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Cursul do Vleua, 26 octombre 
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Bonuri a teaaur ung , I emit. 109 76 

.  ,  ,  II ,  73 75
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Acţiunile Căilor ferate române. 33 90 
Obligaţiunile române 60/0 . . 81 50 
Priorităţile C. fer. rom. 8»/» 85 — 
împrumutul Oppenheim . . . 101 50
Napoleonul............................  16 22
Viena, termen lung................... — —
Parii » icurt . . . .  81 —

Calendarul filei 
Miercuri, 18 octombre.
Patronul s ile i: Ap. Luca Evang. 
Răsăritul loarei u i: 6 ore 32 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 68 min.

[ Fosele lunel: lunt plină.
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(Agenţia Havas)
(lb octombre, 4 ore seara)

Roma, 87 octombre.
BL Pava va primi in cnrend scri- 
Hreaiiţă ca ministru pleni poten

t ă  curtea României.
Roma, 27 octombre.

I zice ca Eoglitera pregăteşte o 
Icontra iutărziărei Rusiei in e - 
tratatului de Berlin. Cabinetele 

Ulloma şi Viena după informa
tă ziar, se vor asocia la acest 
De la sosirea baronului llaimerle, 

e intre Austria si Italia snntfoarte

t  i K lConstantinopol, 27 ootombre. 
Jomisi- financiară, compusă din mai 
UburieiJ, g’a format snb presidiul 
•india Paşa pentru a regula cestia J 

f, pentru a pregăti bugetul şi 
băuta mijloace prin care s’ar pu- 
ronomiî. La lncrările acestei co
lan parte şi unii bancheri en- 
mcejf.
| ă  Constantinopol, 27 octombre.
I Lobanof ar fi zis că Rusia va 
contra rescu laţilor bulgari

'  Petersburg 27 octombre. 
foile S m lo f , ambasadorul Rusiei 
in , n primi un post important 

afacerilor străine. In local 
rara va veni priuţn Orlof, ac- 
basador al Rusiei la Paris.

(29 oct.— 9 ore dim.)
Paris, 28 octombre. 

şi Camera deputaţilor au înce
ta sesiunee. Şedinţa Camerii a fost 
Stoare. Deputaţii şi-au amănat 
iitoare pe luni şi Senatnl pe joi.

0. nstantinopol, 28 octombre. 
genţii bulgari din Macedonia se 
numărul de 12,000. Se zice că mai
000 de miliţii. Se asigură că Exar- 
gar este favoranil insurecţiei. Ra-
1 consulilor mai multor puteri ar 

că insurecţia a fost urzită cn
hi Ruşilor.

Viena, 28 octombre. 
aer Abendpost* zice: 
je despre insnrecţiunea din Ma- 
Şunt nelininiştitoare; insurgenţii 
ză in spre Seres, scopul lor este 

|s Bulgariei întinderea stipulată prin 
al 11 la San-Stefano, ceeacc dă a- 
phsurecţinui un caracter european.

Roma, 28 octombrie.
' liscursul ce a pronunţat naiutea 
Orilor săi de la Legn&no d. Min- 

( a zis :
flege istorică împinge pe tnroî in 
îşi tradiţinnele italiene indreptează 
istria cătră Orient. Trebue să uzăm 
lioderaţinne legală cătră o patere 

şi vecină. Dorinţa noastră de a ne 
a front ieri le este legitimă, însă 

Inele oportune se nasc numai pen 
popoarele înţelepte.

cătră „Corespondenţa politică*, sunt militară din Basarabia. Acolo se
atăt de Însemnate şi seamănă atât 
de mult cu Întreaga manieră de-a 
vedea a Rusiei In privirea execu
tării tratatului de Berlin, lncăt sun
tem mult mal aplecaţi a Ie crede, 
de căt de a le trece cu vederea 
dintr’un orb optimism.

întrebarea de căpetenie este: are 
tratatul de Berlin destul susţiitorl 
peutrn a nu da loc la un nofi res- 
boiu? Şi dacă acest din urmă e si
gur şi inevitabil, ce facem noi In 
asemenea Împrejurări?

In ori ce caz se fac multe şi es- 
treme Încercări de-a mănţinea pacea 
de Ia Berlin. Pe de o parte influ
enţa Angliei a ajuns iar la ordi
nea zilei !n Constantinopole, şi

BUCUREŞTI
M arţi, IV  (3 9 )  o c to m b re

tragem luarea aminte a citito- 
noştri asupra articolului din 

le freie Presse*, pe care '1 co- 
jjcăm mal la vale. Destăinuirile 
felul vienez. de .şi. desminţite de

Poarta recunoscând primejdiile, la 
cari o espune neindeplinirea fără in- 
tărziare a stipulaţiunilor tratatului, 
e mal plecată decăt oricând de a le 
da ascultare. Intr 'adevăr abia patru 
luni aU trecut de cănd imprejurul 
cancelarului german se grupaseră 
plenipotenţiarii marilor puteri eu
ropene pentru a întemeia pacea, pa
tru luni de cănd Rusia ăusăşl a is
călit tratatul şi astăzi, după aşa de 
puţin timp, ea ignorează şi desfrun
zeşte opera europeană, tinzând la 
contrariul celora, ce stipula tratatul. 
In loc de 50,000 de oameni, mal 
sunt dincolo de Dunăre 200,000 şi 
in locul trupelor retrase, se pun al
tele in mişcare. Comisia eu opeanâ, 
instituită pentru organizarea Rume- 
U§£. răsăritene nu cutei ză a se in
stala la FilipopolI, peutrucă gene
ralul principe Dondukof Corsacof dă 
a înţelege, cumcă presenţa el la 
faţa localului ar supăra pe Bul
gari, pe cari totdeauna ăl mângăe 
cu numirea de „Bulgarii meu*.

In loc de a se organiza noua Bul
garie, emisari şi agitaţiuni seamănă 
germeni! unor răscoale nouă in Ru- 
melia, Macedonia, Epir şi Tessalia. 
Mal zilele trecute parte mare a tru
pelor din Bulgaria proprie s’a pus 
in mişcare;al 0-lea al 12-lea, al 13-lea 
şi parte dintr-al 14-lea corp de ar
mată sunt deja in sudul Balcanilor. 
Preste tot staU numai in Rumelia 
răsăriteană 11 divizii de infanterie, 
cari trebue să cuprinză, calculănd 
fără nici o exagerare, cel puţin 
80,000 de oameni. Fie-care corp 
are artileria trebuitoare.

Un al patrulea corp, comandat de 
generalul Scobelef stă intre grani
ţele Rnmeliel răsăritene şi Cons
tantinopol, având cuartierul gene
ral la Lule-Burgas. Ast fel in Bul
garia proprie a rămas puţine tru
pe , incăt de pildă in Şnmla, 
unde inainte eraţi 23,000 de oa
meni, nu sunt acuma decăt 3000 
La acestea se mal adaogă mişcarea

concentrează patru divizii de infan
terie, 8 regimente de cavalerie, 12 
baterii de cămp şi 4 de munte şi 
un parc însemnat de artilerie de a- 
sediti. Cu comanda acestei oştiri e 
însărcinat generalul Nikitin. Un de
cret împărătesc publicat mal zilele 
trecute hotărăşte, ca la toate tru
pele căte se află in lăuntrul împă
răţiei ruseşti şi in Caucaz — puse 
deja pe picior de pace —  precum şi 
la administraţiile militare, depen
dente de acele trupe, comandanţii 
de divizii şi persoanele, cari aU pu
teri egale cu el, iar in Caucaz co
mandantul suprem, să nu dea gra
delor Inferioare congediu decăt de 
scurtă durată şi numai pănă la 13 
Martie 1879.

Se mal adaogă in mod espres, că 
chiar concediile scurte să se dea 
numai pe motive foarte urgente şi 
numai in aşa măsură, iu căt prin 
ele să nu se desorganisează despăr- 
ţămintele de trupe, nici să se cau- 
seze vreun neajuns serviciului mili
tar.

Toate acestea la un loc nu sunt 
de natură a ne linişti.

In Londra s'a hotărit in consi
liul de miniştri, că chiar dacă even
tualitatea unul răsboiU cn Afganis
tan ar 6 neapărată, acţiunea Ang
liei pentru stricta îndeplinire a tra
tatului de Berlin să nu înceteze 
nici un moment. E lesne de prevă
zut, că Anglia va cere la Peters- 
burg esplicaţil asupra nouelor miş
cări de trupe.

Nu ne facem spaime deşerte şi 
convenim, că mal e cu putinţă dea 
se mănţine pacea. Un pas in di
recţia păcii ar fi retragerea princi
pelui Oorciacof şi înlocuirea sa cu 
contele Şuvalof. Urmarea ar fi reîn
toarcerea pe căile prescrise de tra
tat şi recunoaşterea sinceră a unei 
opere, stabilite prin comun acord 
intre toate puterile. Dar aceasta e 
o speranţă, nu o realitate.

Intre acestea ce se 'ntămplă la 
no) inlăuntru ?

Adesea trecând noaptea pe uliţele 
pustii, zăreşti lumină prin obloanele 
inebise ale ferestilor vre unei spe
lunci de jucători de cărţi, şi auzi 
un sgomot surd de ceartă. Nu poţi 
distinge de ce e vorba, numai de
odată se deschide uşa repede şi unul 
sboarâ din speluncă pe uliţă, svăr- 
lit afară. Uşa se reinchide repede 
şi acelaş sgomot surd continuă.

Cam un luoru analog se 'ntămplă 
la noi in consilinl de miniştri.

Uşa se va deschide şi unul va 
sbura — dar care ?

Certe inlăuntrul cabinetului şi is
torioare de haz (2 plus 1 de ex.) iată 
ce umple existenţa membrilor par-

tidulul radical in momentnl, in care 
situaţia e atât de încordată lângă 
Bosfor şi pretutindenea, incăt e a- 
proape a se rumpe.

D IN  A F A R A

Comandantul rescoalel de la munţii 
Rodope, generalul Hidaiet-paşa, recte 
St. Clair, a fost iarăşi la Constanti
nopol pentru a se informa, ce atitu
dine trebue de păzit de aci inainte. 
Generalul era astădată acompaniat de 
adjutantul său, El-hase-bel, recte 
Tobanski. St. Clair se trage dintr’o 
familie vechie nobilă, englezească. 
Muma lui era contesa Cosacovţca, 
din familia Pototzki. El vorbeşte 
escelent, afară de limba lui maternă, 
limba turcească, franceză, italiană 
şi polonă. Limba germană nu o vor
beşte tocmai bine, dară totuşi poate 
fi inţeles vorbind-o. Deja in anul 
1853 s’a înrolat in armata engleză 
unde a servit ca căpitan pănă la 
anul 1863.

După aceasta a participat la in 
sur acţiunea polonă şi in urmă s’a 
inrolat iu armata turcească. Pănă 
la rescoala din munţii Rodope era 
colonel al cavaleriei turceşti.

St. Ciair e de 45 ani, de o sta
tură mijlocie şi de un esterior gen
til. El este foarte vioiU in mişcările 
sale. Dacă ăl aude cineva vorbind, 
ăşl aminteşte fără voie vorbele lui 
Filip II regele Spaniei, care după 
Schiller zicea lui Don Carlos : „Prea 
vehement bate săngele in vinele 
tale, tu al dărăma numai.* Insă St. 
Clair nu e un devastator, ci un or
ganizator escelent. Aceasta se poate 
vede din următoarele :

Pe atunci cănd isbucnise rescoala 
din munţii Radope, venise la St. 
Clair la Constantinopole o deputaţi- 
une din 134 comune turceşti, rugân- 
du’l a se pune in fruntea rescoalel 
şi a o organiza milităreşte. St. Clair 
nu ezitase, a primi misiunea oferită 
de general en chef al armatei de la 
Rodope. Spre acest sfârşit fu încu
rajat atăt din partea englejilor căt 
şi a turcilor, insă fără a primi ga
ranţii pentru cazul de neisbutire a 
interprinderil sale. Se duse dar fără 
zăbavă şi odată cn deputaţiunea la 
Portolagos, nu de parte de Cavala. 
Din elementele existente braţe, ce 
se compuneau mal cu seamă din ba- 
şibuzucl şi din diferite părţi ale ar
matei împrăştiate, organizase ajuns 
acolo, patru brigăzi mixte, şi le mări 
încetul cu inoetul pănă la 42,000 de 
combatanţi.

Conducerea acestor trupe să în
credinţase ofiţerilor abili şi esperiaţi 
ai armatei turceşti. Cel m&I distin
şi ofiţeri eraU: Căpitanul Sever-bel, 
odinioară ofiţer in armata carlistă, in

urmăcolonel in cea turcească; Conrad 
bel, odinioară colonel in armata carli
stă, in urmă căpitan in cea turce&st ă; 
Bacy bei, major in armaţi turcă; 
El-base-bei, adjutantul generalului şi 
sublocotenent de cazaci in armata 
turcească; Iusuf-Efendi, sublocote
nent de cazaci in armata turcească ; 
Stavscki sub-locotenent in armata 
rusească in urmă in cea turceascţ; 
Skinder-bei, un englez, odinioară 0-  
fiţer in statul lai Mehmed-AIi, etc. 
Aceşti ofiţeri formaseră din această 
masă străbălată şi nedis'iplinată, in 
scurtă vreme ;un corp de armată 
respectabil, aşa incăt pe atunci, când 
St. Clair primise comanda supremă 
a armatei din Rodope, Ruşii, cari 0- 
cupaserâ deja poziţiile cele mal a- 
vantajoase ale acelui munte: Kir- 
dicala, Gabrova, Diridere, Lusus etc., 
aU fost nevoiţi a se retrage pas cu 
pas din acele poziţii. Pentrn acea
sta era de ajuns numai două luni— 
a dovadă eclatantă, ce poate sub o 
conducere unitară voinţa fermă, 
tenacitatea şi energia. Generalul este 
aşa dară, aproape de cinci luni, in 
posesiunea întregului şi marelui te- 
ritoriă resculat al munţilor Rodope. 
Nici odată n’a mal succes ruşilor a 
recâştiga poziţiile perdute cu toate 
incercftrile lor dese. După congre
sul de la Berlin tocma s’a re- 
retras St. Clair din părţile acele 
cari aU rămas Turciei, şi in prezent 
ocupă dară numai partea de sud a 
provinţiei noU create adică a Ru- 
meliel de ost.
Trupele Iul St. Clair, fără excepţie 

de ofiţeri, au slujit fără  soldă şi pri
meau aprovizionarea lor de la cele 
134 comune resculate. Numai ofiţerii 
aveau uniformă, şarjele aveau dis
tincţii şi soldaţii purtau costumul 
lor naţional. Pe lângă diferitele es- 
carmuşe avuseră şi nouă lupte mal 
mari din cari turcii eşiserâ totdea
una învingători.

Astăzi armata din Rodope este in
tactă âncâ. Comandantul el se si
leşte insă, a se clarifica despre Boarta 
ei viitoare. Durere insă, pertractările 
stăruitoare cu Constantinopol, pfere 
că se prelungesc prea mult şi că nu 
vor avea rezultatul dorit, fiind că 
St. Clair părăsise alaltâerl Saloni
cul şi anume cu o corabie engleză, 
fără să fie dobândit un rezultat po
zitiv.

Infine pare că incepe a fi de tot 
serios cu concentrarea trupelor oe 
s’a ananţ&t de mult, şi astăzi aU in
trat aici earâşi doă corăbii cu ostaşi 
turceşti. Nu 8e poate şti incâ, ce 
destinaţiune o se aibă aceste trupe. 
Din împrejurarea insă, că admini
straţia militară de la Mitroviţa a 
pus drumul, ce conduce de la Pri
etina la Prizrend, intr’o stare incăt 
se poate întrebuinţa şi de corpuri
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mal mari de trupe, şi că pentru a- 
cest scop a intrat deja in pertrac
tări cu direcţiunea drumului de fer 
de aici relativ la transportul din re
giunea Cazanllculul a materialelor 
necesare, s’ar putea conchide că tru
pele, ce aă ajuns aici, sunt desti
nate a fi trimise in partea de mea- 
ză-noapte a Macedoniei.

Citim în «Neue freie Presse* ur 
m&torul articol.

Cu fiece zi se vede mal clar, că 
opera congresului din Berlin na 
fost o soluţiune a cestiunel Orien
tului, ci a fost şi era menită de-a 
nu 6 nimic alt de căt o amânare 
a acelei soluţiunl. S’a sfârëmat o 
împărăţie, s’aü Împărţit bucăţile el, 
fără de a lua hotărîrl clare şi pre
cise, lăsând toate celea în seama 
interpretaţiunil, a intrigii diploma
tice, a lăcomiei unora şi la bunul 
plac al celui mal tare. Afară de 
achiziţiunea de teritorii, stipulată 
în favorul Rusiei, toate hotărîrile 
celelalte ale congresului atârnă In 
aer şi nu e perspectivă, că ’n ter 
menul de noué luni, pus de trata 
tul de pace se vor fi hotărit solu- 
ţiunile definitive. In loc de a'şl re
trage încet-încet trupele de ocupa- 
ţiune, Rusia ţine un efectiv de 
200,000 de oameni în Balgaria, Ru- 
melia resăriteană şi Rumelia, şi 
după ce acum căteva săptămâni 
arăta, că şi va retrage trupele pănă 
la Âdrianopole, le-aü naintat din 
noü sub cele mal cinice pretexte 
până sub zona Constantinopolel. Ru
şii şi Turcii nu sunt despărţiţi decăt 
de-o distanţă de câteva chilometri 
gata de bâtae la zona aceasta şi o 
intëmplare, capriţul vre-unul coman
dant dintr'o parte saû dintr’alta, o 
instrucţie rëù înţeleasă pot avea 
drept urmare o ciocnire, un măcel, 
o bătălie. Situaţia in apropierea Con
stantinopolel e ca şi când n’ar e- 
xista tratatul de pace delà Berlin, 
iar vorbele ambasadorului rusesc din 
Constantinopole şi a generalilor ruşi 
din Rumelia şi Bulgaria arată lămurit, 
că politica rusească nici nu gândeşte 
—  deocamdată cel puţin să-şî re
tragă ghiarele şi să dea drum prăzii, 
pe care in Berlin se măguleaţi de-a 
i-o fi răpit. Pe când Rusia insăşl cu 
aroganţa de indërêtnic biruitor calcă 
in picioare tratatul delà Berlin, ea 
cere delà Poartă şi delà România 
imediata executare a acelui tratat.

Cel slabi trebue să îndeplinească pâ 
nâ la ultima consequenţâ hotâririle 
pierzătoare ale acestui tratat, iar 
pentru Ruşi un pare a exista nici

FOILETONUL „ TIMPULUI “

PESTE CAP
de

EMILE QABOBIEAU

PAETRA A DOA

Generalul Eelorge 
(armare — Vezi nrul.... al .Timpului")

Era pe la sfărşitul lunii lui martie 1840; 
prinţul Louis Napoleon Bonaparte era pre
zident al Republicel franceze, cănd cercu
rile militare din Oran începură a se pre
ocupa de trei galanţi sosiţi de cnrănd din 
Franţa şi traşi la otelul Păcii.

Unul era tiner ăncă şi avea un chip 
avantajos, purta barba nerasă şi se numea 
d. viconte de Maumnssy.

Altul era mal in verstă. Mustăţile lui, 
foarte lungi şi unse fără milă, începuseră 
să cam albească atitudinea, mersul, cro- 
iale hainelor, toate arătafi desluşit acel 
nu-ştifi-ce care trădează pe ofiţerul îmbră
cat civil. La otel era in scris cu numele 
de Victor de Cotnbelaine.

Amăndol erafi decoraţi.
Al treilea era mal umilit dar şi mai 

nedescifrabil totd’o-dată.
Era gros şi scurt, foarte roşcat foarte 

pleşuv, şi avea aerul foarte bădărănoV; 
purta lanţ groB şi mare la ceasornic, şi 
in degetele lui nodoroase avea nişte inele 
grele.

Ceilalţi 81 numiafi, deşi el nu se prea 
arăta mult mal in vărstă, tata Coutancenu

Toţi trei veniseră in Africa, după oum

îndatorire, care să decurgă din el. 
Aceasta e o stare nemal auzită 
de lucruri, şi dacă in Europa mal 
există şi altceva de cât dreptul ce
lui mal tare şi întrebuinţarea ne
mărginit de arbitrară a puterii bru
tale, atunci ar trebui să se unească 
toate puterile, unul a pune ca
păt cu arma in mână pentru ase
menea dispreţ al dreptăţii, unei a- 
semenea nimiciri a oricărui drept 
internaţional.

Dar pentru aceasta e perspectivă 
puţină, ba mal că s’ar părea cumcă 
tratatul înjghebat repede de princi
pele Bismark in cele nouă-spre-zece 
şedinţe ale congresului, nu s’&ă fă
cut pentru altceva, de căt pentru 
a amâna soluţiunea cestiunil orien
tale convenite la întâlnirea împă
raţilor din Berlin şi la întâmpina
rea din Reichstadt, şi apoi pentru 
a se lăsa deschise Rusiei toăte por
tiţele laterale pentru a se retrage 
de la împlinirea îndatoririlor, pe 
cari i le impune tratatul de la Ber
lin. Nu de-odată, ci pas cu pas e 
vorba ca să se îndeplinească căde
rea Turciei, cu pericolul, ca un an 
după închiderea congresului din Berlin 
conflagraţiunea, împiedecată de dân
sul, să se nască din nofi într’o cioc
nire mare şi generală.

Am comunicat în zilele din urmă 
dovezi de modul, cum Rusia a exe
cutat tratatul de la Berlin; astăzi 
suntem iarăşi în poziţie de-a ilustra 
această politică a dispreţului şi a 
ironiei faţă cu orice drept inter
naţional. Se ştie, în ce poziţie ne
norocită a fost împinsă România de 
la începutul complicaţiunil orien
tale şi pân’acuma.

Ruşii steteaă lângă Brut şi erum- 
perea ostilităţilor contra Turciei a- 
ducea neapărat cu sine ocuparea 
României de cătră armatele ruseşti. 
In zadar se adresă România pe a- 
tuncea pentru sprijin cătră puterile 
semnatare tratatului de Paris, nu 
căpătă de la nici una nici sprijiu, 
nici sfat bun.

A trebuit să sufere şi să poarte si
tuaţia, şi pentru a se mănţine întru 
câtva măcar, încheiă convenţiunea 
din aprilie, care la urma-nrmelor 
avu de resultat cooperarea armatei

puneaii in gura mare şi cn vreme şi fără 
vreme spre a cSpSta nişte concesii şi a se 
ocnpa cn agricnltnra mare.

Lncrnl era foarte cn putinţă.
Nnmal dnpă cele ce făceai!, nn prea 

păreail adeverate spusele lor.
EI nn căntaii să intre in relaţii cn co

lonii, ori cn agricnltoril, ci nnmal şi nu
mai cn militarii.

idesea, cănd incepea să inopteze, se ve
deai! strtcnrăndu-se in locuinţa celor trei 
străini, şi cn mare băgare de seamă să 
nn’l vază nimeni, ofiţerii din ţinntnrile 
cantonate in depărtare, la Mers-el-Kebir, 
la Arzev, la Sidibel-Abbes.

Din parte-le, ei erai! neîncetat pe drn- 
mnri şi pe uliţe, cănd pe jos, cănd in 
trăsură, vizitănd postările militare, şi re- 
mănSnd câteodată căte doc şi trei zile la 
Mostaganem şi la Mascar.

Bani nn se vedea să le lipsească. 
Buzunarele lui Contancean, nişte bnzn 

nare grozav de mari, in care necontenit 
¡şl ţinea mănile vărite pănă ’n coate, su

nai! mereu ca nn clopot de t8rg.
Cănd se aşezaţi la prănz, nn cruţaţi 

cheltuiala, şi goleaţi căteva sticle de Bor
deaux şi de Champagne.

—  Pozitiv, zise intr’o seară comandan
tul Delorge către nevastă-sa, pozitiv, ştren
garii ăştia ne pnn la griji. Par că ar fi 
nişte agenţi de recrutare. Insă pe cine aii 
venit să recruteze in colonia noastră ? pen
tru cine ? pentrn ce ?

— De ce nn vă apucaţi pe urma lor 
să’l descoperiţi ? răspunse nevasta coman
dantul al.

române cu cele ruseşti. Români 
eşi din marea criză cu independenţ 
câştigată, dar pierdu partea Basa 
rabiel, care i se recunoscuse prin 
tratatul de Paris. Ca despăgubire 
pentru pierderea aceasta şi pentru 
□u lăsa gurile Dunărei cu totului tot 
in mănile Rusiei, tratatul de Berlin 
hotărî, ca România să aibă dreptul 
de-a’şl anexa Delta dunăreană 
Dobrogea de la Silistra până la 
Mangalia. La mijlocul lui iuliă se 
lmprâştiă congresul, şi deja pe la 
mijlocul lui august Rusia adresă la 
Bucureşti o notă categorică, prin 
care cerea de la România predarea 
Basarabiei. Generalul rus Şebeco 
care ’şl făcu intrarea ca guvernatei 
al Basarabiei, putu acum căteva 
zile să proclame la Ismail unirea 
Basarabiei române cu teritoriul ru 
sesc şi s’ar putea crede că nimic 
nu mal stă în cale, pentru ca şi 
România să intre în posesiunea te 
ritorielor, cari i s’aă cedat prin 
tratat. Insă Rusia are o manieră 
ciudată de-a interpreta tratatul de 
Berlin : pe când îşi anexa Basara
bia, reprezentantul el din Bucureşti 
primi instrucţia de-a declara gu
vernului român, cumcă din parte’l 
pune oarecari condiţii la ocuparea 
Dobrogei de cătră trnpcle române. 
Cabinetul din San-Petersburg a co
municat guvernului român, că nu 
va da permisiunea la ocuparea Do
brogei, de căt dacă se va recunoaşte 
pe de a pururea Ruşilor dreptul de- 
a trece prin teritoriul român, şi 
dacă guvernul român se va hotărî se 
’ncheie cu Rusia o alianţă ofensivă 
şi defensivă. Pentru sprijinirea aces
tor cereri, cari fac iluzorie câştigarea 
Dobrogei de cătră România, a in
trat o parte a unul nou corp de 
armată în Moldova, despre care se 
asigură se ’nţelege în mod oficial, 
că va sta în Moldova puţin timp 
numai şi că e destinat parte pentru 
Basarabia, parte pentru Bulgaria. 
Dar pe sub mână s’a dat de ştire gu
vernului român, că nici un soldat din 
trupele acelea nu va părăsi teritoriul 
român mal nainte de ce guvernul 
ar fi cedat pretenţiilor Rusiei.

E drept, că iu tratatul dela Ber
lin nu stă nici nn cuvânt măcar, care 
să dea Rusiei măcar umbra unul 
drept de-a permite luarea in pose
siune a Dobrogei saă de-a o face să 
atârne de condiţii. Dar România are 
nenorocirea de-a se ţinea teritorial

In adevăr, se descoperi in sfârşit total 
prin mijlocirea nnuî snb intendent, oare 
multă vreme fnsese impiegat la ministeru- 
finanţelor, şi care cunoştea Parisul de la 
nn cap pănă la celalalt.

D. viconte de Maumnssy se chema, după 
adevăratul seă nnme, Chingrot, şi ar fi 
fost mare acel om care ar fi pntnt spâne 
unde se găsea vicontia acestui viconte.

Era anal dintre ştrengarii de măna a 
treia, cari se ţin de capnl copiilor de fa
milie mare, ce se ocupă cn tocarea moş
tenirii, şi cari fără o para chioară in pungă 
umblă înfăşuraţi in lnxnl cel mal mare, 
joacă cărţile pe sume mari şi nn se mai dă 
jos din trăsură.

Răpirea unei biete femei, pe care apoi 
a minat-o, nn duel fericit şi o noapte 
norocoasă Ia stos însemnase apogeul ono
rabilei cariere a d-lnl Chingrot de Man- 
mussy.

De atunci încoace căzuse ruereu. Se ineca, 
dnpă expresia consacrată, bănd o înghiţi
tură şi mal amară şi căzănd şi mal afund 
la orice încercare a Ini d’a ieşi iar d’asn- 
pra apel.

Şi nnmal Dumnezeii ştie căte încercări 
făcuse, in finanţe, in industrie, in jurna
lism şi in politică !...

Căci ambiţia, poftele şi patimile ăl sfâ
şiaţi, şi se eredea vrednic şi dibaci ii la toate.

In adevăr, nn’l lipsea nici inteligenţa, 
nici spiritul, nici indemănarea. Vorbea uşor 
şi plăcnt, era deprins cn tot soiul de in- 

! trigî şi avea entezarea ne tur burată a unul 
'  om ce nn mal are a pierde nimic.
* Acuzat de prea statornic noroc la stos,

de sfera puterii Rusiei şi poate că 
la vreme s’a definit sfera aceasta in 
Berlin şi la Reichstadt, precum tot 
atuncea i s’a lăsat pe seama Rusiei 
linia Dunării in schimb cu problema
tica linie Mitroviţa-Salonichi. Dacă 
suntem bine informaţi, guvernul ro
mân in imbulzeala aceasta, in care 
e pus prin cele mal noul cereri ru
seşti, s’a adresat la principele Bis- 
marck, prezidentul congresului dela 
Berlin, spre a cere dela el un man
dat european in toată forma pentru 
ocuparea Dobrogei, asemenea cu 
mandatul, pe care ăl primise Aus
tria pentru ocuparea Bosniei şi a 
Erţegovinel. Dacă se va confirma 
ştirea, adusă de „Morning-Post“ , că 
România a respins cererile Rusiei, 
atunci se pare, că şi pasul făcut de 
guvernul român pe lângă cancelarul 
Germaniei va 6 fost zadarnic, pre
cum a rămes până acuma fără de 
nici un resultat orice invocare fă
cută principelui Bis mar ck pentru 
crucişarea căilor Rusiei. Respingerea 
condiţiilor, de cari Rusia face să a- 
târne ocuparea Dobrogei de cătră 
Români, puue toate celea in cestiune 
căci pretenţia de drept, stabilită prin 
tratat a României asupra Dobrogei, 
nu e o pretenţie mal slabă decât a 
îusiel asupra Basarabiei, insă iu 

orice caz Rusia şl-a pus deja Ia a- 
dâpost prada, pe când România n’a 
luat ăncă măsuri pentru a intra in 
posesiunea teritoriului, ce i s’a re
cunoscut.

recum tratatul de la Berlin a 
uitat de a desfiinţa pur şi simplu 
tratatele de Paris şi de Sau-Ste- 
fano, tot astfel a uitat de a pune 
executarea stipulaţiunilor sale sub 

aranţia puterilor semnatare. Iu ori
ce caz a existat intenţia de a lăsa 
Rusiei mâna liberă şi intr’asta con
sistă monstruositatea unei păci, care 

fost salutată de lume cu bună 
redinţâ şi cu bucurie, pe cănd se 

dovedeşte a fi o amăgire. Sub con
diţiile pe cari le cere Rusia, guver
nul român nu poate lua in pose
siune Dobrogea, şi astfel ca multe 
altele art. 46 al tratatului de San- 
Stefano va rămânea in favorul Ru
siei literă moartă. Mal că s’ar pă
rea, că pacea de la Berlin e o pace 
pe nouă luni şi de sigur e un fapt 
foarte semnificativ, că ministrul en
glez Northcote a pas la Wolverhamp- 
ton in perspectivă după acest ter
men nu numai reiuoirea răsboiulut,

care se credea evitat, c 
tatea, ca tratatul de ! ■  
ni se piarzâ cu totului |l 

Astfel stafi lucrurile |T 
patra după semnarea t l  
pace. Lichidaţiunea Oriij| 
se credea că se va impie<,| 
lin, e in deplină lucrare» 
sia ameninţă şi azi Cotfcl 
Iul, ocupă iutreaga parte A 
a peninsulei balcanice; jt 
şi Muntenegrul gata penliil 
pune piciorul pe gruuuii 
ui el, şi nu e de loc di > 
recunoaşte mârgiuele pth 
sale prin învoiala de la 3 
vede că toate acestea sej 
moaşa politică a sferelorJ 
din orientul Europei, pţj 
avem a mulţumi contâlulf

perdnt in datorii, hărţuit de creditori cari 
ameninţaQ nn nnmal ca închisoarea de 
Clichy ci şi cn poliţia corecţională, dat 

fără din toate cercurile, d. Chingrot de 
Maumnssy se dăduse definitiv la fond şi 
dispăruse de pe bulevardele Parisnlnl in 
zilele lui februarie 1848.

Nu mai pnţin turburată trebue efi fi fost 
şi viaţa tovarăşelnlni săfi d. Victor de Com- 
berlaine, insă intr’o sferă mal inferioară.

Şi zicem : trebue sä fi fost, de oarece 
niminl nn ştia să spne sigur origina, pă
rinţii, nici chiar ţara acestui onorabil gen
tilom.

Unii susţineai! că nicăieri nu existase 
vreodată nn d. Comberlaine tatăl. Mama 
Ini, dnpă cnm se asignra, fnsese o dom
nişoară nobilă maghiară, pe care sensibi
litatea inimii o pierduse.

Ceea ce era pozitiv, era că d. Victor de 
Comberlaine fnsese militar.

Mai mulţi inşi ăl cunoscuseră pe cănd 
intrase intr’ nn regiment de hnsarî, şi ne
gustorii din toate oraşele pe unde fnsese 
dănsnl in garnizoană păstrai! dela dănsnl 
nişte snveniri arzătoare şi teanenri de po
liţe protestate.

Spre cinda tntnlor, mulţumită unor in
fluenţe misterioase el înaintase, intr’ nn 
chip scandalos, in armată.

Era căpitan şi se plăngea că lăngezeşte 
in acest grad, cănd, in urma nnei arău- 
tnri, al cărei secret fu păstrat bine, el în
cercă să se sinucidă.

Nelovindn-se bine, prinse iarăşi gust de 
viaţă, insă ăşi date demisia, anii spân, cft 
de bană voe, alţii că nn putea face a lt -1 
fel.

------ I r
«Le Temps* din Parisiiiw\ 

votării legii ante-socialist’ Ai’1 
chsfcagul german, dă seac.«^" 
efectul ce a produs in ţp i  
mană acea votare. Iată c 
rul francez :

«Die Post*, organ al pa far- ' 
serva toare-liberală, intonethl' 
tec de triumf, declar&nd t l  
lege e cel puţin tot atăfcjâl 
tantă ca şi rezoluţiunileH 
grave ce aii luat ţările g ift  
cel din urmă zece aul. 
mal ales partida uaţionalăloi« 
pentru c’a dat consimţi măi jt 
la un proiect care e «cu 
din sfera principielor ce A,vlA 
această partidă*. In acetţ>4|| 
«abnegaţiune*, „die P ost*¿In  
semn de «maturitate polijS  
ăşi esprimă încrederea că 
criflcift va aduce mal tărsjfţ^ 
bune partidei care l’a făculV ^T 

«Cât pentru partida prii ^  
foaia conservatoare speră 
nea in care naţionalii- li bel 
despărţit de dânsa «a bâtuiii 
cuib in cosciugul iei.* «L| 
adaugă apoi: «Din parte-* 
contribui a arăta adevăratul 
alianţei contractată de progwp 
ultramontanil şi cu socialiţMi 
temând’u-se ca nu cumva n »|  
liberali, mustraţi de conşti] 
se reintoarcă mal curând i| 
târziii la vechil lor aliaţi, ziaj 
serva tor le întăreşte curagiu 
tindu-le un fapt . din anti 
«Când Phocion fu iutr’o zi i4i 
de popor, întrebă pe amicii | '

Cu toate astea cum să trăiasoVl 
comis-călător al nnnl negustor d ] 
muri. O ceartă cn stăpănnl săfl 
iar pe dramuri, el întreprinse a 
o sală de arme. Fiindcă trăgea 
minunat şi era meşter la arme, 
gea negustoria bine şi căgtiga ; bl 
uşarătate insă ăl sili să ’şl incttl 
vălia. Unul dintre şcolarii Ini, fit 
vocat la dnel, dănsnl pentrn căţhl 
luă duelul pe seama Ini şi ucise'1 
versar.

Fiind silit 'să fugă, se dnse in J 
unde se făcu actor; acolo şase li 
răndul răbda ţinerile şi huidnelile [ 
colul.

Directorul teatrului ăl dete socoti 
’ 1 trimise să se plimbe. Atunci (I 
iu politică; conspiră şi se văzu ii I 
intr’nn proces, in care coacnzaţilll' 
deteră epitetul de spion.

Afară de asta era, chiar dnpă spi 
nn desfrădht sălbatec, ars de poft 
nave şi de gustări ruşinoase, făr ţ- 
dinţa, fără de lege, fără moravuri, 
poate, insă având de sigur mai 
bravară de căt încredere in dibăcia 
spadasin, gata la orice pentrn tel 
vrednic, dnpă cnm ăl indemna ins b 
să omoare nn om pentrn o nimica i 
şi să inghiţă o palmă fără să di) 
măcar.

Comparat ou aceste două onorabil« 
(tonaje, tovaroşnl lor, d. Contancean I 
tea trece drept nn sfânt. (Va uil
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e lucruri neinţelepte. Istoria 
'& parla mental ă, din cel zece 
d urmă probează că pentru o 
ă e totd'auna un semn de pru* 
şi de patriotism d’a fi com

it şi blamat pe progresişti.“ 
aţional-Zeitung" se mulţumeşte 
îndată d’a zice că socialismul a 
iit cu titlul de acuzat din nain 
ribunalulul Reichstagului. Rei- 
gul l’a declarat culpabil : cul- 

[l c'a turburat liniştea publică 
bil c’a compromis buna inţe- 
e dintre diferitele clase ale po> 
Iţiunil, culpabil d’a căuta să ruv 

ordinea politică şi socială sta 
b. „Naţional-Zeitung adaugă cu 
Llitate dorinţa ca „aspra dar 

sentinţă să fie esecutată cu 
k insă totd'odată cu dreptate şi 

râţiune. *
Rotddeutsche AUgemaine Zeitung" 

şiliţineşte pentru monetă d’ 
ii asupra incidentelor din cele 
şedinţe din urmă.

Hferitele societăţi socialiste pun 
Bxecntare cuvântul de ordine dat 
SI către Vorwaerts. Ele se dizolvă, 

puţin oficial, impărţind mal na 
fondurile intre membrii loi. 

|ă o scrisoare trămisă delà Ber- 
j,Gazetei de Colonia, capii delà 
in al partidei ar fi sfătuit pe 

fttoril, care in urma executării 
vor rămânea fără lucru, se pă- 
scă capitala şi să |se ducă să 

^ească  de lucru mal nainte de a 
ţw a  in acele localităţi unde nu 
Vabitodus pănă acum nici o agita- 

R ftntbe socielă. Fie-care colonie noué, 
,»st-fel stabilită, şi ar alege in se
rei un cap căruia ş’ar îndatora să 

ii Bea ascultare şi care, prin ra
te lunare, ar sta in comunica- 
e permaninte cu un comitet cen- 
stabilit iu străinătate.

Zilele acestea s’a răspândit la 
}in ştirea că poliţia oraşului va 

vinderea in public a ziarelor şi 
astă ştire cauzase oare-care emo- 

Ene io lumea politică. O corespon
daţi adresată delà Berlin către 

wta de Augsburg* crede că poatj 
nanţe că’, dacă această oprire 

h adevôr permanente, ea nu va 
jnge de căt ziarele socialiste. Co- 
ipondenţa adauge că , spre a nu 
atrage disgraţia poliţiei un nu- 
r oare-care de vânzători de ziare 
capitala germană a refuzat cu 

dinadinsul d’a vinde d’ale parti- 
social iste. Partida, din parte’l , 

ingajat vânzători şi colportori că- 
a le interzice d’a vinde ziare nea- 
bate de dânsa.*
,In urma mâsurilor luate de po- 

f  germană, zice « Neue Freie Presse *, 
ăitetul electoral central al de- 
eraţiel sociale germane din Ham- 

a găsit de cuviinţă a se disolve 
»g propria sa iniţiativă. In procla- 
Raţiunea in care se comunică par- 
jpanUor această otărire, se zice in- 
W  altele:

^Jf„Nu e trebuinţa de nici o propa- 
Akgandă sgomotoasă ; fie-care schim- 

lire de cugetări, deşi nu in felul 
,il pănă acum, scurtează timpul şi 

[.»ţreţine spiritele deştepte, intru căt 
iţto de obiect idealul poporului mun- 
>j|or. Nevoind să aşteptăm mal ăn 

»■& esplicarea poliţienească a cu
platului „resturnare*, am otorit a 
i feolve noi inşi-ne comitetul electo- 
J1 *1 central. Cu ziua de astăzi, fă- 

jadu-se chiar arătare autorităţilor, 
i dispărut in Germania râmăşiţa 
Lei organizări centraliste de par

ii llă. Suntem încredinţaţi că voi toţi 
Jj Iţi aproba acest pas:*

REVISTA ZIARELOR

Citim in „Vocea Covurluiulul* : 
Cu căt ziua alegerilor comunale 

se apropie, cu atât desesperarea 
creşte pe toată linia oamenilor ce 
s’au infundat in caşcavalul primă
riei. Simt c& opiniunea publică ’I va 
certa foarte aspru pentru indiferenţa 
cu care aâ compromis interesele o- 
raşulul, şi in spaima lor caută ca 
înecatul să se agaţe de cel din ur
mă scaiu.

Pentru acest cnvânt vedem de 
câteva zile că se restoarne petrele 
cu fundul in sus, chipurile spre a 
ne dovedi acum aproape de aleger 
că vor să ne facfr strade; pentru a- 
ceastâ văzurăm mal deunăzi trista 
parodiâ de a înfiinţa cu 1,500 fr 
o şcoală secundară de fete; pentru 
aceasta dădură alarmă că ah să 
facă împrumut şi aâ să curgă banii 
la comună, pe când singuri ştiâ şi 
sunt convinşi că absolut nici un ere 
dit nu le acordă nimene şi ’I des- 
fidem să ne dovedească că vor face 
împrumutul. Cu toate acâste spre a da 
cea din urmă zăpăceală opiniunil pu
blice, primarul nostru, care a isprâ 
vit toate de regulat, s’a pus de vro 
zece zile să caute un om care se 
laude faptele. Putem cita nume pro 
prie de persoane la cari s’a adresat 
pentru această meserie; in fine, du 
pă atâta peregrinagiâ, aflăm că ’şl 
a găsit slugă după chip şi asemă 
nare; mal mult âncă, va scoate 
foae zilnică, cu această specială mi 
siune de a înjura pe cetăţenii ce 
nu 'I sunt agreaţi şi a demonstra 
că cea mal strălucită fericire n’ 
avut comuna Galaţilor de căt sub 
d-sa. Nu avem nimic de zis pen 
tru atare întreprindere, va aparţ 
nea cetăţenilor să judece la ce se 
întrebuinţează fondurile comunale 
plătite din sudoarea lor.

Să lăsăm insă pe cel desesperaţl 
să âşl caute funia mântuirii lor, şi 
să ne întoarcem câtră cetăţenii cari 
serios se gândesc la starea de că 
dere iu care a ajuns comuna noa 
strâ, cu dânşii să discutăm şi să le 
spunem părerea noastră.

Comuna este un teren nentru, pe 
care se pot intruni toate partidele 
şi a âşl da măna, căci aci nu este 
vorba de politică, ci de interese eco 
nomice. Fie cineva conservator, li 
beral, centru, fracţionist, etc., toţi 
aâ acelaşi drept şi interes de a avea 
strade bune, bun ecleraj, cureţenie, 
îndestulare, siguranţă, etc. Aci nu 
trebue să cătâm calităţi de partidă 
ci calităţi de persoane. Nu cu cât 
aleşii noştri vor fi mal liberali, mal 
conservatori, mal centriştl, mal frac 
ţioniştl, etc., vom fi mal bine şi i 
progres; ci cu cât el vor fi mal Iu 
minaţi, mal cu rlvnâ de binele pu 
blic şi mal oneşti, cu atâta averea 
şi bună stare a oraşului vor inflor 
mal mult.

Iată cari sunt opiniunile noastre 
in privinţa comunei.

Dorinţa noastră este de a o vedea 
rădicată din miseriâ şi înconjurată 
de prestigiul ce se cuvine unei urbl 
ca Galaţii. .

Pentru aceasta insă se cere lucra 
rea şi concursul tuturor cetăţenilor de 
inimă. Lor dar ne adresăm şi le zicem 
uniţivâ cu toţii şi puneţi capât ruşi
nii ae a ne vedea reprezentaţi de 
oameni din cări mulţi abia ştiâ a’şl 
scrie numele ; de oameni cari ne-aâ 
lăsat pradă Tuinelor in timpul ploi
lor şi a’aâ periclitat proprietăţi ca 
ale dd. Fancioti, Volenti, Plaţi, Fri 
gator, etc., din cauza nesuficienţel 
gurelor de canalurl; de oameni cârl, 
după ce văd inşişl aceste nenorociri, 
aâ tristul curagiâ de ale tăgădui, 
fără ca obrazul lor să mal poată 
roşi; de oameni cari in luna lui 
Octombre viu să ne arunce ţărână 
in ochi, fâcându-ne strade cu pă
mânt, cari mâne la cele ântâiâ ploi 
se vor preface in mocirlă. Dar nu 
nu numai atâta, vom pune îndată 
sub ochii cititorilor cifre şi date, ce 
le avem din sorgintâ sigură, şi de 
unde vor vedea abuzul ce s’a comis 
cu facerea acestor strade.

Eatâ cum ni se narează lucrul :
Primăria, fără nici o licitaţiune! 

publică in regulă, a dat la câţl-va 
bulgari facerea a peste 80.000 me

tri patraţl de pavagiâ, plătind câte 
1 leâ şi 9 bani de metru, pe când 
la licitaţiunea ce s'a ţinut iert pen
tru şoseaua Brăilei, ce este a sta
tului, a eşit un preţ numai de 79 
bani pe metru. Va să zică licitaţia- 
nea a găsit muşterii cu 79 bani me
tru pentru strada Brăilei, iar d. pri
mar a găsit de cuviinţă să dea din 
lada oraşului 1 leâ şi 9 bani pen
tru celelalte strade. Cine dar va 
plăti diferenţa de 18,000 lei ce s'a 
făcut pagubă comunei prin această 
procedare, a cărei cualificare, cu bună 
saâ rea credinţă, ne abţinem peutru 
moment a o spune. Avea-va oare d. pri
mar curagiul să tâgâdueoscă şi acest 
fapt! Suntem siguri că mâne va po
runci slugel ce 'şi a tocmit ca să ne 
insulte, pentru că cutezăm a le rupe 
masca şi a 'I urâta lumii numai a- 
tftt de uriţl pe cât sunt.

Opiniunea publică. înaintea căreia 
noi punem faptele, va judeca, şi ce
tăţenii ce vor a se convinge de ade
văr meargă singuri la pritnăriâ, ceară 
resultatul licitaţi unii de la 13, vază 
şi preţurile cu cari s’aâ plătit cel 
peste 60,000 metri şosele ale co
munei, şi judece cu ciue este ade
vărul.

De place orăşenilor o stare de 
lucruri, nu aâ de cât să o sufere, 
să plătească dări grele comunei, cu 
cari să se subvenţioneze fol cari s& 
laude procopsele d-lul primar!

Din parte-ne suntem decişi a lovi 
incapacitatea şi abusul ori unde ’I 
vom întâlni, cu acea hotârlre de care 
am dat probe in 9 ani neîntrerupţi.

Circumren d-loi ministru de iaterne 
către toţi dd. prefecţi şi primari din ţară.

Domnnle prefect,
Domnule primar,

La ăntăia duminică a Ini noembrie, 
conform nrt. 31 din legea oomnnalS din 
1873 şi art. 32 din legea din 1864, se 
fac mai în toatS ţara alegerile pentru r .-  
înoirea consilielor comunale nrbane şi rn- 
rale.

Comnna este o temelie a statului.
Trebne ca comnna sa fie bine înteme

iată, pentrn ca statal să fie tare. Alege
rile trebne să fie sincere, luminate şi în 
adevăr libere, pentrn ca comnna să devie 
o adevărată temelie.

Pentrn ca alegătorii să fie laminaţi, 
trebne ca, prin instrucţiune şi dese în
truniri, să ajnngă a se pătrunde fie-care 
cetăţean că căminul fie-cărnia este comu
nal, că dnpă cam va fi administrată co- 
mnna, va fi bine safi răii pentru familia 
cea mică şi, prin ea, pentrn cea mare.

îndemnaţi dar pe cetăţeni a se intrări, 
a desbate şi a se lamina împreună în pri
vinţa intereselor locale, precum şi in pri
vinţa candidaţilor ce le vor oferi mai 
mnlte chezăşii pentrn a fi aleşi.

Tn alegerile comunale opiniunile poli 
| tice nn este bine a fi pase în prima or
dine.

Trebne să cerem mai cn seamă onora
bilitate, cunoştinţă de trebuinţele locale 
şi devotament pentrn binele pnblic.

Faceţi mai cn seamă cunoscut tntulor 
cetăţenilor, şi mal cn osebire tntulor să
tenilor, să nn sufere ingerinţele adminis- 
traţinne! în aleg iri. Să nn asculte nici o 
şoaptă, să nn se teamă de niei o ame
ninţare, aă ştie şi efi simţă că de acnm şi 
ei£annt liberi, annt majori, 8nnt iubiţi şi 
respectaţi.

Aceasta să li sa citească de mal mnlte 
ori la nşele bisericelor.

D-ta şi întreaga administraţiune n’aveţi 
de căt a veghia ca libartatea in alegeri 
eu fie cn sfinţenie mănţinntă, pentrn ca 
astfel alegătorii să poată să aleagă pe cine 
vor voi, având cunoştinţă că el sânt sin
guri răspunzători, că ei singuri 'şl vor 
face binele saii răul.

Primiţi, d-le prefect, d-le primar, asi
gurarea osebitei mele consideraţi ani.

Ministra, C. A. ROSETTI.

v  ¡¡mbaticueib. V iilor-- ""

Circulara d-1 ii ministru de interne către d-nit 
prefecţi de judeţe.

Pe mai mnlte proprietăţi particulara şi 
ale statal ni se află vil sădite din vechime 
pentrn cari posesorii lor aă plătit ani în
delungaţi nesnpăraţi safi o dare bănească, 
safi o dare in natură din prodneţinne.

Această sitnaţinne avănd'o in vedere le
gea rurală, densa a prevăzut la art. XIII 
oă sătenii „afi facultatea a primi in locu

rile lepinit pămăntnrile ce le afi astăzi. 
Orice alte pămăntnrl ce mal are săteanul 
peste locurile legiuite rămăn in folosnl 
lui, dnpă invoelele săvărşite safi dnpă în
datoririle obicinuite pănă acnm*.

Ordinile instructive pentrn aplicarea le- 
gel rurale explică că viile nn intră in pres- 
cripţinnile legei rurale, şi prin nrmare, 
acelea remăn a se mănţine in coprinderea 
tnvoeUlor fi a obiceiurilor. Invoeli şi obice
iuri cari «xistafi negreşit înaintea legei 
rnrale.

CăţI-va ani dnpă aplicarea acestei legi, 
nnii din proprietari şi arendaşi, mal cn 
seamă, afi găsit mijlocnl, şicanând pe lo
cuitori, in faţă chiar a nnei administaţii 
indiferente şi culpabile la primirea dijmei 
safi plata embaticnlni, a rednee, contra 
spiritului legiuitorului, claca cn mai mare 
rigoare. Ast-fel, in nnele judeţe , cnm de 
exemplu in Mehedinţi, pentrn ca locuito
rii să poată continua lucrarea viiior lor, 
afi fost siliţi a plăti arendaşilor pănă la 
3 galbeni şi 42 de zile de lacra pe an , 
pentrn nn. pogon de vie, pe care de alt
mintrelea *1 poseda inainte de legea rural.

Starea nenorocită a locuitorilor cari afi 
avnt vii cn diferite invoeli a silit pe mi
nister ca printr’ nn ordin circnlar sub 
No. 13,505, din annl 1872 se taie senrt 
cn aceste abuzări, invitând pe prefecţi a 
nn tolera pa arendaşi şi proprietari ca să 
considere pe locnitori ca chiriaşi ai ace
lor vil, şi ori nnde se va dovedi că ar fi 
lnat mai mal de căt vechile aşezăminte, 
pe da o parte să restabilească pe locnitori 
in dreptnl lor de proprietar, eară pe de 
alta pe culpabil de luări nedrepte să ’I 
înfiinţeze justiţiei.

In faţfi chiar a legei şi ordinelor ins
tructive citate mai sns, văd cn mâhnire, 
d-le prefect, din desele reclamaţinni ee în
tâmpin, efi proprietatea locnitoriloa con
tinuă a nn fi respectată, efi locuitorii sunt 
iegoniţl din vii, că li se interzice culesul, 
şi că funcţionarii administrativi de dife
rite grade, agenţi auxiliari al poliţiei ju 
decătoreşti snnt slabi, safi esită a încheia 
actele şi a preda pe turburătorii proprie- 
tăţei in măinile justiţiei.

Mă văd dar nevoit, D-le prefect, a vă 
aminti că afi sosit timpnt a începe a ne 
face cn toţii datoria. Spre acest sfârşit vă 
invit să lnaţî îndată măsnri, pentrn ca 
proprietatea cea mare ca şi cea mică să 
fie de o potrivă respectată şi asigurată’ 
pentru.¡ca atăt locuitorii căt şi arendaşii 
să înţeleagă că locuitorii snnt proprietari 
pe vii in coDdiţinnile vechilor aşezăminte, 
şi că n'afi să plătească mal mnlt decât a- 
ceea ce snnt indatoriţl prin ele.

Locuitori! pe braţele lor şi proprietarii 
pe pămăntnrile lor snnt liberi, nnii să oearfi 
şi alţii să dea căt ar voi; insă in aceea 
ce pretind dola d-voastră, este ca consilie
rile comunale, la facerea invoelelor pentrn 
manei agricole, să privegheze şi să nn lase 
pe esploatutorii de moşii să speculeze asu
pra confnzinnei ce s’afi introdus, din ne
norocire, in spiritele locuitorilor, că el nn 
mai snnt proprietari, ci chiriaşi al viilor, 
şi astfel arendaşul ar avea dreptnl a'I es- 
propria din vii, dacă ei (locuitorii) nn s’ar 
supune la plata chiriei pămăntnlnl de la
cra pe care o ar dicta arendaşul.

Asemenea priveghere, d-le prefect, dnpă 
cnm cunoaşteţi, o impune cousiliurilor co
munale ehiar art. 15 din'legea tocmelilor 
agricole. Acest articol obligă pe conailifi a 
refnza legalizarea nnor tocmeli pe dată ce 
moaca pe care se invoeşte nn locuitor este 
mai mare decăt aceea ce ar pntea lacra el 
şi familia Ini. înţelegeţi dar că consilinl 
este cn atăt mal mnlt obligat a refnza le
galizarea învoielilor, efind va vedea că la 
întocmirea lor bnna credinţă n’a existat, 
că arendaşnl a specula asupra temere! 
locuitorului că n’ar mal fi tolerat a intra 
in via sa, indati ce el n’ar consimţi Ia 
invoelile depuse.

Terminănd, vă amintesc că art. 25 din 
legea tocmelelor agricole dă drept de cen- 
snrfi ininistrnlni dn interne asupra auto
rităţilor însărcinate cn aplicarea el. Pen
trn a pntea face ez de acest mare drept, 
am necesitate de tot concnranl d-voastră, 
laminat şi nepărtinitor, căci, nnmal făoănd 
să se respecte proprietatea cea mare şi cea 
mică d’o potrivă, observând bnna credinţă 
la facerea invoslulor şi esecntăndu-le apoi 
nepărtinitor şi U timp, vom pntea adnoe 
adevărate şi bane service, atăt proprieta
rilor căt şi cultivatorilor.

Primiţi, d-le prefect, încredinţarea con - 
sidernţinnel mele.

Ministru C. A. KoSetii.

C R O N I C A

»Monitorul* publică umilitorul comu
nicare :

Unele ziare afi pretins că guvernatorul 
Dobrogel ar fi pas in vânzare mobiliarnl 
cancelariilor publice şi că ar fi dat ordi
ne de a nn se face nici o primire armatei 
şi autorităţilor romane la intrarea lor in 
această provincie.

Informaţinnile ce guvernul a primit din 
sorginte oficia'ă ’ 1 pan in posesione de a 
declara că aceste ştiri snnt eronate.

D. Belotzercovitz, guvernatorul Dobro
gel, nn namai n'a pas in vânzare mobilia
rnl despre care este vorba ci, din contra, 
a dat ordine şefilor districtelor pentru a 
face inventarié de deosebitele mobile a - 
parţinănd cancelariilor, spre a se preveni 
astfel orice deturnări, şi apoi a se remi
te autorităţilor romane.

In ceeace priveşte piedicele ce s'ar fi 
adnB bnnei primiri proiectate, resolta a- 
semenea din informaţinnile ce are guver
nai că d. Belotzercovitz nu nnmal n’a a- 
dns nici o pedică pregătirilor proiectate, 
din contra le-a inenrageat, deschizând 
chiar o snbscripţinne pentrn a se acoperi 
cheltnelile nnei primirî-gala şi invitând pe 
impiegaţii administraţinnel şi mnnicipali- 
tăţei a se asocia cn dăosnl pentrn bnna 
primire a autorităţilor române in Do- 
brogea.

•
Duminecă, 15 octombre cnrent la orele 

12 amează, Esc. Sa d-nn baron Stnart, 
ministra resident al M. S. Im părătorul ni 
tntulor Roşiilor, a fost primit, imprennă 
cn personal nl legaţi unei imperiale rose, la 
palatal Capitală, in audienţă oficială, cn 
ceremonialul prescris

Esc. Sa d. baron Stnart a avnt onoarea 
a remite A. S. R. Domnului, in preaenţa 
d-1 aî ministra secretar de Stat la depar
tamental afacerilor străine, scrisorile de 
creanţă cari ’ 1 »credită in calitate de mi
nistra reşident al M. S. Impăratornlni 
tntulor Roşiilor pe lăngă persoana A. S. R.

Dnpă terminarea audienţei oficiale, d. 
ministra reşident a avat onoarea a pre
cinta personalul legaţianei A.jS. R. Dom
nului, şi dnpă aceasta a fost recondns la 
ospelul săli, cn ceremonialul ce a presidat 
la sosire’ !.

*
Ministerul finanţelor adnoe la cunoş

tinţa publică că fabrica şi depozitai gene
ral de timbre, avănd primite clişenri pen
tru confecţionarea mărcilor poetale a 15 
şi 30 bani, depozitai va libera timbre de 
aceste categorii cn începere déla I octom
bre 1878.

«
Casa de depnneri şi eonsemnaţinnl aduce 

la cunoştinţa publică că in virtutea şi in 
condiţianile legei din8angnst 1876 („Mo
nitorul» Nr. 174) şi ale regolamentnlnlei 
din 30 noembre acel an ( “ Monitorul» Nr. 
267), această casă împrumută bani la par
ticulari cn procente de 8 (opt pentrn nna- 
sntă) pe an, pe depozit de efecte garan
tate de Stat, cari se vor primi garanţie 
cn treizeci şi trei (33) la sută mai jos de 
căt cursul zilei in care se va realiza îm
prumutul.

a
Ministerul cultelor şi al instrucţiunii 

pnblică următoarele :
Toţi funcţionarii, de orice categorie, din 

jndeţele Cabal, Bolgrad şi Ismail, ce afi a 
primi retribnţinni safi cheltnell materiale 
dela acest minister, atăt pe trecut, căt şi 
pe curenta lână octombre, snnt avizaţi să 
arate imediat ministernlnl nnde se găsesc 
actualmente şi la cari casierii anume să li 
se facă mandatele, bine iuţelegăndn-se dnpă 
ce vor trimite state şi contnrl ca şi in 
trecut.

E R A T A
In numărul de ieri al «Timpului*, 

pag. I-a coloana 3-a, răndarile 34 
şi 35, in loc de: „preţnl votului stă 
in numărul glasurilor şi in greuta
tea lor*.., să se citească: „preţul 
votului nu stă in numărul glasuri
lor. ci in greutatea lor.*

BIBLIOGRAFIE
D. Mirescu.— 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. Preţnl 1 I. şi 50 b

Enrico CrOCO. — La Romauia 
davanti alT Europa.



T I M P U L

MERSUL T R E N U R I L O R
PE LINIA

BUCURESCI-GIURGIU (Smârda)
V a l a b i l  d e  l a  ”  1 8 7 8  p a n a  l a  n o i d is p o s it e

BUCU RESCI-G IU RGIÜ GIU BGItJ-BUCURESCI

Tr. No. I 
Dimini|a

BucurescI . . Plecare 9  15
J ila v a .................................. 9  27
Sluţeşti (Halta) . , . 9  33
V id r a ...................................9  43
Grădişte (Halta) . . . 9 52

Comana * '  * âogire 10 01. Plecare 10 11
Bdnésa.............. 10 39
Frăţeşti........  10 58

. Sosire 11 15

. Plecare 11 25
S m ird a  . . . Sosire 11 35

Amiaÿà-ÿi

Glurglü

Tr. No. 3 
Séra 

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

Séra

SmArda

Giurgiü

F răţeşti 
Bău ésa

Tr. No. 2 Tr. No. 4 
Dup-amâţll

. Plecare 

. Sosire Diminiţa 

. Plecare 9  05 

. . . .  9  16 

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

Grădişte (Halta) . . 10 18
V id r a ...............................10 31
Sinteşti (H alta) . . 10 39
J i l a v a ..........................10 48
Bucur e s c ! .......................11 05

Dimln6|a

Comana

4 87 
4 45
4 55
5 06 
5 29
5 53
6 03 
6  03 
6 21 
6 29 
6 39 
6 55
Séra

L E G A T U R I
A. CU LINIA DE NORD.

I .  Trenul No. 4 : Cu trenul accele
rat No. 1, la ora 8 fi 15 minute, séra 
la Brăila-Galatz, Roman, lassy-Sucéva, 
Viens, Berlin, Paris, Petersbnrg.

I I .  Trenul No. 1 : Cu trenul accele
rat No. 2, care sosesce din Viens, Lem- 
berg, Sucéva, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 şi 30 minute diminâţa.

I I I .  Trenul No. 3 : Cu trenul No. 6 
de călători care sosesce din Galaţi şi 
Brăila la ora 4 şi 30 m inute, după 
ameijă-iji.

B CU VAPOARE DANUBIENE la GIURGIU
Cu Vapârt de postă la Giurgiu.

1) Sosind la GiurgiO din sus: L u n i,! 
Miercuri şi Vineri, cu Trenul No. 4.

2) Plecând de la Giurgiu in jos  Luni, 
Meircnrî şi Vineri cu Trenul No. 1.

3) Plecând de la Giurgiă in sus: Marţi, 
Vineri şi Duminică cu Trenul No. 1.

4) Sosind la Giurgiii din jo c  Marţ?, 
Vineri şi Dominecă cu Trenul No. 4.

NB. La gara Filant se vend bilete 
pentru vapore, pentru iote staţiunile in sus 
până la Viena şi in jos până la Chi'ia.
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PLANTE DE FRAGI
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X
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S Ă P U N

MEDICAL de PACURÁ
AL LOI

B E R G E R
se întrebuinţezi cu succes sigur de noufi ani 
in urma recoman«lirei şi atestatelor a d-ior: 
profesor Dr. Cavaler de Pchroff, profesor 
Heller, Dr. Melichar şi multor medic! şi a'tor 

persóne ca remedid contra

TUTULOR BÓLEL0R ALE PIELEI
precum fi contra tu'curăţirei feţei,

mal ales contra riiel, pedngenilor, bubelor 
dulce, pnroielor, mătreţa capului şi a barbet, 
petelor obrazului şi a trupului, nasului roşia, 
degerătureî, transpiruţiunel piciorelor şi con
tra tutulor bălelor de cap ale copiilor. Mal 
este şi de recomandat generalmente ca un 
mijloc purificativ la spălat Deci săpunul de 
picură al lui Berger se intreăuinţezi In ge
nere ca mijloc de spălat pe pelea sin&tosă 
seu din când In când iu băl, atunci va da 
pelel o fineţă şi frescheţi extraordinară, pre
cum nu va produce nici un alt săpun, prezer
vând de tote bulele sus enumerate ale pielei.

Preţul unei buc&ţl împreună cu des
crierea întrebuinţărel i  franc.

Săpunul de p icuri al lui Berger conţine 
40 la sută păcură cone. de lemn, se prepară 
cu mare băgare de sâmă şi se deosebeşte forte 
mult de cele-alte săpunuri de păcură aflătore 

astăzi tn comerciu.

=Spre a se feri de falsificatê
să se ceră dinadins Săpunul de păcură al lu!

Berger şi să observe Invălitnra eea verde.
Depositul general pentru Rom&nia en gros 

şi en detail în Bucuresc! in farmacia la Spe
ranţa a Iul BRUS. Deposite în Brăila, far
macia Hepites; Craiova , farmacia Moess; 
Focşani: farmacia Linde; Galaţi, farmacia 
Cnrtovits; Iaşi, farmacia Konya; Ploescl, 
farmacia Schuller. (810—12)
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Acum fiind timpul plantărel fragilor, recomand fragil sub- 
scrisuluf, din cele mal frnmdse specii francese ;i englese, 
fructul forte mare, gustul admirabil.

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

0
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X
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JEAN VERMEULLIN

T
Grădinar la D nu G. C. Philippescu 

Strada Dionisio No. 43.
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Societatea Acţionarilor Căilor ferate Române.
P U B L I C  A T I U N E

Conform  dorin ţei M inisterului de com erciii, va c ircn la  ca probă

CU ÎNCEPERE DE DUMINECĂ »,it OCTOMBRIE A.
până la nn alt ordin

Y J I V  T R E I V  M I X T  
de la BUCURESCI până la MIZIL şi de la BUZEU p&nă la BUCURESCI.

Ac- ste trenări vor avea ordinea următore de m ers:

a

Dituin. P ost -m er.
BucurescI . . . . Bnzën ........................ 3 05
C b i t i l a ................... M o n t e o r ................... 3 27
B n ftea ....................... ...................  7 12 U l m e n ! ................... 3 38
P e r i ş ....................... ...................  7 63 M i z i l ........................ 4 32
C r i v i n a ................... ...................  8 22 Albesc! . . .
Ploescl ................... ...................  9 38 V.-Călngărescă . • • e e • 5 28
V.-CSIngSréscA . .
Albeşti ................... C r i v i n j ................... 6 39
M iz i l ........................ P e r i ş ........................ 7 00

A nte-m er. B u ftea ........................ 7 27
C h i t i l a ................... 7 45
Bucuresc! . . . . 8 04

Séra.
Vêuijarea bilete’or de voiagiü precum şi priimirea bagaginlnl şi a mărfurilor de 

mare vitesS ee face ca la trenările ordinare de voiagiori.
Bncnrcecl, *®/i* Octombrie 1878. Direcţiunea de Exploatare.

Semestrul de iarnă al scdlel pentru MON- 
TANI8TICĂ, ARHITECTURĂ, CONS

TRUCŢIA ÎNALTĂ A MAŞINELOR, TÉM- 
PLĂRIE şi PICTURĂ

C $ )A A A ck e&  i l ( ) e  Hatnburg 
începe la  5 Noembrie. — Cursul de prepa

raţie la 8 Octombrie, 
înscrieri IMEDIATE şi cererile de PRO

GRAME să se adres°ze către directorul 
TechniculuL HITTENKOEER.

C. N. STEFANESCU SAVINY
ELEV

ARCQTECT

M E D A L IA T  
, AL

SCOALE! DE BELLE ABTE DIN PARIS
de architecţl din 
etc.

Membru al Sooietăţei centrale 
Paris şi Bruxelles,

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

D oritorii de a face construcţinni şi a co
manda p la n u ri, sunt rugaţi a se adresa 
Strada Cornetului No. 56, in dosul St. 
Visarion, saü la admiuietraţiunea acestui 
ijiar.

INGINERUL-CONSTRUCTOR
N. A. SOUTZO

Vechiul elev al sc61el Centrale din Paris, 
care a fost 8 ani In serviciul Statului, lu
crând la etndil şi la esploataţinnea căilor 
ferate, inginer hotarnic diplomat, stabilin- 
dn-se acum în B ucuresc!, Strada Dreptă, 
No. 4, e gata a priimi orî-ce lucrări de 
inginerie, arhitectură, construcţinni eaper- 
tise, ş. c. 1. (799— 3).

A I T T J l S r C X T J

R E
P I C A  T U B I

G E N E R A T O A R
ale d-lul

8 A M U E L  T H 0 M P 8 0 N
Aceste picături aă o putere reconstitutivă care le pune Sn primul rând al descoperirilor 

folositdre. Ele restabilesc puterile pierdute, saS din pricina unul exces de tinereţe , sad 
din pricina bălelor Îndelungate. Nici o doftorie nu li se pdte compara intru căt priveşte 
bilele lemeeştl, pierderile, cloroza, pola albă, neputinţele prematura, spermaforea, ctc. Ffla- 
eonul 8 franci, Farmacia Gelin, No. 88 rue Rochechouart, Paris.

In Bucuresol depozit la farmaciile d-Ior Biedârfer, ZBrner şi la d. Ovessa droghistul.

i  DEP01

P H A R M A C IA  L A  „SP E B A N T IA  
26, CALEA MOGOŞOAEI, 36.

UL MEDICAMENTELOR FRANCESE.
Obiecte de Cancinc şi Articole de Toalete. —  Asemenea se angajez» a efectua 

ori-ce comande din resortul medical.
BRUS

1

Un student al facultăţel de drept şi al 
Sc61ei de sciinţele politice, dores e a ee an
gaja ia vre un domn advocat cu condi- 
ţiunile cele mal modest posibil. A  se adresa 
ţrada Crai ovei No. 44, sa îi la adminietra- 
siunea acestui jurnal.

A U N T T J lS rO IT T

In Institutul meii fondat la anul J864, 
va incepe curso 1 semestrului de ârnă la 

Octomvrie a. c.
institutu l se com pune: 1) D intr’ o grădină 

de copil, pentru copii din ambele sexe in 
etate de 3-6 a n i : 2) D intr’o clasă inter
mediară intre grădina de copil şi şcdla 
primară, pentrn oopil de ambele sexe, şi 
3) din patru clase primare de băeţî cn 
totul separate Intre ele, unde instrucţia 
se predă după programa şc6 elor publice; 
pa lângă limba ebraică pentru ambele ri
turi şi limba germană după sistema şc6- 
lelor germane.

(807— 0) ED. LUDWIG.
Strada Sf. Ioan Nou No. 88.

^ * 1 «  renumită esenţă japoneză, care "llU vindică îndată ori-ce dnrere de

MAGASINUL DE LIN.GERIE DIN VIENA
Calea Victoria (Mogofâij, Palatul .Dacia" (a doua prăvălie de la colţul LipscaniO.

DESFACERE TOTALĂ
cu mare scădere de predu

din cansa eramadirii celui mari ale marinriloi
Cele m al nuol si cele  m al m oderne

IUM21
• P R E O U  H/L

Fuste,.-Capóte; şi Costum uri de flanelă, Camisóne, Ciorapi, Giletce- 
Brobóde, de lână şi de bumbac, PlapămI de flanelă, Camisóne, Pantalon 
şi foste de Piqnet de 0rnă, Hăinuţe de copil, mantale de pióle de flanelă.

LINGERIE PENTRU BĂRBAŢI DAME ŞI COPII
'■ Alegerea .cea mal bogată şi mare pentru tóte clasele Societăţii.

OLANDA; CHIFFON şi MADAPOLAM

|ii

V *

in tóte lăţimile,.'In bucăţi Întregi şi jumdtăţl, provenind din fabrícele cele mal renu
mite de .Boemia.(Rumburg), Belgia, Olanda, Francia şi Englitera.

FEŢE DE I MESE ŞERVETE, PR0SÓPE ŞI BATISTE
de ori-oe calitate şi;mărime, batiste francese de linO, batiste brodate şi de den- 

> tele, batiste colorate etc. etc. .

GDLEfil SI MANCHETE PENTBB BARBAT1 SI DAME
de ori-ce fason modern, de ori-ce mărime,.garnituri brodate, cravate, fiebus de dentele.J 

CORSETTE DE F r ANCIA ŞI G e RMMANIA, SOBES DE CHAMBRES, 
D e m 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 e g r u .

Zestre complete de 800 fr. până Ja 5000 fr.
OrilrCe comandă I» ramurile lingeriH şi broderiei se primesce şi se va 

esecuta- prompt în atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURâNT FlCSAT
Foste de flanelă francesă dif. col. a fr. 8, 9, 11, lo  şi 18.

;

Ciorap!I de ltaă
Flanele de bumbac

1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4.50.
1.50, 3.75, 5, 7.

Flanele de lönä 5, 6, 8. 12.
Brobóde de lönä fină franci 3.50> 5, 7.50, 9.50.
Plapumă de lônft carată 18 până la 45 fr.
Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnru dame, de flanelă a fr. 8.50, 14, 28, 38. 
Camisóne de piqnet de érnâ a fr; 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piqnet de érnâ a fr. 4. 6, 8.25.
Foste de -piqnet de érnâ a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentrn dame, de flanelă francesă a fr. 32. 41, 58 şi 72. 
Mantale de pléie de lônâ* fină a fr. 30, 38, 48, 65. ■

6

I

Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, cu pept, gulere şi mancheta de Olandă (şi fără 

gulere) 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 pentrn dame„de-Chiffon cn garnituri şi brodârie a fr. 4 ,5 ,6 ,  7.50.
Cămăşi' pentru, dame,, de'Olandă simple şi cn broderie a fr. 5.50, 

7.50, 8.50, ¿şi 10350.
Cămăşi pentrn «dame dexOJandă cn broderii séfi cn dantelă fină. a 

, fr. 12, 15, 18, 23. _________________
Cămăşi de nópte de dame séü de bărbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi 17.
Camisóne simple garnisite a fr. 3.50. 4.50 şi 5.50. 
Camisóne cn broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9.
Camisóne cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.50,11,14 şi 17.
Pantaloni pentrn dame, simple şi garnisiţi a fr. 3. 4, 4,50, şi 5. 
Pantaloni pentrn dame, brodaţt a fr. 4.50, 5,50, 7.50 şi 9. 
Pantaloni pentrn dame, de Olandă fină cn broderie săli dentele a fr. 

7.50, 8.50, 10.50, şi 12.__________________________________ _
Fuste de Costnme cn plise a fr. 4.50, 5.50. 6.50 şi 8.50.
Foste Costnme cn broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9,11.50, 15. 
Fuste cn şlep cn plise, cn broderie şi cadenţele a fr. 8.50,11,15,18,  26. 
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.
6 Gulere bărbătesc! calitate bună tn 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Mánchete calitatea I-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.
6 Gnlere 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 linft adevârată cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14.
6 Batiste de linó, cn litere brodate fin a fr. 15, 18 9' ^2. 
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4.
6 Batiste colorate tivite, calitate solidă a fr- 3»  ̂ şi 5,50.______
6 Batiste de Olandă, tivite şi cu margini colorate a fr. 5, 7 şi 9. 
Feţe de mese de Olandă albe de 6 persóne a fr. 5.50, 7 şi 8.50.
Feţe de mese de Olanda 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. 
Fete de mese de Olandă damast 24 persóne a fr. 33, 54, 69, 7 5 .

5, 6, 7 şi 8.50.6 Şervete de masă albe de aţă a fr
6 Şervete de Olandă damast a fr. 7.50, 9, 11 şi 15. 
6 Şervete de ceaitt a fr. 2.50, 4 şi 5.50.
6 ProBÓpe de aţă curată a fr. 5.50, 7, 8.50 şl 10.50. 
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.
1 Bucată de pânză de casă 36 coţi a fr. *16, 18, 24.
1 Bucată de Olandă Rumburg 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 Bnmbarg 3 coţi de lat, 21 coţi de. lung 

a fr. 35, 48 şi 63.
17, 23.1 Bucată de Chiffon franţusesc de 30 coţi a fr. 14,

1 Bucată de percail franţusesc de 45 coţi a fr. 28, 28, 84 şi 42. 
1 Bucată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33.

ti

Mal multe de 1000 coţi resturi de pânzi, Chifon, Oxford ţi Pichet tn ouptne de 5, 6.8,10 fl 15 
oop, se vinde mai ales ftrte eftin, insă numai până când ee va sftrţi depositul acestora.

cap ee găsesce la farmacia d -lu! F. Brus 
vis-à-vis de biserica SSrindar.

Magiisinul do lingerie din Viena
Calea Victoriei, Palatni »D a cia * , (a doua prăvălie de Ia colţul Lipscnniei).


