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SAMBATA, 28 OCTOMBRE

E8E IN TOATE ZILELE DE LUCRU.

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

ANUL III— 1878.

A N U N C I U R I  t
8e priimeic In itr&inatate : La D-nil Ilacuen- 
Hein A Vogler ln Vienna, WalfiaehgaM* 100, 
A. Oppelik In Vienna, Stubenbaatei 2; Rudolf 
Moue in Vienna, SeileritAtto 2 : Phiiipp 
Lôb in Vienna, Eichenbaohgatse 11 : L. Lang 
à  Comp. In Pefta, Havae-Laf/Ue & Coup. 
ln Parii, Q. Adam 2, Carrefour de la Croix- 
Rouge 2, Parie; OramA Comp. Rue Dronot 2 P»- 
rie; Bug. Mteoud, 189—140, rleet Street London

8crieorI nefraneate nu ee primeeo.

Articolele nepublicate se vor arde.

Un numdr ln Districte 15 banl.

Bncnreaol, 26 octimbrie.
.  .  . 100% 100%

liliale . . . .  99 —
| i  rural . . .  92 —

urban . • 85 '|t 84%
icipal al CapiL 96 95*(*
B ........................188 -

...............  190 —
4a . . . .  . 75 —

pal cu premii — —
lin îl..................  64 —
n i................... 99 70 —

. . . .  25 12% 25 47

.' .’ .' .' .' 123 124

Cursul de Vieux, 7 noembrn 
Renta ungarft ln aur . . . .  82 75 
Bonuri e tesaur ung , I omis. 111 25 

w 9 a II n 72 75
Impru • jtul austr, ln hArtie . 00 70 

> 9  » argint. 82 25
Renta austriaoA ln aur . . .  71 15
Lose din 1866 ...........................  112 20
Acţiunile bilncet nationale , 784 — 

,  ,  austr. de credit. 226 —
9  „ ungare » 207 60

Argint.........................................100 —
Ducatul ...................................  5 68
Napoleonul.....................................9 88
100 m&rcl germane................  57 85

Cursul de Berlin, 7 noembre 
Acţiunile C&ilor ferate rom&ne. 34 75 
Obligaţiunile rom&ne 6®/t . . 8l 25 
Priorităţile C. fer. rom. 8°/» 85 25 
împrumutul Oppenheim . . . 100 10
Napoleonul...........................  18 23
Viena, termen lung................— —
Paris „ scurt . . . . 81 —

Calendarul (filei 
S&mb&tA, 28 octombre.
Patronal silei : Tereatie ţi Neonila 
Rês&ritul soarelui: 6 ore 44 min. 
Apusul soarelui ; 4 ore 46 min. 
Fasele Ionel : lună nou&

P L E O A  T 'F tE J Is rX JP .X IjO P t
Bucuresel —Suceava 

Baouresc! . . . . 8.15 n 10.— <
Ploescl................9.60 n 12.00 <
Br& ila................1.58 n 5.46 <;
Tecuci II. . . . .  4.88 n 
Roman . . . . .  9.06 d 
Suoeava,sosire . .12.03 9

Bucuresc—Verclorova 
Bucuresel . . . . . .  7.40 d
P it e ş t i ......................... 10.18 d
S la tin a ......................... 12.31 9
Craiova . . . .  • . . 2.20 9 
Vêrciorova, sosire . . 6.— n

Snocava—itnourescl

7.15 
11 .0  
4.45 
9.66 n

10,40 d 
8 .- 9  
8.30 n 
3.15 d 
6. -  n

.11 d

.45 4
6.46 d 

12.80 d 
6.10 4 
8.10 n 8.58 1 

2.46 1 
4.80 <

Saeeava . . . .  6 
Roman . . . . .  8.
Tecuci...............12.30 n
Br&ila................ 3.08 1
Ploescl. . . . .  7.12 d 
Bucuresol sosire 8.80 9

Verclorova—Bucuresel 
Verciorova . . . . . . .  11.26 6.— <
Craiova................ ...  3.— < 6.80 (
Slatina.............................4.45 ţ 9.80 ţ
Piteşti ................  7.08 1 1.08 <
Bucuresel, sosire . . . .  9.20 9 5.20 1

Bucureşti—Giurgiu
Bucuresel.................................9.16 d
Oiurgiu, sosire..................11.35 9

Giurgiu—Bueureeci
Giurgiu. ............................. 7.26 d
Bucuresol, sosire....................9.48 9

Galaţi—Bărboşi
G alaţi.................. 1.20 n 8 25 d
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— 9

Bărboşi—Galaţi 
Bărboşi . . . . .  2.55 a 6.25

6.05 n 
8.27 n

4.55 s 
7.17 s

7.80 n
8.05 n

n 7.
Galaţi, sosire . . . 3.30 n 7— 8.n. 25n

¡g*EŞl TELEGRAFICE
L E . T I M P U L U I "

(Agenţia Havas)
Hij Seini do la 6 noemvrie 4 ore seara.

Viena, 5 noembre.
In deputaţilor a adoptat propune* 
Bs el cu 160 contra 70 voturî. 
Egcenstii votare, d. Pretis a mal 

U at principiile politicei urm ate de 
|)i Pdeclarănd ca corniţele Audras«>- se 

i i  da însuşi esplicărî înaintea de*
I.

Atena, 5 noembre.
<fa a respins cn 88 contra 79 vo- 
jjpinerea noului cabinet Tricnpi, 
S a  prorogarea lucrurilor Carnenl. 
jţrli ’şi-aii dat in (lată demisia,

t Filipopoli, e noembre.
I a  oprit o bandă de 500 insnr- 
JS/gari in momentnl cănd voiai să 
n cuprinsul Macedoniei, 
fo r, comisarnl englez pe lăngă co- 
ropaanu însărcinată cu organisa- 
1, comunicat colegilor seî nn 

¡liberal de organizarea acestei pro-

(7 noera.—9 ore dimin.)
Atena 6 noembre.

la demisiei cabinetului Tricnpi, 
păduros a fost însărcinat cn for- 
monlul minister.
Mgură că d. Comundoros va lua 
ţjiin •• justiţiei şi trebilor străine, d. 
ş  “ al marinei şi răsboinlnl, d. 
H  pe al internelor şi d. Papani- 
*in pe al financelor. 

j iţcnirasate roşeşti sunt aşteptate la
I

Constaotinopol, 6 noembrie. 
pna măsurilor luate de Poartă, în 
fie date de Ruşi răsculaţilor din 
6 sunt mai puţin făţişe, 
le speră că răscoala din Macedonia 

ia ajunge scopul.
Filipopoli, 6 noembrie. 

ia europeană pentru organisarea 
■ i a refuzat a primi petiţia sem- 
8 notabilii bulgari după numirea 

■piui Dnducof Corsacov ca prin-

I**' * ul dela 8 noembre. 9 ore dimineaţa) 

■  . Londra, 7 noembre.
¿4 »ţgrafiază din Sumla. O mare des- 

IţS pare a se manifesta intre tro- 
J nane, cari sunt zecimale de boale.
! k'dle sunt foarte numeroase. Se cre- 

h ei mi innea Emirului Şir—Aii, e 
I fu putinţă.

Belgrad 7 noembre.
4 jia ser bă se va demobiliza la 17 

Constantinopol 7 noembre.|
rjmunţă ca apropiate nonele alegeri 

.vii parlamentai otoman.
Filipopoli 8 noembre.

Isia europeană de organizare a in- 
1 discuta deosebitele principii de re
st organic de introdus in Rumelia 
pană. A votat cu unanimitate o re- 

, invitănd pe prezidentul său da a 
guvernului general răsese numirea 

I lebmidt in calitatea de director ge- 
fînanţvlor Rumeliel. In consecn- 

Lrincipele Dndukof e rugat de a re* 
-lui Sehmidt casa şi archivele şi de 

U I informaţiile necesare pentrn a con- 
jjkcestiunea finanţelor provinciei.

lLJ

BUCUREŞTI
V in e i r î ,  2 7  o c to m b re  (8  noem .)

~i
In numărul de vineri al ziarului 

„Resboiul*, un domn care iscăleşte 
numai iniţiala T. şi se numeşte ve
chio conservator, g&seşte de cuviinţă 
a imputa „Timpului“ tonul ce l’am 
avut faţă cu Rusia şi că venim azi 
a învenina relaţiile dintre noi şi Ruşi.

Ni se va permite a nu răspunde 
direct la această imputare. Am spus 
adeseori, că relaţiile dintre s tat şi 
s ta t fiind intemeiate numai pe in
terese, pot fi foarte cordiale, fără ca 
prin aceasta sentimentele intime ale 
naţiunii să ia parte la acea cordia
litate.

Dovezi despre bunele relaţiunl din* 
tre  România şi Rusia ne dafi mul
ţimea decoraţiunilor, pe care guver
nul puternicei impărăţil vecine gă
seşte de cuviinţă a le impărţi la noi 
spre a împodobi piepturile patrio
ţilor şi dovezi şi mal temeinice cre
dem că ni se daâ pe cale diploma
tică. Prin nrmare in predmetnl a- 
cesta suntem la limpeziş şi nu mal 
imputăm nimărul nimic, pentrucă 
credem de prisos a o mal face, cănd 
cunoaştem inaitele virtuţi civice ale 
luminatelor noastre sfere dirigente.

Contestăm asemenea, că noi am 
fi inveninat vr’o relaţie bnnă exis
tentă, căci chiar daca am fi voit s’o 
facem . antidoturile put rn ice, cari 
se administrează naţiei ar face ve
ninul nostru foarte neputincios, pre
cum nici nu poate fi altfel, precum 
ar fi nenatural, daca ar fi altfel.

Asemenea avem şi noi principiul 
cazuistic, nn absolut, că trebne să 
stăm foarte bine cu toţi vecinii no
ştri, şi avem acest principia tocmai 
din cauza înaltelor calităţi de tărie, 
statornicie, prevedere şi patriotism, 
care caracterisează partidul astăzi 
la putere şi numai când n'am avea 
cunoştinţă despre acele calităţi, am 
fi de opinia contrarie a lui Machiavel.

Prin urmare e o necontestată i- 
d e n t i t a t e  de principii in politica 
practică intre uol şi d. T.; suntem 
adecă ţa ră  mică şi săracă şi trebue 
să cnnoaştem puţina noastră însem
nătate, să nn ne amestecăm in cer
turile celor mari, şi să mărturisim 
mal ales, anemia noastră. Cceace 
contestăm insă e ca oricine să se 
recunoască atins de anemia gene
rală, mal vârtos când ştim, că re
laţii a tâ t de trainice şi de bine in
temeiate pe reciprocitatea interese
lor, ca cele însemnate mal sus, nu 
se pot invenina prin o furtună de 
hârtie. In tr’adevăr ce politică ar fi 
aceea şi ce adâncime de vederi ar 
trebni să aibă, ca să se modifice, 
aşa nnmaldecât şi in mod esenţial 
prin atitudinea unul ziar. Am spus-o

noi ănşine de mai multe ori, că e 
un guvern râu acela care şi poate 
s.'himba politica sa după polemici 
jurnalistice, şi e rea, absolut rea po
litica ce se poate modifica după ar
ticolul de fond al cutărul jurnal. 
Privilegiul daca voiţi, pe care ni’l 
păstrăm in situaţinnea de faţă, e 
ca să mărturisim, că nu snntem 
vrednici de a reennoaşte adâncimea 
şi siguranţa de vederi a politicei 
guvernului, că nn ne intră in cap, 
poate că suntem prea târzii la minte, 
şi acest privilegia nu’l cerem pentru 
ca să câştigăm o popularitate de 
care n'am fost vrednici nici odată 
de a o căpăta nici prin linguşiri, 
nici prin inganfata încredere in 
puterile noastre, ci pentru că aşa 
este făcută mintea noastră că nu 
înţelegem adecă prăpăstiile , nici să 
credem orbeşte vorbe, al căror cu
prins real nu se pipâe şi nu se vede.

Aşa dar, nu se team ă D. T. că 
ne deosebim tocmai mult in privirea 
politicei esterioare, factorii reali al 
acestei politice fiindune prea bine 
cnnoscuţi pentrucă să sperăm că prin 
atitudinea noastră vom schimba ceva 
din mersul el fatal, inaugurat dela 
inceputul războiului.

Ceea ce ne credem insă datori a 
rectifica sunt unele cestiunl de fapt 
in întâmpinarea d-lul T., precum cea 
privitoare la art. 2 din coavenţie 
despre care d. T. zice, că n'ar fi 
garantând integritatea actuala a Ro
mâniei şi despre partea Rusiei; apoi 
depeşa marelui Dace Nicolae, pe care 
d. T. o declară de falsă

Să ne ierte d. T. dar adevărul 
înainte de toate. Âmicus Plato, ma
gia amica veritas. Articolul 2 ga
rantează integritatea teritoriului ro
mân şi despre Rusia, aceasta-I opi
nia Înmii in treg l; opinia contrară e 
par şi simpla o sofismâ foarte stră
vezie.

Iară faptul că o telegramă a ma
relui Duce a fost trimisă M. S. Dom
nitorului cerând ajutorul armatei 
române, este un fapt autentic. în 
suşi guvernul a declarat-o in şedin
ţele secrete ale adnuărilor, şi până 
când nu se va desminţi in mod lim
pede, mănţinem afirmaţiunea noas
tră  in faţa afirmaţiunel d-lul T.— 
Trebue să observăm insă ca aceasta 
nu opreşte ca şi cealaltă depeşă pu
blicată de ziarul „le Nord* poate 
să fie asemenea autentică.

Un singur pasaj ne mal rămâne in 
întâmpinarea d-lul T. la- care avem 
ceva de zis. El e a tâ t de caracte- 
rictic şi de neaştep tat, in cât nn-I 
vom refuza spaţiul cuvenit. Iatâ-1.

„Fost-a cine-a la 1856 care să 
spue acestor fraţi din Basarabia in 
ce stare e l , — cari eraţi cu averi, 
respectaţi in interesele, onoarea şi

familia lor sub Ruşi, — vor ajnnge 
sub guvernul român?*

„Până in cele din urmă zile ale 
despârţirel lor de n o i, el fură jâ- 
fuiţl, to rtu ra ţi de bunii lor fraţi 
ale căror guverne succesive 'l-a adus 
in sapă de lemn. — Să fim drepţi!... 
Nu numai roşii s’aâ purtat ast-fel 
cn Basarabia, dar şi albii !*

Eatâ acum şi răspunsul nostru.
Dacă domnul T. este Român, ceea 

ce cam ne vine a nn o crede, el 
vom aduce aminte ca cele trei ju 
deţe basarabiene ce ni s’aâ răpit, 
astăzi, sunt nnmal o parte dintr’un 
mare trnp numit Basarabia şi ca 
acest trup se află acum de 66 de 
ani sub administraţinne icuperâtes- 
culnl nostru vecin. Aşa fiind, bine 
voiască d. T. a ne spnne, la ce 
stare de prosperitate materială, fi- 
nanţiară, economică şi intelectuală 
a ajuns Basarabia In acest interval 
de 66 de ani de cănd a avat feri
cirea de a fi deslipit de muma-pa- 
triă. Dacă d-sa poate să ne rea 
pundă, in cunoştinţă de cauză, că 
mama poate râvni pe fiica pentru 
buna-starea el in toate privinţele 
enumerate, atunci nu avem de cât 
a ne închina înaintea celor zise de 
d-sa In pasajul citat mal sus.

Daca Insă, precum ştim, nn ne 
poate face această mărturisire, atunci 
declarăm că d. T. poate să fie ro 
măn prin Întâmplarea naştere!, dar 
de sigur nu este nici prin cugetai 
sââ nici prin inima sa.

D I N  A F A R Ă

Foile din Viena povestesc de un 
viscol extraordinar şi aspra, Intâm 
plat Ia noaptea de 2 spre 3 noem 
brie. 0  ninsoare, un uragan de nin 
soare aü grămădit zăpada tn pnţine 
ceasuri pe uliţele Vienel, la o aşa 
înălţime In cât nimeni nu mal pu 
tea să circule pe ele. Pe trotoare 
nu se putea ămbla, căci adevărate 
lavine câdeaâ de pe streşini. Tram 
vayul n ’a âmblat pân la ameazl — 
mal tărzifi începu să circuleze cu 
câte patrn şi şase cal.

Precum se poate presupune lesne 
aceasta ninsoare ca totul neaştep
ta tă  a cauzat o mulţime de pagube 
Parcul oraşului, grădinile publice, 
copacii bulevardelor sirmele tele
grafelor statalul şi a celor private 
aü suferit mult. Uliţele capitale! şi 
a suburbiilor presintâ o privelişte 
tristă. Copăcei abia sădiţi s’aü rupt 
sub greutatea zăpezii, vărfuite pe 
o frunză c’o grosime de mal multe 
centimètre. Sirmele telegrafelor s’aâ 
rapt ln multe IocnrI drept ln doaâ, 
stâlpii de metal al liniilor telegra
fice aü fost restnrnaţl de furtună, 
ameninţând a ucide pe trecători. 

In urma unei isbirl a vântului o

bucată de fer sbură d intr’un stâlp 
telegrafic cu a tâ ta  patere asnpra 
unul trecător, In cât a căzut la mo
ment leşinat şi cu piciorul rupt. 
Dns la sub-comisarie cea mal apro
piată, doctorul a constatat că mă
rise de această isbire ln tâmplă.

Biuronl de corespondenţă telegra
fică a ’m părţit la 3 noembrie spre 
seară următorul com unicat: In arma 
viscolului extraordinar din noaptea 
trecută, s’afi Întrerupt toate liniile 
telegrafice şi comunicaţia e În tre
ruptă ln orl-ce direcţie Administra
ţia  dramului de fier de sad a comu
nicat că ln noaptea de Sâmbătă spre 
Duminecă orl-ce comunicaţie a tre
nurilor a fost cu neputinţă. Un va
gon de mărfuri a derailiat la staţia 
Brunn sfărâmând şinele din am ân
două părţile, ln cât numai cu oste
neala cea mal mare a fost cn pu
tin ţă  de a face ca trenul de postă 
de la Triest de dimineaţa să ajungă 
ln Viena la i  ore seara.

In urma troienelor de ninsoare tre
nurile aâ sosit c’o Întârziere de nouă 
ceasuri.

Guvernul român face Însemnate 
cumpărături de arme ln Germania 
şi a comandat la W itten ln fabrica 
de arme de acolo Berger et Comp. 
can tită ţi Însemnate de paşti Mar
tini. Fol germane raportează despre 
cercările de tragere la ţin tă , cari 
s’aâ făcut mal zilele treente la W it
ten cu puştile comandate. La cer
cări s’aâ Întrebuinţat cartuşe engleze 
din fabrica Kynoch din Birmingham. 
Eraă faţă şi puşcaşi englezi, Intre 
car! unul cunoscut ln Anglia, Mr. 
Tisdall, cari aâ atins centrul cerca- 
lai de ţin tă  la distanţe deosebite, ba 
chiar la enorma depărtare de 1500 
de metri.

Nona Bulgarie şi Rnm elia.

Prinţul Dnducof-Corsacof, guver
natorul general rns al Bulgariei, a 
ţinut in zilele treente cAtrâ autori
tă ţile  şi fruntaşii bulgari din Filipo
poli, următoarea alocaţie.

„înainte de a mă duce Ia Sofia 
pentru a organiza viitorul principat 
al Bulgariei, nu pot pleca din Fiii- 
popol fără a rosti adânca mea re
cunoştinţă pentrn ajutorai simpatic 
ee mi-aţl dat cu scop d’a îndeplini 
opera generală intreprinsâ de câtră 
Augustul mefi suveran in interesul 
scumpei voastre ţări.

.Mulţumită acestui ajutor, in pu- 
>ină vreme am pntut să introdne 

in toate ramnrile de administraţie 
Rumeliei o ordine de lucrări iden

tică cn ceea care ezistâ in Bulgaria 
de miazâ-noapte.

„Eâ privesc această uniformitate
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administrativă ca o legătură de cea 
mal mare însemnătate pentru viito
rul Rumeliel.

„Pentru a consolida şi complecta 
nouele instrucţil ce deja afi fost 
puse saă cari vor fi puse in lucrare 
in curând, am crezut de trebuinţă 
să încredinţez toată administraţia 
Rurueliei unul guvernator general, 
şi am ales pentru acest post pe ge
neralul Stolypin, care chiar de pe 
acum are încrederea şi stima voastră.

Această alegere este o garanţie, 
sigură despre isbânda însărcinării ce 
i-am incredinţat.

„Comisia europeană, care, după 
hotăririle congresului din Berlin, 
trebue să pregătească un proiect 
pentru organizarea Rumeliel orien
tale, va sosi aici in curănd. Sarcina 
sa, sunt fericit a crede aşa, va fi j 
intr'un chip insemnat uşurată prin 
ordinea ce s'a şi statornicit pănă 
acum şi care pare că se acordă cu 
desăvârşire cu dorinţele şi nevoile 
ţârii.

„Sfera de acţiune a comisiei in
ternaţionale este mărginită prin trac 
tatul dela Berlin, afară de ceea ce 
priveşte finanţele, numai la pregă 
tirea viitoarei organizări a Rumeliel 

„Comisia neavând niclun caracter 
administrativ, administraţia râmăne 
in măinile noastre.

„Ett apreţuesc cu adevărata lor va 
loare temerile şi neliniştea ce aţi avut 
in privinţa nesiguranţelor viitorului 
insă ămT permit a repeţi ceea ce v’am 
mal zis de mal multe ori pănă acuma 
că adică vremea şi împrejurările pot 
aduce numeroase schimbări poziţiei 
voastre, căci curentul istoric al lu 
crărilor este adesea mal puternic 
decăt toate combinaţiile omeneşti 

„In momentul plecării, renoiesc 
arzâtoarea mea rugăciune să aveţi 
încrede in vreme şi in evenimente 
şi să nu compromiteţl isbănda sfin 
tel voastre cauze prin nişte mani
festaţii intempestive şi inoportune. 
Rămâneţi pe tărâmul solid al ordi 
nil şi al legalităţii, şi veţi asigura 
pentru dorinţele şi aspiraţiile voa 
stre atenţia ce merită.'

„Nu vă zic adio, căci am de gând 
să mal via din când in cănd spre 
a urmări mersul şi desvoltarea o- 
perei noastre comune, pe care sper 
cu ajutorul a tot puternicului, să o 
desăvârşesc, potrivit cu vederile ro 
stite de Ţarul emancipator.*

Spre răspuns la această alocuţie, 
fruntaşii bulgari din FilipopolI aâ 
trimis prinţului guvernator Duducof- 
Cosacof următoarea adresă:

„Excelenţă, — transportaţi de fe
ricire prin tractatul dela San Sto
fa no, care realiza aşa de bine do
rinţele naţiunii noastre, noi am sa
lutat cu o bucurie fără margini so- 
sosirea Exc, voastre in oraşul no
stru. Plini de entusiasm in acele 
luni, memorabile pentru noi in cari 
natura chiar părea că împărtăşeşte 
veselia noastră, nu ne gândeam de
loc că va veni o vreme in care ne- 
vom vedea reduşi la aspra necesi
tate d’a ne dăspărţi de voi» Insă 
val! congresul din Berlin n’a văzut 
in nenorocirile trecute ale naţiei 
bulgăreşti, aşa de mult incercatâ 
pănă acuma, o indestulâtoare plată 
de rescumpârâril pentru liberarea el. 
Congresul a sfărâmat opera salutară 
a Rusiei şi a opus nouă greutăţi la 
îndeplinirea speranţelor noastre.

„Excelentă,-— cu toate că timpul 
aşa de fericit pentru noi, in care 
aţi stat in oraşul nostru, trebue 
să se schimbe ca printr’o clipeală 
de ochiţi, aceste zile repezi v’att fost 
d'ajuns pentru a lăsa printre noi 
urme neşterse de bunătatea voastră 
pentru poporul nostru. Dintr unchaos

de elemente împrăştiate, risipite, am 
văzut ieşind treptat prin mâinile 
voastre temeliile armonioase ale re
clădirii noastre naţioale. Adminis
traţia noastră intreagâ se inţeme- 
iază, mulţumită voă, pe temelia cea 
largă a self-gouvernmentulul. Organi
zaţia poliţiei răspunde la nevoii» si
guranţei publice: reforma judecăto
rească cu care ne-aţl înzestrat este 
potrivită cu perceptele dreptului fi
losofic ; instrucţia populară a intrat 
pe o cale plină de speranţe; şi in 
fine, încoronarea binefacerilor voa
stre, armata naţională, această fiică 
iubită a Exc. voastre, a fost înfiin
ţată pe căt de minunat pe atât şi 
de repede. Acestea sunt monumen
tele nedestructibile cari vor veciniei 
amintirea şederii Exc. voastre in 
Bulgaria de miazăzi.

Oraşul Ploodiv (Filipopoli) ăşl va 
aminti de trecerea Exc. voastre cu 
bucurie şi recunoştinţă nu numai din 
cauza bunătăţilor ce deschid o cale 
nouă poporului intreg, ci şi din cauza 
bunel voinţe ce i-aţl arătat in par
ticular. Mărirea uliţelor noastre, im 
bunătâţirea zăgazurilor de apă, in 
grijirile date igienei publice , infru 
museţarea cetăţii, împărţirea de 
vesminte la săraci şi nevolnici, in 
fiinţarea unei şcoale secundare reale 
sunt destule dovezi strălucitoare de 
îngrijirea şi iubirea voastră pentru 
oraşul ce a avut onoarea, deşi scurtă 
vreme, să vă aibă ca oaspete.

Excelenţă,—in ceasul când soarta 
noastră are să fie definitiv stator
nicită, cea din nrmâ mulţumire s 
noastră este că vă putem rosti âncâ 
odată mâhnirea noastră adâncă pri 
cinuită prin plecarea voastră. Insă 
fâcăndu-ne mijlocitorii sentimentu
lui naţional, ne măngâiăm cu spe
ranţa că Exc. voastră, deşi despăr
ţită de noi, nu va inceta să lucreze 
pentru desăvârşirea dorinţelor noa
stre. Bunătatea voastră a ridicat in 
nima fi cărui bulgar un monument 

vid a cărui încoronare va fi inde- 
plinirea dorinţelor poporului bulgă
resc, mulţumită neintreruperil silin- 
'¡elor voastre.

„Suntem ş. c. 1.*

Asupra acestui schimb de reci
procă dragoste, „Ies Débats* face 
următoarele consideraţii critice : 

„Ştirile din Bulgaria vin una după 
alta şi seamănă una cu alta. După 
cuvăntarea prinţului Duducof-Corşa- 
cof, iată că vine şi răspunsul dele
gaţilor bulgari, cărora li s’a adresat 
comisarul rus. Acest răspuns nu e 
mal puţin instructiv decăt cuvânta
rea ce i-a premers. Delegaţii bul
gari celebrează mal ântăl entusias 
mul ce tractatul delà San Stefano a 
provocat printre dănşil. „Natura 
chiar, zic dânşii, părea a împărtăşi 
veselia noastră“, ceea ce era foarte 
simplu lucru, de vreme ce tractatul 
delà San Stefano coincidă cu sfâr
şitul iernii. Din nenorocire, congresul 
din Berlin n’a imitat şi el natura ;

s'a apucat să întristeze primă
vara substituind tractatului delà San 
Stefano un noû tractat, care a făcut 
să se vestejească verdeaţa şi a nă
buşit speranţa in inimi. Zilele cele 
rele aù urmat zilelor celor de soare 

de veselie. Toamna a sosit, şi 
ceasnl plecării a sunat pentru prin
sul Duducof-Gorsacof. Insă, in vre
mea celor nouă luni pe cari le-a pe
trecut dănsul in Rumelia, ce de lu
cruri importante n’a îndeplinit? Ce 
de seminţe n’a semănat, cari vor 
rodi la primăvara viitoare ! A infiin- 
ijat din temelii până in vârf o ad- 

inistraţie ce se întemeiază pe prin- 
piui self-governmenlulul ; a organi

zat poliţia şi a pus la cale siguranţa 
publică, cel puţin siguranţa bulga-

rilor, căci bieţii musulmani n’aâ fost 
decând lumea in mal puţină sigu
ranţă; a înzestrat ţinuturile acelea 
cu o organizaţie judecătorească „po
trivită cu preceptele dreptului filo
sofic* ; a inaugurat o nouă instrucţie 
populară : a înfiinţat o miliţie pre
tinsă naţională cu ofiţeri şi sub
ofiţeri ruşi; a mărit uliţele in Fi
lipopoli, a îmbunătăţit zăgazurile de 
apă, a ridicat igiena publică; dar— 
ce n’a făcut ? De acuma, precum a 
zis chiar dânsul, comisia europeană 
poate sosi, „ăşl va găsi sarcina in
tr'un chip singular inlesnitâ*; nu’l 
va mal rămâne nimica de făcut, şi 
dacă ea ar voi să desfacă ceva din 
câte s’att făcut, puştile sunt gata pen
tru a preveni o asemenea veleitate. 
Se esplicâ prin urmare recunoştinţa 
bulgarilor; se esplicâ âncâ şi mal 
mult durerea lor văzând că pleacă 
de la dânşii un om, a cărui activitate 
grozavă preschimba totul imprejuru’I. 
Le remâne insă o mângâiere: „Deşi 
despărţiţi de dânsul, zic dânşii, Exc. 
voastră nu va inceta să lucreze la 
desăvârşirea dorinţelor noastre. Bu
nătatea voastră a ridicat in inima 
fiecărui bulgar un monument viu, 
a cărui încoronare va fi îndeplinirea 
dorinţelor poporului bulgăresc, mul
ţumită neintreruperil silinţelor voastre.

Bulgarii pot fi siguri asupra a- 
cestul din urmă punct. Prinţul Du
ducof-Gorsacof nu va renunţa la 
„încoronarea clădirii*: el au drep
tate sâ creazâ că diplomaţia ru
sească nu va inceta sâ urmărească 
opera la care lucrează de veacuri 
cu o stăruinţă admirabilă, pe care, 
nici o piedică nu o opreşte, nici o de
cepţie nu o oboseşte, nici o infrăngere 
nu o dă îndărăt, şi care pare că re
naşte mal arzătoare decăte ori este 
înfrântă; ea nu va părăsi noua el 
concepţie a unei Bulgarii de miazăzi, 
pâcum nici Catherina II nu şl-a fost 
părăsit ideea el pentru reinviarea 
impârâţiel bizantine, şi precum nici 
moştenitorii el n’afi părăsit proiec
tele lor asupra Greciei, Serbiei, Mun- 
tenegrulul şi Bulgariei. E de ajuns 
sâ citească cineva ziarele ruseşti pen
tru a se convinge. Pe când guver
nul loveşte, fără sâ mal stea la gân
duri , pe ori ce foaie de publicitate 
care combate un punct oare care al 
politicei Iul din lâuntru ori din afară, 
ingâdue gazetei „Ruski-Mir* să strige 
nepedepsitâ :

„Toată Bulgaria trebue să fie în
trunită intr’un singur principat, şi, 
din momentul in care aceasta unire 
se va săvârşi, partea cea mal grea 
a ceştiunil Orientului va fi regulată. 
Noi putem face şi trebue să facem 
tot ce va atîrna de noi pentru a 
pune pentru totdeauna capăt conflic 
tulul turco-slav. Şi e uşor să ajungem 
la aşa rezultat in starea de faţă 
relaţiilor internaţionale.*

Se vede prin urmare, că Rusia nu 
prea a luat in serios, nu prea s’a 
speriat de stafia unirii Europei la 
Congresul din Bei lin; precum Tur 
cia la conferenţs din Gonstantino- 
pol, nici Rusia n’a voit sâ ia apa 
renţele diplomatice drept realităţi 
practice; s’a prefăcut că se supune, 
joc, mal dibaci decât împotrivirea 
făţişă ce nu i-a ieşit la capăt cu 
bine Turciei; insă, plecându-se cu 
un respect aparent in faţa hotâriril 
puterilor, ea se pregătea să sfâşie 
tractatul, pe care s’a prefăcut că '1 
primeşte. In adevăr, cine ar putea- 
o sili să 'şi ţie cinstea iscăliturii ?
In starea de faţă a relaţiilor inter
naţională, ca sâ zicem şi noi ca 
v Ruski-Mir*, nici-o coaliţie nu s’ar 
putea forma in potriva ambiţiei mos
covite. Austria, compromisă in fu
nesta întreprindere a Bosniei, e cu

mănele legate; Germania pare ho- 
tăritâ a impinge până dincolo de 
margini neconoştinţa el câtrâ cabi
netul dm Petersburg; Franţa este 
absorbita in propriile el treburi din 
lâuntru ; Italia se agitează zâdarnic 
sâ ia o poziţie diplomatică. Englitera 
singură veghează asupra Orientului ; 
insă purtarea sa, dela începutul cri
zei, nu dovedeşte oare că ea este 
atinsă de un râû nevindecat, şi că 
acţiunea sa in lume este paralizată 
prin o forţă nebiruită ?

„Om fi saû n'om fi vinovaţi de 
amestecul, de car6 suntem învino
văţiţi, in treburile Afganiel — zice 
„Ruski-Mir* — este iusâ un fapt si
gur, acela adică, că Englitera şi-a 
trăit traiul. A sosit momentul sâ 
dea seama de toate actele sale. Po
litica lordului Beaconsfield trosneşte 
in multe puncte, şi, la cea d’ăntâl 
ciocnire, acest corifeû diplomatic de 
un noü soiü va fi prăvălit in pră
pastia ce el însuşi a săpat.*

Astfel se vorbeşte in Rusia des
pre Englitera, şi închipuirile slave 
incep a vedea intr'o apropiată zi că
derea nouel Oartagene, sfârămându- 
se in mijlocul măririi şi avuţiilor sale, 
sub strivirea unei politice, ce dela 
Caterina II şi până azi n'a încetat 
a merge câtrâ aceeaşi ţintă, cu acel 
amestetf de forţă brutală şi de vicle
nie practică, de care sunt in stare 
numai popoarele âncâ nu domolite 
prin civilizaţie. Viitorul va spune 
câte chimere s’aü amestecat in ace
ste speranţe nemăsurate. Insă nu 
am putea sâ necunoaştem puterea 
unei voinţe aşa de arzătoare, susţi
nută de o credinţă aşa de adâncă, 
intr'o vreme in care niminl nu mal 
poate avea vreo prevedere, şi in care 
ceea ce odată se chema Europa nu 
mal există.

Cetim in „Ies Débats* : 
Ambasadorul Rusiei la Constanti- 

nopol respinge orice participare a 
Ruşilor la mişcare insurecţională, ce 
a isbucnit in Macedonia, şi o cali
fică ca simplu act de tâlhărie comis 
de către nişte bulgari rebeli şi de 
câtrâ nişte desertort otomani. Dacă 
apropiâm aceste cuvinte de limba
jul ziarelor ruseşti care se acordă 
cu desăvârşire cu purtarea genera
lilor ruşi in Bulgaria, nu ne putem 
scăpa de un sentiment de neîncre
dere in privinţa asigurărilor formale 
ale prinţului Lobanof. Acest senti
ment se complectează şi se justifică 
altfel prin antecedentele politicei ru 
seştl. Ceea ce se petrece acum in 
Bulgaria şi in Macedonia n'are ni
mic in sine ce ar putea surprinde 
opiuia publică ; cel mult se poate 
cineva intreba dacă Rusia nu lu 
creazâ cu prea mare pripeală. Câ
teva săptămâni s’aü strecurat dela 
ratificarea tractatului de Berlin, şi 
acest tractat este chiar de acum fâ 
ţiş ameninţat de câtrâ aceia chiar 
cari ăl primiseră cu inima bună. lu 
afară de această consideraţie, cine’ 
acela care să nu fi prevăzut cnmcâ 
mal curănd ori mal târzia Rumelia 
răsăriteană, aşa cum s’a fost orga 
nizat, are sâ ceară a fi unită cu noul 
principat bulgăresc?

Intr’un cuvânt, Rusia urmăreşte 
in acest moment un scop pe care 
nu ’1 ascunde : voieşte a incheia cu 
Turcia un tratat special şi a substi
tui tractatului dela Berlin pe cel 
dela San-Stefano. Programa rusească, 

cărei indeplinire a urmărit’o prin
ţul Gorceaoof de mal mult de doă- 
zec! de ani incoace, nu este numai 
anularea tractatului dela 1858, ţintă 
ce a fost ajunsă şi chiar cu prisos, 
ci şi distrugerea principiului lui, 
care i a supravieţuit şi care, ca sâ

zicem astfel, era esenţa acţii 
tat. Gare este ac ;st princi]! ~ 
dreptul câştigat de Europi r  
terveni in afacerile Turiel !E; 
regula in comun. Se ştie c- 
tul dela 1856 se întemeia 
ţelegere colectivă a pute i 
pene garantăndu’I Turciei i - 
mea şi neatârnarea, intr'u: 
existenţa politică. De aci d; 
pentru Europa dreptul dej. 
exercitat de ea si contestat i 
care totdeauna a avut in v4, 
strugerea impârâţiel otoman:. 
resultat nu’l putea atinge Rs: 
fel de cât triumfând asuprii 
sale prin arme şi revendicând!/ 
de a putea incheia cu invinrjR 
legământ i va plăcea el, fă i 
aibă a se amesteca vre-o j! 
tere d’a dreptul intre belM 
Partea ântăl a acestei intri 
a indeplini-o Rusia. Turciai 
şi umilită, a cerut înving 
pacea şi a căpătat-o cu j 
mari je rtfe ; ea a iscălit tfl 
de la San-Stefano, pe cărei 
tera l-a denunţat Europei 
circulară a marchizului de 
remasâ celebră. Puterile auJl 
la acest apel, şi atunci IiusI 
vut înţelepciunea sâ transig| 
ropa. Neputând mânţine 
de la San-Stefano, care, in ĵ . 
el, era menit să nimicească p  
de amestec esercitat de că» 
teri, Rusia s’a resemnat a 
ceară de la Congres plata b 
lor sale. Odată tractatul im S  
ratificat, dreptul puterilor d<jfl 
terveni in cestiunea Orie I f l  
a o pune la cale, remânea 
ba chiar căpătă o consacff 
aşa de solemnă ca şi cea 
deşi oferind mal puţine garau 
tru viitor de cât aceea.

Era de prevăzut că intre i i  
rea tractatului şi aducerea 
deplinire au sâ se producă 
jurârl cari or să’! compromit II 
tenţa. Tocmai de această pcU 
este acum ameninţat tractjn 
la Berlin. N’a apucat âncâ |  
bine lumina zilei, acest copi| 
rând născut al diplomaţiei, 
de pe acum osândit a mu 
prinţul de Bismarck suferi-vtft 
sâ se primejduiască opera luf 
îngădui dânsul ca tractatul 
care intr'un cuvânt a fost 
dânsul a vrut sâ fie, mal 
chiar de a fi intratjin vigoaref 
sfărâmat ?
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Alegerile comunale in iaşi. — Toii k 
spân ca avem a trece de asta dată; i 
o lupta electorală de acele de cart 
n’aQ vizat petreceadu-se de înalt t  , 

De ce lnpta pentru alegerile mţjfi ¡," 
de estimp ameninţă da a fi aşa de* i 
şi atăt de înverşunată? Pentru ci* ! 
Iaşii att generos şi inteligent s’a dl 
nat a mântui in fiine oraşul acesIŞ 
ste ce va ousta, de o sectă de căţtş 
meni inoranţl şi exploatatori cari ţ 
loc propăşirea lui materială şi intelei 
intrebuinţănd pnterea de care • i r *  
parat, spre a întoarce in folosul ||> 
lor, pe faţă şi prin toate mijloacele 
rea pnblică. Pentru că toţi acei ii 
de bine văd că dacă afacerile noasttl^ 
nicipale căt şi paturile publice dinSl/*

l

h ;noastră vor mai rămăneâ ăncă in n  
nnor individe oari de oănd posed I j  * 
puteri nu le-att întrebuinţat de căt| 
decadenţă oraşului, Iaşii nu vor ini) 
de a deveni uq focularitt de demorji 
politică şi de reacţiune, de a perddi*N 
tigiul ce prin at&te titluri ş’aO oăjj
intre oraşele Romăniei.

Consiliul comunal ce este ăncă in Li 
ţiune şi a căruia majoritate se con 
astăzi din grupul cnnoscutei fracţintjj ■ 
făcut vinovat dinaintea cetăţenilor I  > 
Nu ştitl pentru ce scop el att negles N 
terasele urbei in chipul cel mai p li 
Ară tatu-s'ntt ei atăt de negligenţl,



T I M P U L

ba urmări mai bine intensele lor din regimental 9 de dorobanţ!, pentru 
► le , sail aceasta neglijenţă pro- ! cnraginl oe a deevoltat în laptele la cari 

Sin necapaciUtea lor? In ambele ca- * B jnat  porte regimentul săli şi in cari a 
■ sănt cu egalitate culpabili: şi, pro- fost r ă n i t ; soldaţilor Constantin Stefan, 
Ju organism puternic aduna veninul din regimentul 9 de dorobanţi, şi Cacet

ipoteuţiar al Majeetăţe! Sale Imperatorn- 
lul Austriei. Rege al Ungariei, împreună 

d-na conţesu Hoyos.

a de un corp viii, şi prin o sforţa 
ţ l j l  aruncă afară din el, astfel şi ia- 

saeperarţ! de a vedea decandenţa 
tninţă societatea iaşiană in eorgin- 

¡talit&ţel Bale, el ăgl intruneec pute- 
k cu energie, spre a scăpa urbea lor 

din mănile unei clici condemnabile 
Ldite.
la t suprem interes al urbei noastre, 

pe to ţi oamenii de bine, pe toţi 
ii ce se interesează cu sinceritate de 
ritatea cetăţel lor, ori care ar fi g ra 
nitic din carele ar face parte, de a 
se umăr la umăr spre a combate cu 

in tr  unite. De aceea s’afi şi făcut o 
1 intre partidul conservator şi intre 
1̂ liberalilor moderaţi al cărnl oomi- 
ntral reşidează in laşi. Ambele par
ii inţelee că, orl-care ar fi doctrinele 

Lţelor lor politice, şi fără a sacrifica 
|q din acele doctrine, ele trebne a se 

eu puteri întrunite In alegerile co 
jalo ie astă dată, spre a scăpa muni 

iJ  nostru de nişte individe, cu mintea 
Mită de ignoranţă şi de cupiditate. 
Jpta va fi dar teribilă şi înverşunată 
Iacei ce sunt căzuţi sub condamnarea 

Bea vor face sforţele disperare!, spre a 
sta, catva timp măcar, sp&nznraţ! de 

Rea şi de veniturile ce ea procură. Ce 
■mai mult, fracţiunea dispune de toate 
iseşils publice ale oraşului nostru : ad 
H traţie, poliţie, garda civică, intimi 

favorl, toate vor fi puse in mişcar 
Ş a ’şl ajunge la scopnl ce urmăreşte, 
«oi insă avem ferma speranţă că nici 
Acţiunile, nici ameninţările, nici ceronl 

J Juri tor al poliţiei descnenate nn vor 
A  de astă dată influenţă asupra alegă' 
®or InyianI, şi că generoasele sforţa ale 
ilto’ oameni de bine vor fi incoronate 
r ut complet snccee Ele vor eşi triam  
ijffi&ţ i din această lnptă, ce se dă de oă 
■ oemenii ce urmăresc lumina şi pro 
mo/, in contra cupidităţel, a intnnere 
P şi s reacţiunel, practicate de cătră 
liane in numele democraţiei, al patrio 
plai şi al libertăţel.

.Steaua României.*

frcdift.— (Jn credit snplimantar de lei 
d u)kl s'a deschis ministerul! afacerilor 

H e , pentru cheltuell diplomatic*.
•

rihti.—S’a deschis ministrului de res- 
u i credit extraordinar de lei 39,412, 

in luna octombre pentru in tre ţi-

I armatei insărcinată cu ocuparea
ogd. A

B rtuter militată. — Prin inalte decrete 
bneştl s’a acordat dreptnl de a purta 
Mia .V irtute militară* următorilor 
I : D-luI locotenent-colonel Bibică Va- 

[j Roeetti, din regimeneul 1 de linie; 
|1 locotenent-colone Iarca Leonids, din 
Imentul 5 de lin ie ; d-lul snb-locote- 
|t. Cotescu A lexandra, din regimental 

li« dorobanţi; ofiţerilor din regimental 
le dorobanţi ce urmează pentru enra- 
■ce afi deevoltat in laptele din prejnrul 

Jjvnel, şi mal cn osebire in zioa de 28 
M vrubre, in laptele dela Opanez şi annme. 
lii'jî)-lai căpitan Cotacbe loan; d-luî loco- 
>« Sflnent Stanică O hiţă; ¡d-luî locotenent 

iu eseu Nicolae; d-lul sub-locotenent A- 
p George; medalia .V irtu te  militară* 
krgint d-lul sub-locotenent Stoieneecu 
polae, din regimentul 8 de lin ie; ofiţe- 
br din regimentul 3 de călăraşi ce ur- 
Ară, pentru curajul ce ati arătat cu o- 
fiunea unul atac asupra unui con void 

ţjinic împrejurul Plevnel: d-luî locote- 
]rfc Georgescn Nicolae; d-lnl locotenent 
brişean Dimitrie ; d-lu! Gorgăueann loan; 
fini sub-locotenent Bratan George ; d-lul 

-locotenent Georgia Nicolae ; d-luî snb- 
tenent Trasnea I l ie , din regimental 3 

i călăraşi, pentru curajul ce a deevoltat 
atacul făcut la moara situată pe rial 
laiul, fiind trim is in recunoaştere; d*lnl 

Ifotenent miliţian Ghica Joan; gradelor 
(onoare din batalionul 3 de vănătorl ce 
mează, pentru curajul ce a i  deevoltat 
¡luptele dela redata Griviţa, iu cari afi 

lit răniţi.
pHergentnlnl Vrabie Iflimie.
►Soldaţilor Marco Iancu şi Chinceecn 
Ipsuioc; voluntarului (urgent Gaja Krone, 

regimentul 2 de linie; medalia de 
Hpnt sergentnlnl letrate Vasile, din re

centul 2 de artilerie, pentru curogiul 
a arătat in zioa de 29 August, cu 

kzia bombardare! redutei Griviţa, unde 
|şi fost ră n i t ; soldatului Stanou Stan,

Bucur, din regimentul 4 de dorobanţi 
pentru curogiul oe aă deevoltat in luptele 
din prejnrul Vidinulul, unde aă şi fost 
răniţi.

Semnal onorific de anr, pentru serviciul 
m ilitar de 25 ani Împliniţi s’afi acordau: 
d-lor căpitani Ioneecn Titn şi Tatarul 
Nicolae. ambii din divizionul de pompieri 
Bucureşti.

Semnul onorific de argint, pentru ser- 
vicial militar de 18 aul îm pliniţi: d-lul 
capitan Michăescn loan, din batalionul 2 
de vănătorl.

D-lul căpitan Stefănescu Dimitrie,' din 
regimentul 11 de dorobanţi.

D-luî căpitan Păpurică Stefan, din re 
gimentul 10 de dorobanţi.

D-lul căpitan Bordeaua Constantin, din 
regimentul 5 de călăraşi.

D-luî căpitan Cfirbunescn Grigore, din 
regimentul 8 de dorobanţi.

D-lul căpitan Nicnleecn Leonida, din 
regimentul 2 de linie.

D-lul căpitan Vreta Alexandra din re 
gimentnl 8 de dorobanţi.

Adjnnctolul clasa II Mnntenescn Isidor 
din intendenţa diviziei IV teritorială.

.Vocea Covnrlniulni* află dîn Brăila că 
aii eoeit acolo următoarele trape române, 
destinate pentra a trece in Dobrogia: un 
regiment de roşiori sosit la 22, care e’i 
şi inpărţit in cuartiere, şi care se află sub 
comanda d-lul col. Chiriţeecu; regimentele 
4 şi 7 de linie, cari ennt in satele de prin 
pre ju r; nn batalion de vănătorl şi regi 
mental 1 de artilerie, care a sosit ieri seară 
Pe lăngă aceste se spune că compania 
din regimentul de infanterie, din gara 
zoaua Galaţi, va trece şi ea la Măcin. Ase 
mens se aşteaptă regimental No. 3 de 
Iaşi, care va trece la Brăila. Se mai vor 
beşte că şi al 9-le de dorobanţi incă va 
mobilizat, iar al 6 le de linie se zice că va 
fi cel ăntăl care va trece. La trecerea tra  
pelor probabil că va asista A. S. Regală 
Domnitorii].

— Se vorbeşte că A. S. Regală, dnpă 
ce va trece la Brăila trapele in revistă, va 
onora şi Galaţi cn vizita Sa.

.Vocea Covnrluinlul* spnne că aproape 
toate trapele destinata pentrn ocuparea 
Dobrogiel sunt sosite unele in Brăila, iar 
altele prin satele din jnrnl săn. Momentul 
trecerii insă nici pănă astăzi nn se ştie 
precieinne. Unia '1 dan pentra ziua de 27 
alţii pentra 29 şi in fine unia pentra 
Noembre. Chiar in sinul ministerului 
zice că ar fi o divergenţă in astă privire 
Minoritatea miniştrilor ar fi pentra ime
diata ocupare; majoritatea pentra amănare 
pănă dnpă regularea cestiunil de delimi 
tare.

Dacă ar fi numai cestinnea delimitării 
noi ăncă to t nn am fi alăt de ingrijiţl 
ceeace insă ne preocupă foarte tare este 
rumoarea ce circulă că Roşia cu ori' 
preţ a r voi să obţină de la noi o nonă 
convenţiune, pentra a asigura trecerea 
trapelor sale chiar şi dnpă expirarea ter 
menului defipt prin tratatul de Berlin, 
decă chiar dnpă lanie 1879. Aci pentru 
noi începe o adevărată nelinişte a sufletu
lui şi fiece oară de prelungire, in trecerea 
Donării sporeşte bănuiala că acele rumori 
nu sunt in genere desbrăcate de orice 
fundament.

O probă materială că ceva de soiul a- 
oesta e amestecat in ceetiunea străgănăril 
de a ocupa Dobrogea este faptul ce ni se 
spune că, mal inainte de sosirea trupelor 
noastre la Brăila, pe ţărmul drept al Do
nării, la Macin, nn era decăt un pichet 
de câţiva cazaci ruşi; decănd insă trapele 
noastre, de toate armele, afi sosit in Brăila, 
de atonei pe fic-care zi sporeşte numeral 
garnizoanei dela Măcin. Aci negreşit, dacă 
faptnl este ade ărat, nn patern vedea de
căt im fel de demonstraţinne oare-com fă
cută din partea Roşiei pentrn a ne inpinge 
poate pe tărâmul propunerilor unei oon- 
venţinni.

Nn credem oă lucrurile vor merge mal 
departe, deşi arătarăm in 2 numere ante
rioare că presa rasă cea mal bine inspirată 
nn se efieşte pe faţă de a ataca tratatul 
de Berlin, numindnl o operă uşoară şi de 
un caracter din cele mai provizorie.

*
A A. LL. RR. Domnitorul şi Doamna 

afi bine voit a primi Marţi, 24 curent, 
in audienţă particolară pe E. S. d. conte 
Hoyoa, trăiuia extraordinar şi minietrn ple-

Steaua Romăniel. află dela corespon
dentul el, că oestinnea organizării şi a ad
ministrării Dobrogel ocnpă cel d’Sntăl loc 

primează toate ceitinnile ce se desbat 
consiliat de miniştri. Deocamdată afi eă 
fie respectate inetitnţiunile existente, 

adică se va mănţinea statu-quo in Dobro
gea : Se vor nnmi prefecţi şi snbprefecţl 
romănl. Ca ce pateri, cn ce atribate? na 
se ştie pănă acum nimic. EI vor fi bine 
remuneraţi. Prefecţii, mi se spune, vor a- 
vea nn onorarii dela 1,500—2,000 lei noi 
pe lnnă, iar enbprefecţil dela 700— 1,000 
lei noi. S'afi pns chiar nnme inainte spre 

fi numiţi in Dobrogea. Dar nn voifi să 
citez nnme, căci mă tem să nn excitez ga 
lozia ieşenilor. S’a vorbit, dar in mod a  
endemic, de mal mnlte persoane din Iaşi, 
Unele din aceste persoane vă ennt chiar 
amice. Dar nn e pănă acnm nimic cert ş 
pozitiv, căci nici trapele noastre nn vor 
intra in Dobrogea mal inainte de ce CO' 
misiunea de delimitare nu-şl va termini 
acrarea sa.

Detuisiunea d-luî C. A. Rosetti din mi 
nister iarăşi se adevereşte. Se vorbeşte că 
d. prini-minietra a început să cocheteze cu 
d. Vernescu, spre a’l aduce la Interne. Nu 
pot incă să afirm pănă la ce punct, faptnl 
acesta poate fi adevărat.

De asemenea se vorbeşte de ieşirea din 
minister a dd-lor Cernât şi Chiţo, bărbaţii 
aceştia fiind obosiţi de a mal condnce ca
rul statului. Fel de fel de nnme ennt puse 
inainte ca succesori al lor. De colonelul 
Dabija se vorbtşte mult la ministerul de 
resbel. Ştifi că acest bărbat a refuzat in 
mal multe răndurl acest minister.

Nn pot şti cari vor fi succesori dd-lor 
Rosetti, Chiţo şi Cercat, ştifi insă pozitiv 
că se retrag şi că d. prim-ministrn umblă 
in toate părţile ca eă-şl găsească colegi, şi 
lucra pare a nu fi prea uşor. Precum in 
ordinea fizică sunt boale incurabile, şi bie
tul bolnav trăieşte cn chifi şi val de azi 
pe mâne, aşa şi aotnalul cabinet, pare a fi 
lovit de o boală inonrabilă... vreafi să zic 
că se stinge pe fie ce zi ce merge.

Convocarea camerelor de revizuire, pare 
a nu mal nelinişti pe d. prim-minietru 
căci mi se spune că consiliul de miniştri 
nici se gândeşte la nna ca aceasta.

Pănă astăzi nu s’afi făcut aici niclo în
trunire, niclo discuţiune in privinţa vii
toarelor alegeri comunale in Bucureşti, 
Privind cineva indiferenţa alegătorilor din 
Bucureşti, ar zice că nn mal există in a 
ceasta capitală inteligenţa şi opiuiune pn 
blică, căci dupe mine eele ce se şerifi prin 
gazetele de Bici, nn însemnează nimic im 
trncăt faptele nu vin să coroboreze vor
bele scrise.

Aflu, oă d. C. A. Rosetti înclină spre a 
primi poetnl de ministru plenipotenţiar la 
Roma. Mi se spnne că ministrul de ex
tern e din Italia ar fi amic intim cn d 
Roeetti. PSrăei-va insă, ţara şi pe parti
zanii săi politici d. Rosetti, tocmai in mo
mentele aceste cind orizontal politic din 
afară se posomoreşte. Iată ce se întreabă 
lames, şi cnnoecănd pe d. Rosetti de di- 
bacifi conducător, oamenii se îndoiesc că 
d-8B va părăsi rolul săfi de suprem căpi
tan şi de şef al majorităţii parlamentare.

c h i I o metri a costat 161 de milioane de 
franol. Calea trece la Alto del Cracere 
creştetul Cordilerilor vestici la o înălţime 
de 4786 de metri. Dnpă sfărşirea acestei 
linii, mijloacele statala! Pera a căzui in- 
t r ’o lipsă temporară aşa, încât a doua 
parte, ăncă mal măreaţă, care trece peste 
coama munţilor Cordileri din Ost, Ltma- 
Oraya, aşteaptă sfărşirea.

Ca aă-şl poată cine-va face idee de pu
terea piodactivă a vieţel, foile agricole 
epnn că lntr'o grădină din Vienx Thnm 
(Franţa) an bntoc de viţă in formă de 
boltă a produs in 1876 3,200 strngnri 
negri; proprietarul a dobândit premial 
dat de comitetul agricol dşla Camay. A 
oeeaşi viţă avea in annl trecut 2000 d 
struguri şi in anal acesta are 1000.

«
Cea mai mică carte. — La Exposiţinnea 

universală din Paris visitatoril poate n’afi 
observat nn produs a librăriei care este 
ce-va nn ic ; şi dacă nn l’afi observat, cau
za e tocmai aceea oe face meritul şefi; in
fima sa micime. In adevăr este cartea cea 
mal mică ce e’a imprimat vr’o dată; for
matul şefi este in 124o. Această carte este 
Dtvina Comedie a lai Dan te, text italian, 
imprimării la Padna, voiam de 500 pagini, 
măsurând 5 centimetre înălţime şi 3'/a lă
ţime. Spre a ceti o singură liniă din acea
stă impresiune microscopică, trebne nu 
ochelari (acest sjutor nn ajunge), ci o lupă,

şurile cu două şi patru roateţae introduseră 
abia in zilele Ini Cesar.

Rasa excelentă a cailor ar.ibl derază, 
după tradiţie din cele ciacl epe ale Ini 
Mohamed; in realitate insă e mal vech\

Dar Mohamed, in contrast co Ovrei*, pe 
cari legea ’i oprea de a avea călărie e 
(5 Moiai, 17 16, Je*. 2 7), a făcut din 
contra din cultura calului o prescriere re
ligioasă. Rasa apauiolă, îmbunătăţită prin 
cal arabi, a căzut iar sub Carol V pr n 
Cultura catârilor. Iu zilele resboiulul d ■ 
30 de ani cnltnra spaniolă veni in G- - 
mania, mal cn seamă în Mecklenb îrg, 
Frieeland, in Austria şi ’n Danemarca.

PSnă *n zilele dinastiei HoheugianfT-n 
femeile ămb'afi călăreşte ca şi bărbaţii; 
abia mal tirzifi ae ’ntrodusa şeua de-a 
curmezişul. Cele de’otăl trăsuri le-a adus 
la 1533 Catarina de Medicis din Italia in 
Franţa, la 1601 Maria de Spania iu Ger
mania.

Nobilnl cal arab trece pănă azi de rasa 
eja mal bună; se ţin registre de familie 
şi de şirul strămoşilor pentru ei, in cari 
e’arată descendenţa lor. C-tlnl arab e cel 
mal sprinten şi mal iote, dar totodată 
cel mal nobil şi mul elegant în mişcările 
Ini. De la el descind calai englez şi cel 
andaluz. Ali-Paşa din Cairo, care ţinea 
Ia mult la nobilii cai arabi, şi susţinea 
că nici un cal englez no se poate .întrece 
cn nnul arab intr’o alergare de p,tru  
mile engleze. Halim-paşa sa oferi a ee ră
maşi pe oriee sumă, că pe calai săfi eu-

şi incă chiar cu lnpa cea mal puternică J gie7 Companion se va ’ntrtce cu orice cal 
nu se poate ceti in şir o pagină. Nimene arftb şj intr-ad, Tfer calnl englez învinse pe

D I V E R S E

Otrăvire estraordinară.—Un copil de tre- 
anl sufla băşici de săpun dintr'o pipă mal 
ăntăl spălată, dar care de un an nu fusese 
întrebuinţată. După o oră i se făcu reu, 
vărsă foarte mult şi deveni somnoros şi 
palid. O zi dnpă aceea starea lui se făcu 
mal rea pănă la o amorţire complectă, nn 
se mal inbnnătăţi cn toate silinţele medi
cilor şi a patra zi copilul muri. După e- 
feotul violent al nicotinei, care intr’o 
dosS de o picătură ucide pe canele cel mal 
tare şi după introducerea unei mari can- 
rităţl de suc da tabac in porii pipei, moar
tea acestui copil nu poate fi suprinzătoare. 

. , *
Un drum de Jer in nOrt. — Aşa numeşte 

un ziar elveţian dramul peste munţii Cor- 
dilerri din Peru, a căruia construire se 
face la înălţimea Montblanonlui, ceeace 
iartă numai zona tropică a acestei ţări. 
Această cale a Cordilerilor va impreuna 
de la Ost spre Veet nfuuzimile nemărgi
nite, terontul Amazoanelor şi ale riurilor 
sale secundare cn ţărmul Perului la O- 
ceanul cel mare. O parte anume cea de 
la mare pănă pe palatonl locului Titice, 
este deja finită. Acest spaţiu lung de 172

nu ee va mira de aceasta când va şti că 
doă coli de hărtiă de imprimat, inpărţite 
in 16 părţi, au ajuns pentra imprimare 
yi conţin cele 14,333 versuri a poemei.

Iată istorioul acestei cărţi. La 1834 Ita
lianul Antonio Farina produse nişte probe 
de litere de oţel foarte mici şt fine. El le 
numi »ochifl de moscă.* Aci le proba fură 
cumpărate de librarul milanez Giacomo 
Gnocchi, care la 1850 puse eă toarse al
tele epre a putea imprima de o dată 4 safi 
6 fol. Inprennă cu fecundul scriitor Cesare 
Cant întreprinse o ediţiune microscopică 
a Divmit Comidtt, imprimată cn acele li
tere. Se succedară mal mnlţi compoeitori, 
dar toţi trebniră să rennnţe. Cortcţiunea 
fu şi mai grea de căt compunerea. Corec
torii şî tipografii ce se puseră la acel la
cra perdnră vederea safi cel pnţin căpătară 
oftai mii serioase. Opera nn pntn fi termi
nată şi librarul păru a fi renonţat la pro- 
jectnl Băii.

Gnocchi mnrind, fini săfi reluă cn ar
doare proiectai puriuţesc. La 1 Martie 1873 
incheift cn tipografia fraţilor Salmin din 
Padna nn tratat pentra imprimarea poe
mei Ini Dante cn caractere microscopice. 
Se puseră la lacra şi poemă nn pntp fi 
terminată do căt Pentrn Exposiţinnea din 
annl cnrent. Astfel ea & durat 5 ani, bine 
inţelee că cu întreruperi; dar chiar in 
timpul când lucrarea a fost inpinsă cu cel 
maî mare zel, nu s’a putut imprima mal 
mult de 24 safi 30 pagini pe lună. Să se 
judece ce a trebnit să fie corecţinnea nnni 
asemene volnm.

»Vocea Covnrlainlnl*.
*

D in istoria calului.—Homar nn cunoaşte 
ăncă cavalerie, eroii Băl merg la luptă in 
cărnţe, şi numai Odiseea şi Diomed se bus 
de două ori pe cai. Abia in timpnl istoric 
al Greciei oamenii inoep a călări, iar că
ruţa de bătălie, cn donă roţi, să mal păs
trează ventru alergări in arenă. In timpnl 
Ini Solon era o mică trupă de călăreţi la 
Atena, iar in reeboiol peloponeziac cava
leria avea deja 1000 de oameni. Scări şi 
şea nu existau in anticitate, oi numai 
chingă, frăfi şi cel mnlt o cergă. Tot 
aşa era la Greci şl la Teuctheri! germani, 
al căror cal Cesar ăi găseşte mici, urâţi 
şi cn coame lungi. a

Frănl era adesea nn simpla căpăstru 
Scara a fost cunoscută abia in suta a patra 
dopft Hristos şi anume de la Părţi; inainte 
omnl punea mana in coama calnlal şi se 
aruncă pe el. Alexandra cel Mare se nrca 
astfel pe calnl săfi Bacephalos. Cea d’un- 
tăl potcoavă cn cuie s’a găsit in mormăn- 
tnl regelui Francilor Childerich I laTour- 
nsy.

Pentra a inlesni soirea la deal Via Ap- 
pia şi orice dram roman pentru armate 
avea trepte de peatră pentru oai, apoi că- 
lărimea romană avea la lănci nn fel de 
călcăin, cnm sunt catalioil pentra a se 
arca pe cal. Grecii şi Romanii creşteau 
cal mal cn seamă pentra petrecerile pub
lice. Se călărea şi se nmbla in căraţi cn 
că te patra cal san mănzl. La alergări 
s’alegeafi oameni cel mal uşori» băieţi chiar 
ca in zilele noastre Jockeyi. In Roma tră-

cel mai bnn cal arab a Ini Aii cn jumă
tate de ceas.

In structura capnlat caii arabi şi cr 
englezi sunt uşori şi eleganţi spre deose
bire de cel fiulandeji şi danejî. Din vre
mea migraţiunu popoarelor rasele de cai 
e’afi amestecat şi s'afi corcit. Caii polo- 
neji sunt mici, cei diu Ukraina şi cel 
cazăceşti sunt foarte răbdători, de şi ne- 
insamnaţl.

Corcirea cailor aă ’utămplă cu măgari, 
zebra ba chiar ou cerbii. Mulul asemănă
tor cn caii se trage din măgar şi eapă, 
catarul din armăsar şi măgăriţă. In Brn- 
Xellea era nn corcifi de cal şi zebra, în 
Berlin anul de cerb şi iapă. Cultura cu
tărilor e străveche, ba Moiei o opreşte 
chiar. Cn toate aceşti a in vremea lui 
David cei mari călăreaţi pe asemenea ani
male, precum Âbsalon, Sirienii şi Armenii. 
Ancă şi azi Armeoild in Roşia şi din Tar- 
cia se ocopă ca cnltara catârilor.
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N. Creţulescn. — Anatonia des
criptivă. Vol. 1 Osteología, Arthrolo- 
gia, Miologia.

Pentru completarea volumului I a 
acestei Anatomii, mal mijlocind în
târziere cu publicaţiunea intregel 
Miologil, s’a crezut avantagios, mal 
cu seamă pentru studenţii in medi
cină, a se pune la dispoziţiunca pu
blicului partea din acest volum pu
blicată până acum, şi care conţine 
Osteología, Ârthrologia şi parte din 
Miologie. Va fi lesne in urmă ace
lor cari îşi vor fi procurat această 
mare parte din volumul I, a şi-in 
completa prin restul Miologiel, inda- 
tâ-ce va lua sfârşit publicaţiunea el.

Preţul volumului intreg va fi de 
5 lei, iar a pârţel pâuâ astăzi pu
blicate 3 lei.

A eşit de sub tipar ; Documentele 
schitului romanesc din Sântul-Munte 
de la intemeiarea Iul şi pănă astăzi. 
Bucureşti, 1878. 1 voi. 4o 100 pag,

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

Irirnia Çrcà.
bel Române.

Gramatica Ivn-

Enrioo Croce. — La Romanţa 
davanii alC Europa. Firenze 1878. 
Broşură 8o mare 50 pagine.

Mărie Nizet.—Româniu—Poc sie s 
roumaines. — Volum de lux, ediţie 
medievală, tipărită la Bruxelles.

D. Coinşu şi Engen Brote. -  
Calendarul Imnului econom pe anul 
1879, cu mal multe ilustraşiunl in 
terc&late in text.



T I M P U L

MAGAS1NEL DELINGER1E I)1N V1BHA
( alea Victoriei (Mogoşâi), Pătatul „Dacia“ (a doua prăvălie de la coltul JApscaniH.)

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

I i i  cansa g r a m a fliie i c e le i mari ale m arior ilor .
Cele mal nuoî şi cele m al moderne

M n m m

lixpo.-iţia universală din Paris 1878

B I B E R O N  C. C H A R T O N
(16, rue d’Alesia, 16)

Cu aer conţinut, Brevetat. Do& sis
teme, — unul ou pompă.. Au avanta- 
giele d’a nu da gust reu laptelui, 
nici miros greu respiraţiei copilului, 

ffAojuJV j  cum §* Acela d’a nu trage greu laptele.
In bucurescl la Zflrner d. Farmacist.

P R E C U M
Fuste, Capóte şi CostnmnrY de flanelă, Cnmisóne, Ciorapi, Giletce, 
Hrobóde, de lână şi de bumbac, Plnpăml de flanelă, Camisón»*, Pantaloni 
şi fuste de Piqnet do ârnă, Hăinuţe de copil, mantale de plóie de flanel?.

LIMEME PENTRU BĂRBAŢI NAHE ŞI COPII
Alegerea oea mal bogată şi mare pentru töte clasele Societăţii.

OLANDA, CHIFFON şi MADAPOLAM

9
de orl-ce calitate si mărime, batiste francase de-lind, batiste brodate şi de den- 

tele, batiste.cóloráte etc.‘e tc .V

Ciorapi de lénâ V y 1.50,. 2, 2.50, 3.50 şi 4.60.
Flanele de bumbac

ir  Flanele de lônS
1.50, 3.75, 5, 7.

I
5, 6, 8, 12.

Brobóde de lénâ fină‘franci 3.50, 5, 7.50, 9.50.
Plapumă de lénâ carată 18 pănă la 45 fir.
Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnrn dame, de flanelă a fr. 8.50, 14, 28, 38. 
Camisóne de piqnet de ârnă a fr.-' 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piqnet de érnâ a fr. 4. 6, 8.25.
Fnste de piqnet de érnâ a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentru dame, de flanelă francesă a fr. 32, 41, 58 şi 72. 
Mantale de plóie de Iflnă fină a fr. 30, 38, 48, 65.
Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. 5, 6, şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, cn pept, gulere.şi*mánchete de Olandă (şi fără 

gulere) a fr. 7, 8, 9.50¿, u .
Cămăşi de Olandă fină a fr.~<8, 10 şi 15.
Cămăşi de Oxford EngbesescIgcofrOr. garantate a fr. 4, 6. 8.50. 
Cămăşi pentru dame, de Chiffomcn garnrtnrl şi brodărie afr. 4, 5, 6, 7.50.
Cămăşi pentru dame, de Olandă .simple şi cu broderie a fr. 5.50,

7.50. 8.50, şi 10.SÎR̂ * *■ —y .-
Cămăşi pentru dame vie' UlaíMSaítrffi^bfódbril séô cu dantelă fină. a 

fr. 12, 15, 18, 23., _________ .
Cămăşi de nópte de dame séfl de bărbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi 17»
Ctinisóne simple garnisite a fr. 3.50, 4.50 şi 5.50.
Comisóse cu broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9.
Camisóne cu broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.50,11,14 şi 17. 
Pantaloni pentrn dame, simple şi garnisiţi a fr. 3, 4, 4.50, şi 5.
Pantaloni pentru dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9. 
Pantaloni pentru dame, de Olandă fină ca broderie săâ dentele a fr. 

7.50, 8.50, 10.60, şi 12. *___________________
Faste de Costnme cn plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Fnste Costume cu broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9,11.50, 15.
Fuste cn şi ep cu plise, cu broderie şi cn dentele a fr. 8.50,11,15,18, 26.
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.
6 Gulere bărbătescl calitate bună tn 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Mancheta calitatea I-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.
6 Gulere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7,50.
6 Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50.
6 Batiste d.e linó adevărată cu tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14.
6 Batiste de linó 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, 34.
Feţe de înrse 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 eeaifl a fr. 2.50, 4 şi 5.50.

*r, 6 Prosópe de aţă curată a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10,50.
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.

Bucată de pănză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.
Bucată de Olandă Rumburg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90.
Bucată de Olanda de Belgia a fr. 62, 75, 110.

t
¿imI

Bucată de Olandă de Rumbarg 3 coţi de lat, 21 coţi de lung 
a fr. 85, 48 şi 63. _______
Bucată de Chiffon franţnseso de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
Bucată de percail franţnsesc de 45 coţi a fr. 28, 28, 34 şi 42.

A eşit In editura librăriei E. GRAEVE & Comp. calea Victoriei d 
â-vis de teatrul naţional:

CALENDARUL progresului
P E  A I T T T L  1 8 7 9 .

Acest calendar este împodobit cn nn tablou şi o harta şi ca premiQ priime I 
care cumpărător încă un CALENDAR DE PĂRETE QRATIS.

P R E Ţ U L  2 L E I  N O I .
Avis Domnilor Medici.

SIROPUL
Doctorului FORGET. 
Cel mai bun remediă

in tdte lăţimile, in bucăţi întregi şi jumStăţî,'.provenind din fabrícele cele mal renu
mite de Boemia (Rumburg), Belgia," Olanda, Franoia şi Englitera.

J i

y  FEŢE DE MESE, ŞERVETE *  PROSÓPE ŞI BATISTE

pentru cureneirta Gutnrainlni, Tusei, Tu
sei M ăgăresd, Insomniilor, Irit ţinnilor 
mrvâse, şi contra tutnlor botelor de pept, 
satisfătând at&t dorinţa m»clicilor, cât şi 
n bolnavi'or; uS linguriţa este destul.

In Paris la D. CHABLE, rueVivimne, 
36, şi In streinStuta se află la toţi farma
cişti] şi droghistii.

Deposit Ia farmaciile D-lor Zurner, Ris- 
dorfer şi Ei tel, la D O vessa drogistn1, şi 
la D. Dembovicî.

GDLSBE SI BANCHETE PENTBIJ BABBIT! SI DAME
de oil-ce fason modern, de orl-ce mărime;-garnituri brodate, cravate, fichas de dentele 

CORSETTE DE FRANCIA ŞI G e RMMANIA,' R o BES DE ClIAMBRES,
D e m ie -C a po t s , L on g - S h a w l s , ̂ Şa lu r i d e  Ca c h e m ir  n e g r u .

Zestre complete de 800 fr. până la 5000 fr.
Orl-ce comandă {» ramurile lingeneişibroderiel se primes ce şt se va 

esecuta prompt in'atelierul din Viena. '

NOUL PRETIU-CURANT FiCSAT
Fuste de flanelă francesă dif. col. a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.

La tracrr rea mareî loterie de capital
acordată şl garantată de Stat vin la t»i-
gura impârţală in decursul numai de 5

lanl şi in 7 p&rţl suma enormă de

7 m i H d n e  792,800
nuV ci germane In aur pes 42,600 căşti-

gi.rl. Câştigul principal este ev.

375,000 Sard i l  ADF.
Mal sunt câştiguri speciale de măicl

in aur :
250,000. 3 à 30,000. 61 ă 4000.
126,000. 25,000. 4 a 80- 0.
80.000. 6 à 20,000. 304 ă 2000.
60,000. 6 à 15,000. 10 ă 1200.
50,000. 12,000. 502 ă 1000.
40.000. 24 ă  10,0( 0. 621 ă 500.
86,000. 31 ä  5,000. etc. etc.
In contra trimiterel de numai

franci 7 */2 pentru un los Întreg
> 3 >¡, ,  o jumătate los

—
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POMI RODITORI, P L A N T E I  Y IH

trimet losele învestite cu marca Statului. 
Lose de reinoire , planurile tragerilor, 
listele câştigurilor, banii câştigaţi etc. 
se trim it toi-deaura grabnic şi regulat. 
P. e.*entâDclu-8e acum ocas.unea cea rara 
de a putea căpiţa un capital forte în
semnat cu un risicu mic, insă eciind după 
esperienţâ că losele se vor desface în 
curârd rog să se bine-voiascăa se adresa 
grabnic, insă cel mal tftr(j u până la

25 Noembrie a. c. st. n.
d'rect şi cu plina Încredere către casa 

de bancă
MARC. GOLDFARB

Hamburg (Germania de Nord)
Plata se pite tace tn orî-ce monedă 

circulâtire astăţU, seu şi tn timbre pos
ta e române (8 i5 - 4j

jsassm am am m Esm m m m saEkr

I
X
X
X
X
Xa
©
i
X
X
X
X
X

A d c  cu ondre la cunosciinţa amatorilur c& sm de vândare, o 
colecţiune de copaci roditori toţi altuiţi de jos, şi anume:

PEKl nouă-Jeci-şi-opt specii din cele m ii alese din Franci» 
şi Belgia.

MERI trei-»]» cl-ş'-şdee specii din cele mal fine din Franci», Belgia 
şi Englitereî.

PERSICI din cea mal renumită grădină din Montreui), fructul ea 
totul c i t  »ordinar oa mărime şi paifum.

SPARANGEL plan e ue 2 ani fArte producetdre din speciile alese 
de la cel mal vestiţi cultivatori de ia Argenteviile care au pro
dus 8parangel de o mărime grosime şi gust care a căşt gat admi
raţi unea amatorilor.

rRAGI fructul fdrte mare delicios parfumat.
SMEURA fructul mare fructifică pănă la finele tdmnel. Tdte aceste 

spec 1 au dat resuitn te remarcabile in grădina d-IulJţPhilippescu.
TRANDAFIRI un i sortiment din cele mal alese şi mal frumdse 

din Franci», Belgia şi Germania, înalţi cu cordnă de 2 ani altuiţi 
şi mal b ne de 600 trandafiri in geveciurl pentru grupuri alese 
tlin speciile cele mal frumdse.

SEMINŢE DE CANTALUPI din vestita colecţiune cultivată in a- 
custă grădina ; in paqoete.
• ACUM FIIND TIMPUL PLANTAŢIUNILOR rog a se grăbi comondele. 
Pentru preţiurl şi detalinrl a se adresa Ia sub-scrisu!; cu a 'Cată 
ocnsitme exprim gratitudinea mea onorabilelor peradne, care in- 
curajind silinţele mele, m'ail onorat cu scrisori de mulţămire.

w if

l
»JEAN VERMEÜLLIN

Gră Ud ar la D nu O. C. Philippescu 
Strada Dionisie No. 42. Bucurescl.

e x x x x x - s - x x x x x « * « x x x x < - » - x x x x : i

R OMÂNE  I L U S T R A T E I
Apare de trei ori pe septemână: Duminică, MercurI şi Vineri. M

USTo. 1 - J 3 3  I T S T C I L T T S I ^  

conţinând

NOUA INVENŢII NE

PABFDMEBIE ll®M  BBOIEM
ED. P I NAUD

Säpun.......................   de IXORA
Essen(ä pentrn batiste . . de IXORA 
Apa de toiletta . . . . . . .  de 1XOKA
P om ad S ..................................... de IXORA
O liu ............................................. de IXORA
Praf de orez . ..........................de IXORA
Cosmetio . . . .  . . . . d e  IXORA
j37, Boulevard de Strasbourg, 37. 
Singnrul Deposit allii Aspasiel Mignot.

REICHLICHES HLBtREiREOMMEN

DOMNUL  S C UMP- AM«
fl

4
de

Ch. Paul de Eock
se află de vân.lare la

TIPOGRAFIA THIEL & WEFSS
şi la

loli ditai de diare atât ii Boemei rât si ii
Cu No. 24 a început romanul

i  o  a .  r *  A .
de

GEORGES SAND.
D upă d o r in ţa  espriu in tă d in  mal m ulte p ă r ţi  e 'a începu t cn No. 26 in teresan tu l r o m i

MISERABILII LONDREI
wird Personen aller Stände, die der dra
schen und Landessprache mächtig sind, ge* 
s ch»rt. Schriftliche Anfragen sub D. T. 549 

übernehmen Haasenstein & Vogler, W en.

DE

AMATORII DE JURNALE

Frances© şi Germano
Sunt tncunosciinţaţl că cu începere de 

astflţll vor găsi tn tot d’a-una, la Chioşcul 
din Bulevard de lângă fotograful Szat- 
niary, afară de jurnalele române, tot felul 
de jurnale francese şi germane, precum 
din cele germ ane: Die Prtsse, Deutsche 
Zeitung etc.: din cele francese: La France, 
Mânu rial Diplomat que, etc. cn preţul cu 
care se vând aceste jurnale la locul lor.

Vânzătorul actual se recomandă la buna 
voinţă a d-lor vechi cumpărători de la 
Chioşcul d-lul Bassarabescu.

P I E R R E  Z A C C O N E .
Aceste din urmă don? romane se vor pnblica o şa că câte o fasciculă va conţi 

armarea romanului IOANA şi cea 1-altă urmarea romanului MISERABILII.

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

Conform dorinţei Ministerului de comercifi, va circula ca probă

Am oncre a anuncia onor. Public, că am 
deschis acuma o

Magasie de tapete
1 Bucată de Madapolam a f r .  16, 19, 23 şi 33.
Mal multe de 1000 coţi resturi de pânză, Chifon, Ox lord şi Pichet tn cupino ds 5, 6,8,10 şi 15 
soţi, se vindo mai ales lorte eltin, Insă numai până lîănd se va sftrşl depositu! acestora.

Miigasîmil de IftLgerie din Viena
Calea Victori"!, Palatul »Daria*, (a don , p răv ă lie  de In colţul Lipscanieî).

M? voi ii sili a  putea oferi în tot-d’a-nna 
mare asortraent du TAPFTE fi fac cunoscut 
că chiar de acum a sunt forte bine asortat.

Cn tó ta  stima

CU ÎNCEPERE DE DUMINECĂ ib/ît octombrie a. i
până la nn alt ordin

u r v  T R E M  m T

(79n—n)
H. U O N I C  II

Str. da Stirb» y-Vodă No. 3.

de la BUCURESCI până la MIZIL de la BUZËU până la BUCURESI
Aceste trenări vor avea ordinea nrmitóre de mere :

Dimin. Post-mi
B ncurescî................. . Plecare G 20 B u zăn .............................. Placare 311
C b i t i l a ................. ' . M o n teo r......................... . . .  3 |
B nftea.......................... Ulmen! . . . . . . .
P e r i ş .......................... . . . .  7 53
C r iv i n a ..................... . . . .  8 22 A lb esc» ..................... ....
Ploeacl ..................... V.-Călngărâscă . . . .

: : i  1
V.-Călngărâscă . , . Ploescl . ......................
A lb e s c I ..................... C r iv in J ..........................
Mizil . . . . . . . P e r i ş ...................... . . .  7: 1

Ante-m er. B uftea.............................. . . .  7;j
Chitila . . . .
Bncnrescî . . . Sosire 8 fl

Sól
Vânzarea biletelor t u voingiÜ precum şi priimiren bagaginlnl şi a mărfurilor | |

mare vitesK se face ca la trenările ordinare de voiagiorl.
Bncnr. aci, *a/is Octombrie 1873. Direcţiunea de Exploatare. Í

Tipografia, Thiol k  Weiss Palatul .Dacia,


