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Cursul du Vienn, 4 noembre 
Renta ungarii În aur . . . .  81 79 
Bonarl e tesaur ung , I emit. 110 25 

.  > i  n  ,  72 50
Impru - itul austr, In h&rtie . 60 40 

»  .  * argint. 82 —
Renta austriacă in aur . . .  70 95
Loge din 1866.......................... 112 25
Acţiunii« b&ncel naţionale . 783 — 

, ,  austr. de credit. 224 25
. „ ungare , 204 76

A rg in t.....................................100
Ducatul ................................  5 58
Napoleonul............................... 98 9
100 mărci germane..............  57 95

Cursul de Berlin, 4 noembre 
Acţiunile (Ailor ferate romăne. 35 — 
Obligaţiunile române 6o/t . . 8l 90 
Priorităţile C. fer. rom. 8°/« 86 75 
împrumutul Oppenheim . . . 101 —
Napoleonul........................  16 20
Viena, termen lung................. — —
Paris »  scurt . . . .  81 10

Calendarul »filei 
Miercuri, 26 octombre.
Patronal s ile i: Mart. Mardan: 
Bâsăritul soarelui: 6 ore 44 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 46 min. 
Pasele lunel: lună nonă

P L B O ^  r 'R .E lS rT T IR .IL O IR .
Buouresel — Saceavu

Bucuresol , 
Ploescl . 
Brăila . 
Tecuci ii .

, 8.15 n 
. 9.50 n 
. 1.53 n 
. 4.38 n

10.—d 
12.00 d 
5.45 4 7.

Roman . . . . .  9.05 d 
Suceava,sosire . .13.08 9

Buouresc—Terelarovu 
Buouresel . . . . . .  7.40 d
P i t e ş t i ..................... 10.134
Slatina  ..................12.81 4

2.204Craiova . , . . 
Vêrdorova, sosire 6.-

Snooava— uucnresci 
! Suceava . . . .  6.11 4 8.46 4

Roman.............8.46 4 12 30 4
154  T ecuci............. 12.30 n 6.10 4
,0 a  { Brăila.............. 3.08 n 8.10 n 8.58
,45 9 Ploescl. . . . .  7.12 d 2.45
55 n I Bucuresol sosire 8.30 9 4.30

Verciurovu—Bucuresci
40 4 J Verciorova............... 11.26 6.—
— 4 C r a io v a .............. ... . 3.— < 6.80
,30 n 81aţina......................... . 4.45 < 9.30
.15 4 Oitejtl. . . ......................7.03 <1 1.08

n I Bucuresol, sosire . . . .  9.20 9 5.20

BucurcscI—tilurgla 
Bucuresci.. . . . . . .  9.16 4 0.i»5 n
Giurgiu, sosire . . . . .  11.55 4 9.27 n

Giurgiu—Bneureucl
Giurgiu.........................  7.26 4 4.55 4
Bueurescl, sosire.. . . 9.48 4 7.17 4

Galaţi—Bărboşi
G ala ţi.................1.20 n 8 26 <1 7.30 n
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— 9 8.05 n

Bărboşi—Gutuii
Bărboşi.............. 2.55 o 6.25 n 7. o
Galaţi, sosire . . .  3.30 n 7— 8.n. 25n

T E L E G R A F IC E
L I  ,T  I 11 PbO t  D I*

(Agenţia Havos)
|ul dela 5 noembre. 9 ore dimineaţa) 

Londra, 4 noembre.

stal adresat emirului Ş ir-A ii de 
rernu! viee-regeluî Ind iilor SI a- 
fmtn pană la 20 noemvrie ca să’şi 

|oscut răspunsul. După atfest tor
tele engleze vor intra imediat pe 

[1 Afganistanului.

Petersburg 4 noembre. 
iţte in *Q o lo s ,: Ruşii doresc a 
pacea, insă situaţia devine alar-

HecelaşI jurnal A. S. I. Marele Duce 
si. înlocui pe generalul Eotzebue 

ămentul VaTşaveî, iar generalul 
B a  lua comanda circumscripţiunii 

re a Caucaiuluî.
Val Kanffmaim sad generalul Ne- 

§ci va fi numit ministru de rgsboid

Pilipopoli» 4 noembre. 
earopeana a Ramelie! începe 

|ui discuţia planului organizării 
rovinei!.

i l

3

BUCUREŞTI
L  3 4  o c t o m b r e  ( 5  n o e m . )

ând* de ier!, intr'o polemică 
m m, zice că rôü, foarte rôü, 
decât rôü face organul con- 

I  cănd spune, că Rusia ar 6 
guvernatul radical noué con- 
(, şi acesta ar fi pe cale d’a 
; asemenea lucruri, după „Ro- 

trebue să le spună cel lip- 
inteligenţă şi patriotism, cel 

Respectă nimic nici pe sine-le

.Românul“ urmează :
1,Pressa* ştie foarte bine că 
ii nu voieşte şi nu poate să 
nouă convenţiunl pentru tre- 

armate şi alte asemenea, 
jjjiunea ar da cu pietre in- 
1 şi Europa s'ar ridica in con- 
fetră... Să nu mal adune dar 

asemenea ştiri ilogice şi ne-
m

|urmare, după .Românul* şti— 
g£ guvernului radical i s’ar fi 

de Rusia o nouă convenţie , 
Lire a fost împrăştiată de zia- 
|e mal acreditate din Europa, 
I ştire ilogică şi necurată; iar 
¡0 relevează, spre a trage a- 

naţiunil asupra guvernului 
II. care a arôtat, de cănd a 
|uterea, că ştie a comitej gre- 
8 acele ce in Istorie poartă 
p e  mult mal aspru; cel ce 
ză ştirea aceasta şi bănuesc 

list guvern, că este in stare să 
o nouă convenţie cu Rusia 

bă, fără a spune niminul ni- 
iână la deschiderea Camerei 
I şi ascultătoare ; cel ce rele- 
1 această ştire pentru a inde- 
Nutn zice d. D. Brătianu, o 
B de conştiinţă cătră ţara lor.

i

aceia sunt lipsiţi de inteligenţă şi 
de patriotism.

Mulţumim .Românului* de aceste 
complimente radicale, 61 mulţumim 
pentru acel ton de elegantă curte- 
nie in polemică, a cărei perdere o 
deplângea mal deunăzi. 61 mulţă- 
mitu cât mal degrabă, pentru că noi 
intre cel d’ântâl am relevat acea 
ştire şi am exprimat temerea, că 
guvernul lucrează cum s’ar zice pe 
sub pământ ca să ne dăruiască iar 
cu vreo surpriză.

Să ne dea Insă voe organul .Scri
sorilor cătră Desmoşteniţi * a’l spune, 
că ştirea aceea nu ne pare atăt de 
ilogică pe căt seamănă că'l pare lai. 
Ilogică, pentru ce? pentru că, cum 
pretinde .Românul“ , guvernul %nu 
voeşte şi nu poate să luchee noue 
convenţiunl pentru trecere de ar
mate şi alte asemenea*? Dar oare 
nu tot acest guvern a voit şi a p u 
tut să Inchee convenţia de la 4 
aprilie? Şi sâ du uităm, că aceea era 
era ântâiul pas, care este cel mal 
greO de făcut; era vorba sâ se des- 
chizâ stavila şi să se dea drumul 
şivoiulul sâ treacă pentru noi; astăzi 
oştirea rusească se află pe pămân
tul nostru, stavila este ridicată de 
mult, şivoiul şi-a făcut matcă peste 
noi şi curge In bună voe. Şi dacă 
Rusia ne cere azi o convenţie, sâ 
nu se prefacă .Românul* şi să În
trebe naiv c ă : .ce nevoie mal are 
Rusia sâ ne ceară convenţie pentru 
trecerea oştirii sale pe la noi, de 
vreme ce tractatul dela Berlin 61 dă 
asemenea împuternicire ăncă pen
tru nouâ luni d’aci incolo ? nu. sâ 
nu se prefacă .Românul* : Rusia de 
sigur nu numai pentru aceasta ne 
cere o nouâ convenţie; e9te ea de 
stul de inteligentă ca sâ nu ne ceară 
ceea ce a re ; dacă ne cere, apoi de 
sigur ue cere să’l dăm ce nu are ş il 
trebue. Pentru aceasta dar, repro
ducând ştirea despre nona convenţie, 
am rostit temerea că guvernul, când 
i s'ar cere de Rusia ca să i dăm ceea 
cel mal trebue, ar fi iu stare să dea. 
Âncâ odată : nu oare tot acest gu
vern a voit şi a putut sâ încheie con
venţia dela 4 aprilie ?

Insă mintosul organ, mintos prin 
aceea că ’şl crede cititorii naivi, ne 
spune pentruce guvernul radical nu 
ar voi şi nu ar putea să facă un aşa 
ceva. Că guvernul nu ar voi să mai in
chee o nouâ convenţie cerută de Rusia 
pentru nouâ trebuinţe ale el, este un 
lucru ce nu ne-ar prea importa, daca 
am şti că guvernul acesta nu poate 
face orice vrea. Daca n’ar putea face 
râfi, ce ne-ar păsa că vrea sâ '1 
facă! Dar sâ vedem poate ori nu ? 
8â vedem „Românul* ce zice, pen
tru ce nu poate guvernul să facă şi 
azi ce a făcut până acn m? „Nu poate

î (guvernul) să incheie nouă conven
ţiunl, pentru trecere de armate şi 
alte asemenea, căci naţiunea ar da 
cu petre intr’ânsul....*

Sfârşim relevând aceste vorbe ale 
„Românului“ .Organul „Scrisorilor câ- 

Itre Desmo9teniţl* ar trebui sâ res- 
vecte cel puţin acum naţia, ce s'a 
arătat a nu fi tocmai aşa de mole
şită pe căt o credea d. C. A. Ro- 
seti, şi sâ o cruţe de asemenea i- 
ronil. O naţie care, numai pentru 
respectul ordinii şi prin instinct de 
conservare, a îngăduit guvernului 
cele săvârşite de dânsul de aproape 
trei ani încoace, dovedeşte că are 
mal multă minte decât a da cu 
pietre: cănd este vorba de a judeca 
şi osândi, ca ştie a o face la tim
pul cuvenit pe căile legale.

cuiva pentru vre-o transacţiune po
litică şi de aceea i s’a dat vânt să-şi 
vază de trebile advocâţeştl. 

„Românul* urmează :

„Oricum ar fi, această retragere 
este cu atât mal regretabilă, cu cât 
nimeni la noi nu înţelesese mai bine 
decât d-sa unul din puntele cele mal 
însemnate din ramura instrucţiunii 
publice*

„Am spus, intr’unul din numeril 
trecuţi al „Românului*, cât de pre- 
judiţioasâ este pentru noi, sub toate 
raporturile, inigraţiunea cea perio
dică a mii de ţineţi Români . care 
9e duc a impopora diferitele şcoale 
din străinătate.

„Milioanele cheltuite acolo pentru 
a aduce in schimb câte o diplomă 
de doctor saă licenţiat, adesea nu
mai diploma fără ştiinţă, acele mi
lioane, dacă s'ar intrebuinţa in ţară, 
ar putea să rădice la noi foarte sus 
nivelul instrucţiunii publice, iar prin 
nsăşl aceasta şi prestigiul nostru 

naţional.*
„Cauza migraţiunil tinerilor, mo

tivul ce se invoca necontenit, pe 
drept sad pe nedrept, este starea 
cea defectuoasă, necompletă, neîn
grijită, a învăţământului superior.* 

„Avem nişte fragm-nte de Facul
tăţi, nişte cadre aşa zicând univer
sitare ; dar nu avem nici o Univer
sitate care sâ poată rivalisa măcar 
cu Universităţile cele de a doa mână 
de prin oraşele cele mal mici ale 
Germaniei.*

„Intr’o asemenea stare de lucruri, 
dacă sunt studenţi puţini, nu e de 
mirare, căci studenţii cel mulţi, vă 
zănd că in ţară nu pot invăţa ma 
nimic, se dac in străinătate.*

In tr adevăr ceşti unea stă aşa —  
ceeace contestăm insă e că d. Cbiţu 
ar fi inţele-o vreodată.

Dî Chiţu, ca şi „Romănul* şi ca 
toşl roşii in genere, pun mâna pe 
idei emise de alţii, pentru a abuza 
de ele nepricepftndu-le pe deplin 

cănd e vorba de o mare prefacere | Cauza că facultăţile noastre sunt 
undeva, când se poate face paradă I rele stă in modul numirii profesori

lor. Şi catedrele de la facultăţi nu 
sunt nimic alta in România de cât 
un obiect vrednic de individia pos- 
tulanţilor. Legea instrucţiei iar e in 
privinţa numirilor de a dreptul rea 
Titluri academice se cer şi nimic 
mal mult. Dar simple titluri acade
mice se cer de la un advocat, 
de la un medic , de la un ju 
decător, de la un amploiat de ad
ministraţie chiar, nu de la un pro
fesor de facultate. Acesta ar trebui 
sâ 'şl 6 dovedit calificarea ştiinţi
fică in alt mod prin scrieri insem- 
mate de valoare necontestabilâ.

E drept că acest titlu e aseme
nea admis de consiliile examinătoare. 
Dar cum? o mică monografie fără 
nici o valoare e de ajuns pentru a 
I numi pe un asemenea postnlant 

la o catedră, care adesea ’şl pre
zintă tesa sa de licenţă ca o scriere 
de merit.

„Românul* afiâ, că d. GeorgeChiţu, 
ministrul instrucţiunii publice, şi-ar 
fi dat demisiuuea.*

„înţelegem urmează „Românul*, 
că d-sa, ca unul din cel mal distinşi 
avocaţi de peste Olt, a făcut unin- 
semnat sacrificii! material prin lunga 
sa şedere in minister, un sacrificiu, 
pe care il impunea greaoa situaţi- 
une a ţării, când fiâ-ce Român, lă
sând la o parte interesele sale par
ticulare, trebuia sâ nu se gândească 
decât numai la binele cel mare al 
naţiunii.

„Timpul începând a se limpezi, d. 
Cbiţu va fi crezut momentul sosit 
pentru a curma sacrificiul.*

Dee-ni-se voie a admite că tim
pul a început in genere a se limpezi 
aşa, încât a sosit momentul, in care 
nu numai d. Cbiţu ăşl va curma sa 
orificiul, ci şi alţii.

E prea adevărat, că roşii aleg toc- 1 
mal timpurile cele mni nefavorabile 
pentru ţară, cănd e resboiâ in zare,

de vorbe late, ca sâ ajungă la pu 
tere, căci in timpuri normale nu pot 
ajunge. Dacă un ministerih conser
vator ar fi făcut una măcar din gre- 
şelele, comise de dd. roşii in poli 
ticâ, d nia-lor, cu toate c’am fi avut 
oştire străină iu ţară, ar fi făcut ma
nifestaţii pe uliţă, ar fi âmblat cu 
jalbe in proţap la M. Sa sad poate 
la consulul ştiut, cu un cuvânt şi-ar 
fi pus iu mişcare toate apucăturile, 
cari ar fi fost numai in stare de-a 
aduce cele mal mari greutăţi asu- 
p a ţării. A spune, că d-nia-lor fac 
sacrificii, stând la ministerifi, e ab
surd. D-lor câtă a veni oricând pot 
şi se duc, cănd trebue sâ se ducă, 
când adecă li se arată uşa.

Cauza pentru care d. Chiţu e tri
mis la primblare, nu ne e cunoscută, 
dar de sigur că nu numeroasele sale 
greşeli ca ministru sunt motivul re
tragerii sale. Se vede că se face loc

Facultăţile noastre sunt atăt de 
slabe şi de puţin frecuentate, incăt 
adesea profesorii sunt mal numeroşi 
de cât elevii. N’ar fi oare mal bine, 
ca facultatea de litere din Iaşi de 
ex. să se desfiinţeze cu totul, sâ se 
creeze catedre Ja Bu-ur^ştl p ntru 
unul sau doi din profesorii mal buni 
de acolo, iar di a restul fondurilor 
sâ se dea stipendii la buni absol
venţi de liceu, ca să se prepare in 
străinătate pentru studii superioare 
speciale? Aceasta ar fi practic şi 
financiar, şi in privirea fondului. 
S’ar desfiinţa o sumă de sinecure 
pentru a pune temelie unul corp a- 
devârat de învăţaţi. Aceşti tineri s’ar 
putea numi apoi la licee, şi^dovedind 
mal tărziu o deosebită aptitudine 
personală— şi la facultăţi.

Căci migraţiunea tinerilor pentru 
ştiinţele istorice şi cele exacte nu 
e atât de mare precum şl inchipue 
„Românul*. Din contra. Cel mal 
mulţi tineri, cari se duc in străină
tate, sunt dresaţi a a porta ceşti unile 
codului civil francez, se fac jurişti. 
Deci tocmai in privirea facultăţilor 
de drept ar trebui o radicală pre
facere şi lărgire a învăţământului 
superior. Aci e singurul teren, in 
care s’ar putea spécialisa munca, 
s’ar putea crea catedre nouă, s'ar 
putea impune prin lege, că de la 
epoca cotare ori cutare numai ti
nerii, cari vor fi studiat dreptul in 
ţara lor proprie, vor putea ocupa 
funcţiuni judecătoreşti şi adminis
trative.

E necontestabil, că emigrarea stu
denţilor In dfept e o adevărată ca
lamitate pentru ţară. Arbstr&cţie fă
când de la milioanele, pe cari le 
cheltuesc In străinătate, şi pe cari 
le-ar pntea cheltui in ţară, mal vin 
alte rele nu mal puţin esenţiale. 
Àntôiü se deprind In centrele cele 
mari c’o mulţime de trebuinţe, în
deplinite ieften acolo, scump la noi, 
trebuinţe cari aci nu se pot satis
face cu leafa de judecător la Pia
tra, Câmpu lung saü Târgul-Jiulul. 
Al doilea ne vin aproape toţi c-o 
omeopatică doză de cunoştinţe, dar 
cu pretenţia de-a se face de-a doa 
zi deputaţi, miniştri, profesori de 
universitate. Aceeaşi advocaţi apoi, 
cari nu ştifi nici dreptul cum se 
cuvine, nu se daü îndărăt de la 
concursuri pentru licee, pentru ca
tedre de la facultatea de litere chiar. 
Afară de asta mal e na alt incon
venient şi mal mare. Facultăţile 
străine, foarte riguroase pentru in
digenii lor, na sunt de loc rigu
roase, ci din contra foarte îngădu
itoare pentru străini. Tineri rfiü 
preparaţi, adesea fără studii liceale 
complete, pleacă In străinătate, 
unde dnpâ 10— 15 luni de dresură



li se dă vânt cu vorb « : Assez fo it 
pour tO rient.

întorşi In ţară —  cu obiceiuri 
ruult mal orientale, de cum s'ar 
crede — Insă ca scoşi de cutie, 
Încep a se forma în grupuri poli
tice şi a pune la. cale ţara. Astfel 
se sporesc pe zi ce marge oamenii 
cari nn ştiâ munci dar cu o mul
ţime de necesităţi, fără ca produc- 
ţiunea naţională să poată ţinea pas 
cu acea sporire, se ’mulţesc consu
matorii puri, ba ăncă rafinaţi şi 
costisitori, fără ca inteligenţa a< es- 
tor tineri să compenseze căt de 
puţin măcar munca reală şi sufe
rinţele reale ale poporului lor.

Găndit-a d. Chiţii la toate aces
tea î De fel.

Şi cu toate acestea „ Românul* o 
susţine, căci iată ce zice :

„Unul din meritele cele mai ne- 
contestabile ale d-lui Chiţu a fost 
d’a se fi g&ndit cu multă stăruinţă 
la Îmbunătăţirea facultăţilor ro
mâne, şi mai ales a celor de Litere 
şi ştiinţe, mai părăsite de cât cele
lalte, silindu-se Insă totd’odată d’a 
da mai multă soliditate învăţămân
tului primar şi secundar, fără care. 
ca un edificitl lipsit de bază, ins
trucţiunea superioară nu poate lua 
o desvoltare matură, un avânt se
rios.*

.Sperăm că succesorul <l-sale la 
ministerul instrucţiunii publice, ori
care ar fi, va şti să profite de în
ceputul făcut şi va duce opera la 
capăt, având necontenit în vedere 
mijloacele d'a împuţina cu încetul, 
d’a reduce la minimum, trista de
şertare a şcoalelor române în fa
voarea celor dm străinătate.“

Facultăţile de litere şi de ştiinţe I
Apoi tocmai acestea aă nevoie 

de concursul străinătăţii. Cele de 
drept ar fi trebuit să atragă atenţia 
d-lui ministru.

Ştim foarte bine la ce vrea să 
facă aluzie „Românul*. La numirea 
celor trei distinşi învăţaţi Odobescu, 
Hâsdefi şi Frollo— ceea ce nu l ’a o- 
prit insă pe d. Chiţu de-a găsi foar
te suficient şi pe d. Crăciunescu, nu
mit pe baza unei teze de licenţă (in 
treacăt vorbinn fără de nici o va
loare reală.)

Măsura cea mai nimerită pentru 
popularea acestor facultăţi ar fi fost 
o’^ p r i n  care să se stabilească odată 
pentru totdeauna, că nu se vor numi 
profesori de licee, de gimnazii şi de 
şcoli secundare in genere de cât cel 
ce vor fi absolvit cu succes cursu
rile universitare.

A doua măsură ar fi fost cură
ţirea acestor fâcultăţi de postulan- 
ţii, ce le ocupă catedrele, cari ştiă 
nimic şi pentru cari caredra e o 
sinecură. D. ministru ar fi trebuit 
să găsească mijlocul pentru aceasta, 
dacă nu vrea să prefacă facultăţile 
in spitale de nevolnici cu mintea.

Astfel e la facultatea din Bucu
reşti d. P. Cernâtescu, numit prin 
surprindere de către locotenenţa dom
nească profesor; sunt la Iaşi d. Vi- 
zanti, Leonardescu ş. a. sunt la fa
cultatea de medicină d. Protici şi 
alţi bulgari, buni de salahorie, nu 
de catedre.

Dar d. Chiţu n’a gândit la toate 
acestea. A pune la loc pe profesorii 
de facultăţi, depărtaţi de predece
sorul săă pentru ignoranţa saă pen
tru negligenţâ absolută, a fost grija 
sa cea de’ntăifi. Daca şi acesta e 
un merit, el e necontestabil.

D. Chiţu a binevoit a cred-1, că toţi 
oamenii aceştia eraţi victime poli
tice, mari invăţaţi, persecutaţi pen
tru adevărurile ce le propagă, des- 
cendinţi direcţi ai lui Qalilei, pe 
când din contra nu eraă decât sad 
ignoranţi saă negligenţl. pe care o 
defectuoasă lege a instrucţiei ăi fă
cuse in aparenţă sacrosancţi.

Adevăratele merite ale d-lui Chiţu 
ca ministru al instrucţiei sunt urmă
toarele :

A ’mpuţinat şcoalele rurale. La 
ce să înveţe mojicul carte, a soco
tit d-nia-lui.

A retras aprobarea esclusivă , pe 
care predecesorul săă o dedes^ u- 
nor cărţi pentru pentru iuvăţâmăn- 
tul primar pentrucu buruiana cărţilor 
rele să inece planta mai gingaşă a 
acelor bune. Dacă acele cărţi apro
bate esclusiv de predecesorul săă, 
aă pătruns, cauza e plivirea gene
rală ce se făcuse puţin înainte , in 
cât se deduse plantelor folositoare 
spaţiul necesar, ca să prinză rădă
cină.

Un alt merit necontestabil al d-lui 
Chiţu este încărcarea şi iDcurcarea 
programelor. Desfidep? pe cineva de 
a ne arăta programe atât de mon
struos încărcate ca cele actuale din 
România. Uitând vechiul şi nestră
mutatul adevăr pedagogic non multa 
sed multum, d. Chiţu a presupus că 
copii români sunt toţi excepţionali 
prin memorie şi judecată şi i-a în
cărcat cu materii atât de multe şi 
atăt de diverse, incât nici profesori, 
nici şcolarii nu se mai pot orienta 
in capetele lor. D-sa a crezut, că 
daca copil învaţă vorbe, apoi învaţă 
in genere ceva. Nimic nu invaţâ, 
pentrucâ memoria nu păstrează ni
mic nepriceput, nerumegat, unde in
teresul viă şi judecata copilului n’a 
jucat nici un rol.

Singurul efect al încărcării me
moriei cu lucruri, pe cari nu le poate 
mistui, e sila şi scârba copilului de 
carte. La acest resultat aă ajuns 
aproape toate şcoalele la noi. Vezi 
tineri, cari aă învăţat latineşte, gre
ceşte, iştoria universală, logică şi 
psieologie, ştiinţe naturale, geografie 
in toate clasele, drePt administrativ, 
economie politică, aă trecut bacalau
reatul şi.... cu toate astea nu ştiă a 
scrie o frază corectă, iar a doua zi 
după ce a părăsit şcoala, a uitat tot.

Meritul d lui Chiţu e că sau a 
distrus saă a încercat măcar a dis
truge ori-ce început bun şi temeinic 
in şcoalele noastre. Că n’a stricat 
si mal mult, nu e vina d-sale.

Criza flnanţianl in Europa.

Jurnalul „des Débats* face urmă
toarea dare de seamă asupra stării 
finanţiare a deosebitelor state eu
ropene :

De mal multă vreme, adică de 
vre-o patru saji cinci ani, Europa 
trece printr’o criză de o intensitate 
rară. După cei doi ani de activitate 
şi prosperitate carii aă urmat res- 
boiul fatal delà 1870 —  71. echili
brul economic s’a turburat. 0 cata
strofă finnnţiarâ a sguduit Viena, 
apoi mai in acelaşi timp Berlinul şi 
toate pieţele germane. In 1875, res- 
coala din Bosnia şi din Erzegovina 
a luat chiar din ântâiele el zile un 
caracter alârmâtor, se ştie care a 
fost, după aceea, urmarea şi pro
gresia evenimentelor din răserit. Pe 
lângă nişte rele materiale şi prea 
reale se adâogâ un răă de o natură 
diferită, insă nu mai puţin grozav : 
adică neliniştea generală, amenin
ţarea cu complicaţiuni nouă, aştep
tarea unui necunoscut care se simte 
că va fi plin de primejdii. Delà 1815 
încoace niciodată nu s’a văzut o aşa 
de fatală întrunire de imprejurâri 
supărătoare, do cauze depresive in 
afaceri, şi de oprire a spiritului de 
întreprindere.

Unul dintre efectele ecestei si
tuaţii, sunt încurcăturile finanţiare 
a celor mal multe state europene. 
Toate, saă mal toata nu se găsesc

bine şi sunt prea strinse atât in cre
ditele strâmbe ce le sunt alocate 
decâtră parlamentele respective, căt 
şi in resursele ce le produc impozi
tele statornicite. Sunt cu toate astea 
deuă excepţii : una care este reală, 
şi una pe care noi o credem închi
puită. Cea d’ăntăiă e Franţa, cea 
d’adoua Italia. Franţa simte şi ea 
fireşte nevoia universală, sufere şi 
prin micşorarea foloaselor industria
lilor şi comercianţilor ei ; dar in- 
sfftrşit ea se ţine ăncă bine de tot. 
Impozitele intră bine şi diă sporuri: 
55 de milioane mai mult decât a- 
nnl trecut pentru cele d’ăntăiă nouă 
luni ale anului curgător. Expoziţia, 
numai inc.ipe indoială a contribuit 
nu cu puţin la aceasta ; insă pro
pria elasticitate naţională a contri
buit asemenea in afară de ori-ce e- 
v^niment extraordinar. Budgetele 
Franţei se soldează de trei ani re
gulat in echilibru, şi chiar cu exc 
dent; astfel, se ştie că acesta e un, 
obiceiă bun pe c.re’l pierduse delà 
anul 1840. Cât despre Italia, este 
o excepţiune factice, credem, după I 
regula generală. D. Cairoli anunţă 
că budgetul italian o să ofere un 
excedent de vre-o 60 milioane; că 
o să se poată scaa a taxa maciui- 
şului, şi chiar să se suprime ; că o 
să se facă lucrări publice impor
tante şi in acelaşi timp să se în
tărească şi armata. Toate astea se 
par lucruri necuminţi : însemnează 
că se pune mult temeiă pe noroc, 
că se pune prea multă credinţă in 
nişte prevederi favorabile şi in ni
şte conjecturi, când cineva, după 
atâtea greşeli de socoteală şi in faţa 
necunoscutului, se crede aşa numai 
decăt in stăpânirea adevăratului echi
libru bugetar.

Oricum, afară de Franţa şi de 
Italia, cari se arată relariv mulţu
mite din punctul de vedere finan- 
ţiar, toate celelalte ţări europene 
—  cel puţin cele mari —  ne par a 
se găsi in încurcătură. Aceâstă jenă 
este foarte bine cunoscută pentru 
Rusia, pentru Austria, pentru Un
garia, chiar şi pentru Germania, şi 
începe a se face cunoscută şi pen
tru  Englitera. Cele mai mici state 
din Europa nici ele nu scapă de dăn- 
sa. Să luăm, de exemplu, Elveţia. 
Se poate găsi vreo ţară m:il liniş
tită, care se pară a stăpâni mal 
multe isvoare de prosperitate, o ţa
ră care să aibă mai puţine tenden- 
ţe ambiţioase, şi care să fie mai a- 
dăpostitâ de orice ameninţare din 
partea vecinilor să? Şi cu toate a- 
stea, finanţele federale şi ele sunt 
in jenă, trebuesc puse iar in echi
libru, şi guvernul elveţie pare că 
inclinâ c&tră foarte rele mijloace de 
îndreptare.

Toate ţările cari se găsesc in strim- 
torare nu vor avea aceleaşi greutăţi 
ca să scape de dănsa. Nu trebue să 
ne prea îngrijim de soarta finonţi- 
arâ a Engliterii. Deşi progresia ve
niturilor sale s’a micşorat şi se gă
seşte in faţa unui deficit, că are 
resurse aşa de indefinite incăt poate 
infrunta cele mai mari -şi cele mai 
grele resboie fără să teamă că va 
cădea sub greutatea sarcinelor sale.

Englitera nu mai are aproape de
loc impozite, şi când auzim pe En- 
gleji plăngăndu-se de greutatea taxe
lor, avem un sentiment analog cu 
al unui om Încărcat de datori] care 
ar auz) pe un om foarte bogat vâi- 
tându-se că a pierdut cine şties ce 
nimica toată. Cu cele 33 milioane 
de locuitori al sei, cu avuţia ei care 
a sporit intr'un chip prodigios, şi cu 
depreţuirea metalelor preţioase, re
gatul britanic nu supoartâ astăzi 
mai multe inpozite ca in 1815, pe

când n* ivea decât jumetatea popu
laţiei de astăzi.

Ar fi foarte uşor pentru Englitera 
să sporească cu 1 miliard de frauci 
bugetul anual al veniturilor sale. 
Ba ăncă, pentru acest sfârşit n’ar 
avea nevoie să restabilească toate 
taxele pe cari le-a suprimat saă mic
şorat de cinzeei de ani încoace. Câ
teva măsuri simple şi sigure ar fi 
de ajuns. Income taza (taxa pe ve
nituri) n’aduce in timpul de faţă de
cât 6 milioane de lire sterline (adică 
150 milioane de franci), —  foarte 
puţin, nimica toată pentru un stat 
aşa de mare. Această taxă pe vre
mea resboiulul din Crimeea a trecut 
pesta 400 milioane. Urcăndu-se la 
5 procente, ceea ce nu e deloc ex
cesiv, ar da cu îndestulare 600 mi
lioane astăzi, mai cu seamă dacă 
sar suprima scutirile şi jumetâţile 
de scutire, ce s aă acordat in aceşti 
din urmă ani veniturilor, de mijloc 
şi cari sunt excesive. Apoi, pentru 
ce oare Englitera nu şi-ar restabili 

impozitul asupra zahărului, care in 
1863 ăi producea 160 milioane de 
franci, şi care i-ar aduce acum 200 
milioane de franci ? Peurmâ impo
zitul asupra ceaiului produce 140 
milioane de franci in 1863; de a- 
tuncl până astăzi acest impozit s’a 
redus aşa, incât nu mai dă decât 
80 85 milioane de fr ; ar fi foarte 
uşor să se capete de aci un spor 
de vreo 75 milioane.

Englitera n’are drepturi de înre
gistrare ; in Franţa, înregistrarea şi 
timbrul produc vreo 650 milioane 
de franci pe an; in Englitera, drep
turile de timbru, care suut singure 
întrebuinţată, produc d’abia 270 mi
lioane de fr. anual. Dacă Englitera 
ar vrea să se taxeze ca Franţa, ar 
putea stringe de acolo 300— 350 mi-1 
lioane de fr. Dacă prin urmare ne-1 
voia ar sili-o, finanţiarii el n’ar a- 
vea trebuinţă să ’şi bată capul mult 
pentru a lua delà contribuabili, fără 
însărcinarea lor excesivă, un sp )r 
de 1 miliard in venituri. Cel d’ân- 
tâi finanţiar continental dus in En
glitera. ar v dea că nu e vreo pro
blemă grea să capete regatul acel 
spor. Astfel, o ţară care şi-ar putea 
spori taxarea impozitelor cu 1 mi
liard, şi care împrumută cu 3 şi jum. 
procente, ar putea să ’şi procure 
ceva cam de 25— 30 miliarde capi
tal. Destul e să spunem că resursele 
Engliterii sunt practiceşte nesleite 
şi fără margini, pe atât insă pe cât 
se poate spune despre o avere ome
nească că ’I nemărginită şi neseca- 
bilâ.

Ştim bine că Englejii, după cum 
e probabil, nu se vor vedea nicio
dată nevoiţi să facă aşa de mari 
saerificie, ca acele pe care le des- 
criserâm mai sus, şi cari p ntru 
noi continentalii, par a fi foarte to 
lerabile. Asemenea ştim că Englejii 
sunt un popor invăţat răă prin con
tinuitatea norocului bun, şi că îm
pătrirea income-taxel, restabilirea im
pozitului pe zahar, intreirea impozi
tului pe ceaiă, înfiinţarea unui im
pozit de înregistrare, ar face pe toţi 
locuitorii Marei-Britanii să se cutre
mure. De aceea nici nu am avut in 
minte să arătăm sacrificiele proba
bile, ci numai şi numai pe cele po
sibile. Când o naţie s’a însărcinat 
cu interesele mal multor sute de 
milioane de oameni şi ale unor ţi
nuturi fără margini, vine un mo
ment in care poate şi ea să fie si
lită a plăti zahărul sau ceaiul puţin 
mai scump şi să sufere un impozit 
cum pet it, de 3, 4 şi chiar 5 pro
cente asupra veniturilor sale.

Tot atât de puţin trebue să se 
neliniştească oricine despre finanţele
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Germaniei şi Elveţiei câc şi 
ale Engliterii. Aceste două 1 
deficite şi Încurcături bugetai 
tru că vor să aibă, pentru 
să cruţe până la exces popţffl̂ jî 
Aici, să nu strige fi antropil 
trâ ne şi să ne acuge că d< sp 
pe contribuabili saă că sunt# 
pâsâtori de soarta lor! Când 
voeşte a fi un stat mare mii! 
şi in acelaşi timp să facă 
mari publice, trebue să sen 
neapărat la impozite grele.,I 
cele două ţări de cari vorbi 
mari lucrări publice şi au o iii 
numeroasă ; da, Elveţia chil [ . 
sporit intr’un chip nemai p i 
la ea, cheltuelile militare. G « 
şi Elveţia, orice s’ar zice, au 
zite foarte puţine ; se poate Í 
pozitele directe să fie grele, s-? 
bine zis să pară a fi grele ; ir 
xele indirecte. nu există, peri 
zicem astfel, mai de loc. Nimj 
fi prin urmare mai uşor, rec 
numai la monopolul tutunuri! 
cât a se schimba deficitele C 
niel şi Elveţiei in excedente.

Nu stăm de loc la indo 
lăuda naţiunilor, cari n’au ăn 
nopolul tutunurilor, acest f 
Adoptata acestui excelent# 
ar fi mântuirea finanţelor m| 
tor state mari şi mici. Este de ne 
că o naţie mare ca Germât 
vănd 43— 44 milioane de loc 
unde obiceiul fumatului este 
răspândit să fie redusă la un itl 
pe tutun care d’abia produce l ' l  
milioane de franci, in vrame.c 
nopolul tutunului in Franţa 
curat un venit de 260— 2¡ 
lioane. Germania. Elveţia, R 
trebui, fără să mat stea la g 
să introducă şi la dânsele re: 
franţuzeec. Chiar cu multă in 
zire, ţinănd seamă de cheltue 
semnate, de începutul stabili 
stui regim, cele doă impărăj 
cari le-am numit, ar căpăta f 
câte un spor de 100— 150 mî| 
prin această măsură, şi mica 
blicâ elvetică ar căpăta cel 
10 milioane de franci.

De sigur că stabilirea mo: 
lui tutunurilor va întâlni pied 
greutăţi serioase, resistenţe n, 
roase iu ţările unde această i 
tuţie n’a existat păn’acuma. In. 
mania, in Rusia, va trebui să & 
proprieze fabricanţii, să se râ 
menteze cultura, să se orgai 
vânzarea cu mărunţişul, să se 
teascâ poate sume enorme, lui 
150 milioane de franci saü ch 
mai mult, pentru despăgubiri 
trebui apoi să se lupte câţiva 
in potriva contrabandei, fiind gi 
nul expus multă vreme la crifcf 
plângerile tutulor fumătorilor ia 
tra inconvenientelor înfiinţări! 
nopoluluî ; insă aceste incoveni 
sunt trecătoare şi folosul dut 
crescănd necontenit pe fiece ae 
fi un spor de cel puţin 150 mili' 
franci, un spor produs fără 
turburare pentru organizarea ec 
mică a ţării.

Unul dintre colaboratorii ziai 
„des Débats*, d. RaffalovicI, a a 
ţuit la 70 milioane de ruble j 
milioane franci) sporul anual al 
cinelor ce resboiul a cauzat Ru 
Dacă nu ne amăgim, aceasta || 
chiar socoteala oficială; credem 
că aceasta se va îngreuna şi  ̂
mult pentru că Rusia, după că! 
vede, nu şi-a isprăvit treaba. D 
lichidarea completă, sporul saro 
lor va putea merge chiar pâni 
400 milioane de frenci. Prin urm 
credem că Rusia va putea supj 
această greutate, numai dacă ni 
va teme de nemulţumirea con

fel
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■or : monopolul tutunurilor, 
||ul pe venit, câteva taxe pe 

<J|rturile cu drumurile de fer,
■  drepturi de înregistrat vor 

!aba aceasta sa ti ceva cam aşa. 
Iţămăn cele doă jumătăţi ale

‘îffl ¡¿iei austto-ungare, unde in
ii de a echilibra finanţele pare 
evoie, mal cu seamă in Un- 
TotuşI n'o vom privi ca im- 
i, mal cu seamă pentru să
li făcute cu ocuparea Bosniei 
[govinel s’atl sporit cu pnţin 
9. Austria a avut mal intot- 
finanţe încurcate. De la 1870 
la 1876 ele se indreptaseră 
levenise bune chiar. Cele şase 
¡1 de la 1870 pănă la 1875 

n’ati presintat decăt un de- 
.e vre-o 50 milioane. De la 
începând, period de observaţie 
ră şi de înarmări, deficitul se 
[U 50— 60 de milioane pe an. 
[gto acestea sarcina datoriei 

a ̂ Austriei nu reprezintă de- 
la sută a cheltueielor buge- 

ceea ce e destul de moderat 
getul însuşi nu se urcă decăt 
0 sab 950 de milioane de fr., 
i «  nu e enorm pentru o popu- 

e 20 de milioane de suflete. 
|intr un an satt doi se va res- 
pacea, finanţele Austriei vor 

©ni bune. dacă intr’acest in- 
nu va trece printr’un răsboib 

[putere de prima ordine, 
zul Ţranslaitaniel e mal grav ; 

Jtele Ungariei ab fost constan
ţi scăzură in cel din urmă 
» venituri ce nu trec preste 

â> milioane de franci. Ungaria 
Wşte in faţa unor deficite, cari 

ir io vreme de pace ab fost 
orf mal jos de 50 de milioane 
nci. Interesele datoriei publice 
intă aproape 40°/o a venitu- 
ceea ce e considerabil. încolo 
i», ca şi Rusia, a comis gre
v a  contracta imprumuturl cu 
îi prea scurt; iar rei ubursarea 
presintă intr'un moment ci i- 
care Ungaria nu poate im- 

giiff decât cu 8 sab 9%. In fine 
w  resboiulul Bosniei vor mal 
ia pasivul el. Cu toate acestea 

că cu curaj financiar şi ne- 
I Ungaria angajată in luptă con- 
Inel puteri mari, ea s’ar putea 
rea; apoi Ungaria care ca şi 

Rţa, ab făcut multe lucrări pu- 
de şase şapte ani incoace, ar 
şi ar trebui să facă oare-cari 

tmil in această privire, 
n e puţin adevărat, că toate 
Ir.le europă ne, afară de Franţa 

7 J in încurcătură financiară şi că
■ pe toate vor spori birurile şi 

9  mările. Nu e perspectivă zimbi- 
m I pentru negoţ şi industrie, atăt 
i\ keercată pănă acum chiar.

pegerile comunale din laşi şi 
fracţiunea.

jlfefcittnea alegerilor comunale este 
inea principală care preocupă 

Iu moment pe toate clasele so- 
; vţil noastre.

ilşla  nemerita alegere a persoa- 
i  cărora să li se încredinţeze 

^(jirea de gospodăria oraşului, a- 
| toată propăşirea intereselor 

> 9 i-neşti.
. B când toată lemea bine cuge- 
j i  are din oraşul noştru este pâ- 

i lă de adevărul că pentru a face 
i gospodărie in comună, nu este 
Hvoie să se uite cineva la prin- 
le politice ale celor chemaţi de 
Bmpune consiliul comunal; pe 

toţi cetăţenii oneşti fără deo- 
|e de coloare politică, fie libe- 

fie conservatori, nu ab in ve- 
pentru viitoarele alegeri comu- 
decât interesele adevărate ale 
■lui şi nu sunt insuflaţi de altă 

* decât de aceea de a da Iaşilor, 
>tâ adona capitală a  României,

o reprezentaţi ane comuualâ ouestâ, 
capabila şi harnică,— un singur grup 
politic din oraşul nostru, acela al 
fracţiunel aşa zisă liberă şi inde
pendentă, este preocupat de idei cu 
totul diferite de acelea cari insuflă 
pe massa cealaltă a orăşenilor.

Acest grup politic nu înţelege că 
ideile politice uu ab ce căuta iu co
mună, că pentru ca s\ meargă bine 
trebile el nu este de fel de nevoie 
ca să fie reprezentate numai decât 
numai de oameni de aceeaşi credinţă 
sab coloare politică.

înţelegem foarte bine încăpăţâ
narea acestui grup că singur el şi 
numai el să aibă toată puterea şi 
iu comună, cnm vrea să albă şi in 
judeţ şi in stat chiar.

In această privinţă aşa numită 
fracţi .ne se arată consecuentâ [»rinei - 
piilor sale excluziviste, intolerante, 
egoistice şi inice.

înţelegem earâş ca dânsa să se 
ţie grapă de comună, să nu voeascâ 
in ruptul capului a părăsi grasele 
şi nenumăratele foloase ce trage a- 
vâud la dipoziţie bugetul oomunal

Ceea ce nu înţelegem de fel, ceea 
ce ne pune in cea mal mare mirare 
63te cutezarea ce ab aceşti oameni 
de a voi să se impune cu orice pieţ 
voinţei alegătorilor, este neruşina 
rea ce ab. de a se înfăţoşa inaintea 
opiniunel publice ca nişte reprezen 
tanţl al ideilor liberale, naţionale 
al intereselor democratice in genere 
şi in specie ale intereselor oraşului 
laşi.

Indrâsuesc dd. Aughel, Tăcu, Hol 
ban, Gheorghib, şi toată ceata d-lor 
să se iubrace cu haina liberalism» 
lui, d-lor cari, ca reprezentanţi in 
Adunarea naţionale, ni Io dată n'ab 
propus, nici măcar cea mal mică im 
bunâtâţire, nici cea mal mică re 
forma, care să aibă o tendinţă ade 
vârât liberală! Gând toată activita 
tea d-lor din Cameră s’ab mărginit 
in a tripota, intriga, numai şi nn 
mal spre a avea in mânile d-lor, sab 
ale adepţilor d-lor, prefecturele, pri
măriile, comitetele permanente , e- 
epitropiile, din această parte a Ro 
mâniei!

Cutează dd: fracţioniştl să se dee 
de democraţi şi naţionalişti, când tot 
democratismul şi naţionalismul d-lor 
s’ab concentrat iu nâpustirea d-lor 
asupra moşiilor statului, iu acapara 
rea tuturor funcţiunilor publice din 
Moldova!

Democraţie şi liberalism este a se 
servi de influenţa de deputat spre a lua 
iu arendă cu preţ de 28,000 lei o mo
şie care a fost arendată cu 60,000, 
cum a făcut d. G. Tăcu care a pus 
mâna pentru opt ani pe moşia To- 
meştil ?

IndrăsniţI să spuneţi că sunteţi 
adoratori al suveranitâţel poporului, 
partizani al regimului reprezentiv, 
insuflaţi de diferinţa şi respect pen
tru opiniuuile alegătorilor cari v ’ab 
acordat sufragiile, d-voastre cari, in 
tot cursul evenimentelor ce s’ab des
făşurat, in mijlocul împrejurărilor 
celor ml grave pentru existenţa şi 
viitorul ţârei noastre, nu aţi găsit 
cu cale o singură dată să veniţi in 
mijlocul comitenţilor d-voastrâ, că
rora să le espuneţl ideile şi părerile, 
d-voastrâ cari nu alergaţi la întru
nirile publice, decât atunci când este 
să vă puneţi candidaturile la depu
tăţie sab la primărie!

Cutezaţi să vă daţi de naţionalişti, 
de români înflăcăraţi, de duşmani 
de moarte al jidanilor, d-voastrâ, 
cari vă faceţi toate trebile cu jida
nii, cari sunteţi asociaţi cu dânşii, 
cari aţi intervenit pentru dânşii ca 
să râmăie ca orlndarl pe la moşiile 
ce ţineţi in arendă, d-voastrâ cari 
acum de curând v ’aţl pus sub pro- 
tecţiunea unei fol locale, cunoscută 
ca organ al israeliţilor, d voastre 
judano-fagl învăpăiaţii

El, domnilor fracţioniştl, pe cine 
credeţi că o să mal puteţi amăgi 1 
Nn vedeţi, că mascele vi s’ab rupt 
de pe obraz şi că astăzi lumea vă 
cunoaşte ceea ce sunteţi! Ignoranţa, 
inepţia, exclusivismul şi lăcomia 
d-voastrâ sunt astăzi scoase la lu
mina mare, sar In ochii tntnror, şi 
nimeni afară de adepţii d-voastre 
nu poate să vă dea vre o Încredere 
măcar cât de mică!

Să vă iasă din minte că veţi mal 
putea face ca prin voturile libere 
iile cetăţenilor să vă realegeţl In 

msiliul comunal; pentru ca să 
perpetuaţi sistemul d-voastrâ vitreg 
i inept de clrmuire * a intereselor 

comunei, pentru ca să lăsaţi oraşul 
tn prada necurăţeniilor şi a ¡afec
ţiunilor celor mai otrăvitoare, pen- 
trn ca stradele să ajungă lntr’o 
stare impracticabilă, cum sunt de 
când vă aflaţi d-voastru Iu capul 
trebilor comunale.

S'ab sflrşit, vi s’ab Înfund st toate 
şârlâtâniile.

Aveţi cel puţin pudoarea de a 
nn mal da obraz cu alegătorii care 
sunt sătul de administraţia d-voas- 
tră incapabilă şi exclusivistă 1

.Steaua României*.

coreligionarii s8f, înainte de toate este ne- France», ce se aprind ca prin magie, ne
gustor ; şi nn înţelege ca sS pană foaia sa pândind in jmnle o lumină eclatantă şi 
la dispoziţia fracţiune! şi pe titnpnl alege-J in acelaşi timp dnlce. 
rilor numai pentrn snbvanţinnea ce i se i Societatea generală de electricitate aştint 
plăteşte din fondurile secrete, snbvenţinne I să dea acestui sistem o ast-fe) de impnl- 
pe cari aO priiroit’o dela apariţinnea sa şi j einne, incăt pătrunde peste tot local: in 
pănă astăzi, şi in care timp fracţiunea ca | teatre ca şi in ateliere, in pieţile publice 
total absorbiţi de practica afacerilor sale 1 şi in saloanele pariziene. Fie-care racn- 
in exerciţiul funcţiunilor administrative, ţ noaşte calităţile sale excepţionale şi atra- 
jadeţenn şi comunale, n'afi prea arat ne-I gătoarele sale flăcări; mal bine de 500 
roie de a scrie prin «Ştafeta., I foaere ard la Parie, in Spania in Italia ,

Astăzi, insă, cănd fracţiunea se reda a- I in Belgia, Germania, Roşia etc. şi in fie-

Atentatul in contra 
Spaniei

regelui

Eatâ ancă câbe-va amănunte asu
pra incercârel de omor, făptuită in 
contra persoanei regelui, ieri Vineri, 
zioa reîntoarcere! sale la Madrid. Se 
făcuse pregătiri pentru al primi stră
lucit, balcoanele tutulor caselor a- 
flate pe uliţele pe care evea să trea
că de la gara Sudului până la pa
lat, erab împodobite cu coroane şi 
oştirile garnizoanei erab înşirate pe 
amăndoâ laturile. La patru ceasuri 
şi jumătate, cortejul, ce înainta pe 
Calea Major trecusă gura pieţei San- 
Miguel, când, de odată, se auzi zgo
motul descarcârei unei arme de foc.

Un tânăr, ca de 22 de ani ce se 
afla pe trotoarul din partea stângă 
trâsâse cu uu pistol asupra regelui; 
insă, fia că era tulburat, fíe ca a 
fost impins de persoanele ce se gâ- 
seab in jarul lui, glonţul fu îndrep
tat prea jos şi mersă de lovi mâna 
unui soldat ce se afla in şirul aşe
zat peste drum. Regele, auzind de
tunătura, opri indatâ calul seb, ara
tă locul de unde pornisâ lovitnra şi 
apoi iş urmă calea cu linişte.

Ucigaşul care de altmintrelea uu 
căuta de Ioc a fugi, a fost pe dată 
arestat şi dus la Căpitănia generală 
ce se afla la capătul Calei Mayor.
Este un om tânăr, mic la stat cu 
faţă colorată şi cu fizionomie ener
gică insă uu desplâcutâ. Numele 
sâb este Ioau Oliva y Moucasi, el 

Ieste tată a unei fetiţă şi de meseria 
lui calfă butnar. Purtarea lui, după ce 
a fost arestat, nu arată din parte’l 
nici slăbiciune nici căinţă pentru 
vinovata sa faptă. Nu se cunosc
âucâ motivele ce l ’au îndemnat al 1 . . , ,, . »  toate părţile, re cat se poate jndcca de
încerca de a ucide pe rege, fiziouo- .' °  ’ pe acum, uemnlţnmirea contra consiliolm

meniuţ ită de a perde din raSinl b:igetnl co
munal şi poate şi pe cel judeţean, astăzi, 
simte o necesitate imperioasă de a recurge 
a publicitate ca sS-şi apare existenţa; de 
aceea ea ab propns d-lnl Goldner ca aă-I 
dea ospitalitate in coloanele foaie! spre a’şl 
apăra pielea.

Dar d. Goldner, fiind, negustor, ab răs
puns fracţinnel că senm fiind o chestiune 
de raţa sab de moirts pentrn .onora
bilii membri ai partidului fracţiune!,“ fi
ind rorba de nn gros gheşeft, este drept 
şi cuviincios ca să tragă şi domnia sa, 
proprietar şi editor al foael arantage pro
porţionale cn sacrificiile ee face şi ca 
perspectiva beneficiilor ce promite între
prinderea. Astf-1 d. Goldner s'ab oferit să 
cedeze fracţinnel organul sSb pentrn tot 
timpal alegerilor comunale şi acelor ce 
vor fi să se ma! facă pentrn camerile de 
revizuire pentrn minima sumă de 7,000 
franci.

In zădar onorabilii finanţiaril al parti
dului, d. Anghel şi Tacn, ab obiectat d-lnl 
Goldner că odinioară, nn corelegionar de 
ai săi, ab vindnt pe fondatorul creştinis
mului numai pectrn 30 de arginţi, şi că 
nn este drept ca acnm să ceară atăt de 
scump pentrn capnl a câtorva oi rătăcite! 
D. Galdner a replicat că timpurile s’ab 
schimbat., şi că, din nămolul de gheşeftari 
asigurate partidului, este drept să aibă şi 
doinnia-sa o părticică mai grăsnţâ.

Târgul nepntăndnse termina pănă joi 
seara, Vineri »Ştafeta« ab apărat fără să 
cuprindă vre nnnl din numeroasele articole 
pregătite de fracţiunea. In marea sa res
trişte, fracţiunea ab admis oondiţiile d-1 ni 
Galdner, şi astfel târgul încheiat, amnarul 
de astăzi ab şi reînceput seria invective- 
lor şi calomniilor, siagarile prodacţian! 
ale crierilor fracţioniste...

»Steaua României*
*

Alegeri comunale în laţi. — Pentrn vii
toarele alegeri comunale, care încep in 
zina de 5 noembrie viitor, partitele poli
tice din Iaşi lucrează de pe acnm din toate 
pnterile. Pe de o parte snnt conservatorii, 
cn care s’ab unit, şi liberalii moderaţi, 
precum şi orice alte nnanţe din fostul 
partid naţional liberal; pe de alta stă 
fracţiunea singură, avănd de aliat numai 
guvernul. întruniri publice se annnţă din

care zi progresele sale, se constat mai 
mnlt, şi economia ce prezintă asnpra ga
zului aeroform, nn mal permite a se în
doi cineva, că peste cnrănd, acest sistem 
oste chemat a face torni lnmei şi o revo
luţiona din temelii in eclerajul modern.

Prin namSral viitor vom reveni asnpra 
acestei importante cestinne, şi sperăm că 
oraşele Iaşi şi Qa’aţi vor şti să profite, de 
avantaj da incontestabile ale sistem nlni de 
iluminat ce preconisăm.

»Nev-York Herald« publică nn articol 
reprodus de »Times* in nnmărnl s5b dela 
22 curent s. n.

In acest articol jornolnl american afir
mă că invenţinnea d-lnl Edison concernănd 
lumina Electrica, are cn drept cnvăot im
portanţa ce 'i s'a atribuit la început. In- 
ventatorele insă, crezând că ar fi o nebu
nie a pune in domeniul public o afacere 
de importanţa acesteia, din puntnl de 
vedere financiar, n'a voit să dea secretai 
săb publicităţii de cât numai după ce a 
luat brevetele sale in Eaglitera şi in Fran
ţa. El a insărciaat agenţi de a îndeplini 
formalităţile necesarii in principalele ţări 
ale Eu ropei, şi aşteaptă o depeşă ca re săi 
annnţe că totul este gata pentrn a se pnne 
imediat pe Incrn.

Toate mSsurile sale snnt lnate pentrn 
a ilnmina gratuit nn cartier întreg la New- 
York sub titlu de eaperienţe. El s'a in- 
ţeles deja pentrn a piesa firele sale elec
trice in condusele gazului, şi a le pnne 
in comnnieaţiune cn teatrele, cn magazi
nele şi cn casele particnlare. Toate cana
lizările actuale snnt pase la dispoziţinnea 
sa şi pentrn a plasa firele electrice. Se a- 
nnnţă că de astăzi peste c&teva luni, în
trebuinţarea va fi complectă şi nona in- 
venţinne pusă in practică.

Sistemul funcţionând actualmente la 
Paris este de invenţinnea d-luî Jablocbkoff. 
Aşteptăm ca ¡laminarea prin mijlocul lu- 
roinel electrice de sistemul Edison să func
ţioneze la New-York, pentrn a ne pronunţa 
asnpra invenţinnei care va prezenta mai 
mnlt avantaj din indoitnl pnnet de ve
dere politic şi economic.

(Cnrierul finanţiar)

mia sa ne arătând după cât se 
poate judeca la ântâia vedere, nici 
o aparenţă de nebunie, toată lumea 
stă in nedomenire. Tot ce se poate 
zice, până când cercetarea va la
mina treaba, este că precugetarea 
crimei este bine dovedită prin hâr
tiile ce s’ab găsit la dânsul.

După ştiinţele culese până acum 
ucigaşul este născut in provincia 
Taragona şi afiliat cu Internaţio
nală; nu era de căt de puţine zile 
in Madrid unde venise cu scopul ho- 
tărit de mal inaintea de a ucide pe 
rege ; nişte însemnări scrise de mâua 
lui uu eartâ nici o îndoială despre 
aceasta. S'a găsit chiar printre a- 
cele note, observaţinnile făcute de 
dânsul asupra zgomotului ce se lâ 
ţisă că regele ar merge iu trăsură 
de la gară la palat, împrejurare 
care după părerea sa ar fi făcut n- 
ciderea la care sa gândea mult mal 
grea de iudepliuit.

Liniştea regelui nu s'a desmiuţit 
uu singur minut; şi după surprinde
rea produsă de detunâture el ’şl a 
urmat calea până la palat.

N’am trebuinţă să vă mal spun 
că această întâmplare care de ieri 
este obiectul tutulor conversaţiilor 
a deşteptat o indignaţiune obştească.

comunal act nai, compus aproape esclnsiv 
din membri ai fracţinnei, este foarte mare, 
şi dacă administraţia nu va interveni cn 
toată pnterea sa, prevedem că opoziţinnea

Soliditatea recompensată. Firma Isen- 
thal & care ezistă 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 atnnc! şi-a recomandat destul de 
bine in toate părţile Enropei.

Firma aceasta dispune şi in Rominia

C R O N I C A

Antrepriza politica.— «Ştafeta», foaia din 
Iaşi a d-1 ni Herşcn Goldner, organul semi
oficial al administraţiei looale, judeţene şi 
comunale, care de câtva timp ad deschis 
coloanele sale articnlelor emanate dela pe
nele fracţioniste, era căt pe ce să se des
facă de clientela sa, căci d. Goldner, ca toţi

va eşi învingătoare. De va fi aşa, a col j d® de clienţi, actnalmente d-lor Isen- 
va fi vina? De sigur a celor ce n’ad ştint j thal *  afl ,09t ntnniU ?* din Partea *u- 
să'şl atragă simpatia pnblică prin o admi-, v®ruQlni german la Brnnavic ca colectori 
nlstraţie justă, echitabilă şi pricepută. I principali al loteriiI de bani Brnnsvighiană.

Lista persoanele ce opininnea pnblică Loteria de bani de Brnnsvic e aranjată 
Iaşană le aprobă pentru consiliul como ^tocmai ca cea de Hambarg. Tragerea prin

cipală se ineepe la 14 Noembre a. c. s. n. 
şi se termină la 6 Decembre a. c. s. n. 
Intr’un timp scurt de numai 23 de zile 
28,500 de preminrl urmează a fi câştigate 
in sama 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. Avend in vedere că gu
vernul german la Brnnsvic garantează cu 
toata averea statalul pentru plata esactă 
a câştigurilor, apoi soliditatea acestei în
treprinderi nn poate fi bănuită nici nn 
moineut.

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

. România.
»Carierul-Balasan*

nai e următoarea:
1D. Vasile Pogor . . . propr.
2 » Dim. Roseti . . . . »
3 » Loc. col. Langa . . . ■
4 > Iacob Negruzzi . . . » fi prof.
5 » Cost. C. Cerchez . . 9
6 » Leon Negruzzi . . . 9
7 » Theodor Tenta . . . 9
8 » Gr. M. Baiolia . . . fost proc. gen
9 » Alex. Degre . . . . avocat

10 » Al. M. Şendrea . . . »
11 » Al. Stamatopolo . . nrhit. şi ing.
12 » Alex. Racoviţă . , . farmacist
13 » Cost. Panaiteacn . . comersant.
14 » Necnlae loan . . . . >
15 > Al. Vasilin (sf. Vin).
16 , Vas. Mihailescn . . . * *>
17 » Preotul Al. Ionescn . fost consil.

D I V E R S E

Iluminarea Electrică. — In acest moment 
evenimentul zilei, este deprecierea conside
rabilă suferită de acţiunile Companiei Pa- 
rielane de gaz. Ele aă perdut 40 de franol 
şi sta ii 1,285.—Această scădere se atribne 
nnmai introdncerl electricităţii pentrn ilu
minat. In timpul sărbătorilor Parisului, 
publicul a putut să’şi dea seamă de acest 
sistem, şi de revolnţiunea ce este chemat 
a aduce in ¡laminarea oraşelor.

Cele şaaptezeci de focare electrice insta
late in faţa Operei şi in piaţa teatrul ni
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C- S. Stoicescn şi D. St. Căli,

neseu. profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofie, Manual de sintaxa ro 
mână, pentru şcoalele secundare, e- 
diţiunea a dona.

D. Mii •OSCII.— Aritmetică cu mici 
deprinderi de raţionament cnprin- 
zând peste 1000 exerciţii de calcul 
şi probleme rezolvate şi enunţate, 
pentru uzul claselor primare şi I-a 
secundară. Un vo). in 8o de 163 
pag. Preţul 1 1. şi 50 b
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MAGASINCL l»KLIKGEK1K IUN VI«uN A
Calea Victoria? (Mogofâi), Palatul „Dacia0 (a doua prăvălie de la colţul Li[>ecanicL)

DESFACERE TOTALĂ
cu mare scădere de preciu

din cansa gramadiroi celei mari aie inarfnrilor.
Cele mal nuol şi cele mal moderne

â ® T 3 « ®  m  A

A vend necesitate de un milion j ^ X X X X -9 -X X X X X - i -X X X X X -t -X X X X t  
: ~  “  1,1 Cărămidi

X

I »  H  E  O  T T  m c.
Fnste, Capóte şl Costumurl de flanelă, Camisóne, Ciorapi, Giletce, 
Brobóde, de l&nă şi de bumbac, PlapămI do flanelă, Camisóne, Pantaloni 
şi fuste de Piquet de eruă, Hăinuţe de copil, mantale de plóie de flanel?.

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

OLANDA, CHIFFON şi MADAPOLAM
in tóte lăţimile, in bucăţi întregi şi jumătăţi, provenind din fabrícele oele mal renu

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

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PROSÓPE ŞI BATISTE
de orl-ce calitate ai mărime, batíate tráncese da linó, batiste brodate şi de den- 

tele, batiste colorate etc. etc.

GDLSBÏ SI MANCHETS PENTRU BABBATI SI DAME
de oil-ce fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, Bobos de dentele 

CORSETTE DE FRANCIA ŞI G eRMMANIA, ROBES DE CHAMBRES,

Demie-Capots Long-Shawls, Şaluri de Cachemir negru.

Zestre complete de 800 fr. până la 5000 fr.
Orl-ce comandă in ramurile lingeriei şi broderieI se primesce şt se va 

esrcuta prompt in atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURANT FICSAT
Fuste de flanelă francesă dif. col. a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lénâ 1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4.50.
Flanele de bumbac 1.50, 3.75, 5, 7.
Flanele de lônft 5, 6, 8. 12.
Brobóde de ldnă fină franci 3.50. 5, 7.50, 9.50.
Plapumă de ldnă curată 18 până la 45 fr.

J Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnrn dame, de flanelă a fr. 8.50, 14, 28, 38.

“  Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi 15.

Camisóne de piqnet de érnâ a fr. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piqnet de érnâ a fr. 4. 6, 8.25.
Faste de piqnet de érnâ a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentrn dame, de flanelă francesă a fr. 32. 41, 58 şi 72.
Mantale de plóie de ldnă fină a fr. 30, 38, 48, 65. 
Cămăşi b&rbătesci, de Chiffon simple a fr. 5, 6j şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, cn pept, galere şi mánchete de Olandă (şi ftră 

galere) a fr. 7, 8, 9.50.

Cămăşi de Oxford Englesescl cotor, garantate a fr. 4, 6. 8.50.
Cămăşi pentrn dame, de Chiffon cmgarnitori şi brodârie a fr. 4,5, 6, 7.50.
Cămăşi pentru dame, de Olandă simple şi ca broderie a fr. 5.50. 

7.50 8.50, şi 10.50. \
Cămăşi pentrn dame de Olandă cn broderii séfl cn dantelă fină. 

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

7 50, 8.50, 10.50, şi 12. _________________________
Fuste de Costume cn plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Fuste Costume cn broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9,11.50. 15.
Fust« cn şlep cu plise, cn broderie şi cadenţele afr. 8.50, 11,15,18, 26.
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.
6 Galere bărbătesc! 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 fasóne a fr. 6.50 şi 7,50.
C Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50.
6 Batiste de linó adevărată cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14.
6 Batiste de lină cn litere brodate fin a fr . 15, 18 şi 22. 
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4. ___________
6 Batiste colorate tivite, calitate solidă a fr. 3, 4 şi 5.50.
6 Batiste de Olandă, tivite şi cn 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.
F-ţe de mese de Olandă albe de 12 'persóne afr. 15>, 18, 26, 84.
Feţe de mese de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36, 48, 56.
Feţe de mese de Olandă damast 24 persóne afr. 33, 54, 69, 75,
6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 5, 6, 7 şi 8.50.
6 Şervete de Olandă damast a fr. 7.50, 9, 11 şi 15.
6 Şervete de ceaiü 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 3& coţi a fr . 16, 18, 24.
1 Bucală de Olandă Rnmborg 62 coţi a fr. 48, 156, 68, 78, 90. 
1 Bncată de Olandă de Belgii* a fr. 62, 75, 110.

Bucată de Olandă de Rnmbarg 3 coţi de lat, 21 coţi de lang 
a fr. 35, 48 şi 63._________

1 Bacata de Chiffon franţnsesc de« 30 coţi a fr . 14, 17, 23.
I Bncată de percail franţnsesc de 45 coţi a fr. 28, 28, 34 şi 42.
1 Bucată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33.
Mal multa de 1000 coţi resturi de pânză, Cliifon, Oxford ţ i Pichet In oupina da S, 6,8,10 ţi 15 
c o ţ i ,  aa vinda mal ales lirta eftin, inaă numai p in i cind se va allrţi depositul aneitora.

Hngasimil de Ungerile din Viena
OuIph V ictoriei, Paietul »D ari.i* , ( i  rloin.. prăţ ăl io de Ia co lţu l LipncnnU't).
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predabile succesiv de la 1 Mai fi pen? la 
1 Angst 1879; Doritori cart ar voi să sa 
însărcineze cu predarea lor, sunt invitaţi 
a depune ofertele împrenne cn modele la 
binronl meQ situat in Strada St. Vineri 
No. 17, In t6te Zilele de la 9—12 ore a. m.

(814—3) Em. Rosenthal.

Loteria de Stat
de BRUNSVIC

ultima tragere
cele mai mari şanse de căştignril

la 14 Noembrie
a. c. s. n.

»ă Începe cltima şi principala tragere 
a lotiriel de Stat Brunsvic continuând 
fură întrerupere pănă la 6 Decembrie 
a. c. o. n. In curau) acestor 23 de x' le, 
se trage 28,500 de câştiguri in total e- 
sistă Încă numai 70,000 lose In aed stă 
loterii. Şanse de ciştigurl dor forte 
Însemnate căci mal mult ca jumătate 
a tutor losurilor esistente trebuie să 
căştige negreşit 28,500 căjtiguri se im-
part precum urmézî : Lei noi.

1 Câştig şi Premifl a 600.000
1 Câştig a 400,000
1 Ciştig a 200,000
1 Căşt g a 106.667
1 C&stig a > 0,000
2 Câştiguri fie care câte 53.333
2 Câştiguri fie care câte 40.000
8 Câştiguri fie care câte 26.667

10 Câştiguri fie care răte 20,000
20 Câştiguri fie care câte 13,333
60 Câştiguri fie oare câte 6,667

g  100 Câştiguri fie care oate. 4,000
200 Câştiguri fie care cât 2,666
500 Câştiguri fie care câte 1,333
800 Câştiguri fie care câte 667
900 Câştiguri fie care câte 400

25,900 Ciştigurl fte ctre câte 190
Tóte 28,500 câştiguri fac In total suma de

9  milióne 317,066 I. n.
Contra transmitere! a preeiulul ofici

almente hotărit de
L. n. 160 pentru losurl întregi originale 

„ 80 pentru losurl jumătăţioripinale
„  40 pentru losurl sferturi originale

subsemnatul biroul principal de loterie 
espediază aceste lose originale valabile 
pentru toate V8 Z'le de trageri, şi in
vestite cu armările statului, in tóte 
pieţele României prin poştă— C stul se 
jóte transmite in moneda hârtiei ro
mână. Fie-care trimitere de lose va fi 
insiţită de programul oficial tradus 
in românei ce şi după terminarea cr age
rei, fie-care posesor de lose primesce 
Îndată şi fără ca să mal facă vre-o re- 
clamaţ e lista oficială a tragere!, din 
care lista se constată intr’an mod fórte 
clar reşultatul tragere!,

Pentru plata eractă a câştigurilor, 
guvernul geiman la Brunsvig garantésá 
ca tó ă averea graudidsă a statuia!, 
asemenea şi achitarea sumelor câştigate 
se facC sub controlul guvernului ger
man si prin intermediul nostru îndată 
după ce tragerea e terminată. Avem 
in tóte pieţele mal mari din România 
corespondenţi, in căt putem plăti câş
tigătorilor sumele câştigate chiar la do
miciliul lor şi ev. tn monedă de aur ro
mână având in vedere că mai este nu
mai un timp scurt pănă la începerea 
termenului de trageri, şi considerind 
circumstanţa că cuaotitatea losurilor 
care n al 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 de Nord)
Corespondăm şi românesc*. rcr!sorI din 

România in Hamuurg soare in 70 < re.

Biroul de anunciar! A. Steiner, Hamburg.

AQ eşit de sub foto-litografie esactu hartă 
a ţinutului Dobrogel şi Dristoriorulul (moşie 
vechie a românilor,) prelucrată după aceia 
cu care s’afl servit d-uii Ambasadori al în
altelor puteri la .Congresul de la Berlin 
arătâudu-se pe dânsa forte esaot oraşele şi 
cetăţile, porturile Mării Negre şi ale Dună
rei. Insula şerpilor, Delta Dunărei totă cu 
ostrovele ei, pădurile, bălţile, drumurile de 
comunicaţie, calea ferată, Ctrnavoda-ChiuE- 
tenge, şi peste acesta ilustrată cu marou 
Româniţi şi a lui Mircea cel bătrân drs- 
potul Dobrogei şi domn al României 1382, 
asemenea s’uii sustras pe hartă şi o pagină 
a titlurilor lui Mircea pe când stăpânea 
aed bogat ţinut. Doritorii de a poseda 
harta va cere de la mine ori-câte esemplare 
vor dori trimiţând în mărci postate eafl 
timbre, preţul de câte doi lei noi esemplaru. 
Ca.ea VăcârescI No. 151. Bucnresci. L.-Co- 
Ionel D. Papozoglu editor, — din care a 4-a 
purte bb va da pentru ajutorul familielor 
orfane ale norţilor soldaţi pe câmpul de 
lnptă precum s'afi dat până acum şi din 
ai te ediţiuni suma de 4783 lei noi in de
curg de 10 luni de Zile. Şi le vor priimi fără 
plată de transport.
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Aduc ou on6re la cunosciinţa amatorilor că am de vânzare, o 
colecţii,ne de copaci roditori toţi altuiţi de jos, şi anume:

PEltl nouu-jecl-şi-opt specii din cele m .l alese din Francia 
şi Belgia.

MERI trel-ZecI-şi-şdse specii din cele,mal fine din Francia, Belgia 
şi Engliterel.

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

SPARANGEL plante de 2 ani forte producetdre din speciile alese 
de la oel mal vestiţi cultivatori de ia Argen te viile care aii pro
dus Sparangel de o mărime grosime şi gust care a câştigat admi
raţi unea amatorilor.

rRAGI fructul fdrte mare delicios parfumat.
8MEURĂ fructul mare fructifică până la finele tomnei. T6te aceste 

speel aQ dat resultate remarcabile tn grădina d-lul Pbilippescn.
TRANDAFIRI un asortiment din cele mal alese şi mai frumdso 

din Francia, Belgia şi Germania, înalţi cu cordnă de 2 ani altuiţi 
şi mal bine de 000 trandafiri in geveciurl pentru grupuri alese 
din speciile cele mal frumdse.

SEMINŢE DE CANTALUPI din vestita colecţiune cultivată in a- 
cestâ grădină; in paquete.
l ACUM FIIND TIMPUL PLANTAŢIUNILOR rog a se grăbi comandele. 
Pentru preţiurl şi detalinrl a se adresa la sub-scrisul; cu aedstă 
ocasiune exprim gratitudinea mea onorabilelor persdoe, care în- 
curajind silinţele mele, m'au onorat cu scrisori de mulţămire.

JEAN VERMEULL1N
Grădinar la D nu Q. O. Philippescu 

Strada Dionisie No. 42. îucurescl.
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Societatea Acţionarilor Căilor ferate Române.
P U B L I C  A T I I J N E

Conform dorinţei Ministerului de corner citi, va circula ca probă

CU ÎNCEPERE DE DUMINECA «,*7 OCTOMBRIE A. i
până la un alt ordin

U M  T H E M  M I X T  
de la BUCURESCI până la MIZIL şi de la BUZEU până la BUCURE»'

Aceste trenuri vor avea ordiuea urnmtóre de mers : 

Dini in.
Bucuresei.................. Plecare
C h it i la .................................
Bnftea....................................
P e r iş ....................................
C r iv in a .................................

n 20
6 48
7 12
7 53
8 22

P lo e s c i...................................... 9 38
V.-Calugñrésca......................  10 05
A lb e s c l.....................................IO 22
M iz il..........................Sosire 11 02

Ante-mer.

Post-tg
Buzău  ......................Plecare
Monteor.................................
Ulmeuî . . . ’ ......................
M i z i l ....................................
A lb e s c i.................................
V.-Călngăreacă......................
Ploesci ......................................
Cri vin j ..................
P e r iş ....................................
Buftea..........................................
C h it i la ...............’ ...............
Bucnresci............... Sosire 8

»
VenZarea biletelor de voiagifi precum şi priimirea bigagiului şi a mărfaril 

mare vitesă se face ca la trenurile ordinare de voiagiorî.
Bucnrrscl, ,s/ts Octombrie 1878. Direcţiunea de ExploatareI

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

BUCURESCI - GIURGIU (Smârda)|
Va l a b il  de l a  ™ octombbiT  1 8 7 8  p a n a  l a  noi disposith

BUCUBESCI-G1URG1Ü GIURGIÜ-BUCURESCI
Tr. Na. 1 Tr No. 3 1 Tr. No. 2 Tr. No
D¡miné|a Sera Dup-a» 1,

Bucurescî . . Plecare 9 15 o 05 Smărda . . . Pbcare 4 3Í
Jilava . 27 5 17 Ginrgifl * . . Sosire Diminé|a 4 41
SintestI (Halta) . . . » 33 5 23 . . Pircare 9 05 4 51
Vidra . 43 5 33 Frăţeşti . 5 06]
Grădişte (Halta) . . . 9 52 5 42 Bău ésa . .............. 9 39 5 29

Comana . . . Sosire IO 01 5 51 Comana ' Sosire IO 03 5 53
. . . Plecare IO 11 6 01 Plecare IO 13 6 03

Bflnésa . IO 39 6 29 f Grădişte (Halta) . IO 13 6 08
Frăţeşti IO 58 (i 49 Vidra . . . . .  IO 31 G 21

Ginrgifl . . . Sosire 11 15 7 05 Sintesti (Halta) . . IO 39 6 29‘ ,
. . Plecare 11 25 Séra Jilava . . . . . .  IO 48 6 39

Smărda . . . Sosire 11 35 Bucurescî . . . .  11 05 6 55
Amia(li-(fi Diminéta Séra

A. CU LINIA DE NORD.
I. Trenul No. 4: Cu trenul accele

rat No. 1, la ora 8 şi 15 minute, sera 
la Brâila-Galatz, Roman, lassy-Suceva, 
Viena, Berlin, Paris, Petersburg.

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

111. Trenul No. 3: Cn trenai No. 6 
de călători care sosesce din Galaţi şi 
Brăila la ora 4 şi 30 minate, după 
ameZă-Zi-

L E G A T U R I
B CU VAPOARE PANUBIENE la 6IUR6

Ou Vapóre de poală la Giurgiu.

1) Sosind la Giurgiu din sus: Lui 
Miercuri şi Vineri, eu Trenul No. 4

2) Plecând de la Ginrgifl în jos Lut 
Meircuri şi Vineri cn Trenul No. l j

3) Plecând de la Ginrgifl in sus: Mar 
Vineri şi Duminică cu Trenul No. 1.

4) Sosind la Ginrgifl din jos Muri 
Vineri şi Duminecă ou Trenai No. 4

NB. La gara FUaret se vând bilt 
pentru vapâre, pentru tote staţiunile in si 
pănă la Viena şi in  jos până la Chiti

n o u A T E L 1 E B

DE

C r i  XT irtQ  doctor în medicină 
• L I ,  i ”  I L f t  şi fu chirurgie. Ma-

moşl şi medic specialist pentru bólele de 
copil, dă consultaţii în tóte Zilele de la 3 
până la 5 ore p. in. In strada Colţii No. 14 '

j FOTOGRAFIE şi PICTURĂ
I _  F _  3 S Æ -A .3 S T D I <te Comp.

21, Calea Mogoşioel 21; vis-à-vis de cofetăria Capaş.

Se efectuează orl-ce fel de fotografie şi pictură, de orî-ce fel de mărirae- 
5 modal oel mai nofi şi elegant aprobat în cel mai inalt grad prin care o,

Tipografia, Thiel à WeisB Palatal „Dacia,


