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[ţâr In capitală 10 bani.
ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRU.

B i u r o u l  R e d a c ţ i e i  şi A d m i n i s t r a ţ i o l :  P a l a t u l  «Dacia» .

ANUL III— 1878.

A . 3 s r c j i s r o x x J T i x  »
8e priimoac In str&inatate : La D-nil llaaeen- 
ttein d  Vogler tn Vienna, Walßschjjas*« 100, 
A Oppelik in Vienna, Stobenbaafei 2; RudolJ 
Moue in Vienna, SeilereMtte 2 : Fhüipp 
U b  in Vienna, Eschenbacbgasse Î l : A  iAxng 
d  Comp. In Poşta, Havae-Laffite d  Comp. 
In Parie, O. Adam 2, Carrefour de la Croix- 
Ronge 2, Paria; Oraind Comp. Rue Dronot 2 Pe* 
n *; Kug. AficouH, 189—140, Kleefc Street London

8orieorl nefrancate nu te primesc.

Articolele nepoblioate te vor arde.

Un număr In Districte 15 bani.

Bncuroscl, 24 octombrie.
I. . . . . 100% 100%

Iniale . . . .  99'¡g 99
|ţr rural . . 92 —

urban , . 85 —
Lipul al Capii. 90 —
I n ................181 -

................  190 —
A  . . .  . . .  W —
luai cn premii — —

. . . . . 64 —
fii.................. 99 70 —

. . . .  25 12'|t -

* ' ' ' ‘ 123 _

Cursul de Vloua, 4 noembre 
Renta ungarii tn aur . . . .  81 95 
Bonuri e tesaur ung , I emit. 119 80 

a > » II » 72 50
Impru ■ tul auatr, in h&rtie . 60 60

» ,  > argint. 62 15
Renta austriaca in aur . . .  71 __
Loto din 1866 ............................  111 80
Acţiunii« banco! naţionale . 788 —

,  ,  auatr. de cred it. 225 50
.  „ ungare ,  206 75

A rg in t...........................................100 —
D u ca tu l....................................  5 58
Napoleonul................................  i  8$>|2
100 mărci germ ane.................  57 85

Cursul de Berlin, 5 noembre 
Acţiunile Căilor ferate romăne. 34 62 >(2 
Obligaţiunile româno 6»/o . . 81 25 
Priorităţile C. fer. rom. 8#/« 86 5o 
împrumutul Oppenheim . . . 100 50
Napoleonul............................  16 20
Viena, termen lung . . . . .  — — 
Paris » scurt . . . .  81 —

Cnleudnrnl ijllel 
Joal, 26 octombre.
Patronul t i le l : Marele Mart. Dumitru 
Răsăritul soarelui: 6 ore 44 min. 
Aputul soarelui: 4 ore 46 min.
Pasele lunel: luna nota

P L E C A  H E A  T P tE K T T X IlIL .O H .
sncetit
in 10.— d 
In 12.00 d 
I n 5.45 ij 7.15 ţ

Buouresel —Suceava 
Bacureicl . . . .  8.15 n 
Ploetol . . . . .  9.50
B r ă i la ................ 1.58
Tecuci6 ................ 4.88 n l i .  i0
Roman . . . . .  9.05 d 4.45
Suceava,sosire . .12.03 (J 9.55 n

B ueuresc —V ere lor o va 
Buouresel . . . . . .  7.40
P i t e ş t i ........................ 10.13
Slatina . . . . . . .  12.81
Craiova . . . .  . . .  2.20
Vâroiorova, sosire . . 6.—

Suoeava— uncnrescl 
Suceava . . . .  5.11 d 6.46 d
Rom an.................. 8.45 J 12.80 a
T e cu c i.................12.30 n 6.10 4
Brăila....................3.08 n 8.10 n
Ploescl................7.12 d
Bucuresol sosire 8.30 9

Vereiorova—Bacurescl

Bocnresel—Clnrgin
Buouresel..........................9.15 d 6.05 n

, . 11.85 4 8.21.27 n

d 10,40 4 ! Vereiorova............... 6.— d
d 8 . - 4 Craiova..................... . . 3.— 4 6.80 d
d 6.30 n 81 atina. . . . . . . . . 4.45d 9.8OJ
4 8.15 4 Piteftl ....................... . . 7.03 d 1.08 j
n 6. -  n 1 Baeareacl, sosire . . . . 9.204 5.20 4

Giurgiu, sosire . .
Giurgiu—Baeareacl

Giurgiu............................... 7.26 d 4.55 1
Bucuresol, sosire.. • . .9 .48  9 7.17*

Galaţi—Bărboşi
G a la ţi...................1.20 n 8 26 d 7.30 n
Barbeţi, sosire . . 1.55 n 9.— 9 8.06 n

Bărboşi — Galaţi
Bărboşi . . . . .  2.55 n 6.25 n 7. - n 
Galaţi, sosire . , . 3.30 a 7— 8.u. 25n

I

>ES1 T E L E G R A F IC E
f|, K . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)
K l de la 5 noemvrie 4 ore seara.

Brucsel, 5 noemvrie. ̂  
Vdipart, vechiul director al bacei 
V .l bancelor frsnco-magiare fi 
pjjhdtze a fost condamnat de tri- 
miRcţional din Brncsel la 6 luni 

fie pentru nn faliment simpln.
Paris, 5 neembre.

deputaţilor a declarat nevala- 
rea d-lol Alfred ̂ Leronx , bona-

Jffiigeta că senatul va hotări zioa 
♦.5« coembre pentru alegerea de se
ins., novibill in locul celor trei morţi: 
* Ci ,relon, d. Rennard şi episcopul 
do«]

ţiu  delà 6 noembre, 9 ore dimineaţa) 
g  Viena 5 noem. 10 ore, 50 m. dim. 

tt la 6 noem. 6 ore fi 20 m.) 
a unei vijuliî cum plite şi căzend 

de zăpadă, lin iile  telegrafice ale 
ut întrerupte de Duminică. Trans- 
.rjegramelor se face încet şi ane-

Londra, 5 noembre.
•̂r afiftză din Simla : 

figura, că Emirul Şir Ali a plecat 
laltbad, avănd intenţia de-a ataca 
gfâiiţăi pe EuglejI. 
pfu/, trimis Emirului de câtră ca- 
pglez, a fost remis la 2 noembre 
ptulul din Ali-Muşid, pentru a-’ l 

stăpânului şed. Intre alte stipu- 
JB.nnte in acel document, Engli- 

retragerea ambasadei ruseşti din

BUCUREŞTI
rl, 2 5  octombre (0 noem.)

I
l itoomentul de faţă. e greii de-a 

fi 1$ se va întâmpla numai de- 
ii? Ifec&t mâni chiar, necum de-a 

Jjşdea un viitor depărtat.
Wate acestea ţinem seamă de 
prevestirile mal mult safi mal 
Autorizate, de vreme ce ele se 

totde auna pe-o serie de fapte 
H  factori reali.

lin versiunile, ce ne vine 
B isvor pe deplin autorizat, e 

I Bl precum şi celelalte părţi 
c; I [ţinute a îndeplini din punct 

jet tratatul dela Berlin. De 
| aceasta snnt toate puterile,
II credem că toate sânt inte- 
in acelaş grad de-a-şl pune 
ânâ puterea lor armată chiar, 
ral strictei realizări a trata- 
Cnmcâ toată lumea doreşte
0 învederat pentru orl-cine 

| puternică şi bogată, pentru 
inilioanele şi sutele de mili- 
rmt tot atâta cât pentru sta- 
ţrace, miile şi sntele de mii 
jhiar e jignită in starea 6nan
ii. statului, in negoţul şi in-
1 el, atinse de criză şi stagna- 

prin necurmatele pregătiri 
oifi.

li

Austro-Ungaria stă asemenea râd. 
Cislaitania, care mal posedă in unele 
ţâri industrie, sufere de stagnnţiunea 
afacerilor, şi finanţele snnt supase 
la grele încercări prin ocuparea 
Bosniei şi a HerţrgovineI, prin vi- 
toarele cheltuell, necesitate de or
ganizarea acestor donâ provincii, 
prin preparativele ce va trebui să 
ia ¡pentru un eventual rézboiü la 
primăvară. Cât despre Ungaria — 
care e aproape exclusiv ţară agri
colă, dar care ca şi România şi-a 
permis intregul aparat costisitor al 
statului modern, jena financiară e 
şi mal mare, căci aproape jumă- 
tatea veniturilor se întrebuinţează 
pentru plata intereselor datoriei pu
blice. E evident că orl-ce împrumu
turi nouâ pentru cheltuell neproduc
tive vor apăsa cealaltă jumătate 
a veniturilor, adecă partea, din care 
se plătesc servicíele reale, aduse de 
stat intereselor generale. Qermania 
suferă asemenea de criză economică 
şi oţărârea partidului socialist, până 
la gradul de-a comite crime, netnul- 
ţămirea generală dovedeşte mal mult 
ipsa şi depreciarea muncii, greuta

tea dărilor şi sarcina unei armate 
cumplit de mari şi improductiva, de 
căt corupţia de idei şi de clatine.

S’ar putea zice, până la un punct 
cn drept cuvânt, că cea din urmă 
este un resultat al celor de ’ntăf. 
Se ’nţelege că din aceste crize mo
mentane nu se pot deduce primejdii 
tocmai esenţiale pentru viaţa sta
tului. Principele cancelar tşl cunoaşte 
prea bine poporul şi In discursurile 
sale aü dovedit, că are nu numai 
intuiţi unea vie şi limpede a relelor 
economice şi sociale ale poporului 
séü, ci cunoaşte şi mijloacele de-a 
le 'ntlmpina, Întrucât un lucru atât 
de fatal se poate întîmpina prin 
putere omenească.

Dar nu e mal puţin adevărat, că un 
răsboiu ar spori primejdiile, iar mal 
cu seamă un răsboiu pierdut ar de
veni in împrejurările actuale ale 
societăţii germane un adevărat de- 
sastru. Prin urmare Qermania ăn- 
sâşl are nevoe de pace, de o pace 
îndelungată, care să i permită a se 
statornici inlâuntrn in noul imperiu 
şi inafarâ ca arbitru de căpetenie 
al destinelor Europei.

Aşa dar există dorinţa positiva 
la toate puterile mari de a măn- 
ţine pacea. Rusia simte asemenea 
aceasta, căci respunsul principelui 
Qorci&cof la nota marchizului Sa- 
lisbury este liniştitor şi politicos. 
Rusia declară prin el, că nu i-a a- 
bâtut niciodată a ataca tratatul de 
Berlin sau a amâna retragerea tru
pelor sale şi că numai evenimente 
neaşteptate au putut întârzia acea re
tragere; cn toate acestea insă Rusia

are sincera intenţie de a executa 
tratatul dela Berlin. Cabinetul englez 
motivat poate prin atitudinea A f
ganistanului —  a ti hotărit a se de
clara deocamdată mulţămit c.”  acest 
respuns, care altă dată nu l-ar fi 
satisfăcut de fel, căci Anglia are 0- 
bi eiO a impune formularul răspun
surilor prin circomscrierea strictă şi 
rteevazivâ a Întrebărilor ce face şi 
a lămuririlor, ce cere. Cu toate a- 
cestea şi-a rezervat a supraveghea 
de aproape executarea strictă a tra
tatului când va fi sosit momentul, 
adecă termenul evacuării, fixat de el.

Dar daca am descris curentul 
păcii vom d a , asemenea din isvor 
autorizat, perspectivele contrariului 
întrucât ne atinge pe noi- Nn mai 
vorbim de trimiterea de trupe proas- 
pote ruseşti, pentru a spori arma
ta de ocupaţie. Aceasta nu-I semn a 
pace. Dar supărător pentru noi e: caR u  
şil nu v or deşerteze D obrogea . Admit 
intrarea trupelor noastre,admit insta
larea autorităţilor române, dar vor 0- 
cupa ţara paralel cu noi. In privirea 
delimitării vestim asemenea sub oare
care rezervă, că există dorinţa de 
a se mânţine pentru Bulgaria pun
tele strategice ale Dobrogel, cari fac 
cu putinţă apărarea el despre uscat. 
Există dorinţa adică ca linia de la 
Silistra la Mangalia să nu fie dreaptă, 
ci tocmai punctele strategice însem
nate să intre in formă de limbi de 
pământ ca posesiuni bulgare in te
ritoriul român, Se iDţelege că o po
sesiune, pe care n’o poţi apăra in 
contra ni mărul, devine foarte pro
blematică şi e mal mult sămânţă 
de ceartă decât temei ti de prieteşug. 
Toate acestea lo insemnăm, sub re- 
serva cnvenitâ, pentru a nu rămâ
nea datori cu reversul monetel.

-o—I5Z>— r

DIN A F A R Ă

Ziarul italian „Nazione* primeşte 
următoarele ştiri din Roma.

Asoci&ţiunile Barsanti (Circoli Bar- 
santi) se ’nmulţesc intr’nnn şi nu tre
ce zi, fără ca să se deschizâ asocia- 
ţiuni nouă de acest fel. Agitaţia mer
ge atât de departe, incât s’a hotă
rit a se deschide un asemenea cir- 
colo tocmai in zioa, in care regele 
şi regina vor intra in Neapoli.

Spre caracterizarea acestei agitaţii 
adâogâm, că B ârsan ii a fost sub ofi
ţer din armata italiană judecat pen
tru innalta trădare şi Împuşcat. Agi
taţia republicană nihilistă a făcut 
din el nn martir, a cărui nume se 
’ntrebuinţeazâ pentru a submina cre
dinţa, pe care trebue s-o ţie armata.

Din Livorno se scrie că studenţii 
de acolo vor infiinţa un Gircolo Carto 
h obilin g. Această asociaţie va avă 
de scop a păstra memoriei posteri

tăţii amintirea acelor mari, cari cn 
vorba, condeiul safi fapta afi contri
buit la emanciparea neamului ome
nesc. Admirând cu drept cuvânt 
exemplul curajoşilor filosofi (î!) ger
mani, asociaţia va lua numele pome
nit mal sus, iar membri işi vor pane 
toate pnterile spre a realiza elibe
rarea omului de jugul intreit al po
liticei, al economiei naţionale şi al 
religiei.

D. ministru prezident Cairoli a 
ţinut mal dâunâzi un discurs la Pa- 
via, in care a pledat pentru liber
tatea absolută a asociaţiunilor. Ita
lia poate aştepta, ca sămânţa acea
sta să scoata măguri foarte cindaţi.

In camera ungurească s’a întâm
plat următorul incident, care ne pri
veşte şi pe noi.

In şedinţa de la 2 noembre Er- 
nest Simonyi a repetat cererea, ca 
să se comunice camerei nu numai 
tratatul de la Berlin, ci şi cel dela 
R eichstädt. Un asemenea tratat tre
bue să existe, căci ministrul Cogăl- 
niceanu in camera romă, Mr. Ri
chard in parlamentul englez an a- 
firmat existenţa lui fără să fi fost 
desminţiţl până acuma.

D . de Tisza  declară atunci cn 
glasul ridicat şi cu intonaţie tare : 
D ecla r lim pede şi ho ţă rilor, că nu 
există  nici un tra ta t d. la Reichstadt 
nici a ltfe l de stipulaţiunl asem ănă
toare unui tra ta t

Respunsn] cabinetului din St. Pe
tersburg la nota engleză, e se zice 
plin de asigurări liniştitoare. Prin
cipele Qorciacof, care precum se ştie 
că e tot deauna foarte politicos, a 
trimis şi astă dată o replică politi
coasă marchizului Salisbury. Păcat 
numai, că odată cu acest respuns 
promite pâzirea tratatului de Ber
lin, şi caută a justifica nepăzirea lui. 
El nu se gândea a nimici dispoziţiu- 
nele tratatului de Berlin, zice Gor- 
ciacof, insă puterea imprejarărilor 
esteriore ’l-a adus la aceasta, asta 
insă nu impedică, ca dispoziţiunile 
acestui tratat să fie de acum îna
inte întocmai păzite. Aceasta aser
ţiune schiopoteazâ insă. Se zice, că 
cu toate aceste cabinetul de la St. 
James ar fi declarat că se mulţu
meşte cu el, şi că ar fi numai adă- 
ogat, că o să păzească, stricta ese- 
cutare a tratatului, la timpul sătu 
vra se zică, când s’ar nesocoti ter
minal evacuării de cătrănişi. „Me- 
morial-Diplomatique" cuprinde o altă 
versiune in care se zice că respun
sul rusesc nu satisface la Londra şi 
ca Austro-Ungaria ar fi fost invitată 
de a favoriza organizarea Rumeliel j 
reseritene f&gâduindn-i-ae că i se va 
uşura incheierea convenţiei cu F oar ta.

E greii a şti intrucât cestiunea 
Afganistanului a influinţat asupra 
hotărârii cabinetului englez de a se 
arăta adecă mulţumit cu lâmurirele 
date din Petersburg.

Noul cabinet Triconpis din Atena 
începe regimul săă sub auspicii bane. 
Ambasadorul Greciei din Constanţi- 
nopol a fost înştiinţat că guvernul 
englez va recomanda puterilor ca să 
mijlocească in favorul Greciei.

Din aceasta se poate deduce, că 
oamenii de stat din Londra, inainte 
de a face această trăsătură de eşec 
favorabilă grecilor, trebne să se fi 
informat mai ântâiâ la Constanti- 
□opol pentru a şti sigur, că mijlo
cirea lor nu va rămânea fără efect.

In şedinţa dela 2 noembre a ca- 
merit ungureşti, ministrul prezident 
a depus pe biroul Adunării tratatul 
dela Berlin. Adunarea a fost sur
prinsă, 86 aştepta intr’adevâr ca gu
vernul să prezinte acest tratat, dar 
nimeri nu se aştepta că aceasta se 
va întâmpla atât de iute, după ce 
cn o zi inainte ministrul prezident 
se esprimase intr’nn mod foarte re
zervat despre aceasta, şi după ce d. 
de Pretis declarase in comisia bnd- 
getnră a dietei din Viena, că tra
tatul nu se poate prezenta ăncâ.

«Nod. AUg. Zeitung*, primeşte 
următoarele dela corespondentul el 
din Petersbnrg.

Chemarea contelui Petru Şuvalof, 
ambasadorul rus la curtea Britanici, 
de cătră împăratul la Livadia, e 
privită de cercurile de aicea ca 
având mare Însemnătate. Se crede 
că contele va fi namit deocamdată 
ca locoţiitor al principelnl Gorcia- 
cof, pe când principele va petrece 
In congediă in străinătate, şi că va 
lua asnprăşl conducerea ministernlnl 
de externe, purtând titlul de vice
cancelar. In legâtnrâ cn ştirea a- 
ceasta s’a răspândit faima, că prin
cipele are intenţia de a demisiona. 
De sigur că In cnrs de mnlţl ani, 
principele a adns in poziţia sa împăra
tului şi ţârii servicii mari şi glorioase, 
dar politica sa, care a dns la pri
mejdiosul râsboin din urmă, găseşte 
şi in Rusia mulţi adversari. Numă
rul acestor adversari s'a sporit in 
urma calamităţilor financiare, care 
sunt o consecnenţâ a politicei râs- 
boinice; afară de aceia i se impută 
principelnl, că n'a cultivat cu des
tulă îngrijire alianţele naturale ale 
Rusiei, şi că mal cn seamă n'a mân- 
ţinut relaţiile intime cn Germania ; 
apoi mal vine vârsta foarte înain
tată a cancelarului care face, să se 
dorească înlocuirea sa prin un om 
de stat mal tinâr şi mal in putere.



T I M P U L

Contele Petru Şuvalof s’a distins, in 
funcţiunea care a avute mal îna
inte ca şef al secţiei a treia a can
celariei împărăteşti şi in postul de 
ambasador la Londra. Tactul sâfi 
diplomatic, cunoştinţa ce-o are de 
lume, circumspecţiunea sa şi hotă- 
rirea rece sunt recunoscute. Afară 
de aceea se mal pune valoare şi pe 
împrejurare câ reprezintă totdeauna 
in mod sincer relaţiile amicale din
tre Prusia şi Rusia ; iar pe de altă 
parte că’I un bun cunoscător al stă
rilor de lucruri din Anglia din care 
cauză, se bucură in Anglia chiar de 
o mare stimă. Atitudinea sa perso
nală faţă cn mal mulţi oameni de stat 
englezi, fiind prietenoasă şi inspir&nd 
increderea, ar putea să contribue de 
a îmblânzi multe asprimi a contra
stelor politice intre cele doă împă
răţii şi de a aduce aplanarea in lo
cul conflictelor stricătoare amăndu- 
ror părţilor.

REVISTA ZIARELOR

0 asemenea procedare intr’o ţarălţat şi întârziat trecerea trupelor, de-a dreptul la Madrid, Oliva, schimbă 
constituţională, este cn totul anor-1 Negreşit bine este ca Dobrogea să biletul cu preotul şi rămase câteva 
malâ: cel interesaţi nu vin a cere P  Primim din mânele delegaţiunil zije ,n Saragossa. Fiindcă nu şti 
ca guvernul să ia cutare saü cutare | euraP®ne> iar nu * Rus*®r’ că regele o să treacă şi prin Saragossa
măsură, el se mulţumesc a iutreba

ştim dacă şi practio este, faţă cu 
împrejurările, a adăsta p&nă ce co

cu umilinţă ce hotărire a luat saü I misiunea ’şl va termina lucrarea
are de gând a lua. In zădar insă

plecă la Madrid, unde sosi la 20 oc 
tombre şi află, că regele va veni abia 
la 27. Oliva a scris intr’o cărticică 
de notiţe toate incidentele călătoriei

Tratatul de Berlin a stipulat in 
reclamă el vr’o lămurire. Pitonisalmod vag că fruntaria Dobrogiei. de-
din strada Doamnei nu se agită ăncâ 18Pre Bulgaria va fi o liniă dreaptă jiul : intre ele pomeneşte şi câteva 
pe scaunul el, şi românul ăncâ n’a trasft deJ a Si)j8trft la Mangalia. A- incidente amoroase, ceea ce pare 
vorbit. Aceasta purtare ne «ove|  £  ¿ ţ ^ p ă m ă n t Î d ^ o a t e  ̂' dovadf» —  T0Ît *  ^ t e a a c ă  incer

întâmpina mari dificultăţi. Căci nu
putere nu sunt âncă bărbaţi făcuţi j rămâne indoialâ că pentru noi Ro

mânii este de cea mal mare insem-
conspirănd; acum sunt prea bătrâni | nâtate ca alegerea punctelor prin

cari urmează a trece linia de frun-

carea sa de ucidere cu amănunte ro 
mantice. Povesteşte, că in ajunul so 
sirii regelui, a petrecut toate uliţele 
prin cărî avea să treacă convoiul 
regesc şi că-şl alesese locul tocmai 
in partea cea mal strimtă a Cailei 

vechile apucături cum li plesneşte I remarcat şfapărat Atât din~punctl M*y°r- Susţine, că nici a gândit să-şi 
prin cap, lăsând cuvioşilor lor grija I de vadere strategic, cât şi din punct I as>f?are faga> pentruc’a presupus, câ 
de al admira şi de a găsi motivele | de vedere comercial, o liniă de frun-1 suita regelui ăl va măcelări la mo-

taria joacă un mare rol in configu- J ment. Se postă la locul ce şi-l ale-

deş-e odată mal mult, că cel de la 
putere nu sunt âncă bărbaţi făcuţi 
de a guverna. El şi-afi petrecut viaţa 
conspirând; acum sunt prea bătrâni 
pentru a-şl schimba purtarea, şi so-, . , . .  -  . T . , tariă se fie pe căt se poate puncte
sitl la cârma treb.lor «i-aâ pâstrat K  0 pMiţiune natarals uşoar4 de

pentru hotărărirele lor.
După părerea noastră, adevărul I rafciunea; 9* siguranţa unei ţări. D9la|8e8e ş, observă, câ dacă nu va m-poziţiunile şi direcţiunile ce se dau 

unei atarl linii atârnă adese prospera-,
rea sau strângerea punctelor corner-1uc,d  ̂ Pe un locotenent, care se afla

meri pe rege, glonţul va trebui să

In numărul nostru dela 12 sep- 
tembre trecut, ziceam despre res- 
punsul guvernului român câtrâ ca
binetul din St. Petersburg in pri
vinţa cedării Basarabiei următoarele 
cuvinte :

Pe lângă cestiune politică, care 
acum este deslegatâ, mal este a se 
regula âncă şi cestiunea finanţiară. 
In adevăr va fi trebuinţă de a se 
încheia cu Rusia o înţelegere spe
cială in privinţa obligaţiunilor ru
rale care cad in sarcina Basarabiei, 
şi care nu expiră decât in anul 1881.

Tot astfel va fi şi pentru Creditul- 
fonciar român care posedă creanţe 
ipotecare pentru 1,800,000 lei Îm
părţite pe şapte domenii din Basa
rabia. Aştfel şi pentru biletele ipo
tecare in valoare de 2,500,000 lei 
înscrise asupra domeniilor din Ba
sarabia.

In sfârşit mal sunt şi împrumutu
rile Stern, Oppenheim şi Renta-ro- 
mănâ 5 la sută.

De atunci Basarabia s’a predat, 
ocărmuirea rusească s'a aşezat, şi 
publicul tot âncă nu cunoaşte cum 
s’a ii regulat toate aceste cestiunl 
atât de însemnate şi atât de inte
resante in toate privirile.

Asemenea nu se ştie ce s’a ho
tărât pentru basarabieni! care o- 
cupâ diferite funcţiuni In România; 
cum ăl va privi Rusia când se vor 
Întoarce la vetrele lor. Ce s’a făcut, 
sa ii ce se va face In privinţa mili
tarilor de toate gradele, care slu
jesc In oştirea română şi sunt năs
cuţi In Basarabia î

Sunt nenumărate procese de ale 
basarabiendor Intre dânşii sad cu 
români, care sunt In instanţă Îna
intea diferitelor tribunale ale ţârii. 
Cum s'a regulat jurisdicţiunea şi 
cefei se vor Îndeplini sentinţele as
tăzi, când judeţele Cahul, Belgrad şi 
Isrnail ad devenit ruse 1

Mulţi locuitori din acele judeţe 
ad asigurat proprietăţile lor la so
cietăţile de asigurare din România 
pe baza legilor ţării ; ce s'a hotâ- 
rlt despre aceasta, căci legile ru
seşti opresc cu totul pe supuşii im
periului de a asigura proprietăţile 
lor Ia o societate stâinâ ?

In asemenea Împrejurări, nu pu
tem Înţelege tăcerea guvernului. 
Nu ştie oare, sad se preface oare 
a nu şti cât de Însemnate sunt a- 
ceste Întrebări, şi cu câtă Îngrijire 
părţile interesate aşteaptă hotârl- 
rile ce se vor lua despre toate a- 
ceste.

Nu ne putem da seamă de acest 
dispreţ pentrn public din partea u- 
nul guvern ce pretinde a fi liberal.

intru aceasta este următorul: sar
cina ce a luat asuprăşl in aceste spi 
noase împrejurări este prea greajciale vecine cu ea; de la o atare direc-1 fată in cu el. El făcu observa- 
umârilor lor; ei nu se simt in stare de I ţiune atârnă siguranţa contra contra-Iţia aceasta zimbind. Când auzi, câ 
de a regula toate aceste cestiunl, | bandelor şi făcătorilor de rele: de la I locotenentul comandă a se presenta
şi lasă altora grija da le găsi s o - j°  a âre direcţiune atârnă apărarea j arma, pricepu ca s’apropie regele
luţiunea. Fără a ţine seamă de in
teresele concetăţenilor lor, pe care 
nu le pricep, el sunt gata a primi 
tot ce li va arăta Rusia, şi in urmă

chiar a pământului ţârei in caz de L „• ., . , , ■ ------------------- > ------------------- *•
resboid. Bine dar s’a făcut că s’a t r i - l91' 5 aranJft I0 te  Plstolul d,n buzu' I art. I, 8 şi 7 din legea de admisibi 
mis o comisiune anume care să stâ-| a û  ̂ d®̂ a pi®pk> pentru a da foci snplininte la tribunalul Covurlnifi,iij 
rueascâ şi să lumineze cestiunea a-1numai decât. Când trecu regele, e l jd - lo l  G. Nicoresco. 
legeril puntelor de fruntarie şi bine I ţinti şi trase, dar— observă el la in-

! la tribunalul Brăila, întrunind col 
le citatelor articole, substitut la tri 
Brăila, in local d-lal Alexianu, I 

D. C. Michăescu-Măgnreanu, 1 
in drept delà facultatea din Bucur 
tnal suplitinte la tribunalul Tele 
procuror la tribnnalul Mehedinţi, 
vacant.

D, Ştefan Fetescu, licenţiat in d 
la facultatea din Bucureşti, actua, 
ninte la tribnnalul Teleorman, ii 
d-lnl O.vMichăeecn-Măgnreanu. ţ  

D. Victor Rămnicepnu, licenţiat î 
delà facultatea din Bucureşti, acti 
plininte la tribunalul Putna, in 
calitate la tribunalul Vlaşca, in Joci 
Fetescn.

D. N. Volinte, licenţiat in drep: 
facultatea din Parie, întrunind coi 
nile art. 1, 3 şi 7 din legea de adi 
litate, snplininte la tribunalul Pats 
local d-lnl Victor Rămniceann. [~| 

D. M. Eco noma, licenţiat in dreţl 
facultatea din Bucureşti, actual p r l 
pe lăngă tribunalul Covurluifi, in iJ 
calitate la tribunalul Putna, in loctJ 

,. Antonescu, trecut in alt post. e l  
D. G. Niooresou, licenţiat in drepţi 

facultatea din Paris, actual suplinii 
tribunalul Covnrluiti, procuror la i i  
tribunal, in locul d-lul M. Econome« 

D. Al. Ral et, licenţiat in drept de F  
cnltatea din Paris , intrnnind condiil

ne vor aduce o convenţiune oareşl I să face că se dnc chiar doul din m i-1 terogator —  nefiind atăt de les ne a
D. N. Stefauo, actual grefier la se u] 

a cnrţel de apel din Iaşi, in aceeaşiH

care pe care ne vor da-o, ca cum ar fi 
rezultatul maturilor lor intimpinârl.

niştri pentru atare scop. „ täte la secţia II a acelei curţi iu 11 nimeri pe un om, ca pe un vas <ie|j \ * n n  * . . E’  r  I d -ln l O. Buzeecu, care trece m postuŞtNu trebue insă, după noi, a m o d a l . , . - „ i  __ .___ . . .  . . , ,
in  mod absolut cestiunea delimităriiI, . 1 ^ ^IS IPat Stefano.
cn cestiunea intrării trupelor noastre. |bd dln m^ n*' Bistolul spre mirarea | D. G. Bărdacă, fost comisar de pţj|

Când intrăm in Dobrogea, şi in Se poate intămpla ca o atare cestiune |mDltora» nu 8a 8iait nicî Pftnft in I intrnnind condiţiunile art. 88 din legii
cari condiţiunl se cuvine să ocupăm IP® căt de însemnată,pe atăt de dificilă I zioa de astăzi, 
aceasta provincia alipită României I ’ n ®xecu^ un®j ice greutăţi cari r

. i i . • x ci . i vor cere timp, vor motiva poate prin voinţa colectivă a Europei, ros-1 „ . v , r ,1 * r * I nouă instrucţiuni din partea de-
titâ prin tractatul de Berlin ?

C R O N I C A

Credit.— S’a deschis pe seama d-lul mi- I tărel la tribunalul Ialomiţa, in loen!

organizare judecătorească, portărel Iii ii 
bunaiul Mehedidţî, in locul d-lnl Eoffel 
Popeecu, demisionat.

D. Tase Hagianu, fost sob-prefecM 
trnnind condiţiunile citatului articol mJ

cnf nttlegaţilor de la cabinetele lor res- 
Eatâ întrebare ce’şl face astăzi I pective, şi prin atare mod timpul va 

ver ce român, in faţa ştirilor im- trece şi earna va veni. Bine insă nistrn cultelor ?' »«»nicţiuBel publice, din Anaat. Brăcăceecu, demisionat
prăştiate prin public şi in faţa tâ-1 de utilitate practică fi va pentru a“ordat | ™
cerel guvernului.

Mal deunăzi, o foaie guvernamen 
tală, scosesă un strigăt de alarmă.

noi să amânăm trecerea trupelor I guvernului de Camera legiuitoare, nn ere-I trnnind condiţiunile art. 10 din citata
până după acea definitivă delimita
re! Noi credem că nu. Opiniunea 
noastră este ca, independent de lu-

publicând o corespondenţă din Bul- crările comisiunil de delimitare, noi |din 8esioDe8 anulnî cnrent- 
garia, prin care se zicea câ locui-1 să profităm de foarte puţinul timp 
tocii Dobrogel se pregătesc a se o- J hun ce a mal rămas şi să trecem Du

nărea fără int&rziare. Să poată trupe 
le aajunge la timp la diferitele pozi- 
ţiunl ce li se vor fixa, mal ales câ 
in o provincia destul de întin
să ca Dobrogia, ce are o supra 
faţă de 17,000 vărsate pa trate, din 
care 4.000 păduri, şi unde căile de 
comunicare lipsesc, unde mijloacele 
de transport sunt aproape nule, va 
trebui armatei noastre să facă mar
şuri destul de penibile in Noemvrie 

Aft trecut mai multe săptămâni I adecă deja pe timp răfl, spre a se 
de atunci, şi presa guvernamentală I duce de la Macin până la Sulina , 
nu a mal zis nimic despre acestea. I de acolo pănâ la Mangalia şi de aci 
Reaoa impresiune produsă asupra I Pana Resova, Babadag saOaltele.
__v _• i .x I A poi odată ajunse, le trebue să sepublicului prin acea corespondentă | * . . ■: ,

. . . . . . .  , | pună in  garnizoane de lână, să stu-
a rămas întipărită in aducerea a- dieze poziţiunI şi să se ia toatemâ-
minte a tutulor românilor, şi afal-|9ureie ce prudenţa le cere in vede- 
sificat simţimântul naţional dând I rea unul viitor atât de puţin senin.

Pentru toate aceste consideraţiunf 
părerea noastră este ca armuta cât 
de neîntârziat să treacă Dunărea 
fără a adăsta terminarea lucrării 
definitive a comisiunil de delimitare 

„(Voc a Cov.)*

pune, cn desperare la ocuparea pă
mântului lor, şi câ li se impârţiră, 
spre acest scop, un mare număr de 
arme si de muniţiunl.

Toate foile guvernamentale aâ re
produs această corespondenţă, fâ- 
cându-se echoul fidel al acestor zgo
mote atăt de neliniştitoare pen-l 
tru noi.

caracterul cel mal serios ştirilor ce 
circulaă despre ocuparea Dobrogel 

Eatâ pentru ce, fie-cine se in 
treabă astăzi : când avem să ocupăm 
Dobrogea şi in care condiţiunl ?

>Conrier de Roa manie*.

Toată presa in un arm onic con 
cert se ocupă de intrarea trupelor 
noastre in Dobrogia şi de modul 
administrării el.

Trupele română destinate pentru 
intrarea in Dobrogea se ştie câ deja 
au luat poziţiune pe ţărmul stâng 
a Dunării şi aşteaptă ordinul de tre 
cerea acestui fluviu. La Brăila sunt 
ajunse aproape toate regim entele 
de infanterie, cavalerie şi artilerie, 
iar ordinul de trecere ’1 aşteaptă 
pentru ziua de 27 curent, sau cel 
mult la 1 noembre. Podul am spus 
că este gata, şi mica noastră flo
tilă stă la dispoziţiune, inpreunâ cu 
câteva vase particulare ce gratis s’au 
o ferit pentru atare serviciu.

Ideea insă ca mal ântăl să se facă 
delimitarea Dobrogel de către corni« 
siunea europeană şi apoi să se pro- 
ceadâ la ocupare, pare a fi inflaen-

dit extraordinar de lei 620, pentrn plata I jadecă tor la ocolul II din Crsiova, in 
tutelor cheltoelilor ce au necesitat la fonc- I d-lol C. Stan eseu , destituit pentru n 
ţi onor ea consiliolul general de instrucţiune | jenţa in servicii!.

D. Dimitrie R. Pirouesco, ajutor 
decătornl de ocol din BSrlad, in locul

Revizori şcolari. — Prin inaltnl djeret 
domnesc snnt num iţi:

D. G. I. Gabrilescu, actnal revizor şco
lar al judeţelor Covurlul şi Bolgrad-Is- 
mail, revizor şcolar al judeţelor Covurlnid 
şi Tecucifi.

D. C. P. Bobeica, actual revizor şcO'

N. Şlicarn, destituit pentrn neglijenj 
soluta in serviciu.

Iar al jadeţeîor Tntova-Fälciö.
D. I. Ciresin, aetnalnl revizor şcolar 

judeţelor Fălci ü şi Cahnl, in postul vacant 
de revizor şcolar al judeţelor Oltn şi Te> 
leorman.

Trapele destinate a ocupa Dobrogea s’i 
pus prin decret domnesc sub comanda ge 
neralnlnl de brigadă Angelescn George, 
comandantul diviziei III teritorială mili 
tarS.

Despre Oliva y  Mo nea si şi alte 
amănunte ale atentatului săft contra 
regelui Spaniei se mal scriü urmâtoa 
re le : Pe la m ijlocullul octom b. Oliva 
citi în «Correspondencia de España* 
că la 20 a lunii regele se va In 
toarce la Madrid. Neavând bani 
pretextă c 'ar fi prim it o  scrisoare 
din Oran (în A lgeria) prin care i se 
oferă de lucru. Intr'adevăr prin mij 
locul acesta isbuti să capete de la 
tatál-séü 114 pezete bani de drum 
Cu banii aceştia îşi luă un bilet la 
drumul de fer pentru Madrid şi pă
răsi Tarragona. Pân'a nu sosi la 
Saragossa, avu o conversaţie c ’un 
preot, care n’avuse intenţie de-a 
merge mal departe de cât pân la 
acest din urmă oraş şi fiindcă acum 
îşi schimbase planul şi voia să meargă

Numiri in justiţie. —— Prin jlnalt decret 
Domnesc, snnt numiţi şi permutaţi:

D. B. Bncşan, doctor in drept dela fa
cultatea din Pisa, actnal membra la tri
bunului Ilfov, judecător de instrucţiune la 
tribunalul Muscel, in locul vacant.
¡¿D . N. Bndişteann, doctor in drept de 
la facultatea din Tnlnsa, actnal membru 
la secţia I corecţionalS a tribunalului Ilfovj 
in aceeaşi calitate la secţia I civilă a a 
cel ni tribunal, in locnl d-lul d. C. Bncşan 

D. I. Crăciunescu, licenţiat in drept de 
la facultatea din Paria, actnal proenror 
la tribunalul Ilfov, intrnnind oondiţinnile 
art. 1, 3 şi 7 din legea de admisibilitate, 
membra la acelaşi tribunalul, in loonl d-ln» 
N. Bndişteaan.

D. C. G-. Ionescu, doctor in drept dela 
facultatea din Paris, intrnnind condiţia 
nile citatelor articole, proenror la tribn 
naiul Ilfov, in local d-lnl I. Orăcinnescn 

D. Grigore Bure«, licenţiat in drept de 
a facultatea din Paris, actnal jndecito 

de instrucţiune la tribunalul Ilfov, dnpS 
sa cerere, membra la acelaşi tribnnal 

in local d-lal D. C. Fortnnat, care trece 
in postai ocnpat de d. Gr. Burca.

D. I. SInescu, actnal proenror pe 1 angu 
tribnnalul Vâlcea, intrnnind condiţiunile 
artr. 1 şi 7 din legea de admisibilitate, 
membra la acelaşi tribnnal, in loonl d-ln!

N. Hereiou, demisionat.
D. C. Ah xiann, licenţiat in drept dela 

facultatea din Bucareştl, aotanl substitut

împroprietărire.— Vineri, 20 ale cnrffMI 
s’a efeetnat celebrarea împroprietărirăH 
sură teilor pe adona moşie din judeţul! 
cncl, in prezenţa a 300 însurăţei, ol 
i s’a dat numire de Tecuciu noii. La aci 
solemnitate aii asistat prefectul judeţr 
comisinnea ad-hoc, comitetul permar 
şi nn nnineros pn bl ic, din oraş şi jn

Hoţi prinşi. —  Ia noaptea de 11 cnş 
pe calea Dndeştl, afară din raionnl a  
talel, o bandă de tălharl, compusă din 
ţigani, a atacat pe nişte locuitori cari 
ntorceaQ din capitală la domiciliul 

dintr’o comună vecină, dintre care unt 
fost greă rănit.

La strigătul victimelor »0 alergat, fi 
întârziere, snb-comisarul respectiv şi 
trăia de gendarmf, cari cerând asistai 
gardei civice, aceasta prin d. sub-loco 
nent D. Radnlescn şi gardiştii Andn 
Nicolae, Niţfi Iordan, Chiriţă Vasile, 0 
mitrn Teodor, Dincă Teodor, Ispas Al A 
Costacbe Gbeorgbe, Stoica Nioolae şi I 
tre Nicolae, nn aii lipsit a da cn promp 
tudine cel mal activ adjotor, astfel j 
după o luptă cn măna armată, in carer 
tălhar a trebuit să fie ucis, pacienţii t 
fost scăpaţi de tortnrl, cari ar fi putut 
aibă consecuenţe fatale, iară tălharii i 
fost prinşi şi predaţi justiţiei.

Ministerul, publicând aceasta, esprin 
mulţumirile sale numiţilor domni gardiş 
civili, pentrn concursul oe aQ bine-voit 
da in prinderea acestor tâlhari.

ţ^Decorap. — A. S. R. Domnul, a binţj 
voit a acorda inalta autorizaţie de a prin 
şi porta ordinal Sf. Anna cl. III nrnd 
toarelor persoane:

D-lor maior Popescn Mihail, din rej 
mental 1 de artilerie, d-lfil II. Măldăresj 
profesor şi medio-şef al spitalnlnl Filai 
tropi» din Bucureşti, d-lnl Petra Lipăi 
-lui D. Fl oro, inspector general al tels 

grafelor şi poştelor, d-lnî George Scării' 
tssen, d-lnl Costin Brăeson, profesor du 
Roman.

Asemenea a mai binevoit a acorda d-Ioi



t i m p ü l

i «nn şi D. R. Rosetti iualta auto- 
i e pentru a primi şi purta insignele 
| ii St. Stanislas, clasa II.

wrea electorala la Galaţi. —  Sânt 
i S sile de când nn grup de a- 
20 persoane, de diferite opiniuni 

'] s’a reunit in Galaţi la d. Ven- 
{Si scop de a se sfătui asupra noue- 

W je r l comunale de la 5 noerobre. Dnpfi 
I Iţită discuţinne, s’a găsit că calea 

I corectă este de a se chiema in o 
¡¡re publică alegătorii tuturor cole- 
a li se espune şi a lăsa iniţiativei 

nlnl eoni vor să proceadă la elec- 
8’a admis insă de toţi in princip 
«omună trebue să se esclndă orice 
ilitică şi că candidaţii, in mod elec- 
să fie luaţi din toate partidele, fără 
la credinţele politice. Pe această 

!u făcut reuniunea de la 22. Adn- 
însă inprăştiăndu-se fără a da o so- 

adecă a alege un comitet căt de 
je in care să fie reprezintato toate 

toate interesele şi toate partidele, 
jnmitet apoi să prepare şi să pro- 
|(] listă de candidaţi, prin acest fapt 

îe indirecte au afirmat că vor să 
pe terenul de partide, şi ca atare 

apte in nonele alegeri comunale, 
plăngem că sub acest nenorocit prin

se vor face şi nouele alegeri in co- 
lă, şi dtgsgeind de-asupra noastă res- 
Cerca pentru consecinţele ce vor de- 

^  It de aci, nn ne remane de căt a zice 
inilor uoştri politici: ne-atn făcutda- 

ploplănd şi sfirnftnd că nu voim a 
n comună de căt un teren nentrn 

f ce este capabil şi onest să poate 
^ Ifti is, fără vederi politice; adversarii 

insă nu vor aceasta. Respunderea 
W J  lăsăm ssupră-lc, şi fiecare partidă 
V k  să ’şi facă datoria pe calea prin- 

j|<> ’ sale.
(Vocea Covurluiulni).

*
LHăittt a aţurut un nofi ziar cu nu
le ) Muncitorul* avend director politic 

Dimitrie Rosetti-Tăţcanu. Primul 
p  spune că ziarul reprezintă un mic 

j [ Je oameni care n’afi altă ambiţie 
■  de a fi drepţi, oneşti şi de a spune

I  |uL
t în acest articol se spune, că foaea 
Eirnff de nici nn partid şi de nici nn 

ta. Scopul principul al foiei va fi 
|irsa muncitorului. Ii urăm succes bun.

t î
! *  

tw I .

F

gin circular, adresat de citre ministrul cul- 
Jp iutrucţiunel publice către prefecţii din

■/omnule prefect,
■  uliul judeţean respectiv fiind deja

Îpit de la 15 curent, în sesiune ordi- 
i subsemnatul nn de puţin interes 
i că este pectrn instrucţiune de a vă 
p atenţiunea asupra celor comunicate 
Lstiă prin ordinul circular No. 7,207, 

| 31 iulifi espirat, relativ la starea ma-

ti a scoalelor, şi a vă ruga să bine- 
* profita de ocaziunea întrunirel zi- 
Iconsiliu, stăruind cu toată energia 

i conformitate cu art. 52, alin. 8, 
,1 legea, in puterea căreia funcţionează,

' J I măsuri, chiar Su această sesiune, pen- 
* ameliorarea materială a ocoalelor atăt 
î  ţn peri os cerută de situaţia lor actuală 

lunnoscută d-voastră din citata cir- 
şi mai cu osebire din localitate.

B mai pnţin veţi insista pe lăngă co
li permanent ca toate îmbunătăţirile 
şite prin budgetele comunelor pen- 
oale, şi cari budgete li s’aă supus

iple la 15 curent, conform legel co- 
Re» să fie aprobate întocmai, a se pre- 
I fonduri suficiente pe unde se va 

* , ţâţa că na sunt in de ajuns, precum 
I şa intercala asemenea fonduri pe nnde

»-■Jm  lista *°C’ a ;̂l 111 c“ t suni acesta
X{ poată simţi cu fericire că prin ener- 

î>''.l|_Toastră şi concursul bine-voitor al 
m  autorităţi s& dispară verice iucon- 

i ^aŞnt, care, din cauza lipsurilor mate- 
iHU  regretabile, s’ar opune la regulata 
0 i9 ion are  şi progresare a scoalelor din 

B o l in capul căruia vă aflaţi.
Jbmiţi. etc.

CRONICA ŞTIINŢIFICA
ista-bovină care începuse a se oetei a 
teput cu mal multă furie. Din toate 
l e ţărei agricultorii se plâng că nn 
Isnnt vite de muncă. Acolo onde pro- 
Iferil semănau cite 1,000 fi 1,500 po- 
w- de grăo, nu ştiu dacă vor putea 
kănţa de astădată că te va sute. Sunt 
l ’ ude se întovărăşesc căte mai mulţ 
f- ca să facă nn plng. Nu cunoaştem

la ce cifră se urcă vitele moarte pună as
tăzi, sperăm insă că guvernul va fi luat 
măsuri pentru ca să se ţină socoteală de 
vitele cari pier. In tot casai cifra va fi 
mal mare de căt ne putem închipui, aşa 
că va trebui să treacă ani plină ce su pu
tem face*la loc vitele ce aveam in primă
vară anului 1877. Nu se poate [lovitură 
mai grea pentru agricultura ţărei, şi in 
special pentru ţărani, a cărora asistenţă 
a târnă mal in total de vitele ce posedă. 
Nenorociţii oameni, după oe perdnaeră vi
tele in cursul anului 1877, adunaseră ban 
ou ban, şi parte dintredănşii ’şimal cum
păraseră vite de muncă; iacă insă că boala 
reîncepe.

Din toate părţile se intreabă lumea ce 
este de făcu t; din nenorocire răspunsul 
este greu de dat. Chiar dacă ne am închi
pui pentru un moment că dispunem de 
mijloace băneşti pentru a pune Ia loc vi
tele peri te, oamenii se tem, deoarece boala 
băntueşte ăncă satele de la baltă pană le 
munte.

Unele fol de publicitate, inspirate] de 
sentimente vrednice de toată lauda, au 
propus ca guvernul să vină in ajutorul 
ţăranilor şi să le dea vite. Ca să putem 
respunde la o asemenea propunere intr’un 
mod practic, ar trebui să cunoaştem mal 
ăntăl căte vite all perit, şi apoi să soco
tim dacă statul dispene de mijloace pentru 
a le inlocni.

Cu ocasiunea împroprietărire! ţăranilor 
la 1864 s’a constatat că el posedai! 688,014 
bol de jug. Admiţănd că aceleş număr de 
vite se afla in fiinţă la 1877, şi presu- 
puind că a perit din causa pesteî-bovine 
numai a treia parte, tot am avea de pus 
la loc aproape 230,000 bol. Socotind acum 
preţul unul bou cel mai puţin 120 lei, 
ar trebui dară să se cheltuiască de către 
Stat imediat suma de 27,600,000 lei. în
trebarea este: poate Statul dispune pe 
îndată de această sumă? Si apoi nu tre
bue perdut din vedere că nn este vorba 
numai de ţăranii cari s’an împroprietărit; 
trebue să se ajute şi acel numeroşi moş
neni, proprietari mici cari se a fia in a- 
ceeaşî stare. Dară dacă afi perit mal mult 
de a treia parte, după cum este foarte 
probabil ?

Ar trebui dară ca să venim in ajutorul 
ţăranilor intr’nn med serios, să punem pe 
maei o turnă de cel puţin 50 milioane 
lei. Putem face aceasta? Dacă nu putem 
ar fi bice să du mai promitem nici să mai 
prepunem mijloace nepractice, căci ca a, 
ceasta deşteptăm speranţa intre săteni, şi 
cănd nn ne vom putea ţine dr cnvănt- 
vor avea dreptate eă ne spună că ’I am 
amăgit o imputare dreaptă cel puţin in 
aparenţă.

întrebarea însă este, ce să facem ? Ancă 
cdstă nu se poate răspunde într’nn mod 
hotărttor la c< stinnl de această natură. 
Solnţinnea nu poate fi de căt următoarea: 
Dacă statul socoteşte că poate dispune de 
mijloace, viie în ajutorai ţăranilor, Insă 
pe o scară întinsă, esr nn cu căteva mi
lioane ; dacă nu ponte, atunci singura spe
ranţă de măntuire este proprietarul cel 
mare. In asemenea impr.jnrărî grele pro
prietarul poate dovedi, pe căt ăl este cu 
putinţă, că se interesează de starea ţă
ranilor. Fiecare proprietar să vină în aju
torai ţăranilor înaintăndn-le mizloace pen
tru a’şl cumpăra vite, şi cu chipul acesta 
in doi trei ani se vor pune la loc vitele 
perite. Şi interesul proprietarilor reclamă 
acest ajutor, de oarece este în deobşte cu
noscut, cel puţin în judeţele de dinooao! 
de Milcov, că moşiile att valoarea propor
ţional cu starea in care Be află ţăranii. 
4colo nnde ţăranii afi rămas fără plu
gari, vor scădea arenzile şi chiar moşiile 
vor fi lăsate nelucrate, de oarece arenda
torii exploatează mai cu seamă cu ajuto
rul ţăranilor.

Oricare ar fi mijlocul ce s’ar întrebu
inţa pentru a veni in ajutorai cultivato
rilor, trebne să se aştepte osteirea boalel 
vitelor. Pănă atonei se poate cerceta de 
nnde se pot aduce mai cu înlesnire vite 
şi ou preţuri mai potrivite.

—  Intre curioaităţile espoeiţinnei dela 
Paria )867 figura o luntre *Red-Whiteand- 
Blue» care sosise din America in Franţa. 
Lumea ee mira cum a putut să străbată 
Oceanul nn văsuleţ atăt de şubred de oare 
ce chiar corăbiile cele mari intămpină în
destule dificulţăţ! şi multe dintre dănsele 
sunt cufundate de furtună. Nimeni nu cre
dea că se vor mal afla oameni atăt de on- 
ragioşl incăt să’şî încredinţeze viaţa unei 
luntrişoare. Cu toate acestea de răndul a- 
ceata se află expusă la Paria o barcă ame
ricană anume *Nautilus> care întrece in 
micşorime pe aceia eapuaă in 1867. *Nau-

tilUBţ a străbătut Oceanul dela Boston I 
Havre in 45 de zile.

Barca din 1867 era construită de tablă 
de oţel; avea 8 metri lungime şi lm.,20 
in scobitură; avea provieiune pentru doi 
oameni care navigară cu dănsn ca să le 
ajungă in timp de 80 zile.J

.Nautilus* este de lemn; lungimea sa 
este de 5m.,70 pe pod şi de 4m.,57 la fund. 
Lărgimea »a este de lm.,98 sus şi de Om.,90 
jos. Are o singură catartă de 3 metri şi 
o pănză care are o suprafaţă de I2m.,50.

Ar crede cineva că aceea cari afi venit 
ca această luntre sunt marinari consu
maţi; nicidecum: sunt doi fraţi Audrews 
cari nu sunt marinari. William este im
piegat intr’o fabrică de pianurl; Walter 
este sculptor in lemn. Ca instrument de 
navigaţiune aveaţi o busolă şi un aecstant. 
Numai prin voinţă şi îndrăzniră afi putut 
lupta contra necalculabilelor dificultăţi ce 
afi intămpinat strebătănd Oceanul.

Cel doi navigatori apun că plecănd dela 
Boston ’l-a apucat 0 furtună atăt de vio
lentă că afi fost nevoiţi să se întoarcă îna
poi. N’ a trecut insă mult şi afi pornit din 
nofi. In cursul călătoriei, luntrişoara lor 
a fost espusă in mal multe rănduri să fie 
cufundată de tot felul de vieţuitoare ma
rine. Din America pănă in Europa cura- 
gioşil americani intălniră in calea lor 37 
vase; fiecare le-a propus să’i ia, el afi re- 
fusnt de oarece ţinta lor era tocmai de a 
străbate Marea in luntrişoara lor cea şu
bredă.

Oamenii aceştia afi suferit in atăt că la 
sosirea lor pe ţărmuri! Fngliteril la Mul- 
lyon-Cove, erai! intr’o stare de plane: 
Walter scuipa sânge, iară William avea 
picioarele pline de răni provenite din lo
vituri contra luntre!.

După ce s’au odihnit la un preot, cu- 
ragioşil americani afi străbătut Marea la 
Manche in trei zile. De acolo afi sosit la 
Paria cu un vapor unde se poate vedea ca 
aă zicem aşa microscopica lor luntre.

Americanii nu se mulţumesc a intre- 
bninţa vaporul numai ca forţă mişcătoare. 
In adevăr in iarna trecută s’a întrebuin
ţat la Buffalo (New-York) vaporul pentru 
a încălzi casele prinlr’ o ţeava lungă de 
trei mile, vaporul trecea dela un cazan 
comun şi încălzeşte de odată 51 case. Tem
peratura era egală şi foarte plăcotă. A - 
ceastă aplicaţinne a abnrulul se va lăţi 
preste tot locul de oare-ce este mult mal 
economic şi mal espeditivă. Oamenii nea
vuţi se vor folosi cei d’ăulăifi de această 
sistemă de încălzire.

,Rev. Ştiinţifică.*

D I V E R S E

Telegastrograful. — Este aproape de pri
sos de a spune că această invenţinne vine 

| din Statele-Unite, această fericită ţară nnde 
geniul mecanicei produce necontenit mi
nuni none. Mecanismul telegastrografulul 
nu este pănă acum cunoscut de alţii de 
căt de inventor.

Acesta pretinde prin ajutorul aparatu
lui săfi că va putea bea şi minca la o de
părtare de mal multe mile de locul unde 
se găseşte ospăţul ce este să se consume, 
safi cel puţin să simtă gustul bucatelor 
delicate servite pe masă şi să aibă efectele 
stimulantelor cari sunt de a se absorbi. Chi
pul de a se servi de acest instrument este 
foarte simplu: o măncare, suculentă safi nn, 
este pusă sub un recipient, in comunicaţie 
ou o puternică baterie electrică de care 
sunt legate atătea sirme electrice căţi os- 
peţi, fie care sirmă îndreptată fiind pănă 
la locuinţa fie-cărais.

La ora hotărită pentru prtnz, fie-care 
invitat pane capătul airmel in gură şi gu
stă complet savorea bucatelor servite la 
celalalt capăt al sirmei. Mal mult de căt 
atăta, inventorul afirmă că prin mijlooul 
unei perfecţionări reoente in mecanism, se 
poate procura consumatorilor chiar plăce
rea saturare! proporţionată cu cantitatea 
hranei absorbite. Tot ast-feliu este şi eu 
vinurile cari transmit prin sirmă efectele 
lor alcoolice dimpreună cu aroma lor res
pectivă.

Dar lucrul cel mal frumos este că, în
dată ce se scoate tirma din gură safi se 
disparte de bateria electrică, persoană să
tulă pentru moment căpătă îndată din nou 
pofta, beţivul se află in starea sa normală, 
şi din ospăţ nn rămîne alta de căt o a- 
mintire.

Nn se ştie dacă bucatele dispar safi să 
micşorează in timpul prănzulul. In nse- 
mine caz, ar fi întrebarea ce afi devenit 
acele bucate?

Păcat n un el <ă aceaslă invenţinne vin 
dintr’o ţară atăt de avută in ficţiuni şi 
in tot felini de născociri închipuite.

»Steaua Romăniel*.

U L T I M E  Ş T I R I

(6 noembre, amiazi).
Parii, 5 noembre, 8 ore 30 minute seara.
(Sosită Ia 6 noembre 9 ore 30 m. d i m)

Cartea verde a apărut. Din documentele 
ce conţine, cele mal multe sunt cunoscute.

E interesant cu toate astea de a cita 
circulara d-lul Waddington, ministru al 
afacerilor străine, cu data de 22 August, 
prin care insistă pe lăngă agenţii diplo
matici din străinătate pentru exeontarea, 
nu a cutării safi cutării clauze a trata
tului din Berlin, ci pentru esecutarea in 
întregimea Iul.

Iu depeşa sa de la 27 eeptembre d. 
Waddington ar vrea ca Poarta să ia cn 
multă tărie direcţia spiritelor din Turcia, 
pentru a nu lăsa să ee perpetueze neorân
duiala, ce a domnit pănă acuma, a căreia 
urmăriri ar fi fatale pentru guvernul Sul
tanului.

După cele din urmă depeşT, preschimbate 
intre d. Waddington şi marchizul de Sa- 
lisbury se vede că există o înţelege per
fectă intre Franţa şi Anglia in privirea 
ceBtiunilor Siriei şi Egipetuluf. Cele două 
puteri snnt hotărite de a lucra in comun 
acord şi cordial pentru a asigura des voi- 
tarea veniturilor Egipetulul: ele vor să 
mănţie dinastia Khedivolni, ca poporal e- 
giptean să prospereze şi datoriile publice 
să fie plătite.

Petersburg 5 noembre.

»Le Journal de St. Petersburg* zice, că 
nici cănd autorităţile ruseşti n’au încura
jat formarea de bande de insurgenţi in 
Rumelia, nici organizarea de comitete, cari 
aă fermenteze insurecţinnea.

Borna, 5 noemvrie.
Se citeşte In Diritto: D. Waddington, 

ministrul al afacerilor străine In Franţa, 
a propus puterilor semnatare tratatului 
de Berlin de-a trimite Porţii o notă iden- 
dică pentru a o invita să opereze recti
ficarea frontierelor despre Grecia.

După ziarul citat, propunerea va fi pri
mită de Italia, Germania şi Rusia.

EP1TROPIA SEM1NARIULUI

NIFON MITROPOLITUL

Publicat ie
Din lipsa de concurenţi, in zioa de 20 

ale curentei nepntăndu-ee arenda moşia 
Kiajna din Jud. Ilfov, conform publicaţiei 
No. 134, inserată in monitoarele No. 213 
214 şi 218. —  Epitropia publică din nofi 
zioa de 20 Noembrie viitor, cănd d-nii a- 
matori vor bine voi a se preaenta la can
celaria Seminarului strada II  Iun in (Fi- 
laret) No. 2, la orile 12—4, spre a con
cura la licitaţie, fiind inaoţiţl şi de garanţii 
¡n nnmerar safi efecte publice in valoare 
de 4000 lei. — Această moşie se arendează 
pe termen de oincl ani cu începere de la 
23 Aprilie viitor, avănd semănături de 
toamnă pănă la 150 pogoane grăfi; iar 
eondiţiunile se pot vedea in ori-ce zi de 
lucru la cancelaria Epitropil.

1878, oct. 21— No. 167 (1848—3).

Din lipsa de concurenţi neputăndu-se 
ţine licitaţie in zioa de 16 curent pentru 
vănzarea a 187 chile grăfi din recolta mo
şiei Băţcovenil a anulnl curent, şi 182 
chile porumb din recolta anului trecut, 
se publică din nofi zioa de 16 noembre 
viitor, cănd dd. amatori se vor presanta 
la cancelaria Epitropiel, strada 11 iunifi 
(Filareto) No. 2, inaoţiţl de cuvenitele ga
ranţii in numerar safi efecte publice, de 
de la orele 12—4 spre a concura la lici
taţie» cuuoscănd totd’odată că grăul ee 
află depus in magazie la Giurgiu de unde 
se predă cumpărătorului, iar porumbul se 
predă de la magazia moşiei.

1878, o ct 17.—No. 155 (816)— 3)

Din lipsa de concurenţi neputăndu-ee 
ţine licitaţie in zioa de 16 curent pentru 

ănzarea a 130— 140 chile grăfi şi 100— 
115 chile porumb aflat la moşia Chiajna, 
conform publioaţiel No. 143 inserată in 
»Monitorul* No, 216, 218 şi 221, Epi
tropia a bota rit a ţine o din nouă licita
ţie in zioa de 16 Noembre viitor, cănd dd. 
amatori se vor prezenta la localul semi
narului strada 11 iunifi (Filaretu) No. 2 
de la orele 12— 4, însoţiţi de cuvenitele 
garanţii in numerar safi afecta pnblieo

espre a concura la licitaţie, cunoacănd tot- 
d’odată că aceste producte se predau cum
părătorului pe loc de la magaziile moşiei.

NUMERELE SERIILOR 
Împrumutului municipal din Bucureşti, 

trase la 1 ale curentei stil nofi.
43, 226, 710, 744, 1032, 1046, 1148, 1161. 1615, 

1718, 1868, 1992, 2164, 2299, 2690, 2768. 3140, 
8203, 3271, 8285, 3503, 3611, 3715, 8816, 4120, 
4196, 4244, 4348, 4701, 4771, 4863, 4945, 4981, 
5243, 5468, 5567, 5571, 5686, 5657, 5700, 5800, 
5992, 5993, 6025, 6073, 6288, 6261, 6265, 6378, 
6474, 6542, 6744, 6750, 6842, 6906, 7001, 7146, 
7866, 7425, 7490.

BIBLIOGRAFIE
N. Creţnlescu. — Anatonia des

criptivă. Vol. 1 Osteología, Arthrolo- 
gia, Miologia.

Pentru completarea volmnnlul 1 a 
acestei Anatomii, mal mijlocind in- 
t&rziere cu publicaţiunea intregel 
Miologil, s'a crezut avantagios, mal 
cn seam& pentru studenţii in medi
cină, a se pune la dispoziţiunea pu
blicului partea din acest volum pu
blicată pănă acnm, şi care conţine 
Osteología, Arthrologia şi parte din 
Miologie. Va fi lesne in armă ace
lor cari işl vor fi procurat această 
mare parte din volnmnl I. a şi-lü 
completa prin restai Miologie!, inda- 
tă-ce va lua sfărşit publicaţiunea el.

Preţnl volumului intreg va fi de 
5 lei, iar a părţel pănă astăzi pu
blicate 3 lei.

A eşit de sub tipar ; D ocum entele 
schitului rom ânesc din S ântul M unte 
de la intemeiarea Ini şi pănă astăzi. 
BncnreştI, 1878. 1 voi. 4o 100 pag,

A eşit de sub [tipar : Plevna le 
jour de la reddition par Cléon Ran- 
gabé, consul général de S. M. le Roi 
des Hellènes à Bucarest, 1 vol. 8o 
85 pag.

Irim ia  Çrcft. —  Gramatica lim- 
bel Române.

Albina Carpafitor, foae beletristici, ştien- 
ţifiică şi literară, intemeiată de Al, Lepa- 
daiu. care incetase in urma morţii redac
torului ei, a reapărut sub redacţia d-lui 
Iosif Popeseu.

Numărul 1 al anului al III-lea cuprinde 
următoarele materii şi ilnstraţinnl.

Tecat: O escnrsinne in infinit, novelă 
de Joaif Popeseu.—Marioara, poesía de d. 
Bolintineanu. — Jocurile publice la Greci 
şi Romani, de Iosif Popeseu. — Armonia 
colorilor de »*»— Mitologia daco-romănă : 
Balaurii, d. S. FI. Marian.— Higienă: în
tărirea trupnluL—Un şef de insurgenţi.— 
La intrarea triumfală a trupelor rom Sue 
in capita Romăniel, poesie. —  Varietăţi : 
Statistică, Modă, Notiţe economice, Biblio
grafie.

Ilustraţiunl: Femei romlne mergănd la 
tărg.— Luptele cu tauri la Romănil antici. 
— Higi-Loya.

Albina Carpaţilot va apare de acum 
mainte regulat in Sibil| in editura d-lul 
Viaarion Rom ar, de două ori pe lună, la 
15 şi la ultima zi a fie-cărei luni, in nu
meri de căte două coaie tipar des, cum şi 
in volnmurl lunare de căte 4 coaie.

Preţul abonamentului este pentru Ro- 
mănia : Pe an 16 lei noi ; pe 6 luni 9 I. 
n. ; pe 3 luni 4 I. n.

Abonamentele să trămit editorului Vi- 
sarion Roman in Sibiifi.

Soliditatea recompensată. Firma Isen- 
thal & care eziată deja mal bine de jumă
tate secol a funcţionat d’atunoî stabili
mente nn timp aşa de Inng ea biuroul 
principal al loteriei de bani Hamburgeană, 
şi de atonei şi-a recomandat destul de 
bine in toate părţile Europei.

Firma aceasta dispune şi in Romănia 
de mii de clienţi, actualmente d-lor Isen- 
thal & afi fost numiţi şi din partea gu
vernului german la Brnnsvic ca colectori 
principali al loteriei de bani Brnnsvighiană. 
Loteria de bani de Brunavie e aranjată 
întocmai ca oea de Hamburg. Tragerea prin
cipală ee incepe la 14 Noembre a. c. s. n. 
şi ee termină la 6 Decembre a. o. a. n. 
lntr’nn timp scurt de numai 23 de zile 
28,500 de premiurl urmează a fi oăştigate 
in suma totală de 9 milioane 317,066 lei 
noi a se lua desluşiri mai de aproape din 
anuncinl d-lor Isenthal & publicat in zia
rul nostru de azi. Avănd iu vedere că gu
vernul german la Brnnsvic garantează eu 
toată averea statului pentru plata esactă 
a căştigurilor, apoi soliditatea acestei în
treprinderi nn poete fi bănuită nici un 
moment.

Dorinţa noastră este eă premiul princi
pal de 600,000 lei noi si fie căştigat in 
Romănia,



T I M P U L

h
l É ' lA eşit tn editura librăriei E. GRAEVE & Comp. caleâ Victoriei, vis- 

à-vis de teatrul naţional:

c a l e n d a r u l  progresului
3 ? E  A . 2 S T X J L  1 8 7 9 .

A c«*t calendar este împodobit on nn t iblou şi o h*rtă şi ca preroid priiint>sc 
care cumpărător încă un CALENDAR DE PĂRETE GRATIS.

P R E Ţ U L  2 L E I  N O I .

fie-

A D E V E R A T E  I N J E C Ţ I U N I  SI C A P S U L E
I  C  O  R  D

F A V R O T
Gudronului adăogate pe lângă ac-Aceste Capsule posedă proprietăţile tonice 

ţiunea antiblenoragicâ de Copahu. Ele nu obosescu stomahul şi nu provócá nici
diaree nici greţa ; eonstituescu medicamentul prin eacelenlă in tratarea bólelor 
contagióse a ambelor aecse, scurgeri vechi seú recente, catare a beşicei şi ourze- 
rea fără voie aurinului.

Pe la Unele tratamentului, şi când ori-co durere a dispărut, usul
INJECŢIUNU RICORI)

tonice şi astringente, esto midilocul infailibil de a consolida vindecarea şi de a 
evita întercerea.

A D E V E R A T S IR O P  D E P U R A T IV
I  C  O  R

F A V R O T
este ncăpart pentru a vin deca cu deseverşire maladiele pelei şi pen-Acest sirop este _

tru a sflrşi dea eurAţi* sângele după un tratamentu anti-sitilitic. El foresee de tote
accidentele ce pot resulta din sifilis constituţională.

Publicul, trebue a lepăda, ca contra facere periculósft töte medicamentele 
R1CORD, care nu voru purta sigliulú C. FAVROT.

DEPOSITO GENERAL.— F* Favrot, 102, strada Richelieu, in Paris ; In 
lassy, Racovits, Fonia; Bucurescî, Rissdorfer, Zumer, Theil ; Galatz, Tatu- 

seschi, Marino Kurtovich: Braila, Petsalis, Kaufmesi Crajova, F. Pohl; 
Plojestl, Schüller ;  Barlad, Brettner, şi in töte fannaciih
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POMI RODITORI, PLANTE
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Aduc cu on6re Ia cunosciinţa amatorilor că am de vSn^are, o 
colecţii,ne de copaci roditori toţi nituiţi de jos, şi anume:

PERI nouă-jccl-şi-opt specii din cele msl alese din Francia 
şi Belgia.

MERI trei- j;cf-şi-şăse specii din cele mal fiu; din Francia, Belgia 
şi Engliterel.

PERSICI din cea mal renumită grădiră din Montreuil, fructul ea 
total extraordinar ca mărime şi parfum.

SPARANGEL plante de 2 ani forte prcducetdre din speciile alese 
de la cel mal vestiţi cultivatori de la Argenteville care afi pro
dus Sparangel de o mărime grosime şi gust care a c&ştigat admi- 
raţiunea amatorilor.

tRAGI fructul fdrte mare delicios parfumat.
SMEURA fructul mare fructifică p&nă la finale tdmnel. T6te aceste 

apeo l afl,dat resultate remarcabile in grădina d-lul Philippescu.
TRANOAFIRI an x sortiment din cele mal alese şi mal frumăse 

din Francia, Belgia şi Germania, înalţi cu cortină, de 2 ani altui fi 
şi mal bine de 600 trandafiri In geveci uri pentru grupuri alese 
din speciile cele mal framdae.

SEMINŢE DE CANTALUPI din vestita colecţiune cultivată în a* 
ceată grădin i; în paqoete.
A ACUM FIIND TIMPUL PLANTAŢIUNiLOR rog a se grăbi oomandele. 
Pentru preţiurî şi detaliurl a se adresa la sub-scrisul; cu aedstă 
ocasiune exprim gratitudinea mea onorabifelompersdce, care in- 
curajind silinţele mele, m’afl onorat cu scrisori de mult&mire.
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J E A N  Y E R M E U L L IN
Grădinar la O-nu G. C. Philippescu 

Strada Dionisie No. 42. Suoarescl.
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COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION
c : .  A  1 )  A  A I  

à Paris, 2 Carrefour de la Croix Rouge- 2-
U te charge de tontes les commissions commerciales et d’achat des marchan

dises aux prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en France; 
accompagne les voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités de Paris. On 
par'e irançais, allemand, rosse et polonais.
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Loteria de Stat

de BRUNSVIC
ultima tragere

cele mai meri şan°e de căştiyuril

la 14 Noembrie
a . c . s. il.

să începe ultima şi principala tragere 
a lotănel de Stat Brunavic continuănd 
fără întrerupere p&nă la 6 Decembrie 
a. c. s. n. In cursul acestor 23 de sile, 
se trage 28,500 de căştigurl in total e- 
sistă ir c i  numai 70,000 lose în aedstă 
loterii. Şanse de căştigurl dar fdrte 
însemnate căci mal mult ca jumătate 
a tutor locurilor esistente trebuie să 
căştige negreşit 28,500 căştigurl se im-
part pineom urimJză : Lei noi.

1 Câştig şi PrfmiÜ a 600,000
1 câştig a 400,000
1 Câştig a 200,000
1 Căşt; g a 106.667
1 C&itig a 10,000
2 Câştiguri fie care c&te 53,333
2 Căştigurl fie care c&te 40,000
8 Căştigurl fie care c&te 26,667

10 Câştiguri fie oare c&te 20,000
20 Căştigurl fie care c&te 13,333
6o Câştiguri fio care c&te 6,667

ICO Căştigurl fie care «tU© • 4,000
200 Căştigurl fie care c&t 2,666
600 Căşti guri fie care c&te 1,333
800 Căştigurl fie care c&te 667
900 Căştigurl fie care c&te 400

25,900 Câştiguri fie ctre c&te 190
Töte 28,500 căştigurl fac în total suma de

9  milióne 3 1 7 ,0 6 6  I. n.
Contra transmiterel a preciulul ofici- 

almente hotărlt de
L  n. 160 pentru losurl Întregi originale 

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

subsemnatul biroul principal de loterie 
espediază aceste lose origina'e valabile 
pentru toate 23 cj'le de trageri, şi in
vestite cu armările statului, in tdta 
pieţele României prin poştă—C stnl se 
ţ6te transmite in moneda hârtiei ro
mână. Fie-care trimitere de lose va fi 
Însoţită de programul oficial tradus 
In rom&nesce şi dnpă terminarea trage- 
rel, fie-care posesor de lose primesce 
Îndată şi fără oa să mal facă vre-o re
clamare lista oficială a tragerel, din 
care lista se constată intr’ an mod fdrte 
dar reşultatul tragerel, 

l'entru plata esactă a câştigurilor, 
guvernul geiman la Brunsvig garantdzî 
ca t<5 ă averea grandidsă a statului, 
asemenea şi achitarea sumelor câştigate 
se facă sub oontrolul guvernului ger
man si prin intermediul nostru îndată 
după ce tragerea e terminată. Avem 
in tdte pieţele mal mari din Bomănia 
corespondenţi, in căt putem plăti câş
tigătorilor sumele căştigate chiar la do
miciliul lor şi ev. In monedă de aur ro- 
mănă având in vedere că mai este nu
mai un timp scurt pănă la Începerea 
termenului de trageri, şi considerând 
circumstanţa că cuanticatea losuriior 
care mal este de dat e prea mică, ru
găm pe onor. amatori aespediacoman- 
dele lor grabnic şi direct către:

Biroul principal de loterie

Jsenthal &  Co.,
HAMBURG (Germania de Nord)
Corespondăm şi românesc;. Perişori din 

România in Hsmaurg sosec in 70 ore.

Biroul do nnuuclarl A. Steiner, Hamburg.

Un venti accesoriu destul de 
considerabil

se ssigurâjă persanelor din t6te clasele so
cietăţii cari scie limba germană şi rea ro
mână. Oferte scrise sub D. T. 549 priimeso 
Haasenstein & Vogler, Wien. (806—6)

^ r i j t T S C I I N T I A R B  (B
DEJA LA 2  OCTOMBRIE A ÎNCEPUT  

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

MAREA LIQUIDATE DE MAI MULTE 1000 BUCĂŢI |
DE

Lingerie de Yiena şi Paris pentru bărbaţi şi dame
maî mult de 1 0 0 0  b u c ă ţ i  costume elegante de flanelă, Pegnoirs pentru clame, un asortiment colosal d e  pivhet ie  iarnă şi

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

CARE IN INTERVAL DE 30 DILE FANA LA 2 NOEMBRIE
Z Z Z =  T I I K I U J E  T O T A L  n n s T a r g i T i n  .........

cu jumătate din pretiul fabrice! " K l
de Ia o mare firmă din străinătate din causa neaşteptatei fi tristei crise comerciale. 

A 8 0 R T I M E N T U L  C O L O S A L  C O N S T Ă  D I N  U R M a T O R E L E  P Ă R Ţ I :
/¡nn dnsine cămăşi brodate pentru dame, camisdne de dame, pan 
uliu talâne de 2 frânei, 2.50 franci, 3 franci până la 10 franci.
/¡n n  dnsine rochii brodate pentru dame, de shirting şi flanelă, de 
i/UU 2.50 franci, 4.50 franci până la 12 franci.
/¡fifi bucăţi Pegnoirs elegante, costume, halaturl, de 12 franci, 18 
JUU franci, 24 franci până la 40 franci.

I bucăţi cămăşi pentru bărbaţi, cămăşi de nópte, ciorapi fine 
|i batiste englese.I din Paris şi

bucăţi pâniju cea mal escelcntă de Rumbarg şi din Belgia, bu
căţi mari de 65 ceţl pentru 40 franci, 50 frarcl, 70 până la 100 fr.

bucăţi pichet de iarnă, bsrchent, alb şi colorat, 35 coţi la 11.50 
franci, 12.50 franci şi 18 franol.

PANZA pentru cârcdfurl, 3 coţi 1st fără cusătură, prosópe cele
mal fine, Şervete, feţe de perne de damast, se desfao cu 

8 franci 12, franci până la 80 frasol:

ACÉSTA DESFACERE  
durézà numai 30 ţlile până la Sf. Dimitrie şi trebue să fie desfăcute pănă atunci tóte deposítele oele mari.

Direcţiunea marel liquidaţiunl de la Grand Magasin de la Paix
Calea Mogogóel, Hotel garni Lazar 42, vis-à-vis de casele Türok. .eosuta________v

Deposit în Bucurescl la D-nil Ovessa, Rissdörfer, 
i’ j. Brass, Scbmettau, DimbovicT, Zfirner.

Bonbóne de plante

CONTRA DUREREI PEPTDLDI
(SPITZWEGERICH)

pentru vindecarea bólelor de plămâni şi 
de pept, tuşă, tuşă măgărâscă, răguşâlă 

şi flegmélá bronchială.
Planta cca ncpredabilS, care pro- 

dnce natura pentru binele şi vinde
carea âmenilor suferinzi, conţine 
într’insa secretul până astădf Încă 
nelămurit, a da alinarea grabnică şi 
sigură pelcl infla- x-rc—— .  
mat? ale W & iîZ t
ale nodului gîtle- ■-----3 = -» ---------J ft
julul şi al sistemei gîtlegei, şi prin acesta grâbesce 
vindecarea cât se pote mai iote a acestor organe 
Inboln&rite. Fiind-că noi garantăm la fabricatul 
nostru pentru amestecarea curată de zahăr şi planta 
de pept (-pitzweg rich), rugăm a observa bine marca 
nostră de ccmcrciu Înregistrată la antoritatea comer
cială şi iscălitura pe cartonul, căci numai atunci 
va fi adevăratul nostru fabricat.

Victor Schmidt & Söhne,
Fabricanţi c. r. p r i v Vienoy Wieden, AUeegasse 48

Singurul deposit pentru totă Komănia )a d-nu 
GUSTAV RIETZ, la Stégul alb, Strada Carol în 
Bucurescï. *

La tragerea mare! loterie de capital j 
a c o rd a tă  şl g a ra n ta tă  de S ta t vin la si
gura împ&rţală in decursul numai de 5 

Îm i şi în 7 părţi suma enormă de ;

7 miJióne 792,800
r pe 42,600 cu 
ncipal este ev.

Ci î l  A I.
mărci germane In aur pe 42,600 cuşti- 

gorl. Câştigul principal este ev.

Mal sunt căştigurl speciale de mărci j 
In aur :

260,000. 3 h 30,000. 61 â 4000.
125,000. 25,000. 4 â 3000. A
80,000. 6 à 20,000. 304 h 2000. 1
60,000. 6 â 15,000. 10 a 1200.
50,000. 12,000. 502 â 1000. \
40,000. 24 â 10,000. 621 à 500. ,
86,000. 81 à 5,000- etc. etc. S

In contra trimiterel de numai
f ra n c i 7 ijj p e n tru  un los În tre g  >

» 3 •)» , o jum ă ta te  los
trimet losele Investite cu m a re a  Statului. 
Lose de relnoire, planurile tragerilor, i 
listele câştigurilor, banii câştigaţi etc. 
se trimit tot-deauna grabnic şi regulat. 
Presentându-se acum ocas unea cea rară 
de a pu tea căpăta un c a p ita l fo r te  În 
sem na t CU un risicu mic, insă sciind după 
esperienţft că losele se vor desface tn 
cu râ n d , rog să se bine-voiascăa se adresa 
g r a b n ic ,  insă cel mal târŞiu până la

25 Noembrie a. c. st. n.
direct şi cu plina Încredere către casa 

de bancă
MARC. G0LDFARB

H am burg  (Germania de Nord)
P la ta  se p i t e  face in  c r l- c e  monedă 

c irc u lă to re  a s tă z i,  seu ş i în  tim b re  pos
ta te  ro m âne . ( 6 1 5 - 4 )

M A R E  SUCCES.

V E L O U T I  NI .
e s t e  o

PRODUCTE 8PECIALE

PARFÜMERIE

AUX VIOLETTES DE PARUE
ED. PINAUD

Săpun . . . .  DE MICSIUNELE 0E  PARMA 
Essenţn pentru
batiste . . . .  DE MICSlţlNELE DE PARMA 

Apădetoilettă . DE MICSIUNELE DE PARMA 
Poicadă . . . .  DE MICSIUNELE DE PARMA
O l i u .................DE MICSIUNELE DE PARMA
Praf de orez . . DE MICSIUNELE DE PARMA 
Cosm-tic . . .  OE MICSIUNELE DE PARMA I

37, Boulevard de Strasbourg. 73.
Singurul Deposit allü Aspasinl Mignote. !

F Ă I N Ă  D E  O R E Z

i, fóre fina, ni U  
ismut, şi posee H

d e  o  d e o s e b i t ă  s p e c ia li t a t e ,  

s im ţ i  bilă, p r e p a r a t ă  c n  B  
c a l i t a t e a  c e a  f e r i c i t ă , a  d a  f e ţ e i  o m n lu

FRESCITATEA NATURALĂf
a tinereţe!.

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

Deposit in Bncnrescï la farmacia d -A A . 
F . W. Zümter, şi la d-nil Appel & G H tf

MERSUL TRENURILOR
PE LINIA

BUCURESCI-GIURGIU (Smârda) il
V a l a b il  d e  l a  ”  octoÎSbu* 1878 p a n a  l a  n o i disposith

B I X T  R K S C I-G IU R G 1Ü GIURGIÜ-BUCURESCI

T r .  No. I T r .  No. 3
Oiminéta Séra

Bucurescï. . Plecare 9 15 5 05
Jilava . . . 27 5 17
Sinteşti (Halta) . . . 9 33 5 23
Vidra . . . 43 5 33
Grădişte (Halta) . . . 9 52 o 42
Comaua * * . Sosire IO 01 5 51

. Plecare IO 11 6 01
Bău ésa . . • • • • IO 39 (i 29
Frăţeşti . s a s e 10 58 6 49
Giurgiii ’ * . Sosire 11 15 7 05

. Plecare 11 25 Séra
Smărda . . , Sosire 11 35

Amiafä-fi

Smârda
Giureirt

T r .  No. 2  T r .  No. 4
Dup-améÿr

. Plecare 

. Sosire Oiminéfa

. Plecare 9 05
F ră ţeşti......................9 16
B ftn é s a ...................... 9 39
t, . . Sosire IO 03
Comana Plecare 10 l3
Grădişte (Halta) . . 10 18
V id ra .......................10 31
Sinteşti (Halta) . . 10 39
Jilava ...................IO 48
B n cn re sc ï............... I l  05

Dimln¿(a

4 37 
4 45
4 55
5 06 
5 29
5 53
6 03 
6 03 
6 21 
6  29 
6 39 
6 55
Sir.

L E G  j 
A. CU LINIA DE NORD.

I. Trenul No. 4 : Cn trenul accele
rat No. 1, la ora 8 şi 15 minute, eera 
la Braila-Galatz, Roman, lassy-Suceva, 
Viena, Berlin, Paris, Petersburg.

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

III . Trenul No. 3 : Cu trenul No. 6 
de călători care sosesce din Galaţi şi 
Brăila la ora 4 şi 30 minute, după 
amd^ă-iji.

T U B I
B CU VAPOARE DANUBIENE la GIURGIU

Ou Vapore de poeţi la Giurgiu.

1) Sosind la Giurgiu din sus: Luni, 
Miercuri şi Vineri, cu Tren

2) Plecând de la Giurgitt în 
MeircurI şi Vineri cn Trenul

3) Plecând de la Giurgid in sus: Marţi, 
Vineri şi Duminică cu Trenul No. 1. !

4) Sosind la Giurgiii din jos Marţ», 
Vineri şi Duminecă cn Trenul No. 4.

i sus: Luni,4' L 
iul No. 4. jt l l  
in jos L u n i,!«  
ul No. 1. 1

N B . La gara F ilaret se vând bilete 
pentru vapóre, pentru tóte staţiunile tn sus ţ 
pănă la Viena ş i tn jos până la Chilia.

I V O C J M L e  A T K

DE
I K K

FOTOGRAFIE şi PICTURA ¡
I _  F .  M A N D I  <5c C o m p .

21, Calea Mogoşioel .21; yls-â-YÎs de c o fe tă ria  CapAş.
Se efectuează orl-ce fel de fotografie fi pictură, de orl-ce fel de mărime-

modul cel mai nod fi elegant aprobat in cel mai înalt grad prin care o, 
feră nn lucra solid frumos cn fidelitatea a natnrei.

rm r

Tipografia, Thiel A Welsa Palatul .Dacia.
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