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Cursul de Viena, 80 octombre 
Renta ungari in aur . . . .  81 40 
Bonuri o teaaur ung , I emis. 109 76 

■ > , II ,  73 75
împrumutul austr, in hârtie. 80 50 

e , » argint. 82 5
Renta auatriaoă in aur . . .  71 65 
Loee din 1866 . . . . . . . . 119 — 
Acţiunile b&noel naţionale . 788 — 

, , austr. de credit. 221 95
a ,  ungare > 904 50

Argint . ............................. 100 —
Ducatul . . . . . . . . . .  5 61
Napoleonul.........................  9 49
100 mlrel germane . . . . .  58 10

Cursul de Berlin, 80 oetombre 
Acţiunile Cailor ferate române. 84 —
Obligaţiunile române 6«/« . . 81 _
Priorităţile O. fer. rom. fii»/« gs 50 
împrumutul Oppenheim . . . 101 50 
Napoleonul . . i . . . . . .  Îs 90
Viena, termen lung . . . . .  —
Paris » scurt . . . .  81 —

Calendarul file i 
Joul, 19 octombre.
Patronul silei: Prof. loil.
Bdslritul soarelui: 6 ore 34 mia. 
Apusul soarelui: 4 ore 54 mia. 
Fasele lunel: ultim cuart
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li ac urcări—Ginrgln 

Buoureeel. . . . . . . .  9.16 d 6.05 n
Giurgiu, sosire . . . . .  11.65 )  8.97 n

Giurgiu—Bnenreeci 
Giurgiu. . . . . . . . .  7.96 f  4.55 f
Baourescl, sosire. . . . 9.48 f  7.17 f

Gala(l—Barbeţi
Galaţi.............. 1.90 n 896 d 7.80 n
Barboyl, sosire . . 1.55 n 9.— y 8.06 n

Barbeţi—Galaţi
Barboyl . . . . .  9.55 n 6.95 n 7. n 
Galaţi, sosire . . . 8.30 n 7— 8.n. 25n

Bncnresol -Suceava Sncoata—uncnresci
Buourescl. , . 8.16 o 10.— j Suceava. . . . 6.11 4 6.46 (
Ploescl . . . . i Roman............ 8.45 d 12.30 <
Ur&ila . . . . . 1.58 n 5.46 Î 7.15 4 Tecuci............ 12.S0 n 5.10 d
Tecaoi Q . . . . n 11.40 $ Brilla .............. 8.68 d
Roman . . . . . 9.05 4 4.45 4 Ploescl. . . . . 7.19 d 3.46 d I
Suceava,sosire . 19.08 ! 9.66 a Bucureeol sosire 8.80 4 4.80 y

Bnonreee—Verclorora Vorderer*—Bnenreeci
Bucurescl . . . 7.40 d 10,40 4 Verciorova . . . . . . .  11.96 < 6 . - « j
Piteytl . . . . 3.— $ Crai ova . 1. , . . . . .  3.— ( 6.80 11 ’
Slatina . . . . 12.81 d 6.30 n Slatina.. . . . 9.30 <

8.15 4 PitegtT............ . . . . 7.031, 1.08 <
Vôrciorova, «Mire . B 6. -  n Bucuresol, sosire . . . .  9.90 4 5.90 4 1
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(Agenţia Havan)
|j -:(29 oetombre, 4 ore seara)

Viena, 99 octombre.
fa uontSţilor date de ziarele ,0b - 

t|i ,Fanful!a,* „Pressa* din Viena 
ţsgomotial de alianţa poterilor a- 

adaogS că aceste poteri n’afl 
nn pas colectiv pe l in g i cabi- 
Peterobnrg pentrn eşec o ta rea 
ta tratatnlnl din Berlin.

Londra 29 octomvrie.
]*, Mercuri, se va ţine nn noii con- 
[toinisterial. »Times* indeamnă pe 
g  Franţa şi Anstria să se înţeleagă 

1 1 a „minţi Roşiei, printr’nn comnn

Î indatomile el in privinţa esecntăreî 
olof din Berlin. Ziarul cetăţeî speră 
oismBrc ra sprijini această înţelegere 
w 'i poteri, nevrănd să lase opera 

r ,f incomplectă.

(30 oct.— 9 ore dim.)
Bombay, 29 octombre.

)t ordine a se intruni la Peschâ- 
gVin şi transportori pentrn 20,000

Viena, 29 octombre, 
adoptat cn 142 voturi contra 
| )ţm ere» de a se nnmi o comisie 
I ’ face in raport, care va coprinde 
¡¡•rea ntoaţinnel pănă la 2 noembre 
11 B Mrvi de bază pentrn a redija 
B h  im p ira t; apoi ea a ales pe 
w  '■! acestei comisinnl şi a fixat pen- 
jpiembre, alegerea membrilor dele- 

propunere a d-lnl SohOner, tin- 
Imăna această alegere pănă la pre- 
f tratatnlnl din Berlin, n’a intrn- 
p le voturi spre a fi adoptată.

Viena 99 oetombre. 
leşte din Constantinopol cătră *Co- 
p ţa  Politică», că prinţnl Lobanof 
in entănd la Livadia,

BUCUREŞTI
txmrx, 1 8  (3 0 ) octombre

inul* se grăbeşte a repro- 
| ziarul francez ala Presse* 
col intitulat »România*, In 
aduc laude senatorilor gii- 
antall, deputaţilor, şi guver- 

jcp'ntru buna lor purtare In 
|iiie cele trei, impuse de tţa- 
ttfle Ia Berlin.
ataha. n’ar fi nimic. Un articol 
Mal, mal cu seamă într-o de*

Î străinătate, care nu se in
să de noi, se căştigă lesne 

«ks cu motive sunătoare. Gu- 
Î se poate lăuda prin pressa 
ţ i  — i«o permit mijloacele de
ltă. Noi în genere n’am prea 
. nu prea dăm mult pe păre- 

| jăinilor, părere care e safi uni- 
i lâ şi formată cu acel prisos 

Icienţă individuală, pe care In 
I i jastrâ— şi In cea turcească— 
I * e In drept de a o avea ori 
I ietar străin, pe de alta cn acea 

kuenţă de linguşire, care dq- 
w ceva şi mal răA şi adnoe 

i I  de casele de binefacere. Pă* 
/ 1  ni s'a Întâmplat foarte adese

ori să nu ne supărăm câtuşi pe pu
ţin de opinia cea rea a ziaristicei 
străine şi să nn ne bucurăm de pă
rerea el cea bună. Prea adese ori 
s’a întâmplat ca cea d’ntâl să fie 
falsă, cea din urmă plătită, iar fa
brica unora şi altora e mal adese 
ori ţara noastră chiar, In care ves
tiţii corespondenţi se pnn uşor la 
serviciul cutăref persoane saü cu- 
târnl interes. Dar daca cunoştinţa 
originel multor producte intelectu
ale de asemenea natură nu ne in
spiră nici v’un respect deosebit, nici 
vr-o temere In privinţa relei opi
nii, căreia i-ar putea da naştere, 
pe de alta ne bucurăm ori cănd 
daca vedem aprecieri adevărate, fie 
’n răii, fie ’n bine; căci adevărul— 
atingând susceptibilitatea noastră na
ţională, şi dureros fiind chiar —  e 
tot mal bun de cât minciuna au
rită.

Atăta despre ziare In genere, că
rora nu le dăm o importanţă mal 
mare, decnm aü Intr’adevăr.

Aşa dar guvernul poate să'şl scrie 
laude in ziarele străine pe cât II 

va plăcea, n’avem nimic In contra, 
ba ne pare chiar bine, daci caută 
a inspira încredere acolo unde are 
nevoie de ea, cu condiţia numai, ca 
acea încredere să nn coste prea 
scump.

Dar ceeace nu putem trece cu ve
derea este calomniarea opoziţiei şi 
confundarea tuturor nuanţelor el 
sub eticheta de conservatori. Astfel 
de ex-moţiuuea negativă din Came
ră, propusă de d. Vernescu, i se a- 
tribue asemenea opoziţiei in genere. 
»Propunerea d-lul Vernescu —  zice 
»La  Presse*— ia aparenţa unei ma
nopere, care tinde a lăsa să se 
„piarză intr’adins pentru România 
»provincia, care-l era atribuită, ca 
»să poată învinovăţi pe cabinetul 
»actual, c'a lăsat să se mutileze te- 
„ritorinl fără nici o despăgubire.*

»Acest machiavelism* — urmează 
»la  Presse*— »intră cn totul in mij- 
»loacele conservatorilor din Bu
cureşti, care, in timpul crizei de 
» acum nn an, găseaA totdeauna ofl- 
»cioşl grăbiţi, gala să sufle la ure- 
,  chile principelui sfatul, că luând 
Uun minister din d reap ta  va indrep- 
9ta ca printrun farmec reua dispo-  
. etţiune a Ţarului.*

»Principele Carol... a avut destulă 
»perspicacitate şi lealitate, ca să re- 
»cunoască, că luând un cabinet reac
ţionar, urii de (ară, riscă să pro
voace sub ochii Roşilor un resboiü 
^ciml. Ud minister, compas de, oa- 
»menl, cari fuseseră loviţi intr’un 
,mod atât de otâritor de toate scru- 
„tinele, care s’afi urmat de la 1875, 
,un minister al căror membri scă-1 
hpaseră numai prin resbel de darea

»Ruşii ci inter venirea Ruşilor in a- 
, facerile României. Principele Carol 
,a  refuzat de-a intra in vederile , 
,ce voia fi sâ-I d icteze; a cruţat 
»ţârii sale durerea şi ruşinea de-a 
»vedea ordinea restabilită de baio- 
, netele ruseşti in folosul câtorva 
»ambiţioşi.

»Bucurându-se de aelamârile, cari 
„isbucneaA in calea sa şi ascultând 
»mulţâmirile meritate, pe cari i le 
.exprima bărbăteasca elocinţă a 
»d-lul C. A. Rosetti, principele 
»Carol a putut compara situaţinnea 
»actuală cu aceea in care era acum 
»tre i ani. Atunci. prisonier al ca
m arilei conservatoare, trăia in cea 
mmai mare izolare. La fie-care mo
ment se vorbea de demisia sa şi tre- 
»buea toate silinţele şi toată pute- 
»rea de persnadre a m iniştrilor, 
»cari se serveaţi de dânsul, pentru 
»ca sâ’l reţină. Daca eşea din pala
tin i scă, trecătorii gşl întorceau ca- 
9pul şi nimeni nu se ascundea ca să-şi 
* exprime opiniunea asupra incercări- 
tlo r sale dictatoriale.*

Trebue să concedâm, că intre 
multele exemple de onestitate in
versă şi de iubire de adevăr inter- 
vertitâ, acest nod Brutns, care a 
scris liniile de mal sos merită an 
loc deosebit, in memoria noastră, 
precum ar merita un locnşor ase
menea deosebit foarte deosebit in 
societate, saă mal bine in afară 
de ea.

Propunerea d-lnl Vernescu e nn 
machiavelism care intră cu totul in 
mijloacele conservatorilor. S’a suflat 
M-sale sfatul de a lua un minister 
din dreapta, ca să îndrepte rână 
disposiţiune a Ţarului.

D. Vernescu e un om de treabă, 
căci toţi aliaţii de la Mazar paşa 
sunt oameni de treabă, dar nn-I 
conservator, ci liberal, tot atât de 
liberal ca d. C. A. Rosetti, iar cât 
despre sfatul-dat M-sale, ne decla
răm in imposibilitate de a’l judeca, 
pur şi simplu din cauză, pentru că 
după încheierea convenţiei, M-sa 
nar f i  găsit un ministeriu din dreapta. 
Iar cât despre M-sa Ţarul, noi sun
tem aceia, cari am preţuit după a- 
devărata el valoare purtarea Rusiei 
faţă cu România şi tocmai fiind că 
am preţuit-o indestul şi nu suntem 
in fericită poziţie de a retrage nici 
cătu-I negru sub unghie din aprecie
rile noastre, ne simţim incapabili 
de a îndrepta râua dispoziţinne a 
Ţarului, lucru care ar fi de prisos 
pentru că e ca neputinţă, şi e cn 
neputinţă, tocmai pentru că există 
multe lucruri do prisos in lumea 
aceasta, de la cari renunţăm on 
dragă inimă. Avi m din contra pers-^

oara inaltelor personaje, cărora roşii 
le plac atăta.

Atăta despre rolul in stat al drep
tei dela convenţie şi până azi.

Cât despre resboiui civil, pe care 
l-ar fi adus remănerea la patere a 
conservatorilor, suntem pe deplin de 
acord cu scriitorul articolului din »la  
Presse“ , adecă nu ne indoim de fel, 
că roşii a căror singură perspectivă 
de traifi sunt funcţiunile statului, 
ar fi fost in stare, chiar in timpul 
unei invazii, chiar daca România s’ar 
fi opus invaziei cu arma in mână, 
să turbure liuiştea Bucureştilor prin 
manifestări de oliţă, să ameninţe pe 
Domn cu detronarea preenm l’aâ mal 
ameninţat, să presinte spectacolul 
unul resboiă civil in momentul in 
care am fi avut resboih cn străinii.

Despre asta nn ne indoim , pen- 
trucă cunoaştem innaltnl patriotism 
de care snnt insuflaţi aceşti copii 
mal mult importaţi decât ini por 
tanţl a l nefericitei noastre ţâri.

Cât despre estrema noastră feri' 
cire de-a fi scăpat prin râsboiâ de 
darea in judecată, declarăm că nu 
suntem in stare de-a inţelege, de ce 
ni se perpetuează fericirea. Lucrul 
se poate corige foarte lesne —  ru 
gâm pe roşii să ne de a (jin nofi in 
judecată. 0  pot face, de nu prin ca
mere, totuşi insă pe altă cale şi dacă 
roşii ar fi oameni oneşti, ar trebni 
să vadă, că ne datoresc darea in ju
decată,

Nici nu ştim alt mijloc, care ar 
răsturna pe deplin toate remâşiţele 
acestei bande de esploatatorl al a- 
verii şi poterilor statului, decât toc
mai darea noastră in judecată. Ceea 
ce dorim delâ d-nil roşii şi dela or
ganele lor de publicitate, este ca să 
rămânem totd'auna atât de —  res
pectuoşi unul pentru altul precum am 
fost până acum, şi am fi desperaţi 
de a vedea, că schimbă tonul faţă 
cu noi, alterândn-ne astfel acea dnlce 
uniformitate a vieţii, cu care ne-atn 
deprins atât de bine, prin dovezi de 
iubire, la cari nu suntem in stare 
a răspunde.

Intr’adevâr reprodneţinnea artico
lului din »la Presse* in Nr. de lunl- 
marţl 16-17 Brumârel, nu’l opreşte 
pe »Românul* de a face in numă
rul săâ de miercuri 18 Brumârel 
declaraţii de iubire partidului con
servator şi —  ceea ce mal lipsea —  
lecţii de politeţă »Timpului*, lntr’a- 
devâr noi, cari nn suntem admira
torii elocinţel bărbăteşti a d-lnl C. 
A. Rosetti, găsisem că glumele fă
cute de »Românul* asupra partidului 
cpnservator, sunt de răă gust şi le 
dădusem epitetele, cari le meritat), 
de vreme ce nu meritai) un răspuns 
Serios.

Gnvernul, adică întreg partidul

ţiunea... Dar nu ne ştim vinovaţi cn 
nimic. Nn s'ar putea să ne scutiţi 
ca dovezi de iubire f Iată suntem 
gata să ne declarăm nevrednici de 
iubir< a voastră, numai daţi-ne bună 
pace, să rămânem aşa curo suntem.

Dar nn numai din astă cauză ne 
simţim neliniştiţi. E drept că iubirea 
guvernului radical e o... fericire 
insuportabilă, dar Insfârşit multe lu
cruri sunt insuportabile şi totuşi 
omul trebue să le ducă. Vorba ceea: 
să nu dea DumnezeA omului, cât 
poate purta. Ceea ce ne ’ngrijeşte 
serios, e că toată iubirea aceasta a 
liberalilor cată neapărat să fi as
cunzând vr-o nouă nenorocire a 
ţârii. Se zice că d. Brătiann a fost 
din noA la vie, la vestita sa vie 
din Livadia.

Este oare petrecerea aceasta la 
aer carat, care pricinneşte focul 
dragostei pentru nolf

Noi am crede c’ar fi mult mal 
demn de a spune verde ce vor. Bani 
vor ? Oaste vort Spue-o curat şi nu 
mal umble cu tertipuri diplomatice 
şi cu dovezi de iubire, pe care nn 
le pricepem, tocmai de teamă că 
le-am priceput prea bine.

D IN  A F A R Ă

Post —  jurnal german oficios —  
a primit- din San-Petersburg o co
respondenţă, prin cărei se vesteşte 
Incurânda Înlocuire a principelui 
Qorciacoff cu corniţele Şuvalof şi se 
resumâ acuzările, cari se aduc ac
tualului cancelar. Antâifi, Qorciacoff 
n’a luat toate măsurile necesare 
pentrn a evita resboiui cel din armă, 
care-a costat pe Rusia atăta sânge 
şi i-afi compromis atât de greA fi
nanţele; apoi n'a Încheiat cu Ro
mânii un tratat pozitiv, care să 
Înlăture orice neînţelegeri şi In fine 
n’ao cultivat unirea politică atât 
de Însemnată pentru Rusia şi Qer- 
mania, Intr’un mod corespunzător 
intereselor Rnsiel.

Ziarnl turcesc Vakit spune, cA 
fugarii moametanl, cari vor să se 
Întoarcă la casele lor pe teritori
ile ocupate de Ruşi, aA a se su
pune următoarelor condiţii, impuse 
de cartierul general rusesc: 1) nu 
se pot Întoarce de cât In localităţi, 
cari sunt esclusiv moametane, 2) tre
bue să aibă un paBport rusesc 3) un 
chezaş bulgar trebue să garanteze 
pentrn fie care, că nn se va face 
vinovat de-o acţiune, pedepsită de 
legi, 4) trebue să fie proprietari de 
pământ. Vakit adaogă observarea 
justă, că aceste condiţii n’afi alt 
scop, de cât de-a ţine departe pe



T I M P  ÜL

moametanl de casele şi vetrele lor 
din Rnmelia.

Sultanul Abdul-Hamid se sileşte 
ăncă de a influenţa prin corespon
denţe asupra emirului Afganista
nului ca s& rumpă cu Rusia. Sul
tanul din Maskat demnitarul biseri
cesc, care in rang vine indatâ după 
merele şerif din Mekka, lucrează in 
aceaşl direcţie. Si el a scris lui Şir- 
Ali o epistolă, prin care laudă pe 
englejf ca pe singurii amici puter
nici şi ocrotitori al popoarelor isla- 
mitice.

«Corespondenţa politică* primeşte 
următoarele amănunte asupra noue- 
lor pregătiri de râsboi fi ale Rusiei.

Generalul Semeka, intors la por
tul sfifi din Odessa, a primit ordin 
de a organiza regulate transporturi 
de trupe din Odessa şi Micolaiev la 
Vama şi Burgas. Pănă acuma se 
întrebuinţaseră spre acest scop nu
mai corăbiile «Rossia* „Moscva* şi 
„Petersburg*, dar acestea nu erau 
îndeajuns pentru repedea trimitere 
de mase considerabile de oştire in 
Bulgaria şi Rumelia. Deci s'au re 
cbiziţionat un număr considerabil de 
vapoare ale Societăţii de negoţ şi 
comunicaţie pe Marea-Neagră.

Despre totalul trupelor, ce se vor 
trimite pentru a intări armata de 
ocupaţie, nu se ştie ăucă nimic po 
zitiv; unii citează cifra de [60,000 
alţii pe cea mal modestă de 30,000 
de oameni, pe care ar reprezinta-o 
contingentul de recruţi inrolaţl deja 
in anul 1878. Cu toate că măsura 
aceasta e îngrijitoare pentru negus 
torl, ea e neinsemnată pe lăngă 
mişcarea, nemărturisită ăncă in pu
blic, care are loc in Basarabia.

Fără sgomot se concentrează a- 
colo 4 divizii de infanterie, 8 re 
gimente de cavalerie, 12 baterii 
de cămp şi 4 de munte şi un parc 
însemnat de tunuri de asedifi. Ge 
neralul Nikitin e însărcinat cu co
manda acestei oştiri. întunericul, 
respăndit asupra acestei noul con- 
cenţiărl de trupe, inspiră cu atăt 
mal multă nelinişte, cu cât se asi
gură in mod pozitiv, că generalul 
Nikitin a primit din Livadia ordin 
de-a fi gata de marş in > otice mo ■ 
ment. Dar chiar după plecarea 
acestei oştiri, Basarabia n’ar româ
nea fără trupe.

Generalul Nikitin se ocupă serios 
ca să înmulţească mijloacele de tran-

FOILETONUL „ TIMPULUI “

PESTE CAP
de

e m i l e  G A B O R I B A U

partea a doa 

Generalul .Delorge
(urmare — Veri ural de ieri al .Timpului*)
Acest din nrmă nn era, adevărul vor

bind decSt an gheşeftar de rSnd, care de 
cinsprezece ani plata printre stSocele eo- 
dala! pena], necontenit intre galere fi puş
căria centrală.

Prins cn mfina in sac, scăpase nnmal cn 
treisprezece luni de închisoare, insă fasese 
silit si se retragi.

De aceasta nn se pntea măngăia nici
odată, ca toate că avusese grija şă’şl păs
treze bani albi pentru zile negre, in samă 
de optzeci de mii de livre venit. Cu apa
rentele Ini de brnnomie şi de grosime in 
păntece, era foarte vanitos şi mal cn seamă 
foarte ambiţios. Pentro că scăpase cn faţa 
cnrată din nişte gheşeftari, să credea că 
are etofa anal finanţiar genial şi era in 
atare eă’şi pue in joc tot ce avea pentru 
a da despre această dovadă.

In sfărşit era invederat că aceşti trei 
asociaţi se aflaseră amestecaţi in toate 
tnrbnrările insuflate de cătră o societate 
bonapartistă, care a rămas celebră prin 
nomei" de „Clnbal nădragilor de piele.«

Se înţelege prin urmare mirarea doamnei

sport pe linia Odessa-Chişânâfi C 
tatea-albă. 800 de vagoane vor veni 
dela drumurile de fier Cursk-Char- 
kov şi Eiev-Odessa.

Această măsură se întemeiază pe 
motivul, că s’aşteaptâ trupe din 
lâuatru. Transporturile se aşteaptă 
pe săptămâna viitoare şi o dovadă 
mal mult despre aceasta, e faptul 
că cupelele se prefac şi se adop 
teazâ, ca să poată fi încălzite. Es 
perieuţele făcute in iarna anului 
1876— 77 arată necesitatea de-a se 
incâlzi vagoanele prin mici sobe de 
tinichea, sticle încălzitoare ş. a.

Un alt simptom se vesteşte din 
Sevastopol. Portul din Sevastopol a 
fost designat ca loc de îmbarcare 
pentru prizonierii turci. Poarta tri
misese mal multe corăbii, care pri
miră multe mii de prizonieri şi ăl 
transportară la Galata. Deodată se 
născu o pauză in retrimiterea pri
zonierilor. La partea de nord a Se- 
vastopolnlul, alături cu cimitirul mi
litar s’afi aşezat corturi, sub cari 
stafi 18,000 de prizonieri turci.

EşI poate oricine închipui, că pu
ţina apărare, pe care-o dafi corturile 
de pânză iu acest timp al anului, 
nu va remânea fără efect asupra să
nătăţii prizonierilor. Guvernul va fi 
silit de a-I disloca cel puţin in Cri 
meea, dacă se va suspenda pentru 
câtva timp inapoiarea lor. Cauza a 
cestel suspensiunl n’o ştie nimeni in 
public, dar oricine e dispus a vedea 
in ea un simptom râfi al situaţianel. 
Bucuria, cu care a fost salutat tra 
ta tul de San Stefano s’a dovedit in 
curănd ca neintemeiatâ şi-I urmară 
temerile cele mal mari despre un con 
flict general.

După aceea a venit tratatul dela 
Berlin, şi acuma iarăşi oamenii ere 
zurâ iu siguranţă, in pace. Punctele 
negre, resârite din nofi pe orizonul 
politic, inspiră insă grave îngrijiri 
lumii comerciale de aici.

Iu Grecia iarăşi criză politică in 
ternă. Deja in primele zile ale par 
lamentulul isbueniră neînţelegerile 
intre Cameră şi Guvern. Ministrul 
de finanţe a prezentat bugetul pe 
anul 1879, care se inebeie c’un de
ficit de 5*/t milioane drachme, pe 
cari cerea să se acopere prin im 
prumutur! şi asemenea mal cerea 
un credit de 12 milioane drachme 
pentru extraordinarele măsuri mi
litare. Ministrul de resboifi prezintă

Delorge, c8nd intr’o dimineaţă z&ri in 
carte pe d. d Comberlaine. FI voiail e l 
vorbească colonelului Delorge, şi servitorul 

aduse in odaia colonelnlni.
Ce cântai! oamenii aceia ? Doamna De

lorge nn in trebâ. Ea se ocopa cu totul de 
altceva, cănd atenţia el fa atrase de nişte 
atrigăte cari pornea 0 din odaia bărba
tului se 3.

Trase cn nrechis şi auzi pe b&rbatnl se3 
injnrănd grozav şi foarte mănios, după 
cam se părea.

Numai decăt, se auziră pe scara nişte 
paşi repezi... De signr, cei doi musafiri 
plecaţi mult mal inte decăt veniseră.

Colonelul insă se dete jos dapă el, şi 
cănd ajunse in curte, strigă cătră vista- 
voiul săli :

— Kraus, uită-te bine la indivizii ăştia, 
şi nn uita că dacă mă vor mai căuta vreo
dată, nn snnt acasă pentru d-lor.

Mănia colonelnlni Delorge trebne să fi 
fost foarte mare, căci, chiar după o oră. 
cănd se aşează la masă, i-se mal vedeai! 
ăncă urmele pe chipul lui.

Şi eu toate se vedea că colonolul 8§i 
dădea toată osteneala ca aă’fl ascunză tur- 
burarea şi sS’şi recapete aăngele rece go
nind din minte’! cine ştie ce gând supă
rător.

Vorbea mal mult ca de obicei şi cn oare
care vehemenţă, deşi nn vorbea decăt de 
morari indiferente.

Pentru o nebunie de copil, se necăji 
pş fini s88, şi fetiţa Ini Panlina înce
pând să plângă, colonelul strigă îqjnrănd

apoi un poiect de lege pentru mo 
dificarea serviciului apărării ţării, 
proiect elaborat iuamte de mulţi 
ani şi complectat acuma /-.conform 
căruia orice grec dela vrâstâ de 21 
până la 40 de ani e v indâtorit a 
servi şi anume trei au! in armata 
activă, 6 an! in rezervă, 10 ani in 
garda naţională. Intr’altâ şedinţă 
vorbi ministrul Comouduros despre 
greşelele conducătorilor de insurgenţi 
din Tesalia, despre consecinţele hotă
rârilor congresului dela Berlin, apoi 
despre mijloacele ce-I trebuesc gu
vernului pentru a face faţă nouel 
situaţiunl. Situaţiuuea e mult mal 
critică decât oricând şi ministrul nu 
crede, că fără o acţiune militară s’ar 
putea ajunge la vr’un résultat. Mij
loacele estraordinare, pe care gu
vernul le va cere dela Cameră nu 
vor trece peste alte 35 de milioane 
de drachme.

Armata aotivă trebne adusă la 
efectivul de 18,000, clasele de re 
zervişt! exercitaţi deja, trebue là 
saţl acasă şi convocate celelalte donă 
clase următoare de rezervişti pri 
cari armata ar ajunge la un efectiv 
de 55,000 de oameni. Chiar in ca 
zul unei învoieli pacinice cu Turcia 
totuşi vor fi de nevoie măsuri tnili 
tare din partea Grecilor pentru că 
in provinciile învecinate s'aâ gră 
mădit populaţia musulmană in urma 
repatnăril.

Cănd ministrul de esterne, Delian 
nis luă cuvântul pentru a-şî descrie 
misiunea şi activitatea in Berlin, se 
începu furtuna in rândurile opozi
ţiei. Intr’un discurs ferbinte, Tricu- 
pis ceru socoteală dela Deliannis, 
care fusese invitat de Anglia de a 
reprezenta heleuismul intreg dar u’a 
vorbit decăt de provinciile înveci
nate greco-torceştl. Această purtare 
e o trădare către naţie —  zise Tri- 
cupls şi căută să dovedească cu do
cumente, pe cari Delilannis nu voise 
ăncă să le publice, că delegaţii greci 
s’aü purtat fără dibăcie şi tact. 
Cinci zile de-a rândul a ţinut des- 
baterea asupra cestiunil politice pli
nă de incriminări aspre şi necon
tenite. Tricupis voi un vot dă blam 
pentru ministeriu, comb&tù toate mă
surile şi mijloacele estraordinare, pe 
care le cerea miniâterinl, insistă a 
se respinge creditele, a se da dru
mul reservelor şi a se forma armata 
din non pe baza unei legi nouă de 
inarmare. Desbaterea degenerâ in 
atacuri atăt de poftii te contra cabi-

netulul şi politicei sale, incăt Co 
oionduros puse ceatiunea de cabinet 
şi declară, jcâ du va remlne de uu 
i se va da uu vot- de incredere, pe 
care ’1 şi propuse deputatul Mavro 
michalis. Tricupis se opuse la acest 
vot şi propuse a se vota ântăui pro 
punerea deputatului Rikaki pentru 
respingerea măsurilor militare pro 
puse de guvern.

Când se puse la vot propunerea- 
Mavromichalis, opoziţia ceru amâ
narea cestiunil de cabinet. Propune
rea opoziţiei căzu cu 72 voturi con
tra, 69 pentru; iar votul de incre
dere cerut de ministeriu 69 voturi 
pentru, 63 contra cabinetul avu deci 
o victorie de — şase voturi. Acea
stă victorie indoieluicâ face să uu 
ştim, cum T va merge ministeriulul, 
cănd vor veni la vot creditele nouă 
şi măsurile estraordinare.

SITUAŢIA AUSTRIEI

un şarpe monstruos toată n ■
In Bosnia şi iu Erţegovin H 
pus piciorul pe capul şai f  
Tisza, s’a înşelat. Ocupând J  
Erţegovina Austria a dat in J Jr 
colul, insă nu l-a suprimat . * 5 
este de temut, că la prima iâ\a ' 
bia şi Muutenegrul dându 
peste districtul Novi Bazai ! '
cel monstruos al slavismul:» 
ajungă a încinge cu desâvip > 
narchia in inelele lui oirii ' 
Aceasta este o simplă figoâ. 
toricâ, care a permis minislti ..vi 
gur să înfăţişeze Bosnia şE ' d 
vina drept oapul reptilei, ty '.j 
Erţegovina nu puteaü devtl 
vărată cetâţue in contra Siv 
căt cu condiţie a fi prelun Â . 
incăt să poată trece prin rp  
tre cele doă principate, cd 
antegarda Rusiei iu Orient §■ ' 
tru a’I impedeca pe viitori«  
reia rolul de resvrâtiţorl pe 
jucat aşa de bine în trecutul

In privinţa situaţie! politice a Au
striei după ocuparea ţinuturilor nord 
vestice ale Turciei, „Ies Débats* face 
următoarele consideraţi! :

O depeşe din „Gazeta de Colonia 
anunţă că o înţelegere relativă la 
ocupare a intervenit intre d. Tisza 
şi d. de Pretis; adică „ocuparea nu 
se va mal intinde şi anexare nu va 
fi: cheltuelile ocupării se vor aco
peri din veniturile Bosniei.* Acea
stă ştire nu este fără importanţă, 
căci ea confirmă botârlrea luată de 
cătră Austro-Ungaria de a renunţa, 
cel puţin pentru moment să mal 
intre şi in ţinutul Novibazar, adică 
in ceea ce se numeşte „le couloir* 
de despărţire intre Serbia şi Mon- 
teuegru. Fără greutate ăşl poate ci
neva explica cum, după decepţiunila 
ce aü întâlnit in Bosnia şi Erzego-j 
vina, şi mal ales după urmările ace
stor decepţiunl iu lâuntrul monar- 
chiel, miniştrii austro-ungarl renun
ţă a împinge mal departe întreprin
derea iu care partitul militar şi cur
tea ăl tărirâ cu atâta necuminţie 
Nu e mal puţin adevărat că lucrând 
astfel e! renunţă la cel mal de că
petenie avantaj al intervenirit lor 
in Turcia. „ Austro-Uugaria, zicea in 
zilele trecute d. Tisza, a făcut pe 
Rusia să se dea iuapol, şi in acelaşi 
timp, pentru a uşnra pe Turcia, a 
întreprins ocuparea şi pacificarea Bos
niei şl Erzegovinel. Ea a impedecat cu 
chipul acesta Slavismul d’a incinge ca

I :

că e nn lnorn nesuferit să tot auză ci
neva copiii plângând.

Npvasta Ini se uită la dănsal ca mare 
mirare. Niciodată nn’l văzuse astfel. Şi, 
cu toate acestea, nu cuteza să’ l întrebe 
ce are, faţă cu servitorii cari intrai! şi 
ieşea3 pentru serviciul mesiL 

Cănd se adnse insă cafeaua, oolonelnl 
întreba pe nevasta sa :

—  Ţi-ar plăcea să fii nevastă de ge
neral ?...

Ca toate femeile cari inbeso, doamna 
Delorge era foarte ambiţioasă pentru băr
batul ei, ne mal văzând pe niminl oare 
să i se poată compara lui.

Crezănd că bărbatul el are să’l spus o 
veste bună, ea răspunse repede ou o miş
care de buourie:

- Fireşte oă da. Dar de ce mă în
trebi ?

■— Pentru că se caută generali.
—  Cine caută.
— Cele doă stimabile persoane pe cari 

l-am primit azi dimineaţă.
Şi fără să mai lase timp nev eşti I sale 

ca să răepnnză, el urm ă:'1

—  Tocmai aşa bum ăţl spun. Ofiţerii 
generali de acum nn mal ajung, nn sunt 
destul. Bedeau, Bugeand, Lamorioiâre, 
Changarnier şi ceilalţi devin supărători. 
Trebuesc alţii noul, degrabă, dintre cari 
probabil se va alege şi ministrul de res- 
bouî. Şi fiindcă aceşti generali trebne să 
fit glorioşi şi populari, pentru scopul n- 
cceta al lor, vom întreprinde o mare ex

pediţie în Ksbilia în contra Ini Beni-Sli- 
man şi a Ustanilor.

Doamna Delorge păli la amintirea ne
cazurilor ei de pe vremea bătăliei de la 
Isly, şi zise cu vocea tremurăndă cătră 
bărbatul săi! :

— Care vrea să zică, al să plec! iar, 
Petre?...

—  Dacă voifi primi ordin... fireşte că 
trebne să plec. Insă n’avea grije : ordinul 
nu va veni. EB n’am nicîuna dintre ca
lităţile cerate. Astfel, nu crez să te poţi 
hnini în corănd nevastă de general... poate 
chiar niciodată — pentru că de azi di
mineaţă lnorul acesta a devenit foarte 
problematic.

Zicând acestea, oomandanţal strtngăn- 
da'şl şervetul, ăl aruncă necăjit pe nn 
scaun şi ieşi floerănd.

— Semn de furtună ! murmură Kranss. 
Această scenă tn adevăr n’ar fi însem

nat mal nimie, şi in optzeci şi cinci de 
case la sntă ar fi trecut nebăgată in 
seamă. Dar precum este de ajuns o gră
unţă de nisip pentru a turbura un isvor 
curat, o singură vorbă violenţă trebuia 
pentru ca să turbure într’ an chip stra
niu pacinica armonie a acestei farielte 
căiinioit. ..... -

— Nn mal este îndoială, se gândea doam
na Delorge, i s’a întâmplat ceva lai P e 
tre, ceva grav, foarte grav... şi aceasta de 
signr a venit de la cel doi cavaleri de In
dustrie.

In zadar insă se mnnoea dânsa să ’şl

Mărturisim că politica a i » !
gară, aşa cum a fost defini f l r
Tisza şi de d. Pretis ne paigk
e tocmai serioasă. Se pare
Pretis a emis opinia că „cHl]
de administraţie a ţărilor..
ar trebui să fie acoperite d ,)
Împărăţie in 1879 şi de câ t#
acele ţâri in 1880*.—  „Octmji
adăogat dânsul, nu trebue#]'
reze dec&t până ce linişterjşi
restatornici şi se vor a cop er i
tuelile.* Dacă este astfel, a t u
sigur oouparea va dura muliăţiş
putem inţelege spre ce fofy^B
stabileşte un termen aşa de i u ®  

T 71
Toţi cel ce cunosc Bosnia (- »3  
govina, toţi ce! ce afi citit ce)M  
asupra acestor ţinuturi sein 
pietroase, lipsite cu totul 
muri şi de mijloace de comtj 
fără agricultură, fără comei] 
industrie, fără civilizaţie dfj 
fel,— ştia perfect că vor trelj 
mulţi pentru a le face să pl 
ceva, adică nu sumele treb iB  
pentru plata unei mari inţjnty 
der! militare, dar nici chiar: 
cari e nevoe pentro întreţinei 
nel administraţii căt de slabi] 
nizată. Nici odată aceste nene 
ţinuturi nn vor putea inapoiai 
ce afi costat-o pe Âustro-Ung I 
aceea oe o vor mal costa d?q 
colo. Dacă prin urmare este 
pentru ce folos să mal faceijf'* 
cule pline de inchipnire. De

iuehipne a relaţia admisibilă iu tra vioon- I traba:

tale de Maumussy saB d. de [Comb 
şi lealnl colonel Delorge.

Cn toata astea, aceşti onorabili a. 
nn mal erafi izolaţi ca in calo d’ăntv lH 
Isbntiseră cn inoelnl să’şl facă o w  ! 
te. Vicontele de Manmnesy ăşl făceai i "  
ta ţie de om politic. D. de Comberi 
invitat la nn asalt de arme , făcuA | 
minuni. D. Contanoeau juca şi perdj 
tru’un chip căt se poate mal galan 
sbQ trei ofiţeri superiori din partea > 
nn’l mai părăseaţi mai de loc.

Cei trei asociaţi dedeafi prânzuri 
beaQ la toartă cioonind la pahare, şi 
fiecare prânz la serate ea mal goleai E 
tlţim i mari de pnnoL

Toate acestea ţinură câtva timp, 
ce intr’o zi plecară fără veste dapă 
şi veniseră.

Doamna Delorge respiră atnnd Unişi -* 
Ea inţeleseee oă cal tel oameni nn p| tii 
sară fi decât nişte emisari politici. 1 

—Acnma, se gândea ea, Petre apt * 
devie iar cam era.

Nicidecum.
Colonelul din contra devenea din z|S  

ei mal posomorit şi mai ingrijat. al|j 
Expediţia in Kabilie, despre care 

bisa ou navastă-sa, sa pregătea mersă pş 
el părea foarte ingrijat a şti dac! » ( ’ 
mental să3 avea sa3 nn sa facă pârtii'1 
acea expediţie.

Afară de acta, unica şi marea afail 
a ofiţerilor Ini era aceeaşi întrebare, şl j| 
trecea o si măcar fără ca toţi să’l

f i
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ţ j l  spus, că Austro-Ungaria tre- 
ntre in Bosnia şi in Erţe- 
\ aliată a Porţii, pentru a 
ăvăliril slavilor o stavilă  

Austro-Ungaria insă a ur- 
Ită politică, şi d, T isza se 

«n ’are niclun interes să se 
pentru Turcia !• F ie. Insă 
’ar trebui să mal spnnă că 

I piciorul pe capul şarpelui 
oă s'aü dus oştirea in Bos- 
rţegovina spre a îndeplini o 
rilizătoare şi economică im- 
i Sunt lucruri pe cari şi cel 
je crezătorl nu le poate ad 
liar pe cuvântul celor mal 
u torită ţl!

atui contra regelui Spaniei.

L  Spaniei era să fie in zilele 
victima unul atentat din 

f e t ele de vedere asemenea 

Ltn l lui Hoedel. In zioa de 
pmbre st. v., regele A lfons 
[reintorcea la Madrid dela Sa 

după o călătorie imbilşugată 
acţiuni oficiale şi populare. La 

>. văzuse pe mareşalul Es- 
şi bătrânul duce él spusese 

[cuvinte măngăetoare. Pe la 
lupă amiazl, când trecea că- 
Intr’o stradă a Madridului, o 
[iiturâ de revolver se indreptă 
|. Din norocire, glonţul, réü 

{tuu l-a nemerit nici pe regele 
vreunul din mulţime. Aten

ta) a fost prins şi a res ta t; el se 
i M e  Moncasi, e de meserie do 

s’a declarat socialist interna
tul I aUst. şi a mărturisit că a să- 

cfinia cq precugetare.
(Py y  Margall, vechi ü cap al 

executive, fusese arestat in 
lin urmă sub prevenţia de 
lítate iutr'un complot, ale c&- 

se descoperiseră ; iusâ, după 
poare scurtă, a fost recunoscut 
|at şi pus in libertaré. încă 

Raţie dacă atentatul dela 13 
J  agă cumva cu conspiraţia des- 
jşciţâ, sad este numai o crimă 

Sili.

rP
ira d-1 ii  ministru de interne către toţi 
f̂ecţî din ţară.

tonale prefect,
administratori aî domenielor şi 

ilor etatulal ’mi comunică, prinţr’o 
ci, eaocazinnea intocmirei lucră- 
egătitoare de c itre  comisiunile ad- 

Etituite, in temeiul art. 1 din regn* 
bl de aplicaţiune, pentru executa

rea pe moşiile statuia! »  art. 5 şi 6 din 
legea ru rali unii din d-nil arendaşi ar fi 
▼oind să profite iu mod i l i c i t , din înde
plinirea acesta! mare aot al iroproprietă- 
rirel însurăţeilor.

Ast-fel, in urma alegerel de către co- 
misiunilo ad-hoc a locurilor unde urmează 
să se aşeze cei cu drept la împroprietări
re,— bine înţeles, sub rezerve aprobărei ad- 
miniatraţinnel domenielor,— e’aO găsit unit 

rendaşi cari, mişcaţi numai de interesul 

ăştignlni cu ori ori-ce preţ şi prin orice 
mijloace, aii inceput să răspândească vor
ba prin sate, cum că lucrurile intocmite 
de aceste comisiun! nu pot să fie temei
nice, intru căt nu vor avea şi consimţi- 
măntul lor, şi că acest consimţimăut den- 
şil nu '1 vor da căt atunci cănd fie-cnre 
sătean cu drept la împroprietărire se va 
lega să muncească, fără plată, atătea po
goane de arătură saă atătea zile, cn vi
tele ori en măinile

O asemenea propagandă, d-le prefect ar 
putea fi erezută in unele localităţi, de că
tre acei săteni cari nn vor fi avend ăncă 
deplină cunoştinţă de inţeleeul art. 5 şi 
0 din legea rurală şi de lămuririle regu
lamentului pentru aplicarea ziselor arti
cole.

In  faţa interesului, mal cu deosebire, ce 
aii cei cu drepturi la împroprietărire, de 
a se bucura căt mai neintărziat de foloa
sele ce le va da îndeplinirea acestui aot , 
atăt de mult aş'eptat, se pot găsi mulţi 
d intr’ănşil cari să fie ademeniţi de a’şl 
robi mnnca pentra mal mnlt ¡tim p , cre
zând că prin aceasta vor dobăndi, pentru 
improprietăjiire, şi sprijinul acelor arendaşi 
cari ’ I ameninţă cu desfiinţarea lucrărilor 
intocmite de comisiile ad-hoc.

Punendu-vă dar în vedere cele mai sus 
arătate, vă invit, d-Je prefect, ca să ob- 
ştiţî în toate comunele şi cătnnele, prin 
pnblicaţiani lipite la uşa primăriei, prin 
citire, in zilele de Duminici şi sărbători, 
pe la biserici, şi prin orice alte mijloace 
căt e’ar putea mai intinse, că împroprie
tărirea pe moşiile statului, pentru acele 
oategorii de săteni pe cari legea rnrală 
’ î enumera la art. 5 şi 6, este pentrn 
dănşil nn drept câştigat, ear pentra gu 
vern o datorie de împlinit, că, prin ur
mare, lucrările oomisiunilor ad-hoc, întru 
oăt vor fi întocmite în marginile art. 5 
şi 6 din legea rnrală şi ale regulamentu
lui pentra îndeplinirea lor, aQ toată te
meinicia ; că arendaşii, in calitate de aren
daşi, nn aQ şi nu pot avea niol un a 
mestec în lucrările pentrn împroprietă
rire, şi cu atăt mai puţin dreptul de a 
putea desfiinţa saă măcar preschimba ac
tele comisiunilor ad-hoc; că numai ad- 
miniatraţinuea domenielor e în drept şi 
oompetinte, după regulamentul de aplica- 
ţinne, a aduce preschimbări, în parte saă 
in total, lucrărilor de car! este vorba; 
că, şi iutr’ un asemenea caz, dânsa nn va 
fi povăţuită de cât numai de interesele să
ten ilor; că sătenii ou dreptar! la impro" 
prietărire nu sunt indatoriţl a răspunde 
n.menut şi nici o altă plată, pentru lo
curile pe cari se vor împroprietări, de căt

din legea rurală, şi că pentru orî-oe re- 

clamaţiuul ar avea de făcut, privitoare la 
împroprietărire, el nu trebne să se adre
seze de căt la prefecţi, la pomisiuuile ad- 
hoc saă d'a dreptul la adrainistraţiunea 
domenielor, de la cari autorităţi pot fi 
încredinţaţi că vor primi grabnică în
destulare, dacă vor avea dreptate după 
lege.

C .r cu stăroinţă de la d-v., d-le prefect, 
ca să îndepliniţi grabnic f i  întocmai dis- 
posiţinnile aceste! circu lari; cer aceasta, 
pentru că doresc ca, uu din cauza câtor
va spirite răO dispuse la orice ideă de 
emancipare a individului şi cari sunt de
prinse a pune mai presus de interesul ge
neral, şi mai stabil interesele lor particu
lare şi momentane, să se nască nemulţu
miri şi vrajbe, cănd diutr’ au act, cum 
este Împroprietărirea celor ou drepturi 
după art. 5 şi 6 din b-gea rurală, nu tre- 
bue să easă şi aă rămână de căt o îmbu
curară obştească şi strânsă unire între toţi 
oăţi se îndeletnicesc cu mono.i câmpului 
unii in mic, alţii in mare.

Prim iţi d-le prefect, încredinţarea prea 
osebitei mele consideraţiuni.

Ministru C. A. Rosetti.

4 domnule oolonel, facem şi noi

mental lor insă nu făcu parte, spre 
lor durere. N iciodată, in nicio 

q e> i yreo altă companie mal ferieită nn
loc la mai multe înaintări.
! lucrul dracnlul ! ziseră ofiţeaii nu 
ţplonelul nostrun se află in dis-J'-

jJ p n iu l la această întrebare 81 căpă- 
» r ia d  şi na se mal irdo ită  de a- 
|| cănd văzură inaiutănd alţi colo- 

f ip l  n’aveaiS nici serviciile, nici ră- 
incî vitejia colonelului Delorge , iar 

Pe ' oc-
c|ioate astea cel de sus văzură nn- 

¿jkcăt că ar fi nepolitia să se sacri- 
jjk iş nn om de aşa valoare, iubit 

ga t in armată ca nimiai altul.
|devăr in cele d’ăntăl sile ale anini 

ii’ in momentul cănd, de sigur, el nn 
l .d p ta  deloc la nn aşa lucru, colone- 
^ fiilorge pruni numirea lui la gradul 

mo erai împreună ou ordinal de a veni 
is ca să se pnnă la dispoziţia mi- 
lai de reeboifi.
jastă înaintare inaă, care ar fi trebuit 
plinească cele mal mari dorinţe ale 

loc să’ l înveselească ăl mania şi 
ju lt. Toată lumea băgă de seamă ou 

j tis constrins el primi felicitările cari 
|aă din toate părţile, 

sara, cănd fa singur cu nevastă-sa, 
. *1 al 81 zise c

lţ| fetii tu ce ar trebui eQ să fac dacă 
Icq minte? A r trebui să ’ml daO de

cnciu şi Galaţi are mal multe hotăriri con- 
dsmuatoare ale înaltei Curţi de Comptur! 
pentru datorii către Stat pe timpnl c it  a 
fost casier, fapte de ctre a mal fost de
monstrat chiar prin un artiool inserat in 
stimabilul d-v ziar de către foetul procu
ror la Vasluin d. N. Mosachi; dar d-lor 
Rosetti, Brătianu in loc de a’ l trim ite a- 
colo unde se trimit to t acel ce lasă defi
cite la casele publice, 1’aQ pus in capul 
nenorocitului J ideţ, unde se distinge prin 
persecnţiuoi contra aoelor ce nu ido e» 
trează persoana sa şi principiile scanda
loase ale sale.

C R O N I C A

Citim in „Monitorul* :
D-nil întreprinzători ai acciselor como 

nel Bucureşti şi comunitatea templului co
ral al ritului occidental din capitală au 
oferit gratis 10,000 paohete cu tutun, şi 
d-nu I. H. Oppler, 80 vedre bare, pentru 
armată, in zioa de 8 Octombre curent.

Ministerunl publică mulţumirile sale pen
tru aceste ofrande.

*

Comunele mai jos notate din judeţul 
Argeş, oferind pentru cumpărare de arme 
Sama de lei 600. după cum se specifică in 
dreptu-le, ministerul Ie esprimă vina sa 
malţumire.

Comuna Isvarul-de-Jos, Iei 60.
Comuna Catesca-Popeşti, 60 lei.
Comuna Gliganul lei 180.
Comuna BSrlogul lei 300.
Total: lei 600.

*

împrumutul Oraşului B irlad . —  lată 
ăncă o comună care caută să 'şi întărească 
finaucele printr’ un împrumut cu subscrip- 
ţiune publică de 600,000 franol.

Subscripţia oile publice, de cănd cu îm
prumutul de 8 milioane al oraşului Buca 
rsştl, pare că aă eşit la modă. Toţi pri 
marii din Bomănia aă ajuns a crede astă 
zi că toate muştele fac miere. Fericiţi eti
ce se hrănesc cu asemenea ilusiunl,

Snbscripţiunea împrumutului oraşului 
Bârlad a fost deschisă la 1 (13) Octombre 
curent. Ea va dura o luni de zile I

Mare trebne să fi fost prevăzut, succe
sul acestei subscripţia ni, pentru ca primă 
ria s’o hotărască o luna de zile deschisă, 
atunci cănd se ştie că pentru milioane tre- 
bue 3, 5 saă 9 zile, totul fiind combinat 
şi calculat cu precieiune de mal nainte.

Emisiunea pe căt ni se asigură ar fi 80 
cu 6 la sută dobândă, amortisabile in timp 
de 15 ani.

Primăria Bârladului oferă dar 11,25 la 
sută saă 13 şi jumătate le sută, dacă su
mele subscrise se vor vărsa, du pe cum nu 
ne indoim, in monetă de argint.

Tare bogaţi trebue să fie contribuabilii 
Bârladului, dacă primăria lor are cura gini, 
in mijlooul abundenţei de numerariă in 
care ne aflăm, st ofere 13 şi jumătate la 

aemplu de moralitate «in societate sub gu-Jantă, atuucl cănd thesanrul public oferă 
vernnl d-lul C. A. Rosetti şi I. Brătianu. i 7 la sută; cănd Casa de Depuneri roagă

Gn data Vasluiu 16 octombre, 
primim o scrisoare de acolo, in care; 
ni se relatează o faptă intr'adevăr 
scandaloasă a cărei desminţire sau 
confirmare pe cale oficială o aştep- 
teptăm. Iată scrisoarea.

Domnule Redactor,

Pe lăngă deplorabila admiuistraţinne a 
Judeţului Vasluin, cetăţenii Vasluenil avu 
durerea a constata zilele ac68te că s’a con
sumat un fapt din cele mal oribile, mai 
scandaloase in societate din partea uuui 
inalt funcţionar. Iată fap tu l:

D. prefect Vasile Holban unei din sate
liţi frneţiunei şi in particular a d-lul A 
lecn Holbau, vechilul d-!u! Dimitrie An- 
ghel, arendaşul moşiei Statului Dobroveţu 
din acest Judeţ, se zice că prin agenţii 
Poliţiei au ¡ademenit fata unui onorabil 
cetăţian, şi dăndu-i tot felul de promisiuni 
ş’a satisfăcut dorinţa . . . . ;  acest fapt 
scandalos fiind denunţat autorităţilor, ştiu 
atâta că la 15 ale curentei aQ venit in o- 
raş un d. Procuror de la carte, căruia 'i 
a’a spus de nenorocita fată, fazele acestui 
fapt, precum şi de către martori; dar cu 
toate astea d. Prefect omu zilei stă tot la 
postul săfi.

Părinţii aQ alungat pe copila din casa 
(or; rătăcind acum prin u liţe ; lumea este 
indignată, şi se întreabă ce face d. ministru 
de Justiţie şi cel de Ia Interne? Pentru 
demnitatea societăţtl atinse in ceaoe are 
mal scump familia, rog a da publioităţei 
aceste fapte, avend vocea d-v. cu a unei 
familie ultragiate, pentra a se convinge 
lumea de cine suntem odministraţl şi ce 
specie de oameni snnt chiemaţi a da e-

şi fost numit de minister profesor provizor 
la această catedră.

*

— Din Basarabia sosesc necontenit mul
ţime de bejenari io  oraşul nostru, atăt pe 
uscat oăt şi pe apă. Ieri vaporul ce a so
sit de la Ismail era plin. Se mal aşteap- 
ăncă mulţi. Asemonea suntem informaţi 
că mulţi din cel ce rămân in Basarahia, 
chiar Bulgari, aQ luat paşpoarte române , 
spre a fi supuşi români. Aceasta negre
l i*  e un răapune elocuent acelora ee aQ 
zis că populaţiunea B<s»rabia şi aştepta 
cu braţele deschise administraţiunea rusă 
şi că eraQ sătuli de cea română. Mulţi 
emigrează in Dobrogia, dar autorităţile 
ruseşti caută a inpedeca in toate modu
rile această emigrare.

D. Vasile Holban este acel personagii lumea a o împrumuta cu 8 la sută, şi cănd 
casei statalul preţul prevăzut la art. LV I j care din timpul pe cănd era casier la Te- J capitalurile disponibile se găsesc prea feri-

. .. **~~ oiţe placănda-se in Domaniale care le ofer
misia, şi să mergem a trăi la Gloriere. . .  
Avem opt mii de livre venit...

Ea nn *1 lăsă să sfârşească şi ’1 între
rupse zicând :

—  Ar fi un act de nebnnie, pe care nn 
’ 1 vei face, dacă am şi eQ oare care in
fluenţă asupra ta.

lufluinţa doamnei Delorge asnpra băr- 
batnlul său era atot puternică.

Şi dovadă e, că ea obţinn dela dănsnl 
Bă renunţe la gândul lu i, cel puţin pen
tru moment, şi sfi’şl lase hotărîrea de a 

părăsi serviciul.
Ceea ce făcea, ea ştia că e lucru grav 

de tot, pentrucă trăgea asupră'i răspunde
rea grozavă a viitorului.

Insă, tare in conştiinţa el de mumă şi 
de soţie, credea că ’şl îndeplineşte o sfântă 
datorie, lucrând in felnl acesta.

Niol-ó ambiţie, nicl-o consideraţie per
sonală nn o împingeai la aceasta. Departe 
de acolo. Acea retragere la Gloriéis, per
spectiva celei mai pacinice existenţe o se
duceaţi, şi tocmai in aceste sed acţiuni ea 
nu voia să se incrcaza.

Se părea in adevăr că ea se supune tn- 
fculor regalilor de prudenţă omenească, şi 
că are de o mie de ori dreptate cănd zioea:

—  A i răbdare. Petre, găndeyte-te. Nu 
te lăsa unui moment de supărare sal de 
descurajare, de care o să te căi eşti. Cel nu 
'ţ i mai remăne destulă vreme pentru ca 
•ă ’ ţi dai demisia!...

A l  dacă dânsul i-er fi spus adevărul... 
Insa, nul tăcu.

In curând el plecară din Oran, urmaţi 
d devotatul lor Krauss.

Cănd se prezentă la Paris, colonelul De
lorge afla că i se rezervase un loo de ge
neral cu serviciu chiar in acel oraş.

De atunci încolo, el şi nevasta lui tre- 
buiaQ să se gândească a 'şl lua măsuri 
pentra o şedere mult mal indelangată in 
acelaşi loc decât până atunci.

Dnpă multe căutări şi alergături, se in
stalară la Passy, uliţa Sainte-Claire, in- 
tr ’o casă foarte frumoasă înconjurată cn 
O grădină mare. Poate că preţnl era prea 
mare, dnpă puterea averii lor pnţine insă 
se hotăriseră să o cumpere pentrn avan- 
tagele ce grădina oferea copiilor, lui Ray- 
moud care mergea pe al zecelea an şi 
Paulinii.

V a l! nn trecuseră nici două luni de la 
aşezarea lor in această nouă locuinţă şi 
doamna Delorge avu să se căiască amar 
oă intoarse pe bărbatul săQ de la fin tăia 
lui hotărire.

De sigur el rămăsese tot acela şi pen
tra dânsa, afectuos şi duios, insă vedea 
oă oareenm 81 scapă.

Generalul niciodată uu se ocupase de 
politioă, şi chiar profesa părerea, cnmcă o 
ţară este foarte bolnavă cănd generalii sei 
ee amestecă in luptele politioe, ăyl pără
sesc sabia pentru a lua condeiul, desoa- 
lioă de pe cal pentru a se soi la tribună 
şi dă pe faţa in public secretul rivalităţi
lor şi orelor lor.

8 la sută, saQ in obligaţiuni de Bucureşti 
oare le produce 8 f i  42 la eută, sa l In 
Creditul Fonoiar Rural care le dă 7,66 sal 
in Creditai Fonoiar Urban care le promite 
8 şi 20 la sută etc. etc.

Cănd un consiliQ Comunal ignoră până 
iu aşa grad situaţionea Burselor şi a pie
ţelor monetare, şi starea economică a ţârei 
in genere, ce trebne sfi credem despre vii
torul Bârladului? —  »Curierul Financiar.

•

Districtul Moacei, care prin decrat dom
nesc In temeial art. 246 din procedura 
penală, se alipise la districtul Argeş spre 
a forma impreună curte cu juraţi, se de- 
taşiază, şi se va ţine in viitor, ca inoe- 
pere din sesiunea trimestrului Decembre 
ourte cn juraţi şi in capitala aoelni dis
trict, in ordinea următoare, modificăndu-Be 
şi ordinea şedinţelor ourţel juraţilor din 
districtul Dămboviţa astfe l:

1. Argeş, de Ia 1— 10 ale lnnei ăntăia 
din fiecare trimestru.

2. Muscel, de la 15— 25 ale lunel fin- 
tăia diu fiecare trimestru.

3 Dămboviţa, de la I— 10 ale lunel a 
dona din fiecare trimestre.

e

In urma cononrsnlul treent in Bucureşti, 
d. Diraitreşcn actual profssor la liceul din 
Botoşani aQ obţinut postul de profesor de 
filosofie la Uni ersitatea din Iaşi, catedră 
oare se afla vacantă,

Conform lege! şi In urma succesului ce 
aQ obţinut la concurs, d. Dimitrescn aQ 1

D I V E R S E

O istorie amuzantă.— Se aflase că prin
cipele ereditar al Germaniei era să trea
că printrun sat din Alsacia, şi insti- 
tntornl se grăbise a compune textul nnel 
cantate de circumstanţă, pe o arie cunos
cută, şi de a o învăţa copiilor din sat. 
Total merse de minune. Principele sosi 
şi fa primit de copil, ce se achitară cn 
gentileţă de sarcina lor, sşa de gentil 
chiar ănoăt principele dori să aibă textul 
cantatei. Fericitul autor se grăbi de a scoate 
manuscriptul din buzunar şi a’ l da au
gustului personaj.

Cu totul pliu de entuziasm, institutorul 
se întoarse acasă spre a spune succesul, ce 
obţinuBe soţiei sale. Aceasta nu putu cre
de la atâta fericire, şi spre a se convinge, 
scotoceşte in buzunarele bărbatului săQ , 
de unde scoate manuscriptul aşa zis dat 
principelui; dar ceea ce nu mai găsi 
iu buzunarului bărbatului şefi, fu factura 
ne achită a croitorului ce făcuse noua 
haină sub care institutorul se prezentase 
Alteţei Sale.

Eatfi bucuria schimbată in decepţiune 
din cauza nenorocitei greşeli; der in 
curând soseşte nn plic datat din Hom- 
bnrg. Tremurând de nelinişte, sărmanul 
om deschide scrisoarea şi scoate din ea... 
factura croitorului achitată.

*

Arestarea d-lul V. Tissot. —  Se scrie din 
P erie : Prin ziarele germane face tur o 
istorie, dnpă care renumitului scriitor Tis
sot, i s'ar fi întâmplat o aventură neplă
cută in călătorie ce făcea la Dunărea de 
jos. Dar întâmplarea nu e reprodusă esact. 
D. Tissot n’a tost arestat in Serbia, pre
cum se susţine, ci a fost numai oprit la 
Semlin, unde controlul e mare, din cauză 
că 8(1 perdnse paşaportal. Şi ce ironie a 
sorţii! renumitul bicioitor al germanilor, 
a fost scăpat din astă încurcătură, nu de 
oonsulul francez, ci de cel german. D. Tis
sot anume, e cetăţean al Elveţiei, şi repre
zentantul acestui stat in Serbia, e tot con
sulul Germaniei. (*Rom. L ib ., )
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D. Mlrescn. —  Aritmeticii cu mici 
deprinderi de raţionament cuprin
zând peste 1000 exerciţii de caloul 
şi probleme rezolvate şi enunţate, 
pentra uzul claselor primare şi l-a 
secundară. Un voi. in 8o de 163 
pag. Preţul 1 I. şi 50 b

Enrico Croc©. — La Romatda 
davanti a lt Europa.

O. Sion. —  Optrile principelui 
Contemir, tipănte de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brănco- 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de un glosând. Preţul 3 1. n,

C- 8. Stoicescu şi D. St. Căli, 
nescu. profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofie, Manual de sintaxa ro 
mână, pentru şcoalele secundare, e- 
diţiunea a doua.

Mari© Niiset.—Romăniu—Poestes 
roicmaines. —  Volum de lux, ediţie 
medievală, tipărită la Bruxelles.

D ESFACERE T O T A LA
Calea Moşilor 72,

bis rioa Răzvan

Se vinde de bună-voie toate felurile de 
Bijouterie. Argintărie,, (antici de Argin
tărie) şi Ceasoarnice cu preţuri foarte »că
zute.
(818—S) Tobias H. Galeş.



Bonbóne de plante

CONTRA DDREREI PEPTDLUI
(SPITZW EG ERICH )

pentru v indecarea  b ó le lo r de p lăm âni şi 
de pept, tuşă, tuşă m ăgărdscă , răguşălă 

şi flegm élá  bronchială.

i i i i i

Planta cea neprcciabilă, oare pro
duce natura pentru binele şi vinde
carea omenilor suferinzi, conţine 
tntr'insa secretul până astăzi încă 
nelămurit, a da alinarea grabnică şi 
sigură peleT infla- '' -  -  * -
mate ale flegmei,
ale nodului nit le- --------------5’ ™
julul şi al sistemei gttlegel, şi prin acdsta grăbesce 
vindecarea cit se pote mai iute a acestor organe 
inbolnăvite. Fiind-că noi garantăm la fabricatul 
nostru pentru amestecarea curată de zahar şi planta 
de pept (dpitzweg.ricb), rugim a observa bine marca 
nostră de ccmerdu Înregistrată la autoritatea comer
cială şi iscălitura pe cartonul, căci numai atunci 
va fi adevăratul nostru fabricat.

m a r e  s u c c e s .

V E  L O  U T I N E
este o

AYIS IMPORTANT

.O P

F Ă IN Ă  D E  O R E Z
de o deosebită specialitate, fore finii, ne- 

simţibilă, preparată ca Bistnut, şi posedă 
calitatea cea fericită  , a da feţei omnlnl.

Victor Schmidt & Söhne,

FRFSCITATEA NATURALĂ
a tinereţe!.

C H ,  F A Y ,
Parfumeur la Paris, 9, rue de Paix.

GO

JT Ş l -----
deCodefna, şi Tolu contra bronchi-. 

te lor, gutu rattiri lor Irritât iun ilôt'A 
k de pept, tuseei magaroati,

Catarrhelor, inaomnie- 
tor; rtc.

Uu>J(Srfer,Deposit in Bucumci i.. il-uii G*.
Bruss, Schmettsa, Dimbovicl, Zürner.

A m  on óre  a anuncia on or. Pub lic, că am  
deschis acum a o

Deposit în Bucnresci la farmacia d-ln i 
F . W. Zü rn er, şi la d-n ii Appel & C-ie

Magasie de tapete

Fabricanţi c. r. pria., Viena, Wieden, Aüeegaut 48.

Singurul deposit pentru totă România la d-nn 
GU8TAV RIETZ, la Stoţul alb. Strada Carol ta 
Bucurescl.

De ïêezaro si incliriat Ş i
1 sârmei No. 27. Casselle aQ dooă faţade,

ana ia  Strada Casarmei ia lungim e de ÎS 
stânjeni şi alta in Strada Jnstiţ eî, în lun- 
gim e de 12 stânjeni. D oritorii se vor a- 
dres» la proprietarul în  localitate.

(8 0 4 - 1 )  •
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PERI nouă-d»cl-şi-opt specii din cele mii alese din Franoia 
şi Belgia.

MERI trel-^ecl-şi-şăse specii din cele mal fine din Francia, Belgia 
şi Knglitercl.

PERSICI din cea mal renumită grădină din Mantrensille, fructul 
ea totul extraordinar ea mărime şi parfum. T<5te aoeste specii 
afi dat resnltate remarcabile in grădina d-lul Philippescu.

SPARANGEL plante de 2 ani forte producătdre din speciile alese 
de la cel mal vestiţi cultivatori de ta Argenteville care a fi pro
dus Sparangel de o mărime grosime şi gust care a câştigat admi
raţi unea amatorilor.

FRAGI fructul fdrte mare delicios parfumate
SMEURA fructul mare fructifică p&nă la linele tdmndl.
TRANOAFIRI un rsortiment din rele mal alese şi mal frumdse 

din Francia, Belgia şi Germania, înalţi ou oordnă de 2 ani altniţl 
şi mal bine de 600 trandafiri in geveciurl pentru grupuri alese 
din speciile cele mal frutndse.

SEMINŢE DE C ANTA LUPI din vest:ta colecţiune cultivate in a- 
restă grădină; in paqnetate.

ACUM FIIND TIMPUL PLANTAŢIUNILOR rog a se grăbi comandele. 
Pentru preţiurî şi detaliurl a se adresa la sub-scrisul, ou acestă 
ocasiune exprim gratitudinea mea onorabilelor persdoe, care in- 
curujind silinţele mele m’a onorat ca scrisori de mulţ&mire.
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JEAN VERMEULL1N
Grădinar la D nu G. C. Philippescu 

Strada Dionisie No. 42.
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ADEVERATE INJECŢIUNI SI CAPSULE

I C O
F A V R O T

Aceste Capsule posedă proprietăţile tonice a Gudronului adăogate pe lângă ao- 
-'■‘"bler ......  U r i a ------- '------ţiunea antiblonoragică de Copahu. Rlo nu obosescu stomahul şi nu provocă nici 

diaree nici greţă ; constituescu medicamentul prin cscclcnţâ in tratarea bAlelor 
contagi6se a ambelor secse, scurgeri vechi seu recente, catare a bcşicei şi curze- 
rea fără voie aurinului.

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

tonice şi astringcnte, este raitjiloci'.l infailibil de a consolida vindecarea şi de a 
evita înterccrea.

ADEVERAT SIROP DEPURATIV
I C O

F A V R O T
Acest sirop este neăpart pentru a vin decacu deseverşire maladiele pelei şi pen- 

*  l i m a  
le o e ţ

Publicul, trebue a lepăda, ca contra facere periculoşii toto medicamentele
----- iţ\

tru a sfirşi de a curâţi'sângele după un tratamentu an ti-si fi li tic. El feresce de tote 
accidentele co pot resulta din sifilis constituţională.

RICORD, oare nu vorfl purta sigliulü C. FAVRO 
DEPOSJTO GENERAL .— F ‘ Favrot, ¿02, strada Richelieu, in Paris ; In  

Iassy, Racovits, Konia ; DucurescT, Rissdorfer, Zumer, T lie il; Galatz, Tatu- 
sesclii, Marino K iirtovich ; Rraila, Petialis, Kaufmes; Crajova, F. Polii, 
Plojesti, Schüller; Darlad, Brettner, şt in  töte farmaciile.

Institution Française et Italienne
Dirigée par M E S D A M E S  M A Z Z A N T IN I

9, Place d’Azeglio, FLORENCE.
Ces Dames , ayant quitté la France leur patrie après la guerre de 

70— 71, ont fondé à Florence en 1873 une Institu tion  Française et Ita 

lienne qui jou it de l ’estime générale, et où les jeunes filles reço iven t 

une instruction aussi solide que brillante. Les directrices étant munie 

du diplôme supérieur e t secondées par des professeurs distingués.
Dans cette Institution renseignem ent est divisé en 2 cours: cours 

élémentaire e t  cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 classes 

et chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son aptitude 
l’é lève peut changer de section 2 fois par an.

Le prix de la pension pour les internes est de 1200 frs. par an, y  
compris la musique, le dessin et la danse.

ffC T  Des renseignements on peut avoir h l ’im prim erie Thiel & Weiss, 

qui ont visité l'Institution personellement e t où on peut voi le pros

pectus détaillé.

MS voiţi sili a putea o feri ia  to t-d ’ a-nna 
mare asortm ent de T A P F T E  şi fac cunoscut 
că cbiar de acama sunt fdrte bine asortat.

Ca to tă  stima

(793— 3)

H. H O N I C H
Strada Stirbey-Vodă No. 3.

PO-HO renumită esenţă jap on eză , car«

cap «e  găsesc» la farm acia d -ln ï F. Bras 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

! Am  onora a incunoştiinţa pe Domnii 
■ Ingineri top ogra fi precara şi pe Onor. Pn- 
I bile că am aranjat an A te lie r M ecanic în 

S trada  B e rz e i No. 25 după sistemul cel 
! m ai modern, primind comande şi repara- 

ţidn i de instrumente Geodésico, phisice, 
astronomice, telegrafo-clectric», eh irurgo- 
medicale etc. etc. ca preuial redas de 50°/o 
precum şi efectuarea de Sunător« electrice 
;i 15 franci de cameră.

R og  pe Onor. d-nî Ingineri a mă onora 
cn comandele d-lor şi am ferma încredere j 
în a i convige că pene acnm de şi afi p lătit 
îndoit nu afi fost nici nă dată serviţi cn 
lncrărî spre deplina d -ior mulţum ire; în- 
sărcinândn-mă dar a efectua lucrările cn 
cea mal mare exactitate, soliditate şi prom 
ptitudine.

Cn respect 

A M A N D U S  de H A N

I
1

REICHLICHES NBBLHEIRKO! I
wird Personen aller Stände, die f  
sehen und Landessprache mächtig 4 
sichert. Schriftliche Anfragen sub 
übernehmen Haasenstein & Vogle ! •

C. N. STEFANESCU S.V
B L E V

ARCHITECT

3VCBzz>-a .Xj¡: a.

a l  l i !  „

SCOÁLEÍ BE BELLE ABTE DH
Membru al Sooletiţel centrale de a i  

Paris şi Bruxelles, etc. .
Er

• A . T T T J T T  O I T T

Anunţă că a deschis un atelier ătAi 
sub direcţiunea sa. ■ , ,  •

D o rito r ii de a face construcţinijt''^ 
manda p lan uri, sunt rugaţi a j JF 
Strada Cornetului No. 56, în st 
Visarion, sau la administraţinntj 
«jiar. I i i

Un student al facnltăţsl de drept şi al 

Scoleî de sciinţele politice, dores e a se an

ga ja  la vre nn domn advooat cn condi- 

ţiunile cele mai modest posibil. A  se adresa 
ţrada Craiovei No. 44, sau la adm inistra- 
sinnea acestui jn rnal.

I]U  n n u u  ounoscôndbinelimbelsfrm  
U11 DU Ulii liană, gemană ţi tpam M M
doresc« a găsi o ocupaţie inir'o casă 18
sau într’nn institut de educaţie. A f 
toril in tdtă Europa.

A se adresa sub iniţialele S. A. 1 
Bcsboiului, sau strada Mihaifi-Vodă Nd

biserica Calvină.

locuiesce Strgw|D 
rană No. 7, v ire*

I N S C I I N T I A R E  ^
DEJA LA 2  0C10MBR1E A ÎNCEPUT 

în Calea Mogoşdiel, Uotol Garni Lazar No. 42 vis-à-vis de casele Török

MAREA LIQUiOATIE DE MAI MULTE 1000 BUCA1I
DE

Lingerie de Yiena şi Paris pentru bărbaţi şi dame
m al m nlt de 1000 bucăţi costume elegante de flanelă, Pegnoirs pentru dame, nn asortiment colosal de pivhet de iarnă v i

Bucăţi de păntţă, articole de lină pentru iarnă, mare alegere de zestre

CARE IN  INTERVAL DE 30 OILE FANA LA  2 N0EMBR1E
i l _ _  T R E B U E  T O T A L  I I I Î S I  S I T ‘ T T H  “

cu jnma.ta.ta din pretiul fabrice!
de la o mare firmă din străinătate din cansa neaseeptateî şi tristei crise comerciale. 

A S O R T I M E N T U L  C O L O S A L  C O N S T Ă  D I N  U R M a T O R E L E  P Â R Ţ I :
/¡nn duzi ne cămăşi brodate pentru dame, ca mi s6 ne de dame, pan- 
JUU taldne de 2 franci, 2.50 franci, 3 franci până la 10 franci.
/¡nn duzine rochii brodate pentru dame, de shirting şi flanelă, de vUU 2.50 fraBcl, 4.50 franci până la 12 franci.
500 Pegnoirs elegante, costume, hal atari, de 12 franci, 18

! franci, 24 franci până la 40 franci.

Iflflfl bucAjft cămăşi pentru bărbaţi, cămăşi 
UUU din Paris şi batiste englese.

de nópte, ciorapi fine

/¡nn bucăţi pâctjă. cea mal escelentă de Rumbnrg şi din Belgia, bl 
JUU câţi mari de 65 coţi pentru 40 franci, 50 fra* cî, 70 până la 100 r

I bucăţi pichet de iarnă, barchent, alb şi colorat, 35 coţi la 11*1 
franci, 12.50 franci şi 18 franci.

PANZA pentru cércéfürï, 3 coţi lat fără cusătură, proedpe cefii 
mal fine, Şervete, feţe de perne de da mas t, se desfac 

8 franci 13, franci până la 80 franol.

A C E S T A  D E S F A C E R E
dureză numai 30 ţ|ile până la Sf. Dimitrie fi trebue să fie desfăcute până atunci tôte deposi tele cele maH

Direcţiunea marţi liquidaţinnl de la Grand Magasin de la PaiJ| 
Calea Mogoşdeî. Hotel garni Lazar 42, vis-à-vis do casele TUrOk- sos

«iN G IN E K U L -C O N ST R U C T C 'R
N. A. SOÜTZO

Vechiul elev al sco’eî Centrale din Paris, 

care a fost S an î în ser viei nl Stntnlnî, lu
crând la stad ii şi la tasploataţinnea căilor 

ferate, inginer hotarnio diplomat, stabilin- 
du-8 0  acum in Bncnrescl, Strada Dreptă, 

No. 4, e gata a priim i ori-co lncrărî de 
inginerie, arhitectură, construcţinnî eaper- 
tise, ş. c. I. (799— 3).

AQ eşit de snb foto-litogra fie  esacta hartă 
a ţinntnlni Dobrogel şi Dristoriorn ln ! (moşie 
vechie a rom ânilor,) prelucrată dnpă aceia 
on care s’afi servit d-uii Ambasadori al in - 
a ltelor poteri la Congresul de la Berlin 
arătâudu-se pe dânsa fdrte esaot oraşele şi 
cetăţile, porturile M ării N egre  şi ale Dauă- 
rei. Insula şerpilor, Delta Dunărei totă cu 
ostrdvele ei, pădurile, bălţile, drumurile de 
comunicaţie, calea ferată, Ctrnavdda-Chins- 
ttrage, şi peste acesta ilustrată cu marca 
României şi a Ini Mircea cel bătrân des
potul Dobrogei şi domn al Rom âniei 1382, 
asemenea e'att sustras pe hartă şi o pagină 
a tit lu rilo r Ini M ircea pe când stăpânea 
acel bogat ţinut. D oritorii de a poseda 
harta va cere de la mine orl-câte eseinplare 
vor dori trim iţând în mărci poştale eaQ 
tim bre, preţul de câte doi lei noi esemplarn. 
Calea Văoăresol No. 151. Bncnrescl. ¿.-Co
lonel D. Papazogln editor, —  din care a 4-a 
parte ee va da pentru ajutorul fam iliei or 
orfane ale m orţilor soldaţi pe câmpnl de 
luptă precum e'aă dat până acum şi din 
alte ediţinnl suma de 4783 lei noi in de- 
onrs de 10 luni de £ile. Şi le vor priim i fără 
plată de transport.

L.-Colonel, D. Papazoglu.

R O M A N E  I L U S T R A T ! B
Apare de trei ori pe septemână: Duminică, Mercur! şi Vineri. I

3STo. 1 - J 3 S  i n S T O I L . T J S X 'V

conţinând

D O M N U L  SCUMP-A Ml ?
de

Ch. Paul de Kock
se află de vânjare la

TIPOGRAFIA THIEL & WEISS *
şi la

loti l l i t i t l  de diare atât io Bucnresci cât si ie districte.
Cu No. 24  a început romanul

T O A N A
de

p

G E O R G E S  S A N D .  j i
Dnpă dorinţa eeprimată din mal mnlte părţi s’a iucepnt cn No. 26 interesantul romaJAţi

MISERABILII LONDREI I
DE

C. G. Nica doctor in medicină 
şi in chirurgie. Ma- 

moşl şi medic specialist ptntru bólele de 
oopii, dă consultaţii în tóte file le  de la 3 
până la 5 ore p. in. in  strada Colţii N o. 14.

DOCTORUL BLUMENFELD;s a mn-
_________________________ ta t Ca

lea Moşilor No. 27 vis-a-vis de Pomn-Verde 
(T a m ia )

P I E R R E  Z A C C O N E . IAceste din urma doue romane se vor pnblica aşa că c&te o fasciculă va conţii 
urmarea romanului IO A N A  şi cea 1-altâ urm are» romanului M ISERAB IL lY .

PH A R M A C IA  LA. „SPEBANTIA”
86, CALEA MOGOŞOAEI, 86.

D E P O U L  M E D I C A M E M T E L O R  F R A N C E 8 E .
Obiecte de Cancinc şi Articole de Toalete. —  Asemenea se angajâtă a efectua 

ori-ce comande din resortul medical.
B K U S - _____J

w ^ r w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w r -

Tipografia, Thiel a  Weisa Palatal .Daci< H


