tând prin proces-verbal asistenţa unei ten
tative de mituire in soma de P0 napoleoni 
din partea torturaţilor: ă d'auties, d-nnle 

I pomojnic.
Mul in acelsşl timp «fectul eirenlări 

Cbiriţescn se simţia şi in plasa Marginea 
comuna Chiriaco, unde mal mnlţl locuitori 
fură bătuţi cumplit, intre care şi locuito
rul Ţ arin i, ale cărnl răni s’efi constatat 
de d. doctor Teohari.

Ttrminănd, rugăm pe cocfraţiî noştri de 
la ,Romănnl*, să bine-voiască a apăra cu 
puternica lor pană şi canea torturaţilor 
din Vlaşca, cn aceeaşi solitodine cesfi ma
nifestat pentrn bătuţii din Prahova.

(,Ddscent ralisarea.*)

sinnea celor doi vizitatori al băilor de la 
Zaizon, după cea văzut obiectele ce s'«K 
trimis. Amăndol spioni snnt interogaţi in 
toate zilele de cătră căpitanul oraşului, 
Thaisz. Aceste interogatorii se mărginesc 
la anele întrebări, pe cari le trim ite mi
nisterial şi ee fac arestaţilor, ca să dea 
răspuns la ele.

Răspunsurile, ce se ţin secrete, ca şi in
trebările, i se trimit imediat minieternlnl.

P/r fa ls. Moda de a purta păr fals şi 
enorma cantitate a mărfii, ce se cactâ, a 
pus şi acest articol pe terenul unei înjo
site specnlaţinni. Nn mal amintim, că 
multe cocori se prepară din părol tăiat s 
nnor persoane moarte. Dar nn alt abnz e 
arm ăto rn ':

Comercianţii francezi afi avnt pănă şi 
idein de a se adresa şi la monastirile de 
călugăriţe. De căte ori o soră se călugă
reşte, etariţa ia pletele tăiata, le pane de 
o psrte şi )e vinde in folosul comunităţii 
mănăstireşti. Cumpărătorul e insă nn fri 
zer al nnn! teatru din Paris, incit părnl 
tinerelor călugăriţe e destinat a împodobi 
frnnţi mal pnţin carate.

La teatral in cestinne se dete intr’o zi 
o piesă cn mare spectacol. Una din actriţe 
voi să aibă insă o coafinri cn total ex 
traordinară dintr'un păr, preoom nn se 
vede decăt in tabloorile Ini Tiţian şi fri
zerul era aproape disperat cnm să'l afl-t 
părnl cerat, cănd iată ci afli, cnm că moş
tenitoarea uneia din cele mBl nobile şi 
vechi familii ale Franţei, avea si se că
lugărească in mănăstirea, din care el ăşl 
procura părnl. Fata aceasta avea părnl 
dorit.

Ceremonia avea să se împlinească in 
prezioa primei reprezentaţii, anunţate deja 
şi era gr« fi pentru frizer de a trece re
pede de la cele sfinte la cele profane. Cn 
toate acestea el ştin să’şî ajute. Ia zioa 
hotărîtâ asistă ca din intămplare la călu
gărirea d-şoarel de »*» şi după săvărşirea 
ceremoniei se prezentă la stariţă. De ce 
pretext s’a servit pentru obrăznicia Ini 
n’a voit să apne, destul că iti aceeaşi seară 
părăsi chinovia cn trofeele sale, cari in 
eurănd ave» fi să excita multă gelozie.

A dous-zi deja tăoăra actriţă, pentru 
care operase, apăra in rolul el pe scenă 
şi căştigă nn sncces din acelea, cari ho 
Urăsc viitorul nnel femei.

Astftl cn o con fi ură plătită ou 3000 de 
frânei, d-şoaral.. de la teatral Z .. sjcDse 
in posesiunea nnui mic otel in Champt- 
Elyties, a doă trăsuri, şnse cai şi nn harap.

Ziarele străine găsesc că intămplnrea 
aceastn e picantă; noi o găsim detestabilă.

Aflăm că este dat in judecată, şi Închis 
in arestul din Iaşi, perceptornl comunei 
Tăntaşti, P. Constan tiñesen, acela despre 
care am arătat in lnna treentă că strînge 
de la locuitori dări îndoita.

Acest perceptor, dnpă cura ni se spune, 
nn a urmărit numai pentrn percepere ile
gală de dări, ci şi pentrn alte abuznrî 
ce comitea de mai mnlt timp, mulţumită 
negligenţel adminiatraţinnil judeţului nos^ 
tro, care nn ’I cerea nici o seamă de par- 
tarea sa.

Afi trebuit să-l denunţăm noi ca să se 
hotărască in fine de a-şî face datoria şi 
indolenţii noştri cftrmoitorl.

Aceştia de eltminterea snnt prea ocn- 
ocnpaţl on felurite intrigi, cn defăimarea, 
prin organele lor, a pacinicilor cetăţeni, pen
tru ca să mal aibă vreme de a privighia 
ca legile s l fie strict aplicate şi ca dife- 
riţil agenţi inferiori sl-şî indeplineacă fie
care îndatoririle lor.

(Steoa României).

Inchisiţiunea In judeţul Vlaşca

SubprefecţiI d-lui Cbiriţescn, Inund cu
noştinţă de faimoasa circulară publicată in 
in »Telegraful* de la I-ifi septembre, prin 
care li se dă voia să prinză morţi ta i vil 
pe cel bănniţl de ho ţii, se pnseră zilele 
acestea in campanie.

V A R I E T Ă Ţ I

NemstE-Hirlap, inregistrănd plăngerile 
numeroase asupra hranei trupelor austro- 

I ungare in Bosnia, spune că guvernul tre- 
bne să priveghere cn stricteţă, ca inten
denţa să-şi împlinească datoriile regulat 
şi intr’un mod corăsp nnzător cn scopul. 
In armata prnsisnă se împuşcă intenden
tul, ce nu-şă împlineşte datoria. Această 
asprime ar trebui—zice foaea—să se’ntro- 
dncă şi'n Austria. Cine e de vină că un 
Singur svldat sufere de foame, merită moartea.

Întrebăm cSţi roşii s r  rămăne cn viaţă, 
dacă am impoşca petoţlaceia, eăţlafi fo«t 
de vină, că soldaţi! noştri afi soferit in 
Balgaria o iarnă întreagă de frig şi de 
foame ? *

Spioni nisestf.—Cel doi spioni rnseştl Lee 
pvld Hauser şi Antoine Moinardis, sari afi 
fost arestaţi dnpă ordin snperior la 21 
angnst esp. la băile de la Zizin (Zaizon) 
comitatul Braşovului, afi fost transferaţi 
la 25 şi 26 angnst la Pesta snb priveghe
rea mal multor jandarmi. Aici se află tot 
in închisoarea poliţienească, păzit fie care 
intr’o odae separată. S’afi găsit la el de
semne strategice şi descrieri ale trecăto
rilor Şanţul-vechi fi , Timiş, Boiţa şi Oitnz, 
precum şi descrieri ale întăritorilor de la 
marginea Ardealnlnl, apoi desemnări foarte 
amănunţite a bordeielor întărite desemnări 
şi charte ale Ardrelnlnl şi Tnrciel ş. a. 
m. d. Toate acestea s’afi trimis sigilate 
mi nisternlol unguresc de interne, care nn

R O M A N I A

PRIMARUL COMUNEI BÂRLAD 
J U D E Ţ U L  T U T 0 V A

înştiinţare
Consiliul acestei Comnnl in şedinţa dtla 

26 Februarie şi 19 Martie 1877, pentru 
ştingerea datorielor ce grivafi casa din anii 
din urmă, afi decis a converti şi regala 
acele datorii prin nn imprnmnt cn amor- 
tisaţie pe timp de 15 ani, pe valoare no
minală de 675,000 lei, pentrn care afi ela
borat cnvenitcl proect de legi.

Acest proect votat de Senat in şedinţa 
de la 4 Fsbruare şi de Adunarea d pă
taţilor in şedinţa dela 8 Aprilie annl cu
rent, sancţionat prin înaltei Decret Dom
nesc No. 883 din 21 Aprilie, publicat in 
»Moni orul oficial* No. 93 din 27 acei luni, 
devenind lege, este in cuprinderea urmă
toare:

CAROL L
Prin graţia Ini Dumn«z<fi, etc
Corpurile legiuitoare afi votat şi noi 

sanţionăm cele ce urinează:

L E G E
Pentrn facerea unul imprnniut cn a- 

raortisaţiune de către Prim ăria Urbei I 
Bârlad Judeţul Tutova, in suma de 
675,000 lei valoare nominală.

Art. 1 Primăria Comunii Urbei Bărlad 
Jud. Tu ova pentrn convertirea şi regala- 
rea datoriilor pale din anii trrcnţf, in snmă 
de 540,000 lei, este aotorisatt a contracta 
cn o companie safi a emite prin snbscrip- 
ţinne pnblică nn imprnmnt de 675,000 
inpărţit in obligaţii la purtător, care vor 
purta titnla d e : Ob'igaţiunea Comunii 
Urbei Bărlad pe cnrs de 80 suta.

a) Dobăndă sl fixază la 9 la sută pe an.
Fie care obligaţiune va avea 30 on-

poane ale dobânzii.
Amortizarea se va face prin tragerea 

la sorţi de donă ori pe an din şase in 
şase luni, donă Ioni Înaintea termenului 
fixat pentrn plata cnpoanelor de dobănzi.

b) . Bonnl eşit la sorţi nn mei poartă pro
cente.

c.) Tragerea Ia sorţi va fi pnblioă in 
presenţa Consiliului Comunal şi in asia-

tenta Preşedintelui Tribunalului şi Preşe
dintelui Comitatului Permanent a Jode- 
ţolnl. ,

d )  Cupoanele de dobănzi din ziua sca
denţii lor vor fi primite ca bani de Ca
sierul yi perceptorii comunali in comptai 
veniturilor comunale.

Art. IL Plata anuităţilor acestui împru
mut se garantează in toata veniturile Co
munale.

a). Primăria Comunii Urbei Bărlad enta 
obligată a trece in bogetnl săO anual 
soma de lei 83,738. bnni 75 pentrn plata 
anuităţilor ecestul împrumut.

Art. 111. Obligaţiun i« acestui împrumut 
vor fi primite de Piinăria Comunii U b. 
Bărlad şi de autorităţile pendinte de e» 
ca garanţie pe valoarea lor nominală.

Art. IV. Primarul, saü consiliul Comu
nal, care vor virimenta, despoza saü or- 
dononsa ver o altă che tneilă asupra snmii 
dc lei 83,738 bnni 57 destina« in Bud
get pentrn zisul scop, safi vor lăsa in su
ferinţă plata obligaţiunilor eşite la sorţi, 
şi a cupoanelor scăzute care vor avea pre
ferinţa inainte de ori ce chritoeală co
munală , se »or considera ca delapidatori 
de bani pub ici şi vor fi pedepsiţi con
form legii penale.

ConsilinI comunal e dator săechihbnze 
in realitate budgetele annsle, pentrn ca 
nu din caosă de none deficite să vie comuna 
să ceară nn nofl imprumnt. M-mbril con
siliului comunal care nn ar echilibra bo l- 
getele vor fi sopuşl la aceeaşi penalitate 
en cea prevăzută pentra acel care vor face 
verimente saü vor dispune in alt mod de 
suma destinată pentrn anuităţi.

Art. V. L gea votată şi promulgată 1» 
I Ftbruare 1875, pentrn antoriearea co
munii Bărlad in fsceren nnnl impromut 
de 400,000 lei, nefiind aplicată şi acum 
de prisos remăne abrogată.

Această lege s’a votat de Senat in şe
dinţa ss din 4 Februare 1878 şi adoptat 
cn majoritate de 22 voturi contra trei
sprezece

V. Preşedinte D. Brătianu.
Secretar Ştefan BAu.

(L. 8.)
Această lege s’a votat de adunarea De

putaţilor in şedinţa delà 8 Apri.ie _ 1878 
şi s’a adoptat cn majoritate de einci-zeci- 
şi şapte votorî contra a şapte fiind şt do« 
abţineri.

Preşedinta C. A. Bosefh.
Sec rotar G» Isocôscu.

(L. 8. A.)
F»eetn cunoscut şi ordonăm ca legea de 

faţă să fie investită cu sigiliul Statului şi 
publicată prin »Monitorul Oficial,« tar 
Min'ştri; Noştrii Secretari de Stat la D - 
partamentele de Interne şi cel de J  oştiţi« 
sont însărcinaţi cn aducerea la îndeplinire 
a acestui decret.

Dat in Bucureşti 21 Aprilie 1878.
(Urmează S. S. M. S.)
Semnaţi Miniştri Secretari de Stat la 

departamentale Justiţie şi la departamen
tal de Interne.

Eug. Stă/escu. /• C. Brătianu.
Iu virtutea acestei legi şi oonform re- 

golamentnlul elaborat in ac-st caz, Co
muna având a emite prin snbscnpţinne 
publică im prun) u t ui de 675,000 iei, impar- 
ţi t in 1350 obligaţiuni la purtător, cate 
de 500, lei fie care şi pe curs de 80 suta. 
să pnblică spre generala cunoştinţă ca sub- 
Bcripţinnile să deschid delà 1 pănă la 30 
a viitoarei tuni Octombrie inclusiv, termen 
de 30 zile, atât la Primăria acostai Co
muni, căt şi la Primăriile : Capitalei B - 
c re ş ti, Iasy, Galaţi, Brăila, Focşani şi Bo- 
toşani. . , . .

Doritorii de a subscrie la acest impr - 
mut bine voeaacă a se adrees cn începere 
delà intâifi pănă la 30 Octombre la r n -  
măriele arătate mai sus, spre a vărsa su
ma cu care vor voi a participa, de unde 
vor primi chitanţe provisoire din partea 
Comitatului instituit pentrn realisarea in- 
prnmntnlol.

Primar Ganne.
Secretar. Nedeicifrabil.

187S Septemvre 9.
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CURS ELEMENTAR
dc

A R I T M E T I C A
cn mici deprinderi de raţionament 

Coprinsănd peste 1000 eserciţii de calcul 
şi probleme rvsolvite şi enunţate pentrn 
osul claselor primare şi I-ia seconda re de 
ambe-sexe, de D. Mirescn prof- «or de ma
tematică la gimnazial Lssir din Baoa- 
reştl. Preţul 1 I. 50 b.
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R O MA N E  I L U S T R A T E
Apare de trei ori pe septemână: Duminică, MercurI şi Vineri. 

USTo. 1 - 2 3  IT S T O IL T T S IV  
conţinând

D O M N U L  S C U M P - A M I C
de

Ch. Pani de Kock
se află de vânzare la

TIPOGRAFIA THIEL & WEISS
şi la

loli f l i la n t i  de fliare atât in Bncnresci cât si t i  district».
Cu No. 24 a în cepul romanul

I O A N A
de

G E O R G E S  S A N D ,
Dnj ă dorinţa esprinmtă din mal ninlte j 5rţi s'a iucepnt cn No. 26 interesantnl roman

MISERABILII LONDREI
DE

PI ERRE Z A C C O N A .
Aceste din nrmS de ne îomane se vor publica sşa cS câte o fasciculă va conţine 

nrmaiţa romadulni IOANA şi cea-l-altă ntmarea runanulnl MISERABILII.

ANUÏ ÏCIU I M P O R T A N T .
cil mm nene si bîmitd magasin

L A  S T É U A  A L B A
SÜB FIRMA

Strada Carol 1 No. 5.
(Cartea Vechie) 

vis-à-vis de Slg. Prager

Strada Carol I  No. 5.
(Cartea Vechie) 

vis-à-vis de Sig. Prager.

Am on6re a insciinţa pe onor. PT. Public că mi-a sosit pentrn 
scaunul de iarnă un bogat asortiment de încălţăminte pentru Bărbaţi,
Dame şi Copil, după fasonele cele din urmă, — precum şi nn mare j--j
transport de Cisme lungi de Lak rusesc, de iucht şi de Vaca, ca şi ■ 
Mantale de Cauciuc pentru ploe, prima calitate; asemenea şi Galoşi ^
de Gnmi.

Sub-semnatul aduc mulţumirile mele onor. PT. Public pentru iu- H 
credere ce a dat meuţio.atel mele firme de un interval de 12 ani

V

care pană acuma u depus probe snficieute de fina calitate a măriei M  
ca şi de eftinătatea preţurilor, sperând c2 şi de acum inainte, va I 
bine-voi ai da conoursul seă găsind tot-d'a-una a tâ t mărfuri tine 

1 şi fasonate cât şi preţuri fôrte moderate.
I Cu tâtS stima

PU1L1PP GOLDSTEIN.

PHARMACIA JL.AK. „SPEBANTIA”
26, CALEA HOGOŞOAEI, 36.

DEPOUL MED1CAMEMTELOR FRANCESE.
Obiecte de Cauciuc şi Articole de Toaltt*. — As» menta se angejâză a tfcctna 

orl-ce comande tlin ri sortul medical.
BKUS.

A iu ouére a unuucia onor. Public, că am 
deschis acuma o

Magasie de tapete
Mă voiu sili a putea oferi îd tot-d’a-una 
o mare alegere de TAPETE şi fao cunoscut 
că chiar de acuma sunt f6rte bine asortat.

Cn totă stima

H. H Ö N I C H
(793— 19) Strada Stirbvy-Vodă No. 3.

C. N. STEFANESCU SAVINY
A KCHITKCT

ELEV MEDALIAT

SC01LEI DE BELLE ABTE BIN PARIS
Membru al SooietSfel centrals de architect din 

Paris ,1 Bruxelles, etc.

Anunţă ca a deschis un atelier de architecţf 
sub direcţiunea sa.

Doritorii de a face construcţinni şi a co
manda planuri, sunt rugaţi a se adresa 
Strada Cometelu! No. 56, în dosul St. 
Visarion, sa ii la administraţinnea actstni 
fiar.

LECTIUNI PRIVATE

In limba Germană pentru băieţi săli fete 
in t6te ramurile ale claselor inferiâre şi 
gimnasiale. Băeţii cari freenenteză sc61a 
protestantă, pot fi luate şi în pensiune. A 
se adresa la

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

INSTITUTUL DE BAEŢI

„ C O C O R E S C X J ”
50, Strada Col ţel, 50.

Direcţiunea aduce la cnnoscinţa onor. 
păi iuţi, tă  pot aduce copii d-lor antă de 
la 25 August, spie a avea cenşiî timpul 
a ’şl pregăti necesariile pentrn începerea 
cursurilor la 1 Septembre.

DOCTORUL MARCO VIOI

Are onoare de a informa clientela sa 
din Capitală şi provincie că va fi in Bu
cureşti la 1 Septembrie.

Consultaţinni in cabinetul seă in toate 
zilele de la 4 jum. — 6 ore după amează. 

Strada Biezoianu No. 21 No. 378-3.

C. G. Nica doctor în medicină 
şi în chirurgie. Ma- 

moşî şi melio specialist pentru bó’ele de 
oopiî, dă consultaţii în tote filele de la 3 
până la 5 ore p. <u, în strada Colţii No. 1Q.

QH UH renumită esenţă japoneză, oare 
1 U "llU  vindică îndată ori-ce durere de
cap se găsesce la farmacia d-lui F. Brus 
vis-à-vis de biserica Sărindar,

T ) a  t n r » V l i r i a t  O casă in eofirea 
A J tJ  l D L l i I l  I c l l ,  de Negru,Subur
bia Oitenţ, Strada Mircea-Vodă Nc. 2P, 
situată intre curte şi grădină, cn un itegiii, 
având şese camere, nn saion şi Bală de 
mâncare cn dependinţe, bine mobilate, sunt 
de închiriat chiar de neon, mobilate safi 
nemobilate. Amatorii se jo t adresa la pro
prietar ce locneşte iuti inse ie. (794—6)

C A S S E  ID  IE  F E : |
ENGLEZESC! ■

CU OŢEL

MILNERS’ SAPE«)
LIVERPOOL SI LONEil

CELE MAI SIGURE

CONTRA FOCULUI El SPA.iS

(783 -  3)

Beruh Hornstein 
Moritz Marc Hornstevi

Strada Lipscani No. 41 şi 88. w .■ i
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P LA N T E DE FRAGI

a
X
X
X
i

Acum fiind timpul plant&rel fragilor, recomand fragil sub
scrisului, diu cele mal frumuse specii francese şi englese, 
fructul fdrte mare, gustul admirabil.

Peutru plantele vândute anii precedenţi, am priimit laude 
;i mulţămirl. Alai puţin de 50 plante nu se espediază In pro
vincii. Rugftmiute a se adresa la 4

JEAN VERME ULLIN

a
X
X
X

Grăoitar la D nu Q. C. Philippeacu 
Strada Dionisie No. 42.

v : x x x x x - « - x x x x x » « » x x x x x - i - x j ; t t '
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I N S T I T U T  FRÖHLI CH
h

Maison supérieure d’Education pour demoiselles de maisons diyj|gnj 
îi VIENNE I, Grünangergasse No. 1.

Ce Pensionat, dans lequel furent élevées grand nombre de dei 
des premières familles roumaines, commence son 30-ième cours!H 
le 1-er Octobre. La musique, le chant et les langues étrangères y  *JÈt 
d'une culture toute particulière. Programmes à disposition. j l <

/ÇXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXli»
X F R A 3 < r Z  C 3 t 7 3 S T T I 3 : E î 3 ţ
X à la VILLE DE BRUXELES
m  Podnl Mogoÿôieï No. 16 ris - à - ris de Consulatul Russese I M
X  Recomanda magazinul seü asortai in tot-d'a-una fdrte bine cu rulării de bărbaţii MM 
Bu« dame, gulere, manchete, batiste de lino, olandă şi mătaaă, ciorapi pentru bărbaţi şi LB> 

danele fine (crêpe de santé) camiséne, groşette, broderie dantele, cravate de bărbll^B X fe ’ cele mal noi forme şi oulorl, umbrele de sire şi de pléie etc. ete. AtrăgSn gţ
! de-o-dată atenţiunea onor. Clientele că din causa crise! am redus férte mult prer fu

o c x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x m «B

IS4MJ SUAááiAiááMiUAAáMfl

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE CÛMMISM1I
€ Z .  A .  A  M

à, Paris, 2 Carrefour de la Croix Rouge, 2-
U s« charge de tout, s les commissions commerciales et d’achat des mai;ig 

dises aex prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en F, 
acc on pagne les voyageurs à visiter l'exposition et le s curiosités de Par) 
parle français, allemand, russe et polonais.

1

a ä ä s s s a s s ? »

marele magasin de HAINE CONFECŢIONATE şi articole de MODA
« i t m u M.A . L A

J  O S
B E L L S

n  ■ i ’iH
FÜRNISORUL

2 0 ,  C O L T I U L  BTJX-.E'V'AAIIDXJX.XJ I  S I  
’’ace cunoscut onoT. Clientele, cft i a sosit pentru sesonul 

cele mal moderne, fasône elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
Kedingote Hardington 
Jaquette  Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus B en ai ss ance ¡¿i diferite alte fasône
PREŢURILE CELE

Se priimeşte şi coiniiiu)! de töte felurile de haine care 
se efecluédil cu mare promptitudine.

9 *
| | ţ

►

I

CURTIEI
MOQOSIOAIEI, CASA GEECÊNU, 20
actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urma jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
Lingerie de tôte felurile 
Cravatte Plastron, Régate etc. negre şi colorii 
Umbrele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tôte lucrurile de modă

MAI MODERATE
J o s e f  d n C r : « B A U i i

Fnrnisornl Curţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogoşâiel Casele Grecénu.

i f ó i r e í r a
Tipografia, Thiel & Weiss Palatul „Dacii*


