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(10 noem.—9 ore dimin.)

Viena 9 noembre.
»tul a acordat amnestie generală 
i'lor din Bosnia şi Err.egovina. In 
se va pnblica o proclamaţie a M. 

lire locuitorii celor doe provincii 
1.

fl i t  Coresp.* desminte ştirea dată de 
r englezesc că între Austria şi En- 
1 ar fi fost o învoială relativă la 
pea teritorialul turcesc de cătră oş- 

66 ticsească.
Roma, 9 noemvrie.

K t taina a primit definitiv ministerul 
■terţ.

(10 noembre, 4 ore seara)
Petersburg 9 noembre.

Of recomandă trapelor ruseşti din 
£ să fie cn atenţie aenpra graniţei 
pce in urnla sgomotelor ce s’aû răs- 
■ despre o alianţă intre Austria şi 

ra.
Londra, 9 noembre.

es* zice că Şnvalof se va întoarce 
1rs pentru a prezenta reginei scri
sele de revocare.

Viena 8 noembre. 
Ittéle zic că capul oştirii de ocupaţie 
jBoşnia a primit o sdresă a 59 begl 
fleei mal bogaţi către împăratul Aua- 
R l  cer anexarea la Anstro-Ungam 
luarea unei autorităţi bisericeşti in
ieiante a Mahometanilor în amendoë 

:iele, desfiinţarea scoalelor confesio- 
i înfiinţarea de şcoale primare ; el 
Be cerănd amnestie pentrn reacnlaţl.

Paris, 9 noembre. 
jniaia finanţiară, în raportai el asa- 
ijragetulm ministrului de externe, a 
t  a se nnmi nn ministru plenipo- 
r  pentrn Romănia, nn cap de misie 

k  Serbia, nn însărcinat de afaceri 
fc Muntenegrn şi nn agent diplomatic 
p Bulgaria.

Ht ¡ciul delà 11 noembre. 9 ore dimineaţa) 
Londra, 10 noembre.

gr’un discurs al săfi, lordul Beacon- 
1 a zis :
lltannl a devenit aliatul Engliteriî.
Estăpânirea insulei Cipru, Euglitera 

Irin măsură a’I da ajutor. Besnltatele 
Ivesului i asigură Snltannlnl neatirna- 

căndu’I capitala împărăţiei cn nepn- 
I a fi biruită şi luată, dăndn’I mij

ite de a apăra şi snpraveghia trecerea 
Manelelor şi asignrăndu’l venitul boga- 

i 1 sale provincii.»

Î k-dnl Beaconsfield a adăogat: 
fcnglitera voieşte să exeente tocmai pe 
mi tractatul de Berlin, şi dacă este de 

fiinţă ăl va susţine aplicarea din toate 
file sale.»

Parie, 10 neembre.
(te pozitiv că Rusia a declarat cnmca 
Ltarea complectă a tractatului delà 

lia este baza politicei sale şi că prin 
Ire aderarea el este ca şi căpătată 
rn demersul d-lul Waddington privi
ta Grecia.

|]şte ştiri din Pera anunţă că Poarta 
¡dispusă a se inţelege cn Grecia dacă 
Ma va cere o simplă rectificare de 

Ifiţe, insă că Poarta nn are găndnl să 
»ecă tăria graniţe! sale in Tesalia şi 

Rpir.
Pesta, 10 noembre.

fpăratnl, primind cele doă delegaţii, a 
R  us la discursul preşedintelui, zicănd:

.Guvernul a intrat credincios in calea 
executării generale şi logice a tractatalol 
de Berlin. Ocuparea Bosniei şi Erţegovi- 
nel fiind săvărşită, este cn putinţă de a 
chema inapol o parte însemnată a oştirii 
din partea locnlaf.

Gavernal pe va sili acuma serios să ia 
in consideraţie sacri ficiele cerate decătră 
situaţia finanţiară a monarchiel, şi să gră
bească momentul, in care cheltnelile ad
ministrării Bosniei şi Erzegovinel şă poată 
fi acoperite prin propriele mijloace ale ce
lor doă ţări*.

împăratul speră să ajnngă aceste renul- 
tate cn atăt mal grabnic, cn căt relaţiile 
monarchiel cn toate pnterile sunt dintre 
cele mai bune.

Viena 10 noembre.
»Coresp. Pol.,* in ediţia el franceză, a- 

nnnţă că cabinetnl din Viena a şi primit 
nota prin care d. Walddington propune 
paterilor să facă nn pas colectiv in fa
voarea Greciei.

BUCUREŞTI 
Luni 30  octombre (11 noemb,)

I ySuarzi, mari magno, turbantibus acquora
[ventis

£  terra magttum alterius spectare laborem,* 
(Lucretius de R. N.)

pe româneşte:
1 Dulie i, eănd vtntul munceşte cumplit adăn- 

[cimile măreţ.
\  Să priveşti, de pe flrm, cum pdtul se luptă
\  [cu valuritv  X

Ca aceste cuvinte armonioase ale
poetului latin am pate zugrăvi şi noi 
starea noastră la privirea furtunel 
ce, de căte-va vreme, ameninţă cn 
acnfundare luntrea ministerială. Cel 
şapte marinari, aşezaţi intr'insa se 
ceartă intre el; crezând corabioara 
prea încărcată, se încearcă a o uşura 
aruncând câţi va camarazi peste bord 
Unul, coprins de spaimă şi de zâpă- 
cire, a şi sărit in velnri şi inoată 
cn desperare spro Craiova, ţermnl 
ferice care l'a năsent. Ce! remaşi pe 
puntea, in ferbinte lacrimi se roagă 
când la sfântul Gună. când la sfân
tul Nicolai, ca să se pogoare in mij 
locul lor şi să ’i ajute a eşi la li
man; dar, in zadar; căci sfinţii re- 
mân surzi la rugâciunele lor şi le 
respund rece şi ironic: Nu ne pu
tem amesteca intre păgâni, căci ia
dul ne ar mâncs.

Dar val! nici aceasta mângâiere 
nu este lăsată nonă de a privi cn 
linişte şi nepăsare sbuciumările unu! 
adversar ce se lupta pentru existenţa 
sa politică, căci insâşl ţara noastră 
este interesată in încurcăturile din 
cari provine acea lnptă.

Dacă este să dăm crezâmânt şti
rilor ce aleargă din gură in g u ră , 
aceste incnrcăturl ar fi, intre altele 
greutăţile aduse de guvernul rusesc 
la ocuparea noastră a Dobrogel, şi 
ceşti unea israelită.

Cu toate desminţirile date de 
Românul* nu mal este o taină pen

tru nimeni astăzi că actualii ocu

panţi al Dobrogel cer de la guvern 
primirea unor anume angajamente 
mal nainte de a îngădui luarea in 
posesiune a acestui teritorii!. Există 
m at multe versiuni asupra formei 
acestor angajamente ; toate insă con
cordă asnpra unul punt , adică că 
ele ar fi de natură a lega politica 
externă a României, in vederea ur- 
mârel saâ reinceperel cestiunel o- 
rientale.

Ce atitudine va fi luat ministerul 
in faţa acestor greutăţi neaşteptate, 
nu cunoaştem, şi nu voim din ex
perienţa trecutului a trage con- 
cluzi;nl pentru prezentul. Aflăm 
că un mic număr din oştirile noa
stre a trecut in Dobrogia, de şi o 
arm ată numeroasă rusească ocupă 
incă acea parte de loc. Aşa dar o- 
cupaţiunea va fi paralelă , lucru 
neprevăzut prin stipulaţinnile con
gresului din Berlin, şi care in or-ce 
caz este departe de a avea cea mal 
mică asemănare cu o primire in 
stăpânire.

Toate acestea insă sunt invălnite 
in taină, şi numai pipăind, putem 
îndrăzni a face câte u d  pas in acest 
întuneric. Astfel, de pildă, ne între
băm ce însemnează trecerea oştirel 
noastre in asemenea condiţinnl. Tre- 
bue oare să o privim ca o respin
gere saâ ca o primire din partea 
guvernului a condiţiunilor propuse? 
Cine nu vede de indatâ primejdiile 
ce pot izvorî in amăndoâ cazurile ?

0, dacă nu ar fi in joc aşa de 
însemnate interese ale ţârsl, cnm am 
avea acum dreptul de a suride 
maliţios privind greutăţile de care 
se lovesc bărbaţii dela putere in în
fundătura in care aâ ajuns

Să
minţi cele zise de noi in „Timpul* 
dela... septemvrie, şi a intreba dacă 
consultarea populaţiunel din Dobro- 
gea nn ar fi fost poate un mijloc 
ne merit de a scăpa situaţiunea

Gestiunea israelită este şi ea nn 
spin dureros in trupul ministerial 
Ce eBte de făcut, cnm şi când tre- 
bue să se facă şi cn ajutorul căror 
elemente, iată atâtea întrebări ce 
vin a semăna Btâncl şi a deschide prâ 
pâstil pe calea până astăzi a tă t de 
netedă şi triumfală a cabinetului 
d-lul I. C. Brătiann.

In vederea acestei cestinnl d. prim- 
ministru a făcut încercări pe lângă 
d. N. Ionescn pentrn a’l atrage in 
combinaţinnele de modificare mini
sterială ce se plămădesc.

Ştim de sigur că d. Ionescn a res
pins categoric propunerile ce i s’afi 
făcut precum le respinsesâ mal îna
inte incă d. Vernescu ; şi acum aflăm 
că refuzat de zeul fracţiune! libere 
şi independente, nefericitnl preşe
dinte al consiliului s’a adresat cătră

zeii inferior! şi in curând Monitorul 
are să ne anunţe intrarea in mini
ster a ver-nnor dd. Holban şi Co- 
drescu.

Ne întrebăm insă cn uimire ce 
contingent vor procura guvernului 
aceşti „dii minorei* ; exceptând pe 
d. N. Ionescu, ce lumini pot aduce 
in sânnl cabinetului, ce greutate, ce 
însemnătate aâ in ţa ră  aceste indi
vidualităţi safi ver-care altele din 
acel partid. D. N. Ionescn era cifra 
care da o valoare acestui grup; des
părţit de capul sâb restul nu se mal 
compune decât de o adunare de nule.

Nefericit preşedinte al consiliului! 
nefericiţi m iniştri! cnm aveţi să scă
paţi de scufundare corabia ministe
rială zguduită de furtună.

D I N  A F A R Ă

Petiţia Bulgarilor din Macedonia 
despre care am vorbit ma! sus 
care-a fost comunicată ambasadori 
lor din Constantinopol, e următoarea 

EscelenţS.
După ce s’a sfârşit resbouil şi s 

’ncheiat pacea de la San-Stefano 
macedonenii aâ crezut un moment, 
că suferinţele lor vor înceta, şi că 
vor începe zile mal fericite pentru 
dânşii. Această speranţă nnplea ini 
mele noastre şi ne-a dat tăria tre 
bnitoare pentrn a suferi fâră-dele 
gile turceşti, a tă t de aspre precât 
pot fi urmările indelungil noastre 
răbdări.

Fie-cine ştie, că in toată vremea 
noi am avut in tie  toţi fraţii noştril 
soarta cea ma! mizerabilă, c’am fost 

|  osândiţi a suferi nn numai abuzu 
ne fie ierta t cel puţin a a- {rile guvernului Porţii, şi violenţele

9'populaţiunil osmane, dar âncâ 
toate armările grele a regimului de 
servitute, a acestui regim, pe care 
noi il împărtăşeam cn bosniacii şi 
herţegovinenil şi presto acestea jn 
gul umilitor şi coruptor al clerului 
fanariot. Repedea apropiere a oşti 
rilor ruseşti a gonit cea mal mare 
parte a locuitorilor musulmani, din 
provinciile pre cari acelea le ocupau 
Un numâr considerabil al acestor 
fugari au inundat patria  noastră 
şi din ziua sosirii lor existenţa noa
stră, existenţa şi onoarea familiilor 
noastre a averilor noastre, toate 
sunt la bunul plac arbitrar acestor 
oameni.

La epoca întrunirii congresului din 
Berlin, n’am încetat de-a desmierda 
speranţa, că eminentele persoane, 
cari făcean parte din acel înalt areo
pag, însufleţite de sentimente umane, 
vor confirma tra ta tu l de San-Stefano 
şi vor pune pecetea lor pe opera 
definitivă a  eliberări! noastre. Care-a 
fost insâ durerea noastră, când am

aflat rezultatele congresului! Eram 
obligaţi a purta, pe mulţi ani âncă 
poate, dominarea turcilor.

Asta era voinţa resgăndită a Eu
ropei civilizate. Această hotârire ne- 
a cauzat o desperare cn a tâ t  mal 
mare, cn căt era in deplină con
trazicere cn resolnţinnile conferinţei 
de la Constantinopole. Conferinţa 
ne promisese de-a ne da autonomia 
administrativă, pe când tra ta tu l de 
la Berlin ne snpune din non unui 
regim, condamnat in mod solemn, 
de la evenimentele din Batak în
coace, de la cele din Perusliţa şi 
din alte locuri.

Lucrările conferenţel n’au ajuns 
la nici un resnltat, pentrucâ guver
nul turcesc nn voia să garanteze 
reformele propuse. Congresul a ho- 
tâ r i t  să înzestreze nefericita noas
t r ă  patrie cn regulamente adminis
trative, cari vor fi elaborate de câ- 
trâ  guvernul turcesc şi n’a stipulat 
nici o garanţie contra neexeentări! 
acestor reglemente. Esperienţa ne-a 
dat îndestule dovezi, că guvernai 
turcesc n’are obiceiâ de a executa 
reformele, ce i-se cer? Situaţia lo
cuitorilor din Macedonia devine pe 
zi ce merge ma! nesuferită; Esce- 
lenţa Voastră se va putea convinge 
din memoriul, ce’l alăturăm. In te- 
meindu-ne pe cele ce preced, ne u- 
nim cn protestarea, cari va prezen
tat-o fraţii noştri din Bulgaria şi 
din Tracia şi in care se dovedeşte, 
că pacea dela Berlin, nemnlţâmin- 
dn'se de a ne tra ta  nedrept, e de 
natnră a provoca conflicte nonă prin 
caracterul e! cel nedesâvârşit.

Increzăndu-ne in sentimentele de 
umanitate, cari însufleţesc pe guver
nele europene, rugăm pe Excelenţa 
Voastră, să binevoiţi a aduce la cu
noştinţa gnvernala!, ce reprezentaţi, 
trista  noastră poziţie şi de a mijloci 
pentrn ameliorarea sorţii noastre 
prin modificarea tratatnln! de la 
Berlin.

Din corespondenţa constantinopo- 
litanâ, citată asemenea in articolul 
de ma! sns, estragem urm ătoarele: 

0  mare agitaţie domneşte in par
tea de nord a Macedoniei. Trei com
panii ale armatei regulate turceşti 
aâ fost măcelărite de cătră bande, 
compnse preenm se zice din bulgari. 
Aceste bande aâ dărâm at mal multe 
sate musulmane. Mişcarea insurecţiei 
nfâţişează o im portanţă in deajans, 

pentrn ca înalta  Poartă să adresezâ 
principelui Lobanof o notă, in care 
acuză pe Rusia, c’aâ provocat aceste 
desordinl şi o face răspunzătoare de 
urmări. Rusia a răspuns, preenm se 
putea aştepta, că această acuzaţie 
nu’l în tem eiată; că ia s'a ocupat 
n tr’adevâr de organizarea miliţiei,



T I M P U L

dar pe cale legiuită, cu scopul de a 
asigura liniştea publică, şi că u'ar 
iugădui existenţa nnor bande armate. 
Nici nu există asemenea bande in 
locurile, supuse direct puterii ruşi
lor. Insă nimeni nu se iudoieşte, că 
bandele bulgare din Macedonia aâ 
fost organizate sub ochiul binevoitor 
şi cu sprijinul Rusiei. Fiecine ştie 
asemenea, că bulgarii Rumeliei-ră- 
săritene sunt gata a opune o rezis-1 
tenţă cu arma In mănâ hotărîrilor 
comisiei europene, care’I va pune 
din noâ după un timp oare care 
sub dominaţiunea tnrcească.

„Le Journal de Saint-Petersbourg*, 
organ direct al ministeriulul aface
rilor străine din Rusia, contestă 
gravitatea insurecţiunil din Mace
donia prin următoarele cuvinte : „0 
seamă de localităţi din Macedonia 
aâ fost tntr'adevăr in prada neo- 
rănduielelor, a căror importanţă, Insă 
s’aâ exagerat după plac, pănâ In 
punctul de-a le da importanţa greu
tatea unei insurecţiunl, a unei răs
coale. Totul se mărgineşte la Îm
prejurarea, că o sumă de refugiaţi 
bulgari, venind mal ales din Mace
donia, aâ format bande mici prin 
prejurul Dgiumel şi a Kiostendilulul 
şi atacă străjile de la hotare şi sa
tele limitrofe turceşti, spre a se răs- 
buna de violenţele şi hoţiile, comise 
altădată de Turci.*

„Aceste bande n'aâ nici arme, 
nici bani, nici căpetenii serioare, şi 
drept probă a exagerării — pentru 
a nu zi:e mal mult, ajunge să spu
nem, că nu s’a Intămplat nimic la 
Samakov, de şi depeşele din Cons- 
tantinopol spun, că aci e centrul 
mişcării.*

Reversul acestor informaţii se poate 
citi Insă In „Gazetta de Moscva, 
Intr-o corespondenţă, pe care acest 
ziar o primeşte din Macedonia chiar. 
Se va vedea, că exageraţiile nu 
pornesc numai din Constanţinopole 
şi că ziarele rureştl, cele de ’ntăl 
protestează contra tentativei de-a 
micşora importanţa mişcării, 

lată ce zice corespondenţa. 
Insurecţiunea se desvoaltă pe zi 

ce merge. Brutalităţile zilnice ale 
başibuzucilor şi ale Ârnăuţilor In 
această provincie nenorocită şi fără 
apărare aâ sfărşit prin a obosi răb
darea nenorocitelor pogulaţil ale 
Macedoniei. „Mal bine să murim 
pentru libertate — zice fie cine — 
de căt să devenim prada acestor 
selbatece oarde asiatice; mal bine 
moartea, de căt viaţa In sclavie 1* 
Tineri şi bătrăni pleacă la munte 
şi vor să se Înşire sub steagul li-

FOILETONUL „ TIM PULUI“

PESTE CAP
de

E M I L E  Q A B O R 1 E A U

PAKTKA A DOA
Generalul .Delorge

(ariv are — Vezi nrul de erl al .Timpului.)
In d, Ducondrny se rtaumau destul de 

exact calităţile şi defectele vechiului bnr- 
gez de Paris, naiv şi viclean imprennă, 
sceptic şi superstiţios, cel mal indatoritor 
oro şi cel mal neindurat egoist in acelaşi 
timp, avea oare cum spirit, nu se indoia 
de nimic, se ocupa de politici, catigorisea 
guvernul şi indimnala revoluţie, ca să se 
ascunzi fireşte in fnndul pimniţel cind ar 
fi fost sa isbucneasci vreo turburarp.

Era vidnv: avea o fată măritată in pro
vincie: eşi îngrijea bine de persoana Iul; 
nu era nici prea treent, şi tot se mal gân
dea ei placă, ba chiar vorbea căteodată că 
s’ar însura a doa oară.

Intrase in relaţii ca generalul cu ocazia 
unor rădăcini de flori şi de copăcel pe cari 
i’l dase şi pe care ţinuse să ’I răsădească 
el singur, pentru eă pretindea că se pri. 
cepe şi la gridinirie. Venise apoi să vază 
cnm 81 mal merg răsadurile, venise azi

bertăţil, desfăşurat de voievozi pen
tru binele patriei lor.

Organizatorul de căpetenie al in
surecţiei e voievodul Vasile. E un 
om inteligent, voinic şi are multă 
autontute asupra poporului bulgar. 
Intre Bulgarii, ce vin a se inrola 
In drujina sa (corp de voluntari), 
el alege pe cel mal vrednici de-a 
mănui armele. Acum o lună dru- 
jina se compunea din 500 de oa
meni.

Ea numără deja 3000 şi se speră 
că va ajunge la 10,000. Drnjina se 
’mparte 'n ciote adecă companii şi 
fie-care are voevodul el deosebit; 
toţi voievozii atărnă de voievodul 
en chef. Aceasta nu-I o bandă de 
hoţi, ci un corp constituit in regală. 
Soldatul Drujinel care ar viola po- 
pulaţiunl paclnice e supus unei pe
depse aspre.

Mişcarea e mal cu seamă puter
nică in munţii Gosturel, Bitoliel şi 
Ohridei.

Aproape toţi insurgenţii sunt în
armaţi cu puşti, ce se descarcă repe
de şi sunt'bine echipaţi. Bulgarii le 
procură tot ce le trebue, populaţia 
'şi întemeiază speranţele pe această 
insurecţie şi aşteaptă binele delà ea.

Voevodul Vasile a avut căteva în
căierări cu arnăunţil şi cu başlbu- 
zucil ; a fost totdeauna biruitor. In
tre Bitolia, Costuro şi Ohrida toate 
satele sunt in puterea sa. Mi se 
vesteşte, că Voievodul llko lucrează 
simultan cu el. La 20 septemvrie 
(2 octomvrie) voievodul ilko atacănd 
cu drujina sa pe turcii concentraţi 
la Egri-Palanka i-a bătut şi le-a 
luat două tunuri.

Aceşti doi eroi sunt stimaţi şi 
iubiţi de poporul bulgar, llko are 
deja 62 de aul ; cu toată vrăsta sa 
el e voievod sprinten şi voinic ; el 
e cel mal dibaciâ şi mal cu espe- 
rienţâ. El a petrecut aproape toată 
viaţa sa in Balcani, in luptă ne
curmată cu duşmanul vecinie ; in 
vremea resboiulul cu Serbia, a mers 
la Belgrad, unde a stat până in 
vremea din urmă.

Trebue s’o spunem, că motivul de 
căpetenie a revoltei e, afară de cru
zimile turcilor, dorinţa bulgarilor 
macedoneni de-a fi uniţi eu Bulga
ria liberă..

Voievodul Vasile vorbeşte astfe l, 
către cel ce vor să intre in druji- 
na sa.

„Fraţilor! Dumnezeu a dar fie
căruia din noi viaţa şi dreptul de 
a se apăra. Filantropica Europa, a 
vănd puţină grijă de drepturile 
noastre, a voit să agraveze ăncă 
nenorocita noastră situaţie ; ea a

venise mfiine, venise mal in taote zilele 
după dejan, şi atara pentru a cSuta saQ 
pentru a adnee gazete şi a intreba pe ge
neral ni că ce mai e noii in politică.

Cunoştinţa lui desăvârşită despre viaţa 
Parisului 81 punea in stare să fie oarecum 
folositor. Ei plăcea sS se însărcineze cn 
comisioane, ca ’şi facă de lacro. Era in- 
căntat cănd, de exemplu, generalul 8Í zicea:

D-ta, domnule Dncoudray care ştii nnde 
se vănd lemne bune şi ieftine, de ce nn 
eşti bnn să ’ml cumperi şi mie căţi va 
stăojeni.

Acesta era omnl care, in mai pnţin de 
cinci minute după plecarea lui Erauss, 
apăru in salon, nnde doamna Delorge se 
dusese să ’1 aştepte.

Era palid la faţă şi tremura deemoţie,î 
şi să grăbise să vie aşa de repede in căt 
nitase să se lege la gît.

— Ce catastrofă ! strigă el de la uşă 
ce grozavă nenorocire 1 Si biata femee avu 
să sufere cinci minute aproapa aceste do
leanţe, ce cad pe un suflet ineoat de du
rere, oa undelemnnl aprins pe o rană des
chis!.

— De sigur, fireşte, zicea d. Ducondray 
duelai Seta trebue bh fi avat cauze gro
zav de grave şi cn totul excepţionale... 
Orice ar pretinde Erauss, cărnia ¡-am şi

pus patria noastră la dispoziţia şi 
la bunul plac al başibuzucilor, cari 
nu respectă nici autoritatea Porţii 
măcar. Ce ne rămâne de făcut fra
ţilor, decăt să luăm armele, să în 
trebuinţăm adecă singurul mijloc 
radical şi de-a scutura această ro
bie umilitoare de cinci sute de ani? 
Ast-fel să arătăm fraţilo r, că noi 
asemenea ştim să ne batem şi să 
murim pentru libertate !*

Recruţii sărută apoi crucea şi pre
stează jurământul de-a muri pentru 
libertate.

Citim in „ Le Temps * următorul 
articol :

Comisia Rumeliel-resăritene, după 
o reuniune preliminară, care a avut 
loc la 30 octombre in FilipopolI sub 
prezidenţa comisarului german, a 
ţinut la 2 noembre prima sa şedinţă. 
Un articol al tratatului de Berlin 61 
fixa un termin de trei luni, dela 
data schimbării ratificaţiunilor ace
lui instrument, pentru a'şl îndeplini 
misiunea, dar se poate zice despre 
comisie, că ea abia 6şl incepe lu
crările. Reţinută la Constantinopol 
sub pretexte diverse, pe cănd ea se 
agita in loc, ruşii organizaă Ru- 
melia. In sfârşit a putut ajunge la 
FilipopolI, de unde principele Don- 
dukof-Corsacof eşea pe-o poartă, când 
comisia intra pe cealaltă, şi a debu
ta t numind un director de finanţe 
al Rumeliel-resăritene. Această nu
mire s’a făcut cu unanimitate, dar 
cănd, comitetul finanţiar al comisiei 
ceru notificarea imediată a votului 
câtrâ autorităţile ruseşti, care aveaâ 
a fi rugate de-a remite fără întâr
ziere noului director casa şi archi- 
vele -financiare ale provinciei, comi
sarii ruşi aâ respins urgenţa. Co
misia va desbate acum cestiunea 
unul regulament organic pentru Ru* 
melia-râsăriteană.

Se ştie, că ea e obligată prin man
datul el de-a lua drept baze legile 
turceşti asupra vilaietu' ilor şi pro
punerile conferenţel din Constanti- 
nopole. Insâ ea se afiâ in faţa unul 
fapt îm plinit: organizaţia rnsească 
instalată in ţară in toată pripa, care 
Ie e deja scumpă bulgarilor. Dacă 
am reproduce aci regulamentele ru 
seşti, o comparaţie superficială chiar 
cu cele turceşti, a căror totalitate con- 
stitue legea vilaieturilor, ar arâta că 
cele de’ntâl sunt inconciliabile cu cele 
din urmă, şi că cele de’ntâl sunt de 
natură a satisface pe bulgari, pe 
când cele din urmă nu pot fi după 
gustul lor. Trebue deci să ne aştep
tăm , că comisarii turci vor apâra 
legea vilaieturilor iar cel ruşi orga-

fucut observaţia mea, nn e natural lu
cru b& meargă cineva pe cSmp in miezul 
nopţii.

Doamna Delorge tresări... Ameţită de 
lovitura teribilă ee i se dedese, nu se gân
dise la aceasta, ceeace cu toate astea era 
simpla lacra şi foarte just.

— Ce dracul I urma d, Dacondray, a- 
facerile de onoare nu se regulează astfel, 
intre oameni onm se cade. Se aleg mar
tori, cari se string cn toţii la nn loc, ne- 
goţiază, desbat condiţiile intălnirl... Aşa 
s'a petrecut lucrurile cănd cn dnelul mea 
in 1836, şi chiar martorii mei an pus la 
cale lucrurile.

Ievorul cuvintelor d-lnl Ducoudray secă 
in sferşit, şi doamna Delorge putu să ’I 
esplice ce aşteaptă de la el.

îndată ce fu intrat in amănunte, d. 
Ducoudray zise:

— Ne-am Înţeles! Ian o trăsură, intreb 
pe doctor, şi m8 intoro să ’ţi spun resui
tatul.

Zicend aceste cuvinte el eşi repede, pe 
eătă vreme pe uşa odăii de cnlcare intră 
Erauss.

Servitorul oel credincios profitase de mo
mentul în  care stăpănă-sa era ocupată, 
pentru a da generalului îngrijirile din 

, nrmă ce ee datorase morţilor.

nizarea principelui Dondukof-Corsa- 
cof, iar bulgarii vor părtini călduros 
organizaţia rnsească, care are avan
tajai de-a exista in realitate deja, 
iar nu numai pe hârtie. Un cores
pondent bine informat al ziarului 
rusesc „Novole Vremla*, ne spune 
că locuitorii Bulgaria răsăritene aâ 
rugat pe principele Dondukof-Cor- 
sacof de-a face ca comisia europeană 
să nu modifice reglementele ruseşti; 
căci, cu părere de rââ , s’ar vedea 
siliţi—zic el in petiţie—de-a nn as
culta nici autorităţile ruseşti chiar, 
dacă ar voi să le impue cu sila o 
altă organizaţie decât cea rusească.

Ce face comisia in această situa
ţie grea? Fireşte, că trebue să ne 
întrebăm : „Dacă comisarii ar voi 
să distrugă opera principelui rus — 
zice cu drept cuvânt „Jurnal des 
Débats* — el ştiu de mal nainte ce 
’i ameninţă şi râscoala din Mecedo- 
nia dovedeşte, că primejdia e reală 
de tot.

Puşi in faţa unei administraţii, unei 
poliţii şi mal cu seamă a unei mi
liţii ruseşti, el n’au a judeca orga
nizaţia nouă, ci trebue să i se su- 
pue sub pedeapsa de a provoca cele 
mal grave neorănduell. Dar tratatul 
de la Berlin oprea pe ruşi in mod 
formal de a face ceeace au făcut. 
Turcii nu sunt singuri, cari au ig
norat acest tra ta t. E bine să se 
caute a se învinge împotrivirea 
Porţii prin o presiune materială ; 
dar ar fi poate şi mal bine de a 
nu le da exemplul violării nnor con- 
venţiunl internaţionale şi a despre
ţului hotâririlor europene.*

Seria documentelor relative la a- 
facerile bulgare se complectează 
incet-incet. Publicăm mal la vale o 
adresă a bulgarilor macedoneni că
tre puteri. Ea adaogă puţine la cu
prinsul marel petiţiuul, care era a- 
coperitâ de zece mii de iscălituri, 
dar ea face parte dintr’un tot, care 
e bine a se studia pe toate feţele.

Cât despre insurecţiunea din Ma
cedonia se va vede dintr’o cores
pondenţă din Turcia şi dintr'o co
respondenţă a Gazetei de Moscva, 
că e destul de serioasă pentru a 
justifica neliniştea Europei. Cestiu
nea, dacă Macedonia trebue să de
vie bulgară sau greacă, înlăturată 
prin tratatul de la Berlin, care a 
lăsat-o turcilor, e pusă din non de 
către insurgenţi. Ar fi anormal şi 
nedrept de a numâra intre bulgari 
pe grecii de origine, numiţi bulga- 
ro-foni, din ţara  aceasta, pentru că 
vorbesc şi bulgăreşte şi greceşte. E 
drept că in Rumelia-râsâriteanâ şi 
anume in districtul Filipopoli, ele-1

— Doamnă 1 strigă el intrănd,Q cu nn 
glas îngrozit, doamnă !

El, care pană aci fusese galben la faţă, 
se roşise ca focul, ochii ’i scînteiaă şi pă
rea a fi sgndnit de o tremnratnră con
vulsiva.

_ Doamne sfinte! strigă doamna De
lorge îngrozită ; ce esţe ?

— Este, răspunse bătrănnl soldat, cn 
nn gest grozav de ameninţare, este că 
generalul meü n’a fost ucis în duel, doamnă.

Ea crezn în adever că'yl perde minţile, 
şi zise îneet :

— Erauss 1 te gândeşti bine la ce spnî ?
— Cum eă nu mă gândesc 1 răspunse 

el... Da, doamnă, mă găndeso foarte bine, 
pentru nenorocirea noastră... Un duel e 
o lnptă, şi generalul meii nn s’a luptat, 
nn s’a bătut 1...

De astădată, nefericita înţelese. Se ri
dică d’odata şi zise cătră bătrănnl soldat:

— Eranss, explică-te. Sunt femee, da 
dar sânt femee de soldat, sunt bravă. Pe 
cine ai văzut ? ce al văzut ? cine ce ţi-a 
epns şi ce?

— Nimic! nn mi-a spns nimic, doam
n ă . , .  Rana generalul mi-a spns to t . . . 
Ascultă, doamnă, şi vel vedea de si
gur şi d-ta ca gi mine. D-t m’a! vă
zut făcănd ixerciţil de duel cn generalul

/

mentul bulgar formează marea 
joritate. Gnvernul rusesc voie» 
vederat împreunarea Rumelieft 
ritene ca Bulgaria neatărnati 
ceastă împreunare, fără a fi fc3‘ 
va fi virtualminte îndeplinită, t 
cele douâ provincii vor avea al 
organizaţie; şi iată de ce priri 
Dondukof-Corsacof a luat pe i i  
inte comisia in modul ştiut. ty 
poate admite, că Rasia, deşii 
cu plăcere insurecţiunea m$ţ 
nianâ şi o favorisează, nu corni 
ca tocmai grabnică insureeu 
Macedoniei.

Nota Turciei, privitoare 1; 
surecţiunea din Macedón!

4 4 *
l* JŞ

Constantinopole, 27 oct.

înălţimea Sa „Safvet-paşa 
Laminarea Sa principele „Loli'.t 
Rostewskil*.

Domnule Nanţiâ, Luminarea jfc < 
trâ  va fi cunoscând neorftndclj 
şi actele de rebeliune, cari tu l
In acest momeut ţinuturile < 
nord ale Macedoniei. Bande d1
gări petrec ţara, ard satele, oue 
locuitorii. In acest chip s’a tij|l 
plat că un despărţământ de s>fl; 
Împărăteşti a fost surprins şilj 
de puteri covârşitoare, fără I  
act provocâtor din parte'I.

O asemenea stare de lucrnriau 
putăndu-se suferi, înalta PoariHr 
văzut silită, de-a o adnee la c|A  
tinţa paterilor semnatare tratajtfl 
de la Berlin, cu observarea, d 
vernul Împărătesc socoate d«**» 
pârâtă trebuinţă de-a uza de ft 9 
fizică, pentru a Înăduşi asemei 
trepriuderl criminale. înalta P<| 
d-le Nunţifi, observă cu pâreiţj 
rââ, că bandele, de cari e 
s’au format şi organizat pe 
riul incredinţat pazei armatei, 1 
şi că agenţi comitetelor revoluţi«} 
constituite in Bulgaria an piti} 
incursiunea sub ochi! acelei a n ii  
Pentru a îndupleca populaţiuneM 
ia armele, aceşti agenţi au f îlj 
să creazâ, că armata ruseasqll

en

1

I

veni iudată pe urma insargei 
şi va ocupa p&rţile de loc cuc«' [* 
pentru a le feri de orice ataj 
spate şi pentru a le da putinţ 
meargă mereu iuainte fără pd 
die. Asemenea cuvinte calomn 
nu pot face nici nu efect asupri 
menilor cuminţi şi cumpătare}! 
cu atât mal mare impresie fac 
pra celor rău voitori. Trupele 
ttl au luat asuprâ-le o grea res 
dere, violăndu-şf datoria. Ele d j 
gur că n’au îndeplinit instruc

nu e aşa? oănd dedeam lecţl lui Raym jfs 
ţi-adncl aminte? Al văzut că ne ¡a 
ou o parte inainte, şi căt putea la o l 
te, ca să înfăţişăm o suprafaţă mal ia 
gustă verfulnî săbiei: Ei bine, in dai f 
se aşează adversarii. Prin urmare ,1 f 
primeşte unul o lovitură nn poate s’( 
mească decăt din partea adversarului 
adică din partea braţului drept, can

Doamna Delorge răsuflă greii.
— Astfel dar, nrmă Eranss mal | |  u 

dacă generalul meü s’ar fi bătut, csli . 
ar fi înfăţişat el adversarnlnl s8ü ? P 
dreaptă? Nu fireşte, pentrujeă de că»' 
tălia delà Isly uu se mal putea eert)k. 
braţul drept.

— Doamne sfinte 1 zise doamna Dcm? ; 
chiar ieri, nn putea ţine in măna d"l 
măcar un pistol... mi-adne bine arui»

— Aşa“e 1 şi cănd se exercita, se i 
tot on măna atăngă. El bine, genei Iţ 
meü a primit grozava lovitură care l'a 
pe loc, a primit-o in partea dreaptă, I - 
ţin mal indărăt de ţi ţa dreaptă.

Era foarte limpede lncru yi foarte 
misibil, deşi nn tocmai nediscutabil.

— Ca toate astea, nrmă bătrinnl Era 
n’avn nnmal această dovadă despre cel !

n  Izic. 1er! dedesem generalului o sabie I
l i
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guvernul împărătesc al Ru- 
va II dat fără îndoială.

../■ta Poartă, e atăt de convin- 
. /■  Rusia condamnă necondiţionat 

ea aceasta a trupelor , incăt 
de g&nd a stărui mal mult a- 
acestui punct. înalta Poartă 
convinsă, că guvernul impă- 
al Rusiei va lua fără intăr- 
măsurile necesare, pentru a 

ţSati autorităţilor insemnate in- 
^  rile lor, şi că nu va îngădui, 

teritoriu, ce stă sub adminis- 
să devie centrul unei or- 

ţil revuloţionare, ce are de 
I  pustiirea ţării cu foc şi sabie

»sarea de părae de sănge. 
miţl etc.

«  ____________SafM/-

i  lor, 
¡Biţii i
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il oficiale.— Sâmbătă 21 octombre 
Piui dela 11 a. m. a sosit, in Qinrgin 

Brătiann preşedintele consiliului şi 
Cogălniceann. 

nubil miniştri dnpă ee au lnat dejunai 
* dară, s’au inbarcat pe vaporaşul flotilei 

i t pentru a merge după cum se zice 
«Gfipbrogea, unde va intălni comisiunea 

de delimitare.
o zi inainte trecuseră tot prin Giurgiu 
isarii Romani pentru delimiterea Do- 

mi dd. Michsil Ferichide şi colonelul 
ianu. (‘Descentralizarea,).

*
rnnă in Iaşi. — De mulţi ani nu s’a 
pe la noi o toamnă atăt de frumoasă 
asta de care ne bucurăm. Dacă ar- 

||Sl ar fl păstrat tot podoaba lor de 
■ (ăla loc de a o schimba pe caa gal- 
^nfciuginită care este[prevestitorea|erneI, 

orede că suntem la incepntnl primă
ri regefflţiunea este tot aşa de veselă 
I  bogată ca şi in luna Ini aprilie, şi 

admirabil timp ţine intr'una de că- 
[iunl, sferă de mici intreruperl, cnm 
pt d. e. ploaia de duminecă seara, cănd 

şi fulgere brăzdaţi cerul oa in mij- 
veref. Vre o două zile după ploae afi 
puţin friguroase, din canza văntnlni 
[suflat de la Nord-Vcst. Aceasta să 

Ică lesne, avend in vedere vijelia ce a 
scelea in Anstria, care la Yiena 

puţin de 2 oare a acoperit pă- 
itul eu 2 palme şi jumătate de zăpadă 
Wopănd pentru moment ori ce comu- 
lone. Acum la noi timpul a început 

[nou a fi foarte plăcnt; de şi nopţile 
raci totuşi ziua nn soare strălucitor 

¡jnundează ou razele sale călduroase fă- 
u-ne a uita că suntem la sfărşitnl lnl 
lovrie. »Steaua României*

*
(t Wmervieiul credincios. — Prin iualtal decret 

B. Domnul a bine-volt a acorda 
ptul de a purta medalia »Servicii! ere-

Iiios, de aur, d-lor Anton Lefort şi I  
ucztk, şefii staţiilor căei ferate Craiova

Î? iteştl, precum şi impiegatului gărei 
Iova, d. Constantin Iasynschy.

♦
Ir rtutea militară. — Prin inalt decret 
unesc s’a acordat dreptul de a purta 

Rlzlia »Virtute militară* ofiţerilor şi gra

delor inferioare ce nrmează, pentrn cnra- 
giul oe afi arătat in deosebite lnpte, in 
cari regimentul 1 de artilerie, din care fac 
parte, a fost angsgiat:

Medalia de aur, d-lnî căpitan Costa- 
ehesen George, d-lnl locotenent Paşalega 
Radn, d-lor snb-locotenenţl Popescn An
ton, Iarca Alexandru, Popovid Teodor, 
Nicolescn Nicolae.

Medalia de argint. Sergenţilor-majori 
Zaldol Constantin, Chircu Radn şi Stă- 
nesen Gheorghe.

Sergenţilor Micşnnescn Dumitru, Io- 
nesen Ştefan, Penea Gheorghe, Mihalache 
Nicu, Săvulescn Teodor, Ene Pann, Pănn 
loan, Niţă Şerban, Pleşoiann Emilian, Stă- 
nesen loan, Mărculescn Simion, Călinescu 
Gh., Dumitru Năstase, Borcan Radu, Stă- 
nesen Gheorghe, Harţii Calea, Marincică 
Constantin, Rădnlescn Dumitru, Cojocă- 
reann Constantin, Zisn Grigore şi Chiri- 
ţescu Voicn.

Brigadierilor loan Nicolae, Vasile Du
mitru, Stan Dumitru, Stranea Toma şi Ne- 
gnescu Ilie.

Soldaţilor Sima Nicolae, Bodansson An
droid, Darvarn Marin, Gheorghe Stan, 
Damian Alexandra, Iordache loan, Voicu- 
lescu Păun, Răţoifi Stanca, Baros Florea, 
Gagin loan, Sandn Marin, Barbn Marin, 
Dincă Eue, Fftimie loan, Albăstroid Gh., 
Spiridon Nicn, Mihaid Alexandra, Cocota 
Gh., Caca Ghiţă, Radn Gh., Brăiloin Con
stantin, Ştirba Ion, Văcăroin Ion, Stancn 
Vasile, Dinn Gh., Rădncn Ioniţă şi Potol- 
cauu Gheorghe, soldatnlnl Florea loan, din 
regimentul 5 de dorobanţi, pentrn cura- 
ginl ce a desvoltat in luptele dela 7 oc
tombre 1877, in cari a şi fost grav rănit.

D I T E  R SE
Ziarele engleze annnţă că Şir-Aii, hanul 

Afganistanului, a liberat pe fini săd cel 
mal mare, Iacnb Hannl, pe care ăl ţinea 
Închis. Din Teheran se mai scriu incă ur
mătoarele despre aceasta: La 15 (17) au
gust a. c. sflăndu-se fiul cel mal tănăr al 
Emirului, moştenitorul tronului afgan, Ab- 
dnlah Jan, pe patul morţel, ceru să vază 
pe tatăl săd şi ’1 conjură să libereze numai 
decăt pe Iacnb Hanul şi să ’1 facă iarăşi 
prinţ moştenitor. Şapte zile după inmor- 
măntarea fiului săd, Emirul se duse in 
persoană şi vesti Ini Iacnb liberarea sa. 
Acesta insă trebui totuşi să 'I promită că, 
nu se va întoarce niciodată la Cabnl fără 
ştirea Emirului şi ’i va arăta toate scri
sorile ce va trămite sad va priimi. Mal 
trebni apoi să predea pe cei cinci fii ai 
săi Emirului spre a ’f creşte aşa cnm ştie 
el, ca mare ortodoos.

*
Adjutantul general al M. S. împăratului 

austriac, locot.-mareşal Beck, visitănd spi 
talul militar din Seraievo, cercetă şi pe 
Hagi Loia in camera sa. Generalul se a. 
dresă cătră rănitul, capul rescnlaţilor, cn 
aceste vorbe :

*Snnt însărcinat de împăratul să te în
treb nn cei vre-un har?»

Hagi Loia a fost aşa surprins de neaş 
teptata vizită, incăt nici n’a putnt răe 
pnnde. Iar cănd ’I se repetă intrebarea 
doă şiroaie de lacrimi ăl podidiră. Dnpă 
aceasta adjutantul eşi din chilie. Un ge
neral insă rămase la densul. Acesta ăl in 
trebă de ce n’a respuns adjutantului M

TIMP OL__________

Sale. Atnnci abia pata Hagi Loja să des
chidă gara pentrn a zice:

*Am fost prea impresionat, dar acnma 
asi putea vorbi.»
Beck fu înştiinţat despre aceasta şi se 

întoarse in chilie, nnde repeţi ftntăia în
trebare, la care snferindn’l respnnse: *Cer 
graţia împăratului tăd pentrn mine, pen
tru soţia mea şi pentru cel trei copil.» 
Beck adăogă: ,Şi ce al face tn, căpătând 

bertatea.»
Loia răspuns : »Aşi alerga prin mnnţl 

pe la prietenii mei şi le-aşi spnne ce oa
meni buni şi nobili sunteţi voi şi i-aşî lu
mina despre răul ce am făcut noi trăgănd 
săbiile împotriva voastră*.

Aceste cuvinte ad fost zise c’nn accent 
aşa de convingător, incăt făcnră adăncă 
impresie asupra roarturilor acestei scene. 

•
La 24 octombre (5 noembre) a. c. e'ad 

mplinit 25 ani decănd prinţul coroanei 
Prusiei a fost introdus de tatăl săd in 
loja francmasonilor, al cărei cap este acnm 
el in locul părintelui săd. Tot atnnci s'a 
infiinţat, in onoarea acelei intrări o loge 

ouă : »Aurora lnl Friderio Wilhelm.*
O întâmplare vom aminti aci, care a fost 

mult discutată in cercările beriineee. A- 
doa zi dnpă introducerea tânărului franc- 
mazon, apăra in ziarul german : Vosische 
Zcitung nn articol, care discuta însemnă
tatea acestdi act şi care a fost citit cn 
mnlt interes in cercurile inalte. Prefectul 
poliţiei din Berlin, d. Hinckeldey, cită pe 
redactornl-cap al nnmitnlnl ziar la Mol- 
kenmarkt şi cn ameninţări ăl ceru să spună 
pe autornl articolului in cestie, care pro
dusese îngrijirea prefectului. Redactorul 
răspunse că pentrn aceasta trebne să aibă 
consimţimăntnl autorului. Cn mari greu
tăţi, redactorul a fost liberat, şi chiar a- 
dona zi era in poziţie a putea da prefec
tului desluşirea cerata. Căt a fost de mare 
uimirea tutulor cănd s’a aflat că an torni 
nnmitnlnl articol era chiar prinţul moşte
nitor I Se poate imagina ce mare Ilaritate 
produse această intămplare poliţienească 
in lumea berlineză: nnmal d. Hinckeldey, 
prea zelos in oficinl săd, nn rise împreună 
cn cel alţi.

*
»Vocea Covnrlninlni* comunică urmă

torul fapt enrios: De cnrănd nn înalt 
funcţionar din St.-Petersburg fu trimis 
ca să facă cercetări asupra unor fapte ce 
se denunţaseră că s’ad comis de această 
sectă într’nn guvernământ. Sosit la locul 
destinaţiei, primeşte mal multe scrisori 
ameninţătoare, prin cari este înştiinţat a 
face lucrurile muşama, căci altmintrelea 
i se va pntea intămpla nenorocire. Func

ţionarul nn ţine seamă de amerinţărl, se 
pune pe lucra, face constatările necesare, 
ia notiţe, le pane in geamantan şi pleacă. 
Ajnngănd la St.-Petersbnrg, cănd reclamă 
giamantanul acesta lipsea. îndată reclamă 
la administraţie, oare face'ecnze şi pro
mite că a doa zi 11 va avea, de oarece 
trebne să fi rămas la vr’o staţie în urmă. 
A doa zi în adevăr giamantanul îl fa adns 
in bană stare, încuiat. Deşcbizăndn’l, gă
seşte total ne-atins, dar preţioasele sale 
notiţe dispăruseră. In local lor găseşte o 
scrisoare anonimă, prin care’I se spnne 
că, fiindcă n'a făcut mare răd prin con
statările sale, s’ad mărginit nnmal la pe
deapsa de a'I lna notiţele spre a nn pu
tea face raportul.

bie pe care o punea s’o poarte pentrn 
ia oară... Iam văzut tăişul acum, şi 

[ pe onoarea mea, pe viaţa mea, că a- 
i 1 ptă sabie nn s’a incracişat cumva cu 

l.
nA D >amna Delorge, ca şi trăsnită de aceste, 
Jt\ ante, căzu pe fotolid, şoptind :

j- Nn mal încape îndoială,., bărbatul 
- I asasinat mişeleşto.
{ lentrn a doa oară această grozavă acu- 

j  L de asasinat se urca pe buzele doa- 
jj*i iei Delorge.

«d ftntăia oară insă, fusese nnmal nn stri- 
■fi t desperat, de care ea n’avnsesă con- 

u ţă, a cărei însemnătate ea n’o pricepea, 
:fusese scos prin groaza sângalul ce ’I 
;ea mâinile.

jjS Pe cănd de actădată zise: 
d  j— Krause, Bă trimeţi să cheme pe co- 
A  Strai de poliţie, să vie, să vie de grabă. 
»4 Uua. dintre servitoarele ei i aduse atunci 

fiica sa care plângea de nn o pntean 
igăia cn nicinn chip.
Doamna Delorge o luă in braţe şi in
ia s’o sărate convulsiv, zicăndn’I:

|ţ— Lasă, sarmauă copilă, tatăl tăd are 
[fie resbnnat; toată inteligenţa şţ pute 

14 ce le am....
ii'apucă să sfârşească. Dete copila iarăşi 

' itoarel rie&uLnli •

— Ia-o d’aici.
Comisarul de poliţie intra.
Era nn om inalt şi slab; avea nn nas 

mare melancolic; ochii ăl erad mici şi viol, 
şi bazele subţiri.

Mersul, ţinerea capnlnî, gesturile, glasul 
toate arătad că omul acela are o părere 
nemăsurată despre el însuţi şi despre mi
nirea sa in această lume.

Un domn bătrân înfundat intr’nn pal
ton de blană venea dnpă dănsnl cu un aer 
foarte plihtisit. Era doctoral pe care’l che
mase comisarul să constate.

Comisarul şezănd zise :
— Te ascult, doamnă.
Repede şi căt pntn mai limpede, nenorocita 

ăl spnee tot, cnm ăl aduseseră pe bărbatnl 
săd mort, mirarea veoinnlnl Dncondray, 
care nn pntea admite că nn duel noaptea, 
in sfârşit bănnelile lnl Kranss şi ale ei, 
întemeiate pe fepte pozitive.

— Atăta’I tot? întrebă comisarul.
— Da, domnule.
Atunci luă cnvăntnl, şi arătă că de mnlte 

ori bănnelile snnt prea precipitate. Din 
parte’! nn impftrtăşea credulitatea d-lul 
Ducoudray, om de aminterl nu prea com
petent. El avosese in cariera sa cunoş
tinţă de mal'mnlt de zece dueluri noaptea. 
Astfel de dnelnri snnt rare intre civili,

dar intre militari, cari ad sabia la inde- 
mănă se intămplă adeseori; militarii nn 
mal stad să aleagă ora şi iocnl.

Şi mergea inainte ou tonal săd doctoral.
Doamna Delorge simţea că 'I ferbe sân

gele.
—Cn nn cnvănt, domnule, zise ea...
El ăl impuse tăcere cn gestnl şi fără să 

schimba tonul, urmă:
—Ceea ce zic acnm nn este decăt pentrn 

memorie.., acnm am să ’ml fac datoria, 
datoria, şi să procedez aoi, de faţă en d. 
doctor, la constatare... şi pe doamna să 
binevoiască să ne transportăm la Iocnl un
de se găseşte defunctul...

In camera nnde zăcea mort generalul, 
Kranss le pusese toate la cale, îngrijind 
pe mort dnpă toate regalele.

Doi preoţi citend ingenuchl stâlpii.
—Aşa dar, zise comisarul cătră doctor 

să procedăm la constatare.
Cercetarea ajnnse a constata că fusese 

nn dnel leal. Şi că chiar dacă fusese cri
mă, crima e săvârşite de o persoană a- 
proape de generalul, de care ¡dănsnl nn 
avusese să se teamă.

(va urma).

Un pictor parisian merge la 2 ore di
mineaţa de la nn dejan plăcnt spre casă. 
Pe drnm’l întîmpînă nn domn en limba 
îngreunată, zioăndn’I: »Pardon, domnule, 
poţi fluera ?*

—Da răspunse răzănd pictorul, fluera 
pot bine, insă artist in flnerat nn snnt.

»Atnnci*, ’I zise cel d’ăntăid, incurcăn- 
dn-i se limba de beat la toată vorba, — 
»'ml vei face nn mare servicid. Ed loen esc 
aici sns, in al treilea etaj. Cănd vid tăr- 
zid acasă, fiuer valţernl trandafirei şi ne
vasta ’mi aruncă cheia. Dar astă Beară a 
fost ceva cam mult...... limua nu vrea, nu
pot fluera.

—O, dacă e numai a tă t, zise pictorul, 
ed cunosc din intămplare acel valţ şi cn 
asta se dnce sub fereastră gi flueră. Abia 
resonará cele ăntăid arii, cănd se deschise 
fereastra şi pictorul se pomemi cn conţi
nutul unui lighean de spălat, şi totodată 
anzi o voce răguşită de femee: »Na, ştren- 
garnle, mai vină ’m! aşa tărzid acasă !* 

m
Se scrie din Moscva : Nihiliştii ad dat 

iar nn semn de viaţă. La 18 (30) corent 
toţi guvernatorii generali din Rnsia ad 
primit scrisori ameninţătore dela »comite
tul executiv snb-pămăntean,*de următorul 
cuprins: »Calăd suprem al Ţarului in dis
trict,«bagă de seamă ! Din ascunzătoarea 
noastră subpământeană controlăm lucrurile 
tale. Cruţă pe bravai popor, pe credinciosul 
popor rns, de şi Ţarul 'ţi ordonă să faci 
a se indoi cnutul pe spatele poporului.... 
Cruţă poporul, repetăm inc’odată căci in 
caz contrar măna dreptăţel te va ajunge 
fără cruţare şi fără indurare. Daci Ţarul 
ne apasă cu o mână de fer, să ştie, că şi 
resbunarea noastră e de fer; ea se oglin- 
dează in sunetul metalic al pnmnalnlnl 
După cum n’aveţl voi indurare cu^nol, tot 
ast-fel n’avem nici noi on voi. Dinte pen
trn dinte, sănge pentrn sânge!..., Notea- 
ză’ţi o.... Dacă ne urmăresc!, ne arestezi 
san ne ridici ftră vină, măna nevăzută, 
oare a lovit pe Mezenţof, te va lovi şi pe 
tine şi te va face să ’ţi iai cea din urmă 
baie in propriul teu sănge. Păziţi-vă de 
furia poporalul, dacă vă este dragă viaţa.* 
Cea mai mare panică domnesce in cercă
rile guvernamentale rase in urma acestei 
ameninţări.

EPITROPIA SEMINARIULUI

NIFON MITROPOLITUL
P u b l i c a ţ i  i

Din lipsa de concurenţi, in zioa de 20 
ale curentei neputăndu-ee arenda moşia 
Eiajna din Jad. Ilfov, conform publicaţiei 
No. 134, inserată in monitoarele No. 213 
214 şi 218. — Epitropia publică din noQ 
zioa de 20 Noembrie viitor, cănd d-nii a- 
matori vor bine voi a se presenta la can
celaria Seminarului strada 11 Iun iu (Fi- 
laret) No. 2, la orile 12—4, spre a con
cura la licitaţie, fiind insoţiţi şi de garanţii 
in numerar sad efecte publice in valoare 
de 4000 leL — Această moşie se arendează 
pe termen de cinci ani cn începere de la 
23 Aprilie viitor, având semănături de 
toamnă până la 150 pogoane grafi; iar 
condiţinnile se pot vedea in ori-ce zi de 
lnorn la cancelaria Epitropii.

1878, oct. 21—No. 107 (1848—3).

Din lipsa de concurenţi nepnt&ndn-se 
ţine licitaţie in zioa de 16 cnrent pentrn 
vânzarea a 187 chile grăfi din recolta mo
şiei Băţcovenii a annlni cnrent, şi 182 
chile porumb din recolta annlni treent, 
se publică din nofi zioa de 16 noembre 
viitor, flănd dd. amatori se vor presenta 
la canoelaria Epitropiei, strada 11 innifi 
(Filaretu) No. 2, insoţiţi de cuvenitele ga
ranţii in numerar safi efecte pnblice, de 
de la orele 12—4 spre a concura la lici
taţie, cunoscând totd’odată că grâul se 
află depns in magazie la Giurgiu de nnde 
se predă cumpărătorului, iar porumba! se 
predă de la magazia moşiei.

1878, oct. 17.—No. 155 (816)—3)

Din lipsa de concurenţi neputăndu-se 
ţine licitaţie in zioa de 16 cnrent pentrn 
vânzarea a 130—140 chile grăfi şi 100 — 
115 ohile porumb aflat la moşia Chiajna, 
conform publicaţiei No. 143 inserată in 
»Monitorul* No, 216, 218 şi 221, Epi
tropia a hotărit 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, insoţiţi de cuvenitele 
garanţii in numerar safi efecte pnblioe 
spre a concura la licitaţie, cunoscând tot- 
d'odată că aceste producte se predau oum- 

I părătornlnl pe loc de la magaziile moşiei.
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P I C A T U R I

R E G E N E R A T O A R E

In tibrfria Soccc & Comp.
■pre vdnŞare :

H a d i i  15 u z e s c u
ale d-lul

S A M U E L  T H O M P S O N
Aorste picături afi o putere reeonstitutiv& care le pune In primul rând al descoperirilor 

folosit<3re. Ele restabilesc puterile pierdute, sad din prioina unul exces de tinereţe , sad 
din prioina bdlelor îndelungate. Nici o doftorie nu li se pdte compara Intru c&t priveşte 
bolele femeeştl, pierderile, cloroza, pola albă, neputinţele premature, spermaforea, etc. Ffla
con ul 8 franci, Farmacia Gel in, No. 88 rue Rochechouart, Paris.

In Bucurescl deposit la farmaciile d-lor Eisddrfer, Zfirner şi la d. Ovessa droghistul.
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situat în

Tnrnn-Severin, Strada Aurelian No. 5
în dejdină lucrare, in apropiere de gara cald ferate şi Agenţia vaporelor 

pe Dunăre, purtând firma
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H A N  T Ă T A R U L
Un volum în 8°, preţul 2 lei noi.

Avênd necesitate de un milion 
Cftriimidl

predabile succesiv de la 1 Maiii pân8 la 
1 Âugst 1879; Doritori cari ar voi să se 
însărcineze cu predarea lor, sunt invitaţi 
a depune ofertele împrenne cu modele la 
biuroul meii situat în Strada St. Vineri 
No. 17, In t6te «Jilele de la 9—12 ore a. m.

(814—2) Em. Rosentlinl.

Un venit accesorie destul de 
considerabil

se ssigur^4& persinelor din t<5te clasele so
cietăţii cari scie limba germană şi rea ro- 
mAnă. Oferte sorise snb D. T. 549 priimese 
Haasenstein & Vogler, Wien. (806 -  6)

K. W. T A I
*

Vânzarea va avea loc ca bun de minori înaintea Onorab. Tribunal 
Mehedinţii Secţia l-a în Z>oa de 16/S7 Decembrie 1878.

Pentru condiţinnl şi detailinrî a se vedea la localul fabricelorîn tote 
Zilele de la 9—12 diminâţa şi de la 3—7 săra.

c®
ING1NERUL-C0NSTRUCT0R

N. A. SOUTZO

1 6 ,6 0 0  RECOMPENSA NAŢIONALA 1 6 ,6 0 0  

E L IX IR  V INO S A IS T T T IS r  C I T J
Qdwa larochk este un Elixir vino« conţinend 

principiale celor 3 specii de qninqutne.
De ne amaraciune plecate el este cu mult superior 

vinarilor sea siropurilor de qainqaine şl lucreaze ce 
aperitif, tonic, sea febrifug, in contre affbctiunilor 
stomachului, e slăbiciunilor, a anamiei şi e frigu
rilor învechite, etc.

r r n n i i  a i eiAf* combinat cu uasareA«L*s FER RUGI NO S d« fer foarte asd-
milablla, Quina Laroche devine anal din reconsti- 
tuanti cei mai efflcaci in contre sărăciei sângelui şl 
a decoloratiunei lui,a chlorosei, a Igmphatismului, 
aleunei. e convalescentelor prea lungi; el escit aşi 

|  favoriseaza digestiunea, etc.
P A R IS , 9 9 ,  Strada D roaot, ş l la  pharm aeiatl.

Deposite la Bucuraşi la D-nii Ovessa, Bissdörfer, Züruer, Bruss, Schmetau ,
Dimbovicî.

Un student al facnltăţel de drept şi al 
Scoleî de sciinţele politice, doresce a se an- : 
gaja la vre un domn advocat cu condi- " 

. ţiunile cele mai modest posibil. A se adresa * 
ţrada Craiovel No. 44, sad la administra- î 

, siunea acestui jurnal.
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Aduc cu onóre la cunotciinţa amatorilor că am de vSncJare, o 
colecţii.ne de copaci roditori toţi altuiţl dejos, şi anume:

PERI noui-4fcl-şi-opt specii dm cele mal alese din Francia 
şi belgia.

MERI trel-Zecl-şi-şdse specii din cele mal fice din Francia, Belgia 
şi Engliterel.

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

SPARANGEL plante de 2 ani torte producdtdre din speciile alese 
de la cel mal vestiţi cultivatori de ia Argenteville care afi pro
dus Sparangel de o mărime grosime şi gust oare a căşti gat admi- 
raţiunea amatorilor.

rRAGI fructul torte mare delicios parfumat.
8MEURĂ fructul mare fructifică pănă la finele tómnel. Tóte aceste 

spec l au dat resulta te remarcabile in grădina d-lul4Philippescn.
TRANDAFIRI an asortiment din cele mal alese şi mal frtimóse 

din Francia, fielgia şi Germania, înalţi ca oorón& de 2 ani altuiţl 
şi mal bine de 600 trandafiri in geveciurl pentru grapnrl alese 
nin speciile cele mal framóse.

SEM INŢE DE CANTALUPI din vestita colecţiune cultivată in a* 
costă grădină; in paquete.

ACUM FIIND TIMPUL PLANTAŢIUNILOR rog a se grăbi comándele. 
Pentra preţiurl şi detaliurl a se adresa la sab-scrisal; ca acéstft 
ocasione exprim gratitudinea mea onorabilelor persóne, care in- 
curajind silinţele mele, m'aú onorat cn scrisori de malţămire.

a
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I C. N. STEFANESCU SAVINY

JEAN VERMEÜLLIN
Grădinar la D nu G. G. Philippescu 

Strada Dionisie No. 42. Bucurescl.
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ARCHITECT
A L T A  'T  

AI

SCOALE! DK B E LLE  ARTE  D IN  PAR IS
Membru al Sooietăţeî centrale de architeoţl din 

Paris şi Bruxelles, eto.

0 < X X X X -M -X X X X X -M -X X X X -® -X X X X X iy
Societatea Acţionarilor Căilor ferate Române.

P U B L I C  A T I U N E
Conform dorinţei Ministerului de comerciii, va circula ca probă

Anunţă că a deschis un atelier de architecţl | 
sub direcţiunea sa. |

Doritorii de a face conetrucţinni şi a co- j 
manda planuri, sunt rugaţi a se adresa I 
Strada Cornetului No. 56, in dosul St. J 
Visarion, saü la administraţiunea acestui 
Ziar.

CU ÎNCEPERE DE DUMINECĂ »/OT OCTOMBRIE A. C.

P U
până la un alt ordin

' T T W f E T H  M  B T T

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

de la BUCURESCI până la MIZIL V de la BUZËU până la BUCURESCI.
Aceste trenuri vor avea ordinea urmStóre de mers :

Dimin. Post-iu er.
Bucurescl................ . Plecare G 20 Buzëu ........................ Plecare 3 05
Chitila . . . M onteor........................
Baftea........................ U lm e n i ................ 3 38
P e r i ş ................ M iz i l .................... 4 32
Crivina . . . . 8 22 A lb esc !........................
Ploescl . . . . V.-Cilugărescfi . . . . 5 28
V.-OălugărâscS . . Ploescl ........................
Albesc! . . . . C r iv in j ........................ 6 39
Mizil . . P e r i ş ............................ 7 00

Ante-mer. Buftea............................ 7 27
C h i t i l a ........................ 7 45
Bocnrescî.................... Sosire 8 04

Séra.

Magasie de tapete

VênZarea biletelor de voiagiu precum şi priimirea bagagiulnl şi a mărfurilor de 
mare vitesă se face ca la trenurile ordinare de voiagiorî.

Bucurescl, **/,, Octombrie 1878.

Me voiu sili a putea oferi în ţot-d’o-una 
mare asortmeut de TAPETE şi fac cunoscut 
c& chiar de acuma sunt forte bine asortat.

Cu totă stima

(793—3)
H. H O N I C H

Strada Stirbey-Vodă No. 3.

AMATORII DE JURNALE

F rances«  şi Germane

Direcţiunea de Exploatare.

Ü B i higienieft, infailibilă 
preaervativă. Singu
ră vindecütóre fără 
a-l adauga nimic. Să

Jjág^gc^T^tóteiarinaciile din UruversyTT^Paris la JULES FERRÉ, farmaoiat 
No. 120 Strada Richelieu, successor a lui Brou ; la Bucurescl la d-nu I. W. 
ZÜRNER, farmacist.

Sunt încunosciinţaţl că cu începere de 
astăZl vor găsi în tot- d’a-una, la Chioşcul 
din Bulevard de lângă fotograful Szat- 
mary, afară de jurnalele române, tot felul 
de jurnale francese şi germane, precum 
din cele germane : Die Presse, Deutsche 
Zeitung etc.; din cele francese: La France, 
Memorial Diplomatigue, etc. cu preţul cu 
care se vând aceste jurnale la locul lor.

VfinZătorul actual se recomandă la bună
voinţă a d-lor vechi cumpărători de Ia 
Chioşcul d-lul Bassarabescu.

n n  TJrt renumită eaenţă japoneză, care 
rU -flU  vindică îndată orl-ce durere de
cap se găaeace la farmaoia d-luï P. Brus

de hiaerica Sărindar,

I

. Vechiul elev al ecâlel Centrale din Paris,
! care a fost 8 an! In serviciul Statului, lu
crând la studii şi la esploataţiuuea căilor 
ferate, inginer hotarnic diplomat, stabilin- I 
dn-se acum în Bucurescl, Strada Drâptă, 1 
No. 4, e gata a priimi orî-ce lucrări de : 
inginerie, arhitectură, construcţiuni esper- 1 

| tise, ş. c. 1. (799—3). (

Am onóre a încnnoştiinţa pe Domnii ! 
Ingineri topografî precum şi pe Onor. Pn- 
bllc că am aranjat un Atelier Mecanic in ! 
Strada Berzei No. 25 după sistemul cel 
mai modern, primind comande şi repara- : 
ţidui de instrumente Geodésico, phisice, i 
astronomice, telegrafo-electrice, chirorgo- ; 
medicale etc. etc. cu preciul redus de 50°/o ' 
precum şi efectuarea de Sunatóre electrice 
h 15 franci de cameră.

Rog pe Onor. d-ni Ingineri a mă onora " 
cu comándele d-lor şi am fermă încredere 
în a i convige că până acnm de şi afi plătit 
îndoit nn afi fost nici nă dată serviţi cn 
lncrări spre deplina d-lor mulţumire; în- 
sărcinândn-me dar a efectua lucrările cu i 
cea mal mare exactitate, soliditate şi prom- I 
ptitudine.

Cu respect
AMANDÜ3 de HAN !

m a g a s in u l  d e  l in g e  hi e  DIN V1ENA
Calea Victoriei (Mogoşâi), Palatul .Dacia" (a doua prăvălie de la coiful Lipscanici.)

DESFACERE TOTALA
cu mare scădere de preciu

din cansa c r a m a d l r e i  cele i  mar i  ale mar fo r i l a r .
Cele mal nool şi cele mal moderne

P B E C T J M
Fuste, Capóte şi Costnmnrl de flanelă, Camisón«, Ciorapi, Gilctcc, li . 
Brobóde, de lână şi de bumbac, PlapămI de flanelă, Camisóne, Pantaloni 1 
şi faste de Piquet de ârnă, Hăinuţe de copil, mantale de pióle de flanel'. jî

LINOERIE PENTRU BĂRBAŢI, DAME Ş I  CO P i l
Alegerea cea mal bogată şi mare pentra tóte clasele Soc u i ţ  i.

OLANDA, CHIFFON şi MADAPOLAM
in tóte lăţimile, in bucăţi Întregi şi jamStăţl, provenind din fabrícele cele m ii renu- , 

mito de Boemia (Bumburg), Belgia, Olanda, Francia şi Eoglitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PR0SÓPE ŞI BATISTE ]
de orl-ce calitate şi mărime, batiste francese de linó, batiste brodate şi de den

telo, batiste colorate etc. etc.

G O L IR E  81 H ÍN C H E T E  PENTRO  BARRAT1 81 DAME
a? orl-ce fason modern, de ori-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichús de dentelo i 

CORSETTE DE FRANCIA ŞI G e RMMANIA, ROBES DE CHAMBRES,
D emie-C apots, Long-S hawls, Ş aluri de  Cachemir negru.

Zestre complete de 800 fr. până la 5000 fr.
Orl-ce comandă în ramurile lingerid si broderiei se primesce şi se va

■  -  Ü ■ —esecuta prompt in atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURINT F1CSAT
Fuste de flanelă francesă dif. col. a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18
Ciorapi de lână 1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4.50.
Flanele de bnmbac 1.50, 3.75, 5, 7.
Flanele de lână 9i ' „ „ „ 5, 6, 8, 12.
Brobóde de lână fină franci 3.50, 5, 7.50, 9.50.
Plapumă de lână cnrată 18 pănă la 45 fir.

I Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnru dame, de flanelă a fr. 8.50, 14, 28, 38.
Camisóne de piqnet de érnâ a fr. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piqnet de ârnă a fr. 4. 6, 8.25.
Foste de piquet de érnâ a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costnme pentra dame, de flanelă francesă a fr. 32, 41, 58 şi 72. 
Mantale de plóie de lână fină a fr. 30, 38, 48, 65.r v,v vv>____________
Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. 5, 6t şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, cn pept, gulere şi mánchete de Olandă (şi fără 

gulere) a fr. 7, 8, 9.50.
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi 15.
Cămăşi de Oxford EnglesescI color, garantate a fr. 4, 6. 8.50. 
Cămăşi pentra dame, de Chiffon cn garnituri şi brodărie a fr. 4,5, 6,7.50. 
Cămăşi pentru dame, de Olandă simple şi cn broderie a fr. 5.50. 

şi ¡ m7.50. 8.50, 10.50.
B  Cămăşi pentra dame de Olandă cu broderii sâo cn dantelă fină. 
VI fr. 12, 15, 18, 23.

Cămăşi de nópte de dame sâfl de bărbăţia fr. 5, 7, 9, 11 şi 17. 
Camisóne simple garnisite a fr. 3.50. 4.50 şi 5.50. __________
Camisâne cn broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9._______________ _
Camisone cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.50,11,14 şi 17. 
Pantaloni pentra dame, simple şi garnisiţi a fr. 3, 4, 4.50, şi 5.
Pantalon! pentra dame, brodaţi a fr . 4.50, 5.50, 7.5Ó şi 9. 
Pantalon! pentra dame, de Olandă fină cn broderie séü den tele a fr. 

7.50, 8.50, 10.50, şi 12.____________________
Fuste de Costnme cn plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50._____
Foste Costnme cn broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50,9,11.50, 15. 
Fuste cn ş4ep cn plise, cn broderie şi cn dentele a fr. 8.60,11,15, 18, 26.
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.
6 Gulere bărbătesc! calitate bună în 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Mánchete calitatea I-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.___
6 Gulere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7.50.
6 Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50,________
6 Batiste de linâ adevărată cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14. ;
6 Batiste de linâ cn litere brodate fin a fr. 15, 18 şi 22.

Ţ şi 4.___________________6 Batiste de copil a fr.
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 Olanda albe de 6 persóne a fr. 5.50, 7 şi 8.50.
F>ţe de mese de Olandă albe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34. 
Feţe de mese de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36, 48, 56.
Feţe de mese de Olandă damast 24 persóne a fr. 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 16.
6 Şervete de ceaifl a fr. 2.50, 4 şi 5.50.
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.
1 Bucată de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.

Bucată de Olandă Rum burg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90 
Bncată de Olandă de Belgia a fr. 6? 110.
Bncată de Olandă de Rnmbnrg 3 coţi de lat, 21 coţi de lnng 
a ir. 35, 48 şi 63.

1 Bucată de Chiffon franţnsesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
1 Bucată de percail franţnsesc de 45 coţi a fr. 28. 28, 34 şi 42. 
1 Bucată de Madapolam & fr. 16, 19, 23 şi 33.
Mal multe de 1000 coţi resturi de pânză, Chlfon. Oxford şl Pichet fn cupone de 5, 6,8,10 şl 15 
coţi, ie  vinde mai ales forte eftin, insă numai pănă oftnd se va sfîrşl depoaitul acestora.

Ma ga sinul de liugerie din Viena
Ciulea V ictoriei, Puiuţul ( t  tb'U>» ţirnvfilîe 6h In culta  L'p=«'<ni-i)
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