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Un număr In Districte 15 bani.

I de Bncareeel, 29 octombrie.
Jkiirale...................100 *¡4 100 *|»
I fomentóle . . . .  M '/| 09
funciar rural . . 92 —

urban • • 85 —
municipal al Capit. 961/« 96*|* 
Pensil. . . . . .  182 —
icio . . . . . .  2oO —
mânia . . . . .  75 — ¡

municipal cu premii 24 —
.Jkomänü . . . . .  84 —
'fjra luni. . . . . .  99 70 —

...............  25 10 25 47

l i l i l í  1*3 —

Cursul de VIeua, 8 noembre 
Renta ungarâ tn aur . . . .  83 75 
Bonuri le teeaur ung., I emie. I i i  35 

.  > » II » 7 3  75
Impru * u tul auetr, In hârtie . 60 70 

> .  » a rg in t. 62 35
Renta austriacă In aur . . .  71 15
Loee din 1866............................ 113 20
Acţiunile b&ncel naţionale . 784 — 

.  ,  auetr. de cred it. 226 —
,  „ ungare » 307 60

A rg in t........................................100 —
Ducatul ................................... 5 68
Napoleonul ..........................  9 86
100 mârcl germane . . . . .  57 85

Cursul de Berlin, 8 noembre 
Aotiunile Câilor ferate române. 34 62 'fo 
Obligaţiunile române 60/o . . 81 — 
Priorităţile C. fer. rom. 8°A 86 50 
împrumutul Oppenheim . . .  100 35
Napoleonul..........................  16 33
Viena, termen lung . . . . .  — — 
Paria  ,  scurt . . . .  81 —

Calendarul (Jllel 
Duminecă, 39 octombre.
Patronul sile i: Martira Anaataeia 
Răsăritul soarelui: 6 ore 49 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 40 min.
Pasele lunci: ultim cuart

P L E C A  H E A
Buenresol—Suomtu

Tecuci ü , 
Roman .

Buenrese—Verelorera 
Bucurescl . . . . . .  7.40 d 10,40 d
P i t e ş t i ..................... 10.13 d 3 . - 4
S la tin a ..................... 12.31 a 6.30 n
Craiova . . . .  • . . 3.20 9 3.15 4
VSroiorova, sosire . . 6.— n 6. • n

Saoeava— nucuresel 
6.464 

12.30 d
5.10 d
8.10 n

Verelerovu—Bucurescl
Verciorova.......................11.25
Craiova, ...................... 8.—
Slatina.............................. 4.45
Piteytl................................7.03
Bucurescl, sosire . . . .  9.30 4

10.— 1 Suceava . . . . 6.114
13.00 1 Roman . . . . . 8.454

1.53 n 5.46 1 7.15 d Tecuci . . . . . 13.30 n
4.88 b 11. >0d Brăila . . . . . 8.08 b
9.06 4 4.45 4 Ploesol. . . . . 7.12 d
3.08 4 9.56 n Bucurescl sosire 8.80 4

■RB3STTJ R I L O R
Hucurescl—Clurgiu 

Bucurescl.. . . . . . .  9.16 4 6.05 n
Giurgiu, sosire............... 11.35 q 8.37 n

Giurgiu—Bucurescl 
Giurgiu.. . . . . . .  . 7.36 d 4.55 s
Bucurescl, sosire.. . . .  9.48 4 7.17 1

Galaţi—Barbeţi
G ala ţi................. 1.30 n 8 36 d 7.80 n
Barboyl, sosire . . 1.55 n 9.— 4 8.05 n

Barboyl—Galaţi
Bărboşi...............3.55 n 6.35 n 7. n
Galaţi, sosire . . ,  3.30 n 7— 8.n. 25n

¡EFE8I TELEGRAFICEJb
A L E  . T I M P U L U I "

(Agenţia Havas) 
temeiul de la 8 noemrrie 4 ore seară.
1 Paris, 5 noembre.
■Sosită la 8 noembre 1 oră 40 min.)

Ht-rea d-lui Paul de Cassagnac ca de- 
*&1 Brondismentulnl Condour a  fost 
H  itS.

îl f f o eama de sgomote e vorba de 
■irea unei nene conferinţe pentru a 

la stricta aplicare a  tratatului de

Londra,'7 noembre.
Kt iar din Manchester zice, ca Eugli- 
J» Austria aii încheiat in afară de 
K  de Berlin, o convenţii specialii 
•ini rasili trupele ruscţtî să deşerte Ru

di ¡că guvernul din San Petersburg 
de a ordona mişcarea lor de 

rf, şi pentru a ocupa ele Snţile pro- 
cazul cănd e’ar produce oare- 

itaţie, care va atârna de Turci.
Petersburg 7 noembre. 

untul numiri i  contelu i Şuvalof ca 
hicolar al îm părăţiei, e prem atur.

I

f fß . L

■  (9 noem. — 9 ore dimin.)
Atena 8 noembre. 

_pl minister s’a constituit.

Lppmonduros e numit ministrn de 
■ şi de justiţie; D. Brobnlie minis-

Eesboiu. şi de marină; D. Argerinos 
învăţăturilor publice şi al cul- 

I. Dililannis ministru al afacerilor

Işi la finanţe.
Parii, 8 noumbeia.

t »Times* sănătatea împăratnlnl 
T  inspiră nelinişte, ceea ce va îrn- 

nS solnţiunea dificultăţilor politice

Ifcaipele Orlof consideră noutatea a- 
5 a ziarului englez de neîntemeiată, 

I  că depeşele ce Ie primeşte din Li- 
]un pomenesc de nici o indispoziţie 

iduî Alexandro.
Pesta, 8 noembre. 

»^aţiunilii a ti deschis sesiunea lor. 
şfinnea austriacă aii alea prezident 

Coronini, delegaţia nea ungară pe 
l>vy.

lutul a adoptat adresa.
Viena 8 noembre.

Aatnl a primit in andienţă o depn- 
a dietei Croaţiei, care i-a prerinfcat 
KS. M. Sa a mnlţnmit depntaţionil 

(b asigurările de loialitate ce i ee 
'iar ca toate acestea i-a părut ren, 
9 dieta oeup&ndu-se cn afaceri es- 
e, cari nu sunt de competenţa el.

Viena 8 noembre. 
»sspondenţa politică* pnblioă depeşa 

baţe, datată din Constantinopole: 
iuta a adresat prinoipelnl Lobanof o 
oug. pentru a-i semnala jaful şi de- 
m mal multor oraşe din districtul 
¡ca prin baudajda Bulgari, cari s’an 
u t  pe teritoriul ocupat de Buşi. 

cere ca să se facă o anchetă asnpra 
lor semnalate şi ca să se ia măsuri 

iive şi preventive.

P »
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BUCUREŞTI
Ib&tA ¡28 octom bre (9 noem.)

j numărul nostru de marţi, am 
gptat c&tre guvernul in general, 
|  special c&tre d. ministru de

finanţe, plecata rug&minte de a ne 
spune ceva, or c&t de puţin m&car, 
despre condiţiunile pe temeiul că
rora se urmează safi s’ar fi şi în
cheiat la Berlin cestiunea răscum- 
păr&rel C&ilor-ferate romăne. Arti
colul nostru era conceput cu acea 
Ubună cuviinţă.• şi cu a'ea cumpă
tare pe care le recomandă cunos
cutul , Comunicat* din .Monitorul 
oficial pentru ca intrebările adre
sate inalt.lul guvern să fie luate in 
băgare de seamă şi învrednicite cu 
un răspuns. Ancă o decepţiune! Ancă 
o iluziune perdută ! Aşteptarea noa
stră a fost zadarnică ;pănă astă-zl 
nici o gură autorizată nu s’a des
chis, nici o pană nu s'a înmuiat in 
ver-o c&limare oficială saâ oficioasă 
pentru a publica ceva asupra ces- 
tiuneî ce ne preocupă.

Noi insă nu ne desam&gim; tot 
aşa de statornici in silinţele noastre 
de a face pe guvern să iasă din 
tăcere, ca şi acesta de a sta in mu
tism, îndrăznim a reveni la chestiu
nea răscumpărării, şi a face astăzi 
un pas mal departe in cercetările 
noastre.

Până a nu formula întrebarea ce 
avem a îndrepta aici către d. mi
nistru de finanţe, se cuvine a aminti 
că toate cunoştinţele noastre des
pre această afacere sunt culese din 
publicaţiunile făcute de ziarele străi
ne şi in special de „Berliner Boersen 
Courier*. prin urmare, dacă vom 
face vr’o eroare, vina nu va fi a 
noastră, ci a acelor ca ţin ascuns 
adevărul, şi a acelor ce publică date 
falşe.

Iată întrebarea noastrăî
De ce natură este operaţiunea ce 

se tratează la Berlin ? Este ea o 
răscumpărare saâ vre o altă opera
ţiune sui ţr'eheris ? Să ne explicăm.

Dacă este o răscumpărare, ce în
semnează atunci acele doă condi- 
ţiunl, cerute sine qiubus non de So
cietatea acţionarilor şi consimţite de 
guvern, şi anume : 1, ca societatea 
să urmeze a exista ca mal nainte; 
2, ca reşedinţa societăţii să fie in 
Berlin.

Căci din acestea ar resulta că sta
tul rom&n, departe de a deveni pro
prietar absolut al liniilor, cu drep
tul „utendi et abutendi* (de a uza şi 
abuza) nu ar fi dec&t principalul 
acţionar al societăţii, şi supus in 
această calitate, tutulor dispoziţiu- 
nilor din statutele el.

Statul dar fiind numai principa
lul acţionar, iar reşedinţa societăţii 
urmând a fi in Berlin, întrebăm care 
vor fi tribunalele competente pen
tru a se pronunţa asupra neînţele
gerilor ce s’ar ivi, acele prusiane 
saâ acele româneşti î

Precum vedem operaţiunea lnj

aceste condiţiunl este departj de a 
fi o rescump&rare ; adevărata răs
cumpărare ar fi avut cel puţin acest 
folos de a sustrage lntr’uu mod ab
solut căile ferate amestecului din 
partea străinilor, ceea ce nu rezultă, 
ln ochii noştri, cel puţin p&nă la 
lămuririle ce aşteptăm din partea 
d-lul ministru de finanţe, din toate 
câte cunoaştem după izvoarele ce 
am avut la dispoziţiunea noastră.

Suntem nerăbdători asemenea de 
a cunoaşte cari sunt, cel puţin, fo
loasele materiale ce vor rezulta 
pentru ţară din această operaţiune 
bastardă. Avem trebuinţă de a cu
noaşte exact numărul obligaţiunelor, 
al acţiunelor şi al priorităţilor emise, 
preţul cu care se vor plăti, condi- 
ţiunele Împrumutului, durata amor- 
tizărel, şi altele multe.

Rugăm ăncâ odată, şi nu vom 
Înceta a ruga pe d. ministru de fi
nanţe, împreună cu Întregul cabi
net, să răspundă la întrebările noas
tre şi să aducă c&t mal nelut&rzi- 
eat la cunoştinţa ţărel toate amă
nuntele celor uriaşe două operaţiuni 
ce se desbată saâ ce sunt deja de- 
săvlrşite la Berlin.

DI N A F A R Ă

tere mare, ci şi pentru regularea 
altor cestiunl mari internaţionale in 
înţelesul păcii, progresului şi drep
tăţii. După cum spune ,11 Diritto* 
cabinetele din Roma, Berlin şi San 
Petersburg au respuns deja in mod 
afirmativ la invitarea Franţei.

Comisia europeană pentru orga
nizarea Rumeliel răsăritene a dat 
insf&rşit o dovadă pipăită de acti
vitatea el numind pe d. Schmidt 
director general al finanţelor şi in
vitând pe principele Dudukof-Corsa- 
kof, de a i preda casa şi archivele 
visteriel şi a-i da informaţiunile ne
cesare pentru a m&nţine şi continua 
serviciul. De odată cu ştirea acea
sta a venit şi cea despre o aran- 
geare satisfăcătoare a cestiunil ho 
laralor faţ& cu Grecia. Poarta până 
acuma a respins pur şi simplu toate 
propunerile cabinetului din Atena, 
inc&t acest din urmă se văzuse si
lit de a invoca mijlocirea puterilor 
congresului, prevăzută in tratatul 
de la Berlin. Franţa care p&nă as
tăzi n’a luat parte la nici una din 
regulftrile de graniţă şi de teritorii 
şi-a ales indeosebl de a favoriza pre
tenţiile Greciei şi a luat iniţiativa 
pe lângă cele-lalte puterii, pentru 
a le indupleca la un pas comun in 
favorul Greciei. D. Waddington a 
invitat, cum zice II Diritto pe pu
teri printr’o circulară, ca să dea cu 
toate o circulară identică, care să 
hot&rească pe Poartă a primi cel 
puţin in principiu o rectificare de 
graniţe şi a numi delegaţi speciali 
pentru aceasta. Reintrarea Franţei 
in acţiunea diplomatică a Europei 
e un eveniment foarte insemnat, 
care va avea resultate bune nu nu
mai pentru poziţia Eranţel ca pn-

Ziarul englez .Examiner* scrie :
Contele Beust, care împărtăşeşte 

cn prinţul de Bismark reputaţia că 
este instigatorul, dacă nu chiar au
torul mal tutulor evenimentelor po
litice ce se produc pe conţinent, 
este in acest moment obiectul unor 
apreţuirl nesfârşite cu ocazia schim
bării sale apropiate la postul de 
ambasador al Austro-Ungariel in 
Paris. Unele persoane zic, că această 
numire nu însemnează nimic, de 
oare ce contele a incetat d'a mal fi 
un om de temut; altele spun, că 
această numire arată o apropiată 
alianţă intre Austria, Englitera şi 
Franţa contra Germaniei şi Rusiei. 
Ne temem că această din urmă ex
plicare să nu fie o simplă conjec
tură, întemeiată at&t pe aceea că 
ar fi neapărat de dorit o asemenea 
alianţă in inprejur&rile de faţă, cât 
şi pe tendenţele bine cunoscute ale 
contelui Beust in privinţa Franţei 
şi Engliterel.

Este probabil că dacă prinţul de 
Bismarck ar fi avut vre-un cuvânt 
8& bănuiască că o alianţă de aşa 
fel ar fi fost pe tapet, ar fi luat 
mâsurl pentru a preveni numirea 1 
Paris a unui rival aşa de primejdios 
ca şi contele de Beust, căci atacu 
rile necurmate, ale căror obiect a fost 
contele din partea presei oficioase 
din Berlin, dovedesc că el ăncă 
considerat ca primejdios. In adevăr, 
nu e nici un cuvânt de a se crede 
că schimbarea contelui de Beust să 
fie pricinuită de vreo oarecare schitu 
bare politicii Austro-Ungariel in 0  
rient, politică ce necurmat a fost pe 
at&t de sfioasă pe c&t şi de şovă
itoare ca şi a guvernului englezesc

Pe vremea râsboiulul franco-ger- 
man. contele de Beust, desperând 
de statornicirea concertului intre pu
terile neutre, a strigat:* Nu mal 
este Europă I, Urin&nd p&nă in ca- 
pât această idee contele de Beust, 
in ajunul conferenţel din Constan- 
tinopol, v z i s O  vâz, o văz... dar 
ce sdrenţuită!* De atunci, s’a pe
trecut resboiul turco-rus, al cărui 
rezultat a fost o decepţie pentru 
toate puterile interesate in cestiu
nea Orientului, şi acum Europa este 
,mal sdrenţuită dec&t oricând.*

azi safi m&ne, at&t Reachiratul au
striac căt şi camerele ungureşti se 
vor proroga.

Intre membrii aleşi de legislativa 
ungurească ln delegaţiune găsim de 
astă dată şi pe Mitropolitul Romă - 
nilor din Ardeal şi Ungaria I. P. S. S. 
Miron Roman.

îndată ce vor Începe a se Întruni 
delegaţiunile din Austo-Ungare, pen
tru a desbate afacerile comune ale 
Împărăţiei, ceea ce se va ’ntâmpla

Ziarele oficioase englezeşti par a 
fi primit cuvântul de ordine guver
namental să presupuie că ăncă se 
mal poate ca emirul Şere-Ali să 
facă o retractare, niminl lusă nu 
crede ln aceasta, după cum arată 
corespondenţii ziarelor franţuzeşti. 
Unii membri al cabinetului ar fi 
sperănd ăucă că Rusia, Înţelegând 
consecenţele putincio&se ale unei 
rupturi, are să inter vie până la 
urma urmelor.

Se zice că guvernul englezesc ar 
fi trimes ultimatul, lu loc să Înceapă 
oştilităţile, numai şi numai după 
Îndemnul d’a urma pe lordul Bea- 
consfield sunt cunoscute, şi care se 
află personal ln receală cu vicere
gele Indiei.

.Times*, publicând o depeşe tn 
care se constată reao impresie pro
dusă ln Indii prin temporizările gu
vernului, aprobă din parte’I scru- 
pulurile ministerului care a acordat 
emirului un termen pănă la 20 
noembre (st. n.) ca să se mal res- 
găndească.

.Standard* a primit din Galcutta 
o depeşă ln care i se spune că emi
rul Şere-Ali, lntr’un- răspuns cătră 
lord Lyton, a declarat că el a apre- 
ţuit ln totdeuna prietenia Englite- 
ril, lasă că nu i s’aâ putut Înde
plini dorinţele din pricina deselor 
schimbări ln guvernul Indiilor. După 
ce s’a declarat gata a Încheia un 
noâ tractat, Şere-Ali a tăgăduit 
existenţa unei alianţe cu Rusia şi 
a declarat că el nici odată n’a che
mat misia rusească să vie la Gabul.

.Ziarul de St. Petersburg* scrie: 

.Ordinea cea mal desăvârşită dom
neşte in Rumelia ocupată de ruşi. 
Autorităţile ruseşti n’aâ încurajat 
niciodată formarea de bande sad de 
comitete. Ofiţerii nu s’aâ arătat de 
loc dispuşi a lua parte la mişcarea 
insurecţională. Intre insurgenţii din 
Macedonia, nu se află un singur rus. 
Ruşii nu s'aâ făcut vinovaţi de niclo 
aţiţare. Comandantul superior a re- 
noit ordinul, cătră autorităţile dela 
graniţe, să oprească grâmădirile de 
insurgenţr, şi a recomandat guver
natorilor să ia aminte la faptele şi 
mişcările comitetelor, cari afară de 
asta n’afi niclun fel de caracter se
rios.*



T IM  P ÜL
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Ziarele străine fac următoarea 
dare de seamă despre un banchet 
oferit de cătră ministrul italian Za* 
nardelli mal multor persoane poli* 
tice şi alegătorilor săi din Roma.

Discursul pe care l'a ţinut la ban* 
cbat d. Zanardelli este rostirea pro
gramei ministerului italian şi de a- 
ceea, cu drept cuvănt, merită toată 
atenţia.

D. Zanardelli, după ce a mulţii 
mit alegătorilor săi de increderea 
ce’l acordă de indelungată vreme, 
a spus că principiele sale politice 
sunt totd'auna aceleaşi şi că cores
pund la prosperitatea ţării şi la 
consolidarea instituţiilor constituţio
nale.

Oratorul vorbind despre demon
straţiile cu .Italia  irredenta*, a zis 
că ministerul blamează făţiş acele 
demonstraţii, cari, cu toate astea, 
cu legile existente azi in Italia, nu 
pot fi oprite ori împiedecate.

Austria cunoaşte legile Italiei, a 
zis ministrul italian, şi niciodată nu 
ne-a cerut sacrificiul niel uneia din
tre libertăţile noastre, cu atăt mal 
mult cu căt ea cunoaşte sentimen 
tele de amiciţie leală ce insuflă pe 
gnvernul italian. Ministrul a amin  
tit intenţiile comune cari trebue să 
unească pe cele două puteri şi inte 
resele comune ce ele snnt chemate 
să satisfacă.

Afară de a sta , meetingurile ce 
s’aQ ţinut aâ dat insele dovadă că 
acele demonstraţii n’att niclo impor
tanţă.

Liniştea publică niciodată n’a fost 
primejduită, căci altfel guvernul ar 
fi lucrat cu energie.

Ministrul Zanardelli, vorbind apoi 
despre partidul republican italian  
a zis că niciodată acest partid n'a 
fost mal slab in Italia decăt acum 

A vorbit apoi despre nouele mă 
suri de siguranţă publică, de <pre 
reformele electorale şi administra
tive şi conumale despre stabilimen
tele de tragere la semn, cari, după 
dănsul, sunt un ajutor puternic pen- 
apărarea naţională , şi cari vor a- 
atirna de ministerul de răsboiă.

D. Zanardelli speră că programa 
guvernului, programă de veghiare 
neobosită intru păstrarea ordinal 
publice si pentru aplicarea tutulor 
libertăţilor va intălni sprijin din 
partea Parlamentului şi a ţărel.

Discursul ministrului italian s’a 
incheiat cu propunerea unul toast 
pentru regele, care este demn de a 
dirija destinatele nnel mari naţiuni, 
pentru regina, care este mult iubită 
de toate populaţiile din Italia, şi 
pentru tănărul prinţ de coroană.

Toastul, precum şi discursul mi
nistrului, au fost foarte aplaudate.

hail o să’l inlocuiască la Varşovia 
generalul Milutin, ministrul de răs 
boiü are să devie guvernator in Gau 
caz. In sfirşit se vorbeşte de gene 
ralul Kaufmann şi de generalul Ne 
pokoiciski ca candidaţi la ministerul 
de răsboiă.

Pri. ţul de Bismarck s’a reîntors 
delà Friedrichsruhe la Berlin. In 
turnarea prinţului cancelar, spu 
foile germane, n’are nimica politic 
in sine. Prinţul s'a întors cu soţi 
lui delà ţară pentru căsătoria fiicei 
sale, prinţesa Maria, care la 6 noem 
bre se mărită cu secretarul de le 
gaţiune contele Kuno de Rantzau

„Golos* din St. Petersburg scrie:
„ Toţi ruşii doresc pacea şi cu 

toate astea trebui să recunoaştem 
că situaţia este alărmătoare.

Astfel tezaurul militar, care se re
instalase la Odesa a fost din noă 
transportat la Adrianopol.

Ce însemnează acest fapt?
Intr’un loc se desmobilizează, iar 

in altul se reiaă poziţiile de curănd 
deşertate.

Dacă aceste noutăţi sunt minci
noase, de ce nu le desminte guver
nul rusesc pe cale oficială?

Înaintăm (ruşii) spre Constanti- 
nopol.

In situaţia actuală sc poate ve
dea astăzi in acestă o sfidare din par
tea noastră— a ruşilor. •

De altă parte se anunţă schim
bările militare următoare :

Generalul Kotzebue, in urma stă
rii rele a sănătăţii sale, ar fi voind 
să ’şl dea demisia; marele duce Mi-

In Germania se urmează mereă 
aplicarea nouel legi in contra scia 
1 iştiior. Gazete şi publicaţiunl socia 
liste s’aă suprimat şi confiscat in 
mare număr; apoi vreo treisprezece 
asociaţii, aşa numite de lucrători 
s’aă închis.

Această goană in contra elemen 
tulul turburător şi primejdios al 
socialiştilor, ăl face să se pregă 
tească a emigra cu grămada din 
Germania, şi acesta poate că este 
avantajul cel mal mare ce-1 aduce 
împărăţiei noua le g e ; populaţiunea 
Germaniei are in fiecare an un 
prisos, şi trebue rărită prin em ig
raţie; dacă legea cea nouă face ca 
să plece tocmai socialiştii, populaţia 
pe lăngă că se mal descarcă de pri
sosul el, dar şi scapă in acelaşi timp 
de nişte oam eni, ce numai bine 
nu pot aduce societăţii şi Statului.

In Paris se aşteaptă chiar de pe 
acum să sosească o mulţime de e- 
migraţl socialişti din B rlin, Core
ligionarii lor politici din Paris le 
pregătesc, cum spun gazetele fran
ceze, o primire călduroasă, cu un 
banchet şi cu manifestaţiile obiş
nuite in aşa ocazii, la care de sigur 
se vor rosti discursurile bombasta 
de senzaţie şi printre impaienj*>na- 
rea ochilor după masă, se va vedea 
ca intr’un vis feeric viitorul cu repub
lica universală.

\  D O B R O G E A

D. Constaiuhr'F; Schelitti publică in 
Cariernl-Balassan o dare de seamă asupra 
Dobrogei in genere şi a oraşului Tulcea 
in deosebi, din care estragem următoarele: 

Aici in Dobrogea avem a face cu o po
pulaţie foarte amestecată, liniştită şi reală. 
Această populaţie ne aşteaptă cn braţele 
deschise, ne consideră ca liberatorii el, şi 
fără deosebire de naţionalitate ne intinde 
o mănă de frate. Se fim dar cuminţi şi 
integri cu interesele el, şi să ne ferim de 
a aprinde zizania şi nra enb pretext in
human că nnnl e grec, altul e bulgar şi 
celalt turo san evreu. Este dar nevoe de 
o administraţie inteligentă şi onestă, care 
fără să scape din vedere interesul nostru 
naţional pe diferitele sale căi; eă poată 
mănţine concordia şi bnnul trai in popu
laţie fără asuprire, şi să poată îndrepta 
piritnl public către ud ţel comun, către 

prosperitatea şi progresul tuturora.
Satele precum şi multe localităţi a te- 

ritorului au fost foarte devastate in tim
pul resbuiulul actual. Aceasta a adus mi- 
serie cumplită in popnlaţia agricolă, b'an 
văzut bărbatul şi fttmea inhamaţl la tră
sură şi cărănd de pe cămp puţina recoltă 

in astă toamnă. Guvcanatornl rus ordo- 
ase a se face o constatare de recolta a- 
ului in toate satele, pentrn a percepe taxa 
e a zecea parte in profitai tesaurnlnî 

conform legel turce. După săvărşirea lu
crare! şi dopă ce ee încredinţase de lipsa 

mizeria cumplită, gnvernatornl ordonă 
de a nn se mai lua dijma şi a lăsa popn
laţia in pace.

Nu esista in Dobrogea nici o dare di- 
recră către stat, afară de dijmă şi astăzi 
administraţia rnsfi nn se sosţine de căt 
din venitul vămilor, păscărielor sţuhulul, 
pădorelor şi arenda pămăntnlnf. Este nn 
mic venit din timbre şi poste.

Evident că guvernai romăn, in local 
dijmei, va căuta să stabilească o dare u- 
niformu, cruţând popnlaţia agricolă ciţlva

ani. El va căuta aş crea venituri din pro
prietăţile şi pădurile sale din Dobrogea.

Mal tot teritorial Dobrogiel este pro
prietate a statalul; proprietate privată 
este foarte puţină, adecă locurile de în
grădituri şi vil pe lănpă oraşe, şi foarte 
puţini proprietar! de moşii, mai cn deose
bire turci. Locuitori! Dobrogiel ocup şi 
ară pe a tata pămăntul pe căt pot ara, şi 
plătesc a 10-a parte din recolta analul.

Gnvernul roman nn va ţipsi de a apro
funda chestiunea proprietăţii in Dobrogea 
El va împroprietări locuitorii ; va înfiinţa 
şi statornici cn deplină proprietate, colonii 
italiene sau germane, şi apoi va desface 
toate pământurile de prisos. Pentru statul 
nostru a fost 0 mare pagubă terenurile 
de prisos remasă nevándote in Basarabia 
cedată, şi va fi o greşală neertată dacă şi 
in Dobrogea statal romăn se va incăpă- 
ţină de a fi şl a remăne proprietar mare. 
Din contra, el trebue să prefacă cu timpul 
in ban! şi să utiliseze tot pământul Dob
rogiel; împroprietărind, colonisănd, ajutănd 
ndnstria şi comerciul, biserica şi şcoala. 

De la această ţintă politică nu ar trebui 
să ee abată niciodată şi in nici nnnl din 
actele sale.

Ca aitoaţiune politică inenroată pentrn 
noi romănl, putem înregistra poziţinnea 
consulatelor in Dobrogea. Aici fiecare con
sulat are imunităţile şi drepturile sale, aşa 
că fiecare formează an stat in in stat. Nu 
se poate chema un supus in judecată de 
căt prin consulul seu şi asistat de el; n 
se poate eeecnta o hotărire de căt pri 
consulat, nici se poate aresta altfel unso 
pus decăt prin consnlatnl său. îşi poate 
închipui cineva ce dificultăţi crează legilor 
noastre, autorităţii noastre, această pozl 
.ie a consulatelor. Dacă in present, Dob 
rogea, in adevăr nn se ocnpă decăt pro 
visor pănă la decizia ţărel, apoi nu feste 
loo sau va fi greu a dărăma această exor 
bitantă autoritate consulară.

Dacă este in intenţia guvernului a 
ocupa definitiv, atunci evident că trebue 
să cază toate jnrisdicţinnile consolare, 
că aici un moment ele nu mai pot exista 
alăturea cu autoritatea şi suveranitatea 
statului nostru. Este dar a se căuta un 
modus-vivendi, care faţă cn popalaţia lo
cală se salve prestigiul şi autoritatea 
noastră.

Este local a arăta aice, că servicial po
stal a provinciei se face de anstriael sul 
controlul consnlnlul austriac local. Servi 
iul postal a unei ţări insă, fiind nn in 

teres de ordine publică, el nn poate fi sta 
bilit şi administrat decăt de autoritatea 
ţărel. Cea ăntăl der datorie a guvernului 
este, sosind in Dobrogea de a lua in măna 
sa serviciul postai.

Poziţinnea descrisă a consulilor, aduce 
multă tulburare in administraţia şi ja 

ştiţi» provinciei, căci cea mal mare parte 
din looalnic! se fac supuşi streini, aşa că 

‘ Monaco, are aice Bopuşil sel. Este de 
neapărată nevoie dar, de a ee forma in 
fiecare comnnă liste de toţi supuşii, care 
să fie trataţi de guvern ca astfel, fără să 

lase a se amesteca prin participare li 
ot sa ii altfel in administraţia safi poli

tica locală a provinciei, căci asemenea su
puşi nu pot decăt să corumpă spiritul pu
blic şi să facă o politică de bani şi spe
culă, Indepărtăndn-I insă cn scropolozitate 
dela început, el vor fi constrănşl a se le
păda şi a intra in naţia romană, supor
tând sarcinele şi greutăţile, iar nu mal pro
fitând de beneficiul calităţii de romăn.

Dobrogea sub administraţia provisoria 
rusă este impărţită in 8 prefecturi: a) 
Tnlcea cu reşedinţa gnvern atora lai, b) MS 
cinai, e) Cernavoda, d) Babadag, t) Chiu- 
stenge, f)  Salina, g) Mrjidie, A) Ieaocea, 
Fiecare judeţ, exceptind Tnlcea, avea la 
început numai un jude de pace, in armă 
li s’aQ dat tiibunale, nn prefect, nn po- 
liţaifi, nn casier, un consilii! judeţian. A- 
facerl judeţene insă, propriii zise, nn există. 
Instituţiunea consiliator jndeţene este sta
bilită de adminis ratorol rus, şi pare a fi 
o imitaţie a instituţiunel judeţene romane.
In realitate insă, ele n’afi niol legi, nici 
reglemente şi nici reprezintă ceva, de oare 
ce alegerea membrilor s’afi făcut D-zeO 
ştie cum 1

împărţirea provinciei in opt prefecturi 
presintă mal multe defecte şi cel mal ca
pital este lipsa de populaţiune. Cel mai ni
merit lucru pentru sistemul de adminis
trare romăn, ar fi să se facă 5 prefecturi 
din care doă ţărmuri maritime Chiustenge- 
Snlina, şi trei ţărmnrl dunărene Taloea- 
Cernavoda-Măcinnl. De prefectura Chin- 
stenge va ţine Mangalia cn nn poliţaii!.
De Salina va ţine Delta Dunărei, cu tot 
teritoriul dintre Gnra Sf. Gheorghe, Ianic- 
ţioi şl Raţiuni. De Tnlcea va ţine Isaocea

ou nn poliţaii!. Iar tot actualul district 
central Babadag se va împărţi intre pre
fecturile Tulcea-Măcin-Cernavoda. Comu
nicaţia cea mal obicinuită intre Chinstenge 
şi Salina va fi pe Mare, şi intre Tnlcea- 
Isaccea-Galaţl pe Danăre. Este dar necesi
tate a se crea o flotilă ţărmnreană mari
timă pentrn inlesnirea comunicaţiei, şi a 
se întrebuinţa flotila dunăreană in acest 
scop intre Tnlcea, Isaccen, Galaţi.

Organizaţia justiţiei va forma obiectai 
unei constante preocupaţinnî a guvernu
lui romăn. El va crea ea incetnl cel pu
ţin 5 tribunale de judeţ civile şi trei co
merciale in Tnlcea, Chinstenge şi Salina. 
El va da Dobrogei o instanţă de apel cn 
o secţie la incepnt, căci ar fi nesocotit lu
cra de a lăsa jnstiţia Dobrogei fără con
trol local, fără privigheru zilnioă, fără pre
stigiul ce ăi dă o instanţă superioară cnm 
ar fi Cartea de Apel. Ideea de a supune 
afacerile litigioase din Dobrogea unei Curţi 
aşezate in Galaţi, nn este nici serioasă nici 
practică. Nn este serioasă, pentru că ea 
sfarmă unitatea de vederi şi de acţiune in 
administrarea şi organizarea Dobrogei, pen- 
trncă ea lipseşte acest noii teritor de un 
sprijin pnternic, de o influenţă bine-făcă- 
toare in privirile, de un centru de lumină 
şi justiţie, care Far putea crea aşezarea 
unor Curţi in Dobrogea. Nu este praotică, 
pentrncă nu există destule şi îndemâna
tice căi de comunicaţie cu Galaţul. Pe 
timpul primăverel şi a iernai, a gheţuşn 
rilor parţiale, a revărsărilor apelor, va fi 
ou neputinţă populaţiei aşi căuta interesele 
el procesuale in Galaţi, căci i’ar veni foarte 
scump sau chiar imposibil de a străbate 
in Galaţi la timp oportun. Lipsirea Do
brogei de o Carte de Apel, va face ju
stiţia prea scumpă şi ilnsorie in multe ca
zuri, ţi aceaeta ar fi una din cele mal te
ribile calamităţi ce noi romănil ăl am pu
tea aduce. Guvernul romăn trebue dar să 
’şl impus acest sacrificii! şi această sar
cină pentrn binele şi prosperitatea Do
brogei, căt şi pentrn consolidarea influ
enţei noastre şi rămăne bine convins, că 
mal de vreme safi mal târziii provincia în
treagă ăl va remăne recunoscătoare.

Dobrogea nn a dat vre-odată recruţi 
nimio nu impedecă insă, pănă la incorpo
rarea el definitivă, de a forma miliţii lo
cale, după sistemul englez in Indii.

W

I
Oraşul Tulcea

Din toate oreşele Dobrogiel, Tulcea re- 
presintu mal cu deosebire, inteligenţa, a- 
verea şi activitatea întregeî provincii. 
Aicea era din vechi timpuri scaunul gu
vernatorilor tarei, aicea stă actualmente 
reşedinţa guvernatorului rus, aicea stă 
consulatul austriac şi vice-consulatele ce
lorlalte state. Oraşul posede căzărmi pen
tru armată şi case de a statului pentru 
autorităţi, care sunt şi cele mal bune şi 
mal frumoase din oraş. Aicea este portal 
principal a Dobrogei, legăndu-se ou Du
nărea de Romănia, Rusia şi Marea Meegră.

Oraşul bine pavat ee resfaţă pe 12 
coline ce se oglindesc în Danăre şi for
mează orizontal despre Mare. El posedă 
o populaţie de 14,000 enflete dedată la 
negoţ, plngărio şi cultivarea viilor. Această 
populaţie coprinde aproape 5000 gospo-

se împart astfel :
.500 gospodari BalgarI
700 , Romănl
400 , Evrei
600 » lipoveni şi ScapeţI
400 , Catolici (Nemţi)
300 , Greoi
400 , Torcí.

Reetul ruşi, armeni, tătari şi alte naţii, 
resnltă dar că a treia prrte din toată po
palaţia Tnlcel este bulgară şi restnl de 
diferite naţionalităţi intre care a şeaptea 
parte a populaţiei este romănă.

Această populaţie nu s’a ocnpat pănă 
acnma de afacerele publice, de politica 
locală, şi nici n’a fost vre odată chemată 
In comitetele el pentrn a’şl exprima dorinţa 
safi votul. Politiceşte vorbind snb torcí, 
domina aicea familia Beiului Dumitrache, 
de origină bnlgar. Beiul personalmente se 
bncnra de o foarte mare influenţă. El era 
cheia bolţei in Dobrogea şi ava mal malte 
misiuni foarte del cate de la gnvernnl 
ture, pe care le-ai! îndeplinit cn mult 
tact şi dibăcie. El este singar din Do
brogea care ava audienţe intime la Pa- 
dişah, şi era In raport de afaceri publice 
on toţii marii viziri a înaltei Porţi. El 
ara inimic de moarte Ini Mithad-paşa.

Al eă perzl Bolgaria cn felol d-tale de 
administrare, eşti bon de epănzurătoare* 
ai! strigat beinl Ini Mithad-paşa pe oănd 
era mare vizir. El fu predat de Ceroheji 

de cazaci in timpul rezboinlul actual, 
şi trăeşteastăzl sub administraţia rusă,

retras ou totul, ocupăndu-se de ck S 
în vie. El are mal mnlţl fraţi ini I 
feciori, toţi bel.

Sub administraţia rusă, Beli-CV > 
a făcut in Tnlcea o mişcare a po i 
spre afacerele publice. Ea insă f 
ţielă şi oare cum făcută numai în : 
tul unora, a Bulgarilor. Astfel se Li 
de acel administrator donă tribun a 
care toţi membrii fură numiţi di 
gări, vr’o patru din eî chemaţi d 
sarabia cedată. Limba oficială i 
bulgărească. Astfel se făcu o alegi! 
primar la care luară parte vr’o 4< i 
bilî, dopă chemarea guvernatornln 
alese primar onorabilul Gheorghi i» 
dăndui-se de ajntor pe onorabilulii 
Ceauceff ambii de origină bulgară; 
menea se alese şi un consilii! ja  ţ 
în care membrii comitetul ni peri» 
sunt bnlgaril snb preşidenţa onorai! 
comerciante Sapoff. Casieria are deja 
un bulgar etc. etc. In toata aceste 
şi alegeri, familia beinlnl remasă l i  
şi la o parte, ba ancă fa prigonită 
demnăndu-ae nnu la 7 zila inchisoai | 
tru o palmă, şi altul dat în judeoiil 
falsificator a unul contract de lănă I 
dopa inter venirea guvernatorului f t |  
tat şi lăsat Iu pace.

Este lucrul de notat că cn admii ni 
ţia rasă se fermează în popalaţia bi ■) i 
două partide. Una reprezentată pridgj 
Dumitracbi şi familia, alta prin onol l 
frnntaţi comercianţi Sapoff, Hagi Î l  
troff, Gh. GenefF şi alţii. Ear d ifl 
de viderl intre aceste două partidlf 
lăngă interese carat materiale, se bi£| 
mal cn seamă pe acea, că familia bai 
este acuzată de ceilalţi a fi ţinnt jjrij 
ţine mai mult cu Turca de căt cu II 
resele bnlgare şi ruse.

Pentru ce administraţia]] rusă a ■> 
bninţat oameni numai din popnlaţia ha 
gară şi nn şi din celelalte naţionMv 
mal cn seamă cea romănă măcar io a i 
porţii de */s la \  ? Pentrn ce limb;|M 
cială eă fi foşt cea bulgară (nu ro iu l 
cănd era ştint că romănil erai! 
Dobrogea ? Pentrn ce sad pedepsiffjy 
zile închisoare nn biet primar de stal 
increzendn-se intr'nn zvon pnblic, a] 
mes o adresă cn titlu romăn ?? 
toate uşor ee pot înţelege, şi nu esteţi 
e ne ocupa aicea de politica rusă. ( | jj 
doresc a lămuri 
vinge, este că 
a rămas cn total
pentrn toate aceste pnnerl la cale al 
administrator rus. Ca in ceea ce o p in  
ea nu ar dori mal bine, decăt a in i 
cu celelalte naţionalităţi afacerile pil 
locale, şi a primi pe acest tărâm, p» 
care la muncă. Ar fi dar o nenoroigll 
o mare greşală pentru romăn! de 
cn ochi răi o populaţie care prin ea i 
nn a manifestat nici nn sentiment da 
neeo şi oare a rămas străină fără de 
sările luate de un guvern străin şi |  
vizoritt.

c) Afaceri comunale nu ezistă, dej 
ce nu sunt legi, nu snnt finance. O 
Tnlcea n’are in prezent nici legi corni 
nici reglement, nici finance : el are nj 
Cier bag ii*. Banii pentru Cult şi Scoli 
adună ou discul şi aceasta din iniţh 
privată.

Cea ăntăifi datorie dar a guvernului 
măn, va fi de a infiinţa comune, fie 
lege, fie prin reglemente provizorie, 
statornici finanţele el după resursele 
şuiul. La formarea comunei este cine< 
chietna, să participe locuitorii pe categi 
fie care naţionalitate să-şi aleagă in f  j 
silinl comunal pe atăţea reprezentanţi I \ 
numărul gospodarilor oe posedă. Se vig 
bili un reprezentant pentrn 500 gospq 
şi fie-care naţionalitate va trimite peî 
ţea reprezentanţi pe căt va poseda d 
de 3, de 4 ori căte 500 gospodari. Acs 
ar fi deocamdată măsura cea mal drea 
care va mnlţămi pe toţi şi va avea dej 
zaltat, ca fie-aare populaţie să-şi pil 
sprijini in consiliul comunal afacerii 
interesele el locale. Dopă acest sistem 
luând de bază statistica mai sus noii 
vom avea un consilii! comunal del! 
membri compas cam urmează : imagini 
că fie-oare naţionalitate va ţine sâmf 
meaţă un membra din sănal el,

3 bulgari 1500 goep.

1 grecfnj 700 romănl 300 gr, I
1 lipovan) _ ..
1 turc ) 600 lip. 400 tarei, l i
1 evreii ) . . .  ____  „ 2
1 catolic ) 400 evrei 400 catolic!
1 armean.

Primarul va fi numit direct de gafg!

cea de politica rasa. ■■ 
ri şi la care ţin a / i  
popalaţia bulgară a I I  

itnl inocentă şi im p i lI

*) £tf Ce coifoiaţif. I



fe.'to ol s8fi ales de consiliul comunal.
1 Hispoziţiuni reglementare vor fi şi 

j,-. Biu, pană se va da o solnţione do- 
l?®eetiunel Dobrogel, cănd fs va de- 

jltge comnnalS bazată pe oensnl 
v. H  fi pe colegi o.
< 4 1 sece biserici in Tnlcen, intre- 

B ete de enoriaşii lor şi se im pari:
I lipovene, nna namolaci (scapeţi) 
că, nna catolici; dona romane (din 
ţ in construcţie); nna bu lgari; 
i (in construcţie); nna sinagogi.
% bulgară avind o populaţie mai 

Usă este şi mal bogaţi şi mal bi- 
.„'Mţinntă decât celelalte. Preoţii a- 
J^Rjerici ţineau in mod erarhic de 

¡1 grec de aice pini] in 1863; cind 
jBjrţi biserica bulgari de cea grea- 

iene şi biserica romftni ţinea de 
,ci p in i la nn timp, ş'apol după 
a bisericel bulgare o parte din 
a romană se uni cn Bulgari, iar 
iase cn Qrecil. Această injnm ită- 

H se decăderea bisericel romine, lipea 
^  ii a in altarele eî.

ti a greacă are aice nn Vlădici, cn 
;V| t»\ > bisericească ilimitati. P in i a- 

i i t t  va ani toate bisericele creştine 
isonnoşteafi puterea acestui V ii 
poate despărţi căsătorieie; el face 

| ii de?preoţeşte. Purtarea fostn- 
ci grec fa atat de puţin corectă 

Îmal toate biserioele se despărţiră 
î ioritatea Ini Ini. El ajnnsese a da 

n n i î  pentrn 15*20 lei; el preoţi 
lei pe nn fost cinovnic in po

pi? «saci, care era unul din cel mal 
şi mai corupţi oameni. Odată preo
ţi il făcuţi se /răspândesc prin sate 

Bau şi răpeaii buna credinţa a po
l u l
put ca antoritatia romani nn va 
pi tolereze asemenea scandaluri, nici 

ffi'popnlaţiele satelor la discreţia şi 
9 petala a unor asemenea preoţi, 
nksvint nimenea nn va exersa sa- 
4b public f ir i  o prealabili antori- 
• am.tonţii romine respective.

^ durii« cn care se intreţin bi sericele, 
mo individnalminte de fie-care gos- 
P  se string cn discul. Bulgari! pli- 
i  la 6 lei de gospodar pentrn bi- 
şooaUL

nea bisericelor, a cultului, după 
vede mal sns, prezintă asemenea 
iţi statutal şi organizaţiei noastre, 
anca ortodoxă rom ini este recn- 
ea religie predominată a statului 

Dobrogea ne făcend un cu parte din 
e;] ş tim iş, toate religinnele şi toate bi- 

t rebus cantate şi ajutate pe ace- 
de egalitate. La caz de incor- 

l l  statul roman, Dobrogea va tre- 
)ie considera, dnpi constituţie, a- 
aeaşl religinne predominată ca şi 

Iu, ceea ce in realitate nn exieti.
___pi este ţinnt dar de imprejnriri

deosebită atenţiune ceşti nnei cnl- 
Dobrogea pentrn a nn stirni re

le neînţelegeri şi conflicte. In loca- 
e Dobrogel nnde bulgarii, tarei 
■ vor fi in mare majoritate e! se vor 
î drept a cere ajutorări statalul 

ja p e n trn  întreţinerea cultului lor.
|  jnstrucţiuuea publici mai nn există, 

naţionalitate are in Tnlcea cute 
întreţinută de membrii ei prin 
i contribuţie de bani voe. Po-

!ţia bulgari are şi nn eazin nnde J ziare romine precum »Romanul* şi 
ttafnl*. Cea mai mare parte din ve- 

jcazinnlnî serveşte şi la întreţinerea 
Populaţia rom ini are şi ea o şcoli 

!j sub conducerea profesorului A- 
i o şcoali de fete. Aceste şcoala 

&& astăzi in Tnlcea de c it graţie 
pcolni concurs dat de ministernl 
Ipţinnel romane prin stabilirea nnei 
Hinnl, fără de care şcoala romină 
fost închisă unea din 1876.
|  nt ca in ceea ce priveşte instrne- 

pnblici, guvernul nostru are tot 
t, sarcina Ini este grea şi imensă.

d*

LERILE COMUNALE in LAŞI

li in ici seara in 22 a curentei, ceti- 
I! işen! erau impfirţiţi in doi intru- 

ma care se compunea de mal bine 
ante persoane toţi alegători, intru- 
salonnl caselor d-lni senator Ni- 

Drosn, şi oealalti care conţinea poate 
■1 vre o patruzeci persoane, din care 

bal multe funcţionari comunali, in 
Btiref civile din espelnl comunal. 

Rănirea din salonul d-lnl Drosn eon
ii de comitetul partidului couserva- 
Ijjoral, compusă de o mal mare parte 
wăţeni şi din cetăţenii cel mai cn

greutate in societate, după oe a ascultat 
darea de samă făcută acelui părtinii de me- 
ritosnl viee-preşedinte al comitetnlnl siti 
d. Costici Snţn, relativi la persoanele pe 
care dnpi imprejarările politice ale par* 
tidnlnf, s'ar crede bune de a figura in con* 
eilinl comunal viitor, dnpi ce a ascultat 
cnvintile bine simţite spuse de d. C. Cri- 
stodnl Gerkez, fostul primar al laşilor a 
cirni lucrări sunt încă nenitate de locui
torii nepărtinitori, fost membra al came
rei constituante şi représentant al ţirei in 
mal raniţe Camere Legislative, prin care a 
desvoltat şi importanţa institnţinnel co
munale şi interesul public ce este de a 
nn se subordona ea intereselor politice, şi 
inconvenientele oe esperienţa a dovedit 
c i resnlti pentrn comuni, cind condn- 
citoril el servi esclnsivamente de instru
ment politic nnei singure voinţi, a o tir it  
să se unească pentrn alegerile actuale cn 
grnpnl liberalilor moderaţi cn care de ’m- 
prennă si cugete şi s i discute asupra per
soanelor de alee, a cărora unme apoi, in- 
tr ’o intrunire publici pregătitoare ţinută 
la casa comunali, si le propună întregu
lui corp electoral. Suntem fericiţi de a afla, 
c i intre persoanele ce e’afi propus şi asn- 
pra cărora alegătorii adunaţi aü remas a 
atrage sufragiile colegilor lor snnt anume : 
Dimitrie Rosetti, Vasile Pogor, Leon Ne- 
grnzzi, C. Cristodnlo Cerkez şi alţii car! 
prin precedentele lor ne dafi deplini ga
ranţie de o bonă administraţinne comu
nali, ne dall eignranţa deplini ci nn vor 
pane nici odată interesele lor şi ale par
tizanilor lor politici, mal presns de inte
resele comunei, ci nn vor sacrifica legea 
interesului reuşitei entirni săli entirni 
partid, ci nn vor întrebuinţa puterea on 
care’I îmbrăcăm spre a contribui la men
ţinerea paterei in miinele entirni safi cu-' 
tirn i Individ, a entirni safi entirni grup 
politic, dnpi cum pentrn nenorocirea noa
stră se nrmeazi astăzi de citră majorita
tea Consiliului Comunal actual,

La aceste serioase şi salntaril desbateri 
a luat parte respectabilul d. Panaite Rada, 
a luat parte şi d. Iacob Negruţi, oarele in 
mai mnlte rânduri a refuzat sufragiile 
concetăţenilor săi pentrn camera legisla
tivi, spre a nn negriji nn singur moment 
datoriile sale de profesor la Universitatea 
noastră, lacra pe oare sunt departe de 
a '1 face membrii grupului din oraşul 
nostru alipit c itr i puternici! zilei; a lnat 
parte, lncrn Ia care nn ne aştepmtam şi 
care ni-a făcut cea mal mare plăcere, şi 
căţi-va juni absolvenţi ai careurilor din 
scoalele noastre, alegători ai Colegiala! 
al 4-lea.

Precănd aceste discuţii nrmafi in casa 
d-lnl Drosn, ce se petrecea in intrnnirea 
de la Primărie ?

Un ajntor de primar făcea o dare de 
samă despre lncririle Consiliului Comu
nal de astăzi prin care cn multă artă şi cn 
foarte pnţin tact ponegri a pe toată su
flarea ce nn va face parte din grnpnl frac- 
ţinnel şi care din timp in timp s’a ocu
pat de afacerile Comunei, şi lănda cn mul
tă exagerare şi cn foarte pnţin amor 
pentrn adevăr starea înflorită in care ma
joritatea de astăzi a Consiliului ar fi a- 
dns casa Comunali, aceasta a produs asu
pra auditoriului străin comunei o rea im
presie, căci lumea s’a deprins a apreţia 
fanforonada la adevărata el valoare, s’a 
obicinuit prin insnşl mulţimea discursuri
lor de asemine natnri a face ponegritorn- 
lnl parte bnni din ponegririle ce adnee ; 
pe bazele eelor iniţiaţi in afacerile Comu
nei şi mal alee pe acele ale funcţionarilor 
neplătiţi pe mal mnlte luni această dare 
de samă a provocat nn zimbit de necre- 
d alita te.

Un consilier comunal din majoritate 
printr’nn discurs presărat de cuvinte din 
scripturi, pronnneiat cn o voce răguşită 
întreba cu emfasă 'nnde sunt adversarii 
politici spre ai pulvérisa, şi prin aceasta 
a împuţinat numărul asistenţilor desgn- 
staţl.

Un avocat, necăjit de lipsa de ocazinne 
ce’î dan clienţii de a’şi prodnee talentul, 
cn o voce stridenţi, arunca la picioarele 
puternicilor zilei grimăzi de nmbre ale 
nnmeroaşilor adversari politici pentrn ca 
pe acele grumazi si se poată arca p ini 
la treapta de căpătuire la care de asemine 
discursuri pronnneiate la alte de asemine 
întruniri afi fost ¡nălţat pe ciţi-va din co
legii săi, pentrn care diurnele Comunale 
ţin local onorarilor inzadar aşteptatei cli
entele. Acest discars a produs efectul do
rit, căci la 9 ore sala era deşartă.

»Carierai Balassam,*

T I MP UL

Circulara d-lul ministru de justiţie către toţi 
preşedinţii şi procurorii curţilor şi tribunalelor 
din ţară.

Domnule,
In dese răndnrl, am fost informat ci au- 

toritiţile judecătoreşti primesc a lua in 
consideraţinne şi a investi cn formele le
gale acte de înstrăinare safi de ipotecare 
a pimăntnrilor acordate locuitorilor ru
rali prin legea din 15 august 1864.

Această consfiinţire dată de jcştiţi« unor 
acte de asemenea natari constitae cea mal 
flagrantă violaţinne a art. 7 din sns-cita- 
ta lege, de oare-ce aoel articol interzice, 
dnpi cum ştiţi, snb eri-ce motiv, înstrăi
n ă rii safi ipotecarea proprietăţilor rurale 
in cnrs de 30 ani.

Solncitndinea |leginitornlnI pentrn îm
proprietăriţi! rurali şi grija, ce a lnat de 
a ’i adăposti, printr’o asemenea prohibi- 
ţiune, contra lor inşile, sunt lncrorl facile 
de Înţeles. Pe de o parte, el a voit oa , 
printr’o lnngi bacnrare de stăpinirea p i- 
mănturilor lor, ei le dea timpnl ei prinzi 
afecţiune de dănsele pentrn a le conserva 
cu ma! multă dragoste ,in viitor. Pe de 
altă parte, el a voit să pne nn frăfi spe
culanţilor, să le împiedice acţiunea asupra 
sătenilor, cari, fiind mai necesitaţi, pot 
cădea mai cn înlesnire in ispitele lo r , şi 
să previe, cn modal acesta, reîntoarcerea 
ane! stări de lucruri ce ’şl propusese să 
desfiinţeze.

Aceste inţelepte şi bine-făcătoare dispo- 
ziţinnl, snnt, cred, de prisos a v’o mai 
spâne, snnt cn total de ordine pnblică şi 
constitnesc o măsuri de siguranţă gene
rali in stat. Instanţele judecătoreşti cari 
afi primit a legaliza acte de înstrăinarea 
safi ipotecarea pămănturilor rurale, fie di
recte, fie ascunse sub forma altor acte, nn 
s’afi pătruns indestnl de spiritul legiuito
rului. Prin cnlpabila lor nepăsare, ele afi 
incurajat setea speculanţilor stabiliţi prin 
comunele de afară, nnde ’şi exercită fn- 
neeta industrie in dauna locuitorilo. Mai 
mult de c it a tit, ele afi violat textn 1 for
mal al legel şi afi fient ca in mnlte lo
calităţi, banele rezaltate ce se ayteptafi 
de la legea din 1864 si fie, in practici 
nimicite.

De aceea dară, domnule, vi invit cn tot 
dinadinsul ca pe de o parte, s i refnzaţf, 
in viitor, legalizarea şi formilnirea tntu- 
lor actelor de asemenea n a tn r i , iară pe 
de alta, de cite ori nişte asemenea acte 
deja formilnite s’ar produce, dinaintea'in
stanţelor judecătoreşti, pentrn a servi drept 
temeifi la vre-nn drept oare-care, să le 
consideraţi ca nnle şi neavenite şi s i le 
declaraţi lipsite de ori-ce efect legal.

Comunicaţi aceasta şi d-lor judecători 
de pace din circnmscripţinnea d-voa tră, 
pentrn a se conforma in tocmai dnpe cele 
aci conţinute.

Primiţi asigurarea distinsei mele con- 
sideraţiunl.

Ministru, Eug. Siăteseu.

C R O N I C A

Numire de stradă. — Prin inalt decret 
domnesc s’a încuviinţat oa actuala stradă 
a portalul oraşului Brăila, oe incepe delà 
piaţa Sf. Archangell pănă in port, să poarte 
in viitor numirea de Calea Dobrogel.

. *
Virtutea militară. — Prin inaltnl decret 

domneso s’a acordat dreptnl de a pnrtt 
medalia *Virtnte militari» d-lni locotenent 
Porcirescn Florea, din regimentul 3 d> 
dorobanţi, pentrn curajul ce a desvoltai 
in laptele delà Rahova, in zilele de 7 şi 9 
noembre annl eepirat, şi oare, aflindn-se 
cn serviciul in regimental 10 de dorobanţi, 
a ridicat de pe cimpnl de bltaie şi in 
mijlocnl focului pe colonelul Măldărescn, 
şeful regimentului, care căzuse rănit; apoi 
soldaţilor Grădinara Petre», din regimen
tal 1 de linie, Stitoscn Iordan, din bata
lion 2 de vânători, şi Damian Apostol, din 
regimentul 13 de dorobanţi, pentrn cnrajnl 
ce afi arătat in laptele din Bulgaria, şi in 
cari afi fost răniţi; in fine gradelor infe
rioare ce nrmeazi, din regimentul 1 de 
linie, pentrn cnrajnl ce afi arătat in lap
tele in cari acest regiment a luat parte, 
şi in cari afi fost răniţi :

Sergenţilor-majorl Enicheseu Constantin, 
Mnsceleann Ghiţi şi Stefanovici Anton.

Sergenţilor Dumitra Petrache, Vasilesca 
Marin, Stefanov Constantin, Biţa loan, 
Dobre S tan, Marin Gheorghe, Ceobescu 
Mateifi, Dina Gheorghe şi Ferara Nlcolae.

Caporalilor Stincioleson loan, Ghiţi Pe
tre, Dagara loan, Florea Nieolae, Lnpn 
Dumitra, Ionesco Constantin şi Rada loan.

Soldaţilor Coman loan, Fnndrea Filip, 
Constantin Stan, Talpă Florea, Bohani

Marin, Popescn Radn, Mnşat Manóle, Cir- 
stinoifi loan, Dima Dinei, Florea Oprea, 
Tamaşn Dumitru, Mnnteann Dnmitrn, Ca
zaca Petre, Oooleann loan, Mihalache Sta- 
varache, Ivan loan, Sitcav Mihalcea, Roşa 
Gheorghe, Marin Marin, Secară Gheorghe, 
Domitru Dnmitrn, Ţogoifi Gheorghe, Ste
fan Ilie, Cinngnlescn Coama, Dogarn Ma
rin, Chiriţi Ghiţi, Chiravoin Dinei, loan 
D anili, Anghel lo an , Alexandra Alba, 
Dalgocia Dinei, Ghelber Rado, Boghe Du
mitru şi Chirţn Ignat.

D I V E R S E

O genealogie descoperită.. — Reproducem 
ca curiozitate următoarea ineerţiane comu
nicat» de »Ştafeta*.

Domnule redactor!.
Im fac şi efi datoria spre a servi de 

respnns, la cnrajnl ce a avut d. Misail 
născut de părinţi ieraelit, »cum manda
tarul al nnuî colegi fi din oraşnl Tecuci, a 
rosti, cnmci apără dreptnl strămoşilor 
săi... Zio in adevăr, c i apără, safi mal bi
ne zis c i persecută, drepturile strămoşilor 
săi din Egipct şi Palestina.

u
Ca si pnteţi avea lumină despre naşte

rea şi creşterea d-lni Misail, v i voi des
crie cele următoare, despre care am ezacta 
sciinţi ca conecolarifi, ce am fost cn d-lol.

In annl 1837, cind pe atnncl se nnmea 
Avrahm Butach, cn ochi incrncişaţl am a- 
vnt ocazinne ca mahalagiii, de a merge 
împreună la nn Heder, (şcoala de băeţţ) 
la Belferul, Moise PeUfler nnde am inej- 
pnt a invăţa Himeş, (Bible).

D. Avrahm Burach »cum Misail sa  năs
cut in Roman la annl 1832 făcăndni-se 
operaţiune aBrismila* de c i tr i  psaltnl, 
»Leizer Mendel*.

D-lnl este nisent din tata, »Moise Leiba* 
Roşa sin, »Bnrich Dreicop* şi din mama 
, Anua Rivan născută »Menea Ragea* care 
»Avrahm Bnrich* a fost unic fifi la pă
rinţii Ini.

Snrorele mumei Bale cn domiciliul in Ro
man, se numesc nna ,Hene* şi alta» Ghitla* 
fi! lor, ce triesc in Roman se numesc 
Moise şi Lipe, snpra numiţi »Cocoşi* mal 
afi nn frate la Bucureşti ce bs numeşte 
»Altir Miruncişarn*.

In annl 1838, in lnna Inlifi cind tatăl 
săi »Moise Leiba* ca negnţitor talpalarifi 
ş’a fost dos la iarmarocul de Sf. Ilie in 
tirgnl Folticenî, aluncea in noaptea de 
(Tişebof) post de 24 ore, muma sa ,  Ana 
Riva* prin concnrsnl d-lni »Fnache Misail* 
fost pe atnucea polişmaistrn, in Roman 
care e’a amorezat, a fugit la moşia Tri- 
feşti (in apropiere de Roman) nnde e’a 
botezat, (şi apoi afi forat din şcoali pe 
nnicnl fifi »Avrahm Bnrioh“ (Misail) du- 
oăndnse la tirgn l »Tecnci* nnde afi trăit 
on d. Enache Misail, insă băiatul, »Avrahm 
Bnrich* ea opus, n’a voit a primi bote
zul, ţinănduse de invăţitnra belferului ră
mas in memoria sa mnlt timp. De atnncl 
n’a avat ocaziona a se mai intilni cn 
tatăl săfi, p in i in anul 1855 ssfi 1857, 
cind d. Misail safi »Avrahm Bnrich* era 
oa cinovnic al minieternlni de justiţie din 
laşi, a fient revizie in Archiva tribuna
lului de Roman; atnncl a fost găsit pe 
idavăratnl săfi părinte Moise Leiba, in mi
zerie, in calitate de otelier, şi dnpi cam 
este proverbul, din singe api nn se face 
81 a ajuta cn tciţiva galbeni, asignrindul oi 
si nn se îngrijească, căci el nn este bote
zat, şi la masa cea mare in lumea viitoare 
vor minca amindol din Leiviatan yi Şo- 
robor.

Domnule redactor, priimiţi vă rog deo
camdată aceste citeva răndnrl, pe care 
cred că veţi binevoi ale da loc şi publica 
in stimabilnl d-v. ziar oe redactaţi.

Al d-v. prea plecat serv 
I. Sodcscu, (din Roman).

EPITROPIA SEMINARIULUI

N1F 0 N M ITROPOLITUL  

F u b l »c a t i t
Din lipea de concurenţi, in zioa de 20 

ale curentei nepntindn-ee arenda moşia 
Kiajna din Jad. Ilfov, conform publicaţiei 
No. 134, inserată in monitoarele No. 213 
214 şi 218. — Epitropia publici din nofi 
zioa de 20 Noembrie viitor, cind d-nii a- 
matori vor bine voi a se presenta la can
celaria Seminarului strada 11 Inniu (Fi
lare!) No. 2, la orile 12—4, spre a con- 
onra la licitaţie, fiind insoţiţî şi de garanţii 
in numerar safi efecte publice in valoare 
d e 4000 lei. — Această moşie se arendează

pe termen de cinci ani cn începere de la 
23 Aprilie viitor, avănd semănături de 
toamnă p in i la 150 pogoane g rifi; iar 
condiţinnile se pot vedea in ori-ce zi de 
lncrn l i  cancelaria Epitropil.

1878, oct. 21—No. 167 (1848—3).

Din lipsa de concurenţi nepntăndn-se 
ţine licitaţie in zioa de 16 curent pentra 
vânzarea a 187 chile grifi din recolta mo
şiei Biţcovenil a anolnl curent, şi 182 
chile pornmb din recolta anulai trecat, 
se publici din nofi zioa de 16 noembre 
viitor, şlnd dd. amatori se vor presenta 
la cancelaria Epitropiel, strada 11 innifi 
(Filaretn) No. 2, însoţiţi de cuvenitele ga
ranţii in numerar safi efecte publice, de 
de la orele 12—4 spre a concura la lici
taţie, cunoscând totd’odati ci grinl se 
afli depns in magazie la Ginrgin de nnde 
se predă cumpărătorului, iar porumbul se 
predă de la magazia moşiei.

1878, oct. 17.—No. 155 (816)—3)

Din lipsa de concurenţi nepntăndn-se 
ţine lioitaţie in zioa de 16 curent pentra 
vănzarea a 130—140 chile grifi şi 100 — 
115 chile pornmb aflat la moşia Chiajna, 
conform publicaţiei No. 143 inserată in 
»Monitorul* No, 216, 218 şi 221, Epi
tropia a hotărtt a ţine o din nonă licita
ţie in zioa de 16 Noembre viitor, cănd dd. 
amatori se vor prezenta la localul semi
narului strada 11 innifi (Filaretn) No. 2 
de la orele 12— 4, insoţiţî de cuvenitele 
garanţii in numerar safi efecte publiée 
spre a concura la licitaţie, cnnoscănd tot
d’odati ci aceste producte se predan cum
părătorului pe loc de la magaziile moşiei.

BIBLIOGRAFIE
N. Creţulescu. —  Anatonia des- 

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

Pentra completarea volnmula! I a 
acestei Anatom ii, mal mijlocind in- 
t&rziere cn publicaţinnea in tregel 
Miologil, s’a crezut avantagios, mal 
cu seam ă pentra studenţii in medi
cină, a se pune la dispoziţiunea pu
blicului partea din acest volum pu
blicată până acum, 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 volumul I. a şi-lfl 
com pleta prin restai Miologie!, inda- 
tă-ce va lua sf&rşit publicaţiunea el.

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

A eşit de sub tipar ; Documentele 
schitului românesc din Sântul-M ante 
de la intem eiarea lui şi pănă astăzi. 
Bucureşti, 1878. 1 voi. 4o 100 pag,

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

Irimia Çrcà- —  Gramatica hm -  
bel Române.

En rico Croco. — L a  Rom am a 
davanh a il' E uropa. F irenze 1878. 
Broşură 8o mare 50 pagine.

Marie Nizet.— Româniţi— Poésies 
roumaines. —  Volum de lux, ed iţie  
m edievală, tipărită la Bruxelles.

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

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

•Soli* şi .llaben" saû Ceşti u- 
nea Ovreilor in Rom&nia, Studii 
politic şi social de Ion Slavici.

N. Scnrtescu.—Istoria Rom ânilor 
pentru clasele primare.

Dr. B&rbn Constuntinescu —
Lim ba şt literatura ţiganilor din Ro
m ânia.

G. S io il. —  Operile principelui 
Contemir, tipărite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, even i
m entele Cantacuzenilor şi Brănc-o- 
venilor. Partea II, Divanul, în soţite  
de un glosario. Preţul 3 1. n»
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I S Ă P U N

MEDICAL de PĂCURA
AL LD)

B E R G E R
se tntrebuinţ&i cu suocea sigur de nune ani: 
in urma recomandării şi atestatelor a d-lor 
profesor Dr. Cavaler de >chroff, profesor 
Heller, Dr. Melichar şi multor medici ţi a tor 

persone ca remediu contra

TUTULOR BOLELOR ALE PIELEI
precum fi contra nccurdtirci feţei,

mal alee contra rliel, pecingenilor, bnbelor 
dulce, pnroielor, m itreţa capului şi a barbel, 
petelor obrazului şi a trupului, nasului roşiă, 
degerăturel, transpiraţiunel picior e lor şi con
tra tu tu lor bâlelor de cap ale copiilor. Mal 
este şi de recomandat general mente ca un 
mijloc purificaţi? la spălat Deci săpunul de 
picură al lui Berger se Intreăuinţlză In ge
nere ca mijloc de spălat pe pel*a săn&tosă 
seQ din când In când in băl, atunci va da 
pelel o îineţă şi frescheţă extraordinară, pre
cum nu va produce nici nn alt săpun, preaer- 
vâ nd do tote bulele sus enumerate ale pielei.

Preţul unei bucăţi împreună cu des
crierea întrebuinţărel i franc.

Săpunul de păcură al lu! Berger conţine 
ăO la sntă păcură conc. de lemn, se prepară 
cu mare băgare de seină şi se deosebeşte forte 
mult de cele-alte săpunuri de păcură aflător© 

astăzi in comerdfi.

=Spre a se feri de falsificate=
să se ceri dinadins Săpunul de păcură al lui 

Berger şi să observe in văl it ura cea verde. 
Depositul general pcn.ru România en gros 

şi en detail in Bucuresdf in farmacia la Spe
ranţa a lui BRUS. Dcpositc in Brăila, far
macia Hepitcs; Craiova, farmacia Moess 
Focşani; farmacia Linde ; G alaţi, farmacia 
Curtovits; Iaşi, farmacia Kenya; Ploescl, 
farmacia Schuller. (810— 12j

Bonbone de plante

CONTRA DDREREI PEPIDLUI
(SPIT Z W E G E R IC H )

pentru vindecarea bălelor de plămâni şi 
de pept, tuşă, tuşă măgărdscă, răguşdlă 

şi flegmdlă bronchială.
P an ta  cea nepreciabilă, care pro

duc« natura pentru binele ţi vinde
carea omenilor suferinzi, conţine 
tntr’tnsa secretai puni autist inei 
nelămurit, a da alinarea grabnici ţi 
siguri pelelinfla-
mate ale t â
ale nodului gltle- ^  1 '
julul şi al sistemei gitlegel, şi prin acesta grăbesce 
vindecarea cât se potc mal iute a acestor organe 
inbolnăvite. Fiind-c& noi garantăm la fabricatul 
nostru pentru amestecarea curată de zahar şi planta 
de pept (^pitzweg rich), rugăm a observa bine marca 
ndstră de ccmerdu Înregistrată la autoritatea comer
cială şi iscălitura pe cartonul, căci numai atunci 
va fi adevăratul nostru fabricat.

Victor Schmidt & Sohne,
Fabricanţi e. r. priv., Vierta, Wiedcn, Alleeyaasc 48

Singurul doposit pentru totâ România la d-nu 
GUSTAV RIETZ, la S tăţul alb, Strada Carul In 
Bucnrescl.

i

renumită esenţă japoneză, tara 
vindiefi îndată ori-ce durere de 

cap se găsesc« la farmacia d-lnï F. Bras 
vis-à-vis de bieerica Sărindar.

Avcnd necesitate de un 
C ă r â m id I

milion

predabile succesiv de la 1 Jlaiü penă la 
1 Augst 1879; Doritori cari ar voi să se 
însărcineze cn predarea lor, sunt invitaţi 
a depune ofertele împreune cn modele la 
bioroul meii situnt in Strada St. Vineri 
No. 17, In tote Z>l l̂e de la 9—12 ore a. m.

(814—2) Em. Kosenthnl.

ASTMA K atarrh, strlngere de 
piept, se vindecă prin 
TUBES LEWASSEUR. 

Deposite la töte farmaciile mal bune.

Acel care cunosc Hapu
rile purgative ale doctorului 
întrebuinţa îndată ce vor a- 
vea trebuinţă de curăţenie. 
Ele nn produc desgust nici 

slăbiciune, căci, in contra celor-alte cu
răţenii, acesta nu lucrâză bine de c&t când 
este luată cn alimente bone şi băuturi în- 
tăritore, precum: rin , cafea, ceai. Fie-care 
'şi alege ora şi prânZnl când ’I convine 
mai bine să le ia, in oonformitate cn oca- 
paţianile sale. Ostenela pnrgaţinnel fiind pe 
deplin anulată prin efeotnl unei hrane bane, 
ea se p6te repeţi pe cât va fi de trebuinţă.

Cotii da 5 şi 2 fr. 50 b. la Paris la doc 
torni Dehaut şi la tote farmacopeele. Să se 
câră ca fie-care entie cărticica de 72 pagine 
care conţine inBtrncţiile in t6te limbele. Să 
se ceră şi mannalnl în limba francesă doc
torului Dehaut, volumul de 400 pagine.

Deposit în Bucnrescl la Domnii I. W 
Ziirrner, Ovessa, Schmettan, Brnss, Bissdor- 
fer şi Dimboviol.

M ARE SUCCES.

V E L O U T I N E
este o

FĂINĂ DE OREZ
de o deosebită specialitate, fora fină, ne- 
eimţibilă, preparată cn Bism ut, şi posedă 
calitatea cea fericită, a da feţei ouinlol.

FRESCITATEA NATURALA
a tinereţe!.

CH, FAY,
P a r f u m e u r  la  P a r i s ,  9 , r u e  de  P a ix .

Deposit in Bncnresci la farmacia d-lni 
F. W. Ziirner, şi la d-nil Appel & C ie.

C. Gr. N ic a in medicină 
rurgie. Mâ

nioşi ;i medic specialist pentru bulele de 
copii, dă consultaţii în tote filele de la 3 

luă la 5 ore p. iii. în strada Colţii No. 14

«***? e&Sn  . .  «&9r>■ i>- ~ mit, I. i i Mi n «i i ___

S f i r i i s r s c i i N T i A R E  ~ m ?
DEJA LA 2 0C10MBB1E A ÎNCEPUT 

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

MAREA LIQUIDARE DE MAI MULTE 1000 OUCATI
DE

Lingerie de Viena şi Paris pentru bărbaţi şi dame
mai mult de 1000 bucăţi costume elegante de flanelă, Pegnoirs pentru dame, nn asortiment colosal de pivhet de iarnă şi

Bucăţi di puntjă, articole de lină pentru iarnă, mare alegere de zestre

CARE IN INTERVAL DE 30 DILE PANA LA 2 NOEMBRIE
T R E 1 K J I J  T O T A L  O E S F A C U T K

9 0 “  cu jumătate din pretiul fabricei
de la o mare firmă din străinătate din causa neasceptatei şi tristei crise comerciale.

A S O 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 :
dorine cămăşi brodate pentru dame, camisdne de dame, pai 
taldne de 2 franci, 2.50 franci, 3 franci până la 10 franci.

rn n  dorine rochii brodate pentru dame, de shirting ţi flanelă, de 
3UU 2.50 franci, *.50 franci până la 12 franci._________________
rnn  bociţi Pegnoir, elegante, coetume, halatarl, de 12 franci, 18 
3UU franci, 24 franci până la 40 franci.

I bucăţi căm 
I din

âţl
P

măţl pentru bărbaţi, cămăşi de nópte, ciorapi fine 
şi Dlarie ţi batíate englese.

bucăţi j'ân.lă cea mal eacelentă de Rumburg ţi din Belgia, bu
căţi mari de 65 coţi pentru 40 franci, 50 franci, 70 până la 100 fr.

în n n  bucăţi pichet de iarnă, b'.rchent, alb ţi colorat, 35 coţi la 11.50 
ÎUUU franci, 12.50 franci ţi 18 franci.

P A U 7 A PrEtra cercdfurî, 3 coţi lat fără cusăiurS, prosdpe cele 
lA Jn /lA  mal fine, Şervete, feţe de perne de damast, se desfac cu 

8 franci 13, franci până la 80 franci.

A C E S T A .  D E S F A C E R E
durézà numai 30 ţ|ile p&nă la Sf. Dimitrie şi trebue să fie desfăcute până atunci tóte deposítele cele mari.

Direcţiunea marel liquidaţiunl de la, Grand Magasin de la Paix
Galea Mogogóeí, Hotel garni Lazar 42, vis-à-vis de casele Tórók- .sos «

DEPURATIF 
da S A N G

Curăţirea Sângelui 
Cararisind Dart do, Coji, 
Babele voneriere, on si

ropul dapnrotittti doctorului CH ABLE din 
Paris. Băile sule min«-ra)e, hapurilr depă
raţi ve, Pomada auti-dartroaaa (VeZi notiţa).

TRINŞE (Hemorroîdes) Pomadă onrari- 
sind în trei Zile.

In Paris, la D. Chable, me Vivienne, 36.

PLUS oc
COPA HU

Fără Copahu 
Siropul cn citrate de

_______________ fer al Dr. CHABLE, vin-
dica pe dată sculamentnl, slăbeşte vina 
canalului, precum Damelor PÛLA ALBĂ 
(les pertes blanches.) Injecţiunl pentru femei.

In Paris, la D. Chable, rne Vi vienne, 36.
Deposit la farm&ciele d-lor Ziirner, Ris- 

dorfer & Eite), la d-nu Ovessa, Drogistnl 
şi la d-nu Dsmbovicî.

PAPIER W L IN lL
Marele sncccs al acestui nemedi I l 

toreşte proprietăţii sale de a tr t a 
din corp iritaţiunea care tinde to 1 
a se fixa asupra organelor esenţia | 
ţel; el deplasăză a st-fel răul făc il! 
deearea uşoră şi promptă. Cei d’ixîl.• 
dici o recomandă cn deosebire eoif.ţp' 
uratului, bronchitelor. durerilor d(i\ 
matismetor, durerilor. Intrebuinţii 
f6rte simplă: una saQ două aplicaţii#*1! 
de ajuns cele mal de multe ori ( i |  . ş 
sase de cât o mâncărime uşoră. Syr 
în t6te farmaciei«. m s

A SE FERI DE C0NTRAFAC-4 
In Paris, la D. Wislin rne de f 

Deposit la farmacia d-lni Ziirner i 
reţtî, Calea Victoriei şi la alţi, nLri*

......  — *1/

C E R N E A L A  NOUA
M A T H I E U  P L E S S Y  *

Crucea Legiuaei de Onoare la Exposiţiunea 
Universala din 1867

CERNEALA NOUA DUBLU-VIOLETA
PENTRU COPIAT

Adoptata do toate admlolstraHe celle mart 1
D eposit la toti P apbtikri i i  Djhoguisti

A l S T X J l S r C I X J

In Ziu& de 11 Noembrie ale eoltjj 
11 ore de dimineţă se vinde prin 
în sala Onorat). Tribunal Ilfov SiJ 
Moşia Coeni din districtul Ilfov p] 
niţa. — Calităţile aceşti Moşii safii 
cat în Monitorul oficial No. 146, < .tl 
1878. — Doritori să se presinte la 0 
spre a licita. (8lfj

biserica Calvină.

locuiesce Stradi 
rană No. 7, vis-i

ARSENIAT de ADR
Dinamizat de Doctorul ADDIS0N

Acest preţieos reconstitaant, datorit combinării a doi medi-1 
camente eroice, combate victorios Anemia ţi Bilele sistemului 

nervos precum şi Lipsa de sânge.
Mulţumită proprietăţilor tonice şi prontitudinel acţiunii sale, n are rival contra slă 1 

ciunil organismului ce resultă din bdle lungi.
Flaconul 6 fr. Farmacia GEL1N, No. 88, uliţa Rochechouart şi la principalele fatmaci 

Trimis franco.
Deposit In Bucureşti la farmaciile d-lor Ziirner, BisdOrfer şi la d. Ovessa, droghisL(ţ
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POMI RODITORI, PLANTE
Aduc cu ondre la cunosciinţa amatorilor' că "am de vendare, o 

colecţiune de copaci roditori toţi altu iţl dejos, şi anume:
PERI nouă-jeel-ţi-opt specii din cele mal alese din Francia 

ţi Beleia.
MERI trel-ŞecI-ţi-şdee specii din cele mal fine din Francia, Belgia 

ţi Engliterel.
PERSICI din cea.mal renumită grădină din Montreuil, fructul ea 

totul extraordinar oa mărime ţi parfum.
SPARANGEL plante de 2 ani fdrte producütóre din speciile alese 

de la cel mal vestiţi cultivatori de la Argén te viile care aü pro
dus Sparangel de o mărime grosime ţi gust oare a câştigat admi
raţi unea amatorilor.

FRAGI fructul fdrte mare delicios parfumat.
SMEURA fructul mare frnotifică până la finele tómnei. Tóte aceste 

spec 1 aü,dat resultate remarcabile in grădina d-lulţPhilippescu.
TRANDAFIRI un asortiment din cele mal alese ţi mal frumóse 

din Francia, Belgia ţi Qermania, înalţi cu oordnă de 2 ani altuiţl 
ţi mal bine de 600 trandafiri In geveciurl pentru grupuri alese 
din speciile cele mal frumóse.

SEMINŢE DE CANTALUPI din vestita colecţiune cultivată în a- 
ccstă grădini ; in paquete.

ACUM FIIND TIMPUL PLANTAŢIUNILOR rog a se grăbi comándele. 
Pentru preţiurl ţi detalinrl a se adresa la sub-scrisul; cu accată 
ocasiune exprim gratitudinea mea onorabilelor persóne, care în- 
cursjind silinţele mele, m’afi onorat cu scrisori de mulţămlre.

JEAN VERME ULL1N
Grădinar la  D-nu G. C. Philippescu 

Strada Dionisie No. 42. Bucurescl.
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MARELE MAGASIN DE HAINE
f * s r  J L  L j Sl  B E L L E

J O § E F
FÜBNISORÜL

Î 2 0 ,  C O L T I T J L  B I T L E V A E D U L T ] !  I  S I  

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

C ostum e com plecte de Fantasie 
R ed in gote  Hardington 
Jaq u ette  Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus R enaissance şi diferite alte faséne

PREŢURILE CELE
Se priimeşte şi comànijl de töte felurile de haine care 

se efectuédil cu mare promptitudine.

CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
C T A L l R I D I I I S r i I È I R J E

( i t t V M B A l l M
C Ü R T I E I
I v i 0 0 - 0 8 1 0 A  L E I .  C A S A  O H E C É T S T X J ,  Í 3 0
actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urmă jurnale de Paris şi Londra.

Căm ăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
L in gerie  de tóte felurile 
C ravatte Plastrón, Pégate etc. negre şi colorii 
U m brele şi objecte de fantasie 
M ânuşi şi tóte lucrurile de modă

MAI MODERATE
j o s b i f  e n C r v B A i w

Fnrnisornl Curţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogoşăiel Casele Qrecăna


