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Cursul de Viena, 2 noembre 
Renta ungarii în aur . . . .  80 85 
Bonuri «• teaaur ung., I emis. 109 75 

.  » > II ,  73 50
Inipru *xitul auştr, In h&rtio . 60 35 

„ ’ ,  > arg in t. 62 —
Benta austriacă, in aur . . .  70 60
Loee din 1866 ......................  . 112 —
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Argint . . . . . . . . . . .  100 —
Ducatul . . . . . . . . . .  558
Napoleonul.................................94 5
100 mSxol germane.................. 58 10

Cursul de Berlin, 2 noembre 
Aotiunile Căilor ferate rom&ne. 85 90 
Obligaţiunile rom&ne 60/0 . . 82 — 
Priorităţile 0. fer. rom. &>/• 88 75 
Imprnmutal Oppenheim . . . 101 50
Napoleonul..................  18 30
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Calendarul Şllel 
Duminecă, 32 octombre.
Patronal silei: Păr. Averchie 
Răsăritul soarelui: 6 ore 39 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 59 min. 
Fatele lunel: ultim ouart

P L E G A  T . E A
Bncnresol —.Suceava 

Bucurescl. . . .  8.15 n 10.—
Ploescl................ 9.60 n 12.00
B ră ila ................ 1.53 n 5.45 j  7.15
TecuoiQ . . . . .  4.38 n 11..0
Roman . . . . .  9.05 d 4.45
Suceava,soaire . .13.08 4 9.55 n

B a o arose—V erelor esa
Bucurescl.................7.40 d 10,40 4
P i t e ş t i .....................10.13 4 3.— 4
S la tin a .....................12.31 d 8.80 n
Craiova . . . .  • . . 3.20 § 3.15 4
VSroiorova, sosire . . 6.— n 6. -  n

r'R.ETSTTXJR.XH.OR
Bncurosel—Giurgiu 

Bucurescl. . . . . . . .  9.15 d 6.05 n
tiiurgiu, sosire . . . . .  11.35 4 8.27 n

Giurgiu—Bueureeel 
Giurgiu.. . . . . . .  . 7.26 4 4.55 4
Bucurescl, sosire.. . , 9.48 4 7.17 4

Sucea va— o ucurescl 
8uoeava . . . . .  5.11 4 3.46 4
Roman............. 8.45 4 12.30 4
Tecuci............... 13.30n 6.10 4
Brăila . . . . .  3.08 n 8.10 n 8.68 4 
Ploescl. . . . .  7.12 d 3.45 4
Buouresol sosire 8.30 4 4.30 d

Vereierova—Bucurescl 
Verciorova . .  . . .  . .  11.25 <J 6.— 4 
Craiova . . . . . . . .  8.— d 6.80 4
Slatina. . . . . . . . .  4.45 4 9-30 '
P i t e f t l .......................................7.034  1.08
Bueureeel, sosire . . . .  9.30 4 5.20

Ualall—Bărboşi
G alaţi................. 1.30 n 825 d 7.30 e
Bărboşi, sosire . . 1.55 d 9.— 4 9.05 n

Bărboşi—Gala(i
Bărboşi . . . . .  2.55 n 6.25 n 7.' n 
Galaţi, sosire . . .  3.30 1 7— â.n. 25n
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(Agenţia Havas)
(1 noembre, 4 ore seara)

Londra, 1 noembre. 
stone, intr'an discurs ee a pro- 

SlacS guvernul in cestia Afgani-

1 Atol adresat Emirului Şir-Mi nu’I 
ş  un termen foarte scurt pentru a

Jlornl zisului ultimat a plecat Luni.
u i
1 Al dela 2 noembre, 9 ore dimineaţa)

Buda-Pesta, 1 noembre. 
Va Deputaţilor. D. Tisza declară, că 
¡numai, ca guvernul să fixeze epoca 
tini tratatului de Berlin. Parlamen- 

*• I y poate decide aceasta. Primirea sa& 
ţires tratatului constitue un act in-

rpsi fi mandatul de ocupaţiuue, pe
_P1» conferit Anetro-Ungariel este o

1« politică eeterioarS, nu de poli 
lioară. Prin urmare d. Tiszft roagă 
|e-a nu intărzia reunirea delega

■

louuLucaoua u uuuua^ia

r> m care chiar statele ci 
Irite la neutralitate să 
se yfirt. Dintr’o schinteie

I  BUCUREŞTI
[ât A 21 octom bre (3  noem.)

.. jom.iual de ieri arată in arti- 
7 de fond, că din diferitele 
¡ţii ale momentului, lesne ar 

Săi isbucneascâ o conflagraţie 
cele 

fie 
se,

Ş  foc mare, zice foaia radi- 
AstâzI vedem mal multescbintel 
Wţănd a preface in cennşe lu-

I" [ Congresului dela Berlin, care 
JoicI nu s’a pus pe deplin in

Jk
(ele cele mici mal cu seamă, 
bl „Românul*, trebue să se 
ţeascâ, şi mijloacele cele mari 

ţătiril sunt: armata şi instruc- 
tcă. 01
lira cea mal caracteristică a r a- 

j Ir este neconsncenţa. Prin ur- 
l QX> trebue să ne mirăm de 

I | tocmai „Românul*, care striga, 
Baltă vreme d’atunci, că ar- 

l ieste unealta tiraniei, aparatul 
I fjismulul, şi că tendenţa democra- 

deobşte a naţiilor toate, este 
desfiinţa ca tptul acest in 
ut călit cu sângele şi banii 
elor pentru ca despoţîl să le 
sugruma chiar printr’Snsul-— 
nul* astăzi proclamă sus şi 
â armata este unul din cele 
ijloace de pregătire a stăte
ai pentru apărarea individuali 

jar politice şi naţionale, 
j e firea radicalilor. Mintea lor 
le lucrurile şi nu judecă asu- 

»r cum sunt ele in şine-le, ci 
ale caută să fie precum ea le 
ţin vreme ce fraţil-patrioţl nu 
Ift putere, oănd finanţele ţârii 

rg bine pentrucâ buzunarele

radicale nu posedeazâ dovezi pipăite 
îndestulătoare in materie, in astfel 
de vreme, de pe tribuna circului sah 
dintr'un biuroh de redacţie radicală, 
armata 8e vede a fi un „aparat al 
despotismului menit a sugruma po
poarele, o unealtă a tiraniei.* insă.... 
oănd vremurile se schimbă, când cri
văţul aduce pe fraţil-patrioţl sus, 
când incepe situaţia finanţiarâ a 
străluci şi toţi copiii, de frunte şi 
mărunţi, al cârdăşiei incep a căpăta 
dovezi pipăite şi îndestulătoare in 
materie, aşa de îndestulătoare incât 
să poată îndestula toate exiginţele 
ce comportă vrednica poziţie de cti
tor al Alcaza ruluI-Ionescu 1), atunci 
din privdoarele ministerielor şi au
torităţilor, din chioşcurile dela cafe- 
chantant, armata se vede a na mal 
fi ceea ce părea, ci „un mijloc mare 
de pregătire politică si naţională.*

Aşa e firea minţii radicalilor. Până 
chiar şi vremea lui Dumnezeii nu e 
bună nici e rea, după cum e aşa ori 
aşa, ci după cum intră ori nu intră 
apă in galoşii respectivilor.

Noi, din punctai nostru de ve
dere, aprobăm cu totul teoria de 
astăzi a „Românului*, adică, mal 
drept zicănd, ne pare bine ca „Ko 
mânui* a venit la buna judecată in 
sfârşit şi aprobă azi ceea ce noi 
am susţinut impotrivâ'I atâta vreme. 
Aşa şi trebuia să facă, neapărat. 
Guvernul unei ţări este un lucru fi
resc şi ca toate lucrurile fireşti are 
legi statornice de existenţă, cari nu 
se pot călca fără a se nimici exis
tenţa. Judecat din afară de el, de 
câtrâ o minte uşoară, s’ar crede că 
lucrul e convenţie teoretică, un pro
duct al raţionamentului abstract, dar 
privit şi judecat din lănntrul lui, se 
schimbă cu totul şi se vede a fi un 
lacra numai şi numai firesc, pentru 
a cărui existenţă se impun nişte 
legi oarbe, ca toate legile naturii.

Radicalii văd astăzi prea bine, că 
teoriile noastre in privinţa armatei 
eraţi adevărate, şi că ale lor eraţi 
greşite; văd că armata nu este un 
lux de paradă, o unealtă a despo
tismului , cum pretindeau dânşii; 
vâd că statul e nevoit să aibă tot- 
deona gata o putere considerabilă, 
cu care sâ-şl afirme şi să-şi apere 
individualitatea politică şi naţională; 
vâd că pentru a putea susţine lupta 
pentru existenţă, ăi trebue unei naţii 
să fie, mal nainte de toate, puternică; 
văd că dreptul la viaţă, ca toate drep

turile, nu se capătă şi nu se păstrează 
decât In virtutea unei forţe, şi că 
prin urmare cine vrea să trăiască, 
trebue mal presus de toate să aibă 
o anumită tărie cerută pentru a- 
ceasta; văd lu şf&rşit radicalii toate 
acestea, şi domirindu-se oarecum 
despre cum stă lucrul, ne fac a- 
meudă onorabilă părăsind teoriile 
lor greşite, şi imbrâţişând pe ale 
noastre, pe cele adevărate.

Ne pare foarte bine de aceasta; 
însă ne pare foarte râh când ne 
gândim, că peste cătăva vreme, de 
pe tribuna Întrunirilor de uliţă şi 
diu biurourile de redacţii, radicalii 
vor vedea lucrurile altfel şi se vor 
Întoarce iarăşi la vechile lor te
orii. El! firea nu'şl schimbă legile 
e l : aşa e firea radicalilor pentru că 
aşa trebue să fie.

1) S’a respăndit sgomotnl,— noi insă *1 
eomunicSm cu toată rezerva, — cumcS in 
vestibulul Noului-Aleator, (untSinl aşeză
mânt pentru enltura radicală in România, 
pe oare d. Ionescu, întreprinzător de con
certe internaţionale, l-a olfidit acum, după 
dărSraarea Circului, la hanul lui Mannc), 
s’aîi şi zugrăvit icoanele tutulor acestor 
cucernici ctitori in mărime naturală.

Comisiuuea numită de guvernul 
nostru pentru regularea poziţiuuil 
Basarabiei ăşl-a terminat lucrările. 
La 17 seara s’a intors d. prim-co- 
misar N. Catargi, şi la 18 c. ceilalţi 
delegaţi, dd. Liciu, Dona şi Vera. 
După câte a putut să transpire câte 
ceva despre lucrările acestei comi- 
siunl, ni se spune că ea a fost la inâl- 
ţimea misiunii sale. Cu toată politeţa 
plină de prevenenţe ce delegaţii t uşi 
ah arătat delegaţilor români, aceştia 
ah ştiut purure să păstreze intact 
mandatul marilor interese ce le erah 
incredinţate. Aflăm că in uicl-un aot, 
in nicl-un prescript verbal ce s’a in- 
cheiat nu a’a pus sah prevăzut cu
vântul de retrocedare sah schimb a 
Basarabiei, ci s’a ocolit cu toată abi
litatea şi demnitatea cerută. Ase
mene asupra delimitării despre bra
ţul Kiliel, delegaţii noştri sh ştiut 
să eludeze pretenţiunile ce li se fă- 
ceah de a se stipula hotarul in acea 
parte pe talvegul Kiliel. Mal aflăm 
că, după ce s’a regulat predarea ar- 
chivelor, preschimbarea autorităţi
lor, etc., in un protocol final s'ar fi 
stipulat, sub formă de dorinţe, cari 
vor urma apoi a se regula pe cale di
plomatică realizarea lor, s’ar fi sti
pulat, zicem, ca să se acorde un timp 
de 3 ani, in care epocă Românii din 
Basarabia să ăşl poată regula aface
rile şi să poată opta in respectul na
ţionalităţii ; asemenea ca pentru mo- 
şiele ce se află pe ambele ţărmuri 
ale Prutului, proprietarii şi oamenii 
lor să poată tiece dela o parte la 
alta nesupăraţi de nicl-o formalitate; 
ca remăşiţele din dările Statului până 
la 1 octombre să le incasez 1 Ruşii 
şi să le verse la tesaurul român; ca 
cuotele de inproprietârire a ţăranilor, 
după legea rurală, să se dea Statu
lui român pentru a putea plăti obli
gaţiunile contractate de e l; ca mo- 
şiele monastireştl să se arendeze de

guvernul român; şi alte stipulaţiuu! 
de această natură, menite a îngrădi, 
cum echitatea cere, drepturile Sta
tului român şi interesele mari ale co
merţului şi proprieuăţil. Aceste sunt 
— se zice — punctele principale ale 
lucrării delegaţilor. (Voc. Gov.)

DIN AF ARĂ

Citim in „Corespondenţa politică*;
Rescoala ’i respânditâ peste mal 

multe districte din Rumelia şi Ma
cedonia de nord, insurgenţii au mă
celărit trei compâuil ale oştirii re
gulate turceşti, şi ah devastat şapte 
sate turceşti.

Locul de reşedinţă al comitetului 
central de insurgenţi este ju Kisten- 
dil şi acolo trimet comitetele slave 
din Roşia arme şi bani.

Scopul netăgăduit al insurgenţi
lor este împreunarea Rumeliel, Tra
cici şi ’Macedoniei cu Bulgaria pen 
tru a forma un imperiu bulgar.

Puterile ce se organizează pentru 
rescoalâ, aproape 12000 oameni, se 
impart şi se echipează iu districtele 
Kistendil, Sofia, Samacof şi Giuma 
unde se şi exerciteazâ cu mânuirea 
armelor. Cu aceştia ar avea să se 
impreuue miliţia din principatul Bul 
gariel aşa incât pentru eventualita 
tea decizi vă, puterea resculaţilor ar 
putea să ajungă la minimul de 30,000 
combateaţi. Comitetul central din 
Kistendil a proclamat stiagul patru- 
color alb-roş-albastru-negru ca stin
dardul rescoalel şi s’a îngrijit a co
manda 30,000 puşti de sistemul Mar
tini şi Suider ca arme de rezervă 
de a putea inarma populaţiunea după 
cum va înainta insurecţiunea. Pre
cum se afirmă, sunt câştigaţi pen
tru iusurecţiune toţi prelaţii biseri
ceşti bulgari.

Faţă cu aceste împrejurări se află 
sublima Poartă intr’o poziţiune de 
tot serioasă, şi se discută dispoziţi- 
unile cele mal energice cu scop de 
a se şti ce preparative militare ar 
trebui anume pentru năbuşirea res
coalel. Ce se atinge de influenţă, ce 
aceste întâmplări ah avut asupra 
circumstârilor diplomatice, nu se poa
te alta constata, decât o încordare 
intre Poarta şi Rusia. Prinţul Lo- 
bauof se zice că ar fi respuns deja 
la recriminaţiunele Porţii relative 
la complicitatea autorităţilor ruseşti 
cu noua rescoalâ bulgărească şi cari 
recriminaţiuni ating şi unele alocu
ţiuni ale prinţului Donducof-Corsa- 
cof comisarul genoral rusesc pentru 
Bulgaria, in cari s’a sulevat speranţa 
unei apropiate uniri a Rumeliel cu 
Bulgaria. Aceste incriminări alé Porţii 
s’ah respins se zice ca nişte insi- 
nuaţiunl fără de nici un temeih.

După opiniunile ce domină in ce

lelalte cercuri diplomatice din Con 
stantinopole, aceasta respingere n’ar 
micşora intru nimic justele acuza- 
ţiuni ce a redicat Poarta. Se zice 
că raporturile consulilor mal mul
tor puteri mari constată unanim, că 
starea de lncruri cum se află iu pre
zent, s’a preparat de cătrâ autori
tăţile ruseşti, şi cu ajutorul nume
roşilor agenţi ruseşti.

„Stambul*, ziar ce apare in Con- 
stantinopol aduce o corespondenţă 
din Canea, prin care se vesteşte în
cetarea cestiunil cretene — pe dea- 
pururea sperăm. Şase săptămâni a 
trata t Ahmed-Muktar paşa cu depu
taţii creştini al Cretei şi a ajuns 
insfârşit la o punere la cale, care 
se speră, că va readuce pacea intre 
supuşii din Creta şi Poarta otomană. 
Punerea la cale a lui Ahmed Mukt&r 
paşa mal e însemnată şi prin îm
prejurarea, că cuprinde tocmai pun
tele proiectulnl de reformă a Asiei 
mic!, propuse de Anglia. Dec! oricât 
de mare ar fi opunerea Porţii de-a 
primi proiectul de reformă, totuşi 
cată a admite, că ceea ce n'a refu
zat supuşilor el creştini din Creta, 
nu va refuza nici supuşilor el moa- 
meianl din Asia-mică.

Motivul de căpetenie, care mili
tează in favoarea Cretei e doară 
unitatea de limbă a amăndoror con
fesiunilor, căci atât moametanil, cât 
şi creştinii insule! sunt grec! şi a- 
rare or! s’aude vorba turcească acolo. 
Dar cu toată unitatea de limbă şi 
naţionalitate, deosebirea de religie 
a dat loc la cele mal sângeroase şi 
indelung! lup te; iar impâcarea a- 
mânduror elementelor va fi un exem
plu bun şi un semn de bună isbândă 
şi pentru celelalte părţi ale împă
răţie!.

Bazele noului compromis, încheiat 
intre Ahmed-Muktar paşa pe deoparte 
şi notabili! creştin! pe dealta, sunt 
următoarele : Statutul organic al in
sule! din anul 1868 cuprindea mar! 
ibertăţi pentru toată populaţiunea, 

pentru moametan! eliberarea de ser
viciul militar, pentru creştini supri
marea taxei plătite pentru această 
eliberare şi aceste libertăţi sunt păs
trate şi in noul compromis. Guver- 
norul general al insule! va fi numit 
de acuma inainte pe câte 5 an', 
iar adunarea naţională a Creţi!, 
care după Statutul organic se com
punea din 42 de creştin! şi 38 de 
moametan!, se va compune de a- 
cuma inainte din 49 de creştini şi 
31 de moamen!, incât Ii se asigură 
celor d’âată! o majoritate de 18 
voturi. C&imacanil creştin! se vor 
numi pe viitor mal mulţi de cât 
moametan! iar judecătorii vor fi pe 
deplin neatârnaţi de puterea execu
tivă. Guvernornl general dacă va fi 
moametan va avea pe lângă sine 
muşteşar, adecă un sfetnic creştin ; 
actele administrative vor fi redijate 
in amândouă limbele. periratarea la 
tribunale insă numai greceşte. La 
numirea funcţionarilor guvernul va



considera cu deosebire pe indigeni. 
Iu jandarmerie, al c&rel colonel se 
va numi in Consbantinopole, se vor 
numi străini numai atuncea, c&nd 
nu s'ar prezintă indestui indigeni. 
La bedgetul ministerului de râsboiu 
insula nu va contribui de fel, ase
menea nu va d supusă la monopolul 
sării şi al tutunurilor. Caimelele, 
care până acuma nici n'au avut curs 
in insulă, nu'l vor avea nici de a- 
cum inainte, iar lefite amploiaţilor 
se vor plăti in monetă sumătoare. 
Fiecine e liber de a intemeia o so
cietate pentru instrucţia publică, sau 
o tipografie, sau a fonda un ziar. 
Dacă din Constantinopole ar sosi 
ordine ministeriale, cari ar atinge 
neatârnarea tribunalelor, legile exis
tente sau statutul organic, nu li se 
va da urmare.

Dar cu toate stipulaţiunile acestea 
deputaţii creştini tot nu eraü mul- 
ţâmiţl. El mal cereaü şi alte favo
ruri provizorii şi anume: o amnestie 
generală şi renunţarea guvernului 
la restanţele de dări, apoi dreptul 
pentru toţi locuitorii de-a şi păstra 
armele, mărginit prin oprirea de-a 
le purta fără învoirea autorităţilor, 
un aranjament in privirea datoriilor, 
pe cari le-a contractat insula la 1866, 
despăgubirea proprietarilor, cărora 
din cauza rescoalel li s’aü confiscat 
saû vëudut la 1866 averile, pedep
sirea încercărilor de-a face proseliţl, 
apoi unele mësurl economice in pri
virea caselor orfaniceştl ’şi ipotecare.

Dar acuma consulul britanic San- 
dwith, care in vremea pertratâril 
jucase rolul de mijlocitor intre Poartă 
şi cteştinl le declară acestora , că 
dacă nu sunt mulţumiţi cu concesiu- 
făcute Poartă, 0şî va retrage măna 
de asdpra lor şi nu se va mal in
teresa de el. Atunci mal mulţi de
putaţi merserâ in munţi la vitejii 
sfakisţl şi aduseră pe trei reprezen
tanţi de al lor, intre cari un ostaş 
foarte bëtrân, care a luat parte la 
rësboiul independenţei din anul 1820. 
Acuma reprezentanţii insulei făcură 
cereri ■inouë. Cereaü ca jumëtate din 
venitul vămilor să fie a insulei, da
toriile arendaşilor cu dijmă să se 
ierte, Auglia să garanteze executa
rea punctuală a in voi el jl. Se vede , 
clausula din urmă era mal impor
tantă pentru candidaţi, căci deşi 
Ahmed Muktar paşa declară, că un 
poate primi numai decât condiţiile 
lor cele noué, totuşi el iscăliră îm
preună cu cel trei sfakiştl invoiala 
cu Poarta, după ce guvernatorul ge
neral le permise, ca mijlocirea con-

FOILETONUL „TIMPULUI“

PESTE CAP
de

E M I L E  Q A B O R I E A U

PA KT K A A DOA
G enera lu l 1 'e lorge

(armare — Vezi nrul de ieri al „Timpului“)

Ca toate astea ea auzea desluşit toate 
sgomotele din casă.

Auzi pe Krauss deschizând uşa vestibn- 
lalul, auzi scărţăind in ţiţinile el ruginite 
poarta curţii... Distinse mnrmurarea mal 
multor glasuri, apoi paşi sub cari trosnea 
nisipnl din grădină.

— Ciudat lucru! zise ea ; Petre nu se 
intoarce singur ?...

Acum, paşii se anzeafi răsunând in ve
stibul, şi îndată doamna Delorge auzi pe 
scară, grei şi şovăitori, mai mulţi paşi, ca 
ai unor oameni ce duc in măi ni o sarcină 
grea, amestecaţi cu şopte năbuşite...

Nebună de spaimă, astădată, ea reuşi să 
se ridice... In acelaşi timp insă, uşa salo
nului se deschise şi doi oameni necunos
cuţi pentru densa intrară, urmaţi de Krtuss, 
alb la faţă ca varul.

— Bărbatul meu 1 strigă dănsa. Bărba
tul med !

Unul din cei doi oameni, galben şi tre- 
m ură iul de emoţie muiată şi z ise :

sulului Sandwith să se adreseze la 
guvernul englez, rugăndu'l să ia a- 
suprăşi garanţia pentru îndeplinirea 
acestei invoieli.

Citim in „L’Orient* următoarele :
Din Bucureşti i se scrie ziarului 

„Daily Cronicle* :
Qeneralnl Totleben a dat ordine 

de-a întări imediat fortificaţiunile 
dela Âdrianopole şi Filipopoli pre
cum şi toate cetăţile de pe Dunăre. 
El echipează canoniere şi flote de 
torpile pentru Dunăre.

Şase divizii nouă afi părăsit 0 - 
dessa plecănd in Rumelia resări- 
teană.

Cedănd sfaturile Rusiei, principele 
Milan a încheiat un tratat de ali
anţă ofensivă şi defensivă cu Grecia.

In Rumelia miliţia bulgară alungă 
pe musulmani.

E vorba de o alianţă intre Rusia, 
Serbia, Muntenegru şi Grecia.

„Rusky-Mir* (Lumea rusă) publică 
un articol ce este menit a face sen- 
saţiune,

Foaea rusă acuză pe Anglia şi pe 
Turcia că s’aă unit spre a întinde 
pănă la Şumla revolte Pomakilor. 
Ea declară că aceasta autorisează pe 
Rusia să revendice mal mult decăt 
ori cănd drepturile sale de cucerire, 
a relua tractatul de la San-Stefano, 
şi prevenind in linişte pe Europa că 
a fost silită la aceasta de lucrările 
anglo-turceştl.

„Anglia,—adaogă „Rskyu-Mir— * 
este ocupată in Afganistan, Austria 
in Bosnia, Germania cu socialiştii şi 
cu ultramontanil. himic nu se mcA 
opune acţiunel ruseşti, Europa nu mal 
ezistă. — Putem regula după placul 
nostru situaţiunea Balcanilor, fără 
a ne preocupa de Beaconsfield şi de 
Andrassy. Noi nu putem pâţâsi Ru
melia şi a lăsa influenţa aflglo-turcâ 
să se intindă de acolo asupra Bul
gariei. Trebue să ne găndim la vi
itor şi să fandăm o pace serioasă 
şi trainică, in locul tractatului din 
Berlin, care nu a fost şi un putea 
fi decăt un simplu armistiţifl. Cir
cumstanţele sunt pentru noi. Să pro
fităm dar.*

Noutăţile, căte ne vin din străi
nătate, toate ne arată că relaţiu- 
nile, pănă ieri amicale, dintre Pru
sia şi Austro-Ungaria, aO inceput 
astâ-zl să se răcească din ce in ce 
mal mult.

Neînţelegerea s’a ivit mal ales de

— Curaj, doamnă, curaj 1
Ea înţelese nenorocita şi răspunse ingă- 

nănd cu glasul d’abia în ţe les:
— Mort! mort!
Sub această lovitură grozavă doamna 

Delorge şovăia şi era aproape să cază, ochii
i m  stringeafi şi Krauss întindea braţele 
ca s’o sprijine.

Ea insă ăl inlătnră şi ridicăndn-se prin- 
tr’o minune de energie, str igă :

—  Duceţi-mă la el, voitt să ’1 văz: nnde 
este ?

Omni care vorbise ar&tâ cu degetnl o 
nşe şi răspunse :

—  Colo!
Intr’un avăut nebun, doamna Delorge 

năvăli la acea uşe, şi aşa de tare se isbi 
de dănsa, incăt amăndoă canaturile se de- 
teru de perete.

Atunci se văzn înăuntru odaia de cul
cat d’abia luminată de flacăra anei sin
gure luminări.

Pe pat zăcea corpnl generalului Delorge 
înţepenit şi rece.

Ochii lui mari erau deschişi şi faţa con
tractată păstra ănoă urmele unei grozave 
expresii de oră şi de despreţ.

O spumă sângerată ăi acopereaă buzele 
invineţite.

Haina lui, mânjită de noroid, era des
cheiată la piept, şi una din epolete lipsea.

Pe un fcaun lungă pat, erad pase man
taua cea mare a generalului, pălăria cu.

T I M P U L

la numirea contetulul de Beust ca 
ambazador la Paris. Şi trimiterea 
la Berlin a comitelui Trautmansdorf 
din partea Austro-Ungariei fâcn să 
se accenteze şi mai mult nemulţâ- 
mirile Principelui de Bismarck con
tra procedimentelor primului mini
stru din Viena.

Douâ ziare, cari trec in Germa
nia de foi oficioase, „Magdeburger 
Zeitung* şi „Koenigsberger Zeitung*, 
coprind mal multe articole de o po
lemică viuă contra acestor numiri 
şi permutări in ramura diplomatică 
din paitea Austriei, şi lasă a se în
ţelege că ambazadorul german la 
Viena a priimit deja instrucţiunile 
trebuincioase spre a combate orl-ce 
veleităţi din partea d-lu( Andrassy, 
cănd ele ar tinde la depârtar a po
liticei austro-üngare de vederile ca
binetului din Berlin.

De sunt, saü nn fundate aceste 
ştiri, nimeni nu poate cunoaşte po
zitiv. Pentru orl-ciue insă, care ur
mează cu atenţiune mersul lucruri
lor politice in Europa, şi care cer
cetează diferitele sgomote, ce se a .d 
in cercurile diplomutice de pretutin
deni, apropiind astăzi, pe de o par
te, polemica nemăsuaată din men
ţionatele ziare germane, „Magdebur
ger Zeitung* şi „Konigsberger Zei
tung*, cu ştirea telegrafică, ce ne 
sosi totdeodată din Londra, şi după 
care s’ar afirma posibilitatea unei 
apropiârl politice intre cabinetele : 
austro-ungar, francez şi englez; a- 
vănd toate acestea in vedere, ori
cine, zicem, este in stare a pătrunde 
misterioasele stăruinţe, ce pun toate 
poterile, nu pentru a conjura peri
colul, ci pentru a găsi şi a-’şl asi
gura alianţe, in vederea iminenţei 
pericolului.

De acest pericol vorbi, cu multă 
tem ere, şi ministrul de finanţe al 
Angliei, care, intorcăndu-se din es* 
cursiunile sale politice, se opri pu 
ţin in oraşul Dudley, unde fu ales 
pentru ăntăia oară deputat la par
lament, acum 25 ani; in acest oraş 
dar, vechiă cunoştinţă a s a , minis
trul englez ţinu un noü discurs, in 
mijlocul unei numeroase adunări po
pulare, şi, pe lângă multe alte de- 
taliurl, după ce vorbi de progresul 
ce făcu Anglia in toate ramurele 
activităţel sale, nu uită să accen
tueze, in tr’un mod foarte semnifica
tiv, că Anglia astăzi este mult mal 
bine preparată de pe cât fusese ina- 
intea resbelului din 1854 ; că orga
nizaţia sa militară este, s’ar putea 
zice, perfectă.

Rusia, in timpul acesta, pe lângă 
multe alte pretenţiunl, se ridică 
contra Turciei, se gândi a nu trece 
cu vederea nici cestiunea despăgubi
rilor de resbel. Congresul din Berlin 
departe de a reforma in privinţa a- 
ceasta clausele tractatului de la San 
Stefano, a intârit şi mal mult acele 
coudiţiunl, zicănd că in privinţa a- 
ceasta, împuterniciţii impăratnlul 
Alexandru pot directamente să se 
inţealgâ cu Poarta. Bazându-se dar 
pe această clausă, ruşii pretind că 
nu pot deşerta Rumelia ni ol din a- 
cest punt de vedere că Turcia nu 
le dă vre-o garanţie relativă la plata 
sigură şi exactă a sumei de 400 mi
lioane rable. In adâstare dar, până 
vor primi asemenea garanţii, ruşii 
pretind că aâ dreptnl să stea locu
lui, fără a se incerca măcar de a 
deşerta Rumelia şi oraşul Andria- 
nopole. In darn nenorociţii de turci 
opun şi el dreptăţile lor, invocând 
clauza tractatului de Berlin, după 
care nici o asigurare nu se poate da 
Rusiei in privinţa plăţii despăgubi
rilor de resbe), inainte de a se asi
gura mal ăntăl creditorii anteriori 
al imperiului otoman; in darn tarcil 
pretind că nu există nici o relaţiune 
intre deşertarea Rumeliel şi plata 
desdaunâril de resbel...

Şi din această împrejurare noul 
disentimente intre cele doă Pnterl, 
până ieri beligerante, şi cari poate 
chiar mâine vor începe din nofi os
tilităţile lor!,..

In faţa unei asemenea eventuali
tăţi, care de astădată nu va per
mite Italiei să stea liniştită, băr
baţii politici la Roma se pregătesc 
a stringe rândurile partidelor, fie 
care in partea sa, pentru ca să poată 
da o direcţiune mal puternică, mal 
uniformă, mal înţeleaptă şi mal no
rocită afacerilor exterioare; căci de 
câte ori nu există o dreaptă direc
ţiune in asemenea cestiunl, de atâ
tea ori statul suferă... şi ţara plă
teşte păcatele miniştrilor. Şi rare 
ori se poate nemeri calea cea mal 
limpede şi mnl luminată, cănd cer
tele partidelor intunecâ vedere a mi
nistrului diriginte. Ast-fel dar, d. 
Gairoli, dupe câte ne asigură zia
rele din străinătate, s'ar fi inţeles 
cu d. Depretis, unul din bărbaţii po
litici cel mal luminaţi al Italiei, şi 
tot de odată unul din cel mal des- 
interesaţl, cari, in faţa trebuinţei 
momentului şi a cerinţelor situaţi- 
unel, inlocuesc ori ce ambiţiune per
sonală, spre a nu realisa de cât bi
nele ţârei.

Ziarele loculnl ne spun d l ;  
Gairoli, ca ajutorul d-lal i i : 1 * 
va putea forma nu numai |  
cabinet, foarte şi înţelept, di |  
odată va obţine şi o majo 
Cameră ; majoritate, nu de 
personale, nici de vederi d< I :> 
ci majoritate numai de iutei| 
liane. Ge observăm mal ii.'- 
ristic âccă in aceste destâit'l 
ziarelor, este posibilitatea j] 
vedea atacat, acest noü tir 
ast-fel compus, şi acea not, 
ritate, formată in parlamer 
zicem, posibilitatea de a s 
şi minister şi majoritatea, 
de cele douâ extreme : sin 
dreapta.

Puţin importă Italiei acegA 
dintre stânga şi dreapta. Nuii 
să prospere, inlătarăndu-se o ţl 
ment netrebnic, care nu poa 
nici un sprijin cauzei publin 
care, din contra, pricinueşte-™ * 
bilor naţionale. Regele, la f iş a  

vede că voeşte să imiteze, ÆÊ. 
dul sëü de a domni, nu nutnrw 
piui lui Victor Emanoii, d l] 
mult âncă esemplui lui L ei 
al Belgiei.., „tw

ALEGERILE COMUJMl

Citim ln „Curierul de B ălii 
In cea de’ntâifi Duminică ■  

noembrie vor Începe alegerii, 
nerale municipale ln toată 11 

Cum vor fi ele Insă? EatiM 
barea ce trebue sâ'şl facă 
iată grija ce trebue se pra® 
fie care.

Că, comuna după cum ol 
ministru de interne este I
statului, numai este nici j . f
ialâ. JK

Că, comuna trebue să fii-
întemeiată pentru ca statu ii.
tare, nn mal Încape nici o' (Iţ.

Că, alegerile trebue să 11 -
cere, luminate şi ln adevănA
pentru ca comuna se devie < |
vârâtă temelie, nici mal pH
vorbă. HDar pentru că acest rezallA 
ricit să se poată obţine, peifl* 
comuna se devie In adevâr cfji 
lie a statului, pentru ca coi I r  
fie bine intemeiată, şi a n  
bine toate aceste, trebue ln 
un guvern liber, sincer şi in< 
şi aceasta ne lipseşte tocmai 

Nn oamenii ce ne guver i 
tâzl, care afi inventat infiuet j 
rală, vor putea face alegeri t 
libere şi neinfluenţate; toal 
cutele lor alegeri, nu ne p 
r&nta noele alegeri.

Nu guvernanţii de astăzi- i . 
lera opiniunile politice să L

penele muiate de ploaie fi sabia scoasă 
din teacă.

La această grozavă privelişte, nenoroci
ta femee rămase înmărmurită pe prag, cu 
ochiul lăţit, cu braţele întinse către ina
inte, ca şi cnm ar fi voit să gonească o 
vedenie înspăimântătoare.

Nn putea crede, nn se putea resemna 
acestei neaşteptate lovituri de moarte...

Aceasta ţinu o secundă.
înainta cletinăndn-se şi căzu peste pat, 

stringănd in braţe cn convulsiunî corpnl 
cel neînsufleţit, lipindn’şi bazele pe bu
zele cele îngheţate şi pentru totdanna a- 
mnţite... ca şi cănd in smintirea durerii 
sale, ar fi sperat că prin căldura sărută
rilor el are să mai încălzească şi să mal 
pornească bătăile inimii, aceleia ce, atăţia 
ani de zile, bătnse numai şi nnmal pentru 
dănsa...

— Biată femee!... şopti anul dintre cel 
doi oameni necunoscuţi, cu glasul aşa de 
tare incăt să’l poată anei Kranas.. Biata 
femee!..

Ea se sonlase deja, şi cu un aer rătăcit 
cu glasul plin de groază strigă :

— Sănge 1 sânge 1 nitaţi-vă 1
Ea întinse in adevăr măinele către el : 

măinele’i era A roşii de sănge.
— Al strigă dănsa, bărbatul meu a fost 

asasinat mişeleşte.
Unul dintre cel doi necunoscuţi, acele 

care deja vorbise, cel mal tinăr, respunsa 
cletinănd capul.

—  Nu, doamnă nul al fost scutit de a- 
ceastă durere şi mal grozavă. Generalul 
Delorge a căzut in dnel.

—  Si după o luptă leală adăogă celult.
Ea ăl privea fără a se părea că’f pricepe

ce spân şi repeta şi dănsa ca nişte cuvinte 
goale de înţeles, pe cari cănta să le pă
trunzi.

— Un dnel 1... o luptă leala!...
De nn moment insă, cel doi necuuos- 

cnţl se consultad intre dânşii cn coada 
ochinlni.

Cel mai tinăr dintre el inaintă, şi salu
tând adănc, z ise :

— Domnă, noi am fost însărcinaţi cu 
o misiune dnreasft şi penibilă... Ne-am in- 
doplinit-o. Si dacă nn mal aveţi a ne da 
vre-nn ordin, dacă nnmai nu v’am putea 
fi de vre-on folos la ceva, vă cerem voe 
a ne retrave.

El aşteptă cn respect nn răspnns insă 
răspunsul na i se date, şi el adăogă:

— lutru căt mă priveşte, doamnă, tot
deauna voin fi la ¡ordinile d -ta le; iată 
carta mea.

In adevăr el pase o cartă de vizită pe 
cămin, făcn nn semn tovarofnlul seu, f i  
amăndoi se retraseră in vărfal dejtelor» 
fără să treacă prin mintea cuiva a'i opri.

Doamna Delorge ingenuchiase lingă  
pat, cn frnntea răzămată pe una din mâi
nile îngheţate ale mortala!, fi’l plăngea.

Petre 1 Petrei iartă-mă! Tu al murit

din pricina mea, care te iubeam 1 . 
m ult.. Da, eu te-am omorit, unic! ţ 
tin !... Această moarte ingrozito' > 
poate că o prevedeal in rioa cănd3 * 
sef se te retragi la Glorière... Si » 
bună n'am voit; en mizerabila, an 
de bunătatea fi de amoral tăd, p a *  
te aduce aici, contra voiinţil taler 
oricărui cuvent, in mijlocul i ni i  
tăi !...

—La Glorière ne aştepta fericin I 
moartea neaşteptată fi ingrozitoas 
ăml şţifi datoria, prea inbitnl ni 
la moarte ca fi 'n viaţă, a ta sa 
deanna şi nnmal a ta l Mei pot ; 
trăiesc după moartea t a , chiar d 
voi una ca asta!..

Afa de sfâşietoare era expresiei 
rării sale, incăt Krans, pănă a tund 
menit de durere lăngă nşe, i se fă| 
mă de ea şi se apropia....

— Doamă zise dănsnl atingănd-ffţlv 
mere. doamnă!

Ea nu’şi întoarse nici cepul ml®V 
buşită de amintirile el plăngea neefl li

Krauss plăngea şi el.
—Doamne sfintei zise densul, a 

nit sărmana, vrea să se omoare. u | . r̂  
facem efi şi eopil ?...

Şi cerea delà Dumnezeii o inspk 
cănd deodată fin ţipăt grozav şi d> n 
răsună in casă.

Raymond, deşteptat in sfărşit d(fl



jn prima ordine. Escluzivis- 
Hjor este prea cunoscut pentru 

ne putem indoi un singur mo-

l>irabilit&ţl conştiinţei şi cunoş- 
da trebui uţile locale ; oameni 

faie liberi, independenţi şi de- 
|| binelui public, cari se facă ca 
[şa să. fie temelia statului nu 
fa agreaţi, şi prin urmare nu 

im&ne ne combătuţi de infiu- 
guvernamentală. Prin urmare 
circulara d-lul ministru 0. A. 

bbi nu mat sinceră nu poate fi, 
yte o adormire, o demagogie, 
jism, şi aceasta se constată, cănd 
[circulara sa Invită pe prefecţi 

alegătorilor instrucţiuni prin 
Întruniri — Nenorocire Insă 

bmitetele de salut public nu 
[există, că alegătorii sunt prea 
inşi de legalitatea şi sineerita- 

l'uvernanţilor noştri, şi că chiar 
|n i l  de bine ce Înconjura la in 

partidul astăzi dominant, ş’aO 
t̂s faţa cu desgust. 

j r  admiţând pentru un moment 
d. C. A. Rosetti de astădadă 

ratide conştiinţă, şi vroind a 
un act cu care se poată &co- 

J  celelalte păcate, este decis a 
Jncer şi vroeşte că alegerile co* 
ijhule să fie după cum manifestă 

circulara sa. Naşte intrebarea 
dl va executa dorinţa sa ? 

Irefecţii actuali a cărora fapte 
gjsă pe toată ziua vendictel pn- 

nu sunt capabili de a avea 
menea indiferinţă In alegerile 

Jtmile—Prefectul nostru Villner 
avdnd nenorocitul nostru judeţ 

10 dat spre schiverniseala fa* 
 ̂ Şei sale, interesele nu’l permit a 
_Javea comunele la dispoziţie, 
' ule şi servile ?
i Bi^tiunea este gravă, noi Insă 
 ̂ ^şioăud de astădată ca şi d. mi* 

î s «  C. A. Rosetti zicem alegă- 
jriior faceţi Întruniri căt de dese 
ibateţi şi juminaţivă împreună In 
puţa intereselor locale precum 

privinţa candidaţilor ce vor 
mal multe chezeşil, căci aveţi 

[singuri respunzdtorl de râul ce 
face.

ii s u fe r iţ i  ingerinţele adminis- 
ţjunel şi ori ce ameninţare a 

denunţaţ’o Îndată locurilor cu-

om reveni.

C R O N I C A

cam spâne »Romanul* azi, săm- 
comisia europeană pentrn delimita 

IDobrogeî de Bulgaria va sosi la Si-

Irl a pfecat din Bucureşti şi corni 
p a  însărcinată de guvern pentru diJi— 
Bre. Comisia romană se compune de d 
kil Pherichidi, comisar civil, şl de trei 

Iţiiarl m ilitari: dd. coloneii! Siăniceann 
klie Arion şi Ştefan Eălcoianu. Corni 
jroninnă va avea pe lăngă sine ofiţierl 
pjdaţl de geniu pentrn a face servi-

jnl ce se făcuse, alerga pe jumătate 
răcat.
norocitul copil înţelesese tot arun 
n-se in braţele mamei sale sţrigâ. 

|M o r t! tata e mort!
• te  că aceasta fu măntuirea bietei
i aşa de sdrobită de dnrere! 

j fcibrăţişarea copilului, lacrămile lui 
g® ea’i înecai! obrajii o rechemară iar 
pcooştinţa de sine, la judecată, la viaţă., 
fr  se găndi că dacă e soţie, in acelaşi 

' jp este şi nu m ă , că nu este stăpână pe 
. ţa el, că n'are drept să moară, că este 
ppiilor săi. 

j £ii prin urmare se rid ică, căzu pe un 
*®Mifi şi atrăgănd pe copilul, el Ia sine

¿1-0! copilul meii... copilul meii!.... ce 
f^olprociţi suntem! Do! foarte nenorociţi!... 
A  Astfel steteră mnltă vreme lipiţi unul 
jH mitul amestecăndu’şi lacrimile, pana ce 

I ¡sfârşit doamna Delorge se ridică, lnănd 
¡şfv [ sentimentul datoriilor sale o energie

wă.
Acuma, zise ea către Krans, voii! să 

II tot... sunt tare pot asculta.. vorbeşte.
5 tămpire fără de margini se zugrăvi 
faţa bătrânului şi devotatului soldat.
|  Ce vrei să spnn, doamnă? întrebă el. 
|  Cum a murit generalul. Unde s’a pe
pit duelul, pentru ce şi cu cine ?

Vai, doamnă, na ştifi.
Ce! oameni aceia, cari de sigur eraţi

ciul delimitării. Azi va fi plecat după spui ia 
ziarelor ofioiose to t la Silistra şi dd, I o j  n 
Brătiann şi Mihail Cogălnioeano, cari .se 
vor întoarce luni sau marţi seara. Del) * 
miturea se va face de sigur, potrivit tra 
tatului de la Berlin.

Pe căt ştie foaia radicală, Romanii nu 
vor intra in Dobrogea de căt după ce se 
va sfărşi delimitarea, J după ce ea se va 
face in conformitate cu tratatul de la 
Berlin şi comisia europeană ne va da po
sesiunea. Această lucrare crede »Romăuul* 
că se va face in vre-o zece zile.

a
Isprăvite primarului de Gălaţt.— Vom veni 

cu un act oficial, de mult mai mare im
portanţă, emanat de la insuşl directorul 
ministerului, d. Sim. Mihălescu in ancheta 
ce a făcut aci in luna trecută. Cu mare 
anevoinţă ne puturăm procura o copiă, pe 
care o publicăm mai jos. Aci ee dovedeşte 
lămurit, de către o persoană imparţială şi 
eminamente competintă, jaful ce s’a făcut 
cu banii primăriei, dăndu-96 adjutorulul 
Alexandrescu bani de preumblare pe la 
Vieua, pe căud nu servise o zi şi nici con
cediu nu i se dase. Favoritismul dar şi 
răşipa ia banii oraşului sunt pe faţă do
vedite. Apoi ancheta mai vorbeşte de per
soane ce ţiu locuri de cherestea fără a fi 
chiristigii. Aci d. primar trebue să înţe
leagă şi mai bine pe a oni căciulă şade 
musca. D. primar ăncă este unul din acei 
cari ţin locuri de cherestea fără să aibă 
10 leaţuri de vănzare. Dacă eete chiristi- 
giu, să ne arăta patenta şi comerţul ce 
face, ca apoi să vedem ce zice şi codul 
pena1 * * * 5 despre fnneţiouarii administrativi 
ce fac speculă cu o avere ce le este în
credinţată de a o administra; de nu este 
chiristigin atuucl orăşenii iarăşi trebue 
să ştie cum ţine in mod ilegal acele lo
curi, inpedicănd pe comună a trage un 
beneficiu din licitaţiun3 la care s’ar fi pu
tut scoate şi de onde ar fi résultat desi- 
gnr preţuri mai bene. In tot căzni este 
timp, să dăm cărţile pe faţă, şi lumea să 
judece dacă fromos este d-le primar ca să 
l'ai de la oraş ante dă galbeni pentru nişte 
case proaste in cari se ţine spital, şi să 
ţii locnri de cherestea a comunal fără a 
fi chiristegiu. Opininnea pnblică, înaintea 
căreia ne presintăm fiecare ca faptele şi 
actele vieţii sale, ne va observa şi ’şi va 
da veridictul s e u . Trebue odată să ştie a- 
ceasta lume pană nnde va merge fiecăruia 
patriotismul şi zelul de binele public. Iată 
actul oficial de care vorbim ; in curând 
sperăm că vom putea dobăndi şi copia de 
pe ordinul ministerului relativ la referatul 
anchetei.

Copţii de pe referatul d-lul director 
general al ministerului d ire  d. mi
nistru de interne, in privinţa anche
tei făcută primăriei de Galaţi.

Conformăndn-mS ordinalul d-v. verbal 
m’am transportat in orbea Galaţi, şi faţă 
cn d. primar, in cancelaria primăriei lo
cale, am cercetat toate punctele cuprinse 
in denunţarea anonimă ce primiserăţi şi 
care mi-a fost incredinţată, din care dona 
am crezut că merită a atrage atenţiunea 
d-voastră.

Primul pnnet este :
Că d. Alexandrescu ajutor al primarului

ar fi fost la Viena fără regulă şi că i s’ar 
fi dat diurna de ejator.

Din lncrări şi din declaraţinnea prima
rului resnltă că d. Alexandrescu a lipsit 
de la cornuuă din luna inuie pănă către 
sfârşitul lut septembre, fără să fi cerut 
concedii!, nici de la primar nici de la 
cOneiliQ.

Voind a mă incr dinţa dacă a primit 
diurna, am constatat că mandate s’aU li- 
borat de primăriâ pentrn tot acest timp 
şi pe întregul personal a primăriei, iu care 
figurează şi d. Alexandrescu, dar că acele 
mandate ne pntăndu-se achita de odată de 
către casier din lipsa de fonduri, s’aU a- 
chilat cn acompturl, şi casieral ’rai-a de
clarat că d. Alexandrescu este plătit de 
d-ao, dar că nu a subscris de achitare pen
tru că nn s’a înlesnit.

Al donilea pnnet din denunţare este :
Că primarul ar fi profitând în folosul 

săU de nişte locorl de chiristegerie cari 
aparţin comunei.

Iată faptul aşa cum resultă din acte.
Oraşul Galaţi are pe malul Dunărei nn 

loc a cărei faţadă este de 343 stânjeni 
lineari, pe care se depun lemnele cheres
tele.

Intămpinftnd guvernul reclamări contra 
modulul inposesierii acelnl loc, ia 1863 
s’a numit o comisiuue, compusă de 4 per
soane notabile din Gataţi, care sS’şi dea 
opininnea. — Acea comisinne a încheiat 
alăturatul în copie proces verbal, care s’a 
aprobat de minister şi este lacrătorl şi 
astăzi.

Din acel proces verbal, pentru motivele 
în el oupriuse, resultă că : comisiunea a 
găsit cu cale ca acel loc să fie împărţit 
in trei clase, şi pentru clasa 1 să se plă
tească casei oraşului chiriă anuală 6 gal
beni de un etănjeu liniar, 5 galbeni clasa 
2 şi 4 galbeni clasa 3.

Că acel loc să nu se poată ceda de căt 
în proporţinne de maximum 30 stânjeni 
anei persoane, care nn poate fi de altă 
meserie de căt comerciant de cherestele şi 
sob peualitate a perde local, a plăti chi
ria Ini îndoită, dacă el nu ar fi chiris- 
tigiU sau Iar transmite altei persoane fără 
antorizărea comunei.

Intre posesorii actuali sunt şi persoane 
cari nu mai fac comerţul de cherestele, 
intre cari se numără şi d. primar.

Eu grăbindu-mă a mă intnrna la postul 
mefi, nn am putut constata aceste pe la 
autorităţile competlnte, ceea ce rămâne a 
se face prin cercetarea fie administrativă 
fie finanţiară, se poate lesne proba din 
patentele ce vor fi posedând actnalil chi
ristigii.

Aceste snnt desluşirile ce am putut culege 
asupra celor două puncte din denunţarea 
anonimă.

Rămâne acnm, d-le ministeu, ca d-voa
stră să apreciaţi »dacă nn ajntor de pri
mar poate, cănd va voi, fără nici o formă 
îndeplinită, lipsi Inul intregi de la servi
ciul săfi, chiar trecănd frontiera, să’şi pri
mească retributinne, care, după lege, de 
căt in urma nnnl mandat baza* pe statal 
de servicii!*, şi dacă este bine şi corect 
ca să mai aibă valoare o incheiare a unei 
comisinni numită ad-hoc la 1863 prin care 
se regulează modal închirierii unui loc a 
oraşului şi in urma promulgării legii co

munale din 1864! precum şi dacă bine şi 
corect a fost ca comnna de la 1264 pănă 
astăzi să treacă in budgetele sale suma 
prinsă pe inchirierile loenrilor de cheres
tele» cu o sumă fixă anual, fără ca să se 
pne iu lioitaţiune spre a putea comnna 
să beneficieze de acest venit in cunoştinţă 
de adevărata Ut valoare şi a nu da loc 
la diferite beneficieli.

Semnat Qr. Mihălescu.
*

Miercuri seara, la 11 ore din noapte, a 
sosit Ia Galaţi vaporul- de Ismail, aducănd 
aproape 400 Basarabiei ce emigrai! de *- 
colo. Mulţimea Basarabienilor este aş» de 
mare in G alaţi, căt nu se mai găseşte 
nicio cameră liber i Ia otel, nici chiar case 
private. Articolele de îndestulare încep a 
se scumpi. Otelieril cer preţuri exagerate.

Tot Miercuri noaptea a sosit şi Em. 
Sea episcopul Melhisedek.

•
Credite.—S’a deschis pe seama ministe

rului cultelor şi instrucţiune! publice un 
credit suplimentar de lei 4.200 cn care să 
se poată plăti, pană la votarea bugetului 
annlni viitor, diurna la 6 profesori ce se 
vot însărcina cn predarea limbei române 
in clasele V liceale, după program ‘şi nn 
alt extraordinar de lei 14,603, cu care să 
se plătească reparaţiunile strict necesare 
edificiului teatralul naţional din Bucureşti. 

*
Decoraţii. — M. Sa Domnul, a binevoit 

a acorda înalt Prea Sănţief Sale Calinic, 
Mitropolitul p rim at, inalta antorizaţinne 
pentru a primi şi purta insignele ordinu
lui »St. Ana*, clasa I, asemenea a bine
voit a conferi d-lul doctor in medicină 
Julins Sterk crăcea de cavaler al ordina
lul »Steaoa României*.

D I V E R S E

Poeţi provensali la Paris. — Şirul lung 
şi strălucit al congreselor şi festivităţilor 
ocazionate prin expoziţia universală s’nQ 
încheiat cu serbarea Cigaiieriior. Această 
a80ciaţiune a provensalilor, cari trăiesc în 
onoarea poeţilor din Avignou, cari sunt 
aci annme Aubanel, Roumieux, Félix Gras, 
Arnevielle, Ch. Gros, Martin, Marsal şi 
Leontine Goi rând in banchet splendid, la 
oare aQ lnat parte Între alţii şi proven
salii Alfonse şi Ernest Daudet, Zola, Sa
int-René Taillandier, François Coppée, 
Edouard Thierry, Monserret, Paul Ferrier, 
Arène, Commettant, c’un onvănt aproape 
toate somităţile, originare din sadul Franţei.

Scriitorul dramatic Henri de Bornier a 
présidât adunarea, iar actualul ministru 
al instrucţiei Bardonx din Marsilia, a 
ţinnt nn toast tn sănătatea ini Victor 
Hngo, pe care l-a nnmit poet de model 
şi patriot.

După nenumărate toaste şi discursuri, 
Mounet-Sally şi d-na Favart de la Théâ
tre français declamară poezii provensale 
de Mistral, iar tambnrinorul Buiffun căută 
minunatul cântec de Magii.

Petrecerea se efărşi abia cătră ziuă Intre 
cântece de obor provensale şi danţnri. 
Altfel cei mai însemnaţi poeţi provensali 
Mistral, Ronmanille şi Matthieu, n’aü

lnat parte in mod demonstrativ la ser
bare, pentrncă ea avea totuşi mai malt 
o tendenţă franceză, de căt provensală.

BIBLIOGRAFIE
LIBRARIA SOCEC & CT
annnţă ieşirea de snb tipar a următoare
lor ovrage in ediţiunl noul:

Ah», Metodă pentru învăţarea limbei 
franceze, după ediţiunea 129 a autorului, 
cursul 1-ifi, I. n. 1 25.

AAn, Metodă pentru învăţarea limbei 
germane, dnpâ ediţiunea 83 a autorului, 
cursul 1-ifi I. n. 1.

(prea Uremia. Gramatica limbei româ
neşti partea etimologică pentrn clasele 
gimnaziale, preţul I. n. 2.

Constantinescü D t. B ., Abecedar românesc 
pentrn scoalele publice, ediţiunea 5-a, pre- 
ţol 30 b.

Ciocanele Eustafiu G., Geometria elemen
tară, ediţiunea 9-a, 1. n. 1.

Ciocanele Eustafiu G.t Aritmetica teore
tică şi practică, ediţiunea 9-a, L n. 90.

Gorjan A ., Elemente de geografia pen
trn clasele primare, ediţiunea 16-a, 45 b.

Gorjan A ., Metod de geografie ca ¡las- 
traţioni in text, partea l-a  pentrn clasa 
Ii-a şi IlI-a primară, 60 bani, partea 2-a 
pentrn clasa IV 60 b.

Sub tipar, spre a ieşi in curănd :
Constantencscn Dr. B. Confesinnea orto

doxă, un volum in 8°.
Mica bibliotecă pentru copel, o serie nouă, 

in patra volnme in 4° mare lucrate cn 
mnltă îngrijire şi t t  itul cn mult ameliorat.

La noi spre vănzare :
Cantemir Dr. Dimetrie, Consilii higienice 

pentru creşterea copiilor, 1. n. 3.
(809—6—6 z.

Soliditatea recompensată. Firma Isen- 
tbal k  care ezistâ deja mal bine de jumă
tate secol a funcţionat d’atnnci stabili
mente nn timp aşa de lung ca binronl 
principal al loteriei de bani Hambnrgeană, 
şi de atnnci gi-a recomandat destui de 
bine in toate părţile Europei.

Firma aceasta dispune şi in România 
de mii de clienţi, actualmente d-lor Isen- 
thal k  afi fost numiţi şi din partea gu
vernului german la Brnnsvic ca colectori 
principali al loteriei de bani Brnnsvighiană. 
Loteria de bani de Brnnsvic e aranjată 
întocmai ca cea de Hambnrg. Tragerea prin
cipală Be incepe la 14 Noembre a. c. s. n. 
şi se termină la 6 Decembre a. c. s. n. 
lntr’un timp senrt de numai 23 de zile 
28,500 de preminri urmează a fi câştigate 
in suma totală de 9 milioane 317,066 lei 
noi a se lna desluşiri mai de aproape din 
annncinl d-lor Isenthal & publicat in zia
rul nostru de azi. Avănd in vedere că gn- 
vernol german la Brnnsvic garantează cu 
toată averea statalul pentrn plata esactă 
a câştigurilor, apoi soliditatea acestei în
treprinderi nn poate fi bănnită nioi un 
moment.

Dorinţa noastră este că premial princi
pal de 600,000 lei noi să fie câştigat in 
Bomănis.

C. S. Stoicescu şi D. St. Căli,
nesen, profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofie, Manual de sintaxa ro- 
mână. pentrn şcoalele secnndare, e- 
diţinnea a doua.

martorii generalului, nn ţi-afi spus nimic.
—Nimic.
Ea gândind că vrea să o înşele, să ’1 

emite durerea tâcend, ăi porunci cu vocea 
aspră.

—Vorbeşte voifi sft’ml spui.
Bietul soldat părea că’i desperat.
— Pe onoare» mea, doamnă, răspunse 

el, nu ştii! nimic... Eram aşa de turburat, 
că nn le-am putnt face nici-o întrebare... 
Afară de asta, d-ta mă poţi înţelege foarte 
bine. Cănd am auzit clopoţelul sunând, 
m’am dus degrabă să deschis, căci fără să 
ştifi pentru ce, eram in tr’o nelinişte omo- 
ritoare. înaintea zebrelelor era O trăsură. 
Doi oameni se deteră jos din ea, intrebăn- 
du-mă dacă in adevăr aici este casa gene
ralului Delorge. Fireşte respnnsel *da.» A- 
tuncl afi voit să ştie cu cine afi a face. 
Şi cănd le spusei că sunt in serviciul ge
neralului ca vistavoifi, zisei ă : * Atnnci pa
tern să ’ţi spnnem dnmitale tot... S’a în
tâmplat o mare nenorocire... generalnl a 
fost ncis in dnel 1...» Efi, fireşte că par’că 
mi-a dat cn o măciucă ’n cap, am răs
puns : * Nn se poate.» EI ridicară din 
umeri şi răspunseră : »Se poate foarte bine, 
şi drept dovadă e că corpul ini se află in 
trăsură, şi trebue să ne ajuţi ca să ’1 ur
căm sus.» Apoi m’afi întrebat dacă gene
ralul este insnrat. Am răspuns că da. M’afi 
întrebat dacă doamna s’a culcat. Am răs
puns că doamna aşteaptă pe generalnl şi

că e deşteaptă. Atonei afi zis că mai bine 
poate că s’a întâmplat aşa, că să ne nrcăm 
căt se poate mal binişor, şi pe armă să’i 
condnc lăngă doamna... Ceea ce am şi fă- 
ont, şi restal ăl ştiţi, doamnă.

Po cătă vreme vorbea Kranss, indigna
rea roşea obrajii păliţi ai doamnei De
lorge...

— Âtăta’i to t ; zice dânsa.
— Tot, tot, doamnă, răspunse Eruss.
Nenorocita făcu nn gest de amară iroj

nie, şi zise cu o voce plină de vibrare şi 
de pntere:

— Iată lumea cum este 1 Un om se bate, 
cade mort, şi prietenii lui, martorii lui, 
acea parte cari 1-afi împins la luptă, crez 
că şl-afi plătit ori oe datorie daca adus 
corpul nenorocitului acasă... Sosesc despre 
ziuă, scot cadavrul din trăsură şi ’I aruncă 
văduvei sicăndul: »Iată’ţi bărbatul... Mi
siunea noastră esţe îndeplinită... restul nu 
ne mal priveşte !»

Onesta! Kranss era iu stare să înţeleagă 
durerea nemărginită a doamnei Delorge, 
nn era insă in stare să’I înţeleagă şi să’şi 
esplice indignarea el.

După judecata bătrânului, un duel ne
norocit intra in oategoria accidentelor o- 
bişnuite şi prevăzute, ca bnnioară o trân
tita ră de cal safi o ghiulea de tun. Şi 
moarte de pe câmpul de bătae, ori in duel 
ori in pat, intre al săi, nn i se părea cg 
se deoaibesc intre ele, nici nu vedea dn oe

să se lănguiascâ cine-va mai mult de una 
ori de alta.

Căt despre purtarea oelor doi necunos
cuţi cari aduseseră corpul generalului, şi 
pe care’i credea că’I afi fost martori, i se 
părea aşa de naturală, iucăt le luă chiar 
apărarea.

— Scoză-mă, doamnă, zise dânsul, domnii 
cei doi v’au întrebat dacă vă mal pot fi 
de vreon folos la ceva.

Ea na mal disentâ. Na’şi mal aducea 
aminte de nimic.

— Poate, zise dânsa.
— Ba ăncă, zise bătrăuol vistavoifi, u- 

nnl dintre dânşii şi-a lăsat carta de vizită, 
gi dacă voiţi s’o vedeţi, doamnă...

— Da, dămi-o...
Kranss ăi date carta.
Fa citi cn glas tare s
»Doctoral I. Bniron, strada Des Saus- 

seyes*.
Aşa dar, nn medic asistase la lnptft, safi 

eel puţin fusese chemat indată după sfâr
şitul luptei. Această idee fu pentrn neno
rocita femee ca o uşurare. Ea se gândea 
oă dacă s’ar mal £ putut face ceva pentrn 
bărbatul săfi, a'ar fi făcut.

— EI bine, zise dânsa după un moment 
de refleaţinne, trebue să vedem pe acel 
doctoT Buiron şi să ne sp.ne amănuntele...

— Mă dno, zise Kranss.
Şi plecă chiar, insă doamna Delorge ăl 

opri, zicăndn’I :

Aşteaptă, nn trebne să te dnci d-ta, am 
. nevos de d-ta aici... Dar pe cine trimetem ? 

pe cine ?
In totdenna doamna şi domnnl Delorge 

avuseseră o viaţă retrasă de lume, ca toţi 
oamenii fericiţi cari snnt cnminţl şi ştifi 
să şi Bscnnză fericirea. Insă dala sosirea 
lor in Paris, izolarea lor era desăvârşită. 
Doamna Delorge închinată nnmai şi nu
mai educaţiei copiilor săi, nu căutase să 
intre in relaţii şi nu se intâlnea cu niminl. 
D’abia cunoştea pe oamenii care veneai! pe 
la bărbatul el.

— La cine să mă adresez, repeta ea.
Kranss insă din parteil se gândea şi el.

Astfel deci propuse:
— Dacă m’aşi dace să cant pe vecinnl, 

pe d. Dacondray? Ştii dumneata, doamnă, 
căt ăl iubea ea pe generalnl.

— Da, al dreptate, du-te d<* ’1 roagă.
D’abia sfârşi şi Kranss plecase.
Domnul acela Duooadray pa care mer

gea să ’1 roage era cel mai apropiat ve
cin al doamnei Delorge. Grădina Ini de 
gradina generalul erai! despărţite noma 
printr’nn gard de răsuri. Era nn bătrân 
de treabă care fnsese negustor, şi care se 
lăsase de negustorie după ce făcuse un ca
pital, ce'I da nn venit de doă sprezeoe mi! 
de franci.

(va arma).



T I M P U L
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MAG A SINUL DE L IN G E R IE  DIN V1 ENA
Cfl/w* Victoriei (Mogoşoi), Palatul „l)aciau (a doua prăvălie de la colţul Lipscanicf.)

DESFACERE TOTALA
cu mare scădere de preciu-

iii caosa oamadirei celei mari ala marferilsr.
Cele mal nuoî si cele mal moderne

P R E C U M

şi faste de Piqnet de ărnă, Hăinuţe de copil, mantale de ploie de flanel'
LIM E R IE  PENTRU BĂRBAŢI DAME Ş I COPII

Alegerea oea mal bogaţii şi mare pentru t<5te clasele Societăţii.

OLANDA, CHIFFON şi MADAPOLAM

de orí-ce calitate şi mărime, batiste francesede lind, batiste brodate şi de den- 
tele, batiste colorate etc. etc.

GDL1BK SI MANCHETS PENTRU BARB ATI SI DAME
de oil-ce fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichas de dentelc 

CORSETTE DE FRANCIA ŞI Ge RMMANIA, ROBES DE C h  AMBRES,
D em ie-C a po ts^ L ong- S h a w ls , .  Ş aluri d e  C a ch em ir  n eg ru .

Zestre complete de 8 0 0  fr. până la  5 0 0 0  f r
Ori-ce. comandă in ramurile lingerie* şi broderiei se primesce-şi se va 

esecula prompt in atelierul din Vieţi a.

NOUL PRETIU-CURANT F1CSAT
Fuste de flanelă francesä dif. col. a fir. 8, 9, 11, 15 şi 18.

. ,  ,  .  ,  1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4.50.Ciorapi de Itaă
Flanele de bumbac 1.50, 3.75, 5, 7.
Flanele de l6n& 6, 8. 12.

Brobóde de l6nă fină franci 3.50. 5, 7.50, 9.50.
Plapumă de ldnă curată 18 până la 45 fr.
Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr. 
Capóte * petnru dame, de flanelă a fr. 8.50, 14, 28, 38.
Camisóne de piqnet de érnâ a fr. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piqnet de érnâ a fr. 4. 6, 8.25.
Fuste de-piquet de érnâ a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentru dame, de flanelă francesa a fr. 32. 4], 58 şi 72.
Mantale.*de plóie de ldnă fină a fir. 30, 38, 48, 65.
Cămăşi 'bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. 5, 6, şi 7.
Cămăşi bărbătesci, ca pept,. gulere şi mánchete de Olandă (şi fără 

gatere) a fii, 7, 8, 9:50;
Cămăşi de Olandă fină a ffi&8, 10 şi 15.
Cămăşi de Oxford EnglesescI ctitor. garantate a fr. 4, 6 8.50. 
Cămăşi'pentru dame, de Chiffoncu garnituri şi brodârie a fir. 4,6, 6,7.50.
Cămăşi pentru, dame, de Olandă, simple şi cu broderie a fr. 5.50, 

7.50. 8.50,; şi lO.bff.
Cămăşi pentru/dame de Olandă cu broderii séfl rn dantelă fii-fi. a 

fr. 12, 15, 18, 23. __________
^Cămăşi de nópte de dame séü de bărbaţi a fir. 5, 7, 9, 11 şi 17.

Camisóne simple garnisite a fr. 3.50, 4.50 şi 5.50.____________
Camisóne cu broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9._________________
Camisone cu broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.50, 11,14 şi 17. 
Pantaloni pentrn dame, simple şi garnisiţi a fr. 3. 4, 4.50, şi 5.
Pantaloni pentrn dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9.
Pantaloni pentrn dame, de Olandă fină cu broderie séü deutele a Ir. 

7.50, 8.50, 10.50, şi 12. ________________ _____ _______
Fuste de Costume cu plise a f r .  4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Fuste Costume cu broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9,1 1.50, D.
Faste cu şiep cu plise, cu broderie şi cu deutele a fr. 8.50,11,15, 18, 26.
Corsete de dame a fr. 5.50, l i  şi 14.
6 Gulere bărbătesci calitate bună In 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Mánchete calitatea I-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.
6 Gulere de dame diferite fasóue 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 lină adevărată cu tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14.
6 Batiste de linó cu litere brodate fin a fr. 15, 18 şi 22. 
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4.

Ă6 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.
F<ţe de mese de Olandă albe de 6 persóne a fr. 5.50, 7 şi 8.50. 
Frţe de mese de Olandă albe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34.
Feţe de mese de Olandă albe de 18 persóne & fr. 16, 28, 36, 48, 56. 
Feţe de mese de Olandă damaet 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 fir. 7.50, 9, 11 şi 15.
6 Şervete de ceaitt 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.
1 Bucată de Olandă Rumburg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90.
1 Bucată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.
1 Bucată de Olandă de Rom barg 3 coţi de lat, 21 coţi de lang 

a fr. 35, 48 şi 03.
1 Bucată de Chiffon franţusesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
1 Bucată de percail franţusesc de 45 coţi a fr. 28, 28, 34 şi 42.
I Bucată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33.
Mal multe de 1000 ceti resturi de pânzâ, Chifon, Oxford şi Pichet In cupone de 5, 6, 8,10 şi 15 
cop, se vinde mai alee ftrte eftin, insă numai pânâ când se va sflrşi depositul acestora.

i M a g a sin u l do l in g e r ie  d in  Y ien a
C a le a  y i c t o r i e L i P a l a t r n l  » D a c i a * ,  ( a  d o u a  p r ă v ă l i e  d e  I a  c o l ţu l  L ip s c u n ie l )

Fuste, Capote şi Costumurl de flanelă, Camisone, Ciorapi, Giletee, 
Brobode, de l&uă si de bumbac, PlapămI de flanelă, Camisone, Pantaloni

2

in tote ]&{¡mile, iu bucijl intregl {i jumdt&fl, • provenind din fabrícele oele mal re mi
nute de Boemia (Rumburg), Belgia, Oí anda, Francia fi Engl itera.

EEŢE DE MESE, ŞERVETE. PROSOPE §[ BATISTE

CERNEALA NOUA m a r e  s u c c e s .
M A T H IE U  P L E S S Y  * V E L Q Ü T I N E

este o

Cruce« Legiunei de O n o are  la Exposiţiunea 
Universala d in  1867

CERNEALA NOUA DUBLU-VIOLETA

FĂINĂ BE OREZ

PEN TR U  COPIAT

Adoptata de toate administram celle mail
D e po s it  la r o n  P a p b t ik iu  si Db o o u isti

Bonbóne de plante
CONTRA DURERE! FEFTULUI

de o deosebită specialitate, fora fină, ne- 
eimţibilă, preparată cu Bismut, şi posedă 
calitatea cea fericită, a da feţei omului.

FRESCITATEA NATURALĂ
a tinereţe!.

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

Katarrh, strângere 4 ■ 
piept, ie vindecă pol 
TUBES LEWASSEl .1 

Deposite la töte farmaciile mal bane.' t
ASTMA

C. N. STEFANESCU SAVIT
ARCHITECT

E L E V  M E D A L I A 'J
AL

SCOALE! B l BELLE ABTE BIN P L » '
Membru al Sooietăţei centrale de arohited 

Paris şi Bruxelles, etc.
Anunţă că a deschis un atelier de arc?* 

sub direcţiunea sa.

(SPITZW EGERICH)
pentru vindecarea bólelor de plămâni şi 
de pept, tuşă. tuşă mágáréscá, răguşdlă 

şi flegmélâ bronchială. t

Deposit în Bucuresci la farmacia d-lul 
F. W. Zfimer, şi la d-nil Appel & C-ie.

Doritorii de a face construcţiuni şi i 
manda planuri, sunt rugaţi a se a; 
Strada Cornetului No. 56, în dosul 
Visarion, sau la adminietraţiunea au 
<Jiar. IU

Planta cea nepredabilâ, care pro
duce natura pentrn binele şi vinde
carea omcnilor suferinzi, conţine 
într'Snsa secretai până astădt încă 
nelămurit, a da alinarea grabnică şi 
sigură pelel infla- r r r — — . 
mate ale flegmei, % 'X ^ X j î
ale nodalul gîtle- 1 — 1 Jft
jnlnl şi al sistemei gttlegel, şi prin acesta grăbesce 
vindecarea cât se pote mal iute a acestor organe 
inbolnăvite. Fiind-că noi garantăm la fabricatul 
nostru pentru amestecarea carată de zahar şi planta 
de pept (ipitzwcgerich), rugăm a observa bine marea 
nostră de ccmerdu Înregistrată la autoritatea comer
cială şi iscălitura pe cartonai, căci numai atunci 
va fi adevăratul nostru fabricat.

Victor Schmidt & Söhne,
I Fabricanţi c. r. priv., VUna, Wieden, AUeegame 48.

Singurul deposit pentrn tută România la d-nn ! 
GUSTAV RIETZ, la Stcgul alb, Strada Carol ln 1 
Bucuresci.

wam aw nssisam sM
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Loteria de Stat |

de BRUNSVIO
ultima tragere

cele mai mari şanse de câştiguri!

la 14 Noembrie
a. c. s. n.

să începe ultima şi principala tragere 
a lot Briei de Stat Brunsvic continuând 
fără întrerupere până la 6 Decembrie 
a. o. 8. n. In cursul acestor 23 de zile, 
se trage 28,500 de căştigurl in total e- 
sistă Ir că numai 70,000 lose in acestă 
loterii. Şanse de căştigurl dar fdrte 
însemnate căci mal mult ca jumătate 
a tutor losurilor asistente trebuie să 
câştige negreşit 28,500 câştiguri se im-
part precum urm tiză : LeiÍ noi.

i Cuşti g si Premiu a 600,000
1 Câştig a 400,000
i Câştig a 200,000
i Căşti g a 106.667
1 Căiţi £ a »0,000
2 Câştiguri fie care că te 53.333
2 Câştiguri fie care căte 40.000
3 Căşti gutl fie care câte 26.667

10 Câştiguri fie care căte 20,000
20 Câştiguri fie care căte 13,333
60 Căştigurl fie care căte 6,667

100 Căştigurl fie care câtoe 4,000
200 Câştiguri fie care cât 2,666
600 Căştigurl fie care căte 1,333
800 Căştigurl fie care căte 667
900 Căştigurl fie care căte 400

25,900 Câştiguri fie ctre căte 190
Tóte 28,,500 căştigurl fac tu total suma de

9 milióne 317,066 I. n.
Contra transmiterel a preciulul ofici

almente hotărtt de
L n. 160 pentru losurl întregi originale 

„ 80 pentru losurl jumătăţi originale
„ 40 pentru losurl sferturi originale

subsemnatul biroul principal de loterie 
espedíază aceste lose originale valabile 
pentru toate 23 $ile de trageri, şi in
vestite cu armările statului, in tóte . 
pieţele României prin poată—C stul se 
jóte transmite în moneda hârtiei ro
mână. Fie-care trimitere de lose va fi 
însoţită de programai oficial tradus 
In romftnesce şi dopă terminarea trage
re!, fie-care posesor de lose primesce 
Îndată şi fără ca să mal facă vre-o re
clamat ie lista oficială a tragere!, din 
care lista se constată intr'nn mod fórte 
olar reşultatul tragere!,

Fentru plata eractă a câştigurilor, 
guvernul german la Brunsvig garantezi 
ca t6 'ă  averea grandidsă a statalul, 
asemenea şi achitarea sumelor câştigate 
se făcu sub controlul guvernului ger
man si prin intermediul nostru îndată 
după ce tragerea e terminată. Avem® 
In tóto pieţele mal mari din România 
corespondenţi, in căt putem plăti câş
tigătorilor sumele câştigate chiar la do
miciliul lor şi ev. In monedă de aur ro
mână având In vedere că mal este nu-V 
mal un timp scurt până la Începerea 
termenului de trageri, şi considerând 
circumstanţa că ouontitatea losurilor 
care mal este de dat e prea mică, ru
găm pe onor. amatori a espedía comán
dele lor grabnic şi direct către :

Biroul principal de loterie

Jsenthal & Co.,
HAMBURG (Germania da Nord)

B Corespondăm şi rom&nesce. Perişori din 
România In Hnmnbrg sosco in 70 orc.

îilIMiMlIjiMUîl
DE L'ABBAYE DE FECAMP (FRANCE) 

ESCELINTA, TONICA, DIGESTIVĂ ŞI APERITIIVA,1! 
CEĂ MAI' BUNĂ DIN TÓTE LICORILE

A se cere lodéuna in josuluI VÉRITABLE LIQUEUR BENEDICTINE 
Brevetée e n  F rance e t  à  l'E tranger. curei sticle, eticheta pătrată p IB 

lăndu semnătura directorelui ( f  
ncrale.

AUövenuu i. 1 tí AJcJJtJUÂ u.d ac uăâu¿ce numai la.

(n Bucuresci la d-nîT Gnbler Warlanovilx à  Cp.. agenţT gen.; I. Athanaaia 4  l. Klee. 
A. Fialkowski, I. Ovessa, J . Kaiser, negó cian ţi ; Toma Antoniu, Uimi trie Marin—c», 
C. Saraxi, Fraţii O. 4  D. Tini— co, O. Constantinesco. O. Ridulescu 4 I. Ionesco, 
confîser! ; C, Răcoriţi, farmacist, ţi  la tote firméis mal renumite în celelalte oraşe.

1 6 ,6 0 0  RECOMPENŞ^NATIONAL 1 6 ,6 0 0
F r.

ELIXIR VINOS
Quxna la roche este un Elixir vino» conţinând 

principiele celor 3 specii de qulnqulna.
De ua amaraciune plăcute el este cu mult superior 

vinurilor seu siropurilor de qulnqulna Şl lucrează ca 
aperitif, tonic, sau febrifug, In contra affectiunilor 
»tomachului, a slăbiciunilor, a anemiei şt a frigu
rilor învechite, etc.

r r n n i i « i  oi ac* combinat cu uasat B l
a c e l a ? FERRUGIN0S de fer foarte «saţ
milabila, Quins Laroche devine unul din reconSH 
tuanti cel mal efficacl In contra sărăciei sângelui (e h 
adecoloratiuneilui,* chlorosei, a lym phalism uhM  
aleuzici. a convalescentelor prea lungi; el escit a » ~ ê

I favoriseaza dlgeatiunea, oto.
P A R I S ,  9 9 ,  S tra d a  D ro u o t, «I la  p h a rm a c ta tl .

Deposite la Bocnreei la D-nit Ovessa, Rissdörfer, Ziirner, Brass, Schmetad
Dini bo viei.
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POMI RODITORI, PLANTE {
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Aduc ca onóre la  cunosciinţa amatorilor.ci am de vânzare, o 
colecţiune de copaci roditori toţi altuiţl dejos, şi anume :

PERI noui-ject-şi-opt' specii din cele mal alese din Francia 
şi Belgia.

MERI trel-^ecl-şi-şeae specii din cele'mal fine din Francña, Belgia 
şi Engliterel.

PERSICI din cea. mul renumită grădină din Montreuil, fructul ea 
total extraordinar ca mărime şi parfum.

SPARANGEL plani e ne 2 ani fórte producétóre din speciile alese 
de la cel mal vestiţi cultivatori de la Argén te viile care afi pro
dus Sparangel de o mărime grosime şi gnst care a câştigat admi
raţi unea amatorilor.

fRĂGI fructul fórte mare delicios parfumat.
SMEURĂ fructul mare fructifică până la finele tómnei. Tóte aceste 

spec i aüjdat resáltate remarcabile in grădina d-lul Philippescn.
TRANDAFIRI un s sortiment din cele mal alese şi mai tramóse 

din Francia, Belgia şi Germania, înalţi cu corOnă de 2 ani altuiţl 
şi mal bine de 000 trandafiri In geveciurl pentru grupuri alese 
din speciile cele mal frumóse.

SEMINŢE DE CANTALUPI din vestita colecţiune cultivată in a- 
césti grădină; In paquete.

ACUM FIIND TIMPUL PLANTAŢIUNILOR rog a se grăbi comándele. 
Pentru preţiurl şi detaliurl a se adresa la sub-scrisul; cu acestă 
ocasione exprim gratitudinea mea onorabilelor persóne, care in
ca rajind silinţele mele, m’afi onorat cu scrisori de mulţămire.

fl
X
X
X
X

JEAN YERMEULL1N
Grădinar la D nu G. C. Pbilippescu 

Strada Dionisio No. 42. Bucuresci.
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Societatea Acţionarilor Căilor ferate Române.
P U B L I C  A T I U N E

Conform dorinţei Ministerului de coniercid, va circula ca probă

CU ÎNCEPERE DE DUMINECĂ "in OCTOMBRIE A.
pănfi ia nn a lt ordin

I J M  T R E I V  m ; *  x : t t

1
li

de la  BUC U RE SC I p ân ă  la  M IZ IL  şi de la  B U Z Ë U  până la  BUCURES
Aceste trenuri TOr avea ordinea nrmStóre de mers

Dini in. Post-injj
B n cu resc î............... Buzeu , ...................
C h i t i l a .................. M o n te o r ...................... . . . .  31
Bnftea................... U lm en !................... . . . .  1
P e r i ş ....................... M i s i l ........................... . . . .  ă \
Grivina . . . . A lb e s o t ................... 5| j
Ploesci . . . . ...............  9 38 V.-CfilngSréscS . . .
V.-Uălugărdscă . . Ploesci ...................
Albesc! . . . . Cri vin j ................... g|
M iz il........................... P e r i ş ....................... • • 7 Î

A nto-m cr. B u ftea ....................... Z II C h i t i l a ...................... _ _ . . 71
B n cu resc î.................. Sosire 8 |

sér
V6n(Jarea biletelor de voiagiă precum şi priimirea bagaginlnl şi a m&rfnrilor ]

'fel

iilroul dr anunciuil A. fltri?**' UAmbnrg.

ntnre vites» ae face ca Ia trenările ordinare de voiagiorî.
Bncurcsoî, i#/i» Octombrie 1878. Direcţiunea de Exploatare.


