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|ootombre, 4 ore seara.)

Londra, 8 ootombre. 
iniSnS atacul contra Alimnsi- 

|ma paterei armata numeroase, 
Emirul in aed oraş.

A ii  Afgani cu 18 tunuri ameninţS 
ilunrod.

Viena, 8 octomvrie
iţujftLvOflirile austriaca la 24 aO 

lsţt norocită la înălţimile despre 
de PbcI contra f  laţurilor întărite 

■triaţilor. Perderile snnt de 180 oa- 
apti s’a reînceput luni dimineaţa, 

lipsesc.
ntombre, 9 ore dimineaţa)

Constantlnopol, 8 Ooctombre. 
pabanof a declarat Ini Savfet- 
q\\ n’or să deşarte Adrianopo- 

ob s’or îndeplini toate dispo* 
steiul de pace, şi mal aleg a- 

Itoare la Serbia şi la Mnntenegru. 
lest» dispusă să acordeze o repre- 
de fruntaşi principatului Btllgu-

PJI otita linei energici a d Ini de 
■  îfstia reformelor din Asia mi- 

bilit iu principiQ înţelegere asn- 
înltor pnnete.

Berlin, 8 ootomvre.
|lte cătră »NordJ. Allg. Ztng.* 

k» Porţii privitoare la ocuparea 
fost iumănntă in Berlin de 

[dula-beiii, ambasadorul Turciei.
Parte, 8 ootombre. 

itoare d. Gambit i are să ro-tea- 
lîntare la Grenobla.

Londra, 8 Octombre. 
englezeşti semnalează alte doe 
none in Scoţia.

BUCUREŞTI
frl, 3*7 Sept. (9  octom bre)

lenblatt * din Viena pri- 
o Bucureşti următoarea ştire 

Biată in felul el : 
j Bucureşti ni se anunţă că 
p ile  parlamentare se proiec- 

Ircopunerea, ca deputaţii de 
jcum al Basarabiei să facă 
lin camerile romăneştl ca şi 
late.*
sunetele acestor cuvinte urg
ie sunetele dulci ale galbe- 
i diurnă.
-se ţara, diurna să trăiască! 
06 pledează pentru instrăina- 
mal curând a Basarabiei? Un 
al ell Guvernul i-a promis, 

un do zice foaia vieneză, a 
si de leafă ordinară a sala* 
el votanţi, şi el vedem g ta 
cântecul lebedei petecului de 
t, cum se esprimă io limba- 
de vânzător, adică a da măna 

% voie la deslipirea de sinul 
a unei provincie care I*a

j dăruit de curând încrederea e l ; e 
I gata a îmbrăţişa nefericita Basara

bie pentru ultima oară dăndu-I să- 
rutatul lui Iuda.

ţ Basarabia u n  p e te c  d e  p&m&nt 
| in gura unul deputat al e l ! Păuă 
| unde âl poate duce corupţiunea pe om!

Toată ţara, Moldova cu ţara ro 
mânească împreună, nu afl mal mult 
decât zece petece asemenea de pă
mânt. Gu capul in jos  şi o uuşe d’a- 
supra, tăcut şi strivit de greutatea 
momentului, ar fi trebuit să apară iu 
mijlocul Adunării, dacă ar fi găsit tu 
inima sa uumal o sclnteie de iubire de 
ţară, pentru care a bătut ora de m are 
cumfiână. Petecul de pământ despre- 

j ţuit ar fi trebuit să i se pară o lume 
; întreagă; provincia de care ne des

părţim trebuia sâ’I acopere lui, de
putatului ei, tot orizontul cu un 
zăbranic negru. Dar oamenii de fe-

tatul ce ’! asigura acea situaţie. 
Trist este când acea naţie, săracă 
de banf, asvârle nebuneşte pe apa 
Dunării milioane pentru aventuri res- 
bo in ice ; trist este când acea naţie, 
săracă de braţe muncitoare şi bo
gată, prea bogată d * guri flămânde, 
de speculanţi şi gheşeftari, âşl tri
mite zece mii de muncitori peste 
graniţă Bă moară in ţară străină de 
foc, de ger şi de foame, fără vreun 
folos, fără un anume scop decât, 
poate, a ajuta iutc-rcsele unul ele
ment etnic dujman elementului el 
naţional. Trist este pentru acea na
ţie când, netrăgând niclun folos din 
nebuneştile el jertfe, nu poate barem 
sâ’şl m ăoţie neatinsă intregimea pă
mântului strămoşesc, şi deşi birui 
toare, este silită a ceda trei ţinuturi 
unul puternic şi neindur.it aliat, şi 
trebue umilită sâsesupueporunceldin

Iul acesta nu’şl perd nici odată cum* afară intru reorganizarea el din lâuu-
pâtul.

La esclamarea deputatului Bag*
tm . Trist este câud o aşa naţie, după 
atâtea nefericiri, de cari iu nici un

dad : N ’o dăm ! d. V. Alexnndrescu cu Ĉ ‘P nu este răspunzătoare, nu ştie 
□urnele de Urechi», luat fă ă per* a cere socoteală sumară guvernului 
misiune de la merele cronicar, res- smintit, ce a împins-o in aşa ticâ- 
pun l e : Efi aş zice aceasta, din por- 1 loş^nie. Trist. Insă e şi mal trist, 
nirea iuimei, chiar şi cu d. Bagdad. e ruşinos, ca atunci când i se cere 
dacă nu aş asculta şi de minte. *a 86 rost* in privinţa stării ce i s’a 
M inte! Multă minte trebue oare j creeaL atunci câud e chemată a'şl 
pentru a nu avea simţire omenească ? spune şi ea părerea asupra osândei 
Mintea acestui soifi de oameni este nedrepte dar nerevocabile ce i s’a 
de a u r ; o ţiu biue păstrată şi pâ- dat, să fie reprezentată, să se ros

tească prin graiul unei haite ne
trebnice de oameni fără nume safi 
cu nume furat, fără merite, fără nici
0 garanţie de legătură cu pământul 
ţârii, fără nici un pic de demnitate 
omenească. O adunătură de pe p o 
duri,— oameni fără altă meserie de 
cât deputăţia, samsarii moşiilor sta
tului, pamfletari fără să ştie alfa
betul cum se cade, plagiatori ne
ruşinaţi, oameni cu nume şi cu tit
luri de contrabandă, profesori fără 
pic de ştiinţă, patrioţl-calpuzanl, 
toată lepădătura socială, cu atât mal 
primejdioasă, cu cât a ştiut mal bine 
para dispoziţiile din condica penală,— 
e chemată azi a se rosti asupra 
competenţei sale proprii In mate
rie de revizuire a legii temeinice, 
asupra cedării a trei ţinuturi şi a- 
supra dării de drepturi la jidani.

O naţie Întreagă, care şl-a vărsat 
milioane şi a Înecat cu sângele el 
pământul Bulgariei fără să ştie pen
tru ce şi numai pe răspunderea guver
nului, stă şi aşteaptă consternată 
să vază ce hotârire vor lua Came
rile In privinţa stării nenorocite, ce
1 s’a creat prin tractatul de pace, 
la a cărei desbatere n’a fost admisă 
a lua parte.

O naţie Întreagă aşteaptă cons
ternată. —  şi In Cameră, un smin
tit paralitic se ridică şi aiureşte trei 
ceasuri, citând pasaje bombaste din

zitâ tntr’o casă de f e r ; acesta este 
oracolul de care ascultă. Să Încerce 
Insă cine va a i tăia acestui domn 
un petec din corpul sâfi, nu vrem să 
zicem a zecea parte, ci numai lntr’a- 
devâr un petec, inima nu, căci cu 
grefi ar putea găsi-o, dar limba mi
tuită de pildă, care a rostit cuvin
tele sacrilege, şi să vedem dacă nu’l 
va părăsi nici atuncea mintea.

Dacă s’ar fi găsit tu cameră cel 
puţin trei zeci de oameni cinstiţi, 
cn inima românească şi judecata 
dreaptă, o furtună de indignare ar 
fi isbucuit nelăsâudnT a’şl isprăvi 
cuvântul. Dar, spre nefericirea ţârii, 
mal toţi sunt salahori tocm iţi cn 
leafă pe zi, şi se vor fi găsind de 
8igur unii lntr’finşil cari pismuesc 
preţul nemerniciei acestui reprezen
tant al elicei radicale.

Noi Insă vom căuta a’î infera cel 
puţin semnul lui Caiu, pentru ca 
copiii, vâzâudu’l trecând pe stradă, 
aă se dea lu lături arâtăndu’l cu 
degetul :

/uită fiinţa neomenească, care a în
şelat credinţa Basarabiel irădănd-o 
în ora de restrişte!

Trist este când o naţie mică , in 
loc de a sta cuminte şi a căuta să 
tragă folos dintr’o situaţie pacinică 
garantată de toate puterile, ftşl ¡**88 
din minţi şi sfâşie ea însăşi trac

producţiile sale proprii. Un cara- 
ghioz strigă că el nu vrea să dea 
Basarabia cu nici an preţ, odată cu 
capul, şi că e de părere să ne o- 
punem cu armele oricui va voi să 
ne-o ia, adică Europei întregi. Iar 
nn şarlatan, un escroc literar, (ale 
cărui escrochierl le vom  publica a- 
mânunţit In cărând), un om care 
a furat numele venerabil al unei fa
milii istorice romăneştl fără moşteni
tori, un d. Pseudo-Ureche se scoală şi 
insultă cu tirade şarlataneştl situaţia 
de solemnă dnrere in care se gă
seşte ţara. El, d. Pseudo-Ureche, pe 
care guvernul radical şi naivitatea 
câtorva alegători 1-afi ales a fi de
putat tocmai al unul ţinut din Ba
sarabia, când se discută asupra com- 
petinţel cam erilor actuale in pri
vinţa celor trei ţinuturi basarabene, 
el se scoală şi fără ruşine, cum e 
din firea lui, se proclamă com petent 
a vota pentru acea retrocedare.

întocm ai ca meşterii de discursuri 
fuQebre, cari caută a se străluci ş> 
folosi el inşii pe cadavrul de-a- 
bia coborlt in groapă, huita netreb
nică ce compune majoritatea radi
calilor din dealul Mitropoliei, cu Mi- 
sail şi Pseudo-Ureche iu frunte, caută 
iu discursuri stupide safi şarl.ita 
naşti, să ae apoteozeze pe sine plân
gând Basarabia, pentru a cărei re
trocedare insă la urma urmelor se 
proclamă competenţi.

In adevâr, orice român cu inima 
dreaptă şi cu mintea sănătoasă, tre
bue să fie coprius de un adânc seu 
timent de durere văzând scârboasa 
comedie, ce se joacă in dealul Mi
tropoliei.

că nu va hotărî nimic in privinţa 
cabinetulnl unguresc fă r ă  interven - 
ţi une a lui, amânând orice decisiune 
până la reîntoarcerea cancelarului 
séú din călătoria proectatâ la Tere- 
bes. Din partea com petentă aflăm 
că această ştire este cu totul neîn
temeiată ; o asemenea promisiune 
nici că a fost dată, nici că a fost 
cerută. Ni se zice c & contele An- 
drassy cunoaşte proa bine bazele 
dreptului de stat al dualismului, ca 
să poată dori a juca un rol 1* des- 
legarea crizei actuale, care ar putea 
semăna cn o influenţă necorectă a- 
sapra mersului afacerilor.

După ştirile din Belgrad, baronul 
Herbert-Reatbkeal, până acum con 
silier de ambasadă pe lângă amba
sada anstro-ungarâ din Constantino- 
pol a fost designat ca ambasador 
extraordinar şi ministru plenipoten
ţiar pe lângă cartea princiară din 
Belgrad.

D IN  A F A R A

•Un fapt tot atât de trist ca şi 
curios este după .Post* ştirea, că atât 
împăratul cât şi principele Bismarck 
a fi primit necontenit scrisori de a- 
meninţare in tot timpul călătoriei 
lor. Afi fost prevestiţi şi de none &• 
tentate.

AdevSrul acestor ştiri ui se afir
mă cu observaţiunea, că cea mal 
mare parte din aceste scrisori a ve
nit din Londra.

împăratului, se trimise şi mulţime 
de proiecte pentru îmbunătăţirea sor
ţii lucrătorilor, care mal de care mal 
hazlie. Intre 'altele şi o scriere ti
părită conţinând şi motivând cu toa
tă seriositatea proectul de a numi 
cancelar al imperiului pe principele 
de coroană al Get maniei.

.Frem denblatt scrie:

.Ieri se răspândise sgomotul la 
Pesta că impăratul ar fi dat conte
lui Andrassy promisiunea pozitivă

D. Armin Vambery, călătorul ma
ghiar, care îmbrăcat tiptil ca derviş 
musulman, a mers de la Oxus la 
Chiva, Bokhara şi Samarcand, intre 
ani] 1S6J şi 1864, scrie următoarele 
in Augsb. A llg. Ztung :

Lupta diplomatică intre ambasa
dorul rusesc, colonelul Stolietoff, şi 
plenipotenţiarul englez, sir Ne viile 
Chamberlain, promite a deveni din 
toate punctele de vedere un inci
dent extrem de interesant in eve
nimentele Asiei centrale.

Pentru a ’şl face cineva o  idee 
justă despre afacere, trebue să ţie 
seamă de înlesnirile, ce le are a- 
gentul rusesc asupra colegului sâfi 
englez. Stolietoff va fi făcut deja 
treaba bună, im inte de ce sir Ne- 
ville şi-a putut face intrarea in ca 
pitala Afganistanului, condus prin 
mijlocul primejdioasei trecători Kai- 
ber de către şefii Afrizilor. Fiindcă 
pentru ruşi lucrul de căpetenie e, 
ca să cimenteze amiciţia intre Taş- 
kend şi Cabul, se vor inlâtura toate 
obiectele neînţelegerilor safi se vor 
păstra ca mijloace de presiune pen
tru alţi timpi. Intre aceste mijloace 
trebue să cităm inainte de toate pe 
prinţul afgan Abdurraman Khan, vâr 
al lui Ş ir-A li, care de doisprezece 
ani primeşte subsidii de la ruşi. Ab
durraman Khan, deşi văr cu Şir-Ali, 
e totuşi inamicul sâfi de m oarte; el 
de mult e scăpat in Samarcand, şi 
cu sprijinul Rusiei ar putea să cau- 
seze multe greutăţi bietului Şir-Ali. 
^ S ’a zis mal zilele trecute, că in 
locul lui Abdurraman-Khan, ex prinţ 
de Kokand, ruşii ar voi să ia pe 
Koudaiar-Khan, care iarna trecută a 
fugit de la Orenburg Ia Cabul. Dar 
această combinaţie nu poate resista
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unul examen riguros, căci Kokandul . rekti şi drumurile, cari duc în va- 
e păzit foarte bine de ruşi, iar per-1 Iea Atbaş —  drum mal grofi de cât
scana lui Koudaiar-Khan nu e de 
natură a provoca in lvokand o re 
voltă contra Rusiei. Ex-maiestatea 
vechiului Fergana, om bătrân de a 
proape şaizeci de ani, care, pe cănd 
era internat la Orenburg, făcea pe 
geambaşul in lipsă de altceva şi care 
a fugit călare prin marea steppă 
trecând prin Bokkara şi Chiva, in 
Afganistan, e in orice caz înzestrat 
c’o mare energie. Dar nu era iubit 
de poporul săă, care SI alungase de 
trei ori şi acesta e un cuvfint, pen
tru care ruşii nu prea »fi grija lui.

Daca Şir-Aii ar încerca a’ l pune 
iar in scaun, locuitorii Kokandulul 
l'ar alunga pentru a patra oară. Ab- 
durraman nu poate servi deci drept 
figură de eşec contra lui Kudalar, 
ci contra lui Şir-Ali, şi dacă gândim 
la simpatiile, ce Abdurraman a ştiut 
să şi le câştige in partea de nord- 
ost a Afganistanului, putem fi si- <

c d de’ntâifi, însă care s ar putea 
face ămblător cu mal puţină oste
neală. La întoarcere d. Grflnwah 
a mal vizitat şi teritorul, unde is 
voraşte rlul Axei şi s’a întors după 
o expediţie de 15 zile la postul sSfi 
cu culegerea sx de observaţii geo 
grafice-militare.

Care poate fi resultatul safi ţinta 
finală a acestei arzătoare dorinţe 
de-a grămădi cunoşt.inţ°, care afi 
apucat de câtva timp pe militarii 
ruşi In Asia centrală? Această ţintă 
nu poate fi n apărat numai şi nu
mai spre a face un bun articol în 
„Mittheilungen* a lui Petermann. 
Nu. Era cu totul altceva şi aceasta 
cu atât mal mult, de oare ce un 
mic despărţământ de oşti, pedes- 
trime, cavalerie şi tunari, la ace
eaşi dată primise ordin să se ducă 
la Culdgea inspre staţia Cl.xrkodâ 
Ia graniţă şi de oare ce toată lu-

guri că subsidiile, ce ruşii le-afi dat, mea din partea locului stă cu puşca
vor fi restituite cu dobânda consi
derabilă, şi că Şir-Ali, care inclinâ 
deja spre Rusia, va sfârşi prin a 
cădea in braţele el. Ne pare deci, 
că sir Neville Chamberlain va sosi 
prea târzifi la Cabul.

Diplomaţia rusească sa pregăteşte 
a face o a doa lovitură în direcţia 
spre răsărit, în Turkestanul orien
tal, actualmente ocupat de Chinezi 
şi unde ofiţerii chinezi afi Inaugu
rat prin grozave măceluri domnia 
fiului cerului.

Chinezii, reîncepând a înainta spre 
Altsu şi Turfan şi Iacub Beg fiind 
istovit şi fără puteri, se zicea cum 
că Chinezii, înfierbântaţi de micele 
isbănzl, repurtate asupra musulma
nilor, voia fi, nu numai să recuce
rească Caşgarul, dar să se râsbune 
asupra tuturor inamicilor, pe cari 
i-afi avut la nenorocire, deci şi asu
pra Ruşilor şi să recucererscă Cui J- 
gea. Asta nu părea a f i  de cât o 
fanfaronadă Intr’adevăr chineză, pen
tru că atât la sud cât şi la răsărit 
aceşti mandariml afi obiceiu de-a 
nu şl dovedi vitejia, de cât acolo 
unde nu se vede nici un inamic şi 
nn afi a se teme de nici o primej
die. Apoi mal avem alt cuvânt, 
pentru care nu crelem , că Chinezii 
ar avea intenţia de a necăji pe 
Ruşi saîf de-a le face resboifi : 
pentrucâ ChinejiI n’afi devenit stă
pânii provinţiei răsvrătite de cât 
prin ajutorul indirect al Ruşilor.

Ori cum ar fi insă, sgomotele re
lative la proiectele grozave, urzite 
de impârăţia chineză contra colosu
lui de nord, circuleazâ de câtă va 
vreme in bazarele ţinutului, Trans 
Uien iar pe de altă parte ofiţerii 
ruşi, cărora le e atât de urit la Vier 
noie şi la Culdgea, un visează de 
căt la laurii, ce i-ar putea culege 
dincolo de Tien-Şan şi ard de do
rinţa de-a anexa bogatul teritoriu 
Ieti Sdnehr. Aceste visuri se vor 
realiza incurând, căci curtea de la 
San-2 etersburg, de şi işl arată ofi
cial nemulţumirea ce i-o inspiră dis
poziţiile războinice ale ofiţerilor ruyl, 
află totuşi o tainică plăcere in ace
ste dispoziţiunl şi se pregăteşte a 
face o diversiune in ţara Giung.iri- 
lor, unde a şi trimis esploratorl: 
vorbim adecă de recunoaşterea ope
rată in luna lui Iunie de locotenen
tul colanel GrOnwald, care a plecat 
c ’o sotnie de cazaci de Karin, pen
tru a face o incursiune spre Caşgar.

Locotenentul colonel a inspectat 
mal ântâl trecătorii« laş Robat şi 
Cirmaş şi a găsit că căruţele pu- 
teafi să treacă foarte uşor prin a- 
cele trecători.

A vizitat apoi trecătoare* Te-

la mănă, gata. Cum că Rusia s ar 
gândi să ia o poziţie defensivă faţă 
cu oştile chinezeşti, laşe şi incapa 
bile, că nu poţi de căt a ride de 
dânsele; ca Rusia să se teamă de 
un atac fără veste, pornit înspre 
Culdgea n’am putea crede. Este mal 
probabil, că dânsa va lua ofensiva 
improtiva Caşgarulul, care ar fi 
bună bucăţică şi a cărei luare 1 
stăpânire de către Ruşi ar da 
straşnică lovitură Englejilor di 
punctul de vedere politic, precum 
şi din cel comercial.

P. S. — Aceste şiruri erafi scrise 
până să nu aflăm ştirea rechemări 
misiei englezeşti. Supoziţiile noastre 
din uenoro ire s’afi adeverit. Astăzi 
vedem că în Asia izbucneşte lupta 
între cele două colosurl, Rusia şi 
Asia.

A D U N A R E A  D E P U T A Ţ IL O R

Eată Montriy care scrie dopa 1728,— 
va se zică, cn mult înainte de loarei Ba- 
sirabiei de către Rusia; — el relatează la 
pagina 10—este bine să indicăm diploma
ţilor şi paginele,— el relatează cam a vi
zitat Basarabia şi a trecut in diferitele 
localităţi şi cnm iu fie-care a găsit Ru
mâni, Moldavi şi Valachî; eată ce spâne 
despre Iernai1, al cărnia reprezentvnt am 
nenorocir ă să 63 eu : »c ’est ane viile nesez 
spaţioase. La plnpart de ses babitants sont 
Valaquee et Moldaves.*

tNons gagnâmes le 9 juiu Ctncenii , 
petite viile on veste.... Lea principanx ba
bitants sont Valaqnes Moldavi-s, cotn- 
me ă Israaili.*

Aşa şi Peysonal ne spnnp, in »Trăite 
sar le commerce de la mar noire* din 1787, 
că Moldavii locnesc in toate oraşele din 
Basarabia de Sad, şi că »on trouve encore
dans la Badgeac plusieurs bourgs et v 
lages Ie long dn Niester, depuis Akkier 
man jnsqn’à Bander. On les appela Jali 
Kenilev on les villages do rivage, ils son 
presque tons habités par les Moldaves.*

Şi ainrea :
»Le tare possède encore en Bessarabie, 

qn’on tient pour nne des provinces de 
Moldavie, les villes de...*

Acesta este cău tecul lebedei ; lăsaţi-mă 
să*! zic, iă3, cnm pot... Atăta drept se 
dă şi celor cari sunt cn ştreangnl la găt 
Şi apoi, este bine să se spână adevărat şi 
celor puternici măcar odată.

Ara zis că la 1811, prin pre'iminarie- 
le tratatului de la Giurgifi, se răpea Mol 
dova pănă in Şiret, şi a trebuit să vină 
mprejarar a ameninţătoare a invazinnii 

In! Napoleon, ca acel acel tratat să se re
ducă la luarea nn nai a Basarabiei. Şi a- 
cum ni se vorbeşte de recunoştinţă! A 
pol, d-lor, nn numai Basarabia, dară ţara 
ntreagă a protestat in contra fericilor ce 

avea in timpul ocupaţiunilor de la 1812.
Dară ca să pun pe minister in poziţin- 

ne de a mă mai întrerupe, voi3 adoce 
înaintea d-voastre vorbe imparăteştetî, con
statând aceasta.

In timpul acelei ocnpaţinnl, impăratnl 
însuşi indignat, eată ce zicea :

»Les excès de nos troupes en Moldavie

et en Valaehie ont exaspéré les habitants; 
le dolence et l'intrigue président ft, tout 
de côte ..*

Amiralul Ciciacof arată apoi că a con
statat insnşl adevărul in formaţiunilor îm 
păratului : jL 'empereur, avant de me con
gédier, me remit un long mémoire, conte
nant les plaintes des malheureux habitants 
de la Moldavie et de la Valaehie contre 
l'armée dn général Kutuzof. »J'en ai 
vérifié l’ exactitude sur les lieux et j ’ai 
apris qu’à toutes Ifs représentations, Ku- 
tazof répendait; ,Je leur laisserai les yeux 
pour pleurer.*

Eatăvorbeale însuşi împărat ului rusesc... 
Apoi, dd-lor, ceea ce era permis Moldo

venilor şi Valehilor la 1812 de a protesta, 
nu va fi oare permis Românilor la 1878 ? 
(aplaus••). Daca Moldavul şi Valachul a 
protestat Ia 1812, cum nu va protest 
Romănia la 1878 ? (aplanşe frenetice).

V'aş mal putea aduce şi alte citaţinn 
ale lui Cicsacof, persoană grată , a'aşut 
pe lăngă impăratnl din timp. E ită unu 
care vă va spune care era fericirea ţări 
lor sub in variau ea rusească, pentru care 
se cere recunoştinţa noastră;

,Ea traversant la Moda vie je  remarqua 
des habitations abandonné >3, et j'appris 
que leurs propriétaires pour échapper aux 
réquisitions des autorités et aux vexatio 
du soldat, avaient abandonné le pay et qne 

: d'antres erraient dans les bois. Ces émv 
gratious avaient surtout lieu pendant 
le cantonnement des troupes. Sa discipline 
était tellenrnt relâchée, que les militaires 
prenaient, chez les négociants, tons ce qui 
était à leur convenance.*

Recunoştinţă in faţă atfitor suvenir! şi 
dnpă împrospătarea lor in atătea rânduri ?

De tratatul de la Berlin mă ocup, acu- 
pănda-mă de cel care beneficiează de el 
chiar şi in contra aliaţilor lui de erl.

D. preşedinte. D-le Ur. chiă, v’aş ruga 
să bine-voiţî n veni la tribună, ca să nn 
mal fiţi intrernpt acolo de d-nil miniştri 
fără ca să putem auzi şi noi aoele inte- 
rnpţinnl.

D. Urechiă. Sunt foarte r<cunoscător 
d-lor miniştri cănd n ă întrerup ; d-lor 
sunt bătrânii statului şi fac bine do mă 
povăţueac cu lumina d-lor. Nu mal puţin 
insă ăml voi3 urma de aci vorbirea de 
crre ancă odată d-niî miniştri n’ afi nici o 
răspundere.

D - 'o r , a trecut Atila pe la noi prin 
ţară şi Domni de al noştri ca Romane, 
care n’a putut rezista e’uB dus cu Atila.

Cel puţin le-a rămas ţara şi a3 fost şi 
căutaţi in »Niebriongeu*.

A3 fost tătari iu ţară, şi cănd Basa- 
rabienii noştri nu mai pnteaB rezista, 
mergea cu tătarii prin Asm, prin China 
pănă in J iponia, au murit poate toţi de
parte, dară le-a rămas ţara la Dunăre. Ei 
bine d-lor, dnpă deprinderea străbună, am 

rmat preverini noştri in 1777 pesteDunăre 
şi acel viteji cari nu murit.in rosboiu căşti- 

mi victoria, afl pirdnt o parte din ţara 
lor ! Şi astăzi monumental ce se rădică 
in memoria alianţei de la 1877, este nn 
mormânt in care se bagă o provincie în
treagă. (Aplanse).

Şi cn toate acestea triste constatări, a- 
ăzl d-lor, cănd Europa fu surdă la striga

ta! nostru de alarmă ce ne rămâne defacut?
M ii erl, d-lor, in acelaşi nnmăr al »Mo- 

nitoralnl* nostru, care spune că guvernul 
a împărţit reprez »fanţilor ţăreî tratatul 
de la Berlin, se coprinde şi decretai prin 
care se atirnă pe peptnl tntnlor oştenilor 
noştri de la Plevna o medalie rusească 
cn inscripţinnea (citeşte rnseşte).

»Nu nonă, nn nouă şi pentru tine 
Doamne.*

Reprezentant al unei părţi din Basa
rabia, plec capul meii imprennă cn d-voa
stre înaintea forţei, care primează drep
tul cn dnrere, dară intrn căt mă priveşte,vă 
încredinţez protestul pămăntulul pe care ara 
Cu durea a ’1 reprezenta in sinul acestui 
parlament, dreptului etern şi neprescriptibil, 
fie chiar prin deriziunile congresului de 
la Berlin.

D. D. 1. Ghica. D-le preşedinte, am ce
rat cuvcutul in cestiane de regulament, 
căci văd că discuţinnea a alunecat asupra 
fondului ceşti unii. Dacă nu mă inşe), in 
şedinţa de alaltăieri s’a rădicat o cestiane 
prealabilă ş 'ml pare că cestiunea prea- 
'abilă are precădere asupra fondului. Aş 
voi dară ca mal ăntăifi să se reguleze I 
cestiunea prealabilă şi apoi să ne pronun
ţi m in materia de care am fost sesisaţî 

de d. ministru de eeterne. Prin armare, 
conform cn regnlamentnl, vă rog să dis
cutăm ăntăin cestiunea prealabilă.

D. N. Fleva. D-lor, nu s’a rădicat in 
şedinţa trecută nici o cestiane prealabilă.

'a nnnnţat, este adevărat, o asemenea 
cestiane de către d. M iiorescn, insă d-sa 
l-a rezervat dreptul de a o discuta cu o-

caziunea desbaterilor ce vor avea loc, n- 
tnncî, cănd vom trata cestiunea in fond. 
Acum , daca doreşte ciue-va să rădice o 
cestiune prealabilă, nu are de căt să ia 
onvăntul. (Va urma.)

R E V IS T A  Z IA R E L O R

»Steaoa României* primeşte următoarea 
corespondenţa din Bucureşti cn data de 
19 Septembre 1878:

Vuetul despre iminenta retragere a ci
lul C. A. Rosetti de la ministerial de in
terne, capătă din ce in ce tot mal mult- 
consistenţă, şi astăzi se afirmă chiar de 
parsoane cari nn sunt streina cercărilor 
guvernamentale, că d. Rosetti nn aşteaptă 
de căt inturnerea primului ministru, pen
tru ca să pără ească puterea şi să reia, 
şi in formă, funcţiunea de director poli
tic al ziarului »Romăanl*, funcţiune pe 
care de fapt nicî-odată domnia ea n’aă 
încetat de a o îndeplini.

Care este cansa retragerel d-lnl Ro
setti ? Este ea desgustnl pentru patere gi 
strălucirile Înmoi acesteia, sau oare-care 
necesitato politică, oare-care combinaţie i- 
maginată in scopul de a împuternici mi
nisterial actual ?

Ambele ipoteze găsesc susţiitori,
Amicii ministrului de interne nu lip

sesc de a spune că presenţa d-sale iu gu
vern se datoreşte numai pretenţiei ce i s’a 
făcut de partid de a exercita puterea in 
scopul de a face ca administraţiunea ţă
rii să se pătrundă mal bine de ideile ce 
de atăţia ani propagă ziarul »Romanul* 
că d. Rosetti, in interesul partida lui, nu 
făcut sacrificiul persoanei sale, primind 
să poarte o sarcină pentru care toată via
ţa ea au manifestat cea mal mare aver
siune, dar că acum cănd s’a3 realizat vi
sai urmărit de naţiunea romană, cănd 
ţara ş’afi dobăndit şi libertatea şi înde- 
pendinţa şi consideraţia lamei, bărbatul 
care s’a3 luptat o viaţă întreagă pentru 
dobândirea nnor a tari bnnnri preţioase 
are dreptul să ceară ca să-şl termin e-e iu 
in "şt e şi pace ultimii ani al laborioasei 

sale cariere.
Alţii, fără să tăgăduiască meritele d-luî

Scopul urmărit de acest g r M  
determine pe gavernul actual bl 
voca in terminal cel mal scai 
constituantă, care să se prontţ 
tuturor chestiunilor din tratat! 
lin, ce ating mal mnlt sau ruaiii 
stituţinnea noastră.

Noi. fiind dintre aceia ca r ii)  
singură, din noă consultată es 
de a se rosti asnpra poziţiunilr 
maniei prin tractatul de la 13 u 
rim din toată inima ca membjţl 
natului grop din Senat să isbfe 
realizarea idei', care singură, II 
noastră, poate să ne scape de mţt

întrunirea Gâiăfenilor de l a i .

Duminecă, 24 sept. la o'jeK' 
ante meridiane, a a avut lori ii] 
grâdinel Paradis, intrunireioii~ 
in scopul de a discuta mal 1 
proape cestiunea viitorului M  
lui in prezenţa nouel poziţii r  
s’a creat de tratatul de laip * 
şi de a sub-semna o petiţîlu i' 
trâ Corpurile le legiutoare;k li 
vern in privinţa instituţiun»i |f 
brebue aşezate in oraşul Gu 
Adunarea era numeroasă şijLş'.

Biroul era compus din p'iuA 
econom Severin, preşedinte, &| 
de d l. Gr. Ventura şi G. ‘‘41

D. G. Mihâilescu a fost ia kt 
preşodinte şi de public a v p  
vântul.

In urma imprejurărilor pil 
a trecut ţara noastră, a zis Şii 
rul, ni s’a impus intr'nn mc 
o transformare care ar fi .{̂ 1 
timpuri normale resultitull 
veacuri intregl de transfpn n  
succesive. Suntem dar d a t o r i «  
getâin nu numai din puntul 
dere al interesului general a ţi® 
asupra poziţiunel noastre v : 9  

Galaţul are o situaţiune clfeS 
excepţională in colţul ţârei. I jf l  
bue să primească un mandatlnfl 
important, găsindu-se in faţş|i 
brogel, provincie puţin pop.1

Rosetti şi partea însemnată ce a luat la dar care  a re  avantagiu l insemk!
opera de regenerare a României, cred că 
licî desgustnl pentru putere şi nici tre- 
'uiuţa repausului nu sunt motivele cari 
ar determina că părăsească fotoliul mi

nisterial. Acr-glia susţin că, cn toată versta 
a ce i înaintată, d. Rosetti are incă des

tulă vigoare şi iubire de lucru, şi că de 
gi a manifestat totdauna o aversiune pen
tru putere, totuşi de căte-orl s’a afli 
partida roşilor la guvrrn, domnia sa n’a 
încetat nn singur minut de a fi inspiră- 
torul gi călăuzul actelor celor din gnvern 

Cauza care ar determina retragerea d- 
lnl Rosetti trebue căutată mal degrabă iu 
împrejurările de ordine politică. Iusuccesul 
complet al politicei nrmărite de d. Ro
setti este prea săritor in ochi, p.-ntru ca 
mulţi, chiar dintre liberali, să nu se dec
lare foarte nemulţumiţi cu starea actuală 
de lucruri. D. Rosetti, care cunoaşte bine 
slăbicinnile fire! omeneşti, a hotărit să se 
sacrifice pe sine şi pe căţl-va dintre a- 
micii sel din minister, iutre cari in pri
mul Ioc pe dd. Chiţu şi Cernat, pentru 
ca cu portofoliile vacante să se încerce 
de a potoli nemulţumirile produse nu fără 
temei 3.

Jocul acesta, care nu e no3, poate fi a- 
bil, insă nu credem că va isbnti in cir
cumstanţele actnale, adecă că va fi in 
stare să inlătnre fortuna care ameninţă 
de a se descatena asupra capetelor guver
nanţilor noştri.

In privinţa generalului Cernat afin că 
retragerea sa nn ar fi primită bine in cer
cările deputaţilor fracţionigll cari a3 sosit 
pănă acnm ia capitală.

Se vorbeşte că in organizarea reprezen- 
taţiunel noastre diplomatice din străină
tate pe piciornl statelor independente, mulţi 
dintre veteranii noştri politici afi să aibă 
o parte însemnata; Ast-felifi, se zice căd 
C. A. Rosetti va fi trimis ministru pleni- 
tenţiur la Roma. Dacă insă necesităţile po
litice nn ar permite d-lnl Rosetti să se 
depărteze din ţară, postnl de ministru ple
nipotenţiar al României pe lăngă cabine- 
tnl italian se va încredinţa d-lal general 
Inncu Grîgorie Ghica, fostul agent de la 
Constantinopole. Eară in această ultimă 
capitală va merge ca ministru plenipoten
ţiar d. Dimitrie Brătiann.

.............................................In Senat an
inoeputa se constitui nu ’grup de senatori 
conservatori şi liberali, grop care creşte pe 
fie-care zi şi care are preepectiva de a de
veni in cnrănd majoritate.

1

de a avea aproape jumătatw 
coastele el pe mârginele mârt'A 
sedând ast-fel şi porturi de ff$}ri 
provincie agricolă, numărând < 
ţime de turme din cauza păşiri 
şi cămpielor sale.

In prezenţa unei provincii ut 
brâcată de ori ce capitaluri, cfd 
ce cultură intelectuală, carele 
misiunea ţârei noastre? De am 
cura doă lucruri necesare, făl 
cari nu va căpăta niciodată a 
râtul suflet românesc: 1). Buna 
materială; 2). Buna stare inii 
tuală. JUj

Opera cea d'ăntâl nu ne ( I  
şte pe noi direct; ne rămâne M  
a doua, cea mal onorabilă, şi^ abJ 
clamăm din toate puterile noaoe 
pentru că Galaţul este singuri'« 
raş care intruneşte condiţinile in 
buincioase spre a ajunge la scoli] 

Mijlocul care trebue întrebai 
pentru a civiliza, pentru a romani 
Dobrogia, pentru a’i da o doskM 
suflet mal mare, este de a aşez Şl 
apropiam de dânsa o serie de ii|H 
tuţiunl destinate a trimite rafii 
lor luminoase in sinul el.

S’a observat de istoriâ că căuv 
parte a unul teritoriu ¿este aniri 
ia o ţară vecină, mal ales c$ 
limba, caracterul, moravurile şl 
deosebite, cnm e aci cazul, n 
prudent ca ţară care anexează 
dea numai de cât ţârii anexate iu 
te instituţiunile de cari se bucri 
ea de la un timp mult mal depr 
tat. Ast fel in cât nu putem să"h 
gândim a aşeza in Dobrogia i 
seminarie, nici Curte de apel, i 
şcoala norm ale, nici licee. Acesjj 
ar fi din parte-ne cea mal mare g 
şealâ, că Dobrogenii s’ar obiclnui 
rămânea la dânşii şi nu ne ar (X 
sidera niciodată ca fraţii lor. Ti 
bue să ne mărginim a le da şcoj 
primare cât rom putea şi a’l sili 
veni să ia la noi instrucţiunea şij 
stiţia superioară. Funcţionarii noşt 
soldaţii noştri, invăţâtoril noştri, v 
contribui a răspândi in Dobrogia Iii 
ba gi moravurile româneşti, dar sd 
pul nostru nu va fi atins dacă t 
aducem la noi in şcoalele normai 
in licee, in seminarie tinerii dobri 
genl. Cănd aceştia vor fi trăit câţ<

11
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alăturea cu Sil noştri, in şcoa- 
[oinâne, atunci se vor reinto&rce 
rincia lor cu o inimă româ- 

k , şi România va 6 in adevăr 
lor.

nu comitem cu Dobrogia gre- 
colosală de a trimite la dănsa 
iţiuni înalte, căci atunci se va 
pla acelaşi fenomen ce s’a să- 
cu basarabia. Ştim toţi că, 

ce această provinciâ ne fu ră- 
IBidată, multe elemente st: Ti ine 

i^^lrogene se stabiliră intr'ăusa, 
încât se vorbia peste Prut, 

retrocesiunea delà 1856. alte 
decât cea românească, şi lo- 
¡1 avèaü moravuri deosebite de 
lastre. După o posesiune de 22 
>a nu luase incâ un sânge cu- 
)jnănesc. Pentru ce Y Causa a 
:! Basarabienilor li s’a dat in 
tuni de cultură înaltă şi copiii 
|ââ venit la noi să cimenteze 
)â alianţa noastră definitivă 
ea ce e foa te trist de con- 

ce vedem astăzi f Ruşii iaü 
eia noastră fără ca locuitorii 
Mice glasul lor răsunător pro- 
I  de senti montele lor de iubire 
l'jftţvărata patnă a lor ! Iată 
W, ce exemplu dureros stă sub 
noştri.
ue gândim dar că Dobrogenii 

[dit aü fost deelipiţl de ţara 
|rfi şi că trâesc acolo multe ele- 

diferite. Să ne gândim la ge 
mile viitoare, să le aducem la 
. le instruim, să le creştem şi 
nmitem in vetrele lor Români 

„• ^^lugarl, Tătari, CherchesI, cum 
inainte.

te stabilite, unde trebuesc aşe 
labili mente de cultură înaltă 

usajul tinerilor Dobrogeni 
Moem : in Galaţi ! 

f l r  sunt mulţi cari aû zis : Pen 
xflbc&ft Galaţi ? Pen truca acolo un 

ibAMnstituţiunl inalte? Aceasta 
TBf decât egoism.
I ny¡ilor, dàca este un oraş in ţară 
re scosaţiunea de egoism nu se 

îp/ica, acesta este fără indo 
laşul Galaţi. Ştiţi viaţa de 
în care a trecut cetatea noa- 
re a fost călcată un timp de 

|av când prada Turcilor, când 
ilor. I s’aü plătit toate su

re, toate nenorocirile sale la 
tbst expus Y El a primit in 

Tauua cele d’ăntăl lovituri : ţara 
nne sâ se gândească la Galaţi, 

ra întreagă a fost înzestrată cu 
Bw/ometre de drumuri de fer, 

abia aâ obţinut o ramură ne- 
Jţţatâ, cari ăl lasă depărtaţi de 

incipalâ, pe când este celd ’ân 
ş comercial din România, pe 
ite cel mal cunoscut in ţările 
prin importanţa transacţiu- 

Şi când aceasta s’a făcut, 
făgăduit că este provisor, şi 
éptat, dar in zadar, căci pro 
s'a făcut definitiv.

|irl s’aü aşezat pe Buzëü, pe 
o., dar n’am avut noroc de a 
comunicaţiunea intre Galaţi şi 
asigurată (.rin uri pod de fer 
it.
4 cum se vede, Galaţul a fost 
Id’auna părăsit de soartă şi 
I  oameni, el a fost sacrificat 

mici tărguşoare şi tratat 
pirinţă inexplicabilă, 
înţelegem dar pe aceşti oa- 

£ ari vin să ne acuse de ego- 
|Yvăntul egoism este iute pro- 

dar nu este îndestulător 
justifica acusaţiunea. Să nu 
in seamă ceea ce pot zice 
oameol interesaţi saü ani- 

le rea voinţă către oraşul 
11 şi să punem in practică ve- 
M;dicton : .Bateţi şi vi se va 

a f l e, cereţi şi vi se va da", 
draigăm tare, peniru că suntem 
mffepărtaţl de capitală, trebue 
fţjwl nostru să fie auzit şi as- 

, B  acolo, căci daca vom lăsa să 
şR ocaziunea care ni se oferă 

f  apoi atunci putem renunţa 
tot-dâuna la legitimele noa- 

piraţiunf.
pilor, daca instituţiunile pe 
reclamăm nu se vor aşeza 

nl nostru, putem zice că Ga
iţe destinat la o decadenţă 
Un alt oraş va juca cel d’ftn- 
şi al nostru va continua a 

Ita păcatul indiferenţei.

In contra acestei tendinţe trebue 
să luptăm necontenit spre a rămâ
nea învingători. Galaţul are un rol 
istoric, trebue sâ’l continue. Mer* 
geţi iri Europa întreagă, singurul 
uume a oraşelor noastre pe care '1 
veţi găsi in toate bursele este nu
mele Galaţulul. N’avem dar nedrept 
de a reclama aşezarea instituţiuni- 
lor superioare de instrucţiune şi de 
justiţiâ in mijlocul nostru, pentru 
că este un ce rieinteligîbil de a le 
instala in un târgnşor unde un 
merge nimene.

Un mare ministru frances, mini
strul lucrărilor publice, călătorea 
acum câteva zile ca să vază portu
rile cele mari a Franciel, şi el a 
pronunţat aceste cuvinte : .Curen
tele comerciale nu se comandă după 
o disposiţiune de lege, nici după un 
regulament, ele sunt însemnate de 
natură."

Cine a comandat ca Galaţul aă 
fie uu centru comercial din cele mal 
importantei A poruncit această vre 
un ministru Y Nu, oraşul nostru da- 
toreşte însemnătatea sa posiţiuuil 
sale. Prin urmare ce oraş ar fi in 
mal bune condiţiunl spre a merita 
onoarea de a primi instituţiunile pa 
cari le reclamăm Y

Franţa după un resbel care i-a 
adus atâta nenorociri, a hotârit de 
a complecta reţeaua sa ferată şi a 
consacra trei miliarde la această o* 
peră. Belgia a votat 20 milioane 
pentru înfiinţarea de locale noi de 
şcoale. Si noi trebue să facem ceva. 
mal ales când avem o sarcină aşa 
de grea cum e aceea de a aduce ci-] 
vilisaţiune intro’o ţară lipsită de. 
toate mijloacele.

Suntem in un colţ a ţâre!, ade
vărat. Dar şi Marsilia, şi Londra, şi 
Ostan la, şi Odesa, şi Hamburgsunt 
fiecare in un colţ a ţărel lor. A- 
ceasta nu impedeuâ nici pe Francia, 
nici pe Englitera, nici pe Belgia, 
nici pe Rusia, nici pe Germania de 
a face cele mal mari sacrificiur! 
pentru aceste oraşe cari fac gloria 
şi bogăţia lor.

Cerem instituţiunl care remăn dis
ponibile prin perderea Basarabiei. 
Nu cerem nici o sumă in Budget, 
efară de ceea ce priveşte liceul. Dar 
Botoşanii, un oraş mal mic, are li
ceul săfi, şi Galaţii, un oraş de 
80,000 locuitori, are im gimnasiă iu 
complect. Aceasta este o injustiţia 
care nu se explică şi care a fi ne- 
pardonab’ lâ acuma, când trebue să 
poftim pe tinerii Dobrogeni in sta
bilimentele noastre de instrucţiune. 
Cât despre şcoala normala, episco- 
copia şi seminariul de la Isinail unde 
se gâseşţe un oraş mal meritant de 
cât Galaţii pentru a le prim Y In 
fine nona configuraţiune geografică 
a ţârei noastre impune guvernului 
datoria de a pune căt mal aproape

şi împuternicit, protegiat la sud, ne 
va inconjiira. cu totul.

Care este apărarea unul popor mic 
in posiţiune sen de sentinelă înain
tată ? Oare arma Y Soldatul român a 
arătat că ştie a o purta, dar este 
ceva alt calfe prâc&leazâ armele, a- 
ceastâ ultima ratio o popoarelor: 
răspândirea luminel.

După,cum un om pitic,.care mun
ceşte şi învaţă, poate să întreacă 
un om mult mal qorpuleat da căt 
dânsul, uu popor mic care lucrează 
şi studiază poate să se apere in con
tra unuia mal tare dar mal igno
rant. Pentru aceasta noi strigăm şi 
vom striga până la perderea sufla
tului. nostru w Scoală ! Scoală !

Cum se poate ca Galaţulul, pus 
la marginea: Dunărei iu faţa Dobro- 
gie! anexate, .se i se refuze ceea ce 
trebue transferot din ţara pe care 
o perdemY Aceasta ar fi un nonsens. 
Ar trebui să fie cine-va inamicul 
ţârei s ift orbit de pasiuni locale spre 
a irapedeca aceasta.

Dacă uu vom cere, dacă vom ta-* 
cea,* dacă vom 6 vil morţi, de sigur 
uu vom căpăta nimic. Ştiţi ce să 
zice la BacureştI când se vorbeşte 
de Galaţi Y Yof faceţi bani aoolo, â- 
decâ vot faceţi copier» iâ. Dar corner 
ciul ou se compune numai din câş
tiguri, sunt perderl. Şi dacii facem 
comerciă. aceasta probează că sun
tem aşezaţi intr'o posiţiune bună, 
să fie un obstacol la aşezarea iusfci- 
tuţiunilor inalte, ba'din contra.

Galaţul perde mult prin noul tra
tat. El p* rde toate gr&nele Basara
biei, tr I sferturi din navigaţiunea 
Prutului şi in fine toată consuma- 
ţiunea de detail care se făcea in 
magasioele oraşului nostru.

E ităce perde. N u ’I doreşte oare 
ţara o. compensaţiune Y Este in in
teresă sâă de a vedea primul port 
a RomâniiiI căzând in decâdenţâ Y 
Nu credem, şi ne simţim Lari in 
reclamaţiunile noasre. Galaţii uu vor 
putea să se menţie de cât prin însem
nătatea instituţinnilor pe care le va 
număra iu suul lor.

Avem înaintea ochilor exemplul 
Austriei. Când a ajaus a stăpâni Bu
covina, s'a ferit de a infiniţi scoale 
superioare iu această ţară, silind 
pe tineri a se duce iu universită
ţile austriaco să capete complemen
tul instrucţiunii lor şi gradele uni- 
v rsitare. Numai când a crezut că 
a distrus sufletul românesc iu Bu
covina a hotârit sft înfiinţeze o Uni
versitate la Cernăuţi. Ziua deschi
derii corsarilor a fost o serbare pen
tru Austria întreagă, pentru cc a- 
ceasta era o victoriâ câştigată de e- 
lementul naţional asupra elementu
lui ostil. Citeam atunci gazetele aus
triaco şi rămâneam încremenit vă- 
zânlu-je pe toate, fără distincţia ne 
de partid şi de nuanţe, aplaudând

posibil de Dobrogea Curtea apela- la aşezarea acestei instituţinnl.
<iKaV «aia da n/aofa oâ Ca «LIa I Da nn/i a nlArn Kiionria 9 Amtivft, căci nu se poate să fie chie 

mat un locuitor de pe malul mării 
Negre tocmai in Focşani. Aceasta 
ar fi o derisiune.

Domilor, ca se să poată anzl'gtn 
sul nostru, să strigăm tare cu toţii 
Destul ne aţi jertfit cu podurile 
destul ne aţi jertfit cu drumurile de 
fer. Daţi-ne ceea ce nu vă costă nici 
o para

Acest discurs a fost întrerupt de 
mal multe ori cu aplause repeţite 
ceea ce probează că membrii reu
niunii nă impârtăşit in total ideile 
exprimate de orator cu căldură, con  ̂
vincţinne şi talent.

D. Gr. Ventura a luat cuvântul du 
pă D. Mihâlescu: D-sea a început 
prin un omagţfi adus talentului ora
torului precedent, care a expus ces 
tiunea intr'ua mod foarte clar, foarte 
lucid, şi a tratat’o cu o rară elo- 
oinţâ de care '1 feliciteezâ. Pe urmă 
a adăogit:

Mă voiu scoborl pe terenul prac
tic pentru că nu suntem aci spre 
a face discursuri şi spre a apăra 
drepturile noastre cari sunt numai 
interese generale.

Domnilor, in urma tratatelor de 
la Berlin, Galnţil aâ devenit un o 
raş frontieră. Cel d'intâl oraş co
mercial din România se gaşeşte prin 
armare la marginea unei ţări mare 
şi puternic, şi in ajunul când un pe
ricol mare, slavismul, nu numai ne 
vine de la nord ca altă dată, dar

De unde atâta bucurie Y Am zis. 
De la credinţa in care se găsea Aus
tria de a fi asimilat o provincie osti
lă la început.

Tot aşa trebue să facem şi noi. 
Trebui să înfiinţăm in Galaţi stabi
limente de instrucţiune inaltâ şi să 
celebrăm această înfiinţare ca o ser
bare naţională.

Cât despre cartea apelacivâ, de 
mal multe ori a fost cestiune de a 
se transfera de la Fo< şanl la Galaţi. 
Prin urmare reclamarea noastră nu 
poate să fie considerată ca ce-va 
nori. Dacă ar merge cine-va la Ca
mera deputaţilor, ar găsi — de si
gur acoperit cu pulbere —  dosarul 
relativ la această cestiune. Trebue 
să ’1 reinviâm, căci acuma cu anexa
rea Dobrogiel, datoria noastră cea 
d’întâl este de a facilita Dobroge
nilor toate mijloacele spf'e a se bu
cura de curţile noastrj de justiţie. 
Comunicaţiuuile intre Dobrogea şi 
Galaţi vor fi de sigur numeroase, 
dar ce eomunicaţiune vor avea Do
brogenii cn Focşanii I Nici una. Ar 
fi ce va fără sens de a sili un locni- 
ie la Mangalia, spre exemplu, de a 
fiice 380 kilometre spre a obţinea 
justiţia. '.

Cererile noastre sue prin urmare 
juste. Ne am adunat aci spre a le 
discuta, şi. pentru a cere guvernului 
primirea !lor. O petiţiune adresată 
câtrâ consiliul de miniştri şi câtrâj 
Corpurile legiuitoare este aci pe

masa preşedintelui întrunirii. Ea vă 
va fi comunicată şl veţi spune dacă 
aprobaţi reJacţ'.unea sea saă dacă 
vroiţi o alba. Iu caşul cel «Tintâlo 
vom îs âll toţi inainte de a ieşit şi 
;o vom trimite numai de căt la de- 
‘stinaţinnen sen.

Numeroase aplause aă primit a- 
cest discurs. Părintele econom Se- 
verin a întrebat dacă cine-va cere 
cuvântul. D. A. Radu atunci a luat 

,cuvâubuL. şi a zis că, in urma dea 
voltârilor făcute de oratorii prece
denţi,, d-aa n'are de adaos de cât 
următoarea consideraţiune iu privin
ţe Curţii de apel. Valahia are 2 curţi 
do apel, pe când Moldova are nu
mai una. căci cea «lin Focşani este 
.comună Vnlahiel şi Moldovei. D sa 
dar, in faţa şi a nonei configura ţi- 
unl ce va lua ţara, crede foarte jnst 
şi nimerit a se strămuta Curtea de 
apel din Focşani in Galaţi,

După aceasta părintele ecou. Se
veri n a dat cetire petiţiunil urmă
toare, adresată câtrâ preşedinţii am
belor Corpuri legiuitoare şi către pre
şedintele consiliului de miniştri : 

D-le Preşedinte,
Cetăţenii gâlâţeni, preocupaţi de 

soarta ţârei iu genere in urma ce
lor stipulate prin tratatul de Ber- 
iin, şi de vjitorul oraşului lor in 
spââi^vln' h vâ'&qnlma dorinţa ce 
aă de a se aşeza iu Galaţi episco
pia şi seminariul de ismail, cu scoa
lă normală, ce d*ya de fapt numai 
sunt in acea parte.

Tut o dată, fiindcă prin noua con- 
figuruţiuue Ce s'a iusemuat ţârei de 
câtrâ poterile europene, centrul Cur
ţii apelative din Focşani este ou to
tul deplasat şi Galaţii prin posiţi- 
unea lor geografică, însemnătatea 
populaţiunil şi rolul seă comercial, 
singur cu eficacitate poate răspunde 
nouelor trebuinţe, exprimă dorinţa 
eu Cartea de Focşani să fie strămu
tată iu Galaţi: ear actualul gimna- 
ziă ce avenţ in urbea noastră sft se 
rădice la gradul de licefi, in catl 
oraşele şi provincia veciDâ sâ poată 
găsi cu apropiam de ele tnijlocn] 
de a da o educaţiuue superioară ju 
nei grneraţiunl.

Desvoltarea consideraţiuuilor pen
tru care Galaţii cer in sinul lor aşe
zarea in8tituţiunilor m nţionate ini
ma d-voastră şi simţimâutul de vii
tor a României o vor putea apuue 
mal bine de cât vocea noastră.

Această petiţiune s’a subsemnat 
de membrii reuniunii, Economul Se
veri n a rugat ca sâ se numească o 
comisiune însărcinată de a duce ea 
însăşi petiţiunea in Bucureşti şi de 
a o depune in manele cui de drept. 
S'a ales atunci o comisiune de 9 
membri, compusă din d-oil econ. I. 
Severin, 1. Antachi, I. Hitachi, G. 
Volanţi, C. G. Valsamachi, Gr. Ven
tura, G. Mihailescu. S. Rottemberg 
şi I. Nica.

Nu ne remâne de e&t a constata 
graba cu care publicul gâlâţean a 
alergat la reuniune, solicitudinea ou 
care a ascultat pe oratori şi apro- 
baţiunea ce le a dat, şi in fine

D-ail sfori au comunicat guvernului că 
da. mal mult timp aă proiectat o constru
iri de băl pnblice, spre a putei da cla
selor sermane, băi pe preţuri.căt mal re
duse, dar el dscă n’att putut executa piui 
astăzi această dorinţa, canea a fost difi
cultatea de a găsi un lot! pe olt se poate 
mal în central oraşului şi mal aproape de 
Dîmboviţa. J h tiu lfiw v

Singnrnl loc, adaog d-oil efori, care 
întruneşte ambele condiţiunl este acela ce 
statal posedă alături cu ospelul »Herdan." i 
D-lor rongS, prin urmare, pe gavern ca 
8tutui se cedeze gratis şi de reci din acest 
lo?, o faţadă de 2d etăojenl alătnrl cn 
nnmitul ospel, pentra ca să ee poată în
cepe căt mai neîntărzint, construirea edi
ficiului, cu fondările reserrate pentra a- 
ceste cop, de oare-ce ace*te fonduri nu snnt 
şi nu pot fi suficiente ca să ce plătească 
din ele şi local, faţă cn îneemnatele chd- 
tneli ce reclamă atăt construirea şi insta
larea etabilimentalul, căt şi cele-alte ser
vicii de bine-facere, întreţinute de eforie.

Afară de aceasta, cu ocaziunea clădirel 
edificiului academiei, s’a luat eforiei epi- 
talejor de către stat, gratis şi de reci, o 
porţiune de teren po bulevardul Elisabeta 
Doamna.

In faţa acestor consideraţi ani, de şi 
| pentra ca să reepundem cn toată bană- 
’ Voinţa şi urgenţa ce merită o asemenea 
cerinţă, pentra nn scop atăt de folositor 
gavernnl a încuviinţat ca etatnl, prin ad- 
m!ni-:traţiune:i domenieler, să 'cedeze gra
tis şi de veci eforiei spitalelor civile, prin 
Indopliuina tuturor formelor legale, nn 
numai o fuţidă de 28 stânjeni, cam s’a 
cerut, Ici întregul teren dintre ospelul Hor- 

idan şi dintre casa d-!nl Sion, cn fandai 
paua ■în clădirea casarmei gendarmilor pe- 
destri, avend şi o eşire pe strada Belve- 
dere, nul cu seamă eă statuia cedat ase- 
meuea terenuri şi altor societăţi sad aşe
zăminte de bine-facere.

Motivele pentru car! guvernul e da pă
rere a - se ceda întregal teren deepre care 
este vorbi, snnt:

1, Pentra că dacă s’ur lua numai 28 
stânjeni din întreaga fiţiidă, restul ce ar 
remănea ar fi prea puţin ca aă mai Serve 
unui alt edificiu demn de a figura pe li
nia Bnlevardalnl.
j2 . Pentra ea eforia spinalelor ‘aă aibă 

nn spaţiu de loc îndestulător pe care eă 
zidească un edificii! monumentul, gran
dios, ' avend toate dependinţele necesare 
precum şi tale spaţioase, alee de preum
blare, cu grădină etc.
' 3. Pentra ca in acest stabiliment să ee 

pne do .8 zile pe săptămână, la dispoziţia 
guveimilnl, băl gratis, din compartimen
tul destinat poporaţiunel sermane.

.Sub-semnatnl are onoare dar, a presinta 
d-voastrăj"proîecfnT de lege relativ, rn- 
găuda-ră, d-lor deputaţi, să binevoiţi a’ l 
lua in examinare de urgenţă.

■Ministru finanţelor, 1. Cămpineanu

dori din fundul inimel ca cererile 
lor să fie ascultate şi ca instituţia- 
nile reclamate sâ fie aşezate cât de 
curend va fi posibil...

Adunarea s’a imprftştiat câtrâ ora 
2 p. m.

.Vocea Covurluiulnî".

C R O N I C A

Publicăm următoarea hazlie espu- 
nere de motive Împreună cu respec
tivul el proeot de lege.

Expunere de motive. — Higiena este arta 
prin care sănătatea individului se conservă 
şi se perfecţionează.

Unul insă din mijloacele cerate de igi
enă pentra ca eă’şl poată atinge acest scop 
sunt băile, adică curăţenia corpului.

Capitala Bocnreştl, cu o poporuţiune 
stabilă de 240,000 locuitori, afară de cea 
flotantă, este lispsită de un asemenea aşe
zământ, în condiţinn! mat speciale, oare 
să poată servi mal eu sehmă popomţinnef 
sermane, atăt pentra curăţirea corpi]ui 
căt şi pentru tratata! • boul el or ; dar vă 
aduc cn bâonne, la cunoştinţă, d-lor de - 1 
pntaţl, că onor. eforie a spitalelor civile 
a nvnt norocita ideie de a se gândi Ia în
deplinirea acestei trebuinţe.

Proiec' de kge. —  Art. I. Administra
ţi o nea domenielor şi pădurilor statului 
este autorizată să cedeze gratis şi de veci 
eforiei spitalelor civile ţăraniul statului 
situat cu faţada intre ospelul Herdan şi 
intre]casele d-InT Sion, pe bulevardul Eli'- 
sabeta Doamna, ear cn fundal pană in 
clădirea casarmei gendarmilor pedeştri, 
având o eşire şi pe strada Bilvedere, pen
tru construirea şi instalarea unni aşeză
mânt de băl pnblice, şi cn obligaţiunea 
ca nici odată şi enb nici nn onvânt eă nn 
se înstrăineze sad eă’l se schimbe destina- 
ţiucea.

Art. II. Eforia spitalelor civile este o- 
bligată a pane doaâ zile pe săptămftoă, la 
dlâpoziţinnea guvernului, băl gratie, din 
compartimenta! destinat poporaţiunii lip
sită de mijloace.

Ministro finanţelor, / .  Cămpineanu.
*

Societatea academică. —  Mâne, Joi, 28 co
rn nt, Societatea Academică rin va ţine şe- * 
dinţă publică.

*
Biblioltca română ic ia muntele tăios. — 

SvaB mal oferit de armatoarele persoane: 
George Sion. 1 voi. românesc: Zinca Morra,
22 voi. romaneşti; Diaoonn de la sfănta 
Eoaterinn, 4 voi. Evangelil roraănoşti.- E- 
minesen, 12 voi. greceşti: Enfrosina E- 
liade, 33 voi. româneşti: C. Niculcscn , 2 
candelabre, 7 tablouri. I napoleon: Titn 
Maiorescn. 1 tablofi. 20 voi: romuneşăi. 4 
voi. franoesâ: Irodiaconn Costande. 2 voi. 
româneşti: I. Pretorian. 2 voi. francese :
M. Guttmaun, G voi. ebraice: Gr. Ne
grăiţi,, 1 hirtă şi 10 voi. romaneşti. 15 
v. • frnucese, 2 voi, germane, 5 voi. elene.
3' voi. italiene: George Lahovari, 7 rol. 
romaneşti: Gr. H. Gramlea, 91 voi. româ
neşti şi străine.
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de dile, se trag 28,100 de c&ztiguri in 
total mal esiată ineă nnm.il 69,500 lose
tn acâstă loteria şanse de ofiştige dură 
forte Însemnat o&cl mal mult ca jumă
tate a tutulor losarilor rcsistente trebuie 
să c&ştige negreşit 281,100 câştiguri s& 
Împart precam urmujă: Lei noi

I
1
2 
2 
3 
A20
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200
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26065

Castlgu • 
Castigu a
Castigu a 
Castigu a
Castigu a 
Castigu a 

Câştiguri fie eare site 
Câştiguri fie care eite 
Câştiguri fie care eite 
Câştiguri fie eare câte 
Câştiguri fie care c&te 
Câştiguri fia eare eite 
Castigui I fie care câte 
Câştiguri fie care eite 
Câştiguri fie care eite 
Câştiguri fie care eite 
Câştiguri fie care eite 
CastiguiI fie care site

Tdte 28,100 câştiguri fac in total suma de
8 Milione 64-9,293 Lei noî
Contra transmiterel a priciului oficial

mente hotărit de
L. n. 160 pentru losurl întregi

originale80 pentru losurl jumi-
tăţi originale 

A A  pentru losurl sferturi 
J) * w  originale

subsemnatul biroul principale de Loterie 
espedieză aceste lose originale valabile 
pentru tdte 30 de Şile de trageri, şi in
vestite cu armftrele Statului, ia tdte 
pieţele României prin poşte, — Costul 
se pdte transmite in monedă hărtie ro
mâne. Fie care trimitere de lose va 
fi însoţită de progtamul oficial tradns 
in romftnesce şi după terminarea tra
gere!, fie care posesor de lose primesc« 
îndată şi fără ca să mal facă vre-o 
reclamaţie lista oficiali a tragere!, din 
care lista resultatul tragereI se constată 
intr’un mod fdrte clar.

Pentru plata eaactă a câştigurilor, gu
vernul german la Hamburg garanteză 
cu tată averea grandidsă a Statutlul, a-
aemenea si achitarea sumelor căştigate 
* * iose face sub controlul guvernului german 

şi prin intermediul nostru Îndată după 
ce iragerea e terminată. Avem in tete 
pieţ-le mal mari din Romănia Cores- 
pondenţ , lncăt că putem plăti căştigă- 
torilor sumele căştigate c iar la domi
ciliul u lor şi ev. in muneda de aur ro
mâna. A veod In vedere că mal este nu
mai un timp scurt pini la incep°rea 
termenului de trageri, şi consider&nd 
circ instanţă că cualitatea losurilor care 
mal este de dat e prea mică, rugăm pe 
onor. Amatori a espedui comand* le lor 
grabnic şi direct către:

Biroul principal de Loterie

J S i  N T H A L  &  C" '
t. HAMBURG (Germania de Nord). 

Correspordăm şi româuesce. Scrisori din 
Românie in Hamburg sosesc In 70 ore.

ARCHITECT

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

T I M P U L

ultima tragere
cele maî mari şanse de câştig

la 23 Octombrie.
a. c. 8. n.

se Inoepe ultima şi principala tragere 
a loteriei de 8tat Hamburgiană conti
nuând fără Întrerupere până la 18 No- 
embrie a. c. s. n. In oursul acestor 20

C. N. STEFANESCU S A T O

SCOALE! DE BELLE ABTE UN PAR S
Membru al Sooietă|eî centrele de aroh¡tec|I din 

Parie şi Bruxelles, ele.
Anunţă că a deschis un atelier de architecţi 

sub direcţiunea sa.
Doritorii de a face construcţiuni şi a co

manda planuri , sunt rngaţi a se adresa 
Strada Cornet lnl No. 56, in dosnl St 
Visarion, saO la administraţinnea ac stu 
ţiar,

Fonderia de Tnciâ
a Ini

OrI-ce comandă p< ntrn oondncererea a- 
pel, instalarea băilor cn tâte atenansele lor, 
pnţnrl de cnrte, pompe pentru diverse tre- 
bninţî, stropitori de grădini, g o. 1. se 
efectueijS grabnic şi bine la

F. t e l le r ,  Strada Isror No. 59
Asemenea se găsesc tot-d’a-nna in dee 

posit: Ţevi de vlumb, ţevi de fer şi d- 
tocî in diferite dimensiuni, precam şi bu
căţi confecţionate de tuci pentru diferite 
construcţiuni.

Transmisinni, cuieleş. e. 1., un mare de
posit cu preţurile cele mal eftine.

(777— 1)

s a mu
tat Ca-DOCTORUL BLUUENFEIH

lea Moşilor No. 27 vls-a-vie de Pomu-Verde 
(Tamis.) ___________

m

E .  K E I L H A U E R
S T R A D A .  I 8 V O R

efeduetfă orUre lucrare de fondărie după 
modele, desluşiri seă desemnurl date.

Se asigur&să buna esecutare cu 
Materialul cel mal bun. ! r<&

1 MAG AS INUL DE LINGEK1E DIN Y1ENA
Calea Mogoşâi, Palatul »Dacia* (a doua prăvălie de la colţul Lipscaniei.)

D E S F A C E R E  T O T A L Ă
cu mare scădere de preciu

din caisa u i m i i r i i  cela! mari ale tartarilor.
Cele mal nuol şi cele mal moderne

IE» H  E  O  T T  IMI
Fuste, Capóte şi CosstumurI de flanelă, Camisóne, Ciorapi, tiiletce, 
Brobóde, de l&uă şi de bumbac, PlapămI de flanelă, Camisóne, Pantaloni 
şi ftaste de Piquet de érná, Hăinuţe de copil, mantale de plúie de flan elfi.

L I M E M E  P E N 1 R Ü  B Ă R B A Ţ I,, D A M E  Ş I  C O P II
Alegerea cea mal bogată şi ma e pentru tóte c ásele Societăţii.

OLANDA, CHlFFON şi MADAFOLAM
in tóte io bucăţi întregi ţi jumătăţi, provenind din fabrícele cele mi. 1 renu

mite de boemi* ţRumburg), Belgia, O anda, Francia ţi Englitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PR0SÓPE, ŞI BATISTE
de or.-ce calitate şi mărim-, batiste francese de l.no, batiste brodate şi de den

telo, batiste colorate etc. etc.

GÏÏLKfiE SI ÏAACHITE TENTED BAKBATl SI DAME
de oil-ce fason modern, de ort-ce mărime, garnituri brodate, cravat«-, fichas de àentele 

CORSSETTE DE FRANCIA ŞI G eRMMANIA, ROBES DE CHAMBRES,
D em ie-C a p o t s , L o n g - S h a w l s , Ş a l u r i d e  C a c h e m ir  n eg ru .

Zestre complete de 80Ù fr. până la 5000 fr.
Orl-ce comandă in ramurile lingeriti ş broderiei se primesce şi se va 

esecuta prompt in atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURâNT FICSAT
Faste de flanelă francesă dif. col. a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18. 
Ciorapi de lână „ „ , 1.50, 2, 2.50, 8.60 şi 4.60.
Flanele de bambac 1.50, 3.75, 5, 7.
Flanele de I6n& 5, 6, 8, 12.
Brobóde de lână fină franci 3.50, 5. 7.50, 9.50.
Plapumă de iönä curată 18 până la 45 fr.
Hăinnţe de flanelă fină 6, 8.60, 10 şi 14 fr.
Capóte petnrn dame, de flanelă a fr. 8.50, 14, 28, 38.
Camisóne de piqoet de érnâ a fir. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piquet de ernă a fir. 4. 6, 8.25.
Foaie de piqoet de érna a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costnme pentru dame, de flanelă francesă a fr. 32, 41, 58 şi 72.
Mantale de plóie de l6nă fină a fr. 30, 38, 48, 65. 
Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. 5, 6, şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, cn pept, galere şi mánchete de Olandă (şi lără 

gulere) a fr. 7, 8, 9.50.
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi J5.
Cămăşi de Oxford Englesescl color, garaniate a fr. 4, 6, 8.50.
Cămăşi peutiu dome, de Chiffon cu garnituri şi brodârie a fr. 4 ,5 , 6, 7.50. 

pentruCămăşi pentru dame de 
7.50, 8.50, şi 10.50.

Olandă semple şi cu bioderie a fr. 5.50,

Cămăşi pentru dame de i  landa tu biedern séü cu dantelă fină, a 
fr. 12, 15, 18, 23.

Cămăşi de nópte dd dame séü de baibaţt a fr. 5, 7, 9, 11 şi 
Camisóne simple garnisite a fr. 3.60, 4.50 şi 5.50. ____

17.

Camisóne tu broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9.
Camisóne tu broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.50, 11, 14 şi 17.
Pantaloni pentru dame, ample şi garnisiţi a fr 3. 4, 4.50, şi 5.
Pantaloni pentru dame, brtdaţi a fr. 4.50, 6.50, 7.50 şi 9.
Pantaloni pentru dame, de Olandă fină cu broderie séñ déntele a fr. 

7.50, 8.50) 10.50, şi 12.
Fuste de Costume cu plise a fr. 4.50, 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 cu plise, cu broderie şi cudentele afr. 8.50, 11,15, 18, 26.
Corsete de dame a fr. 5.50, l i  şi 14.
6 Quiere bărbătesc! calitate bună iu 4 iţe a Ir. 3 şi 4.
6 Mánchete calitatea 1 a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.
6 Quiere 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 lied adevărată cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14. 
6 Batiste de litd cu litere brodate fin a fr. 15, 18 şi 22.
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4.
5 Batiste colorate tivite, calitäte solidă a fr. 3, 4 şi 5.50.
6 Batiste de OlaLdă, tivite şi cu mai gin colorate a fr. 5, 7 şi 9.
Fiţe de mese de Olanda albe de 6 pnrsone 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 mese de Olandă albe de 18 persóne & fr. 16, 28, 36, 48, 56. 
Feţe de mese de Olandă damast 24 persóne a fr. 33, 54, 69, 75.
6 Şervete de masă albii 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 curată a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10.50.
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.
1 Bucata de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.
1 Bucată de Olandă Rum burg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90.
1 Bucata de Olanda de Belgia a fr. 62, 75, 110.
1 Bucată de Olandă de Rnmbmrg 3 coţi de lat, 21 coţi de lnngă 

a fr. 35, 48 şi 68. __________
1 Bucata de Chiffon franţnsesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
1 Bucata de percăil .franţusnsc de 45 coţi a fr. 28, 28, 34 şi 42. 
1 Bucată de Madapolam a fr .  16, 19, 23 şi 33.
Mal multe de 1000 ceti resturi de pânză, Chlfon, Oxford ţi Pichet tn oupine de S, 6, 8,10 fl 18 
eeţi, se vinde mal alee tirte eltin, insă numai până oand se va sfîrşi depositul »cestora.

Magasinnl de lingerie din Yiena
Calea Mogoşdiel, Puiuţul »Dacia«, (» doua prăvălie da Ia oolţnl Lipscaniei.

MARE SUCCES.

V E L O U T I N E AVIS.
esto o

FAINĂ DE OREZ
de o deosebită specialitate, fore fină, ne- 
simţibilă, preparată cn Bismut, şi posedă 
calitatea cea fericită , a da feţei omului.

FRLSC1TATEA NATURALĂ
a tinereţel.

C H .  P A T ,
Parfumeur la Paris, 9, rue de Paix.

Deposit in Bucuresci la farmacia d-liă 
I'. YV. Zürner, şi la d-uu Appel & C-ie

UH DOMN cunoscând bine ¡imbele francesă iţa

In urma participării cstraordii 
nare a publicului român la loteri ţ 
de Stat Hninbargdnă, priimim îi 
fie-care merefl invituţinn! dii!*| 
partea mai multor firme de acolc W ’ 
cari vor să prirr.escS di 
acestor lese în România 
acordSrei nnuî provision. 
unei corespondenţi mare aşa de car I 
gătâre, ne este imposibil de a re» j 
pânde fie-cărul în parte, şi declarant] 
prin acesta că nu instituim nici < 
agentură pentru vemj rea acestog  
lose, de ore-ce nu ne este cn pu-r 
t nţă d j a plăti p-ntrn ven^aree j 
acestor lose ver'on provision, fiind/ 
că noi vindem numai losurl ori'* 
ginale. Hamburg S ptetubrie 1878] 

Biuroul principal de loterie
liană, germani şi spaniolă (pussabil), 

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

A se adresa sub iniţialele 8. A. la redacţia I 
Retboiului, sau strada Mihaiu-Vcdă No. 86.

isenthal & Co.
Hamburg.

rcxxxx-a-xxxxx-a-xxxxx-a-xxxxi;
X
X
I
•
I
X
X
X
I

PLANTE DE F M G I

I
X
X
X
I
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Acum fiind timpul plantărel fragilor, recomand fragil sub
scrisului, din cele mal frumdse specii francese şi englese, 
fructul fdrte mare, gustul admirabil.

Pentru plantele vândute anii precedenţi, am priimit laude 
şi mulţămirl. Mal puţin de 50 plante nu se espediază în pro
vincii. Rugăminte a se adresa la

J E A N  Y E R M E  (JLLIN
Grădinar la D nu G. C. Philippescu 

Strada Dionisio No. 4a.

v : x x x x x - s - x x x x x « s » x x x x - $ - x x x x x .

iN.V

ADEVERATE INJECTIUNI Şl CAPSULE

R  I C O
F A V R O T

Aceste Capsule posedă proprietăţile tonice a Gudronului adăogate pe lângă ac
ţiunea antiblenoragică de Copahu. Ele nu obosescu stomahul şi nu provocă nici 
diaree nici gretă ; constituescu medicamentul prin escelentâ in tratarea bólelor 
contagióse a ambelor sccse, scurgeri vechi seú recente, catare a beşicei şi curze- 
rea fără voie aurinului.

Pe la finele tratamentului, şi când ori-ce durere a dispărut, usul 
IN JE C Ţ IU N U  R IC O R D

tonice şi astringente, este miijilocul infailibil de a consolida vindecarea şi de a 
evita íntércerea.

ADEVERAT SIROP DEPURATIV
I C O

F  A  V  R  o T
Acest sirop este neăpart pentru a vin deca ou desăvârşire maladiele pelei şi pen- 

rşi de a ourăţi sângele după un tratamentu anti—sifilitic. El feresce de tóte 
accidentele ce pot resulta din sifilis constituţională.
tru a sfir

Publicul, trebue a lepăda, ca contra facere periculâsâ toto medicamentele | 
RICORD, care nu voru purta sigliulu C. FAVROT.

DEPOSITO GENERAL.— F* Favrot, 102, strada Richelieu, in Paris ; In
lassy, Racovits, Fonia ; Bucuresci, Rissdorfer, Zumer, Theil; Galatz, Tatu- 

seschi, Marino Kurtovich; Braila, Petsalis, Kaufmes; Crajova, F. Pohi,
Plojesti, Schuller ; Barlad, Bretlner, şi in tôle farmaciile.

ANUNCIU IMPORTANT.
CIL MAI VICfllD 81 BENDITO MAGASIN

LA STÉUA ALBĂ
SUB FIRMA

m o m
Strada Carol I No. 5.

(Curtea Vechie) 
vis-à-vis de SIg. Prager

Strada Carol I No. 5.
(Curtea Vechie) 

vis-à-vis de Sig- Prager.

I Am ondre a insciinţa pe onor. PT. Public că mi-a sosit pentru 
sesonnl de iarnă un bogat asortiment de Încălţăminte pentru Bărbaţi, 
Dame şi Copil, după fasâuele cele din nrmă, — precum şi un mare 
transport de Cisme lungi de Lak rusesc, de Incht şi de Vacs, ca şi 
Mantale de Cauoiuo pentru pl6e, prima calitate; asemenea şi Galoşi 
de Gnmi.

Sub-semnatul adno mulţumirile mele onor. PT. Public pentru în
credere ce a dat menţio atei mele firme de un interval de 12 ani 
oare pănă acuma a depus probe suficiente de fina calitate a măriei 
ca şi de eftinatatea preţurilor, sperând că şi de acum înainte, va 
bine-vol al da concursul uefi găsind tot-d’a-nna atât mărfuri fine 

i fi fasonate cât şi preţuri fdrte moderate.
| Cu tdtă stima *

PH1L1PP GOLDSTE1N. |


