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Atea* 29 Octombre
■bl a suferit o daună prin votul, 

su se chema reeartişţii. Cabi- 
x da mane, demisia.

Viepa,- 80 optombre. 
fresse* anunţă că d. Pretis a 

in împrejurările actuale nu te 
ta cabinetul; el a declarat Im - 

|ti renunţă 'a  această misie.

_  P lili, 3b ootombre.
®idra se telegrafiez! că guvernul 
I i  hotărit să trimită Emirului din 

J  un ultim a t-.
H P q rsris confirmă telegrama de 
|orent din Atena.

Pesta, 80 octomhxe
l|ii din atănga estrema aii depus 

te  prin care cer pnnerea cabi- 
I acusare.

Londra, 30 octombre 
■ d € pomeneşte de zgomotn) unei 

'a ^ aI?% Caspică spre

r

ii

(30 oct.— 9 ore dimin.)
Berlin, 80 oetombr*. 

liaţiouile iucepute pentru a remite 
Q disiurile de Aer ale Romăaiul, 

/M)unge la o înţelegere, stabi- 
punctelor de căpetenie. Mane 

proiectul aranjamentulnl.
Londra, 80 octombre. 

jră, că măne se va espedia cir« 
jgleză, care cere pnt-rilor stricta 
a tratatului dej Berlin.

ÎL V x e n a ,  80 ootombre. 
p budgeţară, discutând proieptuţ 

de guvern, relativ la creditai de 
llioane aii adoptat propunerea, ca

f[ mai delibereze asupra acestui 
fcf să se ceară * guvtrnnlol ca eă 
ii lf'*gaţtanitor eăt de curând trata- 

e  Berlin.
I Rol do financa a. declarat, că  coa- 
1 |rassy şi reservă de a da delega- 

[fcsplicaţil; Bl a adaos: A  trebuit 
dem peste creditul acordat, in in? 
»orii armatei şi să efibţim opera 
Ocupaţia ni se impunea pentru 

omplicaţiuuî mai grave. Guvernul 
■ta un proiect relativ la antxin- 

ţii la celeilalte diaposiţil alp 
ll'iBi de Berlin, cari sunt de compa- 

j|egaţiuuilor. t
Peataiau octombre

%  deputaţilor. D. Tisza dă eepli- 
[ipra crizei ministeriale. El zice ;

t>a cabinetului 1 dbfinibiv va avea 
f  după ce situaţia va fi devenit 
iii limpede in urma votării adresei* , 

ii adaogă că nu vrea s i se sne- 
* I la responsabilitatea ce cade asu- 

ri e gata a da esplicaţil ca mi- 
ţ i'rovizoriu chiar. Conchide spriji- 
llie ctu l de adresă, presentat de că- 
4 Isederiyi, proiect care se adoptă.

Lpcţiunea ce voesc a ne da este 
in sine cât se poate de bine înte
meiată pe adevăratele principii ce 
ar trebui s& calauz-.aseâ ziaristica 
iţi desbaţerije el asupra chestiunelor 
politiee; ea este totodată scrisă cu 
moderaţiune, ba mal mult cu buoă 
cuviinţă.

Departe de a se supăra la rău- 
dul nostru, articolul „Românului* 
ne a adus o adevărată mulţumire 
pe care avem a o motiva, şi după 
aceasta, vom avea câtra-va observa- 
ţiunl de făcut.

' Mulţumirea noastră provine din 
faptul că, precum se vede. articolul 
nostru a produs resultatul pe care 
căuta săil obţie ; redacţiunea vRo- 
mănulol* a inţeles pănă unde poate 
să ajungă polemica ziarelor cănd in 
deriderea bunului simţ, a adevăru
lui, a lealităţel, se susţin in nişte 
fol oe ar trebui să se respecte, pro
puneri satx imputări bune numai 
pentru un public de copil. Deştep- 
tăuduse din ameţeala sub domnirea 
căria a putut scrie puerilităţile din 
ultimele sale articole, revine Ia sim
ţiri mal serioase.

doară „Romănul* este acela care 
poreclisă cu numele de nPassatoieK 
pe un bărbat astăzi aşezat pe banca 
ministerială, şi care intr'un şir de 
numere nu'l chiamă altfel decăt cu 
numele acestui renumit ucigaş şi hoţ?

Multă vreme am adus toate silin
ţele noastre pentru a nu imita acest 
pernicios, acest abominabil exemplu.

Omul insă remâne om, orl-căt de 
filosof ar c&uta să fie ; şi vin mo
mente unJe inima se revoltă, unde 
mintea ăşl perde cumpătul şi atunci 
expresiunele in ignăţiunel curg fără 
voiă de sub pană.

Bine-voiască , Romănul* a recu
noaşte aceşţ adevăr, bine-voiască a 
fi serios, sincer şi cumpătat in discu* 
ţiunea sa, şi atunci va vedea cu cătă 
mulţumireţ cu cătă grabă ăl vom 
urma pe calea acestei fericite tran- 
s fo rm a ţiu n l.

D I N  A F A R Ă

lu Conştanţin.opol se crede, că 
tot se va încheia pe cale pacinieft 
şi cu bună înţelegere convenţia turco- 
austriacă privitoare la ocuparea Bos? 

Noi înţelegem foarte bine adevă-Jniel şi a Herţegovineî. La yard şi Ca 
rata însemnare a predice! sale care ’ ratheodory paşa ăşl daă toate silin- 
nu este altceva de căt o mărturi- ţele putincioase pentru a pune la 
sire a propriilor păcate sub forma cale incheerea acelei convenţii, a- 
nnel perişori către Corinthia.nl.*

Insă orlcăt de merîtoriă să fie o 
„şpovedaniă* totuşi ea nu are depli-

BUCUREST1
|oI, 1 0  (3 1 )  o o t o m b r e

iii de la redacţiunea .R o 
ii* sunt supăraţi de articolul 
|din 17 octombre, şi ne ad- 

o predică de. moderaţi uns 
Ş ină cuviinţă. ■

nul şefi preţ decăt atonei când im
plică totdeodată şi angajamentul de 
a nu mal cădea sub ispită.

Dacă articolul „Românului* are şi 
acest înţeles, mulţumirea ce ne-a a- 
dus revista sa de Miercnrl va fi şi 
m âf deplină, şi atunci poate fi în
credinţat că ne va găsi pe noi, a- 
cestil d la .Timpul* tot aşa de ze
loşi, pe cât ori fi şi dd-lor, pentru 
a mânţine polemica ziaristică pe 
înălţimile bunel-cuviinţe şi ale mo- 
deraţiunel de unde nici odată nu ar 
fi trebuit să se coboare.

Cu toate aceste nu ne putem opri 
de a observa ca nimeni mal puţin 
decât .Romănul* are dreptul de a 
se supăra şi de a se plănge.

Cine a aşezat tonul polemicei zia
ristice pe acest scârbos şi alunecos 
povârniş? Cine a dat primnl avânt 
acestui sistem deplorabil? Cine este 
acel ziar ce in vreme de cinci ani 
umplea, ma! pe toată zioa, coloanele 
sale cu alte invective, cn alte im
putări decât acele de care se plânge 
astăzi .Românul.* Nu am avea de
cât a deschide colecţiuaea sa dela 
1B71 până la 187ft fără a mal vorbi 
de timpul1 de atone! şi până astăzi, 
şi, mal la toată pagina, vom găsi, 
semănate cu imbelşugare epitetele 
de,; ĵAţuitoriy trădători ai (irety oa~

mânate prin uneltiri ruseşti.
In proiectul de tratat, la care 

principele Lobanof caută să îndu
plece Poarta, numirea creată de 
congresul de la Berlin, Rutnelia re- 
sâriteanâ s'a evitat in mod ostenta- 
tat v, puindu-se pretutindeni» Bul
garia răsăriteană.

„Journal des Dâbafcs primeşte ur
mătoarea scrisoare din Rnscinc cu 
data de 16 octomvrie :

lutorcându-mâ aci după incheerea 
păcii am găsit toată ţara ocupată 
de armatele ruseşti. Speram a gâs 
ordine şi o organizaţie oareşî-care 
şi mare a fost mirarea mea că n’arn 
găsit decât anarchia cea mal corn 
pletă. Bulgarii o recunosc aceasta 
dar nu cutează a o mărturisi. Si
tuaţia lor s’ar putea îmbunătăţi cu 
toate acestea prin noua organizare 
civilă. Eliberaţi de guvernamentul 
militar care pretutindenea e deteş 
tabil, ar putea să muncească la des- 
vult&ren mijloacelor lor materiale. 
Dar acel moment nu se mal apro
pie şi guvernământul militar pare 
a voi să se eterniseze in Bulgaria. 
Se vesteşte incurând» întrunire a 
Bcupcinel bulgare pentru alegerea 
unul principe; dar alegerea făcută 
şi principele investit cu poterile 
sale, Bulgaria va rămâne cu toate 
astea supusă mult timp guvernă- j

iova, la Galaţi la Iaşi, adecă, de la 
un capăt al ţării păn* la cel lalt.

Nu mal vorbim de Craiova şi de 
miseriile el— zice .OlteAnul* căci a- 
ceste misenl le-a adus culpabila in
diferenţă a alegătorilor care nu şt
ab făcut datoria de cetâţen când 
a fost sâ'şl dea vot pentru oameni 
capabili de a conduce interesele co 
munei.

Să vorbim de noua alegere a con
siliului comunal.

Se apropie, este la 5 Noembre 
luna viitoare.

Fi-vor oare alegătorii şi de astă 
dată Indiferenţi ca tot-d’auna ? Lâ- 
savor aceste mizerii să crească prin 
indiferenţă, şi vor uita şi acum sfân
ta lor datorie şi dreptul ce le dă şi 
protege legea ?

De astă datft, ar 6 mal mult de 
cât ruşine, ar fi nedemnitate; şi cel 
care ae bncurâ de acest mare şi fru
mos drept şi nu'l uzează dânduşi 
votul pentru cel care este bun şi ca
pabil, probează nu numai că nu m -  
ritâ d'a se bucura de acest drept

cât şi dincolo de Balcani ae preţueşte 
la 250I0001deoamenI.|Recrutârile pen
tru armata bulgară ab d&t pentru 
principatul Bulgariei numai ţifra de 
60,000 de oameni, care continuă a 
se srnotri şi a. se iniţia cu meseria 
armelor. Se bagă de seamă, cumcă 
viaţa militară nu le prea place ti
nerilor IherâtorI bulgari, căci numă
rul deserţiunilor sporeşte pe zi ce 
merge. Toţi generalii ruşi, cari se 
aflab dincpacejde Balcani ab fost che
maţi cu grabă la cartierul general 
din Adrianopole; n'ab mal rămas 
de căt cel ce se aflab la Vama şi 
la Şumla.

Scumpetea obiectelor de primă 
necesitate, de locuinţe şi de lemue 
de ars, devine excesivă. Avem in 
perspeotivâ grozavă mizerie, pe cara 
ne va aduce-o iarna. Tifosul, care 
bântue toată ţa ra , va deveni un 
flagel atât prin frig cât şi prin pri
vaţiunile de tot soiul. Ce să mal
spunem despre nenorociţii emigraţi, I cetăţenesc, dar pentru on judecător 
cari revin cu miile şi sunt impie-1 drept, acela se poate condamna ca
u- . * . ____■ , • • , i . - | trădător de patrie, căci lasă intere-dicaţl de-a reintra in .satele şi in I , \ , ,  .7 | sele el in mâna jefuitorilor pe care
posesiunea bunurilor lor? Trăiesc >n I j e ar g scăpat dânduşi votul săb pen-
bordeie miserabile, se culcă sub ce- tru un om bun care je ar g condus 
rul liber şi sunt decimaţi de boale : I bine.
un gen de esterminaţie, al cărnii Am fi nedemni de drepturi când
secret ăl ab ruşii. Se poate ca ele-1 am lăsa să fim amăgiţi prin lingu-
mentul musulman să dispară din ?ir! meschi“ e ca 84 dAm voţul la 
„  , . . . . .  1 oameni ai căror trecut ne probeazăBulgaria m câţiva ani. Celelalte oo-1 . , ______ . , ■  ____°  * [ că ne-ar aduce nenorociri şi ne-ar
munitâţt grece şi latine nu vor fi I face plecăm copul spre ruşinea 
persecutate in acelaş m od; dar lor I noastră.
le pare râb deja şi continuă a lei Aceste încercări le-ab avut Cra- 
părea râb după dominaţiunea mu-1 iovenil, şi spre rnşinea tutulor, este 
sulmanâ, care are multe defecte, dar I starea de mizerie a consiliului comu- 
care se distinge prin o mare caii-1 ***? f* judetian eşit diu urmă prin

, . . r. . , . I minoritatea de votanţi duşi la urnăta te : toleranţa. Ortodoxia rusească I , .  .. .  r  * ,* , | prin vorbe măgulitoare, căci majo-
va stăpâni m noul principat, unde ritatea ce patea face 6& cază o ale-
ăşl va exercita tirania religioasă şi J gere violată prin linguşiri şi f&gâ- 
politicâ. [ dueli, a stat indiferenţă la casele el.

Ori ce ar fi putut stipula tratatul I Credem că de astă dată fie care 
dela Berlin; toate posturile le vor186 ruşinează de sine insuşl şi con-

• i_i__• | siderâ ca o crimă nepăsarea ce-aavea numai bulgarii ortodocşi, şi , _ . TI r _ î  I  , .. | avut când trebuia să şi facă dato-
chiar peste câţiva ani ca şi acum L ,a . căc, ce, ma, muJţ, QU g«aft dag
intre funcţionari nu se vor vedea I S£ voteze pentru- oameni cari ar fi 
nici catolici latini nici greci elini, I condus interesele comunei cn dem- 
Cu alte cuvinte pe tărâmul reli-1 uitate; şi alţi, pentrn că s’ab lăsat 
giunil ca şi pe tărâmul politioel. v a l94 «uiăgiţl de ce rşe to r i de v o 
ii cea mal desăvârşită ne tolera n ţ â . ^ J 1 car« de8ecarft tot oe putea să

I înflorească oraşul sub o administra-
= = ..... | ţie bună, de cetăţeni buni şi oameni

__  I oneşti.
ALEGERILE COMUNALE I Dacă Craiovenil ar fi avut ochiul 

“ ~ I asupra averilor lor, şi nu le ar fi
Alegerile consiliilor comunelor ur- I ]§sft( cu nepăsare in prada celor ce 

bane şi rurale din toată ţară, cari I s’ab succedat la primărie, suiţi acolo 
vor avea loo in prima Duminecă a l cu voturi violate prin linguşiri şi 
lunel viitoare, adecă la 5 Noemvrie, I făgâduell, şi dacă in locul acelor
„ , _ , . . .  ____ | vănălorl de voturi domnii votanţi ara ’nceput a preocupa toată pressa _ . . Ţ, . . . .  *.,. . ^ r * r I fi vânat d-lor oameni capabili şi cn

n I demnitate ca sâ’I pue a conduce in-
Mal n avem a adăoga, că toată I teresele comunei, Craiova ar fi cel 

pressa aceasta e nemulţâmită cu ac-1 dintâi oraş din ţară, şi fie care ar 
tnalil admnistratori de comune, a-1 putea zice cu mândrie că este Cra- 
leşi sub influenţa comitetelor de * i-M ovean> c4c* «st-fel Craiova n’ar fi 
ploatare publică. Vom reda numai I Perdut nîmic din fala eI de altă dată,

,. . , . .  dm alte timpuri când Craioveanutestrase dm articolele acelor ca să |x . . , .... ; , | spunea cn mândrie dm ce oraş este.
măntulul militar rusesc. Numărul se vază, că n privirea aceasta ziarele I Puteava oare şi acum un Craid-

meui văndup. străinului, etc, etc. Nu 1 trupcK/V de ocupaţie atât dincoace ’ au una şi aceeaşi plângere, Ia Cra-'veanu să spue din ce oraş este? Nu.



T I M P U L

Pentru c&, ar avea răspunsul: vă 
cunoaştem valoarea, după oameni 
care’I alegeţi să vă conducă in tere
sele, şi dupe cum sunt de conduse, 
şi progresul ce aţi făcut.

Lăsaţi pe advocaţi să 'şl vază de 
meseria lor, căci el afi adus casa 
comunei in cea mal deplorabilă stare.

Nu daţi votul la cel ce vă fâgâ- 
duesc multe, căci aceştia sunt precu
peţi, care dacă vi’ l cumpără, fac 
cum fac toţi precupeţi să căştige 
dela marfa ce afi cumpărat.

Nu daţi votul celor oe vi’l cerşesc, 
căci cerşetorul nu este capabil de a 
lucra şi trăeşte din ostenelile altora. 
Intruniţi-vă, consultaţivă, şi hotărăţl 
pre cel cari trebue să fie aleşi.

Nu alegeţi de buni pe cel ce gu
vernul ii scoate din funcţiuni pen
tru că sunt răi, precum aţi făcut 
de multe ori.

A legeţi oameni cu greutate m o
rală şi materială dacă se poate.

Alegeţi să fie stabiliţi cu proprie
tate.

Ascultaţi pre cel ce vă ţin dis
cursuri frumoase, dar judecaţi după 
trecutul lor ca să ştiţi cine vă vor
beşte.

Citiţi foile volante, şi judecaţi pre 
cel ce le scrie şi se arată numai in 
ast-fel de îm prejurări cănd este apa 
turbure ca să prinză peştele.

Citiţi profesiunile de credinţi, dar 
să ştiţi că cel ce scrie pentru sine 
scrie numai ce este bine, şi de multe 
ori se imbracă cu o haină care nu 
este a lui.

Citiţi foile anonime, şi dacă vă 
consiliează bine, să daţi votul altora, 
nu celor ce scrie anonim, căci ace
ştia sunt vipere care se ascund in 
flori ca muşcătura lor să fie mal 
înveninată.

.V ocea  Covm luiulul* zice :

Ca publicişti, suntem datori a pune 
indată sub ochii cetăţenilor aceea ce 
grăieşte guvernul prin ciroulările 
sale, aceea ce spune legea prin tex
tele sale, şi apoi a lăsa orăşenilor 
sarcina de-a  gândi, a se sfătui şi a 
hotărî cum trebue să urmeze mal 
bine, spre a nu vedea interesele ora
şului lor căzute pe mâini nedestoi
nice, gata de ale com prom ite in loc 
de a le susţinea şi a le face să pro- 
păşeascâ.

Din acest punct de vedere dar p le
când, iată ce ne spune circulara mi
nistrului adresată primarilor, e tc .: 

.îndem naţi pe cetăţeni a se în
truni, a desbate şi a se lumina in- 
preunâ in privinţa intereselor lo 
cale ...............Alegerile trebue să fie
sincere, luminate şi adevărat libere
...................Trebue să cerem  mal cu
seamă onorabilitate, cunoştinţă de 
trebuinţele locale şi devotam ent pen
tru binele public, e tc .“

Toate aceste sunt principii fru
moase, bine scrise şi pe deplin mă
gulitoare sufletului omenesc. Un lu
cru insă esenţial se cere pentruca 
ele să producă un bine real. Adică

FOILETONUL „ TIMPULUI “

PESTE CAP
de

B ÎM T T .E  Q A B O R I E A U

PARTEA A DOA

G e n e r a lu l  D e lo r g e
(urmare — Vezi nrul de ieri al „Timpului")

Ca toate astea 81 era foarte greii lai, 
in sitaaţia in care se afla, să se desinte- 
reseze de afacerile publice, in acel an fa
tal 1815, pi intr’ on moment in care ata- 
tea ambiţii iutănd cn total Franţa 8§î 
disputai! puterea.

Nesiguranţa gi ameninţările viitorului 
turburai! atunci adănc Parisul. In fiece zi 
nmblafi fel de fel de vorbe stranie, justi
ficate prin venirea la putere a onor per
soane foarte nelinigtitoare. Din toate păr
ţile ca la o goană de vânătoare căinilt 
svoraQ toţi faliţii de viaţă, roadele pu
trede din toate carierele, ambiţiogil, inca
pabilii, pan gagii.

D. viconte de Maumussy, la întoarcerea 
sa dintr’o misiune diplomatică in Germa
nia , fusese numit intr’un post impor
tant.

Dn ziar pusese inainte pentru o pre
fectură numele d-lul Contanceau.

trebue ca nu numai in circulârl 
scrise, ci şi in fondul însuşi a lucru
rilo r libertatea alegerilor să fie de
p lin  şi realm ente sinceră. Nu e destul 
ca să se zică prefectului şi prim a
rului să nu şoptească, trebue să facă 
a se inceta acea sistem ă, nenorocită 
după noi, care, ocolind răspunderea 
directă a prefectu lu i şi prim aru lu i, a 
in locu ifo p rin  cunoscutele COÜlitctc 
electorale, la spatele cărora umbra 
prefectului şi a primarului sunt mal 
tari şi mal cutezătoare, fiindcă sunt 
acoperite de orice răspundere.

Se improvizează un com itet elec
toral de 5 saü 7 devotaţi al regi
mului, fac simulacre de întruniri, in 
cari nu sunt admişi decât bine cre 
dincioşii stăpânirii, se afişează o listă 
de candidaţi, chipurile ca resultat 
saü expresiune a întrunirii, apoi c o 
mitetul patent recunoscut că nu se 
mişcă decât sub bagheta administra- 
ţiunil, incepe a şopti pe la to ţi a- 
genţil, şi aceasta se numeşte . . . .  
practica alegerilor libere, sincere şi 
lum inate. Iată, d-le Rosetti, cum am 
văzut că s’aü praeticat liberele ale
geri din 1876, şi avem aproape cer- 
tudinea că to t  astfel se vor prac
tica şi cele de astâdatâ din 1878. 
Acest sistem ni se pare cel mal neno
rocit, pentrucâ societatea nu are m ă
ca r sa tis f acţiunea de a putea să ceară 
cuiva socoteală de fa lsifica rea  ce se fa ce  
voinţei sale. A cest sistem  este con- 
demnabil şi m ai prim ejdios chiar de 
căi cel a ingerin ţei directe, căci cel pu 
ţin m  acest cas 'ţl cunoşti opresorul 
şi p oţi a recu rge la puterea  legilor 
spre a reprim a reu l şi a fa ce  în
dreptare.

De aceea noi, pe căt am citit cu 
cea mal mare atenţiune principíele 
frumoase şi frumos espuse in circu
lara d-lnl ministru de interne, pe 
atât ne am decis a sta in cea mal 
deplină reservă şi a observa de a- 
proape să vedem cum se va face 
de prefecţii şi primarii săi, şi mal 
ales de com itetele sale electorale, 
aplicaţiunea celor atât de bine ex 
primate de ministrul de interne in 
circulara sa.

Intr’alt număr aceeaşi foae sfătu
ind pe alegători să nu mal remâe 
indiferenţi la alegerile com ucale, le 
arată că in tr ’un asemenea caz se 
va prescrie dreptul fiecărui de a se 
mal putea tângui că  nu sunt cu 
destulă dem nitate şi cunoştinţă a - 
părate şi întărite interesele târgu
lui in sinul prim ăriei. Atunci vor 
avea soarta ce o  vor m e r ita ; vor 
avea consilierii ce li se vor cuveni. 
Să nu se mal plângă nim ene dacă 
şi astă dată, ca in m ulte rânduri, 
cunoscuţi antreprenori de voturi, cari 
şi-aâ făcut o  m eserie sistem atică de 
a exploata p rin  m ijlocul votului, p e  
p op oru l cel de jo s  şi a înşela p e cei
lalţi, dacă zicem , ’ l vom vedea şi a- 
cum inboldindu-se ca un roifi de 
muşte spre a inegri şi păta neno
rocita com ună, deja destul de câ-

D. conte de Conbelaine —  căci acum a- 
junsese gi conte—ocupa o situaţie de a- 
propiată inoredere pe lângă prinţul Louis 
Napoleon Bonaparte, prezidentul Republi
ce! franceze.

Ce partidă luă generalul Gelorge in a- 
ceastă amestecătură de interese egoiste?

Luat-a el vre-o partidă ?
Aceasta niciodată n’a putut-o şti doam

na Delorge.
Trecuse vremea cănd ea era confidenta 

celor mal secrete cugetări ale soţului s8i!. 
El nu ’I mai spunea nimic despre ocupa
ţiile nici despre proiectele sale. Şi dacă ea 
’1 întreba câte odată, el răspundea cu vor
be vagi, sat! chiar schimba d’odată vorba.

Cunoscăndu’l precum gi el o cunoştea 
pe ea, ea observa iu el un fel de stator
nică preocupare d’a nu o nelinigti, care o 
turbura gi mal mult.

El ieşea din casă foarte des, gi primea 
la el mulţi vizitatori intre cari gi căţi-va 
deputaţi, patru sal! cinci.

In sfărgit in cursul lunii lui octombre, 
el consimţi, in doc renduri să primească 
pe nnul dintre oamenii pe cari ’I gonise 
din casa lui odinioară... adică pe d. Corn- 
belaine.

Insfărgit, se poate zice că doamna De
lorge se agtepte la vreo catastrofă, cănd

Este tim p ca cetăţenii să pue ca
păt acestei stări de lucruri şi să 
numească un consiliu com unol din 
oam eni cu hotârire de a se pune 
pe lucru pentru îndreptarea com u
nei, iar nu persoane cari numai din 
veleitate se silesc a se alege, pen
tru ca apoi nici să nu mal păşească 
pe ia primărie; a doua calitate, ce 
cerem  noi, este ca, pe lângă hărni
cie să aibă şi pricepere de lucru 
public ca nu din ignoranţă să nu 
facă un lucru, sau fâcăndu’l să facă 
mal mult rău de că t bine ; a treia 
calitate e de a fi integru, adecă 
nici pentru el, nici pentru am icii şi 
rudele sale, să nu se lase a se a- 
bate de la datoriile la cari ’1 chiemâ 
legea, onoarea şi reputaţiunea sa 
in m ijlocul orăşenilor săi.

Dacă insă prin indiferenţă cetă
ţen ii vor lăsa ca afacerile oraşului 
să cază pe mâni de oam eni cari 
nici conştiinţă nu vor avea de po- 
ziţiunea lor, n ici cunoştinţă de luc
rul public, nici m ăcar am biţiunea 
nnul bun nume intre concetăţenii 
lor, atunci negreşit vălenii din vale 
’şl vor plânge păcatul mizeriei in 
care trăesc prin mijlocul bălţilor 
in fecte, fără felinare şi.fârâ pază; a- 
tuncl proprietarii să nu se mal tân- 
gue că acaretele lor sunt in peri
col la cele ântăl ploi din cauza 
lipsei de guri suficiente in cana- 
lurl ; atunci cel ce caută cu banul 
lor să facă lucrări publice să nu se 
cârtească contra pedicelor ce aü su
fe r it delà favoriţi ; atunci cel ce 
trăesc din budgetul com unei sâ-şl 
sufere amarul, scom ptănd pe la za
rafi cu preţuri grele m andatele ce 
le poartă rupănau-se in pozunare ; 
atunci văduva, săracul, ca şi bogatul 
ce m erg in piaţă şi văd abuzurile 
ce se fac chiar cu articolele de în
destulare să nu se mal plângă de 
ele ; atunci cel ce ver’o  trebuinţă 
zilnică ăl inpinge să deschiză uşa co 
munei, şi acolo nu va intim pina de
cât dispreţ şi nepăsare la plângerea 
sa, să tacă ; căci vinovat singur va 
fi că s’a lăsat a fi adem enit la ale
geri, saü s’a făcut greoiü şi nu s’a 
dus la vot.

Din nepăsarea insă a orăşenilor 
şi nebâgarea lor de seamă vor trage 
foloase insem nate s a m s a r i i  d e  VO- 
t u r l ,  vor precupeţi pe cine să a- 
leagă, saü se vor candida pe el în
şişi, pentru a mal inşela incâ odată 
pe nefericiţii locu itori din foburguri 
şi a amăgi pe naivii dinaintea că
rora trec de oam eni cu popularitate.

Este de preferit de o mie de ori 
un om  simplu din popor, dar cu bune 
sim ţim inte, decât samsarul ds voturi, 
care in perversitatea sa nu mai are 
n im ic de respectat, fiindeâ a spe
culat to t  ce este mal sfânt sufragiul.

Din şirurile precedente se vede 
starea in care aü ajuns Galaţii sub 
adm inistraţia liberală.

N ici Iaşii nu staü mal bine.
„Steaoa R om âniei*, organ liberal

cumstanţe trebuiai! să remSnă neşterse in 
amintirea nenorocitei femei..

Era o duminică.
Generalnl se deşteptase de dimineaţă 

mult mai vesel ca de obicinuit, gi după de
jun, deşi era frig şi ceaţă, se ooborise cu 
fiul s8Q, că să tragă căteva gloanţe la o 
ţintă, pe care o aşezase in fundul grădinii

Urcăndu-se sus, Raymond zisese mumii 
sale :

— EH am greşit, ţinta de şase ori, dar 
tata n’a greşit deloc ou toate a fost silit 
si tragă ou măna stingă.

— Adevărat, zise generalul, braţul meii 
afurisitul de braţ drept mi doare grozav 
astăzi., d’abia pot să ’1 mişc.

ZicSnd acestea se aşezaee la foo gi pro
pusese nevestil sale să o ducă seara la 
teatru, gi tocmai se găndeaS la ce teatru 
să meargă, cănd intrft Erauss aducem! o 
scrisoare.

La vederea adresei numai, generalul în
cruntă sprinceana. Citi scrisoarea dintr’o 
singură aruncătură de ochii!, apoi sgăr- 
cind-o cu violenţă, o aruncă in foc stri- 
gănd :

— Nu ! de o mie de ori nu 1 niciodată !
Cu toate astea, se mal resgăndi. Apoi

peste un moment :
— De seară, nu o să pot, dragă Elisa- 

beto, să ’ţi fac plăcerea de a te duce lasosi zioa de 30 noembre.
Zi fatală, ale cărei cele mal mici cir- teatru. Sunt silit să mă duo la o întâlnire

din Iaşi, dar care a arătat adeseori 
8tarea intr’adevâr odiosâ, in care 
fracţiunea poreclită independentă afi 
aduB Moldova intreagâ, comentează 
asemenea circulara d-lul C. A. Ro
stiţi in in modul următor :

D. ministru de interne profită de 
ocaziunea circulâril de a face teoria  
com unei şi a arăta insem nâtatea ce 
ea are in stat, a căruia tem elie este. 
Recom andă prefecţilor şi primarilor 
că să indemne pe cetăţeni a să în
truni, a desbate şi a se lumina îm
preună in privinţa candidaţilor, şi 
să facă mal cu seamă cunoscut tu
turor cetăţenilor, şi mal cu osebire 
tuturor sătenilor să nu sufere in 
gerinţele adm inistraţiunil in alegeri.

Mal zice d. ministru in circulara 
sa că  „in  alegerile com unale opi- 
niunile politice nu este bine a fi puse 
in prima ordine*, şi că dela mem
brii consilielor com unale trebue să 
se ceară mal cu seamă „onorabili
tate , cunoştinţă de trebuinţele locale 
şi devotam ent pentru binele public.*

Aceste recom andaţiunl, şi altele 
de felul acestora ce mal cuprinde 
circulara d-lul m inistru, sunt lucruri 
foarte bune şi foarte frum oase.

Răm âne insă de a se şti dacă ele 
vor trece din dom enul teorie i in a- 
cela  al p ra cticei’, dacă autorităţile 
actuale adm inistrative şi poliţieneşti 
vor putea să se stăpânească de a 
nu se amesteca in alegeri, de a nu 
esercita niclo inriurire, chiar n ici de 
acelea morale, cari nu sunt streine 
deprinderilor politice ale partidei 
d-lul ministru de interne.

In această privinţă circularea d-lnl 
Rosetti nu ia niclun angajam ent. Ea 
se mulţumeşte a spune prefecţilor 
şi prim arilor să „ fa că  cunoscut tu 
turor cetăţenilor ca să nu sufere in 
gerinţele adm inistraţiunel in alegere, 
să nu asculte de nici o  am eninţare. *

In această platonică recom andare 
se m ărginesc toate garanţiile d-lul 
ministru de interne pentru asigu
rarea libertăţel a legerilor. D -sa n u  
afi aflat cu cale a declara hotâritor 
şi lămurit agenţilor adm inistraţiunel 
că  dacă vor exercita ingerinţe ad
m inistrative in alegeri, dacă vor şopti 
alegătorilor ori ăl vor a m e in ţa , a- 
tunel vor fi destituiţi şi pedepsiţi 
cu toa tă  asprim ea legilor.

însărcinarea adm inistraţiunel ca 
să vegheze la m ânţinerea cu sfin
ţenie a libertăţel in alegeri este o 
proastă garanţie ce dă d. Rosetti 
alegătorilor despre exprim area in 
toată libertatea şi cunoştinţa votu
rilor lor.

D. R osetti ştie că adm inistraţia 
este de mult nărăvită de a se a- 
m esteca in alegeri, şi de a exercita 
presiune asupra votului cetăţenilor. 
Domnia sa ştie asemenea că adm i
nistraţia este interesată ca comuna, 
această tem elie a sta tu lu i, să fie 
expresiunea ved erilor, a pasiunilor 
şi a intereselor sale.

A st-fel fiind lu cru rile , circulara

unde eunt chemat şi pe care mi-o impune 
scrisoarea aceasta.

Apoi sunSnd clopoţelul şi Erauss in
trând, 81 zise :

— PregSteşte’mi pentru astă seară ma
rea tinutS. M8 voii! îmbrăca la zece cea
suri şi jumState...

InsS veselia generalului pierise cu desă
vârşire.

Numai decăt apoi, generalul se duse in 
cabinetul lui, fi acolo stete închis pănă la

d-lul ministru de interne, cil 
beralismul ce afectează in 1 
departe de a ne înfăţişa vr i 
guranţâ despre libertatea v Ui 
lor alegeri comunale, dimpotii«' 
îngrijeşte, ne înspăimântă di 
locului, fiindcă precum am r.ţr 
mânţinerea cu sfinţenie a litfc 
alegerilor este pusă in sarcii :,yi 
rainistraţiunel, adecă a oi)i 
puterii executive, care afi .a /-, 
cu prisosinţă totdeauna şi sil >•' 
regimurile cum inţeleg să 
principiul libertăţel alegerilo: 

Cum are să se poarte aceasta > 
nistraţiune acum când ea eite . 
preş autorizată de d. minisju 
interne ca să Îndeplinească 
de supraveghiatoare, aceasta 
uşor înţelege, aceasta aii şi % 
a se sim ţi în oraşul nostrn cu-, 
p e acum , căci de abia aii apra 
a se afişa incunostiinţarea p ra f 
în privin ţa  alegerilor com m Â  
agenţii poliţiei aU şi început a v r  
în m işcare spre aşopoti cetăţeM  
contează p e concursul lor.

De aceea noi credem că t! & 
tăia lucru ce ar trebui să fa 
tâţenil In prima consfătuire |Şt 
ce vor avea, ar fi de a cere <4 
ministru de interne ca să d | i 
neze adm inistraţia de datoria c 
ghid  la m ânţinerea cu sfinţem  
bertătel alegerilor, şi se imprj 
cestel adm inistraţii sub cei 
aspră pedeapsă de a se op ri M  
orice şopte, de la orice ameeâk 
Intr’un cuvânt de la orice ing i i  
fie materiale, fie morale, pre*fl> 
de la orice acţiune, măcar c H . 
m ică; să impună agenţilor adiri 
trativl, poliţieneşti şi com u n a U  
la cel mal mare până la ce j-ş  
mic, ca nici să stea In salt f i t  
alegeri m al m ult de căt timţiuă 
cesar pentru a’şl depune votajhr< 

A tâta pentru Iaşi.

Olteanul, organ din C ra iovgpi 
scrie asemenea cn colori n eg H i 
tuaţia comunei sub domnia n>

T E A T R U  R O M A N E  I

RU Y- BLAS
RepreSenUfiă M arţi 17 octondnl»d

Pe cine să lăudăm? cui sâ'lfeţi 
ţum im  pentru plăcerea, la c a m  
fost părtaşi In seara aceastaI 

Locul ântăl s’ar cuveni a; 
care a urzit idea acestei rep tl 
taţiunl şi după îndelungată li 
a ajuns să vază opera geni 
poet francez vârBatâ In cea 
am ăgitoare limbă românească 
estrul traducător nu şi-a p u s l  
numele pe a fiş ; se vede că ni 
neşte la cuvintele noastre de | 
se vede că e mulţumit de ar 
mirea publicului; se vede, c i  
mult doreşte să facă, înainte i

ea căuta să se ocupe ca să ’I tre: 
urit, fi se silea să'şl amăgeasai ne 
rea fi să pierzi noţiunea timpului!

După ce Raymond 8şi isprăvi' w  
scris, mumă-sa juca cu dânsul fad 
tide de damă, inainte de e’ l trimet 
culce...

Pănă ce in sfârşit sunănd unsf 
ceasuri, ea ramase singură in salon, f

— Unsprezece ceasuri! zise dinst 
are să mai intărzie...

\
[H

prănz.
La no8 ore, ou toate astea, era gata şi 

trimesese pe Ktauss să’I aducă o trăsură... 
Atunci sărutăndu'şl nevasta, 81 zise :

— M8 întorc de vreme, n’al nici o teamă.
Şi plecă.
Era ăncă o seară, pe oare doamna De

lorge trebuia s'o petreacă, ca atătea altele, 
vai! de căteva luni, singură intre cel doi 
copii ai s8I, intre fiica sa, mioa Padina, 
care adormi degrabă, şi fiul săi! Raymond, 
care ’şl terminase lecţia pentru a doa ei.

Do8 circumstanţe insă o asigurai!.
In loc de a eşi îmbrăcat civil oa de obi- 

ceiil, generalul se îmbrăcase in mare ţi
nută, ceea ce arăta c& se duce de sigur la 
vreo intrunire oficială.

Apoi făgăduise, nevestil sale că are să 
ze întoarcă de vreme.

Cu toate astea, precum se întâmplă cănd 
are oineva multe ceasuri ănoă da afteptat,

Ea luase o carte, insă in zadar ii 
să se intereseze safi cel puţin să 'şl 
atenţia asuprâ’I, Gândurile ’I scăpai! 
amintea, cu multe regrete, de tim 
fericite in cari bărbatul s8fi, fără alte 
decăt ale profesiei sale, era al el fi 
al el. Pe atunci trebuia să vie un s 
mont, ca să ’1 poată smulge după ;J'< 
din liniştea fi dulceaţa căminului săi 
cănd era vreodată silit să iasă, «  
unde fi pentru ce. Pe atunol el n’avi | 
crete pentru dânsa; pe atunci ea nu’l 
ţea ca acum amestecat in firele unţj'* 
irige misterioase...

Sună miezul nopţii.
— Acuma, murmură dSnsa, desigifV 

mal am mult să'l aştept...
In mintea el se zugrăveai! de astă 

foarte lămurit toate evenimentele oe ■ 
maseră dela vizita d-lul Maumussy fi t 
Combelaine, fi in toate i se părea oă



J H
r | I  ftcut eü ënsu’mï !« Ne

deci aî dori noroc la ale-! 
jjpor la locru.

¡V j[ In locnl ântâl direcţia 
care a ştiut să pue scena 

le calea artei adevărate şi 
ascâ tutulor, căi la urma 
‘8te cu putinţă, ca şi tea- 

i .1 ia să’şl găsească public In 
u l României. Nu vom uita pe 

rp aă stat de pază la al- 
Hiel romăne In timpul, cănd 
rea 61 părăsise, nu vom 
vederea dreptul de vechime 

I actori, o ărlţl poate, care 
[a locul lor şi atunci, cănd 
simeni nu mal venea să’ 
nu vom micşora meritul 

care, lipsiţi de povaţă bine- 
1 ini I şi de sprijinul publicului 

w tfit pe sine din iubire pen 
dramatică; nu vom uita 

L  nici pe aceea, care aii 
facă mult bine, dar n’aâ 
* căt a pregăti isbutirea 

I lor In lucrare: nu vor 
de cele petrecute, ci de 

¡Fse petrec; nu voim să dăm 
jlă. ci ne bucurăm de succesul 
a astăzi, şi pentrn aceea ne 
|tu a lău la punerea In scenă 
piei »Ruy-Blas.*
Blas* Însemnează o nouă 

viaţa teatrului romăn Lu- 
lncepută acum căţlva ani 
regenerarea teatrului romăn, 

xijtă de şcoala dramatică a d-lul 
tupo. ajunge In .Ruy-Blas* la 

inM succes deplin. Intorcăn- 
■ *  după reprezentaţie a-casă

Î K pizmaşul a trebuit să 'ş l zică 
trşit bine!*

—paf .bine* nu a fost repie 
a tragediei „Ruy-Blas“ ; s 
m  mal presus de aşteptare: 
¡8 cunosc teatrul nostru, 

ţf lin, în sfîrşit, o împărţire de 
[potrivită cu aplecările fireşti 

«biţilor actori; vedem ac 
re şi-aă Învăţat şi studiat 

ie; vedem oameni, care gră 
,n o limbă frumoasă şi rostesc 

Şd Aţele limpede şi respicat, In căt 
perde un singur sunet 

| mal presus de toate, actori 
vestea unul viitor măngăi

noscutnl Chiclcovicl, Hagieseu. Nu mal bâtrăn, dar vocea 61 vinde ; in 
voim să zicem , că Hagieseu juca zadar pune mustaţă groasă, căci 
mal bine ori mal r6(k decăt Iulian; tot flăcoiandru râmăne. Aceasta nu 
constatăm numai cu viuă părere de ‘ e vina actorului, e insă un lucru,
r6ă, că el lipseşte din pleiada tine- pe care nu trebue săl-1 trecem cu 
rilor actori al capitalei. Pentru-ce . vederea, cănd judecăm despre efec- 
ipseşte , nu ştim. Dustul, că a -, tul şi valoarea jocului. Jocul fie căt 

ceastă lipsă este o perdere pentru: de frumos, dacă nu e tocmai potri- 
public, pentru teatru şi chiar pen- vit, mu tora la pare greşit, 
tru d. H igiescu ânsuşl: p.blicul ca- J Niciodată nu s’a pomenit un acto^
pitalel a perdut un actor, pe care, romăn, care să zică versurile atăt
1 privea cu plăcere ; teatrul a I de bine ca Manolescu şi, dacă e vorba 
perdut o putere preţioasă şi par- pizmuim de d. Olănescu de mulţu-
tea de public, ce’şl avea pe Ha- mi rea pe care trebue b’o  fi avut,
giescu de actor predilect; eară J auzindu-şl versurile zise de Mano- 
pentru d. Hagieseu nu este şi nu ( lescu. Cănd Manolescu le zice, ele

:tt|

|>re Iulianu şi Mateescu nu vom 
,4 1 OrI-cine 61 ştiea mal presus 

p urile , pe care le aveaţi i 
Blas* şi nimeni nu se indoia 
da strălucire hainelor, in care 

fj,j 5 >racă. Nn putem insă trece cu 
J t 'a ,  că este un actor romăn fă 

Vare-cnm anume pentru rolul 
pn Guritano, atăt de bine cu

poate să fie indiferent, dacă joacă 
alăturea cu semenii s6l ori cu alţii.

Patru sunt, care afi fost in „Ruy- 
Blas“ mal presus de aşteptarea pu
blicului: d-şoara Vasilescu, d. Ve- 
lescu şi d. Petresju, apoi d. Mano- 
lescu.

Un dar n- părea ¿căi lipseşte] 
d-şoarel Vasilescu, intocmal ca d-lor 
Velescu şi Petreanu : mlădioşia. Şi 
in adevâr in actul 11 d şoara Vasi
lescu abia putea să poarte rolul re
ginei, care, in deosebi in acest act, 

foarte greă, fiindcă nu e tocmai 
bine scris. In actul V ne-am Încredinţat 
insă, că d-şoara Velescu este o ac
triţă, care ştie săfie purtată de rolul el 
fără să şl pearză stâpănirea de sine.

Tot astfel d. Petrescu la inceput 
nu se mişca decăt foarte anevoie, 
dar in actul al treilea şi de aici ina- 
inte ne-a încredinţat, că sunt roluri, 
pe cara parte să le joace spre de 
plina mulţumire a privitorilor, şi nu 
putem decăt să ne bucurăm de pro
gresul, despre care a dat dovadă in 
rolul lui Salust.

Despre d. Velescu ce să mal zi 
ccm !? Toate sunt in lumea aceasta 
cu putinţă. Erab odată oameni, care 
61 luau drept un a'tor imposibil 
acum insă trebue să ne inchinăm 
cu toţii înaintea unul succes adevâ 
rat. Don Cesar de la inceput pănă 
in sfirşit a eşit de minune.

Dar greutatea intregel reprezen 
ţiunl era aşezată pe umerii unul ti 
n6r cu o voce moale , simpatică şi 
aproape copilărească. Ruy-Blas! — 
Ce are a face Ruy-Blas cu această 
făptură atăt de mlădioasă şi oare
cum fragedă ? Cănd intră in scenă
Manoleşcu_pe face impresia unul
băiat, care voieşte să poarte sarcina 
titanilor şi 61 vedem parcă strivin 
du-se su greutatea, pe care o poartă 

E prea tin6r Manolescu pentru 
rolul unul om, care după ce a vân
turat ţara, se pune să reinteineieze 
o împărăţie surpată. S’ar putea face

curg ca izvorul limpede, incăt nu o 
silabă, nu un sunet, dar un hiat nu 
se perde, şi urechea r6măne amă
gită de plăcuta inşirare a sunetelor. 
Astfel, cănd tirada lungă din actul 
al treilea se sfârşeşte, auzitoril con
stată cu părere de râû, că a fost 
prea scurtă.

Gesturile şi mimica d-lul Mano
lescu nu-T sunt mal prejos de av6n 
tul şi claritatea dicţiunel. Fieşte-care 
moment in parte e desăvârşit, orii 
cel puţin destul de aproape de de
săvârşire.

Dar este un lucru, pe care junele 
nostru trebue să-l înveţe : stăpânirea 
de sine. Nu ştie să menageze efec
tele; o ia prea repede şi cu prea 
mult zel delà inceput; 6şl cheltueşte 
toate puterile inainte de vreme şi 
pentru aceea intregul joc face im
presia unul lucru resfirat şi lipsit 
de unitate.

Ce frumos e inceputul actului ănţ6i 
Pe la sfărşit insă el cade, şi nu cade 
fiind-că actorul joacă in urmă au 
mal puţin avânt, ci fiincă 6şl dăduse 
prea mult avănt la inceput— înce
pând delà actul al treilea d. Mano
lescu 6şl poartă apoi rolul cu măiesr 
trie şi âl duce, rădicăndu-se m»reü, 
pănă in actul V, cănd pare obosit) 
şi tocmai prin aceasta produce un 
efect puternic. Scena intră regina, 
Salust şi Ruy Blas este cea mal bine 
jucată dintre toate şi in deosebi d. 
Manolescu in această scenă ni se 
dovedeşte de un actor cu talente 
extraordinare. Tocmai insă bunul 
cumpăt, cu care 61 vedem jucănd in 
acest ac, dă intregel scene o deo
sebită înălţime estetică.

Legea artistului trebne să fie stă
pânirea asupra pasiunilor pe care le 
înfăţişează.

iată cS unul dintre cetfiţenl, d. G. Vuia 
ne relatează cum in 2 rindurl s’a dus cu 
2 petiţinnl in diferite afaceri, şi de 2 ori 
primarul i le a rispins, nevoind nici ohiar 
ei le inregistreze. D. Vaia exasperat de 
atita dispreţ şi ilegalitate, nflim c i  sar fi 
adresat parchetului. Cunoaştem indepen
denţa şi spiritul de justiţie a parchetului 
şi nn ne indoim c i  dreptate ee va face 
celor asupriţi. P in i atnnci este bine ca 
pnblicnl ei cunoască oare-car! aniennnte 
din acest fapt, ce in cnrind va aduce o 
lumini asupra altora.

Pentrn strada Briile!, ce este cale na
ţionali, btatnl a dat 17,500 lei pentrn 
prefacerea el. Primăria a acordat on ad
resă formali refacerea acestei strade, on 
¡1 len şi 7 bani metrul pătrat, in ce pri
ceşte lucrul. Fără nici nn motiv legal, ni 
ne spune, comuna scoate in licitaţinne a- 
ceasti stradă, şi resultatul mezatului iese 
cu 79 bani metrul pătrat. D. Vaia este 
impedecat de a mai lucra. Se adresează la 
13 cu o petiţinne cerând a ee faee cons
tatare, şi de va fi oeva rib construit, ei 
nn i ee dea nici nn ban, primarul refaei 
chiar de a primi petiţinnea, se adresează 
la 15 cn altă petiţinne, cerindci cn suma 
de 17,500 lei ee obligi dopi devie, nn 
numai de a reface strada, dar chiar şi 
trotoarele. I ee refaei primirea şi a acestei 
cereri, zvirlindn-i-se petiţinnea. Acum 
parchetul va jndeca.

Ca publicişti, p in i atnnci enntem in 
drept a ne pnne întrebarea: De ce a lovit 
zelul pe primărie a face licitaţinne pem 
trn soma de 17,500 lei şi n’a făcut lici- 
taţiune pentrn suma de 60,000 lei cn 
care a plătit pe nn lucrător cn totol obs 
car, Nanm Crietn, f ir i  licitaţinne in re 
ga li pentrn repararea a 16 etrade, a ci' 
ror eseentare şi întindere nici p in i astăzi 
nn s’a sonstatat de o csmisinnne speciali 
Aci stă nodul unei enigme, „pe care ceti 
ţenii sunt in drept a ’ 1 cunoaşte, căci din 
banii lor s’aQ dat cei 60,000 lei, şi vor 
ei şl ie daoi e’a făcut lucru pentru această 
snmi şi cnm s’a ficat? Cine a constatat 
lucrarea? Cine este respnnzitor daci stra 
dele se vor constata si a’atl lucrat rifi 
cn pim int ? Unde este garanţia ?

Iar in reepectnl mezatul ni, primarul 
vizat c i pentrn 17,500 lei e’an găsit a 
matori a lucra metrul pătrat cn 79 bani 
daci dar s’ar fi ţinut mezat şi pentrn cei 
60,000 lei şi nu e’ar fi dobindit de c it 

179 bani, eomnna era in beneficiu cn 18,000 
[lei, pe cari acnm i-a perdnt şi de care 
sumă remine răspunzător d. primar in faţ 
orăşenilor a căror interese ştie ei le con 
dnci cu atita prieopeeali.

(»Vosea Covurluinlnl*)

inoenil şi Pogoneştil, o i funcţionarii 
chemaţi a servi in acele biorour^afi şi por
nit şi c i, in foarte acnt timp, toate acele 
binrouri vor inoepe regulata lor funcţionare, 

o
Efectele toamnei. —  Toamna de estimp 

continui a fi de nn senin şi de o tempe
ratură, ce seamănă a cea mal frnmoasi 
vară. Mulţi perl şi meri aii inceput ei dea 
roade nonl. In grădina caeelor Nr. 1 din 
strada Popa Chiţn am vizat inşi-ne nn 
mir, încărcat de mere noul, do mărimea 

ncilor. Am gostat dintr’ăneele şi a i  gus
tul cel mai plăcut. Cite-va zile inci de 
căldări, şl vor fi coapte pe deplin. Am 
viznt şi liliac înflorit. Mal alea caaele po
porul oi cn mal puţini dare de m ini tre- 
bue ei fie inointate de durata acestei 
toamne, căci de multe lipsuri le. scuteşte.

»Presa*.
*

Serdarvl prim. — Vestitul Serdarn, care 
scăpat acnm citva timp din arestul 

poliţiei Capitalei, a fost prins la 'RAecink 
i predat alaltăieri autorităţilor romăne 

din Giurgiu.

Iţa misterioasă şi fatali a acestor doi

înaintările nedrepte in armată, a 
Jrictimi fusese generalul, nn prove- 
Rnla dinşil? Oare nn din cauza lor 
işe Ini ideea s i demisioneze?.... Şi 
»buni! f i r i  m inte!... de ce nn '1 

4 f  s® ’şl d6a demisia i...
M  nnn bătea,şi generalul in c i nn sosise, 
cosm os Delorge se ridici, şi dnpi ce 

Ide câteva ori in ealou , merse de ee 
Roatele pe fereastră, trugend cn nre-

tnn sgomot nn tnrbnra adinca tă- 
aeelnl paelnio cartier de Passy. Ni

— Prin urmare, se gindea ea , mai are 
mnlt p in i s'ajnngi acasă. Bietnl Petre ! 
n’ar trebni s i mi gindesc c i  şi el sufere 
ca şi mine.

Ea zicea acestea, insă din ce in ce in 
mai puţin se putea apăra de nedefinita 
intrietare care năvălea in sufletul el.

Ce viaţi.... Oare era s i mai dura mult 
timp ? Se sfârşise pentrn totdeauna prin 
nrmare repaosnl şi fericirea ei ?... De ce 
inşi fusese ea aşa de rezervată şi de slabi. 
Pentrn ce, nn smulsese bărbatul ei secre
tul grijilor grele pe care le citiseră pe 
fruntea Ini 1...

Orele doi.
j * [nn ee auzea n im ic, nici hnrnit de Neliniştea o apuca. Nn’şi mai putea lua

fii, nici glasuri nioi paşi... Noaptea ochii de la ciaeornic. Numiră minutele.

iii
'ira

fc lunecoasă şi rece; o ceaţă deasă, care Zicea in gindnl ei:
Şnd in cind se prefăcea in ploae, — P in i s i ajungi limba mare co lo , el
pna totnl ca nn linţolifi. are fie lin g i mine.
fete puţin, ea ee simţi apucată de încet, cn mişcarea ei egală şi nepercep
! Închise fereastra şi merse să şazi iar tibili, limba mare inainta şi trecea in
(min, unde mal pusese doi trei lemne. pnntnl fixat...
gindea c i  făcuseră mare greşeli, ca Nimini.

f i Irbatul el, o i luaseră o locuinţă aşa Nenorocita femee gindea acnm la acea
J kpirtati de centra Parisulaf.... Paeey, 

|, dnpi zece ceasuri noaptea, este ca-
scrisoare, care venise s i ’I răpească seara 
fericită ce avea si petreacă. De nnde ve

B Înmii, şi nn se mal pot gisi birjari 
e i  vrea s i te aduei p in i acolo... Poate

nise scrisoarea aceea blestemat! ? Gene
ralul, primind-o, se turburase. Ce i ee

ni A iar in acel moment, generalnl căuta cerea oare, cind el a strigat: »Nn, de o
Ixoti. Poate o i o fi fost silit ei ze mie de ori nn, niciodată 1*... Cine 81 scri
•rcă pe jos. sese ?

C R O N I C A

Arbitraritatea cn care conduce d. pri
mar interesele comunei Galaţi ee manifestă 
şi se întăreşte pe fiece zi mal mnlt. Acnm

Cănd bătură patra, sanetele ceasorni
cului i se părură ca glasul unui clopot 
funebra.

— Damnezenle! marmură ea. Ce i s’o 
fi in tem plat?

Pentrn in tiia  oară, ideea nnn! accident 
i trecea prin minte. Dar ce accident ? Nn 
ştia; iosă nn accident grozav, de siguri

Ne mai fiind în etare ei stea locului, 
ieşi din Balon şi intră în vestibul, în care 
lamina cn razele el slabe o lampă mici 
ce lioiria aproape ei ie stingi în global 
ei verdi mat.

Pe o laviţă, era lungit Eranss. Inei nn 
dormea. La afişiitnl rochiei doamnei De
lorge d’a lungul scării, el se ridică re
pede şi zise cn totnl milităreec ca cum ar 
fi reepuns »prezent* la apel:

—  Doamnă 1
De ce nn dormea nici el, el care de 

obişnuit pica de somn onm începea ei 
’nopteze ? Era oare şi dinsnl ingrijat ? 
Avea oare cnvint si fie ingrijat?

Iată ce se gindi biata femee, şi numai 
de c it  întrebă pe Eranss :

— EransB, ştii unde s’a dus generalul 
astă seară ?

— Nn doamnă.
— Nn l.a l condus, prin nrmare, p in i 

la trişară ?
__ Da, doamnă, i-aui dus mantaoa.

D I V E R S E

Atentatul asupra regelui Alfons al Spaniei 
Textul depeşei, primite de ambaiadele spa
niole e următorul:

După o călătorie intriadevăr glorioasă 
prin provincii, regele s’a intore astăzi (25) 
la Madrid şi a fost primit cn cele mai vil 
eemee de iubire şi entneiaem. Aproape de 
Piaza dela Villa on om din mulţime dete 
foc e’ nn terţerol asupra regelui, nn’l ni
meri insă. Maiestatea 8a, care văzuse ful
gerarea impuşcitnrii, domoli cn einge rece 
pasul calului şi-şi nrmă liniştit calea la 
palat. Căpitanul general al Madridului, 
care călărea in partea din care venise îm
puşcătura, ăl apnei pe atentator, pe care’ l 
însemnări privitorii, ajutăndu-î e i pue 
mina pe dineul., Ia  acelaş moment per
soanele din apropiere incepnri a striga 
nrra! o strigare, ce in primai moment nn 
era pe deplin înţeleasă de mulţime.

Criminalul' nn dogar, şi a mărturisit 
numai decăt fapta şi a declarat, c i  e so
cialist internaţional şi c i  venise inainte 
de patra zile din Terragona cn scopul in
dicat mai sas. Afară de aceea e sigur, că 
plănuise de mnlt fapta.

Un credit extraordinar de lei 10,000 
este deschis minieternlul afacerilor străine, 
pentrn plata dinrnelor comisarilor civili 
şi militari cari afi si reprezinte gnvernnl 
romăn pe lin g i comisinnea europeană de 
delimitare intre Dobrogsa şi Bulgaria.

*

»Vocea Covnrlninlnl* spune c i  d. mi
nistru de finanţe, prin telegrama No. 
27,698, face cunoscut c i  e’afi Inat dispo- 
ziţinnl a ee aşeza binroorl vamale şi tre
cători (pe Prut) la pontele Bombata, Leova, 
Fălcii, Oancea eai Vadnl-lnl-Isac, Gara 
Prntnlni, Vădeuî, Bogojenenil, Mastacanil,

— Şi n’ai auzit o  adresă a dat vizi
tiului ?

— Nu, doamnă. Dar... nrmă Eranss 
iute — nu i se poate intămpla nimica 
generalului, doamnă... Are la el sabia...şi 
cind are ou el sabia...

__ Mulţumesc, Eranss, reepnnse doamna
Delorge intrernpănda’ l.

Ea ee urci iar sus. De acnm, nn mai 
av4a nici o îndoială. Acnm era giguri de 
o mare nenorocire... Et trecu tn odaia 
finlnî săi, care dormea somnul binecu
vântat al copilăriei, şi eirntindu'l pe 
frunte, zise în cet:

—  Sărmane Raymond ! Dumnezeii ei 
te aibă in paza lai cind t’ei deştepta !- .

Se orăpa de ziuă... zi viu Stă şi alburie 
de toamni... cănd nn ennet de clopoţel se 
auzi la poartă.

—  El este! strigi nenorocita femea. El!
Crezu oi recunoaşte chipul ou care enni

el clopoţelul şi voi ei’ I iasă înainte... Insă 
bucuria nespusă ce o apucase după cru
dele suferinţe da mai nainta o sfărâmase 
aşa, in cit, părisind-o poterile, nn se 
pata mişca din loc şi căzu iarăşi pe fo
tolii.

(va urma)

ULTI ME ŞTI RI
Serviciul de la' 31 octomvrie smiaaizi.

Parii, 80 octombre.
Citeva ziare spun, c i  d. Dncros Aubert, 

ministru plenipotenţiar al Franţei pe lin
g i  republica argentini e viitorul titular 
al postului din Bucureşti, acuma ocupat 
de d. conte de Baconrt, însărcinat cn a- 
faceri.

BIBLIOGRAFIE
D- MireSCU.— Aritmeticii cu mici 

deprinderi de raţionament cuprin
zând peste 1000 exerciţii de calcul 
şi probleme rezolvate şi enunţate, 
pentrn uzul claselor primare şi I-a 
secondară. Un voi. in 8o do 163 
pag. Preţul 1 1. şi 50 b 

EnricO Croce. — L a  Rom auia 
davante a l t  E u ropa ,

Mărie Nizet.—Romttniu—Polştes 
roumaincs. —  Volum de lux, ediţie 
medievală, tipărită la Bruxelles. ■

DESFACERE TOTALA
Calea Moşilor 72,

lângă biserica Răzvan

Se vinde de buni-voie toate felnrile de 
Bijouterie. Argintărie, (antici de Argin
tărie) şi Ceaeoarnioe cn preţuri foarte scă
zute.

(818—8) Tobias M. Galeş.
' .......-  f u|..."iwiVJBrae|. .i p

ANUNCI U
Se pnblici spre generala cunoştinţa eă 

de Ia 11/3 Noembre se va deschide in Ca
pitali nn binroS snonrsal telegrafic şi de 
poştă uşoară.

Acest binroi va fi instalat in casele după 
calea Moşilor No. 184, coloarea de negrii, 
ii va avea servicii complet de zi fiind 
deschis publicului iarna de la orele 8 di
mineaţa şi vara dela 7 dimineaţa .pănă la 
9 seara. „ ,



T I M P U L

ARSENIAT de AUR
Dinamiza! de Doctorul ADDISON

Acest preţieos reconstituant , datorit comb'nării a doi medi
camente eroice, combate victorios Anemia si Bilele sistemului 

nervos precum şi Lipsa de sânge.
Mulţ&mit& proprietăţilor tonice şi prontitudinel acţiunii sale, n'are rival contra slăbi 

ciunit organismului ce resultă din bdle lungi.
Flaconul 6 fr. Farmacia GELIN, No. 88, uliţa Rochechouart şi la principalele fa< macii. 

Trimis franco.
Deposit in Bucureşti la farmaciile d-lor Zilrner, BisdSrfer şi la d. Ovessa, droghist.

PAPIER W LIN SI

Societatea Acţionarilor Căilor ferate Române.
P U B L I C  A T I U N E

Conform dorinţei Ministerului de coinerciü, vn circula ca probă

CU ÎNCEPERE DE DUMINECĂ “ In OCTOMBRIE A. C.

până la un alt ordin

« J I W  T R E I V  M I X T  

de la BUCURESCI până la MIZIL şi de la BUZÈU până la BUCURESCI.
Aceste trennri vor avea ordinea nrmStóre de mers :

Dimin.
6 20
6 48
7 12
7 53
8 22

B ncuresc!.......................Plecare
C h i t i t ă .........................................
Boftea .............................................
Periş . . . . ...........................
C r iv in a .........................................
P l o e s c i .........................................  9 38
V .-CSIng5réscS...........................  10 05
A lb e s c I ....................................  10 22
M ic ii ................................Sosire 11 02

Ante-m er.

Post-mer.
Bn/gn .................................Plecare 3 05
M o n te o r .......................................... 3 27
U l m e n ! .......................................... 3 38
M i c i i ..............................................  4 32
A l b e s c I .......................................... 5 14
V .-C ă ln g ă rescă ..................................5 28
Ploesci 
Crivina . 
Periş . . 
Buftea . . 
Cintila 
Bncnresci Sosire

59
6 39
7 00 
7 27
7 45
8 04
Séra.

Vânzarea bilete’or de voiagifl precnm şi priirairea bagaginlul şi a mărfurilor de 
mare vitesă se face ca la trenările ordinare de voiagiorî.

Bucur-scl, »• /„ Octombrie 1878. Direcţiunea de Exploatare.

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

BUCURESCI-GIURGIU (Sm ârda)
V a l a b il  d e  l a  ”  1 ^ " ™ *  1 8 7 8  p a n a  l a  n o i d isp o s it u  

BUCURESCI-G1URG1Ü G lU K G lC -B lC U R E SC I

Tr. No. I 
Oiminăta

Bncnresci . . Plecare 9 15
J ilava ..................................9 27
Slnteştl (Halta) . . . 9 33
Y id r a ..................................9 43
Grădişte (Halta) . . . 9 52 

„  . . .  Sosire IO 01
. . . Plecare IO

Bănăsa ........................IO
Frăţeştii..............  IO

. Sosire 11 

. Plecare 11 
. Sosire 11 35 

Amiadi-Şi

11
39

Giurgi«
Smărda

58
15
25

Tr. Ho. 3 
Séra 

5 05 
5 17 
5 23 
5 33 
5 42
5 51
6 01 
0 29
6 49
7 05 
Séra

Tr. No. 2

Smârda . . . Plecare
Giurgitt • * * |,V8ire°  . . .  Plecare 9 05
F r ă ţe ş ti........................... 9 16
B ă n & a ........................... 9 39

„  . . Sosire IO 03
C0mana . Plecare IO 13 
Grădişte (Halta) . IO 18
Y id r a ..............................10 31
Sinteşti (Halta) . . 10 39 
Jilava . . . . . .  10 48
B n c n r e s c i .....................11 05

Diminăta

Tr. No. 4 
Dup-ameţli 

4 87 
4 45
4 55
5 06 
5 29
5 53
6 03 
6 08 
6 21 
6 29 
6 39 
6 55
Séra

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

J. Trenul No. 4 : Cu trenul accele
rat No. 1, la ora 8 şi 15 minute, sera 
la Brăila-Galatz, Roman, lasey-Sucâva, 
Viena, Berlin, Paris, Petersburg.

1JL Trenul No. 1: Cn trenul accele
rat No. 2. care sosesce din Vi. na, Lem
berg, Suceva, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 şi 30 minute dimineţa.

I I I . Trenul No. 3 : Cu trenul No. 6 
de călători care sos sce din Galaţi şi 
Brăila la ora 4 şi 30 minnte, după 
amei)ă-iji.

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

1) Sosind la Giurgiu din bus: Luni, 
Miercuri şi Vineri, cn Trenul No. 4.

2) Plecând de la Giurgiü în jos Luni, 
MeircnrI şi Vineri cu Trenul No. ].

3) Pleiând de la Giurgiu în sus: Marţi, 
Vini rl şi Duminică cu Trenul No. 1.

4) Sosind la GinrgiS din joa Marţi, 
Vineri şi Duminecă cu Trenul No. 4.

N B . La gara F ilarit se vând bilete 
pentru vapóre, pentru tote staţi nrVe in sus 
până la Viena şi în jos până la Chilia.
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Atlt.c cu onáre la cunosciinţa amatorilor că am de véndare, o 
oolecţiime de copaci roditori toţi altuiţl de joa şi anume :

PERI nouă-jvcl-şi-opt specii din cele mii alese din Franoia 
şi Belgia.

MERI trel-ŞvcI-şi-şdee specii din cele mal fine din Francia, Belgia 
şi Engliterel,

PERSICI din oea mal renumită grădină din Mantreusille, fructul 
ea totnl extraordinar ea mărime şi parfum. Tóte aerate spec 1 
afl dat resultate ren arcabile in grădina d-lul Philippeacn.

SPARANGEL plante de 2 ani forte producătOre din speciile alese 
de la cel mal vestiţi cultivatori de la Argon te viile care afl pro
dus Sparangel do o mărime grosime şi gust oare a căşti gat au mi- 
raţtunea amatorilor.

tRAGI fructul fOrte mare delicios parfumate.
SMEURĂ fructul mare fructifici pftnl la finele tómuól.
TRANDAFIRI un Dtoriiment din cele mul alese ţi mal frumóse 

din Francia, Belgia ţi Germania, înalţi ca oorónl de 2 ani altuiţl 
şi mal b ne de 600 trandafiri In geveciarl pentru grupuri alese 
din speciile cele mal frumóse.

SEMINŢE DE CANTALUPI din vestita colet ţi une cu'ti vate In a* 
ccstA ffr&dinft ; In paquetate.

ACUM FIIND TIMPUL PLANTAŢIUNILOR rogalegr&bi comándele. 
Pentru preţiurl ţi detaliurl a se adresa la sub-scrisul, ou a*dst& 
ocasione exprim gratitudinea mea onorabilelor persóne, care in* 
curo jind silinţele mele m’a onorat ca scrisori de mulţAmire.

B
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JE A N  V E R M E U LL1N
Gră linar la D nu G. O. Philippeseu 

Strada Dionisio No. 42.
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Marele succ> s al acestui nemedîfl se dn- 
toreşte proprietăţii salo do a trag* afară 

'd in  oorp irit'.ţinnea care tinde tot da-cna 
a se fixa asupra organelor eeenţia'e a vie- 

1 ţel; el deptasăză eet-M răul făcând vin- 
I decursă uşor» şi promptă. Cel d’ intflifl me- 
! dicl o recomandă cu deosebire contra gut
uraiului, bronchitelor. dw erilor dc gât re- 

' matismelor, durerilor. întrebuinţarea el e 
f6: te simplă: una sa« două aplicaţiunî sunt 
de ajuns cele mal de multe ori şi nu cau- 
sase de cât o mâncărime uşâră. Se găs- şte 
in tâte farmaciei«.

A SE FERI DE CONTRAFACERI 
In Paris, la D. W islin rne de Seine 31. 

i Deposit la farmacia d-lul Ziirner în Bucu
reşti, Calea Victoriei şi la alţi.

Avis Domnilor Medici.
SIROPUL

Doctorului FORGET. 
Cel mai bun remedii!

pentru curarisirea Guturaiului, Tusei, T u 
sei MăgărescI, Insomniilor, Iritaţiuoilor 
nervöse, şi contra tutulor t6'<-lor de pept, 
satisfăcând atât dorinţa medioilor, cât şi 
a bolnavilor; nă linguriţă este destul.

Iu Paris la D. CHABLE, rueVivienne, 
36, şi în streinăttte se află la toţi farma
ciştii şi droghistii.

Deposit la farmaciile D-lor Ziirner, Ris- 
dörfer şi Eitel, la D. Ovessa drogistul, şi 
la D. Dembovicî.

C. N. STEFANESCU SAVINY
ARCHITECT

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

SCOALE! BE BELLE ARTE DIN PARIS
Membru al Sooietiţel centrale de arohltecţl tin 

Paris şi Bruxelles, etc.

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

Doritorii de a face construcţiuni şi a co
manda planuri, sunt rugaţi a se adresa 
Strada Cornetului No. 56, in dosul St. 
Visarion, safi la administraţiunea ac> st ui 
4iar.

^ A T S T X j n S T C I X J

In Iastitutnl mtü fondat la anul 1864, 
va începe cursul semestrului de ârnă la

Institutul se compune: 1) Dintr’o grădină 
de copil, p utru copii din ambele sexe în 
etate de 3-6 a n i: 2) Dintr’o clasă inter 
mediară intre grădina de copii şi şcolii 
primară, pentru copii de ambele Sixe, şi 
3) din patru clase primare de băeţi cu 
totul separate între ele, nude iustrucţ a 
se predă după programa şc6 elor publice; 
pa lângă limba ebreică pentru ambele ri
turi şi limba germană după sistema şio - 
lelor germane.

(807— 0) ED. LUDWIG,
Strada Sf. Ioan Nou No. 33.

AVIS IMPORTANT

Am ouâre a incunoştiinţa pe DomuiI 
Ingineri topografi precum şi pe Onor. Pu
blic că am aranjat uu Atelier Mecanic în 
Strada B erzei No. 25 după sistemul cel 
mai modern, primind comande şi repara- 
ţidui de instrumente Geodeeice, phisice, 
astronomice, telegrafo-electrice, chirurgo- 
medicale etc. etc. cu preciul redus de 50°/o 
precum şi efectuarea d i Snnătore ele; trice 
â 15 franci de cameră.

Rog pa Onor. d-uî Iagiuerî a mă onora 
cu comandtle d-lor şi am fermă încredere 
în a i convige că j ene acum de şi aii plătit 
îndoit nu afl fost nici ufi dată serviţi cu 
lucrări spre deplina d-lor mulţumire; îu- 
sărcinâudu-uiă dur a efectua lucrările cu 
cea mai mare «xactitat ■, solidit te şi prom 
ptitudine.

Cu respect 
AMANDUS de HAN

A  3STXJ3STCXXJ

Un student al facultăţii de drept şi al 
Scoleî de s iinţele politice, dores e a se an
gaja la vre uu domn advocat cu condi- 
ţiunile cele mal modest posibil. A ?e adresa 
ţrada Craiovei No. 44, sau la admiuistra- 
siunea acestui jurnal.

INGINERUL-CONSTRUCTOR
N. A . SOUTZO

Vechiul elev al scd'cl Centrale din Paris, 
care a fost 8 ani în serviciul Statului, În
otând la studii şi la esploataţiunea căilor 
ferate, inginer hotainic diplomat, stabili«- | 
du-se acum in Bncnresci, Strada Drepta, 
No. 4, e gata a prii ni i ori-ee lucrări de 
inginerie, arhitectură, construcţiuni esper- 
tise, ş. e. I. (799— 3).

MAGASINUL DE LING EBIE DIN Y1ENAI
Calea Victoriei (Mogoşui), Palatul „Dacia“ (a doua prăvălie de la colţul Lipscani4 il

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

iii caisa oaiiflirei celei mari ale mărfurilor
Cele mal nuoî şi cele mal moderne

® 1  S â l l A
P R E C U  I v i

Fuste, Capote şi CostumurI de flanelă, CamLsvne, Ciorapi, Giletci 
Brobode, de lână şi de bumbac, Plnpăml de ilanelă, Caniisonc, Pantaloi 
şi fuste de Piquet de 6rnă, Hăinuţe dc copil, mantale de ploie de flnneR

LINGERIE PENTRU BĂRBAŢI\ DAME ŞI COPII
Alegerea cea mal bogată şi maie pentru t6te clasele Soc etăţii.

y
>

OLANDA, tCHIFFON şi MADAFOLAM
in tbte lăţimile, in bucăţi întregi şi jumătăţi, provenind din fabricele cele mal renu 

mite de Boemia (Bumburg), Belgia, Olanda, Francia şi Englitera.

FEŢE  DE M ESE, ŞE R V E T E , PR 0SÓ PE Ş I B A T IS T E
de ori-ee calitate şi mărime, batiste francese de lind, batiste brodate şi da den- 

tele, batiste colorate etc. etc

GULIEI SI MANCHITI PENTBD BAKBATI SI DAME
de orl-ce fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichas de den teici 

CORSETTB DE FRANCIA ŞI G e RMMANIA, ROBES 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 la 5000 fr.i
Ori-ee comandă in ramurile lingerieU şi broderiei se primesce şi se va 

esecuta prompt in atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURANT FICSAT
Foste de flanelă franoesă dif, ool. a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de I6nă 1.50, 2, 2.50, 8.50 şi 4.50. i
Flanele de bumbac 1.50, 3.75, 5, 7.
Flanele de ldoă 5, 6, 8, 12.
Brobóde de lână fisă franc! 3.50. 5, 7.50, 9.50. b

Plapumă de lână curată 18 până la 45 fr.
Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capdte petnrn dame, de flanelă a fr. 8.50, 14, 28, 38.
Camisóne de piqnet de âmă a fr. 4.50, 6.50, 8.50.

■m
!l
14

Pantaloni de piqnet de drnă a fr. 4. 6. 8.25.
Fnste de piqnet de ernă a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentru dame, de flanelă francesä a fr. 32. 41, 58 şi 724 
Mantale de plóie de lenă fină a fr. 30, 38, 48, 65. " ~ J
Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. 5, 6, şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, cn pept, galere şi mánchete de Olandă (şi Jără- 

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

7.50, 8.50, şi 10.50.
Cămăşi pentru dame de Olandă cn broderii séil 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.
Camisone 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 
Pantaloni pentrn dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9. 
Pantaloni pentrn dame, de Olandă fină cn broderie să« dentele a 

7.50, 8.50, 10.50, şi 12.
Faste de Oostnme cn plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Fnste Costume cu broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50,9,11.50, 15.
Foste 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 bnnă in 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Mánchete calitatea I-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.5Q.___
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 lind adevöratä cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14.
6 Batiste de lină cn litere brodate fin a fr. 15, 18 şi 22.
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4.___________________ ___
G Batiste colorate tivite, calitate solidă a fr. 3, 4 şi 5.50.
6 Batiste de Olandă, tivite şi cu margini colorate a fr. 5, 7 şi 9,. 
Ftţe de mese de Olandă albe de 6 persâne a fr. 5.50, 7 şi 8.50.
Feţe de mese de Olandă albe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34. 
Feţe de mese de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36, 48, 66. 
Feţe de mese de Olandă damast 24 persóne a fr. 33, 54, 69, 75.
6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 5, 6, 7 şi 8.50. 
6 Şervete de Olandă damast a fr. 7.50, 9, 11 şi l5 ~ 
6 Şervete de ceai« a fr. 2.50, 4 şi 5.50.
6 Prosópe de aţă carată a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10.50.
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.
1 Bucată de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.
T Bncată de Olandă Rnmbnrg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90̂  
1 Bncată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.
1 Bucată de Olandă de Bumbnrg 3 coti de lat, 21 coti de lung 

a fr. 35, 48 şi 63.

Doctor Berii s,rad*

1̂ Bncată de Chiffon franţnsesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
1 Bncată de percail franţnsesc de 45 coţi a fr. 28, 28, 34 şi 42.
1 Bncată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33. ”
Mal multe de 1000 ceti reeturl de pfinzfi, Chifon. Oxford şl Pichet tn oup&ne de 5, 6,8,10 şi 15
cop, ic vinde mal alee tirte eflin, insă numai până oand ie va eftrşi depositul acestora.

Magasliwl de lingerie din Viena
Calea Victoriei, Palatul »Dacia«, (a doua prăvălie de la colţul Lipsoâniei).

biserica Calvină.
rană No. 7, vis-à-vis de

Tipografia. Thiel A W ei»« Palatnl iw>¡ •


