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Loee din 1868 .................................. H 2 25
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A rg in t.............................................  99 90
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Napoleonul..................................... 9 30^
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C an al de B erlla, 8 ootombre 
Acţiunile Căilor ferate romăne. 82 75 
Obligaţiunile romăne 6»/* . , 82 — 
Priorităţile C. fer. rom. 8°/« 86 — 
împrumutul Oppenheim . . , 102 60
Napoleonul....................................16 24

I Viena, termen lung . . . . .  — — 
Paris » scurt . . . .  80 90
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Bucurosol—Giurgiu 

Bucurescl. . . . . . . .  9.16 d 8.05 a
Giurgiu, sosire . . . .  . 11.35 j  8.27 n

Giurgiu—Bnenreaoi
Giurgiu. ....................... ....  . 7.26 d 4.56 d
Buourescl, so sire .. . . . 9.48 g 7.17 j

Galaţi— Bărboşi
G a la ţi......................1.20 n 8 3 6  d 7.30 n
Bărboşi, sosire . . 1.65 n 9.— 9 8.06 n

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi . . . . .  2.55 a 6.25 n 7. n 
Galaţi, sosire . . .  3.30 a 7.— n 8.25a

Bnonresol -Snceava Naoeava— Bnonresol
Bucu.-eacl . . .  . 8.15 n 10.— i 8uoeava . . . . 6.11 d 6.46 d
Ploetcl .................. 9.50 n 12.00 J Rom an................. 8.45 4 12.30 d
B r & ila .................. 1 7.15 d T e cu c i.................
Tecuci ö • • • • • 4.88 n 11. Od Br&ila.................. 3.08 ■ 8.10 n
R o m a n .................. 4.45 9 Ploescl. . . . . M 3 4
Sucoava, loiire . .12.03 9 9.66 n Bacureccl soci re 8.804

Bnonroso--VereioroTa Verclorora —Bucurescl
Buoureiel . . . . . . 7.40 d 10,40 d Verciorova . .  . . . . . 11.26 4
Piteitl . . . . . . 10.13 d 3 . - 4 Craiova . . . . . . . 3 . - |
Slatina . . . . . . . 12.31 d 6.30 n Slatina. . . . . . . . . 4 .45d
Craiova . . . . 3.15 4 PitOftl................. . . . . 7.03 d
Vflrciorova, sosire • • i - l 6b— B Bucurescl, sosire . .  .  . 9.20 4

lâ lţB L tin e  esposiţia, românii mer- < 
ţparis  vor găsi ziarul .TIMPUL* | 

tfids Magasins du Printemps. 
ird Haussmann 70. *

IEPESI TELEGRAFICES
A  L  E  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)
(4 ootombre, 4 ora saara.)

Pasta, 4 Ootombre.

I stSrnind in demisia sn, Tisza va 
ari ImpSrntuluI demisia formală 

ilni cabinet unguresc.

Londra, 4 ootombre.

9 Londra şi la Olascov se semnalează 
Alri însemnate de plăţi. E .te  teamă 

p albie vor mai urma.
Dailj New», zice că engfejil vor merge 
ăra/ contra Cabolnlnl. Emirul Shere 
t  ija o ă  poterile armate.

(4 ootombre, 8 ore seara)
Viena, 4 octomvrie 

l . —  O bandă de tălharl bosniaci 
l/insfi şi trimisă la Banjaloon. 
arovaţ a'efl găsit provizii conside

re arme, de muniţii şi de hrai.ă. 
rea din ţinutul Klintz n'a in- 

[iclo XQBÎetspţă.
(5 octombre, 9 ore dim.)

Pesta, 4 ootombre.

T>m s dat împăratului, I» castelul 
viodâ.'o, demisia cabinetnlnl intreg.

Berlin, 4 octombr ... 

[chsauzeiger,, in arma informaţiilor 
anunţă că gnvarnnl răsese a or- 

. Jesarmarea portarilor roşeşti din 
iV ipHeagrS şi ridicarea minelor subma-

Seraievo, 4 octombre.

Iile aastriaoe afi intrat azi dirni- 
iră Inptă in Visegrad.
¿laţii şl-att părăsit tabăra şi intă- 
, lisănda’şl pe loc artileria şi mn-

prile austriaca att intrat ieri, fără im- 
in Gorazda, şi azi afl ocupat 

La; măne vor sjonge la Oonsitza. 
moca nn sunt răsculaţi, 
poala bosniacă este prin armare nă- 
pi ţara ocupată de cătră oştirile au-

Poris, 4 octombre.

^pAiznl de Saliabnry a plecat dela 
9  ducăndn-se la Londra, pentrn a 
§  a consiliul miniştrilor măine, unde 

j^circeta afacerea Afganiel.

BUCUREŞTI
ffibătă, 2 3  S ep t. (5  ootom bre)

ne putem supune a vedea zia- 
ba guvernamentală căutând neo- 
I a întuneca p a denatura ideile 

■bre. Dacă ea ăşl întemeiază nâ- 
■■a de învingere pe încercarea de 
lue obosi prin repetarea aceloraşi 
■mente sofistice şi de rea ere* 
A, neţii nd nici o socoteai A de a- 
jjerafcele opiniunl expuse şi susţi- 
le de noi, apoi se inşalA foarte 
I Nu vom părăsi lupta şi nu 61 
I permite să ne atribue păreri ce 
feiut ale noastre, sad să schimo* 
«iscă pe acele emise de noi.

se convoace o Constituanta,

.zice .Românul* in numéral sôü de 

.vineri, pentrucâ numai o constitu- 

.a n tâ  ar putea rtsolve cestiunile re- 
„solvit* deja de areopagul european 
.delà Berlin.

.Ia câ  strigătul opoziţiunil.*

Nu este adevărat ; nu am zis câ 
numai o Constituantă poate ré s o lv e  
cestiunile re sol vite deja de Congres; 
ceea ce n'ar infâţişa nici un inţelea 
şi nici un interes pentru ţară.

Am zis şi repetăm, că numai o 
Cameră revizuitoare are competenţa 
de a face in Constituţia noastră 
schimbările neapărat cerute pentru 
a o pune in potrivire cu hot&ririle, 
ce ni s’a impus de Europa adunată 
in congres.

Din doué una ;  sad Camerile ac
tuale vor declara câ se supun, sad 
că nu se supun acelor hotărî rl.

In acest de pe urmă caz, este evi
dent că nu mal poate fi vbrba de 
convocarea unei Constituante, ne mal 
fiind ceva de modificat la Constitu
ţie in privinţa acelor eestiunl.

In cazul celălalt, toate sofismele 
de pe lume nu vor putea schimba 
faptul, câ numai o Constituantă este 
in drept a se rosti legal.

însuşi foaiea radicală nu poate 
tăgădui acest adevăr când este vorba 
de a acorda drepturile politice Is- 
raeliţilor. Când este vorba insă de 
a ştirbi sad întinde hotarele Româ
niei, .rectificare de hotare* strigă 
.Rom ânul*, pentru eare art. 2 din 
Constitufiune nu cere de cât un vot ol 
puterii legiuitoare ordinare.

Apoi b ine, dd-lor radicali, fiţi 
odată de bună credinţă, sau cu ra
ţionamentul sănătos, dacă se poate. 
Rectificare sad schimbare de hotare 
se poate numi oare aceasta, când se 
cedează trei judeţe către un stat 
vecin, sad când se iad patru judeţe 
de la un alt megieaş. Nu ne pu
neţi înaintea interpretării iudaice a 
textului constituţional. Ştiţi aşa de 
bine ca şi noi, câ constituţia nu a 
vorbit şi nu a putut vorbi decât 
de acele modificări a liniei hotaroice, 
cari or < ând pot fi trebuitoare in
tre doô staturi vecine. Tratatul de 
Paris din 1856 a numit in adevăr 
luarea unei părţi a Basarabiei delà 
Rusia şi alipirea el cătră Moldova 
o rectificare a hotarului ; aceste sunt 
licenţe de vorbă iertate Europei, 
când voeşte a cruţa dignitatea unei 
mari impârâţil. A face de asemenea 
nu ar însemna alta din partea noa
stră decât a  ne înşela pe noi înşine.

Imping&nd Raţionamentul .Româ
nului* până la extrem , s’ar putea 
susţine atunci tot cu atâta temeid 
câ o Cameră, Camera d-lul C. A. 
Rosetti, de pildă, ar putea recti
fica hotarele Austriei cedândn’l Ol
tenia, sad acele ale Rusiei oferlndnT

Moldova. De ce nuf art. 2 din con
stituţie nu se opune.

Tot in acel articol de vineri .R o 
mânul* zice :

.Unul din principalele organe ale 
.reacţiunil, ziarul JTunpul*, a de- 
„clarat câ trădători şi vănduţf Ru 
,siel ar fi aceia cari n’ar lua Do- 
.brogea.*

Iarăşi un neavăr! .Timpul* a 
zis că ar fi bine poate, până a nu 
ne botâri de a primi sau respinge 
Dobrogia. de a consulta pe Dobrogeni. 
Nn voim a mal reveni acam spre 
a vedea daca teza aceasta este sad 
nu întem eiată; destul că, in ori ce 
caz, ea nu constitue de claraţiunea 
ce ne atribue .Românul*. Daca s'a 
rostit cineva categoric in această 
privinţă este numai guvernul, prin 
organul săd oficios, căci iată înseşi 
cuvintele sale;

rrp » - 4
.Guvernul voeşte să săvârşească 

ocuparea Dpbrogel cu concursul Ca
merelor ordinare*.

Ce imputare s’ar putea face opo- 
ziţiunif, chiar daca ea s’ar fi rostit 
definitiv asupra primirii Dobrogăt, 
când guvernul cu al săi se pronunţă 
aşa de neîndoielnic pentru primire)

In sfârşit, .Românul* încheie a r 
ticolul sâd prin următoarele linii, 
pe cari le reproducem aici prescur
tate, insă neschimbate.

.Opoziţiunea voeşte insă să dea 
’ retrocedării Basarabiei solemna a- 
’ probare a nnel Adunări Constituante, 
¿convoo&tâ spre a se rosti anume a- 

supra acestei eestiunl.*

.Noi credem că acest fapt poate 
şi trebuie să treacă şi fără o so
lemnă consacrare naţională; opozi
ţiunea voieşte sâ’l dea cea mal so
lemnă consacrare.*

.Care sunt patrioticele scopuri pe 
care voeşte să le servească opozi
ţiunea , cerând cea mal solemnă 
consacrare I Ale cui interese cer 
oare o asemenea consacrare f

.După noi, numai româneşti a- 
cele interese nu pot să fie.

.Lăsăm  publicului să le găsească; 
constatăm numai ce poate face se
tea de putere, la nişte oameni cari 
tot-d’auna şl-ad bătut joc de cu
vântul de patrie şi adesea ad as-j 
cunş in faţa străinilor că sunt Ro-j 
mâni*.

Multe a invâţat ţara  noastră de 
doi ani şi jum ătate. Multe cuvinte 
perfide se pot arnnea in public, cari 
odinioară I-ar fi mişcat adânc, c.ând 
putea admite buna lor credinţă, sad 
când putea crede că sunt întemeiate. 
Astăzi le cunoaşte valoarea şi, au- 
zindu-le eşind din gura voastră, ride, 
repetând ou Heiue;
»Ich kenne die Weise, ich kenne dan Text, 
,Tch kenne atacă die Yerfaeeer;

I «Ich w-jies, sie tranken beimlich Wein,
| .Und predigten oeffentlich Wnsaer.

(Cunosc cântecul acesta, cunosc 
cuvintele, cunosc şi pe autorii. Ştid 
câ pe ascuns el bead vin, şi câ In 
public predicad apa. Heine, Deutsch• 
land. Cap. / ;  v. 29  f i  #.)

Aţi sleit credulitatea publicului 
domnilor rad icali; nici copiii de la 
doică nu vă vor crede când veuiţl 
a zice, câ conservatorii sunt acel 
capabili de a părăsi interesele ro 
mâueştl şi a lucra In interesul ver 
uuel puteri străine.

Dar să lăsăm la o parte insul 
tele şi mişeleştile insinuări din foaia 
guvernamentală, şi să venim la fon 
dul chestiunii.

.Românul* voieşte ca chestiunea 
Basarabiei să se rezolve de nişte 
Camere ordinare, nu pentru că ele 
sunt competente, ci numai pentru ca 
să uu i se dee solemnitate prin re
zolvarea de cătră o Constituantă. Şi 
care să fie oare motivul pentru care  
se Înspăimântă de solemnitate) Se 
fereşte de a zice, dar o vom zice 
noi, şi credem că nu se va plănge 
de intenţiunea ce’I atribuim. Redac
torii de la .Romănul* se prefac a 
crede, că aprobăudu-se de o Consti
tuantă cedarea Basarăbiel, ar peri 
ver ce titlu al Romăniel pentru o 
revendicare ulterioară lntr'un viitor 
priiuoios. Dar ce basmu copilăresc mal 
este şi acesta)O are mal multăsadmal 
puţina solemnitate a votului va fi 
care va nimici sad va intemeia tit
lurile Romăniel) Oare Europa, lu
mea intreagă, nu ştie, oare Istoria 
nu va inscrie, sub apăsarea căror 
imprejurârl s’a supus România a se 
despărţi ds Basarabia)

Oare a perit titlurile Franţei pen
tru revendicarea Alsacel şi Lorenel, 
pentru că Adunarea de la Versail- 
Ies. care era competentă, a rati
ficat tratatul de la 1871)

Nu, argumentarea uu este serioasă,1 
şi daca ar fi să întoarcem insinuare 
pentru insinuare, imputare pentru 
imputare, am putea intreba: In in
teresul cui lucraţi, cănd voiţi a de-j 
sevlrşi prin nişte Camere necompe- 
teute o lucrare de atribuţiunea ex
clusivă a unor adunări de revizuire) 
De sigur, numai in interesul patriei 
nu, asupra căreia puteţi atrage cele 
mal nenorocite urmări.

Sflrşind, mal avem un cuvânt de 
adresat .Românului* in ce priveşte 
cele de pe urmă rânduri din citaţi- 1 

unea de mal sus. Daca sunt oameni 
de acel cari âşl ascund naţionalitatea, 
aceia nu sunt şi nii pot fi alţii de 
cât acel Fanarioţi, râd desfanarioti- 
zaţl, cari, spre a mal pate urma îna
inte cu exploatarea României, ad 
trebuinţa a ascunde in faţa Româ
nilor neperitorul lor fanariotism.

D IN  A F A R A

Crii4 ministerială in Ungaria pro
gresează repede. Ministru! de fi
nanţe, D. de Szell, şi-a dat deja de- 
misiunea, ceea ce va avea de rezul
ta t  demisiunea cabinetului intreg. 
Hotârirea ministrului de finanţe.—  
zice .Pesth er Lloyd* — n’a resultat 
din motive personale, ci numai din 
cauze obiective, şi nu credem ca ci
neva să fie in stare a înlătura a- 
ceste cauze, chiar având cea mal 
mare bunăvoinţă. Cumcâ preziden
tul şi ceilalţi membri al cabinetului 
nu vor să se despartă de colegul lor, 
se dovedeşte îndeajuns prin proce
darea lor energică de pân’acum a; 
şi chiar de ar voi să se despartă 
(ceea ce nu se va intempla) ar trebn: 
să caute un alt ministru de finanţe 
in locul lui Szell. Ne indoim, cum 
eâ s’ar găsi astăzi un asemenea om, 
care n’ar avea de luat asnpră’fi nu
mai nn portofoliu, ci ar trebui să 
aibă grija de a realiza însemnatele 
same trebuitoare. — Nefiind cu pu
tin ţă  a se înlătura motivele retra
gerii, nu rămâne decât retragerea.

.Times* află din Bucureşti, câ 
împăratul Rusiei a dăruit noului 
principat bulgăresc tunuri pentru 
şase baterii.

Din Târnova se mal vesteşte, că 
Bulgarii vor aranja o subscripţie na
ţională pentru a cumpăra miliţi
ilor tunuri. Se pare câ in Bulgaria 
s’a stabilit convingerea, câ viitorul 
principe al ţârii cată să fie un 
străin, dar se aşteaptă de la el ca 
să ia de soţie o bulgară , pentru a 
satisface amorul propriu al poporu
lui. Poziţia unul principe al Bulga
riei in sine însăşi nu prea e a tră 
gătoare, iar condiţia din armă va 
reduce mulţimea canditaţilor la un 
număr foarte modest.

ARM JTa ROMÂNA
l n  r e s b o i u l  1 8 7 7 / 7 8

(De un m artor ocular.)

(Urmare)

Căte-va zile după aşezarea in po
ziţii strategioe dinaintea Plevnel. 
pe cănd bateriile române intraseră 
deja in acţiune, se întâmplă cea 
de’ntăiă faptă de arme la 8 Sep
temvrie, adecă recunoaşteri ener
gice, executate de două batalioane 
de dorobanţi, unul de linie şi o sec
ţie a artileriei călări in contra re
dutei Gri viţel, ocupate de inamic.

Spre onoarea trapelor ce atk luat 
parte, trebiie a’o declar, că purta
rea lor in foc a fost relativ vred
nică de laudă şi că mal ales doro
banţii aâ  procedat intr’un mod, care  
face multă onoare acestei trupe, 
nedeprinse cu lupta. De şi ina
micul n’a opus vr’o resistenţă de 
seamă, ci după o luptă de un ceas
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şi-aii părăsit poziţiile pe mânile 
dorobanţilor, ce inaintal in coloane 
dese ; totuşi insă această ântăie a- 
facere serioasă a contribuit mult 
ca să ridice moralul trupelor şi să 
’1 pregătească pentru evenimentele 
viitoare. Botezul de foc era înde
plinit, frigurile tunului petrecute cu 
succes şi cu pierderi puţine, ne fă
cea să aşteptam cum că trupele la 
cea de ’ntăiâ ocazie, de nu vor fi 
biruitoare, vor lupta măcar cu o- 
noare. Ocazia nu 'ntărziă, căci la 
11 Septemvrie deja, zioa onomastică 
a ’mpăratulu! Alexandru, se ’ntre- 
prinse un asalt general, la care lu
ară parte divizia a IV-a romănă şi 
o parte a diviziei a III-a. Cu toată 
bura de ploae subţire şi pătrunză
toare, sub care se strinseră tru
pele ăncă din revărsatul zorilor, spi
ritul lor deşteptă incredere, de şi 
unii ofiţeri superiori făceai) nişte mu
tre, cari nu erai) de natură a ’ncu- 
raja trupele. Pănă ce coloanele se 
puseră in mişcare, se făcură 3 cea
suri dupe amează-zi.

Trupele, duse in luptă in mase 
mal mari, permitea!) acuma a fi 
privite preste tot, a se face conclu
zii asupra virtuţilor lor in genere 
din modul şi maniera cum vor re 
solvă greutatea, cu care erai) in 
sârcinate. înaintarea cu despărţărain 
tele de sapeurl inaintea coloanelor 
din frunte a fost făcuta in orl-ce 
privire fără de nici un cusur şi a 
fost executata o’o ordină, care nio! 
pe terenul de exerciţiu nu se putea 
face c’o mare orănduială. Dar abi 
intrară masele in bătaea cu e fjc ta l 
focului poziţiei inamice, cănd ince 
pură să se clatine in mod îngri
jitor. Impresia produBă asupra sta' 
statului major a fost, că nimeni nu 
mai avea grija trupelor, ci că tot 
statul major a dat pinteni cailor ş’a 
rupt-o de fugă.

Nu ţinu mult şi iată că sosiră 
din prima linie numeroşi ofiţeri ră
niţi, dar toţi dedeaâ drum fără )n- 
cunjur dreptelor lor incriminaţiunl 
asupra incapacităţii conducerii, şi 
acuzai) pe mulţi ofiţeri din statul 
major, că ’şi calcă datoria satk că 
sunt de-a dreptul laşi. De şi nu In 
gradul de mal nainte, totuşi şi a- 
cnma se deduse prea puţină valoare 
inamicului şi se crezuse, că Turcii, 
Îndată ce vor năvăli dorobanţii, vor 
rupe-o de fugă. Prea târzii) ne con
vinserăm de contrarii), şi daca nu 
i se poate imputa trupei c’a refu
zat, totuşi lipsea o conducere.

Cănd noaptea îndurătoare acoperi 
ou nmbra el jertfele, cari acoperea!) 
de jur Împrejur câmpul de luptă, In 
urma unor dispoziţiunl fără de plan 
şi executate fără de nici o price
pere, atunci eşi iarăşi la iveală 
cearta politică de partid Intre ofi
ţeri. Lupta sângeroasă, care abea 
trecuse, fu continuată prin acuzări 
reciproce a nesuccesulul, mal puţin

omoritoare, cari violai) Insă adânc 
prestigiul. Foarte cum se cade 
fost in această zi artileria, care 
supără in mod foarte simţitor pe 
inamic printr’un foc de artilerie 
Întreţinut ou mare sânge rece. Tot 
atât de vrednică de laudă a fost 
purtarea serviciului sanitar In chiar 
linia focului, adică a medicilor şi a 
brancardierilor, cari şi-afi Îndeplinit 
serviciul c’nn lăudabil dispreţ al 
morţii şi se Întrecea! reciproc de*a 
face suportabilă soarta răniţilor. 
Ziua de 11 septemvrie a fost desas- 
troasă atât pentru Ruşi răt şi pen
tru Români şi târziu veniră la con
vingerea, că In contra poziţiilor tari 
nu se poate face nimic cu tactica 
isbiril, ci se hotârtrâ să tmpresoare 
locul şi sâ’l silească să se predea 
prin foame. Abea acuma Începu 
pentru Români adevărata viaţă de 
resboif), că păn'acum viaţa lor de 
campanie nu se deosebise mult de 
cea din taberele din vremea păcii; iar 
escitarea momentană, produsă prin 
acţiune, încetă curănd. Serviciul in 
întăritori, cari trebuiai) săpate sub 
focul necontenit al inamicului, era 
împreunate cu cerinţe mult mal grele 
pentru trupă, şi aceasta a fost cauza, 
că corpul ofiţerilor români, setos de 
acţiune incepu a condamna cu to 
tu lui-tot răsboiul, pe care pân’ acuma 
şi’l inchipuise cu totul altfel. Regi 
mul fu acuzat pe faţă, iar ofiţerii 
pân’atuncl imbătaţl de şarlataneria 
de putere mare, cari păn’atuncea se 
ocupaseră mul mait mult cu politica 
decât cu serviciul lor, începură să 
ajungă la convingerea, că România 
ar fi făcut mult mal bine sâ’şl lase 
armata acasă. Pe cât de lipsit de 
tact era— cu puţine excepţii — cor 
pul ofiţerilor in genere, pe atât de 
lăudabilă era atitudinea soldaţilor 
in executarea unul servicii) istovitor 
şi plin de pericole ; căci cu toată  
mbrâcâmintea rea şi hrana defec 

tuoasâ, nu se observa o singură schia 
mă nemulţumită in restimp de mal 
multe săptămâni, cu ploi amestecate 
cu ninsoare,

Aproape gata cu lucrările de a 
propiere spre reduta Bucova, ro 
mânii intreprinserâ, stimulaţi de o 

mbiţie falsă, un noi) asalt cu trupe 
proaspete, ce nu intraseră ăncă in 
foc, atac ce câta să iasă şi mal r ă !  
decăt luptele precedente; căci avu 
ră pierderi mari şi prin nimic jus 
tificate, şi întreprinderea era apriori 
lipsită de orice perspectivă de succes 
dar fiindcă respectivii ofiţeri de stat- 
major cari ordonaseră asaltul fără 
ştirea cartierului general, era!) din 
partidul guvernului, nimenea nu gâs 
ceva de imputat in privirea neisbu 
tirif, ce se putea prevedea, deşi după 
drept şi echitate numai osăndirea 
de către un consilii) de răsboift era 
ceea ce meritai) ofiţerii respectivi.

Trecu săptămână cu săptămână 
fără ca Plevna să cază, şi ou căt se

FOILETONUL „TIMPULUI“

PESTE CAP
de

E M I L E  Q A B O R I E A U

P A R T E A  A  DOA

Generalul Z'elorge
In zadar insă fata cea bătrână incerca 

sS ’şl recapete stăpânirea ce ’şi inchipnia 
că are aenpra nepoatei gale.

Acea voinţă, pe care o mlădiase cam se 
mlădie o trestie la cele mal mici capriţie 
ale vlntnlnf, se recenta fără veste nemlă- 
dioasă ca oţelnl. Fata, palidă, dar cn o- 
chiol Bcinteietor de energie neînduplecată, 
zise:

— Mă iartă, mătuşică.. .
— C e! mal al ceva de zis ?
— Ml iartă, mătnşică, hotărirea d-tale 

nn poate fi definitivi. D-ta nn m’al con
sultat fi pe mine... Eli sont orfani... am 
nn consilii! de familie...

MInia cea ma! tnrbaată a cucernici
lor, asvlrlea valnrl de venin in creernl d- 
şoaril Boc bec or dea a şi ’( pilise buzele.

—  Taci, nenorocito 1 întrerupse ea. Vor
beşti de consiliul de familiei Te-ar lna 
oare consiliul de familie, daca te-aşl da 
afară eu, daca te-aşi alnnga din această 
casă pe oare o necinsteşti?..

Smintită de furie, nu se ştie la ce extre
mitate ar fi ajuns, daca baronul de Glo
riâre n’er fi sosit, făclnd prin sosirea Ini 
efeotnl nuni duş de apă cn ghiaţă.

— A ! ai venit desigur să te bncnrl de 
fapta d-tale, II zise ea.

El sosea delà Montoire. Vizitase una
apă alta, pe toate rndele cari compunea! 

consiliul de familie, şi adnoea delà fiecare 
din ele o adesinne formală la căsătoria 
d-şoarii de Lesperan.

—  Ş tii , zise dănsul cătră bătrâna epi- 
troapă, că nn e lucrul tocmai in regulă, 
dar daca pofteşti, ml dac să cant pe ju 
decătorul de pace şi, dnpă dreptul ce am 
să chem o întrunire n consiliului de fami
lie in formă.

— Nn e nevoie 1 suspină din adănc d- 
goara de la Roohecordeau.

Strivită sub ruinele tntnlor speranţelor 
sale, ea căzuse pe nn jeţ, şi nişte lacrăml 
groase, lacrimi de necaz şi turbare, cur
gea Q d’alnngul obrajilor sei veştezi.

Aşa de mare tra dnrerea bătrănil în
cât chiar d-şoarei de Lesperan, adănc tul
burata, i păru tI ü de îndărătnicia sa. Toa
te umilirile, cu cari plătise ospitalitatea 
aceea doisprezece ani, se ştergea I  şi nu
mai vedea decăt acea ospitalitate.

Daca bătrăna epitroapă ar fi ştint să 
se folosească de acele momente, cu o vor
bă, cn o mângâiere făţarnică, ar fi înlăn
ţuit din noii pe nepoată-ea şi ar fi întâr
ziat definitiv acea căsătorie; dar in loc de 
aceasta, vizând pe Elisabeta viind la densa, 
l i  strigă, cn accentul celei mal violente 
nre :

— Fu gii fugii A l ai birnit astăzi 1

strica mal mult vremea, cu atâta  
se imulţeaâ pedicile, înainte de toate 
priu neputinţa de a hrăni trupa in 
mod regulat; căci toate proviziile 
trebuiai) aduse din România şi nu 
exista tren ; căci puţinele cară re
chiziţionate erai) trase parte de bol, 
parte de cal slabi şi mizerabili, şi 
pentru a face incolo şi iudârât dru
mul de la Turuu-Mâgurele, d'abia 80 
de chilometri, trebuiai) cineI, ba chiar 
opt zile spre aducerea obiectelor de 
aprovizionare pentru armată.

In fine veni încercarea de a irum
pe a lui Osmau-paşa, pe care n’o 
dorea nimeni aşa de mult ca Ro
mânii, o încercare, care precum se 
ştie, se sfârşi cu capitularea vitezei 
cete.

Meritul Românilor in această zi 
a fost că infanteria a impuşcat in 
coloanele turceşti de tren pline cn 
familii fugare.

Soldatul român nu e răi). Din fi
rea lui inteligent, cu o conducere 
câtuşi de puţin cuminte, poţi între
prinde ori şi ce cu această tru
pă. Frug&litatea sa, o disciplină 
ce o aduce de la chiar vatra pă
rintească care se moae, in loc de 
a se ’ntări in casarmâ. sunt vir
tuţi eminente, ceri ue ’ndreptăţesc 
la cele mal bnne aşteptări. In foc 
oamenii stat) neclintiţi, mal cu sea 
ma când ofiţerii merg cu pilda ina 
iute, iar evenimeutele din urmă me 
ritâ cu atât mal multă considerare 
cu cât armata nu cunoscuse pân'a 
tunel răsboiul de cât diu auzite şi 
cu toate astea păstră la cea de ’□ 
tă i! ciocnire o linişte, care mă făcu 
să mă mir.

Dar pe cătâ vreme voinţa arbitrară 
a ofiţerilor nu va fi limitată, pen 
tru a-I face să cunoască, cum că 
trebue să stea departe de toate u- 
neltirile politice a deosebitelor par
tide, şi până cănd se vor creşte in 
armată elemente, care sapă demni
tatea el şi lucrează cu consecueuţă 
sistematică ca să ruineze instituţia, 
pân’atuncea nu-I putem recunoaşte 
armatei române locul acela, pe care 
crede a-1 putea pretinde.

ADUNAREA DEPUTAŢILOR

Şedinţa de la 21 septembre, ÎS 78 

Preşedinţa d-luî vioe-preşedinte A. Sto- 
lojan.

Şedinţa se deschide la 1 oră amează. 
Presenţi 95 dd. deputaţi.
Samarul şedinţei precedente se aprobă. 
S’a trimes la secţiuni următoarele pro

iecte de lege;
Pentru a se inatitni in fie-enre judeţ 

câte o comisiune pentru constatarea tutu- 
lor embatienrilor Stntnlni nerescnmplrate 
ăncă, şi acordarea unei remise agenţilor 
însărcinaţi cn constatarea şi împlinirea a- 
cestor embatienri de 10 la sută din su
mele ce se vor incasa la casieriele Statn-

dar biruinţa ta n’ are să ţie mult. Dum
nezeii pedepseşte pe ingraţi, şi chiar băr
batul teii are să ml rlebnne. Lasă ai să 

I molt mai nenorocită decăt ţi-am urat 
eă. Din averea mea, poţi eă ’ţ i  iei orie® 

ădejde; nn vel avea nici nn ban.
Apoi, intorcendu-se către baron, urma;
—  Fără indoială, rudele Elisabetei aii 

rept să consimţă la căsătoria el... Insă nu
crez să ’mi poată impuue mie să primesc 

i casa mea pe domnul acela Delorge... 
i-eşi rămâne foarte îndatorată prin urmare, 

daea ai putea dta găsi mijlocul să ml 
scapi căt se poate mai degrabă de ne- 
poata-mea.

Baronul se inolină şi zise cn tonul cel 
mai rece :

— Prevedeam e l  această încheiere, şi 
am şi dat ordine in consecenţă.

Astfel dar domnişoara de Lesperan ş 
Petre de Delorgei petrecu ră toate după- 
prănzele lor, in casa lui Gloriâre, câteva 
leptemăni pană la căsătoria lor.

Săptămâni divine 1 şi snvenirea lor tre
buia să le lamineze toate zilele vieţii.

In fiece dimineaţă, dnpă manevre,— pen
tru că pe vremea aceea regimentul slă fă
cea manevrele cele mari,—căpitanul de es- 
oadron pleca din Vendome.

Pănă la pod mergea cn calul la pas. 
Insă îndată ce trecea rial şi intra pe dra
mul cel mare, se pornea in goana mare şi 

mai puţin de zece minute sosea in faţa 
oastelulni.

lui din venitul annal al embatienrilor pen
tru treent ;

Pentru a se ceda de către S tat eforiei 
spitalelor civile tfirămnl situat intre os- 
pelnl Herdan şi casele d-luî Sion, pe Ba- 
levardnl Elisabeta Doamna, pentru con
struirea şi instalarea unul aşezământ de 
băi publice;

D. Fnrcule8cu aminteşte deputaţilor că 
de 7 zile de cănd sa întrunit pentru nişte 
ceştinni politice foarte importante. Cu 
to ate  acestea, timpnl trece şi acele C3Sţinui 
nu se mal resolví; iară cel de la ţară, cari 
nn trătrSC nnmai cu advocatura saQ din 
budgetul Statului, s ta l degeaba, pe cănd. 
de multe ori, din cansa administraţinnil, 
proprietăţile lor su n t date vandalismului. 
De aceea, întreabă pe guvern să spnnă căt 
vor mai sta aci fără să trateze castiunile 
importante pentrn cari sun t convocaţi, 
fără să facă de căt cnm zice francesnl 
un passe temps; care daca s’a făcnt ceva 
este că s’a luat de fie-care deputat căte 
donl galbeni pe zi.

D. vice-preşedinte observă d-lnl Paren
tesco, că poate prea bine să argumenteze 
fără  Să aducă aminte guvettmltCC de cei doi 
galbeni-, e o cestiune de cuviinţă către co
legii d-sale, care na trebne să fie nici a- 
tinsă in această cameră.

D. I, Cămpineanu ţine să constate nn 
lacra, că prin decisinnea ananimă a Ca
merei s’a amânat resolvarea cestinnii po
liticei pănă ce Camera va fi in număr mai 
mare.

In ce priveşte cestinnea de vandalismul 
care se face la proprietăţile d-lnl Furon- 
lescn, aceasta nn poate eă facă de căt ob- 
jectn l unei interpelări.

In dealtmintrelea d. prim-ministrn, care 
represintă cu mai multă autoritate între
gul minister, este deja in ţară, şi va pu
tea chiar măine Camera să se ocnpe cn 
cestinnea politică.

D. P. Carnătescn crede că dnpă toate 
regulile parlamentare, ar trebui să se pro
cede la alegerea unei comision! pentrn 
răspunsul la discursul tronului.

D. L. Eraclide dă oitire mal multor 
raporturi şi proiectede legii pentru admitărl 
de circumscripţiuni comunale. D. Coati- 
neten raportorul oomisinnii fiiuanciare 
dă citire unnl raport şi nnnl proiect de 
lege pentrn deschiderea nnor credite sup
limentare in suma totală de 198,200 le- 

extraordinare in sumă de 2,400 lei, 
pentrn diferite cheltneli ale ministerului 
de finance precum: diurnele d-lor depu
taţi in timpnl sesiunii estraordinare, chel
tuielile făcute ou intrnnirea Corpurilor Le
giuitoare, aprovisionaren de chărtie pen
trn confecţionarea timbrelor, restitnirl de 
snme pe nedrept încasate ca taxe vamale, 
adaose de cheltneli in servioinl vămilor 
cari annl acesta a l  dobândit o mai mare 
însemnătate, plată de procese perdnte de 
Stat etc.

Comisinnea finanţi&ră dobândind convin
gerea că atăt cheltuelile cerate sunt nea 
pârâte, căt şi resursele din cari ele aii a 
se acoperi lămurit indicate şi reale, le-a 
aprobat.

D. B. Manin observă că intre creditele 
cerate sunt şi anele, cari urmează a se des-

Íchide spre a se inapoia mai mal H
male percepute fură cuvânt, fără rfl
mic mal ju st, mal legal decăt c J f l ’ 
poieze de către stat ceea ce 'ti v  
dreptul slă de a lua. Dar, cătlftf 
aşa de echitabili, de ju s tî, de . I  
pentru a restitui sume luate d() • 
fără drept, ar dori ca să fim tţj |/f 
severi şi in privinţa acelora caijil^ 
chiar frustrează pe stat intr’o mâ>Dr 
însemnată. Ca să dea nn esc mp, 
chiar vama de aci din capitală. I 
dela gara Tărgovişte nn mai if 
menii noştri, funcţionarii noşti 
vamale, ce le percep samsarilţ* 4  

străinii. E teribil ce se petrece 
introduc mărfuri in capitală fă: 
absolut nici o taxă, şi vama nor 
lăsată la discreţionea nnor samsii 
cari nepristan, staQ acolo şi faţ I

D-sa are informaţia ni pozitivi iii i 
petrece; din acelaşi sentiment d&ţrl 
care a indemnat pe d. ministru iu  
proiectai in cestinne, va lna mă«Yi1 
oa să gonească pe acei samsari dea 
cari frustrează pe stat, nn de mil^n 
lioane.

Atonei cănd este vorba de a str |r 
dnri de ale statnlni, care de sine siifit IT  m
mărginite la noi, trebne a pane toi I  
gia ca eă fie goniţi acei samsarului 
gubesc, cari distrng chiar veniţi Ua 
talul, şi cari aduc desconsiderăriaua 
noastră şi sunt nn scandal pentr IpS 
litatea publică.

D. E. Costinescn dă citirtf unuj 
al oomisinnii finanţiare asupra

J i
o m

iect de lege, prin care se deschide 4 >1
Iministerului finatţelor un credit ersl 

nar de lei 2 400 pentrn plata p n til 
de 8  la sută pe 5  semestre la sa a I  
12,000, valoarea unor bonuri demi 
depuse ea garanţie, şi sustrase d jlfl 
archiver la direcţiunea contribuţiuiH.1 
directe, N. Florian.

Adunarea a adoptat proiectul d .b l

REVISTA ZIARELOR I

In Franţa, spiritele sunt aşa deli I

De departe, snb copacii cei mari cn 
coamele înverzite, tăria o umbră albă, pe 
domnişoara de Lesperan.

Descălica repede, i dedea braţnl, şi strinşi 
nnnl lăngă altnl, palpitând, mişcaţi şi a- 
dănciţî in fericirea lor, in tra i in casă. 

Nnmai decăt, nn glas vesel ăl intămpina: 
—  Âideţi, puişorilor! Bietnl François 

de trei ori a sunat pănă acum pentrn de-
jun.

Acesta era glasnl prietenesc al baronn 
Ini oare le eşia ¡nainte.

Stringea de m&nă pe comandantul, şi 
se duceai cn toţii să se aşeze la masă in 
sala de mâncare a castelului Gloriâre, ce 
era înconjurată cn dulapuri şi policioare, 
pe cari se aflai toate soiurile de faienţe, 
de porţelanuri din toate ţările şi din toate 
vremurile, cumpărate bucată ou bucată de 
către vrednicul colector.

După ce ăşi beai cafeaoa, eşial de grabă 
la plimbare şi rătăceai la intâmplare prin 
toată moşia Gloriâre. Moşia era săracă, 
mal nici nn venit n’aves; insă avea co
pacii cel mai minunaţi şi cel mai bătrâni 
din tot ţinntnl, pajişti verzi şi etănoi mns- 
chioase scăldate de apele limpezi ale Loi- 
rnluî.

Cnm eşial la plimbare, d. Gloriâre se 
întorcea nnmai de căt înapoi, snb pretext 
că a uitat să poruncească slugilor ceva, 
ori că e ostenit, ori că are să facă ceva 
la oolecţia lnl de cnrioeităţi.

Hămăind singuri, tinerii se aşezai pe

rate, aşa de nesigure pentru ziua d a la  
în căt miniştrii sont nevoiţi să <iil 
ţara, vorbind pretutindeni de f js f  
Republice!, dar fără a reuşi, căcif 
părţile ee caută aceste fericiri, f i  
găsesc nicăieri.

Aşa, d. Freycinet, ministrul lu c it  
publice, vorbi la Nantes, vorbi Iii 
deanx, In întruniri publice, landa ii 
cinnea guvernului republican ; dariei 
ăl întrebară daoa această inţelepciui 
sista în a turbuna chiar principiali^ 
vibilităţel magistraţilor ; căci d. Gain 
a fost de părere, intr'o ultimă întlt! 
a se preschimba din noi magistrii! 
Franţa, şi astfel preschimbaţi, atuip 
se declare inamovibili.

Este adevărat că succesul espozfc 
universale a mărit, cn drept cuvânt k* 
dria naţiunii franceze; dar acest !•! 
nn probează de căt vitalitatea şi b l»  
Franţei, resursele el inepnisabile, ii I 
ninl laborios al franţejilor ; aceasl ţ

vre nn bolovan de stâncă, şi ceasnw 
se scurgeai in dnlcî visări şi in p»«t 
cale pentrn viitor.

De ce mai aveai să se teamă soM  
De nimic. Totnl snridea modestelor k s j  
biţii. Strălucirea, sgomotnl, figurile iii 
driei, deşertăciunile norocului, oioQM 
patimilor..- ce Je păsa lor de toate a<?lţ 

Ca toate astea, cate odată comande 
vedea trecând nn nor pe frnntea cui 

logodnioil sale. Atunci o întreba r
— Ce a i ? .... Spune drept. Aşa e 

gândeşti la domnişoara de Ia Roohecorc
Şi comandantul nn se înşela.
Domnişoara de Lesperan ieşise din 

tristă a mătuşil sale cn lacrimi amalţu 
crudă sfăşiare a inimii; in casa acest i 
sese foarte nenorocită, insă acolo or • 
anse pe Petre Delorge, şi ’I remises ş 
inimă nn fel de mustrare nelămurită 4  
tru ieşirea el din acea casă.

Necontenit ăi veneai in minte cnvi n 
domnişoarii de la Rocbecordeau : ,  j 
batal tău te va face şi mai nenorocita 
căt doreec e l.*  Necontenit le anzea aii 
cuvinte oarl ’i deşteptai in snflet te:f 
neiţelese. Era o pată pe soarele el, o i 
bră a fericirii ei.

— Mnlt aşi da, zicea ea Ini Delcu; 
•ă ml pot impăca cn dânsa şi eă o fi 1] 
veni şi dlnsa la onnnnia noastră 1 '

Insă, din nenorocire, nn atirna delà X 
mandantnl împlinirea acestei dorinţei ti

—  Din nenorocire, răspundea el cnd)T



T I M P U L
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loc triumfal ideilor republi-

|ru republici, este destul a stu- 
stagnaţinnea afacerilor in 

lachietudinea comercialul, pen- 
jnvinge cât contribue republioa 
s spiritelor şi la încurajarea

dud acestea se petrec tn fru- 
[ut al Franţei, pe marginea Rhi- 

Colonia, împăratul Germaniei 
it in mijlocul aclam&rilor popo- 
1 sunetelor bronzului, ca s i ina- 
[a Heumarkt statua regelui Fre- 
lelm 111.

ouoreazl memoria principilor 
erat pentrn ţa r i ş’afi întărit 
; aşa sunt respectaţi şefii in u- 
t, unde patima nn întunecă ra- 
nude interesul partidelor nu se 

a periclita prosperitatea saB 
listenţa Statului, 
j ştie Insă, că după bătălia de 
regele Prusiei fa silit să se re- 
mtrginea ţărel; că Frideric-W il- 
reintra in Berlin de oăt abia la 
d deja perduse, prin pacea de 
jumătate din teritoriul sSB. 

astăzi poporal îl ridică statue, 
^Lsţratul se descoperă pentru 

mpect pe apărătorul ţărmuri- 
nl şi al ţărilor germane? Dso
te că poporul german, chiar după 

de la Yeua, a respectat neno-

In mijlocul acestor precauţiunl ale par 
lamentnlul german, biuronl Adunării tot 
a găsit timp spre a merge la impăratul yi 
p-I presanta omajele respectului membrilor 
Camerei.

împăratul se găndi să repete şi in a* 
ceastă osasiune, că nu vede o măntuire 
pentru siguritatea soc ie tu ţel, de căt in ad
miterea legai socialiştilor.

Legea se votă şi la a doa citire, cu o 
durată mărginită numai pentru trei ani, 
pănă la 1 8 8 1 ; dar căte se va intămpla 
pănă atunci, căte legi none vor veni, şi 
căte preschimbări vor face inutile precan 
ţiunile de astăzi, şi căte modificări sociale 
vor dovedi, că nn prin legi eseeptionale 
se vindecă ranele societăţilor! — Viitorul 
va dovedi mal bine, dacă prin legi repre
sive, saB prin modificări sociale, se in 
dreptează relele societăţilor 1...

»Presa*.

C R O N I C A

C el ttăn tit mort intre răniţi, transportaţi 
la spitalurile din Viena, a fost un soldat 
romăn cu numele Simon Ardelean. Simon 
Ardelean, infanterist la regimentul c. r, 
Nr. 29 fa greii rănit la lupta delà Doboj 
şi a aju ns cu cel d’ăntăi transport de ră 
niţl la spitalul de garnisoană Nr. 1, din 
Viena. Aci cu toată grija, ce i se dase, el 
in 22 septembre repausase. Marţi in 24 

X Frédéric-Wilhelm III putu să re- septembre la 12 şi */* d. p. el fu cu mare 
< n  capitala sa, şi cu înţelepciune, pompă ingTopat. Domnul M. Beachorner 

ştâruinţă, şi cu prevedere, lncră j a oferit pentru îngropăciune un car fu

■(K f

p, pănă aduse bătălia de la W a- 
ind Prusia se reinălţâ, şi ast fel 
Ijesastrele din 1806.

ibire intre purtarea celor din 
1806, şi calea ce aB urmat in 

banii de la 4 Septembre 18701 
ntriotismul a vorbit singur, şi 
It eresul ţărel a condus pe oame- 

fitat ai Prusiei! Ici numai dorul 
s feti, şi fanatismul republioan a ame- 

ktfirrW« dupe Sedau, la 4 septembre? 
jjM *r t* importă toate acestea.... cănd d. 

jţeiaet ridică un 'toast la Bordeaux 
rin a  dejuutivâ a  R ep u blicii.

[pe când in Franţa spiritele se ame- 
ce in ce mal mult, in Germania 
se sileşte a încinge in tr’un cerc 
I ce intreprindere dejeea mal mică

in. privinţa sooialiştilor se diocută 
Waprindere in sânul comisiunel. Ca 

h'tea, s’a primit că este permis 
■Ini a proclama starea de asediB 

Fva vedea ei este pericol pentru si
mţea publici; asemenea i ’a priimit 
uvernul poete interzice intrunirile pu- 

6 ; i’s primit tot-de-odată că pot fi 
nijff toţi cSţl nu aB domicilii! real in 

unde şederea lor devine pericn- 
îtru liniştea publică. In fine, tri- 

ş  de apel, instanţa superioară, unde 
toate reclamările contra tuturor 

Ic r luate pe nedrept de administra 
■t va compune de nouă membri, 
foii de consiliul federal, alţii din- 
jităţile judecătoreştii. împăratul nu

ci ăncă cinci membri şi pe preşe- 
[acestei instanţe superioare.

logodnicei sale, mătuşa ta ne-a fă .
purtarea el să nu putem in- 

fi împăcarea, pentru că ne-a acuzat 
[im la averea el. Crede-mă, trebue 
un şi noi, cum de sigur ne-a uitat 
II noi.

[sta Delorge se inşela.
|H singura şi statornica gijje, găn- 
’Mmutat al bătrănil, şi ea numai 
ibe de viaţă, tocmai pentru că nu 

4m toate speranţele de biruinţă.
¡rŞlia că, după legile militare, un ofi- 

86 putea insara decât numai cu 
Bs expresă ea mireasa lui să aibă o 

de cel puţin doăzeci de mii de franci, 
b dar, se găndea domnişoara de la 
tordeau, de unde afi să ia amore- 
îel această sumă ? Gllsabeta n’are 

ban, şi toată averea soldăţoiulu! 
h J  te mărgineşte, după cum mi-a spus 

A l, la şase mii de franci, cari d’a- 
să ajungă la cheltuelile de nuntă. 

-'1 «rtă iluziei Comandantul nu era om 
s să se arunce intr’o intrepindere, 

u se silească mal ăntăl a 'I prevedea 
I urmările.
nd că Elisabeta e şi mal săracă de- 
| cu mult mal nainte de a se de- 
ăşl luase toate măsurile.

(Va urma)

I

nebru de gală. Pe sicriB eraB aşezate 2 
cununi mari de flori, una cu panglici gal- 
benl-negre cu inscripţiunea. * Departe de 
casă bravului ostaş.» Regimentul de in 
fanterie Nr. 20 a îngrijit pentru conductul 
fanebral militar prescris. Publicul a con 
curs in mare număr la această tristă ce 
lebrare. Fie-I ţărăna uşoară acestui brav 
ostaş, ce aB luptat pe cămpul de onoare 

(.Telegraful romăn1).
*

Prin inalt decret Domnesc s’aB aprobat 
statutele pentru infiinţarea societăţel ele 
ralul romăn A jutorul, de către preoţii ca 
pitalel, in scop de a ajuta familiile sărace 
ale membrilor decedaţi.

Membrii acestei societăţi vor fi toţi pre 
o ţii şi diaconii laici din Bomănia cari vor 
subsemna statutele saB cari vor cere in 
rolarea piintr’o declaraţiune înscris adre
sată comitetului diriginte.

Acel înscris depune la casa comite
tului diriginte o remisă de 2 lei odată pen 
tru totd’aona — dreptul de înscriere, apoi 
va plăti misă lunară de 1 lefl.

Numai membrul care plăteşte regulat şi 
neîntrerupt misele are dreptnl !*> ajutorul 
societăţel. Aoela care n’a plătit 2 trimestre 
succesiv se consideră ca retras din socie
tate şi perde drepturile de societar precum 
şi misele depuse pănă atunci.

Societatea va avea un ziar al săB cu 
organ de publicitate, redactat sub titlu 
Consolatorul.

Ziarul sooietăţel va fi redactat de o co- 
misiune de redaoţie compusă din 5 mem
bri aleşi de adunarea ordiuară a secţio
nai centrale.

Eligibili in această oomisiune sunt:
a. Membrii cn titluri in teolegie, in li

tere şi filosofic;
b. Membrii cari aB absolvit cursul re- 

minarial de gradul I I ;
c. Membrii cari vor fi probat prin scrieri 

anterioare cunoştinţele lor teologice şi li
terare bisericeşti.

*
Societatea clerului Romăn »Ajutorul* 

a fost autorizată a primi cesele cu locul 
lor din strada Dobroteasa făcute donaţia* 
ne de către preotul Răducanu Croţescu 
Perediftis, de la Dobroteasa, ca condiţiu- 
nile din actul de donaţiune.

*
Decoraţiwil.—M. S. Domnitorul, a bine

voit a acorda inalta antorizaţiune pentru 
a primi şi purta ordinele ce Majestatea 
Sa împăratul tuturor Roşiilor a conferit 
persoanelor ce urmează:

D-luI colonel N. Bibescn, epitrop al spi
talului Brăncovenesc şi al săntel biserici 
Domniţa-Bălaşa, marea oruce a .Sântului 
Stanislaa*, ol. L

Prinţului Alexandru B. Stirbey, »St. Sta
nislas*, ol II. cu placă.

D-luI Dimitrie Gariagdi, fost epitrop 
al aşezămintelor BrăncoveneştI, »St. Ana*, 
ol. n.

D-luI doctor in medioină Teofil Gluck, 
doctor primar al spitalului. »St. Ana*,ol. II.

D-lui Iosif Patzelt, doctor primar al 
spitalului, »St. Ana*, ci. II.

D-lui George Triandafilidis, doctor pri
mar al spitalnlol, »St. Ana*, el. II.

D-lui Wilhelm Kremnîtz doctor secun
dar al spitalului, »St. Stanislaa*, ol. II.

D-lui Nichita Andreţeann , doctor se
cundar al spitalului, »St. Stanislas*, ol II.

D-lui Telema Dumitrescu, ’ secretarul 
administraţiunel spitalului, .St. Stanislas*, 
el. II.

D-lui Filip Herman, doctor secundar al 
spitalul »St. Ana*, d . II.

D-luI Al. M. Teişanu, intendentul spi
talului, .S t . Stanislas*, cl. III.

D-lal Edmond Jaliu s Risdorfer, farma
cistul spitalului, medalia de aur.

D-luI Constantin I. Eustatie, şeful di- 
ziunel comptabilităţel misteriulul de aş
terne »St. Ana* , clasa III.

D-luI N. A. Zottescu, şefal biuroulul 
navigaţiunei şi al recompenselor, ,S t. 
Ana*, clasa III.

D-lnl doctor in medioină Teofil Glack 
şi »Vulturul roşa, clasa I I I ,  (conferit de 
împăratul Germaniei.)

D-lui doctor in medicină G. Atanasovici 
»St. Stanislas*, clasa II.

D-luI doctor in medicină P. Protici 
.S t. Stanislas*, clasa II.

D-luI medic Ioan Villara ordinul »St. 
Stanislas*, clasa^lll.

D-luI maior miliţian Ioan N. Mânu, 
fost comandant al garnizoanei Giurgifi pe 
timpul resbelulul »St. Stanislas*, clasa II.

D-luI Alexandru A. Stamatopulo, ingi- 
ndr, »St. Stanislas*, clasa III.

D-lui maior Fâlcoianu Alexandru »St, 
Stanislas*, clasa II.

D-luI T. C. Bilaiş »8t. Ana*, clasa IIL
D-lulN. D. Popescu, .S t. Ana*, claia III,
D-lul D. Tratinescu. primarul urbei Ol

teniţa, »Sf. Ana*, cl. III.
*

Virtutea m ilitară. — Prin inalt decret 
Domnesc, s'a acordat dreptul de a purta 
medalia »Virtutea militară* caporalului 
Damian Vasile, din batalionul 3 de vă- 
nătorl, pentru curagiul ce a desvoltat In 
luptele de la 30 septenvrie 1877, in car! 
a fost rănit, şi soldatului Andrei Stan 
din batalionul 1 de vânători, pentru cu
rajul desvoltat in lupte şi In cari fiind 
rănit i s'a amputat braţul drept.

•
Societatea academ ică Română. — In in

teresanta şedinţă din 20 septemvrie o. 
s’aB comunicat două cărţi trimise de 
autorii lor pentru bibliotioa societăţel aca
demice : Znr Rumănisehen Lantgeschichte 
Die Guturale Tennis, de d. Dr. Moşea 
Gaster, şi Studii constituţionale de d. Mei- 
tani.

La ordinea zilei, raportai comisiunil 
despre cea mal bană carte ce trebue să 
capete premial Năsturel de 4,000 lei.

D. Sion declară că fiind unul din con- 
ourenţi crede că trebue să se retragă, ne- 
putănd lua parte nial la deliberaţiune nici 
la votare; după care d. A. Roman a 
fost invitat a’l suplini In funcţiunea de 
secretar ad-hoc.

D. preşedinte comunică o scrisoare so
sită de la academia imperială de ştiinţe 
din Petersburg, prin care se anunţă că se 
vor trămite societăţii următoarele manus
cripte : 1. Demetrie Cantemiri, Incrementa 
et Decrementa aulae Othomanicae; 2. An- 
notationes ad incrementa aulae Othoma
nicae; 3. Annotationes ad decrementa au
lae Othomanicae; 4. Vita Constantini 
Cantemiri cognomento senis.

D. Barit.u citi raportul general al co- 
misiunil pentru cartea cea mai bun1!, ti
părită In cursul anului, şi terminând spune 
că acesta e resumatul din raporturile spe
ciale. Tot-d’o-dată observă că după ce 
nici una din cărţile venite la concurs n’a 
întrunit voturile unanime ale comisiunil, 
aceasta a puroes la votare din care a re- 
■ultat că cartea d-lui Hăşdăfi a obţinut 4 
voturi contra 2 ; a d-lul Sion, 3 contra 
3 ; a d-lul Urechă 2 contra 4 şi a d-lul 
Teulescu, 1 contra 5 ;  in fine zice că, dacă 
societatea va cere analiza specială, este 
gata a citi raporturile toate.

D. Ionescu este de părere a se oiti ra
portul asupra cărţel cu 4 votări, apoi de 
va fi lipsă, şi cele-alte.

Consultăndu-se societatea, dupe încu
viinţarea el, d. Baritin citeşte recensiu- 
nea sa.

D. Ionescu constată că lipseşte conclu- 
siunea şi zice că aceasta trebue s’o facă 
societatea întreagă, mal ales că d. Baritin 
a făcut raportul mal mult verbal, şi cere 
să se pună in discuţiune numai raportul 
asupra operei d-lul HasdeB; crede insă că 
trebue să se respingă.

D. Stefănescu se preocupă de cestiunea 
dacă această carte intră in condiţiunile tes
tamentului. Ea ese o copie de documente 
vechi, carto vechii (?) Testamentul insă 
eată ce zice: »carte tipărită originală*.

concepţinnea şi eeecuţiunea să fie originale. 
D. HăşdeB presintă o carte in care mini
ma parte este originală (11) Cere dară a se 
respinge. (Ue stupiditate 1)

D. Odobescu observă că testamentul a 
fost regnlamentat. Art. 3 şi 4 din regula
ment prevede, ce e drept, oă traducţiu- 
nile sunt esclus; dară se face escepţiune 
pentru traducţionl ou anexe de notej ex
plicative, comentaţiunl, etc. Daca dară la 
traducţiunl de cărţi străine sunt admisi
bile note esplicative şi comentaţiunl, cu 
căt mal vărtos la reproducţiunl de cărţi 
româneşti ?

D. Stefănescu susţine că regulamenţul 
nu se poate depărta de înţelesul legel fun
damentale. Se zice com entarie, dară aici 
sunt */,o copiărl, eară comentarie numai */jo 
parte; prin urmare, nici valoare intrensecă, 
nici ţinute condiţiunile testamentului; in
sistă dară pentru respingere.

Dnpă incheiărea discuţiune!, d. preşe
dinte pune la vot raportai comisiunil pen
tru premierea cărţel d-lul HasdeB, reflec
tând că se votează cu */s din numărul 
membrilor presenţl.

Făcăndu-se apelul nominal, se procede 
la votare, după care despuindu-se scruti
nul, resultft că s’a dat 4 bile albe, 7 ne
gre şi 1 abţinere.

D. preşedinte anunţă că premierea căr- 
• ţel d-lul Ilasdăn (»Cuvinte din Bătrâni*) 
s’a respins.

Fondul societăţii se formează din m isele 
lunare din mise de înscrieri şi din donaţiu- 
nile făcute de persoane bine-voitoare filan- 
trope, cari poartă numele de donatori a i 
societăţel.

Fondul remăne neatins, şi numai din 
venitul ce va produce prin operaţiuni fi- 
nanţiare se vor distribui ajotoare.

Operaţiunile finanţiare ale sooietăţel pen
tru creşterea fondului vor consta : in îm
prumutări, in cumpărarea şi vinderea de 
efecte publice şi in scontarea de man
date saB ordonanţe de plată.

D I V E R S E

Economia câmpului.— O asele Ca m aterial 
preţios la  ingrăfdrea pământului.—Plăntele se 
nutresc din anumite materiicoprinse parte 
in aer parte in sinul pământului. Natura 
insăşî 8*a îngrijit şi se îngrijeşte pentru 
a înzestra aerai şi pământul cu materiile 
ce serveso plantelor ca nutriment. Scopul 
ingrăşărei cu gunoi este a da pământului 
inapol o parte a materiilor înstrăinate sub 
formă de recolte. Unele din materiele nu- 
tritoare, d. e. oxigenul, acidul carbonic şi 
chiar varul etc., se află ’in a e r, resp. in 
pământ in cătăţiml mult mal mari de oum 
cer diversele plănte. Dacă aceasta s’ar pu
tea zice despre coate celelalte materii, a- 
tuncl gunoirea ar fi cu totul prisos. Sunt 
insă in pământ mai multe materii nutri- 
toare, cari de la o vreme se impuţinează 
aşa, că plantele incep a nn mal avea cn 
ce se hrăni. In asemenea cazuri nn remăne 
de căt să suplinim prin gunoi aceea ce 
ce lipseşte.

Oasele sunt foarte bogate in fosfor şi 
azot, doâ materii ce respund la o trebu
inţă tare BÎmţiţă a plantelor şi mal ales a 
spinoaselor (grăfi, săcară’etc.), oarlin curând 
consumă puţinul fosfor şi azot ce se gă
seşte in pătura de deasupra a pământului. 
Spre a înţelege însemnătatea economică a 
oaselor ajunge să ştim, că ele conţin nea
semănat mal mult fosfor decât gunoiul de 
grajd. De unde uşor se esplică cum de in 
pământurile îngrăşate cu făină saB ocnaşe 
de oase spinoasele inaintează şi rodesc cu 
imbelşugare. Iu ţările cu o agricultură i- 
naintată, oasele se adnnă de pretutiude- 
nes şi se intrebuinţează de cătră economi 
cu cel mal bun succes. Să facem deci şi 
noi ast-fel şi să încetăm odată pentru tot- 
dauna de a mal arunca oasele ca lucruri 
netrebnice.

Pănă a nu le întrupa pământului, de 
sine se inţelege, oasele trebue supuse la 
Îs oare-care operaţie, ceea ce se întâmplă 
in numeroasele fabrici anume infiinţate 
spre acest scop. Că ţăranii noştri nu’şl vor 
procura făină de oase pregătită in alte 
ţă ri, este de prevăzut. Şi nici că ne 
incumetăm a’l sfătui la un asemenea pas. 
Scopul nostru este să arătăm căte-va din 
metodele practice, dnpă oari ţăranii noştri 
înşişi ar putea pregăti gunoiul de oase.

După un metod simplu şi eftin , oasele 
se pisează mal ăotăifl ou un ciocan saB altă 
unealtă de fer, apoi se amestecă cu cenuşe, 
ţărină hu moaşă, foninuine ect. De asupra 
se toarnă urină de repeţite ori, acoperind 
apoi grămada cu o nouă pătară de cenuşe, 
ţărină etc. şi conţinoănd a turna urină de 
căte ori materiile din grămadă ar începe

să se usuce. După ce oasele s’aB înmuiat 
şi putiezit de ajans, ele se pot folosi la 
ingrăşarea pământului.

In loc de urină ne putem ajuta cu gu- 
noiu ferbinte de cal, in care îngropăm 
oasele pisate ca să putrezească.

După un alt metod, oasele pisate căt de 
căt se aşează intr’o groapă printre mal 
multe straturi de var ars nestins şi ţă
rină jilavă. De asupra se pune o groasă 
pătură de |ămănt, care se impMice eşirea 
căldorel. La 100 chilograme oase se cere 
ăncă odată atâta var. După ce am nmplut 
groapa pănă sus, turnăm urină saB apă, 
care venind in atingere cu varul, produce 
o ferbinţeală foarte însemnată insoţită 
de an miros aproape nesuferibil. Este 
deci recomandabil a face groapa pe câmp 
unde-va, departe de locuinţele oameni
lor. Cătă apă saB urină să turnăm şi 
căt de des, sunt întrebări, la cari namal 
experienţa ne poate da răspunsul dorit. 
Prea puţină umezeală are de urmare, că 
varul nu se stinge de ajuns, ear umezeazlă 
prea mare domoleşte căldura şi intărzie 
ast-fel descompunerea oaselor. In curs de 
vre-o căte-va săptămâni oasele se dobtsc 
aşa, in căt se pot sdrobi cu înlesnire. A- 
com se scot din groapă, se scormonesc şi 
se amestecă cn varul şi ţărăna cât mal 
deopotrivă. Compostul ast-fel preparat se 
presară pe agrii de curăndaraţl. La un 
jugăr de pământ ajung 4 pănă 6 măjl 
de oase.

După un al treilea metod, oasele se ard 
intr’un cuptorifi de cărămizi saB de var, 
apoi se pisează căt mal mărunt şi se îm
prăştie pe agru inainte de a fi semănat.

Atragem luarea aminte a economilor no
ştri asupra metodelor espuse, şi le reco
mandăm cu tot dinadinsul întrebuinţarea 
oaselor la ingrăşarea pământului.

Cu ce f i  cum ar trebui unse osiile carului P 
Economii noştri îndatinează a unge osiile 
mal ales cn păcură (duhot) saB cu unturi 
râncedă de porc. S ’a constatat insă, că pă
cura nu se potriveşte ca material de uns 
osiile, fiindcă vara pe căldură ea in cu
rând se scurge pe la capâtul osiei şi de 
aci pe butuc la vale, de altă parte fiindcă 
iarna se înăspreşte peste măsură şi astfel, 
in loc să înlesnească, ea impedică mersul 
carului. Untura este negreşit mal bună. 
Ceea ce aduce carelor cu osii de lemn 
multă stricăciune este, că uusura să stre
coară pe unde intră in butuc spiţele roa
telor. Urmarea este, că spiţele incep a se 
mişca şi mal in urmă se strică. Pentru ca
rele noul cu butuci sourţl se recomandă o 
alifie preparată din o parte seu de bofl, o 
parte răşină şi o treime păcură in amecteo 
cu puţină făină de săoară. Această alifie 
aplicată pe osie umple golurile dintre osie 
şi gaura butucului şi in scurtă vreme se 
invărtoaşe aşa, că unseră nu mal are pe 
unde se străcura. Osiile de lemn afi nea
părată trebuinţă de şefi, care se topeşte 
mult mal anevoie decât un soarea cuprinsă 
in untura de porc.

La osiile de fer nngerea să se repeţiască 
cel puţin la trei zile odată, voind să le 
păstrăm in bună stare timp indelungat. 
Câteva picături de olei sunt de ajuns, dacă 
osiile se ung căt mal des şi mal ales daoă 
se curăţă remăşiţele murdare eu desăvâr
şire de căte ori ne apucăm să ungem din 
nofi. Butucul se şterge şi se freacă pe din 
lăuntru cu un petec de postav, care s’a 
fost moiat in spirt de terpentini

(Calendarul Bunului Econom pe 1879.)

Şansă de câştig extraordinară. După o 
anunţare a biuroulul principal Isenthal& 
Co. in Hambnrg, ultima tragere a loteriei 
de Stat Hamburgeană, se începe la 23 Oc- 
tombre şi se termină la 13 Noembre. In 
cursul acestor 20 de zile se trag in această 
lotăriă circa 9 milioane de franci. Această 
sumă enormă se împarte asupra 28,100 
câştiguri. — Această loterie mal continuă 
numai 69,500 lose. Şansa de a face un câş
tig principal extraordinar e dară foarte 
importantă, căci mai mult ca jumătate a 
tutor losurilor trebue să căşti re.

Guvernul german de la Hamburg, după 
cum e cunoscut aparţinând statelor ger
mane celor mal bogate, garantează eu toată 
averea grandioasă a Statalul, pentru plata 
esactă a câştigărilor. Se oferă dar din 
toate punctele de vedere pentru fie-oine o 
siguranţă perfectă. In fine atragem aten
ţiunea asupra anunoiulul biuroulul prin
cipal de lotărie Hamburgian IsenthalA Co. 
publicat in ziarul nostru de astăzi, de unde 
se pot lua toate desluşirile necesare.



T I M P U L

A ti eţit d» snb foto-htografin es c t*  hnriH 
n ţinutului Dobrogelşi D ristoricrulul (uioţi* 
ve. hie a rom ânilor,) prelucrată după ace a 
on care e’afl servit d-nil Am basadori al în
altelor poteri la Congresul de l i  Berlin 
arSt&ndn-se pe dânsa f6rte  e s ie t  om ţalc ţi 
cetăţile, portnrile Mării N*-gre ţi alt- Dună
rei. Insula ţerpilor, Delta Dunărei totă Cu 
ostrdvele ei, pădurile, bălţile, drum urile de 
com unicaţie, calea furată, C rnavoda-Cbins- 
tenge, ţi peste acesta ilustrată cu m arca 
României ţi a Ini Mircea cel bă.râu d e- 
potul Dobrogei ţi domn al României 1382, 
asemenea a’afl snstr. s pe hartă  ţi o pagină 
a titln rilor lui M ircea pe când atăpârn a 
acel b o gat ţinut. Doritorii de a poseda 
harta  va cere de la mine ori-cât«  cs-niplare 
vor dori trim iţând în m ărci poştale aau 
tim bre, preţul de câte doi lei noi esempluro. 
Calea Văcăresc! No. 1 5 ! .  Bm oreaal. ¿ .-C o 
lonel D. Pspazoglu editor, —  din caro a  4 -a  
parte ae va da pentru ajutorul faroiiielor 
orfane ale m orţilor soldaţi pe câmpul de ; 
lnptă precum s’aQ dat până acnm  şi din 
alte ediţiunl enma de 4 7 8 3  lei noi în le- 
curs de 10 Innl de ţjile. Şi le vor priimi fără 
plată de tran sp o rt. L.-Color.el. D. Papazoglu.

M A R E  SU C C ES.

V E L O U T I N E
este o

FĂINĂ DE OREZ
de o deosebită specialitate, fore fină, ne- 
eimţibilă, preparată cu B ism u t, şi posedă 
calitatea cea fe ric ită , a da feţei om ului.

FiifcSCITATEA NATURALĂ
a tinereţe!.

CH. FAY,
Parfumeur la  P a ris , 9, rue de Paix.

Deposit in Bucnrescî la farm acia d-lui 
F . W . Z u m c r , ţi la d-uii A p p el &  C  ie

Loteria de Stat 
H a m b u r g i a n ă

cele
ultim a tragere

m ai m a ri şanse de câ ştig

la 23 Octombrie.
a . c . Si n.

>• inoepe ultima şi principala tragere 
a loteriei de Stat H .mburgiană conti
nuând fără întrerupere fânâ la 13 Xo- 
embrie s. o. s. n. In curmi! aoestor 20 
de dile, se tr..g 28,100 de câştiguri in 
total mal osistit încă numai 69.500 lese 
In acéstâ loteria şanse <*e câştig o deră 
forte Însemnat căci mal mult ca jumă
tate s tutui or loturilor resistente trebuie 
sâ câştige negreşit 281,100 câştiguri sâ 
împart prrcnm urmejă: Lei noi

I

I

Castigu a
Castigu a 
Castigu a 
Castigu a 
Castigu a 
Castigu a 

Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie caro câte 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie oare eâle 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie care eâte 

4 0 0  Câştiguri fie Care eâte
600 Câştiguri fie oare câte
700 Câştiguri fie care câte

26065 Câştiguri fie care eâte
Tete 28,100 ciiscgurl fac in total suma do

8 Milione 649,293 Lei noi
Contra transmitere! a pr ciulul ofioial- 

mente hotârit de

1

f
2 
2
3
4

20
30
70

200

500.000  
333,333
165.667
106.667
80,000
66.667
53.333
40.000
26.667 
20 000
13.333 
6,667
6.333 
3,200 
1,600

667 
333 
184

L. n. 160 p en t,0 r5 L uaicîn,reflI
pentru 1« suri jumfl- 

taţi origin .le
¿ l A  peniru 1. buu sferturi 
* v r  originale 

subsemnat 1 biroul principale de Loterie 
esp^dieză aceste iote originale valabile 
pentru t^te 20 de <J:le de trager!, yi In
vestite cu armarele Şutului, 1* tóte 
pieţele Roman el prin poyte. Costul 
■e póte transmit** în monedfi hârtie ro- 
m&u'. Fie c a e  trimitere de lot»e va 
fi irfcoţitft de prog amul oficial tradus 
iu roniftnesce yi ,dup& terminarea tra- 
getei, fie care posesor de lo-e primesce 
in işti ţi f&rl ca •& mal foefi vre*o 
reclam »ţie Jiata oficială * trogerel, din 
caté lis a resultan.1 tragere! se constată 
Intr’un mod fórte el.«r.

l entru plata esactă a cá¿ ’guri or, gu
vernul german la Hamburg garantc/.ft 
cu tdiá averea grandiósá a 8iatudul, a- 
*  menea ■ achit «rea sumelor c&}tigate 
se face su o CO' irului guvern Iu! tí* rman 
yi prin intermediul nostru indată după 
te • rageroa e t numii fi Avem in Ute 
piet le m.ii mar! din Romanía »res
ponden ţ , Inrăt Ci putem plăti c&ytigA 
lorilor sumele căytigate c iar ladomi- 
ciliulfi lor şi • v. in mi n°.la de sur ro
mâna. Avend In vedere că iii *1 »‘«te nu
nii! un timp scurt pdné la încep tei 
termenului de trageri, şi considerănd 
circ instanţă că cualita ea los rilor care 
» a l este de dat e prea mi& , rugăm pe 
OIjor. Amato 1 a eape-lui comand- le lor 
grabnic yi direct că're;

Biroul principal de Loterie

J S E N T H A L  &  f "
» HAM3URG (Germania de Nord) 

Correapoi dăm yi romă* esce. Sc. isorî din 
Românie In Hamburg s seac lo 70 ore.

ÜN DOMN oonoscdnd bine ’imbele fran cesa ita-
lian ă,germ an ă  yi spaniolă (passabil), 

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

A se adresa sud in’ţislfle 8. A. la redacţia 
B aboiu lu i, sa fi strada Mibaifi-Vidă No. £6.

MAG ASINUL DE LINGERIE DIN V1ENA
Calea M ogofoi, P alatu l „D acia" (a  doua prăvălie de la  coiful D ipu canid)

D E S F A C E R E  T O T A L A
cu m are scădere de preciu

din caisa p am ad irei calai nari aia mărfurilor.

AVIS. C. N. STEFANESCU Si

Cele m at nuol si cele  m al m oderne

jjpjsi ¿ia
P R E C U M

F u ste , Capote şi Cosstuim ivi de flanelă, C am isone, C io rap i, C ile tce , 
B ro b od e, de lâmt şi de bum bac. lMapăml de flanelă, C am isone, P an talo n i  
şi fuste de l’ iquet de e rn ă , H ăinuţe de cop il, m an ta le  de ploie de flanelă.

LISQERIE PENIRU BĂRBAŢI, DAME ŞI COPII
Alegerea cea mal bogaţi şi n i 4,  pentru t6te clasele Soe.etâţil.

OLANDA, CHIFFON şi MAIIAlOL M

In tir mu participiri-I <strr,ordi- 
nnre a  publicului român In loteria 
d - S ta t  H mburgdi.ă. prijmim î t 
fiu-ca re 4* Oieri-ţi in yiti.ţinnî din 
parte» m al m ultor firme de ncolo, 
ra ri vor nă prii. éseï di.-ţribnirea 
aeestor lose in Rom ânia con tra  
r.cordărei unul provision. In f.iţa 
nnei corespondenţi mu re aş» de cu*-- 
gătd re , ne este imposibil de a r«e- 
punde fie-cfirnl in parte,şi declarăm  
prin f.ce-t*  că nn instituim  nici o 
ng ntnră pentru v e n i r e a  nerstor 
lose, de ore-ce nu ne rute cu pu
tin ţă  de a plăti p ntru vânzarea 
acestor lose ver’ un provision, fiind
că noi vindem num ii losurl ori
gin de. H am burg S ptembrie 1378. 

Biuronl principal de loterie

E L E V

ARCHITECT

1SÆ EID A .LI -  

AL

SCOALE! BE BILLE ARTE DÍII
Membru al Se«iutâ|ei centrale de artife 

Paris ţi Bruxelles, etc.

Anunţil că a  deschis un atelier de (a< 
sub direcţiunea sa . . I l

D o rito rii de a face construcţiun çr-1
■  ■  ■ ■ M U

Strad i Cornetului No. 56, in d i'
m anda planuri , sunt rugaţi a

Visarion, sail la adinin istrnţiuneîi jù

U h r .  W .

De închiriat, Î Æ

¡n tóte âţimile, in bucăţi Întregi şi jumétăţl, provenind d;n fabrícele cele m4-f renu
mite de Boemia (Rumburg), Belgia, O anda, Francia şi Englitera. Jsenthal &  Co.

viitor, două Chioţchiurt de vêa<)‘P
nalelor, unul la 3 f . Gheorghe noi îi 
în Stgrda Craiovei v s -â -v is  de

FEŢE DE MESE. SERVETE, PROSOPE, ŞI BATISTE Hamborg.

de or -ce calitate şi mfirimr, bát ete franceee de 1 no, batiste brodit* şi de den- 
tele. batiste colorate etc. eto.

Dómna Bălaţa. Doritorii da ale înmii 
vor adresa la d-nu S t Bassarab 4scuŞi 
A urelia No. 2 , s’ufi la persona diu citri 
de la Sf. ßheorhe.

GOLISE SI MANCHETE PENTBO BARBAT1 SI DAME
de otl-ce fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fiohns de dentele. 

CORSSETTE DE F r ANCIA ŞI G e RMMANIA, R oBES DE ClIAMBRES,
D e m ie -C a po ts  L o ng - S iia w l s , Ş a lu r i d e  C a c h em ir  n eg r u .

Zestre complete de 800  fr. până la 5000 fr.
O rl-ce comandă în ram u rilelin g eriă  ş' broderiei se prim eşte ş i se va 

esecuta prom pt în atelieru l din Viena.

NOUL PRETIU-CURANT FICSAT
F o ste  de flanelă fran cesâ  dif. col. a fr . S ,  9 ,  1 1 ,  1 5  şi 1 8 .

OCHI SI PLE0PEPOMMADA ANTI - OPHTHALMIC A
a Văduvei FARMER, de Saint-André

din BORDEAUX

Ciorapi de I6nä
Flanele de bnuibac
Flanele de lönä » » ■
Brobdde de lönä finii franci 3.50.

1.50, 2, 2.50, 3.6Q şi 4.60.
1.50, 3.75, 5, 7.

5, 6, 8. 12.
5. 7.50, 9.50.

Plapumă de lên& carată 18 până la 45 fr. 
Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.

Aceasta preciosa pommada. cunoscuta de tuta 
lumea, este leacul cel mai effivace pentru vinde
carea bolelor de ochi şi de pleope. Succesul seu 
este iniaiDibil ia  ophthalm ii. — i Pentru a se teri 
de contra (aceri trebueste exiseat : Borcanul de 
faicncia alba însemnat cu iniţialele V .-F ., legătură 
cu sfoara roşia, pecetea de ceara roşia, accope- 
risul cu hartia alba purtând semnătură :

Un im prim at'indi
când modul intre 
bu in tarei remediulai 

fse  da cumperatorului j 
lAL exige).

C E R hi E A- L A
M A T H IE U  P L E S S Y

M d f ’il t tUm I r.SS. d h J  
Crue a Le^iunei de <hit)«r'7 U Bxpi»*«fţr1 

U n iv e rs a la  d in tUt>7 ¡

CERDÉALA NOUA D U B L U -V lt
P U N T Ilü  C O P IA T

Adoptata dt toate admlQlstratlimQe J e  mí
Deposit la toti Papetier! si Uro hi

Capóte petnrn dame, de flanelă a fr. 8 50, 14, 28, 38.
Deposit la Pharmacia D1“1 RACOVITZ, la JassL 

Pharmacia ZBRNER, la Bucureşti

Caraisóne de piquet de érna a fr. 4.50, 6.50, 8.50.
ti lo tcti Pharmactau* ¡ti Drcouetti din Buinunia l

ASTMA
Deposito la tóte farmaciile mal bouBj

Katarrh, siringi itH 
piept, se vin leoipH 
TOBES LEWA8Í f i t

Pantaloni de piqnet de érnâ a fr. 4. 6, 8.25.
Foste de piqaet de érnâ a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentru dame, de flanelă francesä a fr. 32, 4 
Mantale de plôie de ldnă fină a fr. 30, 38, 48, 65 
Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. 5, 6, şi 7.

58 şi

16,600
Fr.

RECOMPENSA NAŢIONALA 16,600
Fr.

Cămăşi bărbătesc’, cu pept, galere şi manchcte de Olandă (şi fără 
gnlere) a fr. 7. 8, 9.50.

Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi 15.
Cămăşi de Oxford Englesescl color, garantate a fr. 4, 6 8.59.
Cămăşi pentru dame, de Chiffon cn garnituri şi brodărie a fr. 4 ,5 , 6, 7.50. 
Cămăşi pentru dame de Olandă semple şi cn broderie a fr. 5.50, 

7.50, 8.50, şi 10.50.
Cămăşi pentru dame de t landă cu broderii sdă cn dantelă fină, a

fr. 12, 15, 18, 23.__________________________________ ____
Cămăşi de năpte dd dame seil de barbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi
Caraisóne simple garnisite a fr. 3.50, 4.50 şi 5.50.
Cami80ne cn broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9.
Camisone cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9 .50 ,11 ,14  şi 17. 
Pantaloni pentru dame, simple şi garnisiţi a fir. 3. 4, 4.50, şi 5. 
Pantaloni pentru dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9. 
Pantaloni pentru dame, de Olandă finăcn broderie séü déntele a fr. 

7.50, 8.50, 10.60, şi 12.

ELIXIR VINOS
Qtttna larochi este an Elixir vinoi conţinend 

principiale celor 3 specii de quinqulna.
De ua amaraciune plăcută el este cn mult superior 

vinurilor seu siropurilor de quinquina yi lucrează ca 
speritif. tonic, sau febrifug, in contra affectiunilor 
»¡omacfiului, a slăbiciunilor, e anemiei yi a frigu
rilor învechite, eto.

a oblas FERRUGINOS
milabila, Quina Laroche devine unul din reooi k i  
(nanti cei mai efflcaci In contra şaradei sangelt A»tf 
a decoloratiunei lui, a chlorosei, a fymphaltsmufiîs ; 
aleuziei. a convalescentelor prea lungi; el MdHNr 
favorlseaza digesHunes, etc.

P .4 I I I S ,  Î î ţ  Ailrada O rou of9 el le  pharniaelNti«

Faste de Costume cu plise a fr. 4.60, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Fuste Costume cu broderie de Percal şi de Melino a fr. 7 .50 ,9 ,11 .50 , 15. 
Fuste cn şlep cnpîise, cu broderie şi cu dentele a fr. 8 .50 ,11 ,15 , 18, 26. 
Corsete de dame a fr. 5.50, şi 14.
6 Gulere bârbătescl calitate bună în 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Mánchete calitatea í-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.
6 Gulere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7,50.
6 Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50.
6 Batiste de linó adevérata cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14. 
6 Batiste de linó cn litere brodate fin a fr. 15, 18 şi 22.
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4._________ _ ______
5 Batiste colorate tivite, calităte solidă a fr. 3, 4 şi 5.50.
6 Batiste de Olandă, tivite şi cu mai gin colorate a fr. 5, 7 şi 9.
Ftţe de mese de Olandă albe de 6 pnrsóne a fr. 5.50, 7 şi 8.50.
Feţe de mese de Olandă albe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34.
Feţe de mi se de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36, 48, 56.
Feţe de mese de Olandă damast 24 persóne a fr. 33, 54, 69, 75.
6 Şervete de masă. albi de aţă a fr. 5, 6, 7 şi 8.50.
6 Şervete de Olandă damast a fr. 7.50, 9, 11 şi 15.
6 Şervete de ciaiü a fr. 2.50, 4. şi 5.50.
6 Prosópe de aţă carată a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10,50.
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.
1 Bucată de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.
1 B u cată  de Olandă Rumburg 6 2  co ţi a  fr. 4 8 ,  5 6 ,  6 8 ,  7 8 ,  9 0 .
1 Bucată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.
1 Bucată de Olandă de Rumbmrg 3 coţi de lat, 21 coţi de lungă

a ir. 35, 48 şi 63.
1

H _____
D O i’.-VBBA.YK DE I F.CA.MP (FRANCE) 

E SG E L IN T A  TO N IC Ă , D IG ESTIV A  Ş I A P E R IT IF «  
( '.MĂ M\f TO ’NĂ DIN T Ó T E L IC O R IL E

IAoLE LIQUEUR B¿X¿l:iC7IK& 
eiéc en Trance et à fSu-auter.

rí - ? • {Xţ'-tţA-' „

iilUi C UtiUtí

A se cere todéuna in josultl 
cifrei sticle, eticheta pătrataba 
iñndü' semnătura directurelup 

_ _ _ _ _ _ _  aérale.
'Meinm su găsesce numai la.

(n Bucur e »ci la d-nîT Gebier W u tin o fiti à Cp-, agenţi gen.; I. AtUaaán 4  I. Klee, 
A. Fialkowski, I. O m it , J .  Kaiser, negocianţt ; Toma Antonin. Dimi trio Marínese?. 
C. Sarazi, FrntiT G. à  D. TsÎnâswicu, G. Constantinescu. G. Kidulesco à  l. Ionesco, 
confiner! ; C, Răcoriţi, farmacist, çi la tóte firmele ma! rennmite în celelalte oraje.

- M

t mmm m mmm 9 mm mmm 9 mmm 9  mmm • — 9  mmm 9 mmm 9  9  mmm 9 mm 9 mmm 9  mmm 9 mm 9 mmm 9 'mmm 9 **** * „

ARSENI AT de AUR
Dinamizat de Doctorul ADDIS0N

Acost 1 r ţios recinstiluant, datorit corni, nSi-iî a doe inwli- 
camcnte eroice, combate victorios Anemia şi Bilele sistemului 

nervos precum şi Lipse de sânge.
Mulţâmitâ proprietăţilor tonice ţi prontitudineî acţiunii sale, n’are rival contra slil 

ciunil organismului ce res iltă din b6!e lungi.
Flaconul 6 fr. Farmacia GELIN, No. 38, uliţa Rocheohouart ţi la principalele fa niMU 

Trimis franco.
Deposit în Bucureşti la farmaciile d-lor Zfirner, RisdCrfer ţi la d. Ovcssa, droghisţi

i

^ K X X X - i - X X X X X - f i - m X X - f i - X X X X d  
X

P U N T E  DE FRAGI

B u cată  de Chiffon franţnsesc de 3 0  co ţi a  fr . 1 4 , 1 7 , 23^
1 Bucată de percail frănţususc de 45 coţi a fr. 23, 28, 34 şi 42. 
1 Bucată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33.
Mal multe de 1000 ceti resturi de pânză, Chifon. Oxford si Pichet tn oupone de 5, 6. 8,10 ţi 15 
coţi, se vinde mai ales firts eftin, insă numai pânâ când se va eflrţi depositul acestora.

M a g a s i im l  d e  l i i i g e r i e  d in  Y le n a
Calea Mogoşâiel, Palatul »Duela*, (a  doua prăvălie de Ia colţu ! Lîpsonnieî.

Acum fiind timpul plantărel fragilor, recomand fragil sub
scrisului, din cele nmî frimuise specii francase ţi ongleso, 
fructul fdrte mare, gustul admirabil.

Pentru plantele vândute anii precedenţi, am prilmit lande 
ţi mulţăniirL Mal puţin de 50  plante nu se espodiază tn pro
vincii. Rugăminte a se adresa la

JEAN VERMEULL1N
Grădinar la D nu Q, C, Philippescu 

Strada Dionisie Ko. da.

rm®
Tipografia , Thiel W e ia a  Palatul

m x x x - » - x x x x x - a « x x x x x - s - x ) o o

J)acia*.


