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Ploescl...................7.12 d
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(Agenţia Havaa)
(22 octombre, 4 ore seara)

Viena 14 ootombre.
S. FortSreţa Cladns din sangiacnl 
l’n predat la 20 oct. firă nici o 
la fost pe datfi ocupată de oşti 
ţce,
oficiale din Viena |i  din Pesta 
risorile adresate de împăratul 
ţel de Auersperg şi cătră Tisza 

le exprima recunoştinţa pentru 
ea care s’a executat mobilizarea
w

Intatea Sa ăi însărcinează asemenea 
tş,ami in numele seu populaţiilor pen- 
< >rdilt de patriotism  şi pen tru  in - 

a i i '-tată faţă cn familiile reeerri- 
P ev răniţii.

Londra, 22 octombre 
^grafiaza din Pesta către ziarul 

D. Tisza a declarat duminecă 
a ocupat Bosnia ca să pună 

vismulol şi să înlesnească rege- 
orciel.

Londra 22 octombre. 
Şuvalof a cerut să se retragă.

{p i  a respins cererea.
Să sgomotnl că Fnglitera sileşte pe 
să faoa paşi către cabinetul din Pe
rj:, ia Kop d’a cere ta Roşii să pă- 

gprwjma Constantinopolulul.
D  i răspuns, dar răspunsul Iul nu 

piar.

V 1il  Octomvrie 8 ore seara)
Viena, 22 octombre.

Mho ordin de zi, publicat in urma 
ocupării Bosniei şi Erţegovinel 

a demobilizării parţiale a arma- 
apare, împăratul a exprimat mnl- 
neralilor, ofiţerilor şi soldaţilor, 
ferit multe decoraţii.

Berlin, 22 octombr’.
, Monitorul «Imperiului* publică legea 

în contra socialiştilor care astfel va intra 
imediat tn vigoare.

«
(23 oct.— 9 ore dim.)

Londra, 22 octombre. 
|egrafiaza din Bombay către «Ti-

tirila energice ce s’aQ făcut par a
0 acţiune contra Afgan Iei este 
şi neinlăturată.

Pesta, 22 ootombre. 
jjbră că ş« dinţa partidului liberal 
ţtrat că majoritatea Reicbstagu- 
cîştigată pentru mănţinerea ca-
1 Tigza. Cu toate că se aşteaptă 

|ţ foarte vil asupra  politicii externe,
ijjlpoate prevedea că politica gnver- 
Ue să trinmfeze.
B L

Viena 22 octombre.
il austriac pentru 1879 stabileşte 

K t de 15,310,000 floriul, in cari se 
|j| ţi cele 3 milioane întrebuinţate la 
n ţia  de monumente publice şi de 
[fje. Bugetul pe 1879, comparat cu 

|  pe 1878, este prin urmare îmbu
na 8 milioane.

Viena, 22 ootombre.
Ira deputaţilor.

\ ilentnl nonei camere mulţumeşte 
pentru vitejia intru adevăr antică 

ktat.
rnul depune bugetul pentru anul 
I un proiect relativ la emiterea a 
I şi cinci milioane de rentă în aur 

i face faţă nevoilor extraordinare, 
îopp propune o moţiune tinzănd a

Î»guvernul să explice lămurit sco
li'icel sale exterioare.

BUCUREŞTI
Mercuri, 11 (23) octombre

Era lesne de prevăzut, că acel 
compromis din Sen at, ce formează 
astăzi puntul de purcedere al mul
tor articole politice in ziarul „Pressa* 
să fie o ocazie binevenită pentru or
ganele radicale de-a se bucura de- 
închipuita desbinare in partidul con
servator şi de-a ironiza slăbirea a- 
cestuia.

Noi din parte-ne credem că o fur
tună de hărtie nu e in stare nici 
cănd să risipească convingeri bine 
formate şi unitatea aceea, care se 
naşte din comunitate de interese şi 
de vederi. De aceea ori căt de mare 
ar fi bucuria „Românului“, ştim că 
ea nu e de loc justificată şi cel pu
ţin nu ne atinge pe noi, cari de la 
’nceput şi până acuma am rămas 
consecuenţl, descoperind pas cu pas 
minciuna şi duplicitatea politicei ra
dicale- şi neamăgindu-ne prin nici 
una din apucăturile partidului radical.

Limpede şi in mod neîndoios a do
vedit d. Maiorescn in Cameră, că 
ministrul nostru de externe ştia des
pre pretenţiile Rusiei asupra Basa
rabiei şi cu toate astea n’a spus 
Chmere! nimic, şi cu toate astea a 
dus armata peste Dunăre, ca să se 
lupte in interesul celora, cari aveaţi 
să ne sfâşie ţara.

Şi când ţineam seamă de ştirile 
ce ne venead din ziare străine, din 
Rusia chiar, in privinţa aceasta, 
eram numiţi calomniatori; şi când ne 
rugam lui Dumnezed să fac â a trece 
păharul acesta de dinaintea noastră 
şi a nn se implini ceea ce vedeam 
apropiindu-se ca fatalitatea, in c-ărel 
unde pluteaţi cu mulţumire roşii, n- 
tuncl eram acuzaţi, că vorbim răfl 
de partidul fanarioţilor şi de nobilul 
seu aliat.

De-aceea era evident, că oricât 
de identice ar fi in de altmintrelea 
principiile fundamentale ale parti
dului conservator, numească se el 
dreapta, numeascâ-se centru, nu ne
am putut asocia la darea unul bil 
de indemnitate peutru actele acestui 
ministeriti, care-a făcut atât de bine 
trebile Rusiei şi atât de râd pe-ale 
României.

Ceea ce e mal hazltâ insă e de 
sigur ştirea ce-o comunică „Româ
nul“ cititorilor săi, cumcâ „Timpul“, 
zi „Timpul* a devenit socialist. Pen- 
trucă arătăm, cum ţăranul nostru 
fie proprietar mare, fie mic, e singu
rul producător real in această ţară 
şi cum din spinarea acestnl ţăran 
se nutresc toţi paraziţii liberali, im*

puindu-I statului netrebnicia lor in
telectuală şi morală, de-aceea noi 
am devenit socialişti, ba mal mult 
comunişti şi nihiliştl.

Dacă arătăm ca prin calamităţi 
economice ţeranu), care e proprietar 
şi producător, dă îndărăt şi se stin
ge prin greutatea birurilor, că fie
care număr din „Monitor* cuprinde 
liste lungi de dări comunale, jude
ţene etc. cari ja ultima linie se plă
tesc din punga ţăranului pentru a 
intreţine o administraţie boţească, 
atunci noi — suntem socialişti se *n- 
ţelege. Şi daca vom spune^ că popu
laţiile noastre orăşeneşti ad pierdut 
— prin importarea mărfurilor străine 
de tot soial — p&nea zilnic şi sunt 
reduse, parte la proletariat, parte 
la precupeţirea băuturilor spirtoase 
ăi a obiectelor de consumaţie zil
nică, adecă trăiesc din scumpirea 
artificială a acestor obiecte —  atunci 
„Românul* va zice că suntem so 
cialiştl.

Tot atât de nepotrivită e citarea 
in această privire a unul alt articol 
din „Timpul*:

Despre articolul intitulat Mişcările 
din Rusia, n'avem de cât a repeta, că 
este o corespondenţă din „Journal 
des Débats* —  ziar, care In orice 
caz numai socialist nu e. E de sine, 
Înţeles, că ori căt de criminale ar 
fi mişcările din Rusia noi nici le 
combatem, nici le aprobăm. împă
răţia vecină s’a isolat atât de mnlt 
de restul lumii, In cât mişcările din 
lâuntrul el nu lnriuresc Intru nimic 
spiritul public al Europei şi sunt 
afaceri curat ruseşti. Pentru străi
nătate ele ati valoare, numai Intru 
cât impiedecâ saü Înaintează sco
purile guvernului rusesc şi poate că 
acest din urmă, ocupat Îndestul In 
lâuntrul ţării sale, va exercita un 
amestec mal puţin simţitor In afa
cerile altora In afară. Interesul ce’l 
aü ziarele străine —  putem zice 
toată pressa europeană —  pentru 
acele mişcări e cn totul identic cn 
al nostru şi nu priveşte de cât in
fluenţa, pe care ele ar putea-o avea 
asupra politicei esterne a Rusiei. 
Asta’l destul de lămurit pentru a 
arăta deplina noastră neinteresare 
fie In afirmativ fie In negativ —  
pentru mişcările dintr-o ţară, care 
am dori să ne inspire pe de a pu
rurea tot atât interes, precât ne 
inspiră Afganistanul de ex., chiar 

dac'am trebui să renunţăm la o- 
noarea de-a vedea pe d. Slâniceann 
ministru plenipotenţiar la curtea 
din Cabul.

Nu ştim pentru a căţea oară cată 
să repetăm, că ‘reflecţiunile noastre 
na le mal facem „Românului* în 
deosebi.

Acest ziar a minţit de atâtea ori

pe socoteala noastră, cănd cu ban
dele de săcul, cănd cu desminţirile 
in privinţa banilor de hărtie, şi 
in cestiunea Basarabiei, cari toate 
s’ati dovedit din parte-i ca nevred
nice apucături, incătjnol faţă cuzia- 
sul fanariot nu mal suntem in po
ziţie de apărare. Suntem prea sus 
pentrn ca să ne poate atinge. Am 
spus totdeuna adevărul şi nu ne-am 
înjosit a intrebninţa apucăturile 
coţcăreştl ale foilor fanariote. De
plângem, că generaţia de astăzi ae 
dă ocazie de a spune atâtea adevă
ruri dureroase şi că mal ales par
tidul aşa numit liberal ne impune, 
prin netrebnicia sa intelectuală şi 
morală, datoria sfântă de a '1 con
state zi cn zi. Dar dacă poziţia noa
stră prin apărarea fără incunjur a 
adevărului divine grea din cauza a- 
lianţel naturale a celor mărginiţi 
şi a celor răi contra noastră, de pe 
altă parte calomnia şi minciuna nn 
ne pot atinge. Săgeţile neputincioase 
ale progeniturel importate a Fana 
rulul se frâng fără putere de pa 
văza noastră. Statornici şi conse* 
cnenţi de la incepnt, nimeni nu ne 
poate arăta o singură deviare din 
calea ce ne-am prescris-o.

D IN  A F A R Ă

Un articol al ziarului italian Opi- 
nione se ocnpă de politica italiană 
in privirea Bosniei şi a Herţegovi 
nel şi cercetează dacă anexiunea a- 
cestor două provincii la Anstria e 
sad nn in interesul Italiei. Foca zice, 
că cea mal mulţumitoare soluţiune 
a cestiunil orientale ar fi fost auto
nomia deosebitelor naţionalităţi. Dar 
această soluţiune ar fi fost grea 
ântăiu din canza amestecului de ra
se. al doilea pentrucâ Rusia a igno
rat acest principia, neapărând de 
cât pe Slavi, atingănd pe Români, 
sacrificând pe greci.

Optnione întrebă, dacă e in inte
resul civilizaţiei şi al italiei in deo
sebi, ca Rusia sa domnească fără 
limite in Orient, sad dacă din ¡con
tra. inriurirea puterii ruseşti nn tre- 
bue moderată prin Austria. Opini- 
one constată acţiunea civilizâtoare 
a Austriei, care a deslegat proble
mul de-a forma o împărăţie din de
osebite naţionalităţi unite.

Opinione crede că o Austrie pu
ternică şi stimată e neapărată pen- 
tru interesele Italiei, căci dacă Au
stria s ar slăbi sau dărâma, pansla
vismul ar pune mâna pe Orient, pan- 
germainsmul sa r  folosi de ocazie 
pentrn a ajunge la marea adriaticâ. 
Italia trebue deci să deie Austriei 
conlucrarea sa sinceră şi pe calea 
aceasta se poate ajunge mal uşor 
la o rectificare echitabilă de grani

ţe , dorite de Italia, căreia insă nu 
i se sacrifică binele şi pacea patriei.

„Fremdenblatt* primeşte din Bom
bay o scrisoare cn data de 20 Sept. 
al cărei cuprins e următorul :

Delà tovarăşi de cale a ambasa
dorului Gulan-Hussém-Ehan, care a- 
vea să ducă — după cum se ştie 
—  cele două scrisori ale vice-rege- 
lul cătră Şir Aii, ad venit săptă
mâna trecută scrisori cătră cunos
cuţi de ai lor din Pesaver, Simla şi 
Bombay. Aceste scrisori cuprind a- 
mânnnte interesante asupra călăto
riei ambasadorului de la Pesaver la 
Cabul. îndată ce intră in trecâtoa- 
rea Klujber, anume, in apropierea 
fortului afgan Aii Musid, fu oprit 
in loc de ofiţeri afgani, carl-’l între
bară ce scop are călătoria lui. Ace
şti ofiţeri comunicară apoi coman
dantului fortnlol ceea ce li se spu
sese, care dete fără preget permi
siune, ca ambasadorul să şi urmeze 
dramul, dar cn condiţia ca pe drnm 
să nu intre in conversaţie cu tribu
rile, cari locuesc in imprejurimile 
trecătorii. îndeplinirea acestei con
diţii s ’au făgăduit şi s’a ţinut stric- 
teţâ. Când a dona zi mal multe că
petenii a triburilor afride din apro
piere apărură înaintea cortului am
basadorului, cerănd audienţă, fură 
refuzaţi.

In Dgellalabad ambasadorul a fost 
prjmit la porţile oraşului de guver- 
norul civil şi de cel militar, de mal 
multe ulemale şi de o mare mulţi
me de popor, apoi intră in oraş şi 
conâci in casa gnvernorulnl civil. 
In aceeaşi zi primi vizitele celor mal 
însemnate ulemale, cari declarară 
pe faţă, că tot poporul afgan e mul
ţumit cu purtarea principelui săd 
faţă cu guvernul englez şi că e ho- 
târit a apuca armele şi a svărli in 
vazia afară din ţară, pentru a-şi 
păstra şi de acnma 'nainte neatâr
narea. Câteva daruri, consistând din 
arme, cărţi ş. a. pe cari voi să li 
le facă ambasadorul, el le refuzară 
pe motivul, că nu pot primi nimic 
înainte de-a şti, cnm va fi primit 
de Emirul. Deci să ’şi păstreze da
rurile până la in toarcere. Tot ast
fel de vorbe auzi ambasadorul şi 'n 
alte araşe prin care trecu. Guver
nul nostru ar putea inţelege din 
toate acestea, că dac’ ar porni in
vazie in Afganistan, va avea a face 
cu tot poporul afgan nu numai cu 
Şir-Ali, după cum işi inchipueşte.

Din Cabul se vesteşte, că Şir-Ali 
âncâ de pe la începutul lunii a dat 
ordin, ca să se sporească la numă
rul indoit lncrătoril in fabricele de 
arme, ca să se poată înarma cât de 
curănd 200,000 de oameni. Funcţio
narii de pe la graniţe primiră or-
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din de-a controla strict pe orice 
străin şi de-a se informa cu ce scop 
vine in Afganistan. Totdeodată li se 
dete dreptul de-a decapita la mo 
ment pe orice spion. In urmarea a 
cestora comunicaţia intre India şi 
Afganistan a scăzut in mod consi 
derabil.

Vorbind despre discursul d-nulu 
Crosse. ministrul de interne al An> 
gliei, pe care l'a ţinut la un ban 
chet ce i s’a dat de cătră conserva
tori, »Journal des Débats* spune ur
mătoarele :

Era oportun de a auzi pe un mi
nistru englez susţiind, că ţara sa n'a 
renunţat la misinnea civilizătoare, 
pe care s’a legat a o implini in Asia. 
Fiindcă dela congresul de Berlin şi 
pănă acuma nu s’a făcut nimic pen
tru nenorocitele populaţiunl ale Asiei, 
pe care le făcuserăm să intrevază un 
viitor atăt de frumos de pace şi de 
progres, s'aü găsit indată spirite 
răutăcioase gata a declara, că An
glia s a servit de un pretext puţin 
sincer, penţru a acoperi cucerirea 
Ciprului, dar după ce şi-a asigurat 
posesiunea unul post militar, pe eare 
l-a doiit de mult, ea nici va mal 
găndi la făgăduinţele, pe cari le-a 
proclamat dinaintea Europei. Noi 
din parte-ne n’am împărtăşit nici 
odată această opinie ponegritoare. 
Dacă Englitera n’a inceput ancă re
formele i siatice, nu i-a lipsit bună
voinţă, ci puterea. Se ştie cu ce pie
dici se luptă diplomaţia engleză la 
Constantinopol. Ruşii, cari n'aü în
cetat de trei ani de-a osteni Europa 
cu filantropia lor şi cari aü făcut un 
resboiü crunt sub pretextul de a asi
gura fericirea Bulgarilor, nu cruţă 
nimic pentru a opri pe Englitera 
da la regenerarea administraţiei A- 
siel mici. Asta se numeşte desinte
resare şi umanimitate. Diplomaţia 
moscovită, reluăndu-şl tradiţiile din 
Constantinopol, împresură pe nefe
ricitul Sultan cu toate intrigele 
prin cari a adus pierzarea lui Ab- 
dul-Azis. Se zice chiar că întrebuin
ţează oameni, cari aü servit-o bine 
pănă acum şi că Mahmud-Nedim e 
instrumentul acestei conspiraţii de 
palat, a căril succes ar grăbi pier
zarea definitivă a împărăţiei oto
mane. Ambasadorul englez luptă in- 
tr’una contra dificultăţilor aproape 
imperceptibile, pentrucâ se strecură 
in lăuntrul palatului şi îmbracă 
toate formele seducţiunil, fricel şi 
corupţiei. Cu toate acestea ambasa
dorul englez a dobăndit un avanta- 
gin însemnat, dacă e adevărat ceea 
ce zice .Corespondenţa politică*, 
cumcă s’a stabilit inţelegerea intre 
Poartă şi Englitera in privirea a patru 
puncte : 1) Crearea unei jandarmerii, 
compuse de creştini şi musulmani 
şi comandată de ofiţeri englejl, 2) 
instituirea unul asesor englez pe 
lăngă toate curţile de apel din ca
pitalele vilaietelor, 3) numirea de 
guvernorl pentru cinci ani cu con
simţirea Engliterel; destituirea lor 
să se facă asemenea cu in voire en
gleză, 4) numirea unul casier gene
ral al impositelor in orice vilaiet 
cu consentimentul Engliterel şi în
locuirea dijmei cu o dare fonciară.

Ziarele străine aduc resumatul dis
cursului— program rostit la Pavia, 
înaintea alegătorilor săi, de cătră 
d. Cairoli, ministrul prezident al I- 
ta lie l:

»Respectul legilor, a zis d. Cairoli. 
va fi totdeauna principiul temeinic 
al politicei ministerului, in privinţa 
saă a dreptului de întrunire sah a 
dreptului de asociaţie. Libertatea vo
tului electoral, trebue să fie deplină 
şi întreagă.*

Prezidentul consiliului italian a 
atins cestiunea finanţiară, declarănd 
că guvernul stărueşte in hotăririle 
sale in privinţa reducerii şi supri
mării ulterioare a taxei asupra mă- 
cinişulul. Condiţiile visteriel ingă- 
due această mesură pe care dorin
ţele unanime ale ţării o reclamă de 
mult. Bugetul pe 1879 se înfăţişează 
cu un excedent de 60 milioane de 
venituri asupra cheltuelilor. Taxa ce 
s'a părăsit n’are prin urmare nevoie 
să fie iulo uită, afară numai de nu 
s’or ivi evenimente neprevăzute, şi 
in acest caz ţara nu se va da îna
poi de la un noh sacrificiu.

Aplicarea mutuală a tarifului ge
neral dintre Italia şi Franţa, pe 
care necesităţile situaţiei l’ah impus 
n’a turburat intre cele doă ţări le- 
găturile de amiciţie, nici n’ah ridi
cat speranţa unei nouă inţelegerl 
Negoţierile incepute cu Astro-Unga- 
ria promit mult. Asemenea şi nego
ţierile cu E!veţia vor reîncepe. Gu 
vernul regelui rămăne credincios me 
todel tarifelor convenţionale.

In ceeace priveşte cestiunea bi
sericească, cebinetul italian se ins
piră de respectul cel mal scrupulos 
al dreptului public in vigoare, fără 
să voiască a fi nici slab nici ag
resiv.

Se vor prezintă proiecte pentru 
reforma electorală şi cea adminis
trativă.

Trecănd la politica străină, pre
zidentul consiliului italian constată 
că lucrarea timpului a corijat multe 
greşeli.

Plenipotenţiarii italieni , inter
preţi credincioşi la Berlin al instruc- 
ţiilor guvernului regesc, văd astăzi 
că opinia publică, chiar in Italia, 
ratifică judecata ce Europa liberă 
întreagă a făcut asupra atitudinii 
lor in Congres. Urmănd mereh li
nia de purtare ce le comandat) îm
prejurările şi mărginindu-se scru
pulos in rolul de conciliare ce voinţa 
unanimă a ţării dictase guvernului, 
plenipotenţiarii regelui s’ah silit să 
apere, in marginile putinţei, şi mal 
ales pentru Romănia şi pentru Gre
cia, principiile cari sunt chiar te
meiul existenţii noastre naţionale. 
Ei aii sprijinit cu putere delibera- 
ţiile privitoare la egalitatea reli
gioasă şi la libertatea comercială.

Căt despre ocuparea Austro-Un- 
gară in Bosnia şi in Erzegovina, 
plenipotenţiarii italieni, potrivit in- 
strucţiilor primite, nu s’ah pus in 
potriva votării unanima a cole
gilor lor, ci s’au mărginit a formula 
nişte cereri avănd de scop să defi
nească mal bine caracterul ocupa
ţiei. Ast-fel Italia a eşit din Con
gres fără a fi espusă la primejdiile 
izolării nici la sorţii intreprinderilor 
aventuroase. Astăzi Italia este şi 
vrea să urmeze a fi cu toate pu
terile in legături de cordială amici
ţie, şi să mănţiă o politică fermă, 
demnă şi streină de orl-ce veleitate 
îndrăzneaţă.

Prezidentul consiliului Italian şi-a 
terminat discursul prin tr’un toast 
pentru gatrie şi pentru rege, care, 
ca moştenitor al virtuţilor părinteşti, 
duce Italia cătră glorioasa el ursită.

ori e mal bine informat de căt in* 
suşl d. ministru de externe, — ceea 
ce se explică prin faptul foarte na
tural că ziaristului este permis de 
a spune, intru cât nu-I sunt comu
nicate sub pecetea secretului, lucruri 
pe cari omul de stat in exerciţiul 
sacerdoţiului set) nu le poate co
munica fără de o vinovată indiscre- 
ţiune, — »Romănia liberă*, zicem, 
care pănă mal alaltă-ieri at) spriji
nit cabinetul actual cu cea mal mare 
ardoare, din »tot sufletul", vine ieri, 
prin articolul set) de fond, şi spune 
curat eâ ministeriul Brătianu este 
»ostenit, slăbit, fără putere, fără au
toritate", că »numai represintă ma
rele partid libera], al cărui stat ma
jor se afla, acum câţl-va ani, la Ma- 
zar-paşa, ci numai o fracţiune a a- 
cestul partid, fracţiunea cea mal 
numeroasă, dar şi cea mal puţin 
pregătită la inţelegerea statului, frac
ţiune care, neinfâţişând nici destule 
garanţii materiale, nici garanţii in
telectuale, a căzut ca lăcustele pe 
budgetul ministeriulul de interne, 
pe care de la primăriul unei comu 
ne rurale şi pănă Ia directorul mi 
nisteriulul, toţi il toacă cu o lăco
mie de lihniţi.*

Nu se poate înfăţoşa un tablou 
mal înfiorător despre starea de de
cadenţă, corupţinne şi disolnţiune 
de căt acesta pe care ni-1 pune sub 
ochi organul liberal din capitală.

Această administraţinne de »lă
custe, ah fost lăsată cu toate a 
ceste in pace aproape doi ani de zile 
ca să »toace cu o lăcomie de lih
niţi* nu numai budgetul ministeru
lui de interne ci mal toate budge
tele cu întinsele şi grasele domenii 
ale statului, care ah devenit un eldo
rado ne mal pomenit de locmale, 
chilipiruri şi căpătuiri.

Şi cu toate acestea »România li
beră* n’a găsit până acum nici nn 
cuvânt ca să osândească, ca să stig
matizeze această sistemă de guvern 
de corupţiune şi incapacitate cum nu 
s’a mal pomenit să aibă vre odată 
ţeara noastră.

Dar să mulţumim lui D-zeh că 
»ţeara este scăpată de prăpastie," 
că »primejdia este trecută," căci 
s’ah putut deslega in sfârşit şi bu
zele încleştate ale .României libere,*

Bine că am ajuns sa auzim vorba 
mare şi adevărată, spusă ,cu cuget 
curat* cabinetului Brătianu, de or
ganul din strada Lipscanilor, că gu
vernul „aşa cum mege, nu merge 
bine 1“

Slavă Domnului că am văzut resâ- 
rind lumina!...

Disoluţiunea coaliţiunel de la Ma- 
zar Paşa este descrisă de „Rom. lib.'* 
cu colori tot aşa de energici ca şi 
decadinţa guvernului.

Guvernai Brătianu judecat 
ziare liberale.

de

Slâbiciuuea nepriceperea şi lipsa 
de autoritate a cabinetului Brătianu 
ah inceput, in sfârşit, a fi recunos
cută şi dată la iveală chiar de către 
amicii săi cel mal devotaţi.

»România libirâ* un organ libe
ral care se inspiră de la un mare 
bărbat de stat, organ care de multe

In camera deputaţilor, pe care, pănă mai 
ieri, se rezema pnternic, cabinetul, schizma 
partidului liberal este şi mal manifestă, 
aşa că sitnaţinnea parlamentară a minis
terialei, este aproape identică cn a cabi
netului Catargi, in ultimele lnnl ale esis- 
tenţii sale constitnţiunale. O mare parte 
dintre liberali s’au desfăcut de mănuchiu! 
credincioşilor fetişisti, şi duc o viaţă in
dependentă de cabinet, ca fracţiunea mol
dovenească, sad sunt grupaţi in prejurul 
unui steag, in resboid ca ministeriul, ca 
cel din constelaţiunea Vernescu.

Această schismă din partidnl liberal s’a 
văzut bine, cn prilejul însemnatelor des- 
bateri din urmă. Cine’a susţinut, in aoe 
ste grele împrejurări, guvernul ? — Numai 
d. P. Grădişteanu. ScoteţI pe Grădişteann, 
Fleva şi pe alţi doi-trel, şi vedeţi cu ce 
capacităţi mai rămăne maioritatea votătoare, 
Uitaţi-vă in cămpul adversar, şi veţi in- 
tilnî mal multă valoare intelectuală: o 
forţă in contra căreia de-abia resistă rân
durile dese ale plutoanelor ministeriali, 
conduse cn mult devotament de căprarii 
partidului.
.  ,  . . ........................................... ! . .

Această schismă denotă o stare mala

divă a partidului liberal... Causa acestei 
stări, este in disposiţiunile egoiste ale ce- 
lora, cari ad deturnat alianţa de la Ma- 
zar-paşs, in folosul fracţiunii, aşa namite 
roşie, (şi a fracţiune! aşa zise libere f i  in - 
tlcpcndete trebnea să adaogă »Rom. lib." ca 
să fie exactă. Nota RedacţO, şi cari printr’- 
această manoperă, de o abilitate nereco
mandabilă, ad instrăinat o mulţime de ele
mente sănătoase din partid şi ad decis pe 
nişte bărbaţi, ca Stnrdza, Iepureann, Ver- 
nescu, Ghica şi Ionescu să le repudieze 
politica.

După aceste tablouri, cari înfăţi
şează disoluţiunea guvernului şi a 
coaliţiunel de la Mazar-paşa, »Ro
mânia liberă" caută să indice reme
diile cu cari s’ar putea opri cata 
strofa.

Trebuesc, zice reunite elementele parti
dului liberal-naţional şi modificarea cabi 
netului ast-fel, in căt să ofere mal multe 
garanţii de seriositate, de capacitate şi de 
energiă. Dacă, pănă acnm nn s’a făcut mal 
nimic pentrn administraţiunea ţării, pu
teţi invoca scuza resboinlui şi că atenţi
unea voastră era îndreptată cătră cestiuni 
mai grele. Astăzi insă, realului încetând, 
şi bine-făcătoarea pace intorcăndu-se la 
vetrele noastre, sunteţi datori, domni de 
la guvern, sa vindecaţi ranele patriei, să 
reformaţi administraţiunea, să organisaţi 
Dobrogia. Sarcină prea grea pe şubrezii 
voştri umeri....

Formarea unul cabinet din tot ce 
ţara are mal onest, mal capabil, 
mal cu greutate politică in lâuntru 
şi in streinâtate. este aceea ce am 
cerut noi tot-deauna, chiar dela apa- 
riţiunea noastră in arena publicită- 
ţel. Numai un guvern, in care să 
intre toate elementele sănătoase, 
virile, inteligente ale ţărel, este sin
gur in stare de a restaura statul 
român atât de sdruncinat, de a opri 
disoluţiunea societâţel, de a da po
porului respect, cătră autorităţi şi 
încredere in eficacitatea legilor.

Insă pentru ajungerea acestui scop 
salutar, trebue ca bărbaţii cari vor 
forma guvernul să fie strinşi uniţi 
intre dănşil şi foarte hotăriţl ca să 
nu se incungere de cât de oameni 
capabili, harnici şi oneşti; trebue 
apoi să se inlătureze cn nemilosti- 
vire toate nulităţile pretenţioase, 
toate individualităţile ignorante car) 
astăzi precumpănesc in administra
ţie, justiţie, instrucţiune, biserică, 
ca şi in corpurile legiuitoare; tre
buesc alungate aceste părăsite cari 
s’ah înmulţit intr’un mod atât de 
inspăimintâtor in cât tinerimea a 
venit să creadă că numai prin lin. 
guşire, afiliare in clici, şi ignoranţă 
să poate ajunge la poziţiunl cari nu 
s’ar cuveni a fi ocupate de cât prin 
merit, onestitate, ştiinţă şi muncă.

»Steua României".
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Orluf s’a adresat direct către Ni 
şi Napoleon III a cedat, şi asfc-f 
rit in eomnnă înţelegere. La ii 
înapoiat numai Basarabia de su 
taria artificială, care trebaia şi p 
se desfiinţeze la anul 1878, căjŞfi 
birnită a devenit astăzi biroitoa. 
za ştie că lordul Salisbury a |f  
gen tu Ini nostru diplomatic din 1 
mis acum la Londra, cum că E{[ 
va sprijini numai intru căt in toii 
speciale nn vor fi îndestulate, j: e 
acestea vor primi ligitimă satisf&ţij - 
glitera nu va face resbsl pentr I 
bia. Onor. d. Stnrdza mai trelfel 
noască, şi a cunoscut de indată iii 
rea in scris urmată intre corni ţa 
waloff şi intre lordul Salisburyinj 
nqită de Globul. Prin acea inţegj 
nistrnl englez esprimă o păre;j 
platonică pentru cedarea Basari)>] 
tot-d’o-dată se declară că Englifc 
face caz de resbel din această oi 

Ouer. d. Stnrdza mai ştie, cot 
stria, al căreia sprijin ni-1 promji 
a declarat că nn poate face ală-i - 
trn Basarabia de căt să stărniajml 
stinnea lnăreî Basarabiei să fie 
cestinne europeană şi adusa la 
greşului din Berlin. Ast-fel A&lfl 
mărginit a ne zice; Stăruiţi l s ţ |  
căci dacă Englitera renunţă Ia H  
a apăra Basarabia, eu Ânstria :Jţi 
fac pentrn această cestinne nn cazi 

Căt pentrn Franţa, miniştrii ij 
măcar nn ne ah dat o rază de i»c|
Ei ne ah zis că in sitnaţinnea« 
Francia nn poate să aiba altă p 
căt politica de absţenţinne^şi prii 
nn poate să facă nimic pentrn « îl 
O dată ce d-voastră, nn ne ziceţi 
să mergeţi la hotare ca să apăraţi 
tnl strămoşesc, Basarabia, nn v ă tif  
alt să faceţi de căt să acceptaţi tcig 
tratatului de la Berlin.

După cestinnea Basarabiei, vin i m 
cestinne, cestinnea lnăreî Dobroglndo 

D-ior, n’aveţi de căt să luaţi jpjH 
lele acestni congres, şi veţi vedea căildfl 
nn sa hotărit nici o cestinne de inifV 
cal, puterile nn s’aif ocupat decăt dillw 
de interes european, prin urmareÎM  
sact de a se zice—o afirm şi voifi doW 
ouiu că Dobrogea ni se dă pentru o ( 
tri, şi că Dobrogea ni se dă de . 
o oompensaţinne pentrn a ni se] 
gnra, ca strigătele noastre să nn 
mar] pentrn luarea Basarabiei! Ialfl 
cele protocoale pentrn a vedea că! 
ctiate punea Rusia spre a ne drăăll 
de pe urmă patec de pămănt pe i'rw 
ţiunele europene voea să ni *1 dt: «  
ceea ce era hotărât prin tratataflll 
San-Stefano ! Voia vorbi mai ton■  - 
şi din ce cansu ni se dă Dobroglll 
acest din nrmă tratat! Mi se pat M 
Stnrdza, cănd era aginte la ConlBl 
poli, s’a ocupat in parte de conflfH 
chiu ce aveam cn Tnrcia in privi a  
relor Dunărei care de secuii erafi a || 
tre. Aceasta este incontestabil, şt a  
le am perdut. Tratatul din P a r i i

S E N A T U L

(Urmare)
Austria, care intervenise intre belige

ranţii din Crimea, cern garanţia libertăţel 
Dunărei ; spre aceasta se găsi de cuviinţă 
ca să ia Rnsiel o parte din Basarabia, a- 
ceea din lnngnl Dunărei, şi să se alipească 
pământului Moldovei ! Aşa dar să fie bine 
constatat că in 1856 partea din Basarabia 
cedată prin tratatul de Paris nn s’a dat 
Moldovei pentra drepturile istorice ce avea 
asnpra acelui pămănt, ci nnmni pentrn a 
se asigura libertatea navigaţinnel Dunărei. 
Iată dar ce zicea lordul Beaconsfield intr’o 
şedinţă a congresnlni din Berlin :

"Prin art. 4 al tratatului dela 1856, pu
terile aliate s’aă angajat a restitui Impe
riului Rnsiel toate pământurile ocupate de 
trupele lor, dar snb condiţinnea arătată la 
art. 20, că o rectificare a fruntariei rase 
va avea loc in Basarabia pentru a "da o 
siguranţă mai mare pentru libera navi- 
gaţiune pe Dunăre.*

Pentrn aceste motive nnmal in 1856 ni 
s’a dat o parte din Basarabia ; d-voastră 
vâ adnceţl aminte că pe atnnoea propune
rea Austriei era să înapoieze Moldovei ju
mătate Basarabia începând dela hotar şi 
mergând pănă la marea Neagră, şi atnncea 
insnşi împăratul Alexandru prin corniţele

inapoiâ la 1857. Guvernul lui I 
căte-a luni iutarziă de a le lua ii 
n ire; Turcia profită de aceasta \ I  
nn noS protest earopean. noi perdaf 
rile Dunărei! Ei bine, d-lor, Enroj1 
acnm gările Dunărei înapoi, Ras 
gară reennoaşte că gnrele Dunărei r 
noastre. Ast-fel Delta Dnnărei nn 
de Rusia, ni se dă de Enropa; şi < 
nu veţi tăgădni că gnrele Dnnăref 
presintă nn interes european.

Snnt şeapte puteri care apără ao< 
teres, pe oare Enropa nn voeşte şl 
credinţa Rnsiel, ci Remăniel. Enropa 
simţit la cedarea Basarabiei, pent 
dnpă nona teorie din 1878, Basara 
este o cestinne de pământ, ci de a] 
ropa n’a nitat asigurarea libărtăţeî 
gaţinnei mar ei ape a Dunărei şi a ţ 
DănăreL Atunci Earopa ’şi a zis ; 
Dunărei, libera navigaţiune a acesta 
vid, nu pot fi garantate dacă ele ni 
legate, nu sunt apărate de nn ţerro 
al fluvialul. Noi luăm României j 
stâng ’i luăm Basarabia, să ’I dăc 
ţărmul drept, să ’I dăm Dobrogea ] 
ca Romănia ast-fel să împlinească i 
nea el europeană la gurile Dunărei, 
trn ca ast-fel Romănia să apere şi s 
treze iu măna el acest mare interes 
pean, oare se cheamă asigurarea liba 
Dunărei pănă la gurdle el. Eată conţi 
gernl apărător intereselor europene 6 
dat Dobrogea. Dă, d-lor Dobrogea i 
dat pentrn ca să patern păstra şi bii 
pâra gnrele Dnnărei.

D-lor» permiteţi’ml si vă arăt cm 
califică in Congresul de Berlin darea
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[listă ce găsesc in protocolul 11:1 nărel, partea prin care trece drumul de 
ţţile  ce congresul a găsit pentru I fer de la Cernavoda la Kiustenge; impre- 

otnl <?>• ordine europeana ptivitodre I jurul oraşului Medjidie sunt lacuri, sunt 
fta  şi Basarabia...* Vedeţi. d-lor: I mleştine, aceste aduc friguri. La Kinsten- 
eente de ordine europeană a făcut I ge insă clima este bună şi panicatul mă
rea Ca s& ni se dea Dobrogea. Un I nos, Poate d. Sturra să spună că are in 
iderant nu mal puţin im portant a I favoarea sa mărturisirea generalului L’Es- 
s Europa la eceastă oturărc. Tra-1 tinasse. care in timpul rosbelolul Crimei 
i San-Stefauo făcea din Bulgaria I a perdut in Dobrogea jum ătate din di vi» 
eipat foarte mare, care era o ame-1 siunea sa.
continuă pentru Turcie, pentru pa-I Ce s'a inlămplat? Generalul L'Eapinasse 
¡oare in Orient. Tonte puterile şi in I avea o divisiune de cavalerie, el se in- 
Eoglitera s’a silit d e a  micşora in-1 dreptâ cn densa in fuga mare spre Kius- 

, acestui principat, şi Rusia a făcut I teuge pe o arşiţă mare. Oamenii săi, asu
mi ş'a primit de a se reduce noul I daţi şi flămânzi, găsiră lăngă Kiustenge 
it, ast-fel aţi văzut că Congresul a I că cultură'de pepeni asupra cărora năvă- 

Ijarte mare din Bulgaria tratatu lu i de |  liră, găsiră apă in un lac in caresearnn- 
'! Lfino şi a făcut din ea Rumelia o-1 cară to ţi. Si iatăcnm  a dona zi choI*-ra ni
l t [l, şi altă bucată s’a lnat şi s’a dat I miei jumătate din divisinnr; şi Dobrogea

i cea-altă parte din principatul creat I 'şî perdu numele bnn.
-Stefano, cn toate că nu era o po-1 D. Stnrza califică Dobrogea de cuibul 
l adică Dobrogea, s’a dat Rom “iniei. I feignrilor. Da, de la 1861— 1862 a fost 
bte locnl să fac o mică degresiune I multe friguri in Dobrogea. lată pentrn ce 
Bulgaria şi intre Dobrogea nu există I Ţara Dobrogei pană la 1860 era o ţară 
sesiune de eăt că ambele ţări sunt I de păstorie, nu se făcea de loc cultură 
ţi patru sute aut aO fost sub ace-1 la 1860 gavernul rusesc a lăsat să iasă 
ţhd. Ast-fel popnlaţiunea se ames-1 din Cri mea o popnlaţiune întreagă de tă 

şi astfel se aşeză şi in Dobrogea o l tari; aceştia afi. primit voe de la Sultan să
os bulgară. Cănd dar priu tra ta tu l I se aşeze in Dobrogea, şi cred că sunt de
-Stefano Rusia obţinu ca să nu se I putaţl sau senatori din Basarabia cari 
maniei decăt o parte din Dobrogea I trebue să fi văzut pe aceşti nenorociţi că 

frnerge pănă la Cavarua, şi cealaltă I letorl trece ud pe la Cubeiu in ¡Ismail şi 
^ 'iPîipească către Bulgaria, Europa din I de acolo intrănd in Dobrogea. Tătarii a- 

se mii şi in parte obţinu să se dea I ceia eraţi cultivatori de pămănt, el dară 
iniei cea mai mare parte posibilă dela I s’au pus să facă agricultură,cu o energia 
H ţ pană la Mangalia. I rară afi defrişat pămăntnl virgin al Dob-

ţi dar, d-lor, că nici nn interes lo-1 rogeî, atunci in adevăr din cauza emana- 
i presidat la împărţirea teritoriilor I ţiunilor a isbucnit in acea parte o ade- 

de congresul din Berlin: cum s’a I vărată epidemie de friguri. Dacă o aseme- 
iumelia orientală ca un interes eu-1 nea defrişare pe mare scară s’ar face şi 
, precum o parte din Bulgaria s'a I in pustiul Bărăganului şi acolo negreşit 
ibieî iarăşi ca interes european, to t I emanaţi unea ar produce boala. Din toate 

Îşi Dobrogea s’a dat României ca in te-1 acestea Dobrogea a rămas in o repnta- 
mfopean. Iată cum a venit Dobrogea I ţiune meritată de ţară plină de friguri. 

UHbia noastră. I Astăzi nu mai este aşa; sunt doue-trei
« ^P e i/ra  un moment primesc că noi n u l puncte cunoscute ca nesănătoase şi anu- 
ftfaj in  â o luăm, şi că suntem liberi să re-1 me la Medgidie şi împrejurul lacurilor, 
ijj d u  sudat care ni se impnne. Ia să ve-1 Altm inter ea clima in general este sănă 

m ce se va iatămpla atunci. Negreşit că I toasă.
| trem e ce congresul din Berlin a hotărit I Ce să mai zic de aserţiunea că milioa- 
Ipii Dobrogea să se dea României, ne- I nete ţereî au să se afonde in Dobrogea? 

ca to t congresul de Berlin are să I D-Tor, Dobrogea se cătrăneşte astăzi de 
iscă ce este de făcut cănd Romănia I o administraţie provisorie, o administraţie 
prefasa. El se va aduna din noii şi se I care ştie că administrează pentrn străini 
reba ce trebue să se facă cu acea negreşit că această ţară nn are să fie o*

« I
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* «ie. Ei bine, cine vă garantează că 
sal de Berlin are să acicepteze pur 
piu retuşul nostru ? Cine ne garan
tă congresul nn va da Dobrogea in 

Lini cars nu ne convine? Cine ne garau- 
iză 'că congresul nn va merge mai de

pus te, nn va zice : Romănia fără Do- 
> fi fără gurele Dunărei un mai im- 

ie nn mandat european, nu mai re
ntă un interes european. Ia d. Stnrza 
ssabilitatea hotăririlor ce in asemenea 
I  congresul ? Cea mai puţin pericu- 
hotărlre ce congreenl ar putea să dea 
să zică : de vreme ce Romănia nu 

eşte Dobrogea, să o dăm Bulgarilor, 
cum se zice de pe acum, voieso să 

plătească cu bani 1
intra motivai mai mnlt sau mal pu- 
platonic, că voim să trăim in pace 

p cu fraţii noştri B ulgari, să ne in- 
im , toţi care strigăm ca suntem o 

[june latină şi că avem o misiune la 
le Dunărei, să ne intrebăui : Este in 
iul Romăniel ca să ne vedem inconjn- 
delà Severin pănă la Galaţi, şi de a- 
in sns pănă la graniţa Austriei, cu o 

line slavă şi cu un guvern slav ? Este 
Interesai nostru ca intre Rusia şi intre 
faria să fie o linie de continuitate? 

această de interesai nostru politic şi 
nsl? Nn crez tă  sa va găsi unul din

l^ m v o a s t r ă c a r e  ar putea susţine că in
ii nas-ml României este ca să fie mal mart 
•''ilgaria de căt a voit să o facă însăşi 
ofşropH, atonei înţelepciunea noastră ar fi 

ăi mare d ecă t a Europei şi nu cr-d că 
lamentai numai ar avea această pre- 

,(*J»ţiune.
.►TI'in acum la bunurile şi relele Dobro-

îpobrogea ,este un pămănt bnn, şi fac 
la d. Ioan Ghica să spne, dacă d-loi 

ştie, nn cunoaşte şi ăncă de înalt cu 
rogea are o parte mare de- pămănt 

irf̂ TSinos, foarte mănos! la cas de tăgăduea- 
voiu cita pe d. Ioan Ionescu, care a 

trimes de Redşid-paşa să studieze 
. liihrogea pe timpul cănd d. Ioan Ghica 

in Constantinopol.
udeosebit este Babadadul, care este un 
ănt foarte bun, asemenea cn pămăn- 

I  Moldovei, cn deosebire că temperatura 
Dobrogea este mai caldă; asemenea par- 
despre Tolcea nn este rea de loc. Este 

o parte , adioă matca vechiă a Du-

crămuită to t aşa de o administraţie care 
ştie că o să aibă o lungă durată, care are 
conştiinţa că emană de la un guvern 
stăpăn permanent al acei ţări. Cn toate 
acestea chiar astăzi administraţia rusă sau 
bulgară din Dobrogea prosintă un mare 
escedent peste cheltuell; in anul acesta, 
după ce s’afi acoperit toate cheltuelele, 
s’a mai vărsat in casa teşp.uruluî ras an 
milion de franci.

Venitul fonciar, adică dijma din recol
ta privată a Dobrogei, in anul acesta 
n ’a raportat mal nimica, din cansă că in 
urma resbelnlnî mai nn s’afi facnt agri- 
cultura in 1877 şi ¡1878. Asemenea este 
şi cn venitul ce se prelegă de la porturi

Mal este ceva, păstorii transilvani iarna 
’şl adepostesc numeroasele lor turme in 
Dobrogea, acolo ei nu afi nevoie toată 
iarna de a avea fan, plătesc 1 fr. şi ju 
in etate pentrn oae, vsnitnl acesta se sue 
aproape la nn milion şi jumătate de franci, 
şi se va putea urca şi mai mult. Deja ni 
se anunţa oferte pentru intreprisa acestui 
venit ee ni se asigură că s’ar putea sui la 
doă milioane. Iată d-lor că de pe acem avem 
perspectiva de a nu fi nevoiţi a face pen 
tru  Dobrogea cheltuel! mari din canea cen 
trală a Romăniel. N’avem să facem de 
loc lucrări cari să rămănă ca cele şapte 
minuni, n’avem să facem palate de mar
mură, nici să săpăm munţi. Ne vom măr
gini numai a imbnnătăţi statul-quo actual 
singurele lucrări ce vom face vor fi şosele 
şi şcoli. Vom căuta ca administraţiunea 
să fie potrivită cu gradul de eivilisaţinne 
a ţărei, aceasta pănă va veni o Constitu
antă şi atunci cred că ea va nni Dobrogea 
cu Romănia; pănă atunci, o mai repet, 
vom întrebuinţa spre imbanătăţirea acestei 
ţări insuşl resursele ei I înţeleg, d-lor, să 
staţi pe găndnrT. Cănd am veni la Cameră 
sa vă cerem milioane, cănd v’am cere o 
sporire de oştire, cănd aţi fi chemaţi să 
faceţi sacrificiile de bani şi de sânge care 
se fac in Bosnia şi Erţegovina, atunci ar 
fi altceva; dar aceasta na este. Vom tră- 
mite diu trupele cari le avem in picioare; 
nimic mal mult.

(va urma)

C R O N I C A

La 1 octomvrie s’a inaugurat deschide
rea şcoalel secundare de fete din oraşal 
Ga Iuţi, sub asistenţa unui public ales. Du
pă terminarea serviciului divin Cucernicia 
Sa Archimandrita! Archipescu, a rostit 
căte-va cuvinte prin care mulţumeşte con
siliului comunal pentrn sacrificiul ce şi-a 
impus, spre a se da şi fiicelor aeestul o- 
raş o iustraoţinue mal superioară şi iuches 
in vocii ud ajutorul D-zsesc pentru prospe
raren şcoalel. După aceea d. director al 
giuinazulal a improvizat un discurs de o- 
caziune, aruncăm! o privire asupra feselor 
prin oare a trecut educaţinnea femeii, din 
timpurile cele mai vechi pănă in prezinte, 
deevoltănd mal in special cele doă princi
pii pe care se bazează educaţinnea ce se 
dă actulmente femeii. Iu nrmă d. primar 
al oraşului a arătat că necesitatea iu fi iu ţă
rii unei atari şcoli era de mnlt reclamată 
in consideraţinnea numeroasei populaţiu- 
a Galaţulni, şi a trebuinţelor reclamate de 
progresul modern şi inchee mulţumind 
persoanelor asistente pentru interesul ce 
poartă iustrocţianei, şi in special mulţu
meşte profesorilor gimnaziului pentrn bn- 
navoinţă cu care s’afi oferit da preda, ma
teriile prevăzute in programele oficiale 
pentra şcoalele secundare ale statului. Căt 
din parte-i asigură că nu va cruţa nimic, 
ca şcoala să prospere şi să devină nn a- 
devărat focar de cultură, i

Constatăm cn o deosebită satiefacţinne 
că chiar de a doa zi şcoala a şi început 
a funcţiona regalat cu uu număr de a- 
proape 20 eleve, ceea ce proboază că în
fiinţarea acestei şcoale era foarte mult a- 
şteptată de părinţii de familie. Deşi car
eurile afi început regulat de la 2 Oct.., 
cu toate aceste se mal pot face înscrieri 
pănă la 15 oct. Avis părinţilor cari u’afi 
avut ocaziune d’a se informa despre des
chiderea acestei şcoli.

(»Delfinul*.)

Cruce Comemorativă. — Prin înalt decret 
domnesc s’a sancţionat următorul regula
ment, prin care se institae crucea come
morativa »Elisabetha*.

Art. 1. Se institue o crace comemora
tivă, care va purta numelo de * Crucea 
Elisabetha.,

Art. 2. Crucea Elisabetha se va conferi 
tutulor doamnelor cari, prin căutarea ră
niţilor sau bolnavilor, afi dat concursul 
lor in timpnl campaniei din 1877—1878.

Art. 3. Crăcea se va conferi asemenea 
doamnelor ca ri, prin instalare de spitale, 
înzestrarea ambulanţelor sau prin ofrande 
însemnate, afi contribuit la alinarea sufe
rinţelor răniţilor şi bolnavilor in timpul 
acestei campanii.

Art. 4. Măria Sa Doamna, cn autorisa 
rea Măriei Sale Domnitorului, conferă Cru 
cea Elisabetha; ea se dă pe viaţă.

Art. 5. Crucea se acordă priu decret 
domnesc, in urma raportului d-lui mini
stru afacerilor străine, raport autorisat de 
Măria Sa Doamna.

Decretul se publică prin * Monitorul o- 
ficial».

Art. 6. Un brevet subscris da ministru) 
afacerilor străine, conetatănd numărul şi 
data decretului de conferire, se va da îm
preună cu crucea.

Art. 7. Dreptul de a o purta este per
sonal şi nu se transmite in niclun caz.

Art. 8. Numărul crucilor acordate este 
determinat in limitele art. 2 şi 3.

Constatarea dreptului de a dobăndi cru 
cea se face prin certificate iu regulă ale 
corpurilor aafi servicielor respective, ară 
tănd îndeplinirea condiţiunilor stabilite de 
art. 2 şi 3 ale regulamentului de faţă.

Art. 9. Odată acest număr stabilit de
finitiv, uu se mai poate acorda Crucea Eli- 
sabetha in afară de cel indrepeăţiţl prin 
decretul de faţă.

Art. 10. Crucea este de bronz aurit, fun
dul mat sadea, lungimea ramurilor Crucel 
este de 43 milimetre, lăţimea de 6 mili 
metro, grosimea de 2 milimetre, forma este 
cea bizantină a Bisericel răsăritului.

Crucea are pe marginile ramurilor o 
dungă albă in coloare naturală a oţelului 
şi in mijloc un medalion, înconjurat de un 
cerc de oţel. Fundul medalionului este ase
menea de bronz aurit mat şi poartă pe o 
parte ţifra Măriei Sale Doamnei şi pe cea
laltă legenda Alinare şi Mângâiere, fi in 
mijloc mileaimul 1877/1878.

In partea superioară a Crucel se află nn 
inel de bronz au rit, prin care se petrece 
panglica.

Art. 11. Crucea Elisabetha se va purta 
atărnată de o fantă de panglici de moar 
albastra deschis, la tă de 40 milimetre, a-

vănd la margine căteo varga de fir de aur 
in lăţime de 10 milimetre.

Art. 12. Ciuoea se poartă pe amărui 
stâng, avănd aparentă pe partea din afară 
ţifra Măriei Sale Doamnei.

Art. 1 ?. Se va intoomi nn registru spe
cial in dublu esemplar, iu care se va inscri 
numele, locnl naşterel şi posiţinnea per
soanelor cărora se va fi acordat Crncea 
Elisabetha.

Un esemplar se va remite Măriei Sale 
Doamnei, iar celalt se va păstra la minis
terul afacerilor străine.

Art. 14. Străinele cari ar indeplini con- 
diţinnile stabilite art. 2 şi 3 ale regula
mentului de faţă vor putea dobăndi Cru
cea Elisabetha, şi se va ţine un registru 
deosebit pentra acestea.

Art. 15. Crucea Elisabetha şi dreptu
rile el se perd după o condamnare prin 
sentinţă la o pedeapsă infamantă.

Art. 16. Străinele to r perde aceste drep
turi prin condamnare judecătorească la o 
pedeapsă infamantă.

a

Plumirl.—M. Sa Domnul, a bine-voit a 
nunii pe d. general I. Ghica, trămis extra
ordinar şi ministru plenipotenţiar pe lăDgă 
Majestatea Sa Impetatorul tutulor Roşiilor; 
iar pe d. Dimitrie Brătianu, vice-preşe 
dinte al Seratului, fost ministru, trămis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar pe 
lăngă Majestatea Sa împăratul Otomanilor

D. I. Lupaşcu, fost cas er al judeţului 
Dolj, ne trimite copie de pe următoarea 
scrisoare, adresată d-lul ministru de fi
nanţe.
D-lut loan Campineanu ministru de finanţe

■ D.ică lafi pana se şerifi aceste căteva 
rânduri, o fac numai să vă arăt atăt d-v 
căt şi publicului, că motivele invocate prin 
raportul către M. S. Domnitorul, pentra 
depărtarea mea din postai de casier al 
judeţului Doljifi, publicat prin »Monitorul 
oficial* No. 206, din 17 septembre trecut 
nn sunt esacte şl că a’ţi fost răfi infor
maţi.

J Nu cu permisiunea mea arendaşul 
moşiei Şegorcia, Custopul, ’şl-afi ridicat 
productele după moşie, ci după autoriza 
ţinnile date de administraţia Domenielur 
cu adresele No. 23,455 şi 26,217 diu anul 
trecut, prin care dă voe ale transporta tn 
Craiova, stăud sub asigurare pănă va 
achita restul arenzii; din parte’mi am 
dat oitin sub-prefeetului de Balta No 
15,342, de a lăsa liberă ridicarea produc
telor şi transportarea tn Craiova, sub 
condiţiane însă, că atăt încărcarea în lo
calitate căt şi descărcarea in Craiova, să 
fie sub supravegherea unui delegat co
munal, care Bă vie a mă anunţa de ce 
cantitate safi transportat şi iu ce magazie 
le-afi aşezat spre ale seques tra, dacă" insă 
autorităţile administrative nn afi esecutat 
ordine mea, efi sunt vinovat? ea toate 
că datoria acesta! arendaţi nu era de căt 
8000 lei pe care’î şi plătise, şi deja se 
mal găsia sequestrat in Bistreţu 500 chile 
porumb de unde stata on prisos se putea 
despăgubi.

II Ţifra rămăşiţelor moştenite de mine 
la venirea ca casier, 1 innie 1875, este 
de lei 4,505,768 bani 49, iar nn de 
3,606,024 după cum arătaţi d-voastră, 
spre a vă convinge vedeţi actele mele d e , 
desfacere Ia Înalta Curte deComptnrî, ase 
menea suma rămăşiţelor esistinte la 
septembre, data incetări mele din funcţi 
uns, nu este 6,852,325, ci 6,458,191 bani 
73, — vedeţi Tab'onl trimis cu raportul 
No. 13,913 din 31 august trecut.

III CS dacă există această rămăşiţă, nu 
din neglijenţa mea nu safi incăsatu oi 
din calamităţile resbelulni annln! trecut 
avănd toată armata dnpă cum cunoaşteţi 
concentrată in acest judeţ, şi pe d’oparte 
productele seqnestrate do mine, atăt aren
daşilor căt şi celor lalţi debitori, le aţi 
uat prin rechiziţie şi nn safi plătit încă. 

iar ţifra rechiziţiilor se ridică aproape 4 
milioane, eereţi ca să vă convingeţi co
misiei de rechiziţie care are bonurile ale 
lichida să vă dea informaţii, prin urmare 
scăzănd aceste 4 milioane, iacă că oifra 
rămăşiţelor s’ar deminna la 2 milioane, iar 
pe de alta că aţi declarat starea de asedifi, 
în plSşile CImpn Jiu de jos şi Calta de 
la 877 pănă la maifi 878, unde bnbuiafi 
tunurile şi nu 89 mai putea face nici o 
urmărire.

IV Asemenea mal contribne mult la 
neîncasarea rămăşiţelor, şi desorganizares 
serviciululjcootrolorilor de urmărire, ce a’ţl 
făcut prin scoaterea coutroloralul H. Şo- 
m fin eseu şi permutarea lui G. Stancoviel, 
înlocuind pe cel dinţăifi prin G. Drago- i

eseu, a cărui capacitate şi celelalte con- 
diţiunl ce urma se aibă, spre a con răs
punde acestui post, vedeţila d-le ministru 
tu raportai meu No. 16761 din 11 oc- 
tombre 1876, iar pe aled-lufl. ChibicI in 
onmsroasele raportări ale casierului de 
Vălcea, de unde laţi permutat aici, şi chiar 
din telegrama mea No. 9915 iunifi 26 
anul curent şi.

V Că cea mal mare parte din arendaşi 
după cum arătat! că d. secretar Cantacu- 
zino afi constatat la inspecţinnea ce afi 
f ica t in lipsa mea, căci mă aflam in eon- 
gedifi, că sunt ns urmăriţi, să'mi permită 
d. secretar a’i spune că intro jurafit ite de 
oră căt afi stat in casierie nafi putut face 
atătia constatări, ei mal bine se spne că 

fost informat, şi pentra a vă con
vinge atat d-voastră eăt şi d. secretar rog 
vedeţi tablou de arendaşi trimis de d. 
inspector Munteanu însărcinat de d-voastră 
a’ml face anchetă in cestiunea cn Custo- 
puia, unde se vede toate măsarile de nr- 
mărire luate de mine, şi atnnci cred că 
chiar d. secretar se va convinge că in 
formaţiile laate aţi fost greşite.

Din explioaţiile ce v’am dat, cred, d-le 
ministru, că vă veţi fi convins, că aţi 
fost mistificat, şi că vaţl precipitat ser- 
vinduvă de asemenea motive pentra de
părtarea mea, şi ar fi fost mult mal bine, 
dacă voeaţi a avea r acant postai de sa- 
sier la acest judeţ, a’ml fi primit demi- 
ainnea mea ce vam dat la 28 august trecut, 
căci mă convinsesem din anchetele suc
cesive, şi mal cn osebire din acea fficntfi 
printr’un amploeat inferior al casieri! 
Mehedinţi, trimis in lipsa mea prin în
grijirea d-lul secretar general Cantacnzino, 
a intriga şi a servi intr'nn mod nedemn, 
ambiţiunilor meschine ale inspectorului 
Dauiilopulu ce urmăria de mult timp a- 
cest triumf prin toate mijloacele de care 
este capabil.

Bine voiţi .vă rog d-le ministru a primi 
asicurarea prea osebitei mele consideraţii.

1. Lupaşcu.
Anul 1878 octombre Craiova

TEATRU NAŢIONAL

Joui, 12 octombre 1878

Muma din popor
Comedie in 3 acte

PE MALUL GÂRLEI
Comedie otiginală in versuri intr’nn act.

B IB L IO G R A F IE

G- Sioil. —  Optrile principelui 
Conic mir, tipărite de soc'etatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brânco- 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de nn glosăriă. Preţul 3 1. n,

C- 8- Stoiceseu şi D. St. CiUi.
nesctl- profesori licenţiaţi in libere 
şi filosofic, Manual de sintaxa ro 
mână, pentru şcoalele secundare, e* 
diţiunea a doua.

D. Mii •©SCO. — Aritmetică cu mici 
deprinderi de raţionament cuprin
zând peste 1000 exerciţii de calcul 
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 Constuntinescu —
Limba şi literatura ţiganilor din Ro
mânia.

Enrico Croc©. — La Romauia 
davanh a lt Europa.

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

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

.S o li“ şi .Uaben" sa a Gestiu
nea Ovreilor in Romănia, Studii 
politic şi social de Ion Slavici.

Mărie Nizet.— România— Poc sies 
roumaines. —  Volum de lux, ediţie 
medievală, tipărită la Bruxelles.

N. S cu rtcscu .— Istoria Românilor 
pentru clasele primare.

Irim ia (JrcA- —  Gramatica lim -  
bel Române.



T I M P U L

EWÏ

MAGASINUL UE LINGERIE DIN V1ENA
Calea MogoşM, Palatul .Dacia“ (a doua prăvălie de la coiful Lipscaniei.)

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

din  c a is a  g r a m a flir o i  c a le i  m ari a le  l a r f o r i l o r .
Cele mal nuoî si cele mal moderne

/¿kHSî W i B  
■p R  E  O  X J Isă.

Fuste, Capote şi Cosstuinurî de flanelă, Camisone, Ciorapi, Giletce, 
Brobôde, de lână şi de bumbac, PlapămI de flanelă, Camisone, Pantaloni 
şi fuste de Piquet de ernă, Hăinuţe de copil, mantale de ploie de flanelă.

LINGERIE PE N IR U  BĂRBAŢI DAME Ş I  COPII
Alegerea cea mal bogată şi mare pentru 16te clasele Societăţii.

OLANDA, CHIFFON şi MADALOLAM

Societatea Acţionarilor Căilor ferate Române

P U B L I O A T I U N B .

Fiind-cil linia Galbeni -Bacau
cu începere de la 22 Octombrie a • c. st. n.

S’A REDESCHIS
pentru totalul trafic direct 

(insă locomotivele până la altă dieposiţinne

n m a a i i

j nu pot trece peste podol Bistriţa) pun 
presenta se anuleză publicaţionea făcută 
din partea nóstra in luna Septembre a. c. 
relativă la stabilirea unui servicii! provi
sorio de transbordare la BăcăQ.

BucurescI tn Octomvrie 1878.
Direcţiunea de Exploatare.

AVIS IMPORTANT

in tóte ăţimile, in bucăţi întregi şi jumătăţi, provenind din fabrícele oele mal renu
mite de Boemi a (Bumburg), Belgia, O anda, Francia şi Bnglitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PROSÓPE, ŞI BATISTE
de ori-ce calitate şi mărime, batiste francese de li no, batiste brodate şi de den- 

tele, batiste oolorate etc. etc.

GULEBE SI MANCHETE PENTRU BABBATI SI DAME
de oi!-ce fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichus de dentele 

CORSSETTE DE F r ANCIA ŞI G eRMMANIA, BOBES DE C h AMBRES,
D e m ie -C a po ts , L ong- S h a w l s , Ş a lu r i d e  Ca c h em ir  n eg r u .

Zestre complete de 800  fr. până la 5000 ir.
Ori-ce comandă in ramurile Ungeriel şi broderiei se primesce şi se va 

esecuta prompt in atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURANT FICSAT
Fuste de flanelă francesă dif. col. a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.

,  ,  ,  ,  L50, 2, 2.50, 3.50 şi 4.5(L
u 9 9 9  L60, 3.75, 5,

Ciorapi de lână
Flanele de bumbac 7.
Flanele de I6n& 6, 8, 12.
Brobóde de lână fină franci 3.50, 5. 7.50, 9.50.
Plapumă de lână curaţii 18 până la 45 fr.
Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnrn dame, de flanelă a fr. 8.50, 14, 28, 38.
Camisóne de piquet de ernă a fr. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piquet de érnâ a fr. 4. 6, 8.25.
Fuste de piquet de érnâ a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costnme pentru dame, de flanelă francesä a fr. 32, 41, 58 şi 72.
Mantale de plôie de lénâ fină a fr. 30, 38, 48, 65.
Cămăşi bărbătesci, de Chiffon simple a fr. 5, 6, şi 7.
Cămăşi bărbătesci, cn pept, gnlere şi mánchete de Olandă (şi fără 

galere) a fr. 7, 8, 9.50.
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi 15.
Cămăşi de Oxford Englesescl color, garantate a fr. 4, 6, 8.50.
Cămăşi pentru dame, de Chiffon cn garnituri şi brodărie a fr. 4,5, 6, 7.50.
Cămăşi pentru dame de Olandă semple şi cn broderie a fr. 5.50, 

7.50, 8.50, şi 10.50.
Cămăşi pentru dame de Olandă cn broderii séû cn dantelă fină, a 

fr. 12, 15, 18, 23.
' Cămăşi de nópte dd dame séû de barbaţl a fr. 5, 7, 9, 11 şi 17.
Camisóne simple garnisite a fr. 3.50, 4.50 şi 5.50.
Camiséne cn broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9.
Camisóne cn broderie şi dantele de melmo fine a fr. 9.50, l i ,  14 şi 17.
Pantaloni pentru dame, simple şi garnisiţi a fr. 3, 4, 4.50, şi 5. 
Pantaloni pentrn dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9.
Pantaloni pentrn dame, de Olandă fină cn broderie séû 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 Molino a fr. 7.50, 9,11.50,15.
Fuste cu ş4ep cu plise, cn broderie şi cu den tele a fr. 8.50,11,15,18, 26. 
Corsete de dame a fr. 5.50, l i  şi 14.
6 Gulere bărbătesci calitate bună in 4 iţe a fr. 3 şi 4. 
6 Manchete calitatea l-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.
6 Gulere de dame diferite fasdne 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 finó adevératà cu tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14.
6 Batiste de linó cu litere brodate fiu a fr. 15, 18 şi 22. 
6 Batiste de copii a fr. 2, 3 şi 4
5 Batiste colorate tivite, calitate solidă a fr. 3, 4 şi 5.50.
6 Batiste de Olandă, tivite şi cu mai gin colorate a fr. 5, 7 şi 9.
Ftţe de mese de Olandă albe de 6 pmsóne 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 a fr. 16, 28, 36, 48, 56.
Feţe de mese de Olandă damast 24 pers6ne a fr. 33, 54, 69, 75. 
6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 5, 6, 7 şi 8.50.
6 Şervete de Olandă damast a fr. 7.50, 9, 11 şi Tsi 
6 Şervete de ciaiă a fr. 2.50, 4. şi 5.50.
6 Prosdpe 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 Bucată de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.
J^Bncată de Olandă Bumburg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90.
1 Bucată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.
1 Bucată de Olandă de Bumbmrg 3 coţi de lat, 21 coţi de lungă 

a fr. 35, 48 şi 63.
1 Bucata de Chiffon franţnsesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
1 Bucată de pereail franţnsnsc 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 coji resturi de pânză, Chifon, Oxford ei Pichet tn cupone de 5, 6,8,10 şl 15 
00(1, te  vinde mal alee forte eftin, ¡net numai până oănd te  va eftrşi depositul acestora.

Magasinnl de lingerie din Viena
Calea Mogoşoieî, Palatul »Dacia«, (a doua prăvălie de Ia oolţal Lipsconieî.

Am onâre a incunoştiinţa pe Domnii 
□gineri topografi precum şi pe Onor. Pu

blic că am aranjat no Atelier Mecanic in I 
Strada Berzei No. 35 după sistemul cel | 
mai modern, primind comande şi repara-' 
ţidni de instrnmente Geodesice, ) hisice, j 
astronomice, tfllegrafo-electrica, chirurtro-1 
medicale etc. etc. cn precinl redus du 5<t°/o ! 
precum şi efectuarea da Sunători* ele trice j 

15 franci de cameră.
Rog pe Onor. d-nl Ingineri a mă onora 

cn comandele d-lor şi am fermă încredere 
a i convige că până acnm de şi aO plătit 

îndoit nn afl fost nici uă dată serviţi cn 
Înecări spre deplina d-)or mulţumire; iu- 
sărcinândn-mă dar a efectua lucrările cn 
cea mal mare exactitate, soliditate şi prom
ptitudine.

Cn respect 
AMANDUS de HAN

ADEVERATE INJECŢIUNI SI CAPSULE
I  C  O  F I

F A V R O T
Aceste Capsule posedă proprietăţile tonice a Gudronului adăogate pe lăngă ac 

liunea antlblenoragică de Copahu. Ele nu '(iunea antiblenoragică de Copahu. Ele nu obosescu stomahu! şi nu provocă nic 
diaree nici grotă ; oonstituescu medicamentul prin excelentă in tratarea bólelo 
contagióse a ambelor secse, scurgeri vechi seú recente, catare a beşicei şi curie 
rea fără voie aurinului.

Pe la unele tratam entului, şi când ori-ce durere a dispărut, usul 
INJECŢIUNU RICORD

tonice şi astringente, este miqilocv.l infailibil de -a consolida vindecarea şi dej, 
evita intércerea.

ADEVERAT SIROP DEPURATIV
I  C  O  R  D

F A V R  O T
Acest sirop este neăpart pentru a vin deca cu deseverşire maîadicle pelei şi pen

tru  a sfirsi de a curăti sângele după un tratam entu anti-sifilitic. EI feresce de tote 
accidentele ce pot resulta din sifilis constituţională.

Publicul, trebue a lepăda, ca contra facere pericul0să tóte medicamentele 
RICORD. care nu vorü p u rta  sigliulú C. FA VROT.

DEPOSITO GENERAL .—  F‘ Favrot, 102, strada Richelieu, in Paris ; In  
Iassy, Racovits, Konia ; Bucurescî, Rissdorfer, Zum er, Theil ; Galalz, Tt 

seschi, Marino Kurtovich; Uraila, Petsalis, Kaufmes; Crajova, F. Polii; 
Plojestl, Schuller ; Bar Iad, Brettner, şi in  tóte farmaciile.

; In  i 
atu- ■

A

A .  3STXJ3STCIXJ

In Iostitntnl meu fondat la anul 1854, 
va începe cursul semestrului de ârnă la 
I5/27 Octomvrie a. c.

Institutul se compune: 1) Dintr’o grădină 
de copil, pentru copii din ambele sexe in 
etate de 3-6 an i: 2) Dintr’o clasă inter
mediară intre grădina de copii şi şcola 
primară, pentrn copii de ambele sexe, şi 
3) din patru clase primare de bătţî cu 
totul separate intre ele, unde instrucţia 
se predă după programa şcd.elor publice; 
pa Jângă limba ebreică pentru ambele ri
turi şi limba germană după sistema şc6- 
lelor germane.

(807—3) ED. LUDWIG,
Strada Sf. Ioan Ntu No. 33. I

Carl Krause, Kunstverlag H. Frankfurt a. M. 
Overbeck, Evangelien 60 resp. 75 Mk. ord., 40 resp. 50 Mk. netto. 
Kaulbach’s Wandgemälde geb. 30 Mk. ord., 20 Mk. netto. 
Tliorwaldsen Album Cabinet 16 Mk. ord., 9,65 Mk. netto.

» Visit 9 Mk. ord., 6 Mk. netto. 
Opern-Gallerie Cabinet 13,50 Mk. ord. 8,10 Mk. netto.

> Visit 6 Mk. ord., 4 Mk. netto.
Heine-Gallerie Cabinet 12 Mk. ord., 7,20 Mk. netto.

,  gross Quart 35 Mk. ord., 23 Mk. netto.
Sculpturen-Gallerie Folio 27 Mk. ord., 17 Mk. netto.

» , leere Mappe 5 Mk. netto.
Cauinet 12 Mk. ord., 7.20 Mk. netto.
Cabinet 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.

» 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.
> 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.
» 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.

9 Mk. ord., 5 Mk. netto.
9 Mk. ord., 5 Mk. netto.

5,40 Mk. netto.

Musi k er-Gallerie 
Antike Bflsten I.

,  EL
Antiken-Album I.

> II.
Sclupturen-Gallerie I.

II.
Rhein-Album 9 Mk. ord
Schweiz-Albuin 9 Mk. ord., 5,40 Mk. netto.
Album von Rom 6 Mk. otd., 3,60 Mk. netto.

A se adresa, pentra comande d-lnl L. BOHN in LIP3CA.

r;xxxx-*-xxxxx-«-xxxxx-*-xxxx>||
Un venti accesoriu destul de 

considerabil
se nsigur&Jă peradnelor din tdte claae'e so
c o t i ţ i i  cari •< ie limba germană şi cearo- 
m&nă. Oferte scrise sub D. T. 549 prii mosc 
Haasenstein £  Vogler, Wien. (806—11)
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PLANTE DE FRAGI
MARE SUCCES.

V E L O U T I n e :
este o I .1

FĂINĂ DE OREZ
de o deosebită specialitate, 16re fină, ne- 
simţibilă, preparată cn Bismut, şi posedă 
calitatea cea fericită , a da feţei oniulnl

FRESCITATEA NATURALĂ
a tinereţel.

CH. FAY,
Parfumeur la Paris, 9, rue de Paix.

X
X
X
I
0
I
X
X

IX

Acum fiind timpul plant&rel fragilor, recomnnd fragil sub
scrisului, din cele ntal frumuse specii francese şi englese, 
fructul fOrte mare, gustul admirabil.

Pentru plantele vfindute anii precodeuţl, am priimit laude 
şi mttlţămirl. Mal puţin de 50 plante nu se espediază tn pro
vincii. Rugăminte a se adresa la

JEAN VERMEULLIN
Grădinar la D nu Q. C. Philippesou 

Strada Dionisie No. 42.

Deposit in Bucuresci la farmacia d-lnî 
W. Ztimer, şi la d-uil Appel & Cie I

vxxxxx-«-xxxxx-«**xxxx-»-xxxxx!
.................................................. ............................ -  1

M E R S U L  T R E N U R I L O R
PE LINIA

MEDALII LA PARIS
ifiiiiaiiîi&iiii

LtIROP şi PAŞTI ale Dr ZEO ou h»s»J
^de Codeine, şi To Iu contra bronchi-k(stor, guturaiurilor Irritât iu ni lorÂ ±de vept, tuteei magere» ti,. 

.Catarrhtarr helor, insomnie* 
lor¿ etc.

Deposit în Bucuresci la D-nit Ovessa, RissdOrfer, 
Bruss, Schmettau, Dimboviot, Zfirner.

BUCURESCI-GIURGIU (Smârda)
Valabil de la ”  S ™  1 8 7 8  PANA LA noi dispositu

BUCURESCI-G1GRG1Ü

Plecare

Tr. No. I Tr. No. 3 
Diminâ(a Séra

NGINERUL-CONSTRUCTOR
N. A. SOUTZO

Vechiul elev al scolel Centrale din Paris, 
care a fost 8 ani In serviciul Statului, lu
crând la etndii şi la esploataţiunea căilor 
ferate, inginer hotarnic diplomat, stabilin- 

u-se acum în BncnrescI, Strada Drdptă, 
No. 4, e gata a prii mi ori-ce lucrări de 
nginerie, arhitectură, construcţiunl esper- 

tise, ş. c. 1. (799—3).

îenzaro si M in u t  £ *  £
sârmei No. 27. Casselle aii două faţade, 
una in Strada Casarmel în lungime de 18 
stănjenl şi alta în Strada Justiţiei, in lun
gime de 12 stânjeni. Doritorii se vor a- 

resa la proprietarul în localitate.
(804-1)

Bucuresci
J ilav a ........................
SinteştI (Halta) . .
Vidra .........................
Grădişte (Halta) . .

. SosireComaua
Bitnésa . 
Frăţeşti
Giurgid
Smârda

9 15 
, 9 27 
9 33 

, 9 43 
, 9 52 
IO 01 

Plecare IO 11 
. . . .  IO 39 
. . . IO 58 
Sosire 11 15 
Plecare 11 25 
Sosire 11 35 

AmiaŞâ-Şi

5 05 
5 17 
5 23 
5 33 
5 42
5 51 
O Ol 
G 29
6 49
7 05 
Séra

« L
G1URG1U-BUCUBE8CI

Tr. Ne. 2 Tr. No. 1
Dup-amé a

Smârda . . . PI* care 4 37 I
. - Sosire Diminăţa 4 45 .

. Plecare 9 05 4 55
Frăţeşti . ................ 9 16 5 06
Bău ésa . ................ 9 39 5 29 «

Sosire 10 03 5 53 .Comana Plecare IO 13 G 031| |l
Grădişte (Halta) . . IO 18 6 08 1
Vidra . . . . 10 31 6 21 ; U
Sinteşt i (Halta) . . ltl 39 6 29 1 ţ
Jilava . . . . . .  IO 48 6 39 '
Bucuresci . . . .  11 05 G 55

Dimln¿(a Séra

A. CU LINIA DE NORD.
I. Trenul No. 4: Cu trenul accele

rat No. 1, la ora 8 şi 15 minute, sera 
la Brăila-Galatz, Roman, Iassy-Suceva, 
Viena, Berlin, Paris, Petersburg.

II. Trenul No. 1: Cu trenul accele
rat No. 2, care eoeeece din Viena, Lem
berg, Suceva, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 şi 30 minute diminăţa.

III. Trenul No. 3: Cu trenul No. 6 
de călători care soseece din Galaţi şi 
Brăila la ora 4 şi 30 minute, după 
amd^ă-^i.

L E G A T U R I
B CU VAPOARE DANUBIENE la GIURGIU

Cu Vopâre de poată la Giurgiu.
1) Sosind la GiurgiH din sus: Lunl,j 

Miercuri şi Vineri, cn Trenul No. 4. (
2) Plecând de la Ginrgiă in jos Luni; 

Meircnrl şi Vineri cn Trenul No. 1. j
3) Plecând de la GiurgiQ în sus: Marţi, 

Vineri şi Duminică cn Trenul No. 1.
4) Sosind la Giurgiti din joi Marţi, 

Vineri şi Duminecă on Trenul No. 4.

NB. La gara Füaret se vând bilete 
pentru vapóre, pentru tóte staţiunile tn sus 
până la Viena şi in jos până la Chilia.

,  a -  t l : . i


