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Constantinopol Î l noembre. 

ndat Pe şa este numit guvernator al 
l.' in locul lui Dievded Paşa.

(licării fruntariilor Greci-L

Roma, 13 noembre.

cialiftii germani munifestăudu’şi ii.- 
a de a face din Milan centrul lor de 

bagundă, antorităţile din acel oraş aO 
It n esnrile necesare pentrn a se opune 

■eseentarea acestui proiect. Cinci socia- 
aii fost alungaţi de pe teritoriul ita-

Din parte-le, gazetele ruseşti chiar 
dénsele nu ae pot opri a zice mă
car o vorbă bună cu privire la Car
tea galbenă a Franţei. Este lesne 
de inţeles că gazetele ruseşti, dintre 
toate documentele iscălite de d. 
Waddington, caută in deosebi să 

dini de miniştri a esamiuat cestia s ;oată la iveală pe acele din cari
s’ar putea interpreta un in ţe les, 
defavorabil pentru Englitera. Este 
adevărat, după cum arată ziarele 
franţuzeşti că atunci cănd a isbucnit 
d’odată fără veste ştirea despre con
venţia delà 4 iunie intre Turcia şi 
Englitera cu privire la insula Cipru, 
ăntăia intipărire ce s’a produs in 

I I®-'inte de sosirea M. M. Lor, regele yi Franţa n’a fost simpatică nici trac- 
igh a Italiei, la Bolonia, poliţia a făcut tatultiî nici englejilor; este adevă-
BJ omite arestări. . ,  ,rat apoi, că numai decăt după a-

ceea guvernul franţuzesc, prin de 
peşile sale delà esterne a rostit cu 
cuvinte tari sentimentele Franţei 
insă niciodată rostirea acelor sen 
timente n’a ieşit din tonul demni
tăţii şi din spiritul de concillare 
Si astfel Franţa a căpătat in schimb 
asigurarea formală din partea gu 
vernulul englezesc, că drepturile ş 
interesele franţuzeşti in resărit ori 
să fie in totdeauna respectate cu 
scumpătate. Gazetele ruseşti astăzi 
vor să tragă in interesul şi in fo 
losul lor propria, corespondenţa ce 
ministerul de esterne al Franţei a 
promis in ântăiele zile după aflarea 
ştirii privitoare la convenţia ca Ci 
prul, adică pe la inceputui lui iulie

BUCUR EŞTI
Mercmrï, 1 (13) noembre.

L

feiarele franţuzeşti, ocupăndu-se 
Şl comentarea şi apreţuirea Cărţii 
pibene, inpărţitâ in zilele treente, 

tastată că mal pretutindinl in Eu- 
|>a publicarea acestei colecţii de 

— ■ j MD?nte diplomatice a fost foarte 
Oi li.« primită.

Astfel, luănd mal ăntăl ziarele 
rmane şi mal ales oficioasele, in
ie cari in deosebi „ Gazeta Germa- 
el de Nord*, vedem că toate laudă 
arte politica ce, după cum se vede 

■a filele Cărţii Galbene, a urmat’o 
franţa. .Gazeta Germaniei de Nord*, 
{■mioară, zice, că dela venirea d-lul 
M addmgton la externele Franţei, po- 

4 atica franţuzească a fost cu desă 
lărşire corectă şi merită toată lauda 
I Ziarele austro-ungare asemenea a- 
preţuifcsc foarte favorabil cuprinsul 

ArţiI Galbene intru căt o priveşte 
e Franţa. Aşa, „die Presse* din 
lena zice că, din cele împărtăşite 
ubliculul j.rin Cartea Galbenă, se 
ede lesne că politica Franţei in 
rient nu este numai un apendice 

prl un ajutor al politicei englezeşti, 
ci că are o existenţă de sine-stătă- 
toa re  şi tendenţe legitime şi lim
pezi , că veghiază mal presus de 
Loate, cu cnminţie şi cu luarea a- 
luinte cerută de starea de faţă a 
Franţei, asupra intereselor franţu
zeşti. Afară de asta Franţa, după 
icum mărturiseşte foaia din Viena, 
păstrează oredinţă tractatelor euro
pene , şi că chiar acuma caută sin
cer să înlăture pe căt poate greută
ţile enorme, ce se împotrivesc din 
toate părţile la executarea tractatu
lui dela Berlin. Pe aceste temelii co
recte, politica Franţei din afară o- 
cupă o poziţie onorabilă. Intr’un cu-! 
vânt .die Presse* este de pă ere 

| că d. Waddington a ştiut pune pe 
jFranţa in adevăratul el rol inter

i i  naţional.

DIN AFARA

Dintr-o scrisoare pe care-o pri
meşte .Cor. pol.* din Constantino- 
pol se constată faptul intesaut pen
tru moment, că Turcia are in A l
bania, Macedonia şi Tracia o ar
mată equipată şi inarmată com
plet de 175.000 de oameni. Cu pri
vire la armata rusească corespon
dentul observă, că decurënd s’a de
barcat la Burgas 14,000 de recruţi, 
pentru a împlini golurile , cauzate 
prin boală. Acuma chiar ruşii a& 
14,500 de bolnavi. In aşteptarea 
luptelor eventuale se întăresc dru
murile spre Constantinopol şi se r i
dică fortificaţiunl intr'adevér formi
dabile pe linia dela Derkos la Buiuc- 
Cekmege. După cerere expresă & Sul
tanului preşedinţa comisiei, însărci
nate cu fortificaţiunile, s’aû încre
dinţat englezului Baker-paşa. In Ma
cedonia numai Turcia dispune de 
50,000 de oameni, inclusiv cu ar 
mata dela Cossovo. Morile de iar
bă de puşcă dela Makrikivi şi Zei' 
ton-Burna lucrează neîncetat,

.Tagespost* din Gratz primeşte de 
la corespondentul el oficios din Viena, 
un raport, in care se spune, că Şuvalof 
nu areniclo misiune oficială pentrn Vie
na, dar a avat o ocazie de-a se rosti 
pe de departe in cercuri intime a- 
supra acţiunii viitoare a Rusiei, care 
voieşte— nu de-a rumpe tratatul de

fărăDealtminterl şi gazetele ruseşti laudă la Berlin, ci de a-1 lărgi. Nu fi 
deşi in sensul lor, Cartea Galbenă. . ironie i s a  replicat: .Ş i lărgirea 

Presa englezească şi dânsa face , aceasta se va botări iar la Berlin ?* 
cele mal bune apreţuirl publicaţiei 1 _  uDe ce nu la V iena ! răspunse 
diplomatice a ministerului de externe j Şuvalof, apăsănd cuvintele. Cu răs-
franţuzesc, numai cu deosebirea că 
ziarele englezeşti nu caută ca cele 
ruseşti, să tragă din critica acelei 
publicaţii concluziunl supărătoare 
pentru alţii. In Cartea Galbenă sunt 
foarte limpede rostite simpatiile din
tre Franţa şi Englitera, şi se poate 
lesne înţelege, fără să mal stăruiască 
cineva asupra acestui punct, care 
este deosebirea de vederi intre 
presa englezească şi cea rusească 
asupra Cărţel Galbene a Franţei. 
Âtăt numai, că ziarele englezeşti ar 
dori să vază pe Franţa adoptănd 
in răsărit o politică mal activă , 
menită fireşte, după părerea lor, să 
se unească şi să se combine cu mersul 
diplomaţiei englezeşti. Insă, după 
cum observă un ziar franţuzesc, a- 
ceastă dorinţă implică, la adresa 
politicii franţuzeţl aşternută in Car
tea Galbenă, numai şi numai o cri
tică de fel negativ; este o dorinţă, 
este poate rostirea unei păreri de 
răă, iar nicidecum a unei imputări.

punsul acesta s’a întrerupt conver
saţia.

.Nene fr. Presse* spune, că de 
la sosirea d-lul Dimitrie Brătianu 
la Constantinopol In calitate de re
prezentant al Romăniel, se venti
lează acolo cn oarecare vioiciune 
putinţa anei alianţe romăno-turceştl. 
Mr. Layard lucrează ho ţări t In a- 
ceastă direcţie.

rală. Adresa poartă 59 de iscălituri 
a mobametanilor celor mal bogaţi 
şi mal cu temelă din Seraievo. După 
ce vorbi Mustai Beg, generalul Fi- 
ipovicl respunse, că e cu atăt mal 

mulţumit de adresa aceasta, cu căt 
ea porneşte din propria iniţiativă a 
moametanilor. Al patrulea punct al 
adresei e Împlinit deja, pentrucă 
împăratul a şi eliberat un drept de 
amnestie, care se va publica Incu- 
rănd. __________

După relaţiile ziarelor engleze din 
Constantinopol, predominează intră 
trupele roşeşti din Rumelie răsări
teană un spirit răsboinic; se zice 
că unii din comandanţi ar fi discu
tat probabilitatea unei campanii de 
iarnă In contra Const&ntinopolulul, 
la care ocaziune s’ar fi lăudat, că 
trupele lor sunt mult mal apte pen
tru operaţiunile militare In timpul 
iernii.

Mitropolitul ortodox din Ugcub 
este prezident unul comitet din Kis- 
tendil, care stă In legătură cu so
cietăţile slave din Mosova; ear mi- 
tropoliţil din Vidin şi Chorida tr i
mit, după telegramele biuroulul 
.Reuter*, voluntari pentrn Întărirea 
insurgenţilor bulgari, al căror con
ducători In Macedonia sunt doi ofi
ţeri ruşi, anume Alexandrof şi 
Cbtaaki. S'a mal resculat acuma şi 
districtul Piauiclco. Insurgenţii aă 
in curs la  districtul Akicelebi spre 
meazăzi de Kara-Balcan, şi intimi
dează Palanca, Iabugea şi Euceana 
Din cauza răspăndiril insurecţiunel 
s’a Întărit garnizoanele din Salonic 
Un număr imens de fngarl din Ro- 
dope, cari se aflaţi lntr'o stare de 
deplăns şi aproape morţi de foame, 
fa oprit In retragerea sa spre Ru- 
meha In Ghimilgina.

maghiarismul c i adevăraţii inamici 
al slavismului in contra oărora ar 
trebui să proceadă polonii şi ruşii 
in unire , şi demonstră ciocnirea 
intre Rusia şi Prusia ca ceva nea
părat.

Părţile cele m&I interesante ale 
acestui articol sunt următoare :

.Polon ii noştri încep a pricepe 
din care parte vin ameninţările de 
fapt ale slavismului.... Sunt dovezi 
fără dubiu, care demonstră că nu 
Rusia ci prinţul Bismark.... a sufo
cat intr’ascuns prin agenţii săi acea 
flacără, care s'a ridicat in anul 1876 
la Danere, in Bosnia, Erţegovina 
şi in Serbia. In urma acestor eve
nimente nu s'a mrl auzit nimic in 
Germania. Această tăcere a prin- 
¿ului Bismark , tăcerea presei ger
mane dirijate de el, fu privită in 
Rusia ca o susţinere tacită a cauzei 
slave. Bismark a inşălat atăt pe noi, 
căt şi pe englezi. Aceasta s'a clari
ficat tocmai atunci, cănd Austriei i 
s'a dat permisiunea de a ocupa Bos
nia şi Erţegovina. Nu putem ăucă 
prevedea ce sfârşit vor lua toate a- 
ceste. Considerănd insă împrejură
rile noastre sociale ce na sânt ăncă 
bine stabilite şi mnlţimea duşmani
lor din lăuntrn şi din afară, trebue 
să arătăm toate simpatiile noastre 
acelei purtări, ce inteligenţi polonă 
şi societatea polonă in marea el ma
joritate a manifestat faţă cu noi şi 
anume dela începutul pănil la sfâr
şitul campaniei.

La 8 noemvrie o deputaţiune, 
compusă din moametani din Bosnia 
şi condusă de Mustai Beg, Fazly, 
PasicI, Muhamed Beg, CapetauovicI 
şi Sucbdi Bakarevicl, muftiul din 
Seraievo, aă presintat comandantu
lui suprem austriac o adresă câtrâ 
Împăratul. In această adresă se cere:
1) anexarea Bosniei şi Herzegovinei 
la Austro-Ungaria 2) Neatârnarea 
de Şeic-ul-Isiam şi organizarea unei 
autorităţi autonome a bisericii mo- 
ametane din Bosnia şi Herzegovina
2) Disolvarea şcoalelor confesionale 
şi ’ntemeiarea de şcoale populare 
interconfesionale 4) amnestie gene-

Se ved», că la Madrid atentatele 
sunt la ordinea zilei. După cum a- 
flâm din ziarele parisiane, a des 
cârcat un individ, ce odinioară era 
şi militar, două Împuşcături de re 
volver asupra generalului Sanches- 
Bregna, care era ministru de răs- 
boifi in cabinetul lui Castelar. A 
ceasta s’a Întâmplat mereurl seara 
la 8 ciasurl, nainte localului .Café 
Sni8sa*. Generalul a rămas neatins, 
gloatele i-a găurit numai mantaua. 
Individul s’a prins şi a şi mărturi
sit faptul.

.Jurnalul de St. Petersburg* 1 
supus broşura prinţului Liubomirsky 
ce a apărut la Paris: .Les grandes 
Rivalités. —  L ’Empire de Russie et 
L'Empire d'Allemagne*, unei minu 
ţioase cercetări. El ăşl însuşeşte tot. 
conţinutul al acestei pnblicaţiunl 
politice, declară patria germană şi

O depeşe din Petersburg câtrâ 
ziarele franţuzeşti spune, oâ In pri
vinţa ştirilor publicate de ziarele 
străine despre numirea contelui Şu
valof ca vicecancelar şi luarea di
recţie! trebilor din afară In mâna 
lui, este de folos a constata că n’a 
sosit ăncă nici o comunicare de a- 
cest fel de la Livadia In capitală. 
Asemenea până acuma nu există 
nici o oferire de dimisie din par
tea prinţului Gorceacof.

In privinţa sănătăţii impăratulnl 
rusesc unele ziare străine aă dat 
fel de fel de ştiri ingrijetoare. Aşa 
de pildă, .Times* a publicat o de
peşe din Paris, cu data de 8, in cire  
se spuneafi c ă , din isvoarele cele 
mal autorizate se anunţă că sănă
tatea împăratului Rusiei devine din 
ce in ce mal puţin mulţumitoare , 
astfel incât pricinueşte multă neli
nişte şi ingrijare celor ce’l încon
joară. Contele Şuvalof, zice depeşa 
a fost silit să părăsească Livadia 
ca să se intoarcâ la Londra in aşa 
scurt timp, de oare ce sănătatea îm
păratului nu'I permitea in acest mo
ment să se ocupe cu niclo deslegare 
a greutăţilor politice pendente.

De altă parte agenţia Havas a



T I M P U L

spus că depeşa publicată de »T i
mes* cu privire la sănătatea ţaru
lui Alexandru, este foarté contes
tată in cercurile diplomatice unde 
in deobşte se crede a fi neînteme
iată. Ambasadorul Rusiei la Paris 
ar fi arătat că toate ştirile sosite 
lui dela Livadia nici nu pomenesc 
măcar despre vreo indispoziţie a 
împăratului.

In fine ştirile atăt despre numi
rea comitelui Suvalof căt şi despre 
boala impâratului.au fost oficial des- 
minţite dela Petersburg.

Tot in privinţa aceasta, »leTemps* 
scrie următoarele :

»Presa începe a se ocupa de un 
proiect de conferinţă europeană de
spre care este însărcinat, se zice, 
contele Şuvalof să se înţeleagă cu 
deosebitele cabinete. Această ştire 
pare foarte verisimilă in Rusia, cu 
strigăte mari se cere revizuirea trac
tatului dela Berlin, şi este foarte 
sigur că, decănd cu tractatul dela 
Zurich, nici un alt tractat european 
n’a fost mal degrabă şi mal pe de 
întregul nesocotit ca cel de faţă.*

UN NOU CONGRES

»Les Débats face următoarele 
reflecţii asupra situaţiei şi asupra 

mişcării diplomatice :
,Un ziar englezesc, »Standard,* 

a vestit că contele Şuvalof este »în 
sărcinat să propună un noü congres, 
care să aibă misia d’a complecta 
tractatul dela Berlin.* Călătoriile 
contelui Şuvalof ocupă de căteva ! 
sâptâmănl atenţia Europei, fără să 
fi fost până acum cu putinţă a li 
se descoperi taina. Contele Şuva’o f 
este de aminteri nu personaj sim
patic, căruia tutulor le place să ’I 
atribuiască sentimente moderate, con- 
ciliătoare şi pacinice. Când s a dus, 
acum câteva zile la Livadia, păre
rea generală a fost că ambasadorul 
Rusiei la Londra ar putea prea bine 
să fie chemat la Petersburg ca să 
joace acolo un rol insemnâtor. A- 
ceastă perspectivă era privită cu 
ochi destul de favorabili. Când con
tele Şuvalof a plecat din Livadia, 
toată lumea s'a întrebat in cotro 
porneşte dânsul telegraful a spus

numai, că spre apus. A fost la Pesta, 
şi acum se află la Viena, şi poate 
că va merge şi la Berlin ; diplomaţii 
ruşi sunt deprinşi cu aceste călătorii 
circulare, Insă ce scop o fi urmă
rind ? Fi-va oare, precum vesteşte 
.Standard* şi asigureazâ, pentru în
trunirea unul nou congres) 0 depeşă 
a unul corespondent din Londra câ- 
trâ ziarul »les Débats*, ne-ar face 
să credem că da.

In adevër, corespondentul acela 
zice că este vorba de o Conferenţâ, 
iar nn de un Congres. In ziarul »les 
Débats* s’a mal discutat odinioară 
dacă astăzi mal este o deosebire în 
semnată intre un Congres şi o Con- 
ferenţă. In tr ’un Congres, puterile 
sunt reprezentate prn miniştrii lor 
dela cele din afară; pe cănd intr’o 
conferenţâ, sunt reprezentate prin 
oare cari diplomaţi aleşi anume pen- 
sru acea imprejurare. Această deo
sebire era odinioară foarte gravă, 
pentru că miniştrii cari reprezentat! 
statul, chiar şi persoana suveranului 
lor, puteau face legăminte definitive, 
de vreme ce simplii diplomaţi fă
ceai) numai legăminte condiţionale 
şi trebuiai) totdeauna să se referească 
la capii lor ierarchici. Astăzi insă, 
cănd in Europa se află o mulţime j 
de guverne parlamentare, situaţia 
s’a cam schimbat. In ajunul Congre
sului dela Berlin, miniştrii engleji 
aü explicat că el nu pot face nici 
un legâmënt valabil fără să fie ra
tificat de cătrâ Parlament, şi după 
aceea aü declarat că ori Congres, 
ori Conferenţă pentru el este tot 
acelaş lucru. Asemenea şi pentru 
Franţa, Austria şi Italia. Prin ur
mare nu se poate vedea de aci ce 
deosibire este intre un Congres şi o 
Conferenţâ, dacă nu că Congresul 
este mal solemn şi Conferenţâ mal 
modestă in firmă. Insă ce însemnea
ză forma? Fondul e ce e.

Ne aducem aminte că o confe
renţâ a avut loc in 1857, după trac
tatul dela Paris. Este oare nevoie a 
se spune că pe atunci âncâ mal 
trebuia mult până ce guvernul par
lamentar să ia desvoltârile ce le-a 
luat d’atuncl incoace in Franţa, in 
Austria şi chiar in Italia? O con
ferinţă putea prin urmare să joace, 
pe lângă un congres, rolul unei co
misii însărcinată cu dealegarea greu-

tâţilor ce întâlneşte ori şi când exe
cutarea unul tractat. Autoritatea 
congresului rămânea preponderantâ 
şi absolută. Este uşor a se convinge 
cineva că astăzi nu mal este tot 
astfel, şi că, ori pentru motivele de 
arept ce le-am expus mal sus, ori 
pentru cuvintele de fapt ce resultâ 
din o laltâ situaţie, o conferenţâ ar 
pune diD noâ in cestiune orl-ce con
gresul a hotărit, şi ar lucra cu o 
autoritate aproape deopotrivă cu a 
Iul. Aceasta oare s’ar cere ? Atunci, 
să se intrunească o conferenţâ, şi 
să se ia tractatul de Berlin ca o 
simplă canevâ pe care să se poată 
lucra din noi). Insă dacă această 
consecinţă inspâimântâ lumea, nouă 
ne pare că bine ar fi să i se res
pingă dintru început principiul.

Acest principia, chiar de cătrâ 
congresul din Berlin a fost respins, 
chiar sub îmbrăcămintea prefăcută 
cu care se acoperise. NiminI la Ber
lin n’ar fi cutezat a propune, că 
imitând cele petrecute in 1857, in 
urma congresului să vie o conferenţâ. 
Toată lumea avea instinctul tainic, 
că tractatul de Paris, dacă ni se 
iartă acest termen, avea in sine ceva 
mal imperativ decât cel dela Berlin. 
La spatele acestui tractat, se găseai) 
voinţe energice, cu desăvârşire ho- 
târite a face să se respecte o operă 
la care toată Europa conlucrase şi 
pe care o luase in foarte serios. La 
Berlin, fără îndoială, Earopa a pre
tins să facă tot o operă serioasă ; 
insă intru cât priveşte executarea 
ea s’a lăsat in bunâvoia fiecăruia şi 
n’a voit să ia măsuri colective. N ’a 
fost vorba de o conferenţâ; insă s’a 
vorbit despre o comisie compusă de 
ambasadori sat) de miniştri plenipo
tenţiari al deosebitelor puteri. S’a 
pus această idee pe tapet, insă pen
tru a se respinge numai de â t ; şi, 
dacă trebue să spunem drept, nu 
vedem deloc ce deosebire este intre a- 
ceastâ comisie şi o conferenţâ, ca 
nici intre o conferenţâ şi un con

gres. In zadar cuvântul cu care ne 
slujim âl facem din ce in oe mai 
umilit, din ce in ce mal mic, lucrul 
in sine rămâne acelaş. Nu este vorba 
nici mal mult, nici mal puţin, de
cât a supune tractatul dela Berlin 
înaintea unul tribunal noi), precum 
şi tractatul dela San Stefano s’a su
pus congresului din Berlin.

De altminteri nu ne prinde mira
rea că această închipuire să fi trecut 
prin capetele tutulor, faţă cu greu
tăţile ce intimpinâ tractatul dela 
Berlin. Cum s’ar putea tăgădui că 
este ceva nedesâvârşit, dacă nu in 
tracta t, cel puţin in mijloacele de 
asigurare pentru a i se da putere 
de lege ? De pe la mijlocul lui iulie 
trecut, n’a trecut nici o singură zi 
fără să constatăm o nouă atingere, 
o nouă lovitură, mal mult saü mal 
puţin gravă, adusă tractatului, cănd 
de cătrâ unii, când de cătrâ alţii. 
Deosebiţii vinovaţi par că s’aü în
ţeles inţre dânşii spre a arunca in 
capul Turciei toate greşelile din lu
me. Dnpâ părerea noastră nu’l ni
mic mal nedrept şi adesea mal fals 
decât invinovâţirile ce in această 
privinţă se aruncă asupra Porţii. 
Dacă dânsa ar avea dreptul să facă 
citate din Evangelie, ar putea in
funda pe cel ce se ştifi fără de pă
cat sâ’I arunce ântâia peatrâ; insă, 
cu toate astea, tocmai păcătoşii cel 
mal mari sunt mal pretenţioşi faţă 
cu dânsa şi se arată mal neînduple
caţi in revendicările lor.

Am vorbit, bunioarâ, despre is
prăvile administrative şi politice în
deplinite in Rumelia-resăritcanâ de 
cătrâ generalul Donducof-Eorsacof. 
Organul oficial al prinţulul-general, 
»Maritza*, publică un articol, scris 
in franţuzeşte, in care bulgarii arată 
in gura mare comisiei europene că 
dânsa n’are să se ocupe de dânşii, 
cari n’aü nevoie de îngrijirea el, ci 
de bulgarii din Macedonia, aşa de 
réü tractaţi de eătră turci. Trebue 
să vază, ca să creazâ, cineva limba
jul şi tonul cu care vorbesc scriitorii, 
mal mult ori mal puţin bulgari, dela 
foaea »M aritza*. El declară că com
patrioţii lor aü fost ponigriţl, când 
s’a zis că ar fi in s1 are să facă vreo 
mare neplăcere comisarilor europeul. 
N u ; compatrioţii lor »cuminţi nu vor 
merge până acolo. Dar dacă comi
sarii nu vor găsi niclun sentiment 
ostil personal, vor întâlni din contra, 
intru cât priveşte opera re sunt che

maţi să desâvărşeas ă. o ostilitate 
pe căt de neîmpăcată pe atât şi de 

adâncă.* Această op râ este opera 
Congresului, şi „Maritza* fără multă 
indoialâ o numeşte »in icâ*. Cum se 
poate! bulgarii, după ce aü fost a-

V
proape să ’şl recapete neatirn. 
lor, să fie iarăşi puşi sub jugnl 
c ilor! In sfârşit bulgarii vor săjii 
aface numai cu ruşii, resping c m 
sia europeană, şi se proclamă 1 
şi stăpâni pe ursitele lor. Astfel !« 

gării zic :
„Căt despre provincia, ce i*> 

greşului i-a plăcut s’o numească ,t 
melia resâriteană*, comisia trirt 
să se convingă că acea provic 
este pierdută d’a pururea pëfe 
Turcia. E pierdută prin tractati c 
la San Stefano liber consimţi' 
solemn ra tifica t de către Sultani 
pierdută chiar după congresul >s 
Berlin, care i-a creat o situaţie > 
ste putinţă ; pierdută in opinia ,i. 
cilor chiar, cari acum âşl vând jw 
prietăţile şi se duc in Asia. Si Cij 
această provincie, pierdută ori 
cum pentru Turcia, ar mal c8’i 
comisarii europeni să o pue din ap 
sub „autoritatea politică şi m iliţ ii 
directă a M. Sale împărăteşti a f l i  
tanulul/» Ideea ar fi glumeaţă, d U  
nar fi plină de primejdii pentru 
niştea acestor nenorpeite popul, 
şi pentru pacea Europei civilizaţi

Ab uno disce omîtes'. Iată, intt j 
punct, cum se desăvârşeşte op.'jl 
tractatului din Berlin. In mon 
alte puncte este tot astfel, d f»  
nu şi mal râu. Congresul n’a lă l ]  
la spate’l decât numai nişte comilj 
asemenea celeia ce vedem căt e 4t|J 
bine primită in Rumelia râsâriteaiM 
Se înţelege, prin urmare, că cclÉ 
tels Şuvalof o fi avut ideea să insH  
tuiascâ o comisie mal serioasă,] 
comisie generală, pe care „S ta n d a ll 
o numeşte congres, iar corespondai 
tul ziarului „des Débets* o numef 
conferenţâ. Unii diplomaţi insă 
vor putea întreba dacă cumva pi 
acest mijloc, in loc să se desll 
greutăţile, nu se vor opri. PântnA 
cum aceste greutăţi aü numai o 
loare de fapt; nu li s’ar da oare 
o valoare de drept? Aceste greuţnj 
se ating mal de toate punctum 
tractatului dela Berlin; şi oare i 
s ar pune chiar şi acest tractat 
cestiune? Dacă un tractat sau i 
subtractat noü s’ar pune in loc 
celui noü, ar trebui neapărat să t 
respecteze sfalul-quo de faţă. Si cil 
oare ar pierde cu acest sistem? Ri 
sia? ea. care se află la Âdrianop\

FOILETONUL „TIMPULUI«

PESTE CAP
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partea a doa 

G en e ra lu l U e lo rg e
(ar are — Veri arul de erl al .Timpului»)

— El, domnule stiigu onestul Kraass, 
dovada crimei stă togmal in această îm
prejurară, că generalul meii a primit raua 
iu partea dreaptă... Trebue să vedeţi şi 
d-voastră bine că nu putea ţine sabia cu 
măna dreaptă.

Doctorul deţină din cap.
—  <’ ştim ea p.ceasta nn este de resor

tul uită, răspunse densul; eă un pot con
stata d'-iăt ce. văz. Defunctul are o cica
trice largă la braţul drept, o semnalez, şi 
a tatu tot. Acum, daca Se servea cumva cu 
braţul dăng, ori nn te servea de loc, eă 
n’o pot hotărî intr'nn chip absolut.

Examinarea săbiei generalului fose mal 
decisiva pana la nn oarecare pnnet.

Sabia era nouă, aşa precum spuse Krauss; 
muchile erau aşa de lustruit», incăt cea 
mal mică atingere le-ar fi ciupit. Na se 
vedea cn toate astea nicio ciupitură. Prin 
armare nn fusese atinsă de nimio, nn se 
ci ocnisc câtuşi de puţin ci m te intămplă 
neapărat cănd se face o încrucişare de 
săbii intr'un duel. Comisarul zise:

—  E foarte limj ede lucru, că sabia a- 
ceasta n’a servit in vre nn duel... Trebne 
insă să adaog că nn se bate cineva in dnel 
totdenna cn armele sale şti ii mal mnlte 

exemple...
Doamna Delorge, cn o mişcare repede, 

opri scurt aceste citaţii, zicănd:

—  Fie ş’aşs, admit pentrn moment că 
bărbatul meii s'a bătnt şi s’a bătut cn 
armele altuia; atunci insă pentrn ce sa
bia lui era scoasă din teacă?,.

Insă comisarul de poliţie nn era un om 
care să sufere a i se pane părerile in dis
cuţie, şi cn nn ton sec, sise:

—  Destul i-atfita. Nn crez oa cineva 
de aici să aibă gândul a’ml pune purta
rea la regnlă. Ceea ce trebue făcut se va 
face; justiţia n’adoarme niciodată, şi dacă 
’ n adtver s’a sevărşit o crimă, crima va 
fi şi pedepsită.

Vorbind astfel, omul nostrn veri iar sa
bia in teacă el, şi o pecetlui, topindu’şi 
oeara la luminările ce ardeal! la capul mor
talul, şi zise că o pecetlneşte ca să poată 
servi la nevoie ca lucra de convingere.

Doctoral, din parte'!, eşî isprăvise lugu
bra datorie şi întinsese la loc coperitoa- 
rea peste corpul cel mort al generalului.

Atunci aşternută repede formlele obli
gate ale procesului lor verbal, şi, salntănd, 
se retraseră cn acelaşi pas solemn cn care 
şi intraseră.

0  mie de amănnnte de ja le  reclamai! de 
astă dată pe doamna Delorge; numai in 
romane, durerile cele mari nn sunt turbu
rate de griji vulgare şi de cerinţele nri- 
cioase ale civilizaţiei. Viaţa reală are alte 
cerinţe...

Singură, fără rude, fără prieteni pentrn 
a o scuti de nn prisos de durere, nenoro
cita văduvă avea să se preocupe de decla
raţiile la primărie, de cele trebuincioase 
pentrn îngropăciune, de scrisorile de invi
tare şi de altele asemenea.

Şi drept calme, intipărirea ce avusese 
Raymond din moartea tatălui săi! fusese 
aşa de violentă, incăt copilul căzuse la onl-

care intr’ un fel de criză nervoasă grozavă.
Cel puţin toate necazurile acestea avară 

o parte bună, adică că doamna Delorge 
n ’avn să se neliniştească de intărzierea ne 
mai pomenită a d-luî Ducondray, care ple
case la zece ceasuri de dimineaţă, şi la 
patra după prănz ăncă nu se întorsese.

Se inoptase de mnlt cănd d Docourdray 
veni in sfârşit.

Dar in ce stare!... Qalben, sdrobit, asu
dat, ploat şi plin de noroii! pănă la ceafă.

— Doamne sfinte 1 şopti doamna Delorge; 
ce s’a mai întâmplat ?...

Din bană inimă, vrednicul bogătaş crezu 
că densul ăl pasă doamnei Delorge, şi in- 
clinănda-se cn nn snris palid, răspunse :

—  S’a întâmplat, că n’am găsit trăsură; 
am aşteptat in zadar vr’o zece obnibnse, 
şi am fost silit să mă intoro pe jos, prin 
noroii! 1 a ! ce n oro ii!!... Dar, nn'i nimica, 
doamnă, misia ăml este îndeplinită, şi dacă 
ămi dai voe, am să încep cn inoepntnl.

Se aşeză pe nn jeţ, ca nn povestitor oe 
pane de gănd să spne nn basma lung. 
Eşi şterse fruntea şi după oe ăşl lua su
flet, începu :

—  Prin armare, ieşind d’aicl m’am dna 
la doctorul Buiron. Nn era acasă, şi sin- 
goinl Ini mi-a zis că n’are să se întoarcă 
doctoral pănă la unul după amiază, cănd e 
oeasnl de consultaţie. Având ăncă doă cea
suri de aşteptat, m’am folosit de această 
vreme ca să mă duc eă dejunez. Intorcăn- 
du-mă la doctorul eătră ceasul arătat, de 
astidată ăl găsii. Doctorul mi s'a părut 
nu om foarte onm se cade. Corn a ansit 
oă sunt trimes din partea familiei gene
rala Ini Delorge, mi-n z is : „domnule, pre- 
simţeam că are să mi se ceară seama de 
amănuntele întâmplării do aznoapte, şi

fiindcă n’aveam încredere iu memoria nu a 
le-am aşternnt pe hărtie, pe cănd ăncă 
mi-erau proaspete in minte.* Aşa este; 
e adevărat, a avut bnnă-voiuţă să ’ml îm
părtăşească şi mie relaţia lui. A  făcut 
ceva mal mult, mi-a iucredinţat-o, şi o să 
ţi-o citesc, doamnă.

Zicănd acestea ăşl puse ochelarii, scoase 
o hărtie din buzunar şi citi relaţia docto
rului aşa precum urmează aci :

Relaţie despre cele ce mi s'aii intimplai 
in noaptea de 30 noembre spre 1 decembre 1851.

»Poate să fi fost oain pela doiă ceasuri 
despre zioă, şi dormeam, cănd auzii su
nând cn patere clopoţelnl. O clipă după 
aceea, slaga mea ămi aduse in casă pe un 
ofiţer tânăr de călăreţi, care mi se păru 
foarte turburat, şi oare ’ml zise :

„ —  Doctore s'a întâmplat o mare neno
rocire... nnnl dintre generalii noştri a fost 
acuma rănit... Pentrn numele Ini Dam
neze!!, vină degrabă!...

Imbrăcăndu-mă degrabă urmai pe ofiţe
rul nostru.

„El mă condnse la Eliseitl, in palatul 
prinţnlni prezident. Intrarăm insă pe scara 
cea mare. După oe treenrfim printr'o curte 
mare, mă introduse la catul de jos, intr’o 
sală vastă, care părea a 6 fost odată pen

tru corpul de gardă. Un felinar, împru
mutat dela grajdul vecin, lumina in acea 
sală.

*T re î oameni se aflai! acolo in picioare, 
vorbind ou oarecare animaţie intre dânşii, 
şi CArI păreai! a fi din clasele cele mal 
nalte ale societăţii. Toţi erai! in haine 
negre.

*La  sosirea mea toţi scoaseră o reola-

maţie de satisfacţie, şi ’mi arătară, intr’ r 
nnghiQ al caeil, întins snb o mantie mai. 
nn ora inibrăcat in haine de general,j| 
care ’ ml spuseră, că se chiamă general 

Delorge.
«Dela ăntăia aruncătură de ochi, văzi 

că rănitul mărise de doă oeasnrl şi mi 

bine.
«Cn toate astea ăl desfăcu! haina şi cod 

statai că primise o lovitură de sabie n 
partea dreaptă, care fireşte trebuia să’ 
pricinuiască neapărat n.oartea grabnică, ;

«Pe  dată intrebal ce s’a întâmplat. 1
«M i se răspunse că generala! Delorge l  

nitul dintre colegii lai, in arma unei in 
salte violente, se coboriseră in grădină ş 
se bătuseră in dnel la lamina unui feli 
nar, pe care '1 ţinea nn băiat dela grajd.

«L a  celelalte întrebări ce mal făcni ni 
mi se dete răspuns, fosei insă rngat să in 
soţeso pe cela dintre domnii aceia, car] 
avea să dacă corpul generalul ni la loon 
inţa lui, şi nn crezul că pot refoza.

„Trimiseră deci să caute o trăsură, irj 
oare aşezarăm corpul generalului şi in cari 
mă sniii şi efi alături ou unul dintre ne*| 
cunoscuţii mei...

«Căt ţină drama), care fa lung, in 
zadar inceroal să scot măcar o ştiinţi J 
căt de mică dela însoţitorul meii. Şi răni 
ieşirăm din casă, după ce ne îndeplinise ,1 
răm misia, dânsul ăml zise: »Poftim  di 
pleacă d-tn cn trăsura, eü remăn pe niofl 
am treabă in apropiere. Atonei ăml data 
doă bilete de căte o antă de franci.

«Ia r efi, intorcăndu-mă acasă am scris 
această dare de seamă, care jn r pe onoarefl 
mea că este absolut exactă.»

n
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f l
la  porţile Constantinopolel) 
tare 86 află in Erţegovina 
[iiia? Serbia, care a primit 
>artea ce i se cuvine după 

l.ela Berlin) Sau Munte neg- 
dac& nu şi-a primit ăncă 

Iţea, a primit cel puţin o 
[inâ dintr’ănsa) Nu; tot im- 
turcească ar pierde. Numai 

Ir  înfăţişa la congres, con- 
1.*ü comisie , intr’o situaţie 
decât cum era in mouien- 

lairil congresului delà Ber- 
jru ce) Pentru că cea mal 
[ie din clauzele acestui trac- 
'I eraă contrare, s’iiù in
şi pentru că mal toate cari 

[orabile nu s'aA adus la in-

este situaţia. Tot ce am 
I să fie bine inţeleasă. Rămâne 

ÎHBsiibitelor puteri să spue, dacă 
potrivit a se duce la noua 

ll, unde poate că vor fi

I
ii®

p  ■ \-lui ministru do justiţie citrs d-niî 
||t procurori de curţi ţi tribunale.

nols,

lunea lnfirel in stăpânire a Do- 
I lengă orgauizaren diferitelor 
pblice, este necesar ca justiţia să 

_j poate de bine alcătuită ţi re-

§ pentru a’şî putea exercita, după 
rine, acţiunea moralizatoare a- 
ilaţiunilor din acea parte de loc, 
|A resele şi a le ataşa de noi 

^  V  stea şi respectul ce inspiră tot- 
I ilKbvnă şi imparţială distribuţinne

m i sjange la acest rt zultat, ara 
l i  cononrsnl tntulor bărbaţilor 

pi, pe lingă experinţa şi cnnos- 
fisarii unor oameni de le g i, o 
exemplară şi cea mal nerepro- 

stitnte, căci numai prin aseme- 
I I ţ i  se va putea atinge scopul ce 

* ce urmărim cu toţii.
i duri, domnule, vă rog să cău- 
informa şi să 'ml recomandaţi, 
S scurt termen, cari sunt bărba- 
nmscripţinnea d-voastră, fie din- 
foncţionaeî ca ii întrunesc con- 

[cernte şi snnt demni do increde- 
a pune într’ănşil. Ga această 

I veţi comunica şi notiţe des- 
safi actele lor de servicii fi 

paturile ce doresc să ocupe. Pen • 
prea acelora cari ar 6 la inălţi- 
jciuarilor ce voesc să le dafi şi ar 
treacă ia Dobroges, sunteţi au
le pune in vedere că tratamen- 
lo de Dnnăre vor fi îndoite do 
Spnnzetoare in ţară.
, d-le asigurarea distinsei mele 
ţiănl.

A pn. EugeniU Stătescu.

^  [

C R O N I C A

Je. — Primindu-se demisinnea d-lul 
din postul de ministrn al ooite- 

atrncţinnel publice, d. I. C. BrS- 
•rcşedintele consiliatul şi ministrn 

Iilor publice, este însărcinat cu in- 
ninisterulu! instrucţiune! publice.

’ ■ - Un credit estraordinar de lei 
Sta deschis ministerului afacerilor

străine, pentrn plata cheltnalilor comisin- 
nel însărcinată să sprijine interesele ţărel 
pe lăngă comisionen europeană de delimi
tare intre Dobrogea şi Bnlgaria.

*

O nenorocire norocita. — In Craiova un 
copil ca de cinci ani, ul moaşei Rifen, e- 
vreică, la 19 octomvrie, oăzn dela al doni- 
fea etaj, după fereastră, pe strada Mado
na in spinarea Ini Moise de Maifl, şi din 
spinarea lui, pe pavagiul de peatră. A- 
cea tă cădere i’a cauzat mal multă spaimă 
de căt răii, căci este sănătos.

Dacă căderea ar fi fost d’a drept pe 
peatră, de sigur 81 ridica mort.

Iată dar o nenorocire norocită.

Anghina. —  In judeţul RomanaţI plasa 
Oltu de Sus, ni se spune de oameni lo
cuitori prin acele oomnne, că angina se
ceră intr’ un mod îngrozitor cop il, şi că 
administraţia nn a luat nici o măsură ca 
să trimită doctor! spre a intimpina rSQl 
pe căt puterea ştiinţei permite. Ni se spune 
ăncă, că primarii acelor comune nici nn 
vor să raporteze despre această boală cire 
le s* ceră copil.

Comnna Şopărliţa este reă băntoită şi 
nici nn medic nn sa vede p’aoolo.

,01 eonul* 

e
Spargere.— In noaptea de 30 ale córen

te! s’a spart comptoarul d-lnl Lumbrinidi 
din Galaţi, şi s’a furat pe lăngă 27,090 
franci in anr, argint şi bilete ipotecare, 
şi 14,000 franci in bonnri domeniote n 
1000 franci nna, a căror serii şi numere 
snnt: seria 001421, No. 014208; seria 
001563, No. 015420; seria 0015630; suria 
002277, No. 022761; seria 006123, No, 
061224; scrin 006123, No 061226; scria 
006350, No, 062494; seria 006365, No. 
063500; seria 006949, No. 069287, pre
cum şi donă-zecl mii in bonnrf rurale, cu 
nnmerile următoare: seria A  No. 3215, 
No. 40072, lei 5,000; seria A No. 2462,
No. 28422, lei 5,000; seria A No. 2462
No. 28425, lei 5,000: seria A No. 2968
No. 35449, lei 5,000, ţi 1,000 franci in
obligaţiuni municipale de Bucureşti.

Ministerul publică aceasta pentru cu
noştinţa acelor ce li s’ar oferi spre cum
părare din citatele efecte forate, pentrn a 
denunţa pe vânzătorul acestor.

Administraţia, prin telegramă, a luat 
măsuri a se prevesti toţi d-niî prefecţi.

*

Consiliile de liquidar ea reehisUiilor.— Con
silia! miniştrilor, prin jurnalul No. 2, in- 
ohelat in şedinţa din 5 octomvre anul cu
rent, a autorizat ca comisi añile de liqui
dare» recuiziţiilor să continue cu lucrările 
lor ăncă o lună, socotit de la 8 ale cu
rentei, epoca eapirăreî termenul ul prevăzut 
in înaltă ordonanţă No. 2,013.

Acepstă autorizare s’a dat avăudo-se in 
vedere atăt imposibilitatea in care se gă
sesc parte din comisiunile de liqniilarea 
reenisiţiilor militare de a sevărşi lucrările 
lor păni la 8 octombro curent, căt şi co
municările de la mal malte conmina! de 
ionidare, cerend să li se acorde încă nn 

termen pentru a putea săvărşi lucrările.
Consilia), nnindn-se ca opinia d-lnî mi

nistra de r«sbel, a aprobat propunerea d- 
sale„ ca parte din comisiunile de licui- 
darea reenisiţiilor să fie autorizate a con
tinua cn lucrările lor ăncă o lună dar nu
mai in judeţele aceluia unde au s-zisa pre
lungire va fi neapărată.

îndată după deschiderea sesiunel viitoare 
a Corpurilor Legiuitoare, d. ministru de 
resbel, espuindu-le motivele, va cere un bil 
de indemnitate.

J
• t> 

: -
Iţ e a  l i t e r a r a

» i io vestea unul om leneş
— . . .

i'.\ era odată intr’nn sat un om 
v l ' de leneş; de leneş ce era, 
d ¿îmbucătura din gnră nu şl-o 

{%. Şi satul văzând că acest 
se dă la muncă nici in rup 

tulul, hotărî să 1 spânzure pen- 
nu mal da pildă de lenevire 
fa. Şi aşa se aleg vre-o doi 
i din sat şi se duc la casa le- 
j, ăl umflă pe sus, &] pun jn. 
iar cu bol, ca pe un butuc ne- 
||v, şi hal cu dănsul la locul de 
(rătoare.
era pe vremea aceea.
'rum se întâlnesc el cu o trft-I

care semăna a fi bolnav, întrebă cu 
milă pe cel doi ţărani zicând :

-— Oameni bunii se vede că omul 
cel din car bolnav, sărmanul, şi-l 
duceţi la vr’o doftoroaie undeva, să 
se caute.

,Ba nu, cucoană, respunse unul 
dintre ţăran!; să ierte cinstită faţa 
dumnevoastrft, dar aista e un leneş, 
care nu credem să fi mal având pă- 
reche in lume; şi-l ducem la spân
zurătoare, ca să curăţim satul de-iin 
trândav.

— Alei! oameni buni, zise cucoana, 
infiorândc-se* păcat, sărmanul; să 
moară ca un căne tărâ de lege! mal 
bine, ductţi-1 la moşie la mine; 
eacâtâ curtea pe costişa ceea. Eă 
am acolo un hambar plin de pos
magi ; ia aşa pentru împrejurări 
grele, Toamne fereşte!— A mânca 
Ia posmagi, şi-a trăi şi el pe lângă

D I V E R S E

Atentatorul Moneasi. *Jarual des Debats» 
primeşte următoarele amănunte asupra a- 
tentatorului Oliva Monoasi: Juan Oliva n 
născut la Cabra in provincia Tarngon la 
15 Noemvrie 1855, n’are deci nici 23 sui. 
Părinţii Iul, cari trăiesc ăncă, sunt oameni 
foarte cum se cade, trăiesc din produsul 
uuel mici proprietăţi şi se bucură de mul
tă stimă. Ei afi şase copil; patru fiice şi 
doi fii, din oarl cel mnt mare e negustor 
onest la Tnrragon, al doilea e Juan Olivn. 
Acestui din urmă părinţii voiră a-i da o 
bună educaţie ştiinţifică, deci il triuris-iră 
in institatnl provincial nnde ’nvăţâ lati
ni şte şi spanioleşte, dar negăsind gust I» 
ac ste studii, se puse pe matematici. Ne
sociabil şi indărătnic, nu ejunse la nimic 
şi se hotărî să părăsească cu totul stadiile, 
de şi profesorii observară oarecare talent 
la el. Intră intr’un atelier de sculptură, 
Apoi iutr’o tipografie, unds rămase puţin 
timp. Oliva citea cu mare prfdilecţinn» 
scrieri literare şi ziare politice de-o nnauţă 
foa'te înaintată.

Opiniile sale erafi atăt de radicale, incit 
d. Pi y Margall era in ochii săi reacţio
nar. După ce-a părăsit tipografii«, se ’n- 
toarse la tatăl sătt şi se ocupă mal mult 
timp cu agricultara; dar findcă acolo nu 
’şl putea indeplini setea de citire, c&cl nu 
veneai! fol provinciale, el merse la Torra- 
gon Ia frate-săd. Sfaturile acesta! din ar
mă şi îndemnările de-a se intoarce la ca
lea muncii oneste nu remns ră fără efect 
Bsupră-i; intră in sirvicinl unui dogar 
(bntnar) din Cale Sun-Jose. N* ajungând ul 
sin.bria ce i se plătea acolo, pentru a trăi 
bine şi aşi cumpăra cărţi, lnâ servicii in 
armată in maiii 1872 şi anume intr’o com
panie de vănătorl de munte, şi di-veni 
viata voiai comandantului companiei, unul 
anume FerraB. Cu această ocazie, se zice că 
Oliva s’ar fi purtat foarte bine. Compania 
avn la Wmlrell o luptă crăncenă cn car- 
nştd, in care Terras fu ncis. Oliva s’a 
purtat vitejeşte şi pănă la oel din urmă 
uioment s'a luptat cu un coraj desperat 
pentru stăpăuul şi comendantul său. După 
această faptă, el 'şi părăsi compania, in 
care purtarea sa a fost totdeauna de mo
del şi se intoarse la Tarragon Ia meşternl 
dogario. Lncrnl său era bnn, numai lucra 
puţin şi citea cn atăt mal mult. Era tot
deauna intnnecos şi tăcut, de şi la o samă 
de ocazii arăta o mare susceptibilitate. 
In toate serile mergea Ia cafenea, nnde 
citea intr’ on colţ gazetele, etatea pe găn- 
dnrl şi se ferea de orice conversaţie. In 
zile de sărbătoare 'I vedeai citind in loca - 
lnl sen. Deşi căştiga puţin, totuşi intre- 
ţiuu multă vreme relaţii cu o servitoare 
şi cănd veniră armările, o luă de nevastă; 
nnnl din motivele pentrn cari a’a stricat 
cn familia. Acuma cănd pentrn a-şî ţine 
casa, trebuia să muncească mai mnlt, se 
tănguia asupra muncii şi privaţiunilor e- 
xistenţei sale, cari corespundeau atăt de 
puţin cu înclinările sale şi cn obiceiurile 
sale şi cu obiceiurile de mai nainte. De 
mal multe ori spuse, că voieşte să ’şi ia 
viaţa. Pistotul cu care a voit să impuşte 
pe rege, l-a luat de Ia nn amic după o 
ceartă; arma na s’a găsit nici pănă astăzi.

*

Sesiune din anul acesta a Congresnlnt 
I naţional bisericesc al romăuilor din Ar
deal şi Ungaria s’afi terminat lnnî in 23 
oct. O ni are parte a deputaţilor atăt cle
rici căt şi mireni aii plecat ăncă in acea 
zi spre caso. D-ni episcop! al Coran sebe- 
şiulul şi al Aradului att p i cat marţi, cu 
acelaşi tren, cu care plecă şl baronul de 
Ringelsheim fostul comandant militar al

iscare era o cucoană. Cucoana 
in carul cel cn bol un om, casa mea”  că doar ştiA fă nu m’a

Transilvaniei, care a fost transferat ia 
Brnnn. Din partea garniz->an< I a ieşit la 
gârfi o companie de onoare eu stindardul 
rugim* ntnlul şi cu mozioa militeră, ir.ainee 
de a pleca trenul execută înaintea pero
nului mal multe pieer muzicale* iară bi- 
ronuln! Ringelsheim in cnpep începu săr
bătorescul imu poporal. La plecarea iubi
tului şi stimatului comandant aii fost pre
zenţi toţi general! ofiţeri şi intreg corpul i 
ofiţerilor, iară din partea ţivilă autorită- I 
ţii-, cn comitetele suprem şi cn primara! 1 
cetăţeni in frânte, mal urniţi reprezentanţi j 
al corporaţiunilor locale şi nn mare nu-j 
măr de public de ainbe-euxe. L  i semnalul 
dat pentrn plecare, gara resnnn de sincere 
şi puternicie strigări de nrnle , rep.ţite , 
pentrn ilustrul călător, ce se despărţea din 
mijlocnl nne! poporaţinul şi dintr’o p ro 
vincie, nnde in decorsnl inaltel, delicat* I 
şi inportantel sale fnneţionari iu care de 
8 ani de zile n ştiut s '-ş l căştigc simpa
tiile atăt ale armatei, şi ale popor-iţinnei 
ţi vile fără de*>s-bire de naţionalitate. Noul 
comandant militar al Transilvaniei gene- 
rr-Iul Baner se aşteaptă s- sosească.

(»Observatorul*)

ExpeMftune in regiunile arctice. — In pri
măvara annlnl 1877 o expediţinne la po
lul nord a fost preparată in America prin 
ingrijirile căpjtannlni II wg.te. Planul In! 
era de a face o nonă ineirc- re in străm- 
toarsa In: Smith, stabilind mal intăitt o 
colonie de 50 oameni experimentaţi in 
baia Descoperirii, la 81 grade 44 minate 
lăţime nordică, chiar in locul unde a i r- 
nat vasul en g lz  Dlscovery in iarna 1875- 
1876. Un slt stabiliment era să fie formut 
la capnl Iosepb-IIenri, la 90 mile la nord 
de precedentul, şi nn fir electric era eă 1» 
pună in comunicare.

Căpitanul Howgate consideră ca pro-, 
babil că la o epocă a annlui vaste întin
deri de apă reuaăn deschis- la nordnl ca
nalului Ini Robeson, şi că prin acea parte 
ar fi posibil d’a ajung-* la pol. El crede 
asemenea că ixistă nn oscat la 85 grade 
lăţime nordică, nnde ar putea fi stabilit 
al treilea depozit; şi chiar cănd nu s’ar 
găsi pe apă nicio trecere liberă,spre nord, 
el crede că gbiaţa trebne să fie de ordinar 
mult mai unită de cnm aii găsit’o mari
narii vasului A lieri, şi că intrebuiuţănd 
câni spie a trage săniile, s’ar ajung-: la pol.

Ca preliminar a realizării acesta! pla >, 
căpitanul Howgate a espediat in baia de 
Cumberland, la începutul lui Iulie 1877, 
vasul Florenţa, comandat de îndrăzneţul 
eăpitan Tyson. Acesta avea de misiune de 
a prepara căile şi de a aduna elementele 
necesare pentrn expedfţiunea principală, 

! angajând călăuz! cscbimol şi procnrăndnşî 
câni, pelăriT şi sănii ce trebuiai! să fie pre
date Ia Disco, capitala Oro nlandtl sep
tentrionale, prin lâna lui august.

Dnpă 14 luni de absenţă, Florenţa s’a 
întors in Ptatele-Uuite. Căpitanul Tyson a 

! dat deja detalia interesante esapru călă
toriei Bale. La 2 august 1877 intrase in 
baia de Cumberland. Acolo angajase >s- 
chimoi şi cnmpărasa bărci. Apoi a’a iu- 
dreptat spre baia lnl Annatock, nnde pe
trecut iarna 1877 — 1878 şi toată primă
vara, ocupat a face provisiune de pe! da 
foce, de haine şi de instrumente de tot 
Asini.

La finea iernaticului Florenţa reluă dru
mul Groenlandei; el arnncâ ancora la Disco 
la 31 iulie 1878 şi aşteptă acolo pănă la 
22 August sosirea vasului căpitanului 
Howgate, care trebuia să intre de acolo in 
strâmtoarea Ini Smith prin baia Lady 
Franklin. Acest vas ne putftnd părăsi por
tal New London din Statele-Unîte din

mal perde Dumnezeii pentru o bu
căţică de păne. Dă, suntem datori 
a ne ajuta unii pe alţii.

,1-auzI, mâl leneşnle, ce spune cu
coana ; că te-a pune la coteţ intr’un 
hambar cu posmag!, zise unul dintre 
săteni. Iaca peste ce noroc al dat, 
b&tâ-tu intunerecul să te bată, uri- 
ciunea oamenilor I Sal degrabă din 
car şi mulţămeyte cucoanei că te-a 
scăpat dela moarte, Şr-al dat peste 
belşug, luându-te sub aripa dumi- 
sale. Noi gândeam să-ţi dăm sopon 
şi frânghie. Iar cocoana, cu bună
tatea i'umisale, ăţl dă adăpost şi 
posmagi; să tot trăieşti, să nn mal 
mori. Sâ-şl pue cineva obrazul pen
trn unul ca tine şi să te hrănească 
ca pe-un trântor, mare minune I şi 
asta! dar tot de noroc să se plângă 
cineva. Bine-a mal zis, cine-a zis: 
,râ boii ară şi caii mănâncă. Hal, 
dă respuns cucoanei, ori aşa, or!

aşa ; că n’are vreme de stat la vorbă 
eu noi.

„ Dar mueţi-s posmagii, zise atunci 
leneşul cu jumătate de gură. fără să 
se cârmească din loc.

—  Ce-a zis, întrebă cucoana pe 
săteni)

»Ce să zică, milostivă cocoană, 
respunde unul; Ia întrebă, că mue
ţi-s posmagii)

— Va! de mine şi de mine, zise 
cucoana cu mirare; încă asta n’am 
auzit! Da el nu poate să şi’i tnoae)

»Auzi, măi leneşnle: te prinzi să 
mol posmagii singur, ori ba I

—  Ba, respuuse leneşul. Trageţi 
mal bine tot inainte ; ce mal atâta 
grije pentru astă pustie de gură.

Atunci unul dintre săteni zise cu
coanei ;

—  Bunătatea d-voastrâ milostivă 
cocoană, dar degeaba mal voiţi a 
strica orzul pe gâşte. Vedeţi bine

ca'-za intărzieri or exp«diţiani;, răpitunul 
Ty oo ş’a coi-tinn t dromiil.

La 3 sofiUmbre sa in’ ors s-î in boia <1 
C-'inb riand şi la 23 sejiUmbre tr<cnt de- 
bareb la St -Jo n din PiniSiitnl-NuO. Din 
pniiotnl do v.dert- sciinţibc aceasta câ.e 
tari1* preliminară a dat câteva rezultate 
inh-res-inte. S’a adns intre a te cnriosităţl 
fer n rt'o ric , nn t-norm sch-lot de balenă 
şi cinci specii d- paseri necunoscute pănă 
astăzi. »V . C.*

ULTIME ŞTIRI
(18 Boembre, amiaiizi)

Corespondenţa din Franţa.—  Raport,.i f i  
ont de combin biu(-t,ră nsupra ministe
riala! î.facarjlor străine, ► u t r.s nt.
pet.tracă intră in amănuntele none! org>. 
nizaţii diplonr ticii din Orient.

Independenţi —  rsounoscută — a Rimă 
nici, S rbie* şi M inten-grnlnl, constituirea 
Balg.iria! i i principat antonorn sob suze
ranitatea înalte! P o rţ i: formarea iu su
dai Balcanilor, a anei provinţii numită 
Rnmelia-ră-nrit'snă, pnse sob nntoiitatea 
Snltannlul dario condiţiile nuel auto ;o ii 
administrative, in fine ecainnea cătră Ru
sia a mal multor teritorii din Asin, tonte 
dispoziţinnils acest -a ronsti uesc o nonă 
stare politică, care obliiră pe guvern ■; 1 Re
publice! d-'-a modifica natura nuni număr 
de postări, clas te pănă acnm« in servi
ciul consular, şi a da Bervicinlai aci-staU 
in mai uiu'ta reşedinţe o est nsinue pro
porţională ca importanţa ce-uQ câştigat.

In România consulul genera- va fi in, 
locuit priutr’ nn mit i-tru p eniootenţiar 
ca pautumente de 50,000 franc!

In Seibia va fi nn şef de misiune po
litică cu 30,000 de franci.

In Mnntcnegrn un insărcin:t sp cial cu 
afaceri cu o leafă de 22,000 d i franci.

In Bnlg.iia  la Sophia va fi nn agent 
diplomatic, plătit cu 20,00 > de franci.

Vice-consulutul din Fiiipopoli capittla 
Rnmuliel resăriteue va deveni consolat cn 
16,0000 de franc!.

Se vor stabili vicc-consnlate la Rascinc 
Vidin, Vurua şi Burgas cn lefi de 10,000 
şi de 8,000 de franci.

Londra, 18 noembre.
* Globe» annnţă că lord Loftns, ambaza- 

dor al Eugliterel a Petersbnrg a primit 
la 9 c. o telegramă din Livadia, in care 
i se dă asigurarea formală, că împăratul 
Rnsiel doreşte a executa cu fidelitate tra
tatul dela Berlin şi a grăbi astfel o paci
ficare generali, dorită ds toată lumea. Im- 
ratul ăşl exprimă speranţa, eă nici un 
funcţionar nn va lipsi dela îndatoririle 
sale in această privinţă.

BTBLlOGliAFlE
N. Creţulescu. — Anatonia des

criptivă. Voi. 1 Osteología, Artbrolo- 
gia, Miologia.

Pentru completarea volumului 1 a 
acestei Anatomii, mal mijlocind în
târzii re cu publicaţiunea intregel 
Miologil. s’a crezut avantagios, mal 
cu seamă pentru studenţii in medi
cină, a se pune la dispoziţiunea pu
blicului partea din acest volum pu
blicată pănă acum, şi care conţine 
Osteología, Arthrologia şi parte din 
Miologie. Va fi lesne in urmă ace
lor cari işl vor 6 procurat această 
mare parte din volumul I. a şi-l A 
completa prin restul Miologiel, înda
tă-ce va lua sfărşit publicaţiunea el.

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

că nu-1 ducem noi la spânzurătoare 
numai aşa de flori de cuc, să i luăm 
năravul. Cum chitiţi) Un sat intreg 
n’ar fi pus oare mână de la mână. 
ca să poată face dintr’âdsul ceva) 
Dar al pe cine ajuta) Doar lenea’I 
împărăteasă mare, ce’ţl baţi capul !

Cucoana atunci ca toată bună
voinţă Jce avea, se lehămeteşte 
de tot, zisând:

»Oameni buni, faceţi cum v’a lu
mina Dumnezeu !*

Ear sătenii duc pe leneş la locul 
cuvenit, şi-l fac felul. — Şi ea< a 
aşa an scăpat şi leneşul acela de 
săteni şi sătenii aceia de dânsul.

Mal poftească de acum şi alţi le
neşi in satul acela, dacă le. dă mâ
na şi I ţine cnreaoa.

Ş’am încălecat pc o şea. şi v am 
spus povestea aşa.

I .  Creadgd.



T I M P ü I

R E G IA  M O N O P O L U L U I  T U T U N U R IL O R
T A R I F

de p re e iu r ile  f ix a te  de co in is iu n ea  de a r b it r i  cu ca re  r e g ia  
m on op o lu lu i tu tu n u r ilo r  va  p lă t i tu tu n u rile  in d ig en e  c a r i se 

v o r  c u lt iv a  ş i accep ta  pe com p tu l sfiu d in

R E C O L T A .  A N U ' L I J I  1 8 7 9 .
I. P entru tutunurile cari se vor primi după ferbere in tîncurI: 

Zona I. qualitatea I, ocaua l e i ....................  2 50
„ „ B n , „ „ ................................................... î  80
„ „  „  m , „ „ ..................................................—  90

Zona II. qualitatea I, ocaua l e i ........................................... 2 —
B n „ II, „ „ ................................................ 1 50

„ n i,  „ ............................................... —  80
Zona in . qualitatea I, ocaua l e i ........................................... 1 7 5

„ „ n , n „ ........................................... î  25
„ „ „ m ,  „ „ .......................... « . . .  —  70

îl. Pentru tutunurile ce se vor primi înainte de ferbere fara dosebire

IN CUALITAŢi.

Zona I, ocaoa bani ..........................................   —  85
Zona H, „ „ .............................................................—  80
Zona II I ,  „  „ . .. ..........................................................—  70

Acest tarif se publică spre cunoscinţa d lor cultivatori a căror recoltă se 
va primi de regie în conformitate cu disposiţiunile prescrise de lege şi regu
lament relative la cultura tutunurilor.

R egia monopolului tutunurilor 
p. Controlor general, P. 1. Georgescu. Director general, R. H. Lang.

No. 3,215. 1878. Oetombre 80.

MINISTERUL FINANCELOR
Direcţiunea generală a vămilor şi contnbuţiunilor indirecte.

Presentul tarif s’a vetjut şi aprobat de noi, ministru fmancelor, conform 
art. 97 din regulamentul de aplicaţiune al legei monopolului tutunurilor.

Dac In Buroresol la 30 Octombrie 1878.

Ministru I .  C&mpineanu.
(L . S. M. F.) Director general, D. Protopopescu.
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a tuât In

Turnii-Severin, Strada Aurelian No. 5
in deplină lucrare, in a/itopiere de gara calei ferate şi Agenţia capotelor 

pe Dunăre, purtând firma

a :, a*.
Veu^iiren va avea loc ca bau de minori înaiutea Onorab. Tribunal 

Mehedinţii Secţia l-a  in 4'0B de 15/t , Decembrie 1878.
Pentru condiţiunl şi d»tailiuri a se vedea la localul fabrice’ orîn  t6te 

filele de la 9— 12 dim inua şi de la 3— 7 sera.

Tutorele L. DE B1E.(<»19— 14)

0(XXX-*-XXXXX-9-XXXXX-t-XXXXX?\
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Aii o ca -onâre la (.unoscnsţa amatorilor c& &m de vânzare, o 
colecţii se de copaci roditori toţi altuiţl de jos, ş anume:

PEHl touă-jc cl-ji-opt «pecii din cele m tl alese din Franoia 
91 belgia.

MERI irel-g'cl-şi-fdae specii din cele mal fiu? din Francia, Belgia 
ţi hngliierel.

PERSICI din cea mal renumit& grădini din Montreuil, fructul ea 
totul fxt-aordiBar ea mărime ţi parfum.

SPARANGEL plan e oe 2 ani forfc* producetdre din speciile alese 
de la cel mal vestiţi cultivatori de la Ar gen te vil le care a ti pro* 
dus Sparangel de o m&rime grosime ţi gust care a c&ţtigat admi
raţi unea amatorilor.

r RĂGI fruetul fdrte mare delicios parfumat.
SMEURÂ fructul mare froriificA p&nă la line.'e tdmnel. T6te ac ste 

spee 1 au dat resultate ren areal»le in grădina d-lul Philippescu.
TRANDAFIRI un ¿sortiment din cele mal alese şi mal frumdse 

din Francia, Belgia şi Germaria, înalţi cu cordnă de 2 ani altuiţl 
şi mal b ne de OCO trandafiri in geveci uri pentru gropari alese 
din »peciile cele mal from6se.

SEMINŢE DE CANTALUPI din vestita colet ţi une cu ti vată in a- 
cestă rrAdinA ; in paqaete.
r ACUM FUND TIMPUL PLANTAŢIl'NILOR rog a se grăbi comand ele. 
IVniru preţiurl şi detalinri a se adresa la sub-tcrisal;  ca a dstA 
ocasiune exprim gratitudinea mea onorabilelor persdce, oare in- 
curwjind silinţele mele, m’ati onorat ca scrisori de mulţ&mire.

a
X
X
X
X
I

I
X
X
X
X
X
I

La td inioiitraţiii {¡a iu lu i »Reaboiul* se 
află da vânzare :

D I C T I U N A R I U L

M i M i

LIMBEI ROMÂNE
O- L 0 8  A . H  X TJ.

După insircinarea data e

Societatea Academică Româuă
de

A. T. LAURIÂN şi I. C. MASSIMU
43 EASCIOULE.

Ou preţul de L e i  noi 60 I »  loc de 72.
Adm inistraţia.

In  lib ra r i»  Socec & Comp.
spre vân<jare:

H a d u  H n z e s c u
sati

iHAN TĂTARUL
Un volum In 8°, preţni 2 le i noi.

Avend necesitate de un milion 
Cărămizi

predabile succesiv de la 1 Haiti pene la 
1 Angst 1879; Doritori cari ar voi să se 
iusărcint 4h cu predarea lor, sunt invitaţi 
a depune ofertele impreune cu modele la 
biuroul meii situut în Strada St. Vineri 
No. 17, la tote file le  de la 9— 12 ore a. m.

Em. Rosenthal.(8 1 4 -1 )

Bonbóne de plante
CONTRA DDREREI PEPIDLDI

(S P IT Z W E G E R IC H )
pentru vindecarea bólelor de plămâni şi 
de pept, tuşă, tuşă măgărăscă, răguşdlă 

şi flegm élá bronchială.

Panta cea nepreciabilă, care pro
duce natam pentru binele şi vinde
carea omenilor suferinzi, conţine 
intr’insa secretul pani ostădi încă 
nelimarit, a da alinarea grabnică şi 
sigură pelel infla
mate ale flegmei,, 
ale nodalul ultle-

c

julul şi al sistemei gttlcgel, şi prin acesta grăbesce \ 

vindecarea cât se pote mal iote a acestor organe i 
inbolnăvite. Fiind-că noi garantăm la fabricatnl 
nostru pentru amestecarea carată de zahăr şi planta 
de pept (• pitzweg rich), rugăm a observa bine marca 
noştri de ccmerciu Înregistrată la autoritatea comer
cială şi iscălitura pe cartonai, cSd numai atunci 
va fi adevăratul nostru fabricat.

Victor Schmidt & Söhne.
Fabricanţi c. r. priv., Finia, Wieden, ÄUeegasse 48.

Singnml deposit pentru totă România la d-nu 
GUSTAV R IETZ, la Stégul alb, Strada Carol tn 
Bucure» cl.

M A R E  S U C C E S .

V E L O U T I N E
esto o

FĂINĂ DE OREZ V

de o deosebită specialitate, fora fi un, ne- 
simţibilă, preparată cu Bismut, şi posedă 1 
calitatea cea fericită , a da feţei omului. I

FRtSClTATEÂ NATURALĂ
a tinereţe!.

C H ,  F A T ,
Parfumeur la Paris, 9, rue de Paix.

JEAN VERMEULLIN
Gră'ioar la D nu G. C. Philippeaou 

Strada Dionisie Mo. 42. Bucnrescl.

LXXXXX-B-XXXXX-i-XXXXM-XXXX)6/

I ^ O U I »  A  T T  M 2
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1 E R

j  F O T O G R A F I E  ş i  P I C T U R Ă

i
i

X .  F .  I s / L J ^ F T T D I  C o m p .

21, Calea Mogoşioel 21; t Is-â -t Is de co fetăria  Capftş.

Se efectuează orî-ce fel de fotografie şi p ictură, de orl-ce fel de mări ni e- 
modul cel mal nofl şi elegant aprobat în cel mal inalt grad prin care o, 

fe r i  un lucru solid frumos cu fidelitatea a natural.

■ w

Deposit in BucnrescI la farmacia d-lul 
F . W. Ztirner, şi la d-uii Appel i t  C-ie. 1

AMATORir DE JURNALE

Frances? şi Germane
*  I

Sunt tocunosciinţiţl că cu începere de
astăţll vor găsi tn tot d’a-una, la Chioşcul 
din Bulevard de lăngfl fotogra fu l Szat- j 
m ary, afară de jurnalele române, tot fe lu l, 
de jurn >le francese şi germane, precum ' 
din cele germane: Die Truse. Deutsche 
Zeitunj etc.; din cele francase: La France, j 
Mem- rial Diplomatique, etc. cu preţul cu 
care se vând aceste jurnale la locul lor. 1 

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

AUSTTJUSrOITT

In 4ioft do 11 Noembrie ale corentel la 
11 ore de dimineţă ee vinde prin licitaţie 
în sala Onorab. Tribunal Ilfov Secţia I I I  
Moşia Coeni din districtul Ilfov pisa Olte
niţa. —  Calităţile aceşti Moşii saQ publi
cat în Monitorul oficial No. 146, din anul 
1878. —  Doritori să se presinte la Tribunal 
spre a licita. (813— 0)

Doctor B i r l l r 55̂ —luA
biserica Calvină.

rană No. 7, vis-à-vis de

MAG A SINUL DE LINGERIE DIN VIENA
''alea Victoriei (Mogofâi), Palatul „Dacia* (a doua prăvălie de la coltul Lipscan

a D E S F A C E R E  T O T A L A *
cu mare scădere de preciu

iii caisa iraialiroi calai nari ale marfarilr
Cele mal nuol şi cele m ai moderne

â ® M î , I  1 ®  S â l M
P B E C I J  Tb/L

Fuste, Capóte şi Costum uri de flanelă, Camisóue, Ciorapi, G llet 
Brobóde, de l&nâ şi de bumbac, PlapămI de flanelă, Camisóue, Puntului 
şi fuste de I ’ iquet de érnlí, Hăinuţe de copil, mantale de pióle de liane.

L1SGERIE PENTRU BĂRBAŢI, DAME ŞI COPII
Alegerea oca mal bogată şi mare pentra tóte clasele Soc.etăţii.

OLANDA, CHIFFON şi MADAPOLAM ,<
in 16te lăţimile, în bucăţi întregi şi jumătăţi, provenind din f&bricele cele mal re:r- 

mîte de Boemia (Bumburg), Belgia, Olanda, Franoia şi Englitera.

FEŢE DE MESE, Ş E R V E T E PR0SÓPE ŞI BATI SE
de orl-ce calitate şi mărime, batiste franoese de linâ, batiste brodate şi de don 

tele, batiste colorate etc. etc.

GDLIBE SI MANCHETE PENTRU BARBATI SI DAME
<lp oil-ce fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichus de (lenţi 

COKSETTE DE FRANCIA ŞI G eRMMANIA, R o BES DE CHAMBRES,

D e m ie -C a p o t ş , L o n g - S h a w l s , Ş a l u r i  d e  C a c h e m ir  n e c r u . 3

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

esecuta prompt in atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURANT FICSAT
Fuste de flanelă francesă dif. col. a fir. 8. 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lână »  W 9 ,  1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4.51
Flanele de bumbac »  m » „ 1.50, 3.75, 5, 7.
Flanele de lână w m „ » 8, 12. I I
Brobóde de lână fină franci 3.50, 5, 7.50, 9.50.
Plapop'ă de I6n& curată 18 până la 45 fr. 1
Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnrn dame, de flanelă a fir. 8.50, 14, 28, 38.
Camisóue de piquet de érnâ a fir. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piquet de érnâ a fir. 4. 6, 8.25. 
Fuste de piquet de érnâ a fir. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentru dame, de flanelă francesă a fr. 32, 41, 58 şi 7 
.Mantale de píóie de lână fină a fr. 30, 38, 48, 65.
Cămăşi bârbăteBd, de Chiffon simple a fr. 5, 6, şi 7.
Cămăşi bărbătescl, cu pept, galere şi mánchete de Olandă (şi 

gulere) a fr. 7, 8, 9.50. i
Cămăşi de Olandă fină a firq8, 10 şi 15.
Cămăşi de Oxford EnglesescI color, garantate a fr. ~4, 6. S .5 9 .4

,fr. 4,5,677(3Cămăşi pentru dame, de Chiffon cu garnituri şi brod&rie a 
Cămăşi pentru dame, de Olandă simple şi cn broderie a fr. 5.of 

7.50. 8.50, şi 10-50.^.^,.
Cămăşi pentru dame de Oiaâd&âOT brodhril sóü cu dantelă floă. 

fr. 12, 15, 18, 23. _____________
i'â năşi de nópte de dame séü de bărbaţi a fir. 5, 7, 9, 11 şi 1 
C :ui’sóue simple garnisite a fr. 3.50, 4.50 şi 5.50.

A
Ca misóne cn broderie a fir. 4.50, 6.50, 8, 9.
Camisone cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.50, 11,14 şi I 
Pantulonl pentru dame, simple şi garnisiţi a fr. 3, 4, 4.50, şi f i 
Panta Ioni pentru dame, brodaţi a fir. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9.
Pantaloni pentru dame, de Olandă fină cu broderie sóü dentóle a f 

7 50, 8.50, 10.50, şi 12. ____________________________
Fuste de Costume cn plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Fuste Costume cu broderie de Percal şi de Melino a fir. 7.50,9, 11.50, lf 
Fuste cn şlep cn plise, cu broderie §i endentóle a fr. 8.50, 11,15, 18. 21

Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.__________________
6 Quiere bărbătesc! calitate bună In 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Mánchete calitatea I-a a fr. 5.50, 7.50 şi’ 7J50.__
6 Galere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7.50.
G Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50.
6 Batiste de linO adevărată cn tivul lat a fir. 7.50, 9.50 şi !■ 
6 Batiste de linâ cn litere brodate fin a fir. 15, 18 şi~ 22. ■

6 Batiste de copil a fr. 2. 3 şi 4. 1
6 Batiste colorate tivite, calitate solida a fir. 3, 4 şi 5.50.
6 Batiste de Olandă, tivite şi cu margini colorate a fr. 5, 7 şi 9.
Ftţe de mese de Olanda albe de 6 persóne a fir. 5.50, 7 şi 8.5(
Feţe 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, 5
Feţe de mese de Olandă damast 24 persóne a fr. 33, 54, 69, 7
6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 5,
6 Şervete de Olandă damast a 
6 Şervete de ceaifl a fr

___________ 6, 7 şi 8.50.
fr. 7.50, 9, 11 şi 15.

6 Prosópe de aţă curată
3.50, 4 şi 5.50.
\ 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.
1 Bucata de Olandă Rumburg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78,
1 Bucată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.
1 Bucată de Olandă de Rnmburg 3 coţi de lat, 21 coţi de lungi 

a fr. 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. 23, 28, 34 şi 42. 
1 Bucată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33.
Mai multe de 1000 eeti resturi de piezi. Chllon. Oxford ţi Pichet tn oupfine de 5, 6,8,10 şlI 
coţi, te vinde mm elee firte eftin, insă numai pSnă cănd se va sltrşi depositul lenetors.

Magasinnl de lingerie din Viena
Ciulea Victoriei, Palatul »Dacia*, (n doua prăvălie du Ia colţii> Lipre iniM).]

Tipografia, Thiel 4 Weisp, Palatul ,Darj


