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IjNSkRŢIUNI ŞI RECLAME: 
q m  30 litere petit, pagina IV, 30 bani 

pa IU, 80 bani, pe pag. II, a lei noi

1“  Reclame 2 lei noi linia.

jiu m e r In capitală 10 bani.

MARŢI, 24 0CT0MBRE

ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRU.

B i u r o u l  R e d a c ţ i e i  ş i  A d m i n i s t r a ţ i e i :  P a l a t u l  * D a o i a » .

ANUL III— 1878.

A K T T J I S r a i T T E I  ••
8e priimetc In atrftinatate : La O-nil Haaim 
ttein <8 Vogler ln Vienna, Walâachgaue loo, 
A. OppeUk ln Vienna, 8tubenbn»tei 2; Uudolj 
Motte in Vienna, 8eileritâtte 2 : Philipp 
Lib In Vienna, Eaebenbaohgame i l  : i .  Lang 
A Comp, ln Pe|ta, Havat-Laf/Ue á  Comp. 
ln Parii, C. Adam 2, Carrefour de la Croix- 
Rouge 2, Parii; Orain é  Comp. Rue Oronoţ 2 Pa
rii; Bug.Uieoud, 139—140, Pleet Street London

Scriiorl nefrancate nu ie primesc.

Articolele nepublioate ie vor arde.

Un număr In Districte 15 bani.

de Bncnresol, 23 octombrie. 
Júrale . . .  .  . 1051/-, 105'|t
[omeni ale . . . .  991 j-j 99 '¡o
Rociar rural . . 92’/î  —

urban . . 85 —
J'onicipal al Capit 9B*|i —
l ’en sil.....................180 —
[toi a ...................  190 —
ImAnia . . . . .  75 —
I unici pal cu premii — —
Jlîomânîl...............  — —
|8 luni . . . . . .  99 60 —

............... 23 10 'lî-

." .' .* .’ .’ .' 123 —

Cursul de Vieua, 3 noembre 
Renta ungarii in aur . . . .  81 79 
Bonuri e teaaur ung., Iernii. 110 25 

■ » » II > 72 50
Impru -utul austr, In h&rtie . 60 40 

> .  » a rg in t. 62 —
Renta auitriaoA In aur . . .  70 95
Lose din 1866 ...........................  112 25
Acţiunile b&ncel naţionale . 788 — 

„ ,  austr. de cred it. 224 35
• „ ungare ,  204 76

A rg in t........................................100 —
D u c a tu l................................... 5 68
Napoleonul..................................98 9
100 mftrcl germ ane...............  57 95

Cnrsnl de Berlin, 3 noembre 
Acţiunile Căilor ferate rom&ne. 35 60 
Obligaţiunile romftne 60/o . . 
Priorităţile C. fer. rom. 8#/i 
împrumutul Oppenheim . . .
Napoleonul..........................
Viena, termen lung...............
Parii » scurt . . . .

82 26 
86 50 

101 50 
16 20

81 10
Calendarul filei 

Marţi,, 24 octombre.
Patronul sile i: Mart. Areta 
Răsăritul soarelui: 6 ore 39 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 69 min. 
Pasele lunel: ultim cuart

P L E O A  H E A  r ^ B N U B I L O R
Bueurescl —Suceava 

Bucuresel . . . . 8.15 n 10.—
Ploescl........... 9.60 n 12.00 i
B r ă i l a ........... 1.58 n 5.46 j  7.151
Tecuci i i . . . .  . 4.38 n 11. ,Oi

• Rom an........... 9.06 d 4.45 4
Suceava,sosire . .12.08 ţ  9.66 n

Bacnreso—Verelorova 
Bucuresel . . . . . .  7.401
P i t e ţ t l ...................... 10.131
Slatina . ...................12.31
Craiova . . . .  • . . 2.20 
VSrdorova, sosire , . 6.—

10,40 <j 
3 . - 4  
6.30n 
3.15 4 
6. - n

6.46 4 
12.30 d 
6.I04 
8.10 n

Snoeava—uncuresci 
Suceava . . . .  6.11 d
Roman.................8.45 4
Tecuci . . . . .  12.30 n
Brăila..................8.08 n
Ploescl. . . . .  7.12 d 
Bucuresol sosire 8.80 4

Verelorova—Bucuresel
Verciorova ...................... 11.25
Craiova..........................8,—
Slatina.............................. 4.45
P ite |tl............................... 7.03
Buourescl, sosire . . . .  9.20 4

8.68
2.46
4.80

Bncnrosoi—Glargln 
Bucuresel.. . . . . . .  9.16 d 6.05 n
Giurgiu, sosire . . . . .  11.35 4 8.27 n

Giurgiu—Bncureucl
Giurgiu............................ 7.26 d 4.55 4
Bueurescl, soeire.............. 9.48 4 7.17 4

Galaţi—Bărboşi
G alaţi................. 1.20 n 826 d 7.30 u
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— 4 8.05 n

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi...............2.55 n 6.25 n 7. u
Galaţi, sosire . . .  3.30 n 7— 8.0. 25n

“ ■ÍEPESI TELEGRAFICE
A L E  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)
(2 noembre, 4 ore seara)

Atena 2 noembre.
tricnpi a primit preşedinţa consilia- 

Je miniştri, cn portofolial afacerilor 
şi provisor acela al finan celor. D.

I conservi portofoliul justiţiei şi va 
[nterimul ministerului din intra. D. 

cordât este nnmit ministru de res- 
d. Ceanaris ministru de marmă.

Petersburg 2 noembre. 
Spele rnse din Transcaucazia s’an pas 
ipe picior de pace.

Londra, 2 noembre.
¡Mi ce guvernul Reginei a presintat 
|2 ot ambre cauinetnlnl din Petersbarg 
justa contra celor din urmi. mişcări ale 
gfilpr rose din Tnrcis. Aceeaşi notă 
[speranţa că armata rasă na va trece 
iniile ocnpate in urmă. căci altmin- 
Snglitera va fi silită să ia măsor! 
banţie.

Paris, 2 neembre.

Iiorialnl diplomatie* zice că cele 
Iri puteri cari n’an cunoscut ăncă 

Itdinşa României: Englitera, Eranţa 
(mania, par hotărite a o recunoaşte 
S dar numai după ce România va e- 

Steipa pe lsraeliţi.
wh'alul* învederează căt de aspră 
fşaată este această procedară pen- 

Eomănia totnşî îndeamnă Romănia 
1 1 une nnei stăruinţe căreia nu se mal 

opune şi d'a se hotări la o reformă 
bate să aibă pentru ea mari avan

cerai delà 8 noembre. 9 ore dimineaţa) 
Londra 2 noemvrie.

By News, zice că gnvernnl francez 
sat poterilor o circulară cn scop d’a 

i ingajamentele luate de congres in 
_ iţa Greciei. Gnvernnl francez sfStneşte

fieri să execute o presiune colectiva 
i Porţii.

Pesta, 2 noembre
khatagul, conform cn propunerea pre- 

Şplul consiliului, fixează pentrn marţi 
s membrilor delegaţiei. D. Tisza 

aserţia că tratatul din Berlin face 
k dependinţe de incheerea unei con- 
1 cn Turcia. El repetă că ia aen- 

I responsabilitatea politicei armate, 
poitele Andrassy na este responsabil 

înaintea delegaţilor. El demonstră 
|t  ţaţele internaţionale na pot fi eăl- 
Edo puterea legislativă a unul stat 

1 clătina bazele dreptului public. El 
pozitiv existenţa stipulaţiilor se
jes presupon nnil că s'ar fi încheiat 
întrevederea de la Reichstad şi incheie 
d tratatul din Berlin.

BUCUREŞTI
.bată, 3 3  octom bre (4  noem.)

toate staturile organizate sunt 
jte de folos general cari, până 

se hotărî, ba chiar până a na 
ine in mişcare, se aduc de gu- 
I la cunoştinţa publicului spre a 
fătate de acel interesaţi, adică 
pntrîbuabilii- Astfel se urmează 

v o ia i in acele ţă r i ce sunt o-

cărmuite de regimul parlamentar, 
dar şi acolo unde domneşte monar- 
chia absolută. Pretutindine, căud 
este vorba saă de o lucrare publică, 
precum înfiinţarea unul canal, de 
joncţiune a rîurilor, strămutarea unul 
cimitir, sădirea unei grădini publice, 
8. a., saă mal ales incă, de veri-o 
însemnată măsură economică or fi- 
nanţiară, precum emitere saă con
versiune de rentă, urcare saă scă
dere de tarife vamale, s. a., guver
nul publica, cu mult înaintea, prin 
organele sale de publicitate, proiec
tul ce se discută in sinul seă, spre 
a deştepta desbaterea acelui proiect 
de cătră oamenii competenţi şi spre 
a fi pus in stare de a cunoaşte ast
fel toate argumentele pro şi contra.

La noi, mal ales, ar fi de cea mal 
absolută necesitate de a se urma ast
fel. Zicem mal ales la noi, pentrucă 
nu mal avem, in organismul nostru 
administrativ, acea instituţiune, nu
mită Consiliul de stat care, compus 
de bărbaţi cu cunoştinţa şi experi
enţa tntulor ramurilor ale ştiinţei ad
ministrative, poate înlocui până la un 
punt oare-care, de şi nu pe deplin, 
prin desbaterile sale stadiul de că
tre cel ce sunt mal de aproape in
teresaţi la tot ce se atinge de ba* 
nul saG folosul public, adică iusuşl 
publicul.

Tocmai la noi insă nu se urmea
ză aşa. Vorbind intr’un mod gene
ral, noi Romăni!, na ştim nici a 
tace nici a vorbi la vremea cuve
nită. Făcând o aplicare specială a 
acestui adevăr, putem afima ca ni
meni nu a împins mai departe a- 
cest sistem de tăcere, saă de vor
bire pe dos ca guvernanţii noştri de 
astăzi.

Nu vom mal aminti acum toate 
ocaziunale unde d-niî miniştrii aă 
spus iu public multe ce nu trebu- 
iaă să spună; nu vom mal aminti 
asemeuea toate ocazinnele unde aă 
tăcut acelea ce eraă datori să zică; 
dacă vorbeaă la vreme multe din 
cele petrecute poate că uu se pe
treceau de loc saă cel puţin se pe- 
treceă alt-fel.

Astăzi ne vom mărgini a supune 
cugetărel cititorilor noştri un singur 
fapt al guvernului actual care va în
temeia intr'un chip strălucit ade
vărul axiome! expuse mal sus.

Cine nu ştie ca de mal biue de 
un an, d. ministru de finanţe nego
ciază la Berlin încheierea unei mă
suri economice, căptuşită cu o mâ- 
sură^fiuanţiară, amândouă de cea mal 
mare însemnătate pentru Romănia: 
vreaă să vorbesc de rescnmpdra- 
rea liniei ferate Roman Vircio- 
rova.

A răscumpăra pe socoteala statu
lui 019 kilometri de drum de fer

de

pe deoparte, contractând, pe dealta, 
uu împrumut de 250 milioane, a- 
proximativ (1) eatâ, dacă nn ne în
şelăm, două măsuri colosale de care 
In orl-ce stat capacitatea finanţiară 
cea mal îmbătrânită cu practica şti
inţei, nu s'ar atinge decât cu sfială 
de sine şi după ce ar fi cules toate 
părerile.

El bine, ce se întâmplă? Fericita 
intru aceasta Agenţia Havas, mal 
fericită decât intreaga Românie, ne 
aduce, sunt acum trei zile, ştirea că 
înţelegerea pentru răscumpărarea 
căilor ferate este desăvârşită. In mo
mentul unde scriem aceste rânduri 
învoiala poate să fie şi iscălită. Şi 
până astăzi, de un an şi mal bine 
decând s’aă început tractarea, cabi
netul, nici prin «Monitorul oficial,* 
nici prin organele sale oficioase nu 
a publicat o iotă măcar despre toată 
această afacere.

Cele două misiuni la Berlin ale 
unul distins consiliar la Curtea de 
Casaţie, cele două călătorii ale d-lul 
ministru de finanţe in persoană, fără 
a mal menţiona nici negociările con 
duse de d. prim-ministru saâ 
agentul nostru in Berlin, şi in fine 
toate amănuntele mici saâ mari 
ale acestei măsuri aă fost iuvâ 
luite in cea mal adâncă tăinuire 
şi dacă principiile liberale ale ca 
binetulul actual iar fi dat un mij
loc de a opri intrarea ziarelor 
străine, toţi Românii, afară de au 
gustul cerc al iniţiaţilor, s’ar afla 
Iu cea mal desăvlrşitâ necunoştinţâ 
despre rescumpârarea proiectată fi 
acum poate îndeplinită, ca cum ar fi 
dacă era vorba de rescumpârarea 
unei linii de la Yeddo la Nanga 
zaki.

Insă ne grăbim a adâoga că nici* 
nu putea să fie altfel. Am avut ne
numărate ocaziunl de a arăta că 
sistemul astăzi domnitor cu par
tidul de la putere este întemeiat 
pe inconsecuenţa. Cum ar fi putut 
el, In ocaziunea de faţă, să vie a 
desminţi esenţa fire! lai.

In adevăr, toate foile radicale, 
expresiune fidelă a partidului, nu 
fac alta de căt a invoca pe toată 
zioa, suveranitatea poporului, opi- 
niunea publică, s. a, acolo chiar unde 
nici suveranitatea poporului, nici 
opiniunea publică nu aă ce căuta ; 
Insă spre a fi consecuenţl cu in- 
consecuenta lor fire, se feresc cu 
cea mal scrupuloasă Îngrijire de a 
consulta acea opiniune atunci când 
consultarea el este o datorie pentrn 
guvern, un drept pentru contribua
bili, şi In or ce caz un folos pen
tru ţară.

(1) Ne este on nepntinţS a da cifre e- 
zaote neounoscSnd bine nnmSrnl obliga
ţiunilor, Acţiunilor şi priorităţilor in cir
culaţia ne.

Am Înţelege Încă tăcerea, când pu
blicitatea ar putea periclita proiec 
tul; In cazul de faţă Insă, cea mal bună 
dovadă că rescumpârarea nu era in 
primejdie de a nu izbuti dacă nu 
s’ar fi negociat in taină, este că 
precum ne anunţă depeşa, răscum
părarea a izbutit de şi toate ziarele 
finanţiare străine de mult cunoşteau 
proiectul şi publicau toate fazele 
negociârilor.’

Nu suntem deci iu adevărul când 
mânţinem că aceasta purtare este 
o imensă iuconsecuenţâ?

Sau dacă nu este incousecuenţă 
dacă este altceva, atunci cerem a 
ni se arăta ce poate se fie

Inconsecuenţa este cu atât mal 
mare cu cât cunoaştem in modul 
cel mal autentic fi in toate amănun
tele el opiniunea ce avea d. I. Brâ- 
tianu sunt acum foarte puţini aul 
ăncă, despre rescumpârarea căilor 
ferate, d-lul care astăzi este [aşa de 
zelos pentru desevârşirea el.

Si să uu ni se zică că publicita
tea prin foile străine a putut înlo
cui pe deplin publicitatea din ţară, 
pe câtă vreme o desminţire a gu
vernului putea să vie a ne imputa 
un neadevăr sau o calomnie, pre
cum ni s’a mal intămplat in mal 
multe rânduri pentru ştiri sau pre
vestiri aduse de noi, de şi in armă 
ele s’au adeverit.

In orice caz fie telegrama in ches
tiune adevărată fi falsă, avem drep 
tul de a ruga pe d. ministru de fi 
nanţe de a descleşta gura organelor 
guvernamentale pentru pa ţara să 
poată cunoaşte, iu sfirşit, până la 
ce grad, aă ajuns înţelegerea, pe ce 
condiţiunl se intemeiazâ şi dacă 
convenţiuuea este saâ nu încheiată 
şi iscălită.
Până atunci nu ne putem rosti in 
deplina cunoştinţa de cauza asupra 
operaţiunel finanţiare: un singur lu
cru ne izbeşte. Ne gândim la feri
citul şi iscusitul concesionar al im 
prumutulnl, care, de sine se înţe
lege, s’a silit a cumpăra in număr 
cât va fi putut mal mare acele ac- 
jiuni care nu demult aveaă in Ber

lin cursul de 10 saă 12, cari astă
zi staă la 35, şi pe care după, cum 
citim in ziarele străine, guvernul 
nostru le va plăti cu 60. Iată, in 
mal puţin de un an, nn capital de 
zecimi de milioane întreit, ba poate 
chiar împătrit şi, dacă nu putem 
incă afirma ce folos va trage Romă
nia din rescumpârarea drumurilor 
de fer, putem, cel puţin, zice cu 
toata siguranţă, că concesionarul va 
ave un câştig strălucit.

Aştemptâm de la d. Câmpineanu 
de a ne arăta la rândul săă care 
va fi câştigul pentru ţară.

DI N AF AR Ă

,  Die Presse* din Viena declară 
ca după informaţiunile sale culese 
din izvoare bine înştiinţate, ştirile 
publicate de «Observer* şi «Fam- 
fulla* despre o alianţă a puterilor 
apusene se rapoartâ ma! mult la 
nişte combiuaţiunl de cât la fapte 
întemeiate, şi că amănuntele date 
de «Famfulla* sunt mai ales opuse 
adevărului in ma! multe însemnate 
puncturf.

Foaea austriacă adaogă ca pasul 
făcut de Anglia la St: Petersburg, 
spre a obţine explicaţiunl asupra 
insemnărel proaspetelor mişcări ale 
trupelor ruseşti din Rumelia, apar
ţine carat iniţiativei guvernului en
glez, care in această împrejurare a 
lucrat cu totul izolat.

„Die Presse* zice că să cuvine , 
prin urmare, a primi cn mare re
zerva, ştirea din «Famfulla* despre 
adeziunea Franţei şi despre pres
chimbarea de cugetări asupra ace
stei chestiuni, făcută intre cabine
tele din Viena şi Roma. Ziarul de
clară că nu se poate tăgădui inte
resul ce impinge pe puteri a veghia 
pentru credincioasă îndeplinire a 
tratatului de Berlin , dar că, până 
acum, nu se poate susţine ca ele 
ar fi făcut păsuri comune, nici că 
s’ar fi adunat cn acest scop.

Capitala Spaniei se pregătise la 
25 Octomvrie să primească frumos 
pe regele Alfons, care se ’ntorcea 
din provinciile de la miazâ-noapte 
după o călătorie de mal multe săp
tămâni. Casele eraă împodobite cu 
flamuri, balcoanele cn fel de fel de 
decoruri tricolore. Uliţele de la gara 
de sud şi pân’ la palat eraă pline 
de-o mulţime deasă şi veselă, pe cari 
10,000 de soldaţi cât&ă s-o ţie in 
bună orânduialâ o mulţime, care voia 
să serbeze cea de’ntâi reapariţiune 
iu public a regelui, pe care un do- 
liă dureros' il ţinuse tfei luni de zile 
intr’o penibilă singurătate.

Alfons XII işi încheiase călătoria 
in provinciile dela miază noapte eu 
vizitarea Saragossei, şi intrebninţase 
zilele petrecute acolo, inspectând ca
zármele şi conducând manevrele sol
daţilor săi. A intrat in Madrid, în
conjurat de-un strălucit stat-major. 
Mareşalii Quesada, Concha, Jovellar, 
ministrul de râsboiă vr’o patruzeci 
de generali, o suită strălucită de 
adiutanţi şi de ofiţeri străini eraă 
in urma regelui. O escortă mică de 
gardă călare şi câţiva ofiţeri formau 
fruntea convoiului regal, iar statul 
major urma. Căpitanul general al 
Madridului, Primo de Rivera, călă
rea alături cu regele.

Convoiul se mişcă peste Prado şi



prin strada Âlcala in strig&tele ve
sele ale populaţiunil şi snb o ploae 
de flori, care cădea din balcoanele 
cartirnlul aristocratic. Lăngă Puesta 
del Sol viv&tele şi manifestaţiile spo
riră şi mal mult. Din ziua nunţii 
regale nu se mal văzuse asemenea 
pompă şi atăta viaţă.

Pe Caile Major, una din stradele 
vechi ale populatului oraş Madrid, 
care e atăt de plin de afaceri, acolo 
unde intre case vechi, inegrite, şi de 
vreme se amestecă palate frumoase, 
ca acela al lui Buabi, guvernorul civil, 
unde e Correspondenţa şi Ayunto- 
miento, mulţimea era îndesată şi sa
luta de pe balcoane bun sositul mi
nunatele garde de corp, ce veneafi 
călări inaintea regelui. Alfons XII 
saluta pe frumoasele roialiste, care-I 
aruncaă cununi de flori şi porumbel, 
cănd iată de-alăturl cu casa 93 al 
calei Mayor s’auzi o impuşcăturâ 
Regele 'şl opri calul şi-şi îndreptă 
privirea spre locul unde soldaţii se 
luptaă să scape pe atentator din 
mănile publicului; apoi regele âşl 
urmă mersul liniştit ca pe un cămp 
de paradă zece paşi inaintea statu
lui sfiti major. 0  furtună de acla- 
maţiunl se ridică pe uliţă şi din 
balcoane, pănă ce regele ajunse la 
palat.

In vremea aceasta căpitanul ge
neral al Madridului arestase pe au
torul atentatului. Soldaţii ăl scăpa
seră cu mare greutate din mănile 
poporului iritat.

E un om tănăr de 23 de ani abia 
şi ’1 chiamă Juan Oliver Moncasi. E 
din provincia Tarragona şi a fsst 
pănă acum calfă de butnărie; a de
clarat c’a trăit in Barcelona, unde 
a intrat in relaţii cu Internaţionala. 
Apoi a asigurat, că n’are complici, 
înainte de a sosi la Madrid la 20 
octombre ăşl cumpărase un pistolet 
de buzunar cu hotărirea firmă de a 
şi îndeplini odiosul proiect. El şi-a 
scris ideile şi planurile in documente 
cari s’ati găsit la el şi sunt in acest 
moment in mănile justiţiei. In de
claraţiile Ini s’a incurcat in contra
ziceri, dar n’aă arătat pănă acuma 
nici un semn de căinţă.

Nu e uşor a descrie turburarea, 
ce-a domnit in Madrid după acest 
eveniment. Se poate asigura insă, că 
in toate clasele societăţii şi in toate 
partidele atentatul a produs senti
mente de aversiune şi scârbă şi ni
menea nu deplânge mal mult o ase
menea crimă decât liberalii şi demo
craţii Spaniei. O spun in organele 
lor competente şi in Cortes chiar se 
va ridica un glas eloquent contra 
acestei crime, ce reaminteşte asasi
narea generalului Prin. Regele a pri
mit ovaţiunl de simpatie dela toate 
clasele societăţii şi dela imensa mul
ţime, care-a stat ceasuri intregl sub 
ferestrele palatului. Niciodată, nici 
chiar in vremea morţii sermnnel re
gine, Madridul n’a fost atăt de du
reros mişcat. îndată după atentat 
regele se văzu incunjurat de mini
ştrii săi, veniţi împreună cu d. Cano- 
vas del Castillo. Ambasadorii străini 
veniseră asemenea să felicite pe rege 
şi înalta societate a oraşului veni a- 
semenea spre seară la palat cu a- 
celaş scop. Justiţia ăşl va lua cur
sul, şi fără îndoială Moncasi va fi 
condamnat după formele obicinuite 
ale justiţiei criminale din Spania. 
Această crimă oribilă a întunecat 
toate grijile celelalte şi a făcut pe 
oameni să u ite , că sunt in ajunul 
adunării Oortesilor, convocaţi pe 
ziua de 30 octombre.

Regina Isabella, care se află In 
castelul Fontenay Tresigny lângă 
Paris, aflând despre atentat, a adre
sat regelui Alfons XII următoarea
nonofl& *

Mult iubite fiule! La primirea te 
legramei tale, am crezut numai că 
e un semn de aducere aminte şi 
tocmai mă pragăteam sâ’ţl răspund 
plină de mulţâmire, când îmi veni 
depeşa ambasadorului şi cu ea ştirea 
despre miserabilul atentat, între
prins in contra ta şi de care Dum
nezeu şi sfânta Fecioară te-ad mân
tuit. Astfel aâ făcut şi cu mine, 
cănd eâ, o femee slabă, nu puteam 
face pentru tron, ţară şi instituţi- 
unl ceea ce tu eşti chemat a face. 
Mulţumesc de mii de ori lui Dum
nezeii, scumpe fiule, şi fii Încredin
ţat că muma ta gândeşte în ori ce 
ceas la tine. Te sărut din inimă.

Isabella.

Mişcarea federalistă in Austria

Citim in „le Temps* :
Politica interioară atât de com

plicată a Aastro-Ungariel pare că va 
trebui să se înavuţească cu un ele
ment noâ care pănă acuma se ţinea 
la o parte, insă care ar putea foarte 
bine să intre in scenă in curând.

Se ştie că Cehii aă refuzat tot- 
deuna de a’şl ocupa jeţurile in Ca
mera austriacă sub regimul dualist 
actual in vigoare. El cer pentru Boe- 
mia drepturi egale cu ale Ungariei, 
şi âşl întemeiază speranţele pe re
întoarcerea politicei federaliste.

îndoita criză ministerială din Viena 
şi Pesta este un eveniment fericit 
pentru cauza lor. S’a vorbit despre 
un cabinet in care ar fi trebuit să 
intre elem ente federaliste, cehe şi 
polone; formarea unul aşa cabinet 
ar însemna disolvarea camerelor şi 
nouă alegeri in folosul federalismului.

Depeşa unul corespondent din Vie
na arată totdeodată dispoziţiile* şi 
situaţia partidului ceh.

D. Rieger, capul acestui partid, 
este hotărlt a stărui in abţinere pe 
câtă vreme drepturile Boemiel nu 
vor fi rezervate formal. El nu’şl as
cunde nici mulţumirea ce’I cauzează 
criza interioară nici speranţele ce’I 
inspiră. De sigur el speră să vază 
realizată programa federalistă, adică 
să vază ministerul dorinţelor sale 
ajungând la putere şi inaugurând 
un sistem, in care Cehii dintr’o 
parte, slavii de sud saă Iugo-Slavii 
de alta, precum şi Ungurii, Germanii 
şi Polonii din Galiţia să fie repre
zentaţi prin cinci diete autonome, 
trimiţând deputaţi la un parlament 
central investit cu toate drepturile 
delegaţiilor actuale.

Insă nenorocirea partidului fede
ralist a fost totdeuna o lipsă r&di- 
alâ de inţelegere. Până acum, de 
exemplu, cehii n’ab putut niciodată 
să se înţeleagă cu polonii, pe cari'I 
acuză că urmează o politică de egoism 
ângust, că trafică cu toate ministe
rele in interesul lor particular, şi 
că fac grup in parte sub pretextul 
că nu vor să se lege la nimic, pen
tru că se consideră ăncă pe sine ca 
nişte oaspeţi trecători prin monar- 
chie.

D. Rieger a plecat din Viena fără 
să fi isbutit a se pune in invoială 
cu polonii, precum nici cu partidul 
clerical-feodal.

Polonii, credincioşi tradiţiei lor 
statornice, ar fi incheiat chiar in 
deosebi o punere la cale cu coroana 
şi aă căpătat pentru Galiţia o si
tuaţie privilegiată sub tutela unul 
archiduce.

C R O N I C A

»România liberă" spune eă conferinţele 
corpului didactic primar din capitalii aă ţinut 
pună acum două şedinţe. In aceste două 
şedinţe s’a discutat mijloacele prin care

B’ar putea aduoe o uniformitate şi o în
lesnire in toate caietele trebuincioase şco
larilor din clasele primare, precum şi pănă 
la ce termen ar fi bine să se facă înscrie
rile şcolarilor in clasa I, spre a înlătura 
nenumăratele pedicî ce! întâmpină dd. in
stitutori de clasa I actualmente, cănd şco
larii se inscriQ, conform unul uz adoptat, 
in to t decursul anului.

Pentru uniformizarea caietelor s’a ales 
o comisiune, compusă din dd. St-fănescu, 
N. Sourtescu, I. BeiB, doamnele : Partenifi 
şi Âslan, care va arăta printr’un raport 
special, cum sar putea ajunge la această 
uniformitate de caiete. In privinţa inscierii 
şcolarilor clasei I nu s’a luat pănă acum 
nici o dispoziţiune. .

*
'Trecerea Dunării. Nu incape indouială 

că apropiată este ziua cănd trupele romăne 
vor intra in Dobrogea. Deja un regiment 
de artilerie, unul de roşiori şi al 2-lea de 
linie se apropie spre Brăila, unde vor fi 
pe la 24 cnrent. Corpul de genii! a plecat 
spre Silistra pentru operaţiunea delimitării. 
Case in Talcea s’aS şi închiriat pentru 
autorităţi, iar populaţinnea de diferite na
ţionalităţi face pregătiri din ce in mal în
semnate. Peste 6 arcuri de triumf, trans
parente, etc., sunt pregătite in Tulcea de 
către Romăni, Turci, Bulgari, Tătari şi 
Evrei. Inscripţiunile făcute pe transpar nte, 
fignrele alegorice ce înfăţişează, tălmăcesc 
simţimintele de afecţiune şi nerăbdare cu 
cari Dobrogenii aşteaptă pe Bomăni. Spe
răm dar că foarte ccrend drapelul român 
va fălfăi de la,.Mangalia pănă la Talcea 
şi Măcin. Trecerea principală se pare că 
va avea loc pe la Brăila, unde deja podul 
este aşezat şi o şosea expres făcută de 
corpul de genid intre Ghecet şi Măcin.

»V. Cov."
*

Miercuri pe la orele 10 din noapte gi. 
rantele ziarului Descentralisarea din Giur
giu d. Alexandra Ândreian a căzut victi
mă cursei ce ’I întinsese poliţaiul Âdamescn 
Chiriţescn. — Sbirii poliţii deghisaţt in 
lucrători cu cojoace, in mijlocul a doi gar
dişti, a comisarului Demacof, a şefului de 
gardişti Dianu a doi sub-comisarl Iancn 
şi Muntenescu şi a unu Gheorghe Plaţi, 
care ’1 tărăse prin tot felul de manopere 
mişeleşti in această cursă a fost maltra
tat, lovit şi insultat in modul cel mai bar
bar; Sbirii fiind prinşi de mai mulţi ce
tăţeni care alergaseră din vecinătate, in 
loc de a fi conduşi la poliţie, li s’ad făcut 
vănt de către sus numiţii agenţi poliţie
neşti.

Primarul de Galaţi. — »Vocea Covur- 
lniului înşiră acte, fără niciun comenta 
rid, astfel precum se găsesc în dosare. 
Ele vorbesc singure şi fac fotografia pre
şedintelui sfatului municipal de la 1863, 
d. G. P. Mantu, precum actele de astăzi 
1878 fac singure fotografia to t a aces- 
tuiaşi preşedinte de sfat, sad primar, d. 
G. P. M antu:

Comuna Galaţi posedă pe malul Donării 
o cătime de 527 stănjeni liniari loc afec
tat pentrn depuneri de cherestea. Lăţimea 
este din malul Dunării pănă în şosea. 
Acest loc s’a exploatat în mod foarte ne
regulat de la 1851 pănă la 1862, astfel 
că din astă exploatare comnna are între 
datoriele sale de încasat suma de lei 
33,746 b. 40 de la un Hurşut aga, chi-| 
ria pentru local ocupat de tarsanaua de 
la 1852—1868, samă pe care comuna nu 
o va putea încasa niciodată pentru cu
vântul că Hurşut aga nn mai există.

In anal 1862 municipalitatea de Ga
laţi prin raportai sub No. 1,777 aretănd 
ministerului că locul de cherestea stăpâ
nit de otomanul Abdalah Jassagi, pe re- 
son că termenel închirierii expirase şi 
chiriaşul întrebuinţase red lucrul închi
riat, cere autorizaţiune ca să ’1 închirieze 
la altul.

Ministernl, cu oficia sub, No. 36,104, 
aprobă propunerea şi totodat hotărăşte ca 
toate locurile de cherestea să se dea prin 
licitaţiane în profitai municipalităţii şi pe 
termen de trei ani. Pe baza acestei apro
bări municipalitatea a şi făcut publicaţi- 
unile legale pentru închiriare.

La 22 noembre un număr de cinci per
soane intre cari şi d. Mantu reclamă la 
municipalitate contra acestei măsuri, ce- 
rănd menţinerea statului quo, adică plata 
de câte 2 galbeni pe stănjen.

Municipalitatea a respins cererea, înon- 
noştiinţănd că la 28 se va ţinea licitaţi— 
une publică. La 7 decembre ministerul de 
interne telegrafieazfi să se suspende măsu
rile luate In privinţa arendării locurilor 
ocupate de d. G. Mantu şi alţii pănă la 
al doilea ordin... Municipalitatea răspunde.

ub No. 2,495 ministerului că reclamaţi- 
unea ce a primit şi ea asupra acestui caz 
a răspins’o pe cuvănt că aci se scoboară 
plute de la Peatra, adevăraţii chiristigii 
plătesc acestora cari ad locurile munici
palităţii pănă la 3/>j galben de plută trasă 
pe apă sad pe uscat, pe cănd dăndu-sein 
licitaţiane, preţul nu s'ar sui de căt Ia 
3—4 lei (vechi) de plută. Mai arată 
ăncă că persoanele ce afi acaparat a- 
ceste locuri pe nesimţite ad creat nn 
adevărat monopol, pe cănd chiar interesul 
comerţului cere ca să fie liber şi pe baza 
aprobării anterioare regulează/pentru 26 
decemvrie licitaţiunea publică. In ziua ter
menului fixat prin publicaţiuni ţinendu
se licitaţinne publică, concurenţii Jad ofe
rit pentru 383 jnmătate stănjeni din 527 
suma de 3,927 jumătate galbeni peste pre
ţul ce incasa a tu n c i: afară de aceea ce 
s’ar mai fi prins pe restul de 149 stăn
jeni. Licitaţiunea s’a ţinut pe baza ordo
nanţei ministerului comunicată de prefect 
cu No. 18,576, prin care să revoacă dis- 
poziţiunea suspendării licitaţiunii. Supu- 
năndn-se rezultatul ministerului, s’a şi a- 
probat cu ordinele No. 1634 şi 1918 din 
1864.

La 1 martie 1863, cu ocazinnea vinirii 
unor consilieri noul la sfatul municipal, 
doni din el incheie un proces verbal tin 
zând a anula lucrările de licita ţiane, ce
rând consultarea obştii, şi cel de al treiU 
prin osebită socotinţă mănţine lucrarea. 
Cazul se supune din nod ministernl de in
terne cu declararea că actualul sfat nu ia 
responsabilitatea faptelor celuilalt s fa t, 
lăsând aceste la deciziunea obştii, şi mi
nisterul sub No. 6888 aprobă consultarea, 
obştii. (Spre ştinţă notăm că d. Gh. P. 
Mantu, apărătorul şi cel mal interesat in 
ceşti unea locurilor, era preşedinte al sta
tului municipal.

La 19 maid sfatul to t sub preşedinţa 
d-lui Mantu comunică ministerului că la 
5 aprilie a convocat obştia in No. de 
1,174 persoane spre a decide in C6stiunea 
locurilor de lemnărie de pe malul Dunării 
insă nu a dat nido hotărire. In majoritate 
a convocat apoi tot sfatul o comisione de 
5 persoane spre a face un proiect de re
gulare să impace toate interesele obştii 
şi ale bugetului. Comisiunea convocată la 
11 maid (de 5 persoane) incheie nn pro
ces verbal prin care opinează:

1. Că acei 343 jnm ătate stănjeni ce se o- 
cupă de 11 persoane să se impartă in 3 
părţi egale; clasa I să plătească 6 gal
beni pe an de un stănjen, el. II 5 galb. 
şi cl, III 4 galb. Acest loc măsurăndn-se, 
se va inpărţi la acei ce sunt adevăraţi 
speculatori de la 20-30 stănjeni de pers- 
soane.

2. Toţi acei ce ocupă scheli sunt in drept 
a specula locurile numai pe seama lor, fără 
a le trece sad închiria către altă persoană 
şi la caz cănd s'ar descoperi contram 1, lo
curile să se ia pe seama municipalităţi^ şi ei 
Bă fie ştrefuiţi căte cu 5 galb. pentru fie- 
carejstanjen. Locnlde 60 stănjeni ocupat de 
tarsană să rămăe liber spre a se întrebu
inţa in dispoziţiunea speculanţilor ce a- 
duc cherestele cu amăruntul precum şi 
pentrn descărcarea cerealelorin următoarele 
condiţiuni: a) ori-ce plută nn va fi îngăduită 
a sta la mal mult de căt 8 zile; scoţănd lem
nele pe mal va plăti 3 Iei pe plută mă
runtă şi 10 lei pe plută de lemne rotonde, 
şi aceasta pe termen de 3 luni.

După aprobarea acestui proces-verbal de 
cătră ministrul de interne, s’a numit o co
misiune ca, inpreonă cu inginerul, să mă
soare şi să claseze locurile ocupate de di
ferite persoane.

La 31 august preşedintele sfatulnl (d. 
G. P. Mantu) referează că măsurăndu-se 
locurile 1 s’ad găsit 357 st., cari s’ad in- 
părţit modul următor :

Clasa I  Stănjeni
Agenţia vaporului Prut . . . .  23.
D. Niculae G r id o v ..........................30.
,  Th. Vocu. . . . . . . . .  20.
Otomanul Aii Jasagi . . . . . 30.
D. N. Sabine . . . . . . . .  10.
,  N. S e n ii......................................... 6.
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Clasa II .

D. N. Secuii idem . . . '  , . . 25
» Mircea Mărescu .................. 10.
» Ântachi Io r d a c h i ..................28. ■
» Soare lo a n ...............................11 Va.
» G. P. M a n tu ...............................19.
» Anagnosti Acsentindis . . . ' 9.
Otomanul Suliman sad S. Lazăr. 1(L
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Cldsa I I I

D. Anagnosti Acsentiadis . . . 10.
, G. P. M a n tu ............................... 18.
» N. M o rto p o l........................15*
» A. Pedim onte...............................18*
» Sculi L o g o te t i .....................40.
» G. P. M a n tu ...............................2L

m

Ad rămas ăncă liberi 67 s t ă n je i i^  
păţi de otomanul Hurşut sub u I  > 
Tarsana şi 103 stănjeni aproxim ai. ; 
din faţa carantinei. (Preşedintele f ■- 
Mantu ş’a făcut parte.)

Ne oprim aci. Expunerea noasllj^ 
autentică şi in mare parte cuprind ■ 
tul intreg a memoriului oficial a d t 
spector finanţiar Duca, bărbat emirii : 
competent.

Astăzi negreşit mulţi din propriii 
celor locuri de cherestea ad înceţi i 
mai fi; aparţine insă cetăţenilor d ■ 
d-lui primar seamă despre modul 
administrat această avere şi a inceji 
dela d-sa, care a călcat chiar preej 
nile nrocesnlnî verbal din 1863. n  ..-.i

Alegeri comunale.— Duminecă, 22$ . 
rentei pe cănd cetăţenii ad proieotl 
trunire electorală, d. primar de Galii 
este şi loc.-col. in gardă, ar fi proiil. 
manevră de a chiăma cetăţenii g a iţ 
exerciţie spre a ’I inpedeca indirec t- i 
siste, la întrunire. Libertatea alegeri «ea• I

Sâmbătă, 21 curent, la orele 11 H  
dimineaţa, Esc, Sa d. comite de M 
trămis estraordinar şi ministrul plen. t f  
ţiar al Majestăţel Sale Imperiale şi ■  
Apostolice, a fost primit, împreună c| 
sonalul legaţiunel austro-ungare, lei 
ta l din Capitală, in audienţă oficii! 
ceremonialul prescris.

Esc. Sa d. comite de Hayos a an 
noarea a remite A. S. R. Domnul| 
presenţa d-lui Stătesou, ministru jo-i 
înlocuind pe d. ministru al afaceriiM 
ine care lipseşte din Capitală, scil 
de creanţă cari ’1 acredita in califi 
trămis estraordinar şi ministrn pleni 
ţiar al M. S. Imperatorului Austriei 
ge al Ungariei, pe lăngă persoana A.-l

După audienţa oficială, d. ministr»S 
nipotenţiar a avut onoarea a prezint 
sonalul legaţiunel A. S. R. Domnul! 
la urmă, a fost recondus la ospeldU 
cu ceremonialul ce a presidat la sil

Virtutea militară. — Prin inaltul 
Domnesc s’a acordat dreptnl de a 
medalia Virtutea militară de aur ofii 
ce urmează, din regimentul 8 de linie 
tru curaginl ce a ti arătat in diferite!] 
te in cari acest regiment a fost ai 

D-lui major Dimitriu Gheorge.
» căpitan Bancof Grigorie. : 
» sub-locotenent Stălpeanu \  
» ,  Salacoglu Geoti

Asemenea s’a acordat dreptul sera 
lui Petrescu Cesar, din regimentul 
linie, d’a purta medalia militară de a: 
pentrn serviciul de 12 ani împliniţi 
dul de sergent, cu dreptul de a i 
din fondurile casei de dotaţie a oasf 
300 pe au, pensiune viageră.

»Voce d’Italia* află că comisia ro 
pentru regnlarea Basarabiei, după p 
rea archivelor, a stipulat ca dorinţe, 
vor realiza apoi pe cale diplomatică

1) . Ca să se acorde un termen de , 
pentru ca Românii din Basarabia săi 
guleze afacerile şi să opteze in p i  
naţionalităţii lo r:

2) . Ca despăgubirile pentru iinpro 
tărirea ţăranilor, după legea rurală, i to 
încaseze de Ruşi, dar să se restituie 
tulul romăn, ca el să plătească obligi 
ce-a contractat pentru acele moşii

3) , Ca moşiile mănăstireşti, să se] 
deze de guvernai romăn.

In toate actele ce s’a făcut s’a 
d’a se scrie cuvântul de retrocedare 
schimb.

Delegaţii romăni aă refuzat d’a 
graniţa de spre Dunăre pănă la talv 
braţului Eiliei, pe motivul că tratata 
la Berlin a acordat României delta 
nării, adecă dreptul de proprietate pe 
treg cursul riului.

J .
U
8"

f

Resilierea contractului Regiei Monopol 
tutunurilor dtn România. — Regia a q 
resiliarea contractului; guvernul resf 
asta resiliare, şi noi ziserăm că urât, 
gubitor şi pericolos pentru ţară, e r 
mul ce şi a ales guvernul, căci a respi 
resilierea este a se pune pe calea d#| 
gubirilor, este a ţine o nouă licitaţf* 
în comptul aotualel societăţi; este ini - 
— monopolul fiind discreditat prin 
tragerea actualei companii — că, a a j  
ce va resulta de la noua licitaţiane j  j ■ 
cu 2 sa îi 3 milioane mal mică şi P«4 

ani cu 27 milioane, pe cănd garai 
in măinele guvernului nu este de căt 

,400,000 fr. prin consequeuţă o pagi 
reală de vre-o 25,000,000 fr., fără a co ‘ 
rizicul la oare se eapune statul eu o 1|



t i m p u l

| |  indigeni sa ii streină a c ă r j  so- 
inimenî n’ar putea-o garanta.
! | fiind, terenul respingerii resilie- 

nerea nnel nuol licitaţiunî, nu 
ne convie finanoialmente vor-

ffiie făcut însă ? Să cedăm regiei, 
primim reeilierea, ţi să înlocuim 

nit cu o AlviI asupra cultură şi asu- 
prtaţinnel tutunurilor şi ţigărilor 
Aceasta iarăşi ar fi o mare ca- 
Stotul o repetăm şi acum, nn va 
administreze nici odată singur 

'N| js it fără a perde precum a perdut 
cănd a voit să facă asta încer-

hnl ne spune cu fapte şi cu ţifre 
Issactitate o garantăm, că in curs 
■leat a durat regimul taxelor, statul 
but următoarele sumi:

1869 . . . .  franci 358,873,85
1870
1871

339,458,—
464,905,61
473,893,85

202,912,—

1872 . . . .  
l'-nul an şi urmă- 

ţîţjnăşiţe . . .
Total fr. 1,834,973,31

Ind această sumă prin cinci, ne dă 
pţinne de 362995 franci, care re- 

totalitatea cui turei indigene la ci- 
[725,989 oca pe an, safi 738,089 

tprinzend cantităţile echivalente ce- 
[o acordaţi peroeptorilor.

td acum ca termen de comparaţiune, 
ralturei reale ce se făcea anual in 
[care se estima la 2,200,000 oca, 
| ş b  scădere de 1,461,911 oca pe an, 

a* Ş  pentru cinci ani face 7,309,555 
id şică o perdere seacă pentru stat din 

¡capre care e vorba de 3,654,7773 f

nu după cum arată »Monitorul Oficial* 
adică, c ă :

Moneta (a) cănt. 24 grame 008/ioo a că
rei val. este 4 fr. 79 ct. moneta (b) cănt 
23 grame ®*°/iooa cărei val. este 4 fr. 77 
c i  moneta (o) c ă n i 23 grame 789/ioo a 
cărei val. este 4 fr. 74 ct. moneta (d) 
cănt 23 °7®/ioo a cărei val. este 4 fr. 61 
ot. moneta (e) cănt. 20 grame9,,/ioo a că
rei val, este 4 fr. 03 ct. moneta (f) cănt. 
20 grame 090/ooo a cărei val. este 3 fr. 99 
ct. moneta ruulă din 1876 căntăreşte 20 
graMe 009/ioo n cărei valoare este 4 fr.

De aci se vede clar că e o mare dife
renţă intre greutate şi titlu , admiţănd insă 
titlu l şi greutatea Monitorului ca just! 
calculul este inexat, căci luănd preţul 
după tarifa »Otelului de Monette din 
Paris» din 1873 prin care nn kilogram 
de i°°°/iooo, titlu  era da 220 fr. 55 oen 
tim e , — preţ după care F ra n ţa , Bel 
gia, Italia şi Elveţia calculează, titlul ce 
Monitorele menţionează mal sus de 768x/j 
1000, nu valorează decăt 199 franci şi 48 

centime, şi prin consecuinţa, resultă că 
monetta :

a) care căntăreşte 24 gr. 0#9/ioo nu va 
lorează cum zice franci 4,79 ci fr. 4,07
b) care căntăreşte 23 gr. ’"/soo nu va 
lorează cum zice franci 4,77 ci fr. 4,06
c) care căntăreşte 23 gr. 799fioo nu va 
lorează cum zice franci 4,74 ci fr. 4,03
d) care căntăreşte 23 gr. 079/ioo nu va 
lorează cum zice franci 4,61 ci fr. 3,91

II

* I  jastfel este şi cu încasările efectuate 
jgerfe asupra impor taţiuncl tutunurilor si 

iţi ©•, din străinătate. Perderile statului 
al- fiii din aceste taxe, după datele cele 

I  ce păstrăm, nu s’ar putea cal 
1 la iaşi puţin de 8,000,000 franci, 
‘zebăm acum, este prudent şi in in 
Wteauorulol şi al ţărei, a lepăda 8 
* pe an, venit sigur şi fără rămă

0 cultură de 3 milioane oca pe o
1 de zece mii pogoane, pentru a 
in taxe, 363 mii franci pe an eî- 
ndă, cu o cultură de 725 mii oca 
tindere de 1400 pogoane P Nu cre-

ş  cel mai puţin familiarizat cu 
l economice şi financiare, să nu 

l&zl pericolul la care ne-ar expune 
nea cutezătoare hotărire.

|  de făcut insă ? Pentru a putea res- 
Q la această legitimă întrebare, trebue 

jfln i» linişte şi cu sănge rece 
adevărate care afi silit po regie a 

irirea nestrămutată d’a cere rezi- 
Icontractulul.
■te uze ca şi soluţiunea ce credem 

s'ar putea da cestiunei, vor forma 
I unui al doilea şi al treilea arti- 
numerile viitoare.f

1« de argtut calamitate publică in Ro- 
‘ r-D e  ordinar, n’avem obiceiul d'a 

i*’ ude la scrisori anonime şi n ’am fi 
f de la această regulă, dacă persoana 

serie din Galaţi, nu ne ar fi a rătat 
comis o eroare in articolul nostru 

1« august 1877 prin care ne expri- 
fl&Bupra analisel d-lnl Bernath in ur
li mod:
privinţa Rublă de Ârgint citim in 

torul ofiicial* analisa ei. N’avem in
ia  d’a contesta un adevăr pe care ăl 
[vedea cine-va in toate dicţionarele 
g rii, singură dar indoiala ce ne lasă 
feste d’e se şti evaluarea ce s’a da t 
InluL*

t aceste linii admiteam atunci de 
titlu  [şi greutatea rublei rezultănd 
aliaa Bernath, pentru că nu ne pu- 
ZPţjtel odată trăsni prin minte că titlul 
JL teste a unei monete, pe care o găsesc 

| b in toate dicţionariile monetari, să 
de neesact reproduse prin acea

¡fel fiind, am scăpat din vedere a- 
a face comparaţiunile ce am făcut 
Itimul nostru număr, principala preo- 

|ţiene a noastră fiind d'a observa de- 
■a rublei de argint iar nu un titlu 
date a sa.
ervaţiunea anonimnlul dar e justă 

r ratăm din suflet, că in ţara Bornă- 
n’avem un laboraiorifi de unde să 
căpăta analise esacte şi fondate pe

Kv.
p eeaminat din nod »Monitorul Ofi
l i  găsim că anslisa este cu totul i. 
|tă căci Bnbla Catherina căntăreşte 
f  >2 grame ou titlul de 750/1000, iar

e) care căntăreşte 20 gr. *9</ioo nu va 
lorează cum zice franci 4,03 ci fr. 3,44
f) care cântăreşte 20 gr. 000/ooo nu va
lorează cum zice franci 3,99 ci fr. 3,39

Bubla de argint in fine din 1876 care 
căntăreşte 20 grame 009/ioo, nu valoreazi 
4 franci, ci numai 3 franci 39 centime.

întrebăm pe d. Doctor Bernath şi pe gu 
vern care ăl-a insărcinat a face această a 
nalisă, a ne spune cum a găsit astă solu 
ţiune, căci calculul şefi, din ceea ce con 
statăm, este bazat safi mal bine multipli 
cat ou fr. 199,54 kilogramul, care nu este 
de fel valoarea titlului 768tya /1000 după 
cum zice, ci a titlului 904*/u /1000, care 
este un titlu  imposibil.

Trebue să âdăogăm incă, că Rusia a a- 
ru t pentru fie care batere un alt titlu 
Astfel vedem că Rubla Catherina are un 
titlu  de 7to/io0o, pe cănd Robia din 1876 
are un titlu T/is 1000. Cum dar, întrebăm 
incă odată, d. Doctor Bernath a putut găsi 
că Rubla Catherina şi acea din 1876 afi 
afi acelaşi titlu  de 768 9/a /1000? După noi, 
suntem convinşi, că analysa n’a fost nici 
odată făcută serios,

Mai mulţi cititori ne reproşează aseme
nea, efi de 14 luni aproape de cănd ‘ Curierul 
Financiar» discută chestiunea valoare! Ru
blei de a rg in t, n’am espus nici odată so- 
luţiunea practică in contra acestui flagel 
— resultatul inundaţiunei Rublelor prin 
cursni abnsiv ce li s'a dat,— pentru a in 
pedica catastrofa şi perderea considerabilă 
ce ameninţă avuţia publică. Nu credem să 
merităm acest reproş. Noi am prevăzut vii 
torul cestiunei Robiei, am constatat răul 
la timp şi incă dela naşterea lui, suntem 
insă noi autoritate, guvern ca să facem 
astfel, pentru a inpedica acest răii ?

Cănd un jurnal sau o persoană constată 
unei alteia, că cutare lucru este răii şi că 
continuarea lui va fi mat fatală ţărei, re
sultă oare de aci că cutare persoană sau 
cutare jurnal a luat şi angageamentul de 
a repara acel răfi ?

Anul trecut cănd guvernul romăn fixa 
Rubla de argint la 4 franci, am zis gu
vernului: rău aţi dat această valoare 
Rublei căci ea nu valorează de căt 3 fr. 
şi 391|a centime. Ascultata guvernul con
siliile noastre; ţinuta el seama de sinceră 
şi justa noastră observaţiune? Inundaţiu- 
nea Rublelor in România, respunde cate
goric acestei întrebări. Astăzi rubla in 
urma depreoiărel şi mal mare a argintului 
nu valorează de căt 3 franci 2'|a centime. 
Avuţia publică romănă este prin urmare 
adusă in posiţiunea aceea a suporta 0 
perdere reală şi inevitabilă de la 20 pană 
la 30 de milioane. Plângerile cititorilor 
noştri dar şi protestaţiunile ţărei întregi, 
treboesc a fi indreptate indiscutabil Gu
vernului, iar nu nouă oare nu ne am fă
cut de căt datoria şi ca oameni de finanţe 
si ca patrioţi.

In posesiunea dificilă in care ne aflăm 
actualmente după urma unei greşeli eco
nomice atăt de impardonabile, guvernul 
romăn n’are alte mijloace pentru a Impe- 
dica nn mal mare rău de căt a lua mă
surile următoare:

1, A opri âtrict importaţiunea Ruble
lor, după cum o face Rusia in vastul său 
imperiu.

2. A incepe a scădea gradat preţul rub
lei pănă la o valoare logică.

3. A transforma o parte din aceste ruble 
in piese române de 5 franci.

(Curierul financiar) 
e

»Vocoa Covurluiulul* află că regimen
tul 4 de infanterie a sosit ieri lăngă Brăila 
artăzl va sosi regimentul 1 şi măne re
gimentul 5 tot de infanterie ; după care 
vor sosi regimentul 2 de roşiori şi regi
mentul 1 de artilerie. Intrarea se va face 
se zice la 27 ocl ombre.

Acelaş ziar primeşte că informaţiuni 
positive spnn că populaţia greacă din Dob- 
rogea a luat cea ăntăi, iniţiativa cea mal 
energică la Tolcea pentru frumoasa pri
mire a armatei romăne. Ea aşteaptă cu 
nerăbdare sosirea Românilor.

*
Ministerul de resboifi anunţă că din tim

pul luptelor suportate de regimentul 8 de 
linie, efectele a mai multor rezervişti morţi 
in răsboifi se posedă incă la magazia cor
pului. Sunt rugate dar familiile acestor 
bravi morţi pe câmpul de lupta a prezenta 
cereri la regiment in Iaşi, indicănd nu
mărul şi felul hainelor ce afi avut rezer
viştii. Aceste cereri să fie primite la re
giment pănă la 1 Ianuarie 1879, căci de 
la acea dată ele se vor vinde in profitul 
masei generale de intreţinere.

•
S’afi deschis d-lui ministru de justiţie 

următoarele credite extraordinare, asnpra 
eserciţiului anului curent 1878;

Lei 2,000 pentru diurna şi transportul 
persoanelor ce se vor însărcina a face un 
studifi asupra organisărel judecătoreşti, da- 
tinele şi legislaţia din Dobrogea.

Lei 4,000 pentru diurna membrilor co
misiei ce se va însărcina a transforma 
studiole făcute in proiect de lege s’afi re
gulamente de administraţie publică.

*
Rescump er ar ca căilor ferate.

Citim in »Nene freie Presse*.
Ni se comunică din Belin nrmătoarile 

despre starea de faţă a negocierilor pen
tru trecerea liniilor romăne către guvernul 
romăn, negocieri ce sunt aproape înche
iate: Adevăratele greutăţi sunt cu desă- 
vărşire înlăturate, chiar şi acea ce era 
privită ca cea mal mare, adică chestiunea 
domiciliului. Societatea păstrează reşedinţa 
ei, ca mal naintea in Berlin, şi continua 
existenţa ei fără schimbare. Guvernul ro
măn la răndul săli, devine acţionar al so- 
cietăţel germane ce continuă a exista , 
cumpărând acţiunele şi plătindu-le cu o- 
bligaţiunl de ale statului. Singura greu
tate, insă de o natură destul de neînsem
nată ce mal rămâne a se înlătura, este 
întrebarea, cum să se rozolve câteva pro
cese pendente in România pentru expro- 
priârl de pământ, şi dacă urmărirea lor 
este să rămăe in sarcina guvernului ro
măn.—Domnul Bamberger dela Banca »de 
Paris et des Pays-Bas s* a eşit in Berlin, 
şi chiar astăzi se va incepe ăntăia delibera 
ţiune, ast-fel că se va putea ajunge ăncă 
pe la sfârşitul săptămănei la înţelegerea ho
tărî toare.

Proclamaţia prefecţilor din 
ţinuturile retrocedate.
Cetăţeni din Ism ail,

Toate puterile cele mari întrunite 
In congresul de la Berlin atl ot&rlt 
trecerea voastră supt guvernul Ma- 
iestăţel Sale Imperatorele tutor Ru- 
sielor.

Datori a ne supune otărlrel Înal
tului tribunal al marilor puteri, ad- 
ministraţiunea mea Încetează astăzi; 
vă esprim dar cele mal călduroase 
mulţumiri pentru nobila voastră pur
tare şi puternicul ajutor ce ne-aţl 
dat In timpul administrării noastre.

Ş'acum, poftindu-vfi din ănimă 
toate fericirile ce ănimă vostră do
reşte şi va dori, vă salut pe toţi 
cu cea mal viă iubire şi recuno
ştinţă.

p. prefect de Ismail, T. Murgeanu.

Cetăţeni din B elgrad.
Congresul de la Berlin a otărlt 

a se ceda judeţul vostru In stăpă- 
nirea Maiestăţel Sale împăratului 
tutor Rusielor.

Datori cu toţii a ne supune, Sini 
Împlinesc, retrăgfindu-raS, o datorie 
sântă d'a vă arăta recunoştinţa mea 
şi simţimintele mele de iubire, pen-1

tru concursul ce mi-aţl dat toţi, pe 
timpul cât am avut onoarea d’a ad
ministra acest judeţ.

Prefectul de Bolgrad, C. Poteca.

Cetăţeni din Cahul,
înaltul tribunal al puterilor celor 

mari, a otărlt trecerea acestui ju
deţ supt guvernul Maiestăţii Sale 
împăratul Rusiei.

Datori cu toţii a ne Înclina In 
faţa otârlril puterilor celor mari, 
mă retrag cu personalul administra
ţiei mele şi dar vă rog pe toţi să 
primiţi cele mal ferbinţl mulţumiri 
pentru puternicul ajutor ce 'mi-aţl 
dat In administrarea acestui judeţ.

Vă poftesc toate fericirile ce do
riţi şi vă rog să primiţi espresiunea 
simţimintelor mele de iubire şi de 
recunoştinţă.

Prefect de Oahul, /  Livescu.

D I V E R S E

O turui peşteră. — In Statal Kentnrky 
(Statele-Unite nord americane) s’a desco
perit de curând o nonă cavernă minunată. 
Acea cavernă a fost dejaperenrsă in donă 
direcţiuni de o parte pe o distanţă de 23 
mile engleze, drnmnl No. 1, zis drnmnl- 
mare; cea-laltă pe o distanţă de 16 mile, 
drnmnl No. 2, zis drnmnl-mic. Căile san 
aleele acelei peşteri snnt foarte largi, o 
trasară cn doi cal poate nşor circula pe 
ele intr'nn spaţiu de 11 mile.

Pe drumul No. 1 se găsesc cnrsnrl de 
apă, largi şl adânci din cari nnnl este vi- 
sibil pe o distanţă de 11 mile; dar ca
verna strămtăndn-se la nn loc eşte posi
bil de a ’I urma drnmnl chiar cn luntrea. 
Acea cavernă este, se zice foarte însem
nată; ea ar fi intrecănd in a sa măreţie 
toate cavernele zice de Mamnth, şi chiar 
pe toate cele-lalte deja cnnoscnte.

In mai mnlte părţi a peşterii s’an gă
sit restari momificate. Ele eran închise in 
coşcinge de piatră grosier tăiate, ar fi zis 
cineva că snnt nişte momii egiptene. Pă
mântul este foarte neegal in acea peşteră 
el e semănat cn rădicătnrl destul de con 
siderabile ce probează existenţa vechiă de 
eropţinnlţ violente vulcanice in acel loc- 
S’an dat acelei caverne numele expresiv 
de »Great-Crystal-Cave.* E curios că toate 
peşterile celebre din Kentuky, cum şi cea 
de la Mamnth, se află reunite in aceaşi 
rază lăngă Glascow Junction.

(Vocea Covnrluiului)
•

In casa de invalizi dela Paris afi mnrit 
in zilele treenţe nn veteran in vârstă de 
100 ani, annme Darbory, care s Inat parte 
la campaniile revolnţiunii celei mari, pre- 
cnm şi la ale ăntăinlnl iroperifi. Darboy 
in special a lnat parte şi la espediţia egip
teană a lui Bonaparte, *Figaro» poves
teşte din acele timpnri, nn fapt frumos de 
umanitate săvârşit de invalidai şi vetera- 
nnl Dafboy. Precum se ştie, generalul Kle- 
ber dnpă o revistă militară a fost asasinat 
in Cair la 14 innie 1800 de cătră nn tânăr 
musulman, annme Snleiman. Ucigaşul, dnpă 
ce i s’a ars măna dreaptă, a fost osândit 
a fi tras in ţeapă. Nenorocitul trăi patra 
indelangate oare. Consumat de sete, el in 
zadar se ruga să i se dea puţină apă de 
bău t; nimeni nn îndrăznea să se apropie 
de el. Nnmai nn singur soldat, ce servea 
ca voluntar in armată şi care era postat 
dinaintea victimei, avn milă de bietnl Sn- 
leiman şi’I dete nn pahar cn apă nenoro
citul abia 81 băn şi’şl dete sufletul. Acel 
soldat milostiv era Darboy. El afi locnit 
in casa Invalizilor aproape 50 ani.

*

Un ziar vienez primeşte următoarele din 
Cracovia.

Navigatornl aerian d. Damm s’a inălţat 
zilele trecute din grădina de dare la semn 
din Cracovia nn balon, oare dnpă ce a- 
jnnse la o înălţime destul de însemnată, 
se lăsă in cămpnl satului vecin Crovodrţa 
Locuitorii din acel sat, oari auziseră că 
din Cracovia va faoe diavolnl o călătorie 
magică prin aer, se adunară in nnmăr 
mare şi inannăndn-se ca saliţe şi topoare 
eşiră să primepscă lucrul îndrăcit. In  mo
mentul cănd balonul atinse pămentnl mul
ţimea superstiţioasă năvăli asupră’I cn nn 
strigăt asurzitor şi’l făcu bucăţi. D. Damm 
are o pagubă de vr’o 2000 taleri este 
mnlţnmit că a scăpat cn viaţă.

+
Mihail Zamfirescn

Fost cap al cancelariei Eforiei spitale
lor civile din Bucureşti, in etate de 39 ani, 
a încetat din viaţă in noaptea din 22 spre
23 octombre.

înmormântarea se va face măne, Marţi,
24 Ootomvrie ora 4 după ameazi. Carnl 
funebra va pleca dela biserica OţetarI la 
cimitirnl Belin, unde va fi cermonia fu
nebră.

Familia repansatnlnl roagă pe amicii şi 
cunoscuţii săi d’a considera aceasta ca in
vitare.

BIBLIOGRAFIE___
C- 8. Stoicescu şi D. St. Căli, 

U6SCU, profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofic, M anual de sintaxa ro 
mână, pentru şcoalele secundare, e- 
diţiunea a doua.

D. Mir e s e u .— Aritm etică cn mici 
deprinderi de raţionament cuprin
zând peste 1000 exerciţii de calcul 
şi probleme rezolvate şi enunţate, 
pentru uzul claselor primare şi I-a 
secundară. Un voi. in 8o de 163 
pag. Preţul 1 1. şi 60 b

Enrico Croce. — L a Romauia 
davantz a lt  Europa.

Mărie Nizet.— Bomăniu— Poestes 
routnaines. —  Volum de lux, ediţie 
medievală, tipărită la Bruxelles.

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

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

.Soli* şi »Haben* safi G estiu
n ea  Ovreilor in Romănia, Studii 
politic şi social de Ion Slavici.

N. Scnrtescu.— Istoria Romănilor 
pentru clasele primare.

Irimia (,'rcă. —  Gramatica hvt- 
bel Române.

Dr. Barbu Constantinescu — 
Limba şt literatura ţiganilor din Ro
mânia.

G. Sion. —  Operile principelui 
Contemir, tipărite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brânco- 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de un glosariă. Preţul 3 1. n»

DESFACERE TOTALA
Calea M oşilor 72, 

vis-â-vis de biserica Răzvan

Se vinde de bnnă-voie toate felurile de 
Bijonterie. Argintărie, (antici de Argin
tărie) şi Ceasoarnice cn preţuri foarte scă
zute.

(812—3) Tobias M. Galeş.

A N U N C I U

Se pnblică spre generala cnnoştinţă c& 
de la 11/23 Noembre se va deschide in Ca
pitală nn binrofi sncnreal telegrafic şi de 
poştă uşoară.

Acest binrofi va fi instalat in casele dnpă 
calea Moşilor No. 184, coloarea de negrn, 
şi va avea serviciu complet de zi fiind 
deschis publicului iarna de la orele 8 di
mineaţa şi vara dela 7 dimineaţa pănă la 
9 seara.

ANUNCIU
Un jnne care a practicat mal mult timp 

programa claselor primare şi-a onrsalnl in
ferior din licefi, şi lecţian! de matematică 
— avănd cunoştinţă şi de reglementele mi
litare, doreşte d’a intra intr’nn internat 
safi intr’o familie cn condiţiunile cele mal 
moderate.

Tot d’odatâ anunţă pre dd. păirnţi oe 
afi copii in numitele clase şi ai căror copil 
nn s’a promovat in acest an, că posedă 
cea mal fericită metodă pentru a face pe 
cel mal pnţin silitori (activi) in deatnl 
pentru a pntea fi promovaţi cn deplin 
Succes.

A se adresa la str. Filaret N. 11 — stra
da Craiovel. N. 44.



T I M P U L

C U R T I E I
M O G O S I O A I B I ,  C A S A  Q Ü E C Ê 1S J T J , 2 0
actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urmă jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
L ingerie de tête felurile 
Crayatte Plastron, Régate etc. negre şi colorii 
Um brele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tête lucrurile de modă

MAI MODERATE
j o s g f  «rftCrrcRjiLVJiMi

Furnisornl C ărţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogoşdieî Casele Grecănu.

FURN1S0RUL
20, COLTIUL B U L E V A B D U L U I  SX 

Face cunoscut onor. Clientele, c& i a sosit pentru sesonul 
cele mal moderne, fasône elegante croite, dupe

Costum e com plecte de Fantasie 
R edingote Eardington 
Jaquette Bosphore 
Saceo Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte faséne

PREŢURILE CELE
Se priimeşte şl comiimlî de tdte felurile de haine care 

se efectuétjà cu mare promptitudine.

A3STTJ3SrCIXJ
In Şiua de 11 Noembrie ale coreu tel la 

11 ore de diminăţă se vinde prin licitaţie 
în sala Ooorab. Tribunal Ilfov Secţia III 
Moşia Coeni din districtul Ilfov pisa Olte
niţa. —• Calităţile aceşti Moşit saQ publi
cat iu M onitorul oficial No. 146, din anul 
1878. — Doritori să se presinte la Tribunal 
spre a licita. (813—3)

REICHLICHES NEBENEiNKOMMEN
wird Personen aller Stände, die der den- 
sehen und Landessprache mächtig sind, ge* 
sichert. Schriftliche Anfragen sab 0. T. 549 
abernehmen Haasenstein & Vogler, Wien.

AVIS IMPORTANT

Ara onóre a încnnoştiinţa pe Domnii 
Ingineri topografi precum şi pe Onor. P a
bilo efi am aranjat un Atelier Mecanic in 
S trada  B erzei Ño. 25 după sistemul cel 
mai modern, primind comande şi repara- 
ţidni de instrum ente Geodesice, phisice, 
astronomice, telegrafo-electrice, chirurgo- 
mrdicale etc. etc. cn preciul redns de 50°/o 
procuro şi efectuarea de SunStóre electrice 
â 15 franci de cameră.

Bog pe Onor. d-nl Ingineri a mă onora 
cn comándele d-!or şi am fermă încredere 
în a i convige că până acnm de şi a& plătit 
indoit nn aii fost nici uă dată servit! cn 
lncrărl spre deplina d-lor mulţumire; în- 
sărcinându-mă dar a efectua lucrările cu 
cea mal mare txactitate, soliditate şi prom
ptitudine.

Cn respect 
AMANDUS de HAN

I I s r S C I I l T T I A R E

V-,

DEJA LA 2 OCTOMBRIE A ÎNCEPUT 
în Calea MogoştHel, Hotol Garni Lazar No. 42 vis-à-vis de casele Tiirök

MAREA LIQUIDATIE DE MAI MULTE 1000 BUCĂŢI
DE

Lingerie de Viena şi Paris pentru bărbaţi şi dame
mal mult de 1000 bucăţi costume elegante de flanelă, Pegnoirs pentru dame, un asortim ent colosal de pichet de iarnă ş i n

Bucăţi de p a n ţlă , articole de lină pentru iarnă, mare alegere de zestre r

CARE IN INTERVAL DE 30 DILE PANA LA 2 NOEMBRIE
TREBUE TOTAL 0*3SW * C3UTT■ • 

cu jumătate din pretiul fabrice!
de Ia o mare firmă din străinătate din causa neaşteptatei şi tristei crise comerciale.

/¡nn dnsine cămăşi brodate pentru dame, camisóne de dame, pan- 
j UU ta’óne de 2 franci, 2.50 franci, 8 franci pänä la 10 franci.
5 0 0  t*"Z'ne roc^  brodate pentru dame, de shirting şi H&nelă, de

I 2.50 frasei, 4.50 franci până la 13 franci.500 Peg00'?* elegante, costume, halaturl, de 12 franci, 18
I franci, 24 franci până la 40 franci.
bociţi cămăşi pentru bărbaţi, cămăşi de nâpte, ciorapi fine 
lin Paris şi olatiste englese.

) bucăţi pun jă  cea mal escelentă de Rumburg şi din Belgia, bu
căţi mari de 65 coţi pentru 40 franci, 50 frarcl, 70 până la 100 fr.

m n n bucii'1 pichet de iarnă, barchent, alb şi colorat, 35 coti la 11.! 
iUUU franci, 12.50 franci şi 18 franci.

50

D i 1171 Pf®tm córcófurl, 3 coţi lat fără Cusătură, prosdpe cele 
1 u l i i l a  mal fine, Şervete, feţe de perne de da mast, se desfac cu 

8 franci 12, franci pănă la 80 franci.

ACESTA DESFACERE
durézá numai 30 ţjile până la Sf. Dimitrie şi trebue să fie desfăcute până atunci tóte depositóle cele mari.

Direcţiunea mar ei liquidaţiuni de la Grand Magasin de la Paix
Calea MogoşăeL Hotel garni Lazar 42, vis-à-vis de casele Torok.

f f lr v sjJv#J ^  T* T»¡ •-ÍV3J UM J

HYGIENA PELEI

s » y o;
AU SUC DE LAITU

ED. F IN A U D . F A !
--- V+4---

Acest săpun se deosebeşte prin usctii 
pastel sdle şi prin fineţa mirosului sud: 
ooreşte pelea şi i comunică o frăgeŞi 
preciuită.

Pe timpurile de ger pe lângă aceşti 
trebuesce Întrebuinţată şi pasta callid

Singurul Deposit allfi Aspasinsl Mij

I b l '

A3STXJ3SrCXTJ

Un student al facnltăţal de dre" 
Scolex de sciinţele politice, doresce'rţ 
gaja la vre un domn advocat cai 
ţianile cele mai modest posibil. A B6| 
ţrada  Craiovel No. 44, sau la adm î 
siunea acestui jurnal.

C I ( t  N l P »  doctor în  tf 
V .  VJT. şi ;n ch iru racili» . . .  »—  ■■moşi şi medic specialist pentru bA
copii, dă consultaţi! în tóte filele
până la 5 ore p. in. in strada Colţii !

PO-HO renum ită esenţă japoneză
vindica îndată ori-ce du 

cap se găgeace la farmacia d-lni i  
vis-à-vis de biserica Sărindar,

găsest-e in tote isrmacnle din Univers şi la Paris la JULES FERRE, farmacist 
No. 120 Strada Richelieu, successor a lui Bron; la BucurescI la d-nu I. W. 
ZURNER, farmacist.
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POMI RODITORI, PLANTE

■XXXXX-t-X XXXX^
X 
X 
X 
X 
I

.Nu m.íí suulü tunture progrj-
oivo pentru perlalbl.

O A ttK X V Î* *
a doctoralul * 

JAMES SMITHSON I 
unu singuru Baconu |  

I  SprS-a reda iudatil 
I Părului §i BarboT co16-b 
I  rea loru naturala * 
ţt6ta nuan|ale.

ROIASE ILUSTRAŢI
Apare de trei ori pe septemână : Duminică, Mercur! şi Vineri.

UNTO, i —S 3  n s r C L . T J S x v

conţinând

Adi e ca onóre la cunosciinţa amatorilor' că im  de vendare, o 
colecţii.ne de copaci roditori toţi altuiţl de jos, şi anume:

PERI nouă-dccl-şi-opt specii din cele mal alese din Francia 
şi Belgia.

MERI treî-Şecî-şi-şese specii din cele mal fine din Francia, Belgia 
şi Engliterel.

PERSICI din cea. mal renumită grădină din Montreuil, fructul ea 
totul extraordinar ca mărime şi parfum.

SPARANCEL píame ce 2 ani fórte prcducótóre din apeciile alese 
de la cel mal vestiţi cultivatori de la Argén te viile care afi pro
dus Sparangel de o mărime grosime şi gust care a câştigat admi
raţi unea amatorilor.

FRAGI fructul fórte mare delicios parfumat.
SMEURÂ fructul mare fructifică până la finele tómnel. Tóte aceste 

apee 1 aüjdat resulta te remarcabile In grădina d-lul Fhilippescu.
TRANDAFIRI un asortiment din cele mal alese şi mal frumóse 

din Francia, Belgia şi Germania, înalţi cu coróná de 2 ani altuiţl 
şi mal bine de 600 trandafiri în geveciurl pentru grupuri alese 
din speciile cele mal frumóse.

SEMINŢE DE CANTALUPI din vestita colecţiune cultivată in a- 
riistâ grădină ; în paquete.

ACUM FIIND TIMPUL PLANTAŢIUNILOR rog a se grăbi comándele. 
Pentru preţiurî şi detaliurî a se adresa la sub-scrisul; eu acostă 
ocasione exprim gratitudinea mea onorabilelor persóne, care in- 
curajind silinţele mele, m aii onorat cu scrisori de mulţămire.

JEAN YERMEULL1N
Grădinar la D ou Q. 0. Philippescu 

Strada Dionisie No. 42. Sucurescl.
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ST HONORE-

MtjyNu mat este nevoie d'a se spăla III
ca pulu nici innainte nici Sn * 

I urmă; aplicare simplă, resultatu 
I ¡mmediatu; nu păleză pelea şi 
I n aduce nrcT uă dală vătămare 
| sănetâtiT.

L. LEGRA.ND, parfumoru. 
PARIS.

D O M N U L  S C U M P - A M

Am onore a anuncia onor. Pablic, cit am 
deschis acum a o

Magasie de tapete
Mă voiu sili a putea oferi in to t-d ’a-una 
mare asortm ent de TAPETE şi fac cnnoscnt 
că chiar de acuma snnt forte bine asortat. 

Cn to ta  stima

(793— 3)
H. H O N I C H

Strada Stirbey-Vodă No. 3.

Cli. Pani de Kock
se află de vfinţlare la

TIPOGRAFIA THIEL & WEISS<I
şi la

loti l i t i U  ie iiare atât i i  B o r n e i  cât si i i  distrieti!
Cu No. 24  a început romanul

I  O  A  IST

ING1NERUL-C0NSTRUCT0R
N. A. SOUTZO

Vechiul elev al seo’eî Centrale din Paris, 
care a fost 8 ani In serviciul S tatului, lu
crând la studii şi la esploataţiunea căilor 
ferate, inginer hotarnic diplomat, stabilin- 
dn-so acnm în BncurescI, Strada Dreptă, 
No. 4, e gata  a prunii ori-ce lucrări de 
inginerie, arhitectură, construcţiuni esper- 
tise, ş. c. J. (799—3).

GEORGES SAND,
După dorinţa esprimată din mal multe părţi s’a îuceput cu No. 26 interesantul ror

MISERABILII LONDREI
PI ERRE ZACCONE.

Aceste din urmă două romane se vor publica aşa că câte o fasciculă va cor 
urmarea romanului IOANA şi cea-1-altă urmarea romanului MISERABILII.


