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ÎNSERŢIONI ŞI RECLAME:
- 80 litere petit, pagina IV, 30 bnnl 
na III, 80 bani, pe pag. II, 2 lei noi

Reclame 2 lei noi linia.

¡număr In capitală 10 bani.

E8E IN TOATE ZILELE DE LUCRU.

B i n r o u l  K e d a o ţ ie l  şi A d m i n i s t r a ţ i e i :  P a l a t u l  «D acia ,.

U R I  :
Se priinjeee ln atr&inatat* : La D-nii llaaeen- 
etein à  Vogler ln Vienna, 100,
A. Oppdik ln Vienna, Stubenbutci 2; liwiolj 
Moue in Vienna, Seileratiltte 2: Jtiâipp 
Làb in Vienna, EicheiImobgaaac 11 : JL. Lang 
<4 Comp. tn Pegta, Havae-LaffUe & Comp. 
ln Parie, C. Adam 2, Carrefour de la Croix- 
Rouge 2, Paria; OratnA Comp. Rue Dronot 2 P.i- 
r\'f Bug.Miooud, 139—140, Fieet 8tre«t : ondon

8oriaorl oefronoate nu se primeae,

Artioolele nepublioate se vor arde.

Un numër In Districte 15 banl.

de Bnonresol, 25 septevrie. 
feurftle I04'|t 104
n'omeniale . . . .  90 98 75
toneiar rnral . . 911Jj 91

urban . . 84t|, 84 
Lanicipal al Capit 94 ja 94
Rmsil......................175 —
[Dacia................... 200 —
lom ânia................... 75 —
Jmnioip&l en premii 24 23'(3
Rlom&nü.................... — —

I3 lunl. r  . . .  .  99 50 —
...............  25 05 —

:  :  :  .* : .* m n , -

Coreul de Vieun, 29 septembre 
Renta nngarü In aar . . . .  84 90 
Bonuri de tesaur ung., I émis. I ls  —

.  » ,  H » 74 75
împrumutul austr, ln h&rtie . 61 80 

> .  > argint. 63 25
Renta austriacă tn aur . . .  72 56
Loge din 1866 ..........................  1 )2 25
Acţiunile b&noel naţionale . , So2 —

. . austr. de credit 235 80
„ „ ungare > 211 75

Argint.....................................  99 90
D ucatu l.................................  5 56
Napoleonul..........................  , 9 30!|2
100 mărci germane.................  57 45

Careul de Berlin, 7 oetombre 
Acţiunile Căilor ferate române. 32 75 
Obligaţiunile romăne 6»/t . . 81 60 
Priorităţile 0. fer. rom. 8»/« 86 —
împrumutul Oppenheim . . . 102 _
Napoleonul................................ 16 28
Viena, termen lung..................— _
Paris » scurt . . . .  80 95

Calendarul «filei 
Miercuri, 27 Septembre.
Patronul rilel : Mart. Calis trat.1 
Răsăritul soarelui : 6 ore 08 min. 
Aposul soarelui: 6 ore 28 min. 
Fosele lunel : lună nouă.

PLBOA ̂ tEA TEtBKTTJPtIX.OP.
Bnonresel —Suceam 

BuourescI . . . .8.15 n 10.— d
Ploeaol...............9.60 n 12.00 a
B ră ila ...............1.53 n 5.45 j  7.15 d
Tecucia...............4.38n 11. Od
Roman . . . . .  9.06 d 4.45 4
Suceava, sosire . .12.03 9.65 n

Baonrese—Verelorom
BuourescI.................. 7.40 d 10,40 d

10.18 d 8.—

' “ 1 I

Piteşti 4
6.80 nS latina......................12.31

Craiova......................2.20 3 8.15 4
Vărciorova, sosire 6.— n 6.— n

Suceava—Bncaresoi 
Suceava . . . .  5.11 d 6.46 d
Roman.............  8.45 4 12.30 d
Tecuci...............12.80 n 5.10 4
Brăila..................3.08 n 8.10 n
Ploescl..............7.12 d
Bucuresol sosire 8.30 4

Verelorom—Bnonresel 
Verciorova . . . . . . .  11.25
Craiova...................... ...  8.—
Slatina. .............................4.45
Pitejtl...............................7.08
Buoaresol, sosire . . . .  9.20

Bacnresel—Glnrgia
Buoarescl............. ...  9.16 d 6.05 n
Giurgiu, sosire . . . . .  11.35 8.27 o

Giurgiu—Baeareoel
Giurgiu........................... 7.26 d 4.55 d
Bucarescl, sosire.. , . .9.48 4 7-17j

Gala|l—Bărboşi
Galaţi...................1.20 n 8 26 d 7.80 n
Bărboşi, sosire . . 1.65 n 9.— 4 8-05 n

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

şa ţine esposiţia, românii mer- i 
iPiris vor găsi ziarul .TIMPUL* 

Brands Magasins du Printemps, 
(vard Haussmann 70. *

DEPESI TELEGRAFICE*
A L E  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)
(7 oetombre, 4 ore seara.)

Belgrad, 7 octomvrie. 
iţei este insărcinat sa formeze noul 

||
Londra, 7 oetombre.

ttsignrS ca daca Englitera va anexa 
[lîngân stanul, Rusia va înainta pană Ia 

•ti lialacb. Englejiî eşî ocupă poziţiile. 
L\nun a convocat consiliul triburilor. 

«■ je atigotă că triburile din Kiber sunt 
Lira Ea fieiji!

Viena, 7 octomvrie
:i parele spun că Imparatnl a primit de- 

[v d« misia cabinetului ungurrsc. Im- 
va chema pe mal mnlţl membri 

[frlamert ca să le asculte părerea ar 
'situaţiei.
I (8 oetombre, 9 oro dimineaţa)

Constantinopol, 7 Ooctombre. 
faita are să trimeaţă o circulară cătră 

pasa dorii tel pentru a protesta in po
mi purtării neumane a Austriecilor faţă 

1 a  Mo mima oii din Bosnia. Poarta ar cere 
’/interi sfi impediîe renouirea acelei 

: TitfH, şi ar stărui ca Anstria să oprească 
[tarea oştirilor sale pană la răspunsul 
Hor.

Viena, 7 oetombre.
Vesteşte cătră «Corespondenţa Poli-

tanul, refnzănd a iscăli convenţia 
If-turcească, ideea acestei convenţii a 
¡părăsită. Cu toate astea, in careurile 
Işti, tot se mai pune mare preţ pe 
rarea celor mai bnne legături cu 
ria.

Viena, 7 oetombre. 
buţiul Iacobini a ajuna la Viena. 
[ţatheodory paşa pleacă măine la Con- 

[linopole.
paieta oficială, pnblieă o scrisoare au
dă adresată de împăratul principelui 
Ifoerg. Prin această scrisoare impera- 
l’rimeşte demisiunea cabinetului, ăşl 
'ai recunoştinţa pentru serviciile cre

ţi lase, pe cari i le-au făcut; insărci- 
miniaterinl de a continua a& gereze 

Icvnle pănă la formarea unul noii ca
le'. — Dieta din Carintia a respins pro- 
lerea de a vota o adresă cătră Im: ă-

Fnrls, 7 ootombre. 
ijn candidat intransigent afost ales oon- 
pr mnnicipal in Paris in contra nnnl 
Ididat oporto nist.

BUCUREŞTI
tarţl, 2 0  S ep t. (8  oo to m b re )

^ H {  ciudat că tocm ai noi, aceia cari 
iâm susţinut nici odată valoarea 
ŢoIrită a constituţiei rom ăne, noi, 
fi am dovedit de atătea ori că 
U n izaţia , la care ea dă naştere, 
privită numai cu naţiuni c ’o  des- 
jtată industrie, e prea costisitoare 
ptru un popor agricol, ca cel ro- 
Inesc, suntem astăzi in poziţia de

a o  apăra faţă cu acel cari aii creat-o, 
Faţă cu elem entele acelea, cărora 
co n st itu ţ ia  de astăzi le-a dat viaţă.

F ără  indoială constituţia noastră 
liberală  a anticipat in tr ’o direcţie 
form area unei clase de m ijloc, care 
nu exista, şi adm iţând existenţa el a 
s tab ilit o  organizaţie, in care această 
c la să  form ează organul cel mal im
p orta n t al v ifţ il  statului. Constitu
ţia, negăsind insă nici industrie na
ţiona lă , n ici negoţ naţional, a tre
b u it  sâ ’şl umple golul ca acel noian 
de profesii liberale, adică de oameni 
fără  de nici o  ocupaţie, advocaţi, 
aspiranţi la  funcţiuni şi funcţionari 
in  d isponibilitate, la acel proletariat 
al condeiului, care de ju r e  face parte 
din colegiul al IlI-lea  din oraşe, dar 
cari de fa c to  nu plătesc nici dările 
şi nu îm plinesc nici datoriile cole
giului IV , şi apelează m ereii la a- 
ceştf oam eni, dăndu-le preponderanţa 
şi dom inaţiunea in stat.

E  lesne de inţeles de ce aceste e- 
lem en te  trebuiai) să fie liberale ş 
să ţie  la constituţie, ca la pănea de 
toate  zilele, pentru că in tr ’adevăr 
ce -a r  fi el fără  de constituţie t N ’ar 
fi n im ic, pentru că nici nu m erită 
de a fi n im ic; pentru că n ici avere 
aii, n ici ştiinţă aii, nici vr ’o altă 
ca lita te , care să’I facă apţi de a 
ju ca  vre un rol in statui rom ăn.

C u toate acestea, abia s’aii văzut 
la patere şi călcările legii funda
m entale să  fost a tă t de dese, in- 
că t noi, cari suntem departe de-a 
fi am ici al constituţiei, in înţelesul 
absolut şi apostolic al cuvântului, 
ne am văzut siliţi a o  lua in apă
rare.

Intr’adevăr, conservatorii, pentru 
cari statul şi participarea la guvern 
nu sunt de loc condiţii de existen
ţă , ci pentru unii im plică sacrificii 
personale, pentru alţii îm plinirea n- 
nor datorii către patrie ca o  sfântă 
m oştenire de la  părinţi, conserva
torii, zicem , isbntiserâ a ţine gu
vernul ţării in linişte şi cu orăn- 
duială cinci ani de zile de-a răn- 
dul, lucru neauzit de la introduce
rea constituţiei în co a ce , de cănd 
toa te  m inisteriile avuseră nn trăiri 
efem er. In cinci ani insă, suferinţele 
personale ale tuturor doritorilor de 
posturi, a tuturor advocaţilor de pro
vincie se sporiseră m tr’nn mod în 
spăim ântător. P utere cu o ri ce p reţ, 
era deviza lor.

In tr ’adevăr cn grozav şi rnşinos 
preţ ari cum părat puterea. N ici un 
partid, n ici cea din urm ă nuanţă 
de partid conservator n ’a fost in stare 
de-a  cnmpăra cu aşa preţ puterea.

TurcofilI la Mazar-paşa, ari înche
iat alianţă cn R u ş ii; duşmani sân
gerân zi al convenţiei com erciale cn 
A u stro  Ungaria, el ari iscălit-o cu

propiile lor m âini; el, duşmani al 
militarismului, ari indoit regim entele 
de dorobanţi, fâcănd din 16 treizeci 
şi două, şi urmând acea vestită lege 
fizică, conform  căreia corpurile cad 
in orice clipă următoare in pătrat, 
liberalii noştri ari confundat justiţie, 
adm inistraţie şi lsgistaţiune, deve
nind el judecători, legiuitori şi pa
tere adm inistrativă (cu ocazia re
num itului proces contra cabinetului 
Catargiri de ex.) apoi el ari declarat 
reshoiri Turcilor, el vor instrăina 
măine B asarabia, el ari dispns con
tra legilor rechiziţil, adică atingerea 
proprietăţii private din partea sta 
tulul, ş. a. ş. r .

Ce desm inţire mal grozavă i s< 
putea aa liberalismului delà noi de 
că t tocm ai faptele d-lor de doi ani 
şi mal bine ? A ajunge tocm ai la 
con trariu l celor ce susţinuseră, nu 
este oare desminţire destulă? Pro
mitea ri desfiinţarea dărilor pe bău
turi spirtoase, a monopolului tutu
n urilor, a capitaţiel, a tim brelor? 
Desfiinţat-ari vr’o  dare? Din contra. 
Capitaţia ari sporit sub altă form ă 
Protestat-ari cu ja lba  ’n proţap la M. 
Sa Domnul contra convenţiunil co
merciale. Ce ari făcut? Ari iscălit-o.

Câştigat a oare poporul românesc 
minte destulă pentru a vedea, ce fă
găduinţe deşerte, ce fraze de nimic, 
ce laude bom bastice sunt acelea, cu 
cari liberalii ajung la patere?

Asta e nenorocirea acestor oameni 
şi nenorocirea tuturor dem agogiilor 
din lume. Prom it, ceea ce nimenea 
nu poate face.

El uită, că viaţa anul popor, a- 
fără de legile scrise, e supusă la 
legi fizice, pe cari nu le poate clăti 
nimeni din loc, apoi la legi econo
mice, a căror urmări nu se abat 
prin fraze, ci numai prin muncă ; 
el uită ln fine, că ori oe fenomen 
social e foarte com plicat şi Între
ţesut c ’o mulţim e de amănunţimi, 
cari trebuesc studiate şi că Înlătu
rarea răului nn atârnă numai de la 
bună voinţă, ci ln cele m sl multe 
caznr), de la adânca înţelegere a 
problem ei.

Dar dacă tendenţele partidului 
liberal ar fi numai teoretice, de a 
resolva adecă cu bună credinţă pro
blem ele vieţii statului, ele n ’ar fi 
a tăt de periculoase. Răul stă ln- 
t r ’altâ parte.

Toţi aceşti oameni vor, ca ideile 
liberale sâ’ l şi hrănească, să le dea 
de mâncare şi de băut.

In momentul, ln care cel nevi
novaţi dintre ef să conving, că nu sunt 
ln stare de-a  face nimic, el devin tot 
atăt de corupţi şi de făţarnici ca 
şi şefii lor. Atunci fac concluzia ur
mătoare : Nn putem face nimic, dar 
totuşi patern rămâne la putere. Ţa-

ra păgubeşte in orl-ce  z i , dar noi 
câştigăm  ; aşa dar, ţara ca ţara, noi 
să stăm bine.

La acest punt ari ajuns acuma 
partidul liberal.

Mulţimea nesucceselor politice in- 
lâuntru şi infarâ apasă greri asupra lor* 
situaţiunea a devenit mal puternică 
de cât dânşii, el sunt sdrobiţl de 
propria lor iucapacitate.

Dar pentru m om ent nu dispoziţia 
m ahm uriel morale a liberalilor ne 
in teresează, ci a lt-ceva . învăţat-a 
poporul rom ânesc minte destulă pen
tru a vedea unde duce încrederea 
in oam en i, cari nu ştiri n im ic, nu 
ari nimic şi nu trăiesc de căt din 
am ăgirea naţiei?

Aducă'şl aminte, că noi n ’a/n fă
găduit nici odată de căt orânduialâ 
şi statornicie şi seriositate in aface
rile statului. Ori ce am făgădui preste 
aceasta ar fi o apucătură dem ago
gică. Noi nn putem făgădui de cât 
o mânuire a puterii Statnlnl, care 
să asigure o desvoltare liniştită eco 
nom icâ şi intelectuală. Nici glorie, 
n ici cucerire, n ici reduceri de biruri 
nici poduri peste Dunăre, nici dru
muri de. fier prin Dobrogea, nici ca- 
nalurl navigabile intre Dunăre ş 
Marea Neagră, nici bănci naţionale 
cu milioane de fiţnict de hărtie, c ’un 
cuvânt nimic din toate astea nu pro 
m item ; ci ordine, legalitate şi vrând 
Dumnezeri mal multă cultura temei 
nicâ şi generală (nu sporadică) astea 
lipsesc la noi in ţară. Acestea, ce le 
spunem, nu sunt un program, ci pur 
şi simplu călăuza orl-cârnl om cu 
vedere lim pede, care cunoaşte de ce 
avem  nevoe mal mult.

Geeace am dori să se stabilească 
in convingerea poporului românesc, 
e că departe de a ne putea juca 
cu puterile noastre vil şi departe 
de a ne fi permis să le risipim, 
noi n’avem vr’un prisos de puteri 
nici chiar pentru întreţinerea vieţii 
normale a statului rom ân şi că tre- 
bne să fim sgărpiţl cn puţinul, ce 
T avem . Convingerea insă. că sun
tem econom iceşte săraci şi ca po
por relativ slabi, ne va face cruţâ- 
torl cn banul şi cn săngele n ostru ; 
ne va face să cunoaştem că armata 
noastră nu există pentru a apăra 
creştinătatea am eninţată, ci pentru 
a ne apăra pe noi ănşine; că veni
turile statului nu sunt pentru a 
hrăni clase numeroase de paraziţi, 
ci pentrn a ţine in regulă viaţa 
statului prin organe serioase şi cu 
ştiinţă de carte şi in fine, că întreg 
organismul nostru trebue simplificat 
in măsură cu simplele trebuinţe 
ale unul popor sărac.

Citim in „Romanul* dela 24 sep
tem vrie un articol, care se începe 
a s t fe l :

„Ziarele reacţionare ne acn*ă că. 
cerând a se pnne o dată capăt bă
tăii in oştire, tindem a introduce 
nedisciplina in armată, ca şi când 
bătaia ar face parte din disciplină, 
caşi când o călcare de lege şi de re
gulam ente ar fi un bun m ijloc de 
a introduce disciplina.

„Acnsaţiunea este tot atât de ne
dreaptă şi de neleală, pe rât de p er 
fid  e scopul acelora care ni-o fac.* 

Incepend astfel articolul sări „R o
mânul* nici nn ’1 pntea încheia de
cât cn cu v in te le :

„Esplicaţinnile aceste sincere vor 
fi de ajuns, credem, spre a face pe 
oposiţiune să înţeleagă cât de falsă 
e situaţiunea in care se pnne de 
bună voie, cât de nedemnă, pentru 
o oposiţiune ce se respectă şi are 
conştiinţă de misinnea el este lupta 
ce a întreprins tn fa voa rea  înjosirii 
apărătorului pa triei p rin  bătaie şi in 

fa voa rea  călcării leg ii.“
Acestea le zice „Rom âna).*
Sânt adecă in ţară „ziare reac

ţionare,* cere acnsă pe „Românul* 
ca oare-care „scop perfid*; este o 
„op osiţie* , care a întreprins o lup
tă  „in  favoarea înjosirii apărătoru
lui patriei prin bataie şi in favoa
rea călcării legii.*

Aşa zice „Rom ânul*.
Pentrn-ce oare, zicând aceste, „R o- 

mânnl* nu a citat cnvinte scrise in 
acele „ziare reacţionare*, ori pen- 
tru-ce nu ne spâne cel puţin —  care 
annme ziar şi in care annmit nu
măr a nrmârit acest „perfid scop*? 
De asemenea pentruce dându-şi „es- 
plicaţiunile*, „Rom ânul* nu ne spu
ne, care oposiţiune şi prin care a- 
nurne procedări a întreprins o luptă 
„in  favoarea înjosirii apărătorului 
patriei prin bătaie?*

Pentrn-ce ? în trebăm .
Pentru-că „Românul* urmăreşte 

scopuri mal mult decât perfide.
Fiind vorba de „reacţie* şi d e o - 

pOsiţinne. trebne să presupunem, că 
•Românul* voieşte ca lumea să ne 
nţeleagă pe noi, care in adevăr am 

com bătut in numărul dela 18 Sep- / 
temvrie al „Timpului*, articolul de 
la 13 Septemvrie al „Rom ânului*, 
intitulat wBătata in arm ată.“ 

la tă  ce am zis atunci:
„C ititorii nn trebne să se lase a 

fi induşi in rătăcire prin intitularea 
acelui articol; bătaia in armată, in 
mintea autorului unul ex-sergeut 
la batalionul I de vânători, nu este 
decât un pretest, o ocasiune: sco
pul sări bate mal departe. Unde? 
aceasta o vom arăta-o mal la vale.

.A sem en ea  şi noi nn  116 v o m  0- 
c n p a  de această chestiune a bătăii,
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care, pare-ni-se, nu se m al poa te con  
trov ersa  pentru veri un résultat prac 
tic. De vreme ce pedeapsa bătăii 
s'a desfiinţat prin lege, fit) general 
fie chiar sergent, nn mal are 
dreptul de a o Întrebuinţa. Dacă 
se înfăţişează âncâ cazuri de bătaie 
ele sunt condamnabile, din punctul 
de vedere al legii, şi ofiţerul de or-ce 
grad, care o va fi aplicat, cade sub 
lovirea legii saü regulamentelor re 
lative*.

Noi dar, cari am declarat c& nici 
nu ne vom ocupa de cestiunea bă
tăii in armată care ne-am rostit că 
chestiunea nu poate să fie contro
versată, şi cari am zis lămurit şi 
respicat, că nimeni nu are dreptul 
de a aplica pedeapsa bătăii, noi 
nu se poate să fim inţeleşl, cănd 
„Românul* vorbeşte despre zia
re, cari urmăresc scop u ri p erfid e  
şi despre partide, cari aù între
prins o luptă in favoarea înjosirii 
apărătororulul patriei prin bătaie. 
Dară, dacă nu poate să ne înţeleagă 
pe noi, am dori să ştim, pe cine a- 
nume înţelege „Românul*. Fiind un 
ziar onest şi ţiind ca şi alţii să 
recunoască onestitatea, trebue să ne 
o spue aceasta.

Nici astă-dată nu discutăm da 
cestiunea bătăii in armată : punem 
numai in faţa ţării intregl cestiunea  
onestităţii ra dactorilor de la  „Romă 
nul*. Această e cestiunea, asupra 
căreia am dori să ne lămurim.

„Un ordin militar, zicea N apoleon  
I ,  nu p retin d e o supunere p a siv ă , de 
că i atunci cănd  este dat de că lră  un 
su p erior ca re , afiăndu-se p resin te in  
m om entul in ca re t i  dă, p oa te asculta  
obiecţiunile ş i da esplicatiunile celui 
ca re trebue să esecute acest ord in .

Este cu putinţă, deşi nu e pro
babil, ca Napoleon I să fi fost de 
această părere, pe cănd era „ le 
petit Caporal.* Citănd deci acest pa 
saj din „Romănul*, noi am adaus cu
vintele :

„Ar fi fost mal corect dacă cita- 
ţiunea era întovărăşită ş i cu a r tia - 
rea  scrierea unde a r  pu tea -o con trola  
cineva. A m  f i  d orito ri de a cunoaşte, 
şi rugăm p e  a u toru l a rtico lu lu i Să 
binevoiască a îndeplin i lacuna.

Precum se vede, am bănuit, dar 
nu am pus la indoială onestitatea 
redactorilor delà „Romănul* ; nici 
acum nu o punem la indoială ; o bă
nuim insă, şi pentru aceea o punem 
in discuţiune.

Căci, in loc de a fi crezut de cu-

viinţă să arate sorierea unde l-am 
putea controla, incepe să bănuiască 
pe alţii de „scopuri perfide* şi să 
afirme, că este in ţară o oposiţiune 
care a întreprins o luptă .in favoa
rea înjosirii apărătorului patriei prin 
bătaie şi in favoarea călcării de lege.*

Formulăm dar cestiunea precum 
urmează:

Dacă „Romănul* va binevoi să 
ne arate scrierea, din care a luat 
pasajul citat, şi dacă va spune şi do
vedi care anume ziar şi in care a- 
numit număr a „intreprins o luptă 
in favoarea înjosirii apărătorului pa
triei prin bătaie, şi in favoarea căl
cării legii*, atunci recunoaştem că 
este un onest organ de publicitate ; 
iar dacă nu ne va arăta una, ori nu 
ne va spune şi dovedi alta, este şi 
remăne un organ, ce merită a fi ca
lificat, cum noi ăl vom califica in 
urmă.

Armata bulgară are acuma o ar
tilerie completă. Aceasta artilerie 
cuprinde şase baterii cu toate cele 
trebuitoare. Tunurile sunt un dar 
al guvernului rusesc, făcut prin 
cipatulul.

DIN A F A R A

Ziarului „Ruski-Mir* i se scrie 
din Rusciuc următoarele asupra pro
greselor organizaţiei noului princi
pat : După publicarea regulamentelor 
asupra miliţiei locale,şi asupra instruc
ţiei publice, generalul-maior Gresser, 
cap al departamentului de interne, 
se ocupă cu cestiunile relative la 
poliţie, inchisorl şi paşpoarte. Su
puşii principatului Bulgariei nu vor 
mal avea nevoie de paşport pentru 
a merge dintr’un loc in altul; fie
cine va putea să se strămute ori
cum şi ori unde va voi. Numai pen
tru a merge in străinătate călătorii 
vor avea nevoie de paşport.

Paşporturile se vor elibera pen
tru şase luni de zile, saâ pentru un 
an; cele d’ăntăl costă 10, cele lalte 
20 de franci. Pentru călătorii cu 
durată scurtă se va elibera un 
la issez-p a sser, care nu va costa de 
căt un franc, şi va fi valabil pen
tru o septămănă.

Consiliile judeţene sunt asemenea 
obiectul atenţiei guvernului. E o 
instituţie de judecătorie de pace, 
care in decisiunile el se va înte
meia pe legile locale, codificate de 
curănd. Aceste legi in cea mal mare 
parte traduse din codul Napoleon, 
ca şi toate regulamentele locale şi 
codul de comerţ, a fost in genere 
excelente şi n’a avut alt defect, de 
căt că nu era aplicate de către au
torităţile turceşti.

Din Rumelia orientală avem 
dare de seamă deadreptul ridicolă 
sub data de 17 Octomvre din Fiii 
popole, publicată in „Courrier d’O 
rient*. Acolo ni se provesteşte de 
manevre model ale armatei bulgă 
reştl, de intonarea unei marsilieze 
bulgare. Pentru a caracteriza acest 
model de manevre spunem numai 
că partea cea mal mare a acestor 
soldaţi se trou ven t en core dans un è- 
lat d  équipem ent e t d in stru ction  p eu  
avancé şi că ils  éta ient ra n g és, sans 
arm es, d e r ir ir e  leu rs  a in és.

Raportul „Curierul Orientului* ad 
mite ast-fel, că ofiţerii şi sub-ofi- 
ţeril ac stor trupe sunt in mare 
parte ruşi, un abuz, ce credem, că 
va înceta indată ce va incepe 
a funcţiona comisia europeană pen
tru reorganizarea provinciei.

Prinţul Duducof-Korsakov, care 
s’a compromis de mal multe ori 
pănă acuma, a găsit şi deastădată 
ocazia eftină de-a elibera un ordin 
de zi cătră trupele bulgare, prin 
care bea in sănătatea împăratului 
sëû, liberatorului Bulgarilor etc. In- 
dealtmintrelea lucrul se mărgineşte 
la aceste nevinovate manifestaţiunl 
şi nu inspiră niminul grijă şi neli
nişte.

FOILETONUL „ TIMPULUI “

PESTE CAP
de

E3SÆIX.E GABORIEAU

PARTEA A DOA

Generalul .Delorge
(armare)

Tatăl s8fi. după cinzecl de ani de lucra 
fi de economii, stăpănea lăngă Poitiers o 
mica moşie, anume Monlineanx, pe care o 
arenda cn patrn ante de sonde pe an, şi 
care preţuia vreo şaizeci de mii de franci.

Prin urmare scrisese tatălui s83:

„Iubesc pe o tăneră orfană şi săracă, fi 
aşi fi fericit s’o pot lna in căsătorie. Greu
tatea cea mare e că n’are zestrea cerută 
de regulamentele militare, adică 20,000 
franci. AI consimţi să i le recunoşti, şi 
să 'I dai pentru suma aceasta o ipotecă 
pe moşia Moulineaux ? Aceasta, inţelegi, 
că n’ar fi alta decăt o formalitate numai, 
care nn ar micşora nici cn un ban micul 
tău venit.*

La această scrisoare, tatăl răspunse tot 
aşa de scurt :

„Ce tot ăml cănţl tu cu formalitatea 
ceea ? Moşia nu e a ta, dacă e a mea ? 
Fă cu ea ce pofteşti. Ş’ apoi, află că ve
nitul meQ nu 'I aşa de mic pe căt zici 
tu, pentruc& pe fiece an pun la păstrare

o a treia parte, pentru tine. Sărută pe lo
godnica ta in locul med, şi făgădueşte'I 
din parte’mî o păreche de cercel de dia
mant, vrednici de nevasta unul căpitan 
de escadron.»

„Norddeutsche Allg. Zeituug* a- 
preciaflă in termenii următori scri
soarea papei adresată cardinalului 
Nina:

Telegraful ni-a adus ştirea des
pre o scrisoare a Papei Leon XIII 
către cardinalul Nina, care este de 
o mare însemnătate mal cu seamă 
in pasajul care atinge relaţiunile 
sfântului scaun cn Germania. Acest 
document prezintă un caracter cu
rat paclnic, de oare ce dă expresiune 
speranţei că pacea va reuşi şi că 
nu va fi numai un simplu m odus 
p roced en d i, ci şi o pace completă.

„Nu trebue, fireşte, să ne occpăm 
aci de cestiunea de a şti cum se 
speră in Vatican a rezolva contra
dicţia de princip care a creat-o a- 
sprimea sa faţă ca K u ltu rk a m p f, 
pentru a ajunge In fine la scopul 
nobil, care este o pace adevărată 
şi dâinuitoare.

„Ceea ce se găndeşte în Prusia 
asupra condiţiunilor unei asemenea 
păci, principele imperial aesprimat-o 
neted In scrisoarea sa către Papă. 
Dar dacă cu toată aceasta p o u rp a r - 
Ieru rile  de la Kissingen aü fost cu 
putinţă, şi dacă îndată după aceste 
p o u rp a r  Ieru ri, sfântul pârintelpersistâ 
In a crede In pace, se poate spera 
că de o parte ca şi de cea l&ltft s’a 
căutat o stare de lucruri, în care 
statul şi biserica să poată trăi fără 
conflict lângă ol altă.

„Noi admitem bucuros că o ase
menea Înţelegere obţinută pe tărl- 
mul faptelor aşa cum sunt, ar fi 
pentru mulţumirea amănduror păr
ţilor, şi noi primim bucuros asigu
rarea capului suprem al bisericel ca
tolice, care zice că dacă se va sta
bili odată Înţelegerea, se va schimba 
atitudinea populaţiunil catolice faţă 
cu guvernul.*

Incheiând „NorJd. Allg. Zsit.* 
zice:

„Ori căt de însemnată ar fi dar 
scrisoarea Papei, ea nu va câştiga 
o adevărată valoare de cât prin re- 
sultatele practice de cari, după cum 
Bperâm, va fi urmată.*

t

astăzi tot in şedinţS secretă, ca s fg 
ce măsuri trebue să luăm, să ved 
cestiunea ce am tratat in şedinţă t 
trebue să o continuăm şi in şedi.ţj|| 
blică. Astfel este regulat şi astfel tm 
să se facă, conform Constitnţinn | 
veţi procede altfel, eti mă voiţiid 
majorităţeT, ca totdauna, şi chis . 
afipt care ziceţi că esistă, dară pan g; 
este şi va fi că atunci nu aţi proid 
gulat.

D. preşedinte. Daţi’ ml voe, d-> 
dau o mică esplicaţiune onor. d-li 
pinent; iată ce zice acel articol i 
gulament, identic cu cel din Consti ţ

,  Art. 20. Şedinţele Adunării sţt 
blioe.

„Cu toate acestea, Adunarea e 
mează in comitet secret, după careu 
şedinţei ui sad a zece membri, aprCA 
Adunare.

„Ea decide prin majoritate aj 
daca dieouţinnea trebue redercbisă 1 
blic asupra aceluiaşi obiect*.

Aşa dar, daca Camera n'a hotărî,L 
tăerl ca discuţiunea care a avut lotj 
dinţa secretă, să se continue a don;

ADUNAREA DEPUTAŢILOR

Iată cum la 23 maiii 1840, in zioa cea 
mai frumoasă din lume, se săvărşi cătă 
toria Ini Petre Delorge cu domnişoara E li. 
sabeta de Lesperan.

In ajun, d-şoara de la Rochecordean 
căzu la pat.

— Nn mai e nici o nădejde, zicea ea că
tre una din prietenele e l; o cunosc eh pe 
ElisabetB... Măcar d’ar bate-o bărbatul să ii 
tot nu ar fi in stare să 'şl strice casa.

II
Comandantul Delorge insă nu ’şi bătu 

nevasta. Din zioa căsătoriei lor, gnBtară, 
in toată deplinătatea, fericirea pe care o 
visaţi sub umbra copacilor dela Gloriore.

De exemplu, comandantul, care s’aştepta 
din zi în zi a fi numit locţiitor de colo
nel, văzu trecăndu’I pe dinainte, după 
cum se zice, doi saQ trei comandanţi de 
escadron, cari nn aveafl alt merit la înain
tare de căt rudenia lor sa& cine ştie ce 
protecţie.

Apoi, in mal puţin de nn an, In po
triva tutulor obiceiurilor şi fără a se şti 
pentru ce, regimentul sătf fu mutat de 
doe ori din garnizoană, de la Venddme 
la Tarbes, in luna lui septemvrie, şi d’a- 
colo la Pontivy în luna lui martie ur
mător.

—  Ei! ce ne pasă 1 zicea veselă doam
na Delorge, cănd vedea pe bărbatul săQ 
necăjit de atătea permutări... Ce ne pasă, 
de vreme ce ne inbim ?

Şi altă dată’I zicea:
— Eu binecuvîntez aceste necazuri, 

aşi dori să ne vie altele şi mal serioase 
Suntem prea fericiţi... şi asta nu’ I lucru 
firesc... Mie mi-i frică de astă fericire fără 
schimbare.

Mai ales in ăntăiele Inul al călătoriei 
sale, d-na Dolorge eşî arăta pe faţă taina 
nelămuritelor temeri ce’I tresăltad în su
flet :

—  Ţi-e frică de fericire ? Veselia te ne
linişteşte? o întreba bărbatul el în glumă

Şi cu toate astea nimic mai natural.
Omului 81 trebue adeseaori multă vreme 

oa să se dedea cu fericirea neaşteptată 
Nenorociţii pănă la urma urmelor devin 
sceptici. Deprinşi cn asprimile soarteî, ei 
se minunează şi n’afi încredere faţă cu 
cel mal mic noroc. In viaţa lor afl întăl 
nit atătea şi atătea decepţii amare, în oăt 
nu mal cntează să adoarmă în siguranţă, 
de teamă a nu avea o grozavă deştep
tare.

Biata Elisabeta de Lesperan suferise 
aşa de mult, că fericita doamnă Delorge 
nn putea crede că norooul el ar fi aieve.

Adesea, cănd era singură, 8şi compara 
situaţia trecută cu cea de faţă, şi la a- 
mintirea atâtor lipsuri pe cari le răbdase, 

atător umiliri pe cari le suferise, simţea 
că pieptul i se ineacă de suspine şi o po
dideau lăcrămile.

Şedinţa din 25 Septembre 1878. 
Preşedinţa d-Iui preşedinte G. Vernescu. 
D. V. Urechiă. Avem la ordinea zilei 

cestiunea Basarabiei?
D. Furcnlescu. Cer cnvăntul in ces- 

tiune de regulament.
D. preşedinte. Regulamentul avend pre

cădere, aveţi cuventul.
D. Furcnlescu. D-lor deputaţi, ştiţi că 

alaltă-eri ne am separat din şedinţă se
cretă fără a lua nici o decisiune; prin ar
mare, după regulament, şi chiar după 
Conetituţinne, nu putem urma astăzi de 
căt tot in şedinţă secretă.

D. preşedinte. Biuroul me informează 
că pentru azi s ’a anunţat şedinţă publică.

D. N. Furcnlescu. Daţi’ ml voe, d-lor, 
să vorbesc, şi v8 rog să lăsăm obiceiul de 
a intrerumpe, căci perdem mai mult timp 
cu această sistemă. Voiesc să vorbesc in 
cestiune de regulament şi puţin me im 
portă ce s’a anunţat şi ce s’a afipt la 
biuroă. Constituţiunea sună astfel: cănd 
Camera se declară in şedinţă secretă, tre
bue ca tot in acea şedinţă secretă, să se 
ia decisiunea daca discuţiunea asupra Ges
tiune! care a făcut objectul şedinţei se 
crete, trebue să urmeze şi in şedinţă pub 
lică. Acea decisiune nu s’a luat, şi fac a- 
pel la memoria d-voastră să spuntţl daca 
nu este aşa. Prin urmare, de oarece nu 
s’a luat nici o decisiune, ori-ce publica 
ţiune s'a afipt e nulă şi neavenită pentru 
Cameră. Urmează dară ca noi să continuăm

a a . 

1

De mai multe ori bărbatul s83 dănd 
peste densa astfel, foarte speriat şi mişcat 
o intreba :

—  Doamne sfinte! Ce-al ? ce-al păţit ? 
Ea insă se ridica degrabă zimbind, şi

sărindn’ I de gît, i răspundea :
—  N ’am nimica, z88 n im ic; te iubesc.
Cu ’ncetul ou incetol insă, această sen

sibilitate exajerată se stinse, nervii sei 
se liniştiră, trecutul uricios pieri întune
cat de ceaţa uitării, şi ea se intramâ in fe
ricirea el.

Ca femee, ea 8şi ţinea toate făgăduelile 
de fată, realizănd cu o simplicitate atin- 
gătoare modelul desăvârşit al nevestii omu
lui de acţiune.

Astfel dar, Elisabeta d’abia se arătă la 
regiment şi superioritatea ei fu recunos
cută pănă şi de nevasta colonelului, care 
nu prea păcătnia prin modestie.

Nici un glas nu se ridică, nu spre a o 
critica, dar nici chiar pentru a discuta 
măcar.

In adevăr minune! pentrn că un regi 
ment nu’i altceva decăt un orăşel intreg 
care se strămută din loo in loc cu clopot
niţa’! cu tot, adică ou steagal. Şi ora 
de felul acesta sunt pline de intrigi, de 
guri rele, car! duo din loo in loo , im- 
preună cu calabalîoul ofiţerilor, pasiuni, in
terese, necazuri, pofte, rivalităţi de femei, 
cari, căsătorite din dragoste cu cutare, de
vin vrăjmaşele cutărora.

EraQ patra luni de cănd regimentul se 
afla in garnizoană la Pontivy, cănd, spre

m ____.
inţă publică, astăzi nu putem ava I 

dinţa publică asupra acelui obiect, ;jd 
că Constituţiunea şi regulamentul ză 
odată ce Camera e constituită in c«j 
secret, ea trebue să hotărească cu n 
ta te daca a doua zi poate con tini 
şedinţă publică discuţiunea asupra aşş 
Ini aşi object.

Ve intreb dară ; hotărăt-aţi alai t ă i®  
şedinţă secretă că astăzi să se c o i jw  
discuţiunea in şedinţă publică asup* I  
celuiaşl object?

Voci. Nu, nu s’a hotărăt.
D. preşedinte. Daca nn s’a hotărM a 

tunel nu putem avea astă-el de căt ăii 
plă şedinţă secretă, în care veţi hotă 
vom face pe viitor.

D. P. Grădişteaon propune Adu 
să bine-voească a oţărî să reia a stă-,,ii v 
şedinţă publică discuţiunea asupra <r 
unii tratată tu şedinţă secretă.

D. A. Holban spâne că nu s’a dis| 
în şedinţă secretă materia care era -iu 
înainte şi nu s’a hotărît dacă a douj 
trebue să urmeze discuţiunea în şet* 
publică asupra cestiune! care a făcut» 
iectul şedinţei secrete, dar care cestw» 
nn s’a discutat în şedinţă secretă 
d. Grădişteaon vine să zică că cea ce 
zis în şedinţă secretă să zicem în şec 
publică. Apoi, dacă propunerea de şedi 
secretă avea un scop practic, noi tr;tr 
să căutăm a’ l atinge. EI bine, iu şed g 
secretă de alaltă-eri nu s’a zis nimic ţsj 
ceea ce trebuia să se zică în ş-fdinţăt* 
cretă.

D. D. Giani. In şedinţa secretă seta 
cide daca materia acolo desbătută, se al 
duce sau nu In şedinţă publică, şi aceiti 
nu s’a făcut alaltăieri.

D. preşedinte. D-lor, înainte de a h 
cuventul d-lor deputaţi cari voiesc a v (M  
în cestiunea aceasta, aş voi mal ăntiui 
să’mî fac datoria mea de preşedinte trş 
Camerei Sunt diferite moduri după Şfil. 
proiectele de legi şi propunerile se a w

marea bucurie a bărbatului şefi, doaund 
Delorge dete naştere unui băieţel.

De multă vreme numele mititelului ?k - 
sese ales şi hotărit fără doar safl poatiţk

Nici capul de escadron niol nevasta 11 
nu uitaseră cate datorii de recunoştiil 
aveau cătră baronul de Gloriâre, şi se 11 
tăriseră ca pe fiul lor, daca vor avea vrej 
nul, să'l boteze Raymond.

Cu această ocazie, b&trănnl colector vei
la Pontivy, ca naş , unde stete aproa-iiT 
o lună de zile, pentrn ca descoperise 
in preajmă o adevărată mină de curioi
taţi.

El adusese ştiri de la domnişoara de 
Rochecordean.

Răutăcioasa bătrănă nu mal voise «* 
nici un preţ să’ l mal vază, căci după c u ) 
zicea, n'avea să’ l ierte niciodată că a ifi 
măgit intr’ an chip aşa de josorit pe nul' 
poată-sa, şi a dat măna de ajntor uni 
căsătorii aşa de grozav nepotrivite.

Bătrăna din zi in zi devenea şi mi 
cucernică, schimba de do8 ori pe s8pt8măn1< 
slujnica, şi era foarte ţapănă.

— Să vedeţi, zicea baronul, scorpia oecpi 
are să ne îngroape pe toţL 

In zioa plecării sale, baronul fu foart-i I 
mişcat; amănase acea zi pe deosebite preiei 
texte pănă atnnol, şi cănd fu să se nroilj 
in trăsură, puse pe comandant şi p« ni< 
vasta lui să ’i jure că att să vie odati 
pe an măcar să stea căte cinsprezeoj 9 
zile la Gloriăre. ■  |>

-D aca  nu veniţi pentru voi sad peni
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[mereî. Această cestiune de oare 
astrS no este adusă Înaintea 
a fost introdusă în  Camera 

batea, după discuţi unea din 
i i  fie introdnsS tn şedinţa 

■  arma nnel hotnrirî lnate in 
Acea hotărâre nn aţi lu- 

Ijnţă secretă ; enm d ar ea poate 
V  in şedinţa pnbliofi ?

ngdat. S i ţinem o şedinţă se- 
nni on Senatul, şi s i decidem 
e soarta acestei ţări, ori spre 
re rifl.
ine la vot propunerea de a se 
dinţa secretă şi se respinge, 
linte. Vom avea dar şedinţă 

A| atunci intreb ce este la or

i i  . . .|tin cultelor şi instrucţiunii pn- 
depntaţl, onor. d. preşedinte 

le este la ordinea zilei ? şi’ i văz 
lin nedomirire, căci nn i seria
la mod clar. Mi se pare că este 
Ir de onor. Adnnare că la or- 

«ste eolnţinnea de dat la ce- 
(listă de d. ministru al aface-

tj in arma comnnicărei ce a 
| despre tratatul de la Berlin 
dinţai gnvernnlnl urmată cu 
nete.
Biflia. Aceasta nn este înscrisă 
fdlsi.

H trn  căitelor şi instrucţianil 
Poate si nn fie înscrişi la ordi- 
J dar fac apel la memoria d-v. 
r oa aceasta este la ordioea zilei, 

inte al consiliului. înţeleg scrn- 
I preşedinte; însă această ces- 
s ordinea zilei, pot să zic a 
«gi, şi mai ca seamă a d -v . 

palele d-lal preşedinte, fiindcă 
Ibst aci, înţeleg aă zică d-sa 
s vot al Camerei, spre a fi 
¡nea zilei oestiunea tractatului

pi
inte. Aşa am zis de la ince-

|*4
intru  cultelor şi inetrncţinnel 
Osc era poete să se pronnnţe incă 

'e ara« pune le ordinea zilei. 
Wsaaş. Este pusă la ordinea zi- 
pi trebne nici nn vot. 
sera. In şedinţa trecută era la 
1 alte lucrări, şi după cererea 
n de esterne, s ’a pus in urmă 
o discuţiune animată, pro- 

Furculescu pentrn interver- 
i silei, de a se lna in desba- 
ea tratatului de la Berlin, pro- 
e cerea o şedinţă secretă. Pro- 

s’ a prinşii, şi ast-fel s’a interver- 
■u ti lai printr’nn vot formal al 

«I, de pi propunerea d-lal Faroa- 
¡¡Js s freca in şedinţă secretă, spre a 

ii cestinne şi s’a anunţat şe
ii i  pe lnnl. 

ţ este.
inte. D-lor deputaţi, nici in 
(, nici in procesnl-verbal nn 
ce spuneţi d-voastră. Găsesc 

« t  un articol care zice că dacă 
o şedinţă secretă aenpra nnel 

•tru ce aceea cestinne să poată 
la şedinţă publică trdbne a se

«dU
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| reniţl incalto pentrn final metl 
| carura o eă’I priaecă să se joace 
it, să se tăvălească prin ie
se scalde in apa Loirnlnl. 
plecării bătrănnlnî, atăt Elisa- 
bărbatulul el li se păru casa 

|r fi crezut insă daca li e’ar fi 
ţDseră pe acel ban bătrăn peu- 

urmă oară.' 
astea, aşa era.
după acea intr’o dimineaţă 
P< o scară lângă pentrn oa eă 

Ptoifi un tabloti, căzn jos.

Iancisc, bătrânul seă servitor, 
omotul căderii, veni gă’ l ridice, 
Mort.

I  ăsbană bernl! strigă cn cucerni- 
domnişoara de la Bochecordean 

4 ipra moartea d-lnl de Gloriăre. 
r .  l să ’1 ierte! s’a mal uşurat lu- 
,■ ţij mare pordecăine.

A l, prin nn testament depua la 
, IM din Vendome, lăsă moştenitoare 
‘V j  pe doamna Petre Delorge, năe- 

:iâbeta de Lesperan, nepoata Ini.
. H i  testament era alăturată, către 

sol Delorge şi nevasta lnl, o 
a care spunea tot ce avea pe

(va urma)

hotări in şedinţă secretă. O asemenea ho- 
tărire nu s’a luat: bine-voţîl dară apune 
la ordinea zilei această cestinne, căci nn 
putem face al-fel.

Adunarea încuviinţează intsrvertirea or
dine! zilei spre a se ocupa de cestinnea 
pusă de d. ministru de esterne asnpra tra
tatului de la Berlin.

D. B. Urechiă. De căt-va timp a înce
put a se agita prin presă, şi prin a- 
donărl publice pripite poate, o a treia în 
trebare. S’a zis in presă, in unele ziare şi 
in unele adunările, că nu sunt in drept ac
tualele Cernere de a primi nici de a res
pinge disposiţinnile tratatul ni de la Ber
lin in privinţa ţereî noastre. No, sunt 
in drept, mă intreb aici, a face aceasta 
pentrn că suntem mici iu faţa unui număr 
mare de puteri? Nu oi pre cnvăutcl de 
inoopeutinţă. Zisn-sau că aceste Camere 
nu sunt competint* a"spnne nici negativa 
niol afirmativa şi că aceasta se cuvine u 
nei constituante.

Apoi lncrnl este neted, limpede, legat 
cn capete de legi: art. II din Constitu- 
ţiune spune lămurit că nu trebne să se în
străineze nimic din pămăntul ţărel.

Aş i am ongetat şi cil la 26 Ianuarie 
treent, cănd am adresat interpelarea mea. 
dară atunci ca şi acum n’ am gândit că 
competinţa care ni se neagă noă, actnalel 
Adunări, se poate da altei adunări, care s’ar 
numi constituantă; pentrn că n’am crezut 
să se găsească cineva in această ţeară, care 
să se crează autorizat de vre o lege a în
străina nn palmac din pămăntul patriei!

Dară aceasta a fost credinţa şi acelor 
care in constituantă aă deebătnt art. II 
din legea Oonetitnţinne. Aii vorbit atunci 
regretatul Lateş şi d. Pascal, raportorul 
priectulnl de constituţinne, şi din vorbirea 
amăndnrora rezultă că nici a treent prin 
mintea cni-va necesitate de o constituantă 
pentrn facerea nnel legi de înstrăinarea 
anei părţi din pămăntul ţărel. Nici Lateş 
nici d. A. Pascal n’all socotit că trebne 
altă Cameră ca să voteze o înstrăinare te
ritorială. Eată căte-va estraee din vorbi
rile acestor donl oratori, Lateş şi Pascal:

,D . Lateş. D-lor aş dori ca artioolnl a- 
cesta relativ la teritoriul României să se 
explice in sensul lnl deplin. Eă ’mi fac 
întrebarea: pentrn ce este pas acel articol 
in constituţinne ? şi nn pot să’ ml răspund 
alt-fel de cat că : e pus ca să se conserve 
şi eă se apere, pe eăt poate apăra o Ca
meră legislativă1, pămăntul naţiune! ro
mane*.

Apoi, d. Pascal explică pentrn ce s’a 
introdus acest articol tin constituţinne şi 
zice:

>S*a pus oeetianea unire! şi teritoriului, 
şi această cestinne a pus’o şi alte consti- 
tuţiuuî ale popoarelor geloase de suvera
nitatea lor, ca nn cnm-va regii să uite că 
teritoriul este al ţărel iară nu al lo r , şi 
că el nu guvernă de căt in puterea vo
inţei naţionale. Mal inainte se zicea regele 
Franciel, regele ean impăratul cutare! ţări; 
regele se socotea ca proprietar al ţărel, şi 
o putea eă facă orl-ce voia ; făcea bătălie, 
ceda o parte din ţară fără ca să Îngri
jească de [voinţa naţiunii. Insă de cănd 
naţiunile aii intrat in suveranitatea lo r , 
de cănd regii snnt delegaţi al snveranită- 
ţel naţionale, teritorial ţărel nu mai este 
proprietatea acelui om, ci a naţional, nn 
poate eă dispue de o parte a pămen tulul 
fără voia naţinnef, şi de ceea popoarelor 
afi avat grijea de a pane aceasta in con 
etitnţinne precum o are şi onor. D. Sta 
maţi in privinţa proprietăţel foştilor clă- 
caşl. Daca odată s’a decretat că /oftă clăeaşi 
Sunt proprietari, proprietatea tor este tot atăt 
de săntă ca fi a ori-cărui altui, fi nu s'a 
pus articolul aceia de căt ca să ridice grijea 
că s'ar putea dispune de proprietatea aceea , 
precum naţiunile aii grijea de a pane ar 
tieole că nimenea nu poate aliena nici in- 
tr’ nn chip o parte din teritorial ţărel, 
nici precum zice d. Lateş să vie o colonie 
oare-care fi să ia acest pămtnt, afară numai 
cănd Domnitorul', reprezentatul suverani- 
tăţel legislative, ar face asemenea cesiune.*

Aşa dară autorii constituţinne! el inşii 
nn cerea ii alte Camere constituante pen
trn a face legi relative la schimbări de 
fruntarii.

Şi vedeţi, d-lor, că asnpra acestor cu
vinte se inchide desbaterile aenpra art. 2 
din constituţinne.

Mi sejpare că e cam târzie interpreta
rea ce o dăm azi in privinţa acestui arti
col, cănd ea s a dat de mult de chiar au
torii constitnţinnil; cred că e de prisos 
să mal alăturăm dar, cam fac unii, acest 
articol de altul, la dreapta, la stânga, safi 
d’ asnpra altor oapete de lege spre a scoate 
conclnzinnea dorită,', necesară nn şti ii la 
ce tendinţe, că actualele Camere, cari pănă

acum B'aS ocupat numai de oestiunea Ba
sarabiei, ou voturi aproape unanime, nu 
mal aii azi dreptul a face aceasta.

Ar putea greşi şi această Adunare săli
0 parte din ea, cănd diutr’ un avănt al 
inimel ar zice : Nu dăm Basarabia...

D. T. Bagdat. N’o dăm.
D. V. A. TJreihiă. Eu. aş zice aceasta, 

din pornirea inimel, chiar şi cn d. Bag-
1 dat, dacă nn aş asculta şi de minte.

Insă nn, d -lor; nn e vorba de resie- 
tenţă; no e vorba de a mari apărăad ceea 
ce am crede că este independenţa şi in
tegritatea teritorialul nostru; oi tot lu
crai se redace la aceea că nn se cade noi, 
Camera aceasta, ci o Constituantă eă dacă, 
cum zisei, la rng victima nenorocită.

EU, d-lor, las cal va plăcea eă'şl to
cească mintea, tălmăcească şi răstălmă
cească textele de legi ca să ajungă lacon- 
clnsinnen pa care efi o combat şi’mî voifi 
aduce numai aminte că in Constitnţinne 
nn văd introdus nici nn articol care să 
îndreptăţească această intortochiare de 
texte pănă acolo, incăt să se zică că no! 
nn snntem competinţl in cestinnea de faţă.

Eă, represrnlante al unui colegiu din Ba-  
Sarabia, ca represintante dl colegiului I I I  dl 
vechiului fi românescului Stnail, mi simt dator 
a ml închina nccesităfei, insă nu negre fit pt c- 
cum faceţi d-voastră, ci protestănd din a- 
dănonl inimel 1

Lăeaţi-mă a spune incă odată că păraăn- 
tnl Basarabiei nu a fost nici odată pămănt 
al imperialul rusesc decăt in urma altei 
inichităţ! făcută la 1812. Lasaţi-mă să mal 
protestez incă odată contra aserţiunilor di
plomaţilor că p&măntnl Basarabiei nn a fost 
pămănt al Romănilor.

(Va urma.)

Vocea Covurtuiului, se grăbeşte a 
comunica lectorilor o informaţiune 
ce primeşte şi care ne atinge mal 
direct. Se spune că ieri luni 24, c. Ru
şii ar fi hot&rit a lua definitiv in stăpă- 
nire Basarabia, c& comisiunea de de
limitare este sosită pentru acest scop, 
şi mal toate oraşele aü deja per
sonalul care va incepe pe dat& a 
lua direcţiunea administraţiunil pu
blice.

Dupé alte versiuni se zice c& la 
1 Octombrie se va lua B »sarabia.

Al douilea fapt ce interesează eco
nomia Statului nostru este comuni- 
caţiunea oficială ce o aduce ziarul bul
găresc M ăriţii de la Filipopole, că 
după disposiţinnile guvernului ge
neral a Bulgariei, taxa de import 
a sării in Bulgaria s'a redus de la 
37 °|o la 8 °|o, ear pentru vite s’a
suprimat orl-ce taxă. Asemene pen
tru toate produsele ce se vor ex
porta din Bulgaria in Rom&nia sad 
Serbia s'aü pus o taxă numul de 1°.

Prin reducerea taxei asupra sării 
s'a deschis comerţului nostru de sare 
nu însemnat debuşeâ in Bulgaria. 
Căt despre comerţul vitelor, nu nu
mai că nu vom fi in stare a vinde 
nimic in Bulgaria, ci din contra din 
causa rechisiţiunilor şi a colosalului 
flagel de epizotie, suntem in pericol 
a nu ne putea face explotaţiuuea 
agricolă, şi de sigur a căuta aiure 
o rasă de vite, bol saü cal, pentru 
a ne repara nenorocirea in care sun- 
tim căzuţi.

C R O N I C A

Duminică 24 Septembre 1878, Măria Ss 
Domnitorul, insoţit de d. ministru de res- 
bel general de divizie Cernat, de d pre
fect al districtnlnl Ilfov şi adjutantul de 
serviciu, a plecat din Cotrocenl, la orele 
8 de dimineaţă, pentrn a merge la comuna 
Fandonl-MitrenI, proprietate a statalul 
din districtul Ilfov, plasa Olteniţa, ca să 
inaugureze punerea in poseeinne a însu
răţeilor ce să împroprietăresc conform art. 
5 şi 6 din legea rurală. —La orele 10 a- 
jnngănd la hannl MichaiQ-Vitear.nl, M. 8. 
Domnitorul a fost intămpinat de snp-pre- 
fectul, de proprietarii din prejur şi de nn 
mare nnmăr de locditorl, unde luând de
junul, dnpă o jumătate de oră afi pornit, 
şi la orele 12 afi ajuns la comuna Fon- 
denl-Mitrenî, unde se rădicase pe locnl 
pieţei nonei comune nn cort de verdeaţă 
decorat cn drapele tricolore. Aiol in m y- 
locul nnnl nnmăr de peste 800 de săteni 
ce se adunăse, precum şi de mal multe 
persoane din Bucureşti şi Olteniţa, M. S. 
Domnitorul n fost primit de d-nil admi
nistratori al domenielor, dd. Al Lnpaşcu, 
Ştefan Sihleann şi d. Teodoreecn, de

comisinnea ad-hoc a districtului pentrn 
impropriet&rire compusă din dd. inginer 
B. Toncovioeann, delegat al administra- 
ţinnel domenielor, G. Isvorann , membrul 
corni teta lui permanent, şi [de autorităţile 
locale.— Dnpă săvărşirea serviciului divin, 
care s’a făcnt in cort de mal mnlţl preoţi 
din Olteniţa şi comunele învecinate, d. 
Lnpaşcn a citi nn disenrs:

Tar d. prefect Creţeann asemenea.
La discursurile citate Măria Ss răspunse 

următoarele :
Snnt foarte mişcat de cuvintele ce ’ MI 

adresaţi, şi vă mnlţnmesc.— Zioa de astăzi 
este o serbare frumoasă pentru Mine şi 
va rămănea scumpă inimel Mele, fiindcă 
am dorit de mnlt ca legea rurală să fie 
aplicată in intregol ei.—Snnt fericit de a 
pntea fi astăzi naşnl ăntătl comune a în
surăţeilor care trebne să* poarte nomele 
de Curcani, ca amintire a faptelor măreţe 
in ultimul resbel, in oare bravi! dorobanţi 
’şi afi schimbat, pe poalele Balcanilor, a- 
ceastu poreclă in renume.—Si voă, noilor 
proprietari, vă orez fericire in această 
comună, înfiinţată prin aplicarea legii, şi 
faceţi ca ea prin manca vonstră să pros
pere.

La cuvintele Măriei Sal«*, poporaţinnea 
a răspuns cn nrărl entusiasta, repetând în 
mal multe rânduri: Să trăiţi Măria Voas- 

! tră ! — D. inginer a presentat înălţime! 
Sale planul, şi Măria Sa. vizitând local 
ales pentrn formarea comunei, decise ca 
biserica să se zidească ps acelaş loc nnde 
s’a săvărşit servicial divin, şi alătnrl şcoala; 
M&ria Sa se mal preumblă în mijlocnl po- 
poraţinnel, întălni pe d. N. Flers, vice
preşedinte al Camerei şi repreeentant al 
colegialul IV de Ilfov, care adresă Măriei 
Sale asemenea nn discurs, la care însă 
M. Sa nn răspunse.

Dnpă aceasta Măria Sa merse a privi 
o întinsă horă ce se formase pe cămpie 
cn ofinteeele nnel bande de lăatarl; adresă 
vorbe bine-voitoare la mai mulţi din 
noi împroprietăriţi, şi la ora 1 după 
ameazi plecă din nona comună Cur
canii spre Bncnreştl. —  In cale se opri 
la comuna Bodeşti, nnde fa intămpinat de 
d. şi d-na Cornescn in mijlocnl nnei mari 
mulţimi de locuitori, cari afi primit pe 
Măria Sa cu arări entusiasta şi ou buchete 
de flori. — La orele 2 şi jnmătate Măria 
Sa pleeănd din Ba ieşti, s’a oprit la hannl 
dela Frnmuşani-Cnstnrenl, nnde, văzănd o 
horă mare, adresă vorbe bine-voitoare la 
mai mnlţl locuitori. Măria Sa, pleeănd de 
aici, s'a oprit din noli la comuna Popeşti, 
unde oa la 300 locuitori cn femei şi copil j 
’ I-afi eşit spre intămpinare. —  Pe tot par
cursul şoselei dela Bacnreşt! pănă la nona 
comună Curcamit, mai malte aroarl de 
triumf erafi rădicate, şi locuitorii salutafi 
trecerea Măriei Sale cn fior! şi nrărl; iar 
la orele 5 fi jamătate Măria Sa a sosit la 
palatal dela Cotrocenl. (*Monit.>)

*
O întrebare d-lut Cogăiniceanu. — Pentru 

ce s’a decorat cn Steoa Romăniel d. Poz- 
ner? Gnrele rele şioptesc că d.Poznern’ar 
avea alt merit la această inaltă distinc- 
ţione, de căt nn eotract de spirt in tovă- 
răşiă cu ministra de eeterne.

Aşteptăm desminţirea ministrului.
#

Un proees celebru. —-  La 12 ale carenţei 
s’a judecat înaintea Curţeî apelative, din 
Iaşi secţiunea II, recursul făcnt pentrn a 
treia oară in Casaţia, al procesatul inten
tat de domnn Oalotescn, fost posesor, în
cetat din viaţă, locuitorilor comnnel Sn- 
ţeştt. Jad. Brăila.

Ţăranii erafi representaţi de junele avo
cat Negnlescn, aprigul lor apărător de 
şase ani, de cănd dnrează procesul; iar re- 
pausatul Colotescu, safi mal bine zis d. 
Evloghie Gheorghifi, avea de procurator 
pe d. Vericeanu, avocat şi profesor la n- 
niversitatea din Bneuresol.

Desbaterile a fost instructive in mate
ria juridică. Logica argnmentaţionil d-lnl 
avocat Negulesco a nimicit argumenta- 
ţinnile sofistice ale părţii reclamante, care 
cerea pe baza nnnl act, lipsit de verioe 
autenticitate, nişte same fabuloase de la 
ţăranL

Cartea laminată a consacrat prin o a 
treia sentinţă dreptatea ţăranilor, recu
noscută la intăia instanţă.

Un lucra insă ne a frapat, Iată-1; In 
mijlocnl desbaterilor, Onor. d. Vericeanu 
a declarat in prima şeuinţi, sas şi tare, 
că nn se va servi de actnl acela căruia i 
se contesta autenticitatea; mare ne fn insă 
mirarea, cănd am aflat că d-sa a făcui 
menţiune de (Unsul, m resumatul seă nescris, 
ce el a presintat Cărţii.

Cartea a respins şi acest nonl mod de 
procedare, pentrn a nu mal lăsa nici nn

tertip de casare. La răndnl nostru o re
comandăm baronnlnl bnenreştean.

( f Ind. Rom.*)
•

Aflăm că in curând va ieşi de sub 
tipar şi Be va găsi la librării pe preţ 
de lefi 1. 50 b :

«Soli* şi „Haben* safi Cefltiu- 
nca Ovreilor in Romftnia, Studii 
politic şi social de Ion Slavici.

D I V E R S E

După cnro in deobşte se ştie, urzicile, 
deşi lăsate in grija natnrel, reuşise pretu- 
tindenea şi se impăcă cn ori ce soifi de 
pămănt, trăndos safi petros, uscat safi u- 
med. Fireşte că urzicile produc recolte 
mnlt mal mari, cultivate fiind in adina, 
asemenea altor plănte de nntreţ. In pri
măvară, cănd celelalte nutreţuri snnt pe 
gata, urzicile snnt cele dintăifi plănte|verzl 
cari date vitelor in amestec cn pleavă 
safi paie t&iate mărunt, sporesc producţi- 
nnei laptelui şi crescerea vitelor tinere. 
Aceste foloase snnt de ajuns pentrn a re- 
comănda cultura urzicilor, care ne pane 
in stare a trage profit chiar şi din pă- 
măntorile ce total nepotrivite pentrn alte 
plante.

In expnnerile ce urmează vom împărtă
şi pe scurt, ce este de făcut, voind a cul
tiva urzici in pămăn tarile, in cari celelalte 
plănte nn vor eă renşisscă.

înainte de toate se ară pămăntul odată 
safi de două ori, apoi se grapă şi se sea
mănă toamna cn sămănţa adunată prin 
Semptemvrie. îngroparea sămănţel se în
deplineşte cn o grapă nşoarfi de mărăcini. 
De cnmva petrile safi posiţia costişă a te- 
rennlnl nn ar ingădni umblarea cn plngnl, 
atnncl ne putem ajuta en sapa de mănă.

Prăsirea se mal poate face aşa, că să
dim urzicile cn rădăcină cn tot. Spre a- 
cest sfirşit desgropăm trnpinile pe la în
ceputul lnl Octomvrie şi le deebinăm in 
atătea bucăţi căte plante. Urmează sădi
rea in neşte brazde trase cn sapa la o a- 
dencime de nnmai 12 centimetri ; rădăci
nile se înşiră dealungnl brazdelor şi se a- 
coper cn ţărănă, care se calcă bărbăteşte. 
Urzicile sădite înaintează repede, incăt dqja 
in anal nrmătarifi se pot cosi odată safi 
de două ori, ear dela al treilea an inco’.o 
de căte trei ori chiar, in vreme ce nnd- 
cile prăsite din sămăuţă arareori dafi re
coltă prin al doilea an.

Urzicile odată semănate safi sădite se în
mulţesc de sine, aşa că sămănatnl resp. să- 
dltnl mal departe este de prisos, lăs&nd 
cel mnlt ici colea căte-va plante cn să- 
mănţă, pe care să o împrăştie văntnlă 
Mnnca şi cbeltueli puţine, recolte bogate 
şi putinţa de a trage folos din fie-care pe
tec de pămăat, sănt arantaginrile impren 
na te cn cultura urzicilor.

Pe la incepntnl lnl Iunie urzicele se co
sesc ăntăia dată, prin Inlie a doa oară şi 
pe la sfSşitnl lnl |Angust a treia oar. 
Ele se dafi vitelor in stare verde safi se 
nsoă şi ee Ac feu. In condiţii găt de căt 
prilncioase, recolta anoală de pe nn jngăs 
se nrcă la 50— 60 măjt nntreţ.

AbrtrăgSnd de Ia ol, vitele măncă urzi
cile foarte bncoros. Porcii hrăniţi cn nrziel 
tăiate mărunt şi presărate on tăriţe etc. 
se ingraşe repede, vacile dafi lapte mnlt 
şi foarte gnBtos. Urzicile Ierte mârnnţite 
snnt nn nntreţ esaelent pentrn găsce, raţe 
şi găini. Urzicele tinere servesc chiar şi 
la hrana oamenilor.

(,0alend. bon. econ. pe« an. 1879)*.
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şi probleme rezolvate şi enunţate, 
pentru uzul claselor primare şi I-a 
secundară. Un voi. in 8o de 163 
pag. Preţul 1 1. şi 50 b

Dr. Barbn Constantinescu — 
Limba ţt literatura {¡¡rănilor dxn Ho
rn/inia,

G. G. Meitani. — Studii consti
tuţionale.
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DESCHIDEREA STAQIÜNKI

LA SONAMBULA
Melodram* în 3 act», mnsica da 

V. BELLINI.

lor; otc.
Deposit In BucurescI ln D-nil Ovens», RissdOrfer, 

Bruss, Sohmettao, Dimbovicl, Zttrner.

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

biserica Calvină.

Faire usage da

L A I T  A N T É P H É L I Q U E
tU n.iu  da 2  à  4  lois autant d'aaa 

Dépuratif. tonique, détersif, il dissipe
Hále. Rougeurs, Ridas précoces. Rugosités, 

Boutons. Efüoroaoan oaa, etc., conservo la peau 
Ju visado claire et lutta. — A l'ô st pur,

11 enlève Masqua de grossesse et
Taohea de rousseur. ^  »,

rv

Medul înlrebuintărel este alăturat şi In limba română

3 ± î -

N’ am găsit nici o scrisâre şi iniiiia mea 
este sdrobită. Vă rog scrieţi-mi şi, pose
dând numai câte-va linii din mâna D-v6s- 
tre, voiQ fi omul oel mal ferioit. — Ieri 
v’am asceptat In Zftdar ore intregl.— Vă 
rog încă odată, onoraţi-mă cn o scrisâre.

(796— 1)

M E R S U L  T R E N U R I L O R
PE LI.NIA

BUCURESCf-GIURGIU (S m â rd a )
V a l a b il  d e  l a  ,10 SKPTKHBR1K 1878 PANA LA NOI DISPOSIHI

B l 'l  UBESCI-61UBG1Ü GIUB01Ü-BUCUKESCI

B u cureşti. . Plecare
Jila Ta . ...................
Slnteştî (Haita) . .
Vidra ......................
Grădişte (Halts) . .

. Sosiră

Tr. No. I Tr. No. 3 
Diminéja Sera

Comalia

9 15 
. 9 27 
. 9 83 
. 9 43 
. 9 52 
10 01

Piteare 10 11
B ánésa..................10 89
Frăţeşti......... IO 58

. St. si re 11 15

. PIf care 11 25
Smărdu . . . Sosire 11 35

Amiaÿâ-gi

Giurgiu

5 05 
5 17 
5 23 
5 33 
ó 42
5 51
6 01 
6 29
6 49
7 05 
8éra

Tr. Ne. 2

Smârda
Giurgiă
Frăţeşti 
Bău ésa
Comana

. Plecare 

. Sosire Diminâţa 

. Plecare 9 05

. . . .  9 16

. . . .  9 39
Sosire 10 03
Plecare 10 13

Gradişt« (Halta) . . 10 18
V id ra .............................. 10
Sinteşti (Halta) . . 10
J i l a T a ......................... 10
B u c u r e s c I .....................11

Tr. No. 4 
Dup-améÿl

31
39
48
05

Dimlnéta

37 
4 45
4 55
5 06 
5 29
5 53
6 03 
6 08 
6 21 
6 29 
6 39 
6 55
8¿ra

C. N, STEFANESCU SAVINY
ARCHITKCT

E L E V  M E D A L I A T
AL

SCOALKI DE BELLE ABTE DIN PARIS
Membru al Sooistă|eî centrale de architec|I din 

Paris şi Bruxelles, ete.

Anunţă că a deschis un atelier de architecţi 
sub direcţiunea sa.

Doritorii de a face construcţinni şi a co
manda plannri, sunt rugaţi a se adresa 
Strada Cornetului No. 56, în dosai St. 
Viearion,~saü la administraţiunea nc> stnî 
Ziar.

AQ eşit de sub foto-litografie esacta hartă 
a ţinntnlni Dobrogulşi Dristoriorulnl (moşie 
vechie a românilor,) prelucrată după aceia 
cn care e’afl servit d-niî Ambasadori al în
altelor poteri la Congresul de la Berlin 
arătândn-se pe dânsa forte esact oraşele şi 
cetăţile, portnrile Mării Negre şi ale Donă- 
reL Insula şerpilor, Delta Dunărei totă cn 
ostrâvele ei, pădurile, bălţile, dramurile de 
comnnioaţie, calea ferată, Cernavoda-Chins- 
tenge, şi peste acăsta ilustrată cn marca 
României şi a Ini Mircea cel bătrân des
potul Dobrogei şi domn al României 1382, 
asemenea b’ bQ sustras pe hartă şi o pagină 
a titlurilor Ini Miriea pe când stăpâncu 
actl bogat ţinut. Doritorii de a poseda 
harta va cere de la mine orî-câte esemplare 
vor dori trimiţând in mărci poştale săli 
timbre, preţnl de câte doi lei noi esemplarn. 
Calea Văcăresc! No. 151. Bncnrescl. ¿ .-C o
lonel D. Pdpazogln editor, —  din care a 4-a 
parte se va da pentru ajutorul familielor 
orfane ale morţilor soldaţi pe câmpnl de 
lnptă preenm s’afi dat până acnm şi din 
alte ediţinni suma de 4783  lei noi in de
curs de 10 luni de flile. Şi le vor priimi fără 
plată de transport. L.-Colonel, D. Papazoglu.

L E G A .
A. CU LINIA DE NORD.

1. Trenul No. 4 : Cn trenul accele
rat No. 1, la ora 8 şi 15 minute, săra 
la Brăila-Galatz, Roman, lassy-Sncăva,
Vi» ns, Berlin, Paris, Pittrsburg.

I I . T  renul N’o. 1: Cn trenul accele
rat No. 2, care sosesce din Vif na, Lem
berg, Surevs, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 şi 30 minute diminăţa.

T U B I

III . Trenul No. 3 : Cn trenul No. 6 
de călători cr.re sosfsce din Galaţi şi 
Brăila la ora 4 şi 30 minnte, după 
amejă-^i.

B CU VAPOARE DANUBIENE la GIURGIU
Cu Vapóre de portă la Giurgiu.

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

2) Plecând de la GinrgiQ in jos Lnni, 
Miercuri şi Vineri cn Trenul No. 1.

3) Plec and de la Giurgifi in sus: Marţi, 
Vineri şi Duminică cn Trennl No. 1.

4) Sosind la Giurgifi din jo i  Marţ’ , 
Vineri şi Dcminică cn Trennl No. 4.

Am onóre a anuncia onor. Pablic, că ani
deschis acuma o

Magas ie de tapete

NI3) La gara Fiiard se vând bilete, 
pentru vapóre, pentru tote staţiunile in sus 
până la Viena şi tn jos până la Chilia.

nou A T E L I E R
DE

FOTOGRAFIE si PICTURA
I .  F _  M A N D I  S c  C o m p .

21, Calea Mogoşioeî 21; vis-à-vis de cofetăria Capâş.
Se efectuează ori-ce fel de fotografie şi pictură, de ori-ce fel de mărime, 

modnl cel mai noii şi elegant aprobat in cel mai înalt grad prin care o- 
feră un lucru solid frumos cn fidelitatea a natnrei.

Mă voiii sili a putea oferi în tot-d’a-nna 
mare asortment do TAPETE şi fac cnnoscnt 
că chiar de acuma snnt forte bine asortat.

Cn totă stima

H . H O N I C H
(793— 10) Strada Stirbey-Vodă No. 3.

VENDARE
Snb-semnatnl in calitate do procurator al 

d-lui Gastner din Pesta, fac cnnoscnt că în 
Ziua de 1 Septembrie a .c. pela ora 11 a. m. 
voi vinde prin licitaţie tn Suburbia Mâutn- 
leasa Strada Mântnleaea No 17 in curtea 
D-lni L LangoşT; 17 diferite trăsuri forte 
elegante sistemnl cel mal noii gi din fa
brícele ce e mal renumite, doi cai de lace 
16 '/* pumni, snnt în etate de 5 ani, la păr 
mnrgi, şele englezeşti, han uri, mobile şi 
altele, nedisffioăndnse la 1 Sept. totul, li
citaţia va urma la 2 şi 3 Septembrie spre 
cunoştinţa amatorilor care vor voi se con
cureze se publică atesta de snb-semnatul.

I. Orove'J
(787—0) 8trăda Paterii lor No. 21.

^77^ renumită esenţă japoneză, care 
"H U  vindică iudată orl-ee durem de

cap se găsesce la farmacia d-lnî F. 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

Bros

Fonderia de Tuciù
a lai

E. KEILHAUER
ST R A D A  I8V O R  

efectuitfă ori-ce lucrare de fondărie după 
modele, desluşiri siă  desemnări date.

Se asigurdzil buna esccutare cn 
Materialul cel mai bun.

Ori-ce comandă pentru oonducererea a- 
pe:, instalarea băilor cn t6te atenansele lor, 
puţuri de curte, pompe pentru diverse tre
buia ţi, stropitori de grădini, ş c. 1. se 
efettnedă grabnic şi bine la

La töte librăriliile:

SMARDâNfl
v i d x n u i ;

Poemă de V. RUSÄNESCU, fostei 
Consiliul de resbsl al Dividid a l ls

LECŢIUKI PRIVA'ţ

F. Keiibanor, Strafla law No. 59
Asemenea so găsesc tot-d’a-nna în dea 

posit: Ţevi de vlnm b, ţevi de fer şi d- 
tnci in diferite dimensiuni, preenm şi bu
căţi confecţionate de tuci pentru diferite 
construcţinni.

Transmisiuni, cureleş. c. 1, un mare de
posit cn preţurile cele mai eftine.

( 7 7 7 -1 )

In limba Germană pentru băltit- 
in t6te ramurile ale claselor i l ţ  
gimnasiale. Băeţiî cari frecueiAf^ 
protestantă, pot fi luate şi în ptsi.c 
se adresa la

M. de HEIDENDORP.; L  
Strada Puţn cu plopi f  I f'j

C. G. NicaI  gi în chingi- 
moşi şi medic specialist pentru ţtt 
copii, dă consultaţii în tote Zilei» 
până la 5 ore p. in. in strada C o lţii

4 -

ROMANE I L U S T R A IIIII
ua

Apare de trei ori pe septemână : Duminică, Mercur! şi Vinei.' "

UNT0 - 1 - S 3  H S T O I L T X 0 I ~ V
conţinând

DOMNUL SCUMP-AMI
de

Ch. Pani de Kock
se află de vendare la

TIPOGRAFIA THIEL & WEISŞ]
şi la

™ otât in BicsresDi cât si i i
Cu No. 24 a început romanul

1  O  N  J \ fel

de 
r\ Y7UGEORGES SAND.

Du, ă dorinţa espriniată din mai multe părţi s’a început cn No. 26 interesant

MISERABILII LONDREI
DG

P I E R R E  Z A C C O N E .
Aceste din urmă dină romane se vor publica aşa că câte o fasciculă v a * l

urmarea romanului IOANA şi cea 1-altă urmarea romanulnl MISERABIL1Ï.

-------------------------------------------------------------------------— ---------------------- ------------------4

lAAd

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION
C .  A .  »  A .  M

à Paris. 2 Carrefour de la Croix Bouge- 2-
Il se charge de tontes les commissions commerciales et d’achat des mari lit 

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

marele magasin de haine confecţionate şi articole de moda

« U l N B A m
W  .A . L -A . B E L L E

J O § E F
FÜRNISGRÜL

530, COLTIUL BTJLDB'VA.ILIDTJL'OI SI 

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

Costóme com plecte de Fantasie 
Be din gote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Benaissance şi diferite alte fasóne

PREŢURILE CELE
Se priimeşte şi cornii mp de töte felurile de haine care 

se efectné^A cn mare promptitudine.

CURTIEI
m o g c e i o a i e i ,  c a s a  o k z c £ j s r t j ,  î s o  
actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urmă jurnale de Paris şi Londra.

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

MAI MODERATE
j o s e f  « im C r r w M A m jM i

Fnrnisorul Cerţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogoşâiel Casele Grecénu.


