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pi »Românul“ in numéral sëû 
octomvrie consacra articolul 
fond cheatinnel agricole, con* 

de căderea agriculture! in 
stră şi cercetând motivele 

►ră că ea provine din lipsa 
ae muncă.
cercetează cauzele pentrn 

a împuţinat intru atăt numi)- j 
elor şi mijloacele pentru in- 

v; a răului.
¡Jtrebue să ël lăsăm cuvântul, 

nu strica ceva din labo* 
Raţionament al antornlnl ; vom 
fxtul, suprimând numai ce este 
ipati ceea ce este o repetiţiune :
aia de căpetenie, zice „Ro- 
I , a dispărerel şi degenerârel 
r este suprimarea înţeleptelor 
î protectoare ce esistafi cEiar" 
jnlămentnl organic, şi mal cu 
l  in măsurile atăt de adânc 
If'toare luate de Vodă Stirbey. 
filamentul organic sta torni* 
x fitul de păşune al vitelor 
rilor pe toate moşiile, şi par- 
3 şi monastireştl, cum eraţi 
u f .
aplicarea aceatnl principii), 

JStirbey, consultând d’a -drep* 
I ţărani, hotărî pentrn dreptul 

1 Jjşune o plată maximum, peste 
wnl n’avea dreptul să treacă 
ora, ce » drept, minimă, dacă 
înşelăm 60 de parale de vită 

dar reşulţatele fură imense, 
binele şi înavuţirea ţârei in 

şi pentru ridicarea popo- 
jjlor agricole in particular.

urmă se desfiinţă regulamen- 
"ganic, şi foarte bine se făcu ;

des6inţarâ şi înţeleptele mâ
nate de Vodă Stirbey, fără a 
ae nimic in locul lor.

dată invoelile lăsate libere şi 
a păşunatulul, cultivatorii cel 
şi mal cu osebire arendaşii 

Iul, profitară de trebuinţa ab- 
i de păşune ce o aveaţi locni* 
spre a le stoarce învoieli rui* 

"¡re.

J'ectul acestei nenorocite siste- 
I vedem acum toţi : cămpiele 

e, mal înainte acoperite de 
ikturl, ce promitea!) avuţia

pentru anii viitori, aă rămas anul 
acesta in cea mal mare parte ne* 
cultivate.

„Din fericire statul este in Romă* 
nia cel mal mare proprietar rurul ; 
domeniele lui sunt imense ; nu are 
decât să înceapă prin a aplica pe 
domeniele sale măsurile protectoare 
şi inavuţitoare, prin care Vodă Stir
bey a rădicat agricultura şi creşte
rea vitelor in toată ţara, şi indatâ 
binele se va simţi pretutindeni.

„Apelăm la iniţiativa domnilor 
miniştri, atât de absorbiţi in ces- 
tiunl esclusivamente politice, ape
lăm la dd. deputaţi, la dd. senatori 
şi la inţelepciunea tntnror proprie
tarilor, şi âf conjurăm să se consa
cre la grabnica rezolvare a acestei 
grave cestiunl economice.

— înşişi proprietarii, in interesul 
general, in interesul lor propiă, să 
admită, să ceară chiar a se pune 
peste toată ţara interzicerea legală 
de a se lua ca plată pentru pâşu- 
nat o sumă mal mare decât un 
maximum hot&rit printr’o lege.“

Iată dar teoriile economice pro- 
povednite de singurul organ serios 
al partidului la pntere ; ăl vom exa
mina, şi vom arăta care este viito
rul ce se pregăteşte prin acest sis
tem pentrn proprietăţi, aceste! te
melii a verlcărul stat orgonizat a- 
ceaatâ chezăşie de ordine şi izvor 
de bogăţie naţională.

Autorul articolului de sigur nu 
este proprietar, şi in or-ce caz nu 
cnnoaşte nimic din cele ce privesc 
agricultura.

On 50 ani in armă România, şi 
mal alea Moldova, hrănea cirezi mari 
de bol, şi creşterea vitelor de muncă 
era poate ramura principală a eş- 
ploataţiunel agricole. Acest fapt era 
foarte natural şi găsim pretutindinl 
unde braţele sunt puţine, câmpiile 
întinse, şi prin urmare pământul' 
ieftin.

Cu cât lucrarea pământului a mers 
lăţindnse, cu cât agricultura >lua mal 
mare desvoltare, cu atăt se împu
ţina întinderea pământului nearat, 
ca atăt creştea chiria pâşunelor şi 
prin urmare cu atât scădea şi nu
măra! vitelor ce se creşteau de spe
culă.

Acest fenomen asemenea il găsim 
pretntindine unde înfloreşte agricul
tura, ast-fel in răt in Belgia şi in 
Anglia boul a dispărut ca vită de 
muncă, ne mal crescânduse de cât 
ca vită de hrană; asemenea in Franţa 
şi Germania; calai a înlocuit boul, 
şi ultimul curent al propâşirel in a- 
gricultnră este inloouirea vitei prin 
mijloacele mecanice.

Prin armare dia aceste rezultă 
că autorul articolului nu are cea 
mal mică cunoştinţă despre condi- 
ţiunile economice ale agriculturel, 
când atribue scăderea vitelor nnor

, motive ce nu au nimic a căuta in 
chestiune.

Măsurile decretate de Prinţul Şti- 
bey erau in adevăr înţelepte, pre
cum cu mirare vedem ca o mărtu
riseşte „Românul* care odinioare nu 
avea dastule epitete la disposiţiunea 
sa pentru a insulta pe acest băr
bat care s’a ilustrat prin înţeleaptă 
sa administrare. Insă suprimarea lor 
era o urmare neapărată a leg**! ru
rale din 1864. Acele măsuri puteau 
să fie bune şi legitime atunci cănd 
proprietatea pământului era imper
fecte, cănd pe fie care moşie erau, 
ca se zicem aşa, căte doi proprie
tari având drepturi şi îndatoriri re
ciproce determinate in mod arbitrar 
de legiuitor. Ele ar fi o ilegalitate 
şi R it anacronism astăzi, cănd par
tea fie cărui este bine despărţită, 
şi cănd (ie care este stăpân deplin 
pe partea sa, fără albe îndatoriri 
de căt acele ce decurg din esenţa 
chiar a proprîetâţel sau din buna 
învoială.

Măsurile de îndreptare ce auto
rul articolului are triatul curaj de 
a le propune, sunt din categoria a- 
celor aiurări comuniste, condamnate 
astăzi nefolositoare, ca vătămătoare 
de toţi ecomoniştil cel mal distinşi, 
fără osebire de opiniuni politice. Ele 
ne aduc aminte acele vestite „at6- 
lie r s  naţionanx* instituite 1» Paris 
in 1848 de dejnagogul-socialisii, Louis 
Blanc, căzute după puţine săptă
mâni, sub. povo.ară ridicolului şi râ
sului Franţei şi al Europei.

Tot asemenea, teoriile de econo
mie socială ale Românului, nu ar 
trebuf să ne facă şi pe noi de cât 
a suride, dacă ar fi numai produ
sul creerilor unul individ izolat; din 
neferioire nu le putem privi astfel. 
Publicate in capul organului celui 
mal fidel al guvernului, ele ne des- 
văluesc vederile bărbaţilor de la pu
tere iu privinţa proprîetâţel. Ata
cările suspendate o bucată de vreme 
reincep; vârful urechel de lup să ză
reşte iarăşi sub pielea de miel. 
Domnul ministru de interne a în
cercat un ăntâl pas pe această cale, 
ce ’i este obişnuită, prin circulara 
d-sale in privinţa viilor, de care 
vom avea a ne ocupa intr'un nu
măr viitor. Astăzi incearcă un al doi
lea pas, mal indrăsneţ prin artico
lul foael sale; începe prin a pro
pune intervenireâ Statului pe do
meniile sale, şi lasă a se intrevede 
curânda intervenire şi in proprietă
ţile private.

Am arătat mal sus motivele ce 
explică Împuţinarea a numărului vi-, 
telor de muncă; ele să aplică la 
acea scădere treptată care rezultă 
din Întinderea agriculturel.

Pentru golul grţzav Insă, ce s’a

produs In acest an, tu aşa măsură 
In căt populaţiuuea rurală să nu 
mal aibă cu ce ara ogoarele sale, 
sunt alte motive. Este mal ântâio 
epizootia care a secerat atâte ze
cimi de mii de bol, aproape pe 
toată lutiuderea României, şi pen
tru oprirea câriea administraţi unea 
n’a luat nici cea mal mică măsură. 
Absorbiţi de politica cea mare, dom
nii miniştrii competenţi nici s'afi 
gândit măcar a se ocnpa de această 
chestiune. Al doilea motiv sunt 
acele grozave rechiziţil de transpor
turi făcute fără chibzuială, fără 
măsură, fără omenie, ast-fel că or 
ce vită de transport se rechiziţiona 
ea nu se mal Întorcea la casa pro
prietarului e l ; boii nici că ajungeaţi 
măcar la destinaţia lor, mureaţi pe 
drum saă de greutăţile transportu
lui, satl de epizootia cu care se mo
lipseaţi trecând prin localităţile bân
tuite de boală. Kum&l acel ce nu 
ad văzut toate drumurile spre Bul
garia acoperite de mii şi mii de hoi
turi, vor cuteza a ue desminţi.

Noi speram ca chestiunea rurală 
este de mult sflrşitâ; dar tn faţa 
încercărilor ce se fac de a o re
deştepta trebue să ne facem dato
ria de a da strigătul de alarmă; 
comunismul nu este o chestiune po 
liticâ, ci o chestiune socială; şi de 
aceea zicem tutulor acelor ce ati < 
proprietate mare sad mică de apa 
rat, fără osebire de coloare politică 
v eg h ia ţl căci duşm anul este la  
poartă.

Serviciul sanitar e reprezentat prin 
următorii d-ni.

Medic principal cl. I dr. Severin, 
şeful serviciului sanitar :

Medic de regiment c). I dr. Ni- 
culescu şeful ambulanţei;

Adjunct cl. I Constantin Profiri» ;
Adjunct cl. II Gh. Alexandrescu.

La 30 octombre trupele noastre, 
cari an destinaţinnea a trece in Do- 
broges, au părăsit satele mici ale 
Bărăganului, in cari erau cantonate 
şi au intrat iu Brăila, nude n’au fost 
tocmai tQcmal bine primite.

Podul abia inceput de trupele de 
geniu era abia de 18 paşi delà ţărm.

Prin lumea militară se Vorbea, că 
poate să stea o lună poate să ier
neze chiar in Brăila.

Efectivul trupei e următorul-:
Gb. Angelescu, general de briga

dă, comandant diviziei I active.
Locot. Colonel Ştefan Argintoianu, 

şef de stat major:
Maior T. Şerbănescu, sub şef de 

stat major :
Căpitan Const. Şaguna, ofiţer de 

stat major:
Trupa se compune din următoa

rele elemente :
Batalionul 4, de vânători.
Regimentul 4, 5, şi 7 de linie.
Regimentul 1 de artilerie.
Regimentul de jandarmi călări fost 

iu Basarabia.
Regimentul 2 de Roşiori,
1 companie de geniu.
1 ambulanţă.

ARCHITECTURA POLITICA

După circulara d-lul ministru de inie n*.

In circulara sa, ministrul de in
terne dă, in privinţa alegerilor co
munale, lumiuârei poporului, etc., 
nişte reţete aşa de bune şi aşa de 
limpezi In cât nici un prefect nu 
va putea invoca vr’o scuză pentrn 
nelnplinirea Înaltei voinţe, nici mă
car senza de lipsă totală de inte
ligenţă. Nn va fi permis unul pre
fect se zică: Eartă-mă, nu m’a dns 
capul.

Ministerul prevăzând asemenea 
obiecţinne, şi cunoscând deja prea 
bine facultăţile a unor din subal
terni s'a coborât până a’I învăţa 
„buchile.“

Ex. Comuna este temelia statului, 
alegerile snnt temelia comunelor; 
libertatea, sinceritatea şi lumina 
sunt temelia alegerilor; instrucţiu
nile, întrunirile Bunt temelia liber- 
tâţel, a sincerităţii şi a luminel... 
acesta este, In substanţă, abecedarul 
architectarel politice.

Urmează tencuiala temeliei, cam 
am zice, adică descrierea sumară a 
mijloacelor de întrebuinţat pentru 
a produce iu toată frumuseţa el 
Întreaga serie a temelielor.

Apoi circulara Încredinţează pre
fecţilor, dinpreunâ cu diferitele ge
nuri şi specii In care se împart şi 
subjmpart. paza libertăţel.

Concluzia e ste : că după atâta 
libertate şi luqţinâ, cetăţenii vor fi 
singuri răspunzători de relile ce se 
vor ivi (oare şi de epizootie î) re- 
mâind administraţia inatacabilă pre
cum este inamovibilă.

Dar să esaminâm mal In amă
nunte cele 10 porunci a noului de- 
calogu.

Art. 1. Comuna este o temelie a 
statului.

O temelie... căte să fie oare in 
totul?

Art. 2. Trebue ca comuna să fie 
bine întemeiată, pentru ca statul să 
fie tare.

Articul absolut necesar şi la lo
cal sâfl după cel dântâl.

Art. 3. Alegerile trebue să fie 
sincere luminate şl Iu adevăr libere, 
pentru ca comuna să devie o ade
vărată temelie.

Aşa dar, sunt două feluri de te
melii, unele adevărate şi altele min
cinoase. Circulara ne recomandă 
foarte pe cele d’ăntăl In virtutea 
înaltului princip de mecanică sta
bilit la art. 2.

Adevăratele temelii să zidesc cu 
un ciment compus de trei substanţe:
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sinceritatea, lumina şi libertatea; 
calitatea I. Libertatea ca şi temelia 
este adevărată saâ neadevâratâ: avis 
foarte important.

Art. 4. Pentru ca alegătorii să 
fie luminaţi, trebue ca prin instruc
ţiune şi dese Întruniri, să ajungă a 
se pătrunde fie care cetăţean că 
căminul fie căruia este comuna, că, 
după cum va fi administrată co
muna, va fi bine saii răO pentru fa
milia cea mică şi prin ea, pentru 
cea mare.

Vine rlndul meşterilor, vrafi să 
zic alegătorilor. Bieţii alegători! 
Ce ideie are circulara de această 
specie de oameni, tare II socoate 
slabi de minte. Ea ordonă că cu 
ocazlunea alegerilor să H se dea o 
întreită porţie de lumină, de ins
trucţiuni şi de întruniri, tot în pri
virea temeliei.

O mică intrebare. Ce instrucţiune 
afl să dce prefecţi!? Se loveşte asta 
cu libertatea alegerilor şi cu petri- 
ficaţiunea administraţiei? Cum voiţi 
ca prefecţii se inveţe pe alţii ceea 
ce nu ştiă el singuri?

Art. 5 — îndemnaţi dar pe cetă
ţeni a se intruni, a desbate şi a se 
lumina impreună in privinţa inte 
reseîor locale, precum şi in privinţa 
candidaţilor ce le iar oferi mal multe 
chezăşii pentru a fi aleşi.

Marele architect trage concluziu 
nile ce decurg naturalminte din 
cursul săă precedent şi conjură pe 
ucenici să uzeze de autoritatea lor 
morală pentru a da vănt alegătorilor 
să se bată cap in cap, exerţiă foarte 
potrivit şi folositor in ajunul perio 
del electorale.

însemnăm insă aici o contrazice- 
cere: Pentru ce prefecţii se indemnl 
pe cetăţeni ? Oare asta nu e inge 
renţă ? De ce sâ-I lumineze ? Una 
din două: ori ştia ort uu ştiă ce
tăţenii, cari sunt drepturile şi da
toriile constituţionale. In primul 
caz, se chiamă moldoveneşte că ad
ministraţia influenţează. In cazul al 
doilea, e o măsură şcolară prea târ
zie, căci nu se fabriceazâ cetăţene 
in două săptămâni, ori de câtă lu
mină şi ori de câte intrunirl ar dis
pune autoritatea.

Cuvântul chezăşii nu e lucru cu 
rat, şi ne pare reu că circulara nu 
ne dăscăleşte mal deosebit. De care 
chezăşie e vorbă ? sunt de toate 
nuanţele şi de toate calităţile, sunt 
in parcuri galbene, albastre, verzi; 
sunt de 20, de 40 safi 100 grame, 
etc. Trebue să fie chezăşie adevâ 
rată şi chezăşie mincinoasă.

In această materie , care a fost 
duhul Decalogului ? Lasă el ca bu
nul simţ se aprecieze? Nu, căci mal 
sus am explicat lucruri şi mal in-

FOILETONUL „TIMPULUI“

PESTE CAP
de

EMILE QABORIEAU

ţeligibile. Voit’afl să [spue că che- 
zăşiele, fie adevărate sad ne-adevâ
râte, sunt de o egală valoare ? Fi- 
vor candidaţii obligaţi să depus o 
chezăşie in bonuri calculată astfel 
ca suma e! să intreacâ mult suma 
veniturilor legale ale comunei? Safi 
chizâşiele însemnează făgăduinţele 
serioase a candidaţilor că vor îm
părtăşi pe fie-care alegător greuta
tea lui cu slujbuşoare, cu diurne 
cu axise şi alte antreprize nevino
vate etc ?

Dar mă rătăcesc in zadar: mal 
la vale găsim respunsul.

Art. 6 7 In alegerile comunale o- 
piniunile politice nu este bine a fi 
puse in prima ordină.

Trebue să cerem mal cn senini 
onorabilitatea cunoştinţa,de trebuin 
ţele locale şi devotament pentru bi 
nele public.

Si pentru ce, mă rog? aţi uitat 
că comuna e temelia statului, că 
politica e temeliatâ statului şi că 
prin urmare politica e temelia co 
■nunei! Dar in cele-lalte alegeri i 
bine ca opiniunile politice să fle puse 
in prima ordină! Cred!

Sunteţi siliţi să băgaţi politica ş 
in afacerile comunale— abstracţiune 
fâculă de teoria temeliilor—căci o 
norabilitatea , cunoştinţa , devota
mentul pentru binele public sunt 
nişte pâserl pe care dd. prefecţii nu 
sunt dresaţi a le vina.

Conchidem âncâ că virtuţile enu 
merate la art. 7 sunt speciale, sunt 
virtuţi comunale şi monopolul es 
clusiv al consilierilor municipali 
deputaţii şi senatorii neavând a res 
punde de cât de^virtuţile menţionate 
la art. 6.

La ce poate servi unul membru 
din comitet sau unul reprezentat 
al ţârei onorabilitatea, devotamen 
tul ect? Cum ar incăpea el cu atâ 
tea bagaje pe uşile camerilor? Man 
dataril patriei vor sosi liberi şi u 
şorl in capitală, cu un mic geaman 
tan unde şi-a invâlit câte-va opi- 
niunl publice.

Cu toate aceste ce devine, teme- 
liele consubstanţiale? Până aci s'a 
probat că comuna şi statul au a- 
oeeaşl temelie şi acum mi se dove
deşte că ceeace e bine pentru stat 
e răii pentru comună, şi vice-versă 
Nu se chiamă asta: a săpa temelia?

Art. 8. — Faceţi mal cu seamă 
cunoscut tuturor cetăţenilor, şi mal 
cu deosebire tuturor sătenilor, să 
nu sufere ingerinţele administraţiu- 
nel in alegeri. Să nu asculte nici 
o şoptă, să nu se teamă de nici o 
ameninţare, să ştie şi să simţă că 
de acum şi el sunt liberi, sunt ma
jori, sunt iubiţi şi respectaţi.

Apa se turbură, circulara intră

general a lai, prietenalai med, sânt in stare 
sa fie şi mai mnlt.

El luâ o priză mare de tabac—căci priza 
la asemenea ocazii mari —- şi zise cn an 
ton im portant:

in nori. Fie-vă milă, d-le ministru 
de sărmanii prefecţi, fiţi mai bun 
părinte; nu-I condamnaţi la o situa
ţie aşa de ridiculâ. Cum? I forţaţi 
la silnica muncă de a spune tutu
ror cetăţenilor, şi mal cu seamă tu
turor ţăranilor: „ Oameni buni, dacă 
voi şopti ceva la urechele voastre, 
voi să le lungiţi pe ale mele ; dacă 
mă voi amesteca unde nu’ml ferbe 
oala, să mă luaţi pe fugă ; dacă mă 
veţi zări pe acolo să mă bateţi măr- 
Nu mă voi mânia de nimic căci 
sunteţi dragii tâtucă-I şi al guver. 
nulul*.

Art. 9.— Aceasta să li se citească 
de mal multe ori la uşile biseri
cilor.

Minunată măsură ca să nu auzâ 
nimenea.

Art. 10.— I)-ta şi întreaga adrni 
nistraţiune n’aveţl decăt a veghia că 
libertatea in alegeri să fie cu săn- 
ţenie menţinută, pentruca astfel a- 
legâtoril să poată să aleagă pe cine 
vor voi având cunoştinţă căci sunt 
singuri respunzătorl, că el singuri 
âşl vor face binele saă râul.

Este traducerea literală a prover
bului francez, „cum âş’asterne cine
va, aşa se culcă*. Prudentă precau- 
ţiune din partea guvernului! 0 sin
gură observaţie :

Credeţi-mă, d-le ministru, mult 
mal bine ar fi cănd administraţia 
n’ar veghia cu atâta sânţenie!

Fac scuzele mele şi cititorilor şi 
d-lul ministru, dacă pentru un mo
ment am incredinţat satirei misiunea 
de a critica circulara cătră prefecţi.

Dar, adevărul este tot adevărul 
fie cu lacrimele in ochi, fie cu zim- 
betul pe buză. Ertaţi-mă că am ris, 
d-le ministru şi permiteţi-ml acum 
să plâng!

Pentru libertatea alegerilor nu ar 
fi de ajuns se suspendaţi prefecţii, 
directorii, sub-prefecţil, supleanţii, 
comisarii, primarii, e tc ; n’ar fi de 
ajuns să i chiămaţl pe toţi din toată 
ţara la Bucureşti şi acolo să’I închi
deţi pe timpul periodel electorale ; 
n’ar fi de ajuns chiar să’I daţi afară 
din slujbă. Pentruca alegerile să fle 
adevărat libere, ar trebui să supri-! 
maţi nu prefecţii ci întregul perso
nal al prefecture!.

Şi nu fac personalităţi, nu mă uit 
numai la districtul nostru. Nu acuz 
pe nici unul in parte: ăl acuz pe 
toţi. Nu-I acuz pe dânşii, acuz si 
stema infernală, sistema impămăn 
tenită la noi, fiară turbată din ghia 
rele cărea nu ştiă când şi cum vom 
scăpa.

Prefecţii nu vor face ingerinţe pen 
tru d-voastră, d-le ministru, dar vor 
face pentru dânşii, căci, el ah crea 
turele şi stâlpii lor care ăl susţin

fără care el s’ar preface in pulbere, 
şi acele creaturi, acel «stâlpi nu-I lasă 
in pace nici zi nici noapte, „daţine 
judeţul pe mână*, strigă corbii!

Nenorocitul prefect îndeamnă pe 
alegători cu atâta bunătate, ve
ghează asupra libertăţii cu atâta 
sânţenie inuât din urna electorală

cam spre exemplu sunt dd. Li vai ■ 
Cerchez, Lnpd, Gorjescu, etc., 1 
purtarea de prin întrunirile publfin 
dintre profesorii noştri, nu maift 
pot avea ca să trimeatS copiii k r  
lele noastre naţionalei 

Să facă profesorii politică, să (I ' 
combată chiar, dar să joace rolul I

ese tocm ai creaturele cu stâlp ii jn | hai,eBCU casapul şi al altor fanaţi I
braţe.

Dar să zicem că prefecţii se vor 
urca la înălţimea d-voastrâ. Atunci 
se vor găsi sub-prefecţl car« vor rea
liza circulara d-voastrâ in profitul lor 
şi vor distribui ocoalele lor respective 
la creaturele crea turelor, la stâlpii 
stâlpilor.

Dacă s’ar intâmpla că sub-pre
fecţil să fie nişte monştri, fiind im
parţiali precum voiţi, atunci nu vă 
t6tneţl: comisarii, primarii etc. sunt 
acolo pentru. . . .  Şi iatăue ajunşi 
la temelie, insă nu la cea adevărată.

V Dimitrie Roseili- Tcfcan.
(* Muncitor nT^».

nenorocire insă portarul veghea. El alergă 
in urmă’ml şi apucăndu-mă de braţ mă 
dete pe poartă a tară, zicând că furnizorii 
nu trec prin curtea de onoare şi că a 
trebuit să mS adresez in otelul vecin...

partea a doa 

Generalul Delorge
(ura are — Veri nrul de erl al , Timpului,,)

Mal albă decăt pănza şi cu ochii plini 
de flacără, doamna Delorge se ridicase in 
mani pe braţnrile jeţului său, şi cn piep
tul înainte, in prada nnei nelinişte sfâ
şietoare, asculta darea de seamă a docto
ralul Bairon.

N’a fost an cuvănt in această relaţie, 
ce apncft prin incorecta el scurtime, care 
să nn’i pară confirmarea prepusurilor el.

De ce misterul acesta, dacă nn fusese 
nici o crimă ? De ce corpul acela ascuns 
intr’o sală de jos, conferinţa acelor oameni 
in haine negre, căutarea anal medic atSt 
de târziii, eşirile şi intrările pe nşl tai
nice, refuzul îndărătnic de a respnnde la 
toate întrebările ?

Astei gandea sărmana femee, cănd d. 
Ducoudray conteni din citire.

— Din nefericire, şopti ea, ar trebni 
să avem mai mnlt decăt presurapţinnî, 
oricât de conclusive ar fi, ar trebni probe 
hotărite, cari să dovedească crima şi să 
sfărme pe culpabil. Da ce să nn le câşti
găm dintr’altă parte ?...

Sosise momentul, in care rentierul să 
triumfe.

—• Le şi am, zise el, şi pentru servi
ciul d-voastră doamnă şi pentru memoria

In două cuvinte, iată faptele: Siguri D. Ducoudray ar fi pntnt să fie mai 
! de a fi aflat de la doctoral tot ce ştia, I scurt poate ; dar el ăşî povestea silinţele
am pşit de la el. Eram satisfăcut deşi n 
tocmai, simţind nesuficienţa informaţinni 
lor mele. Apoi mB resgăndiid : *De ce a 
dici—emî ziseitt—nn m’aş urca la chiar 
isvornl informaţiunilor ? De ce nn m’i 
duce la Elysée ?

Doamna Delorge tresări,
— O ! d-le, incepa ea, cam aî putea 

recunoaşte... ?
El o întrerupse cn nn gest binevoitor, 

apoi urmă mal inte :
„Cănd emî vine o idee şi socot că’I bu 

nă, nn preget. MS aflam pe Rue des Sans< 
sayes ; in trei minute am fost la palatn 
presidenţiel. Hotărîsem să m’adresez la o- 
fiţernl comandant al postnlnl. Era nn om 
inalt şi frnmas cn mustăţi negre, oare me 
mësnrâ cn priviri nn tocmai amicale şi 
părea a nn pricepe din întrebările mele. 
El intrase de gardă la ameazăzi, iar ofi
ţerul, pe care SI înlocuise, nn i-a fost 
spus nimic. Dar cam insistam cn toate 
acestea, politicos dar in mod peremtoriO. 
el mS rugă să’l dau bonă pace şi să pleo 
de la poartă..

Jncepntnl nn era făcnt să inspire cnrsj, 
Dar sunt încăpăţînat.

Era cu putinţă de a intra in palat ? 
Voiam să cero, deci intraiü voiniceşte pe 
poarta cea mare şi strigaiQ : *Furnisor!» 
soldaţii de strajă nu spnseră nimic. Din

a-’l întrerupe ar fi fost o ingratitudine.
— Bâtnt şi dintr'astă parte, armă el 

am luat o hotărire mare. M'am înfipt pe 
trotnar, hotSrit a întreba pe toţi ofiţerii, 
căţî vor fşi. O doamnă 1 militarii de pe 
cănd eram tinăr, eraţi mal politicoşl decăt 
cel de astăzi. Toţi, la căţî mS adresam, mS 
măsurau privindn-mS peste nmerl şi ’mi 
răspundea¡1 in mod brntal : »Ce-mi cân
taţi d-le !... Ce-mi vorbeşti de duel 1... Ce 
ştiu ed !*

Asta era pentrn d-na Delorge o dovadă, 
că ştirea despre evenimentul fatal nn se 
răspândise.

Ea ştia, oă bărbatul el prea era iubit 
in armată pentrn că noutatea morţii sale 
in împrejurări aşa de cnmplite sa nn pro
ducă o mare emoţiona.

— Mereu respins, zise d. Ducoudray, in- 
cepnsem a mS descuraja, cănd iată oă vSd 
venind nn om, cam de vr-o patruzeci de 
ani, îmbrăcat civil, dar dnpă mustăţi, talie 
i d< coraţiî socoteam că-1 militar. Merg 

drept la el, şi făr'a-'l salata, fără nimio 
zio : „domnule, sunt mda cea mai de a- 
proape a generalului Delorge!...« Bl sări 
indărăt; vSzniu oă nu era at&t de rSQ in
format ca cei-lalţl şi nrmaid cn acelaş ton 
brusc: „domnule, ni s’a raportat c'a mu-, 

t  azi dimineaţă, ncis in duel, adică vorbă

Reproducem după „Steaua Roma' 
niel* din 31 octombre următoarea 
dare de seamă a întrunirii ce s’a 
făcut in laşi in vederea apropiate
lor alegeri comunale :

‘ întrunirile publice dela primărie pen
tru alegerea viitorului consilii! comunal 
sunt de astădata mai numeroase şi mai sgo- 
motoass de cnm nn s’au mal văznt in ora 
şui nostru. Candidaţii opoziţinnei cn can
didaţii guvernamentali stai! faţă in faţă 
lnptăndn-se din toate poterile.

Vom trece şnb tăcere cuvintele groso- 
Inne cn oare grnpnl fracţionist este de
prins de a se servi, căci este de notorie
tate publică că in aceasta stă mal cn seamă 
educarea sa politică; şi deci pe noi cn ne 
surprind de Ioc trivialităţile şi invectivele 
cn cari acest grup se serveşte la adresa 
noastră şi a aliaţilor noştri.

Ceea ce ne surprinde, şi o constatăm cn 
jale, este mai cu seamă atitndinea ce janele 
profesor de universitate d. Miltiade Ţone 
care in aceste întruniri. Nn zicem nimic 
despre dd. Gheorghid şi Vizanti, profesori, 
de universitate, căci dd-lor nn de astăzi 
sunt cnnoscnţ! concetăţenilor noştri in ro
lul ce SI joacă, in întrunirile publice.

Dar d. Miltiade Ţone, acel care cunoaşte 
de aproape pe mulţi dintre noi şi simţi- 
ţimintele noastre democratice şi liberale, 
să joace in intrunirile electorale rolal trist 
de agitator, aceasta ne întristează mal mnlt 
decăt chiar cănd am vedea pe junele pro
fesore condamnat de a se duce de pe acest 
pămăut tocmai in prin avara etăţii sale! 
Ar trebui ca ministrul de culte şi instruc
ţiune publică să stea la o parte şi să pri
vească întrunirile noastre electorale, pen
trn ca vSzSnd pe aceşti profesori să se con
vingă că in adevăr mare deosebire este dela 
instrucţiune şi educaţiune. Părinţii de familie,

adversarului, niel acelea ale martorilor.» 
şi voim s’o ştim I*

Vorbeam in gara mare, gesticulam, tre
cătorii se opreai!, Omni meii incepn să se 
tnrbure.j

»Mal încet, zise el nităndn-sa in toate 
părţile cn nelinişte, mal incetl Sunt pu
ţin in ourentni afacerii: dar nn vSz niel 
nn inconvenient de-a vă spune căt ştid

Â seară d-na Salvage, vechia amică 
reginei Hortense, şi care precum ştiţi face 
onorile cărţii prezidenţiale, a primit oăteva 
persoane... Eram din nnmSrnl invitaţilor. 
Spre miază noapte vorbeam o’nn amic in 
vestibul, cănd anzim pe o scară o isbnc 
nire de glasuri, o ceartă vehementă... Doi 
oameni, pe cai nu-î recunoscuiii şi cari 
mi părură nebuni de manie, coboriră scit 

rile, iar nnnl strigă: »Să plecăm domnule, 
plecăm, grcdina-I aci, săbiile noastre, un 
om dela grajd va ţine luminarea... Eşiră 
intr'adevSr azi de dimineaţă şi afiaiii că 
bietul Delorge ar fi fost ucis...* 

încremenită şi dintr’odată, d-na De 
lorge se scală...

— Dar celalt— zise ea — omorătornl... 
cnm ăl chiamă ?

Iată d-năl response d. Ducoudray

fracţiunea se serveşte in întruni I 
torale, o! aceasta este nedemn 
ce şti membrii din corpul profera 
mal inainte de tonte exemplu de < 
viinţă trebue să dec in societate.

Lup1 a este la calme, şi grnpnl 
nist, care are toată pnteroa public 
nile sale, şi dispune de toate a' j 
ce această patere natnralmente o j 
mai are nici nn frSB şi nici nn ,h<s 
cetăţenii nn se intimidează nici1*' 
ninţările, nici de pleana invectivai 
ese mai cn seamă din gara profeat- 
Universitate şi dela Licenl noii d. 1 
Vizanti. Trecem peste nomele d-lafj* 
larie doctor in drept, căci domniei 
a luat rolnl Ini Rigoletto in aoij 
truniri, domnia sa care nn este j |  
aste liber să joace ori ce rol iar j |

Ei ! domnilor fracţionişti, in zaţll 
ni ţi in intrnnirile electorale cn d. EV 
nlifi Statache şi alţi ofiţeri de gail 
vicâ din Tătăraşi, fi cn şeful gail 
precum şi cn gardiştii de pe şanţul 
vierilor de Iaşi, imprennă cn şeful 
oepţinne dela barieră Grigorie 
pentrn ca să faceţi sgomotul de 
trnnirile electorale, şi să nn lăsaţi;! 
ţnl liber de căt numai oratorilor I I  
voastre, cari vS landă şi vă in alţii 
in cernii! : |

In zadar, vociferaţi ca~nişte di;el 
cănd oratorii noştri vă spun adevtll 
faţă şi vă rădică masca de pe obra.1* 
tăndn-ve aceea oe sunteţi in realita: 
aţi văzut că d. George Roi ii pe care 
să’l daţi jos de pe tribună, ci vS c 
stra ce au devenit garda civică ir] 
nile d-voastre şi in ce consistă libei 
şi democratismul d-voastre, [ca 
aeclintit a stat la tribună şi v’a 
acea ce aţi meritat !

Şi ce? Voiţi d-voastre să aveţi d. 
de a spune trivialităţile cele mai ore 
la adresa noastră, şi noi să stăm 
rele încleştate şi sa ve nsonltăm, 
n acelaşi timp să vă spunem ei 

nişte falşi liberali şi că nn reprezeiwfl 
piniunea publică liberală din Molddkl 

VS place cănd se suie la tribnţijp 
C. Rojniţă şi Belcic, ajutorii de pii 
şi d. Dimitrie Tacn, avocata! doine 
statului, spre a acnza cn cele mal 
meinice motive fosta administraţia™ 
ruunală reprezentată prin onor. d. NAI 
vS place cn in intrnnirile electoral^ 
stea de faţa numai partizanii fracţio. 
cari se vS aplande şi să nn ve ridice i 
cele de pe obraz, dar nn vS place 
ane pe tribună adversarii ca dd. Gai 
Mărzescn. V’aţi convins insă din 
nirea de duminică seara, că cetăţenii

1

ă fie... Dar nn ni s’a spus, nici nomele ! vărul, el...

ceea ce omnl acel or n’a ştint or n’a voit 
să'ml spne... Şi cn toate astea ameninţăm, 
şi cn toate astea ziceam cS învingătorul 
intr’nn duel fără martori e ucigaş!... La 
asta el ’mi respnnse, ei dnelnl avuse nn 
martor.

*— Care ?
— Omni de la grajd ce a ţinut făna- 

rnl... Acest om trebue găsit... El ştie ade-

Sdrobită de sentimental uepniiuţeî ( 
Delorge tăcea. Văduvă, fără antici,« 
sprijin, părăsită de către comisaral 
poliţie, care trata presupunerile ei d i 
snrl, ce putea ea face ?

— In local d-tale doamnă, înoi pu 
Dncondray, m’aş adresa la vr'nnnl, 
amicii generalului... Trebue să fi avi 
amici în sitnaţinnl înalte... şi daci i
cunoaşte...

— Aşteaptă!.., zise d-na Delorgi.
Şi ridicăndn-se, nn ’ntarzia să reau,

c’o mică cărticică de agendă, in careri 
neralnl însemna adresa persoanei or, 1] 
cari era in relaţie... »Ascultă — zise a  

Şi citi : Contele de Conunarin, sta 
Universităţii; Dacele deChampdoc, s t i  
Varennes; generalul Changarnier s ta .  
Faobnrg-Saint-Honoră; generalul Lomll 
oière, strada Las-Caras ; generalul Sedai 
strada universităţii...

— Destul, zise d, Decondray. De stolul 
nnnl din aceşti generali să consimţal 
lua in măni afacerea d-voastră — şi da!

'a comis crimă, precum cred, generaşi 
Delorge va fi răsbnnat !...

Ea se gândi ăntăl, apoi zice cn gU
iturnio *statornic

■ Datoria vorbeşte... Voii! lucra de n » l
încolo.

(Va nrma)9



m b k asculte adevărurile eşita din noastre n’afi avut un caracter confidenţial; 
a*slor doi bărbaţi. i 0&0ţ d-voastră aţi venit in asta somn la
a i e soanin făcută de d. N. 6 ane | aceasta tribunii şi aţi declarat solemn ca 
primar, aii spulberat şi nimicit cu aprobaţi linia de purtare a guvernului 
•şiri, in mijlocul aplauselor aduna- J actual, zicSnd ca săntt-ţi pentru libertăţile 
tregl, calomniile aruncate de dd, 1 publice, av8nd numai grija de a anima la 
i  ojuiţS şi toată clica fracţionistă J declaraţinnile domniei voastre şi expresiu- 
rdministraţiune! trecute, oalomnil I nilo »libertăţi ¡publice in sens conserva- 
n lista« că această admiuirtraţiune tor«, adecă v’aţl lăsat o portiţă mititică, 
t de risipă şi de bancrută pentru pentruncă să ve desbinaţl mal tăizitt de

şa noastră. Actele oficiale şi publice 
rin Urle, iscălite tocmai de adversarii 
|da ie, acuma dd. Ornescu, Rojniţă 

v’au dat dezminţirea cea mal 
|  :i v’a arătat lume! că numai in 

Inie şi invidie stă toată elocinţa şi 
arm le d-v. la adresa adversarilor 
I. Această dare de seamă ne vom 
dat irie de a“o publica in extenso 
că lumea să se convingă căt de 

i sunttra avănd alăturea cn noi in 
electorală nn bărbat sa d. N. Qane. 
stă intr uire publică care a fost 
e zgomot o să in căt lnmea nede- 
ar fi crezut că are să degenereze 
vticăetare grozavă, a fost incnnată 

teorsol ce d. Mărzescn l’a ţinut de 
unde s’a urcat in mijlocul a-

■or numeroase mal a intregeî adu- 
loucetăţenil noştri Ieşeni diu toate 
le şi din toate treptele sociale cu

inii uter ea cuventulut acestui bărbat, 
şru ca lumea să nu fi pus toată aten- 

la esplicările ce a dat. Noi ne vom 
L de a ne produce n imaî părţile ace
ri le am putut nota in mijlocul unei 
lil de peste 500 om eni ce se găsea 
a primăriei.
Mărzescu cu frnucbeţa care-1 carac-

Eiză a «aplicat publicului ieşani pst - 
a« părăsit vechil săi amici cu ceri 

ileauna a« luptat contra grupului 
u aist.

rar iins, esclamă d. Mărzescu, cn 
k  electorale, nu mă surprinde d loc 
Mb* zgomotoasă din astă seară. Cân
ţ i  guvernamentali sunt faţă in faţă 
andidaţil opoziţinnel. Lupta din astă 

dovedeşte că este viaţă pol'tică in 
■oraş, a dona capitală a României. 
I pentrn mine nnnl, vă declar că n’am 

isă cnleg buchete de flori tocmai de 
|  Tzony şi Sechelarie. S; dacă aş fi 
¡convingerea că in şinui acestei adn- 
¡unt alegători numai ca domniile lor 

•eş fi pierdut ti- pul ca să vin in 
întrunire de consfătuire publică, 
la cel fa*.atici nu voiu solicita 

dată nici votul nici încrederea lor. 
iips).
şn’ad la această tribunii, mă simt 

de a da oarscari »aplicări concetă- 
intî, căci mă cred măndrn şi ono- 

nd mă văd alătnrea cn dd. Gane, 
Livaditti, Ciupercescu, Roia, Cer- 

ipadopulo, Negrnzzi, şi alţi stand 
tă faţă in faţă cn grnpnl fracţio-

¥

nu credeţi d-lor alegători, că lupta 
t comunală are un par iuteres lo- 
■ ministru de interne Roeetti o zice 
i in circulara sa, dar dd. D. Tăcu, 

[h'biu nn împărtăşesc această părere. 
Izn  zis'o intr’o întrunire anterioară, 
ta rile  actuale a« o semnificare poli- 
(Db! aceste alegeri a« o semnificare 

, căci nu pentru apărarea interese- 
istre comunale fracţiunea a« găbuit 

jb eolţ pe conservatorul d. N. Rosetti 
ftinul (Rărite şi aplause prelungite), 
domnule Tzony, al onorabili frac- 

|t, d-v. sunteţi surprinşi că am dAt 
™ iu vechil mei amici, camarazi de 

şi nouă nu ne daţi voe sa fim tur
ei ne aţi furat pe conservatorul 

fraou t (ilaritate). îmi va da voe ve- 
lineu amic d. Rosnovann, de a-i spune 
eşeşte cănd ou votul domniei sale, 
tonicilor săi caută să facă să trium- 

ta candidaţilor guvernamentali din 
l i  l  ( nu credeţi domnilor alegă- 
jţu fracţiunea liberă şi independentă 
îlţumeşte numai cu opininnea pub- 

prin intrunirile electorale. Dom- 
|br ştiu a negocia şi in patra ochi.
| mărturisesc că şi eu am negociat 
ihinl men amic d. N. Rosnovann.., 
liosnovana. Si cn noal d-tale amic- 
lîed că nn este bine şi cuviincios să 
¡rodncă in public convorbirile parti; 
din cabinetul meu. 

piărzescu. No, iubite domnule Ros- 
nn intră in deprinderile mele de 

liga convorbirile confidenţiale. Dis- 
jraea mea, o ştie apreţia mal cn sea- 
leţiunea liberă şi independentă, şi 

lilio n’am reprodus şi nu voi« re
voce niciodată convorbirile confiden
ţi* se petrec intre doi oameni sa« 
Iii ouă grupuri politice. Convorbirile

fraţii d-voastre de astăzi. (Ilaritate şi a- 
planze sgomotoase).

Pe noi, o repet nu ne surprinde acea
stă alianţă cn d. Rosnovano. .Pentrn ce 
deci sa fiţi surprinşi (că eu personal uu 
mal sunt cu frscţiunra?

Voci. Al dat mana cu conservatorii şi 
reacţionarii ! Prea des te schimbi !

(Sgomot mare).
D. Mărzescu, Am dat măna cn conser- 

torii şi cu reacţionarii, ăml stigaţl căt vă 
ţine gura, dar ¡guvernul d-voastră n’a dat 
măna in senat on conservatorii şi cn reac 
ţiouaril, luănd îndatorirea se convoace Ca
merele de reviznire in timp de 3 lnnî 
Dacă el sunt aşa de răi, pentru ce daţi 
nana cu dănţil?—Şi apoi d-voastră frae- 

lionişti n’aţl dat măna cu aceşti conser 
■ atorl, cn aceşti reacţionari cum ăl nu 
îaiţi şi pe care'i descrieţi astăzi ca pe 
nişte monştri şi balauri.—(Ilaritate).

Voci. Cănd, căud !
D. Mărzescu DD. Belcic, Ornescn, Se- 

chelarie, sunt tineri, nn cnnosc viaţa frac
ţionistă, Este bine, domnii mei dacă vă 
amestecaţi in politică, se ştiţi cele ce s’a« 
petrecut şi se petrec in această ţară. Frac
ţiunea a dat măna cu conservatorii aceşti 
răi, ruginiţi, destructori al libertăţilor pu
blice, in timpul guvernului liberal din 67 
Stefan-Golescn şi Ioan Brătiann. Cine a« 
fost atnnce apărătorii drepturilor omului, 
dacă nu aceşti reacţionari ? Vë aduceţi a- 
minte cum infortunatul Fălcoianu, un ve
chi« camarad de stndi« al meu, in zeului 
să« cel mare de a descoperi pe furii di
ligenţii delà Mărăşeştî, a întrebuinţat to r
turile cele :mai barbare din evul mezi« 
asupra nenorociţilor pe care ţ’i credea că 
afi comis furtul.

Cine a« ridicat atunce vocea lor de 
protestare şi de indignare ? Na sunt ami
cii mei Gane , Pogor, Negrnzi, Ciuper- 
cescu, D. gre Lascar Ciure? Na sunt el 
acel care a« demisionat din magistraturi? 
Cum ? aţi uitat că pe atunci liberalii d-voa
stre de azi ne-a« închis pană şi nşa ace
stei săli ca să ne întrunim? Cum? aţi ni 
ta t că ne-am întrunit atuncea in casa 
fracţionietnlnl d. Alexandra Gheorghiu ?— 
Cum ?.... aţi uitat că ne-am aliat la lupta 
electorală delà consiliul comunal de a- 
tuncea?— Cum? atuncea aceşti bărbaţi nn 
era« reacţionari şi astăzi snnt reacţionari? 
— I (Bravo! Bravo! aplanse sgomotoase).

Pentrn D-zett, încetaţi cu aceste vorbe. 
La noi cnvăntnl Conservator, nici poale 
avea semnificarea ce o are in alte ţări, dar 
nu voi« să disent valoarea cnvăntnl ui, ci 
mă mărginesc numai de a intreba pe d 
Ţone care ne cnnoeşte de aproape şi in cele 
rele, să spână pe onoarea sa dacă punănd 
in cumpănă democratism al şi liberalismul 
mc« cn acel a noului seu aliat Nicnlae 
Rosetti Roznovanu, in partea cărnl dintre 
noi doi, se pune d-ea personal? (aplanse 
şi tăcere din partea d-lnl Ţone).

V’am spns că nu mă surprinde deloc a- 
ceea ce-afi făcut fracţiunea pe lângă con 
servatorul Roznovanu, depntatnl colegiului 
al IV a ministerialul Lascar Catargi«

D. Roznovanu. Am mal fost ales in co
legiul VI cu propria mea influenţă

D. Mărzescu. O recunosc, veche şi noă 
amice, că v’aţl ales iu timpul liberilor a 
legări ale ministerului Ioan Ghica. Nn vă 
atac, dar mă cred dator de a esplica con
cetăţenilor mei cnm fracţiunea acea pură, 
cănd este vorba să trinmfeze in alegeri, 
pune la o parte principiile acele pure şi 
dă măna deputaţilor din majoritatea mi
nisterialul Lascar Catargiu. (Bravo! Bravol) 

Voci. D. Roznovanu face bine, este mal 
ban patriot cănd susţine guvernai liberal
de az i...........(sgomot mare şi apostrofări
care impedec de a se auzi trasele şi cu
vintele schimbate intre ambele tabere).

D. Mărzescu. Da! Sunt bun, sunt pa
triot, sunt democrat, sunt liberal, căt sunt 
alăturea cu dd-voastră. OI atuncea ara 
toate calităţile şi virtuţile civice, astăzi 
insă snnt răS, snnt reacţionar...

Voci. Ce-a! să faci cn suplica delà Bei- 
zade Grigore ?

Alte voci. întrebaţi pe d. Rosnovann, 
căci acum ăl aveţi in partit (ilaritate, a- 
plause frenetice, sgomot mare; nn se pot 
distinge graţiosităţile fracţiune! şi reepun- 
surile adversarilor).

D. Mărzescu. Emi place onoraţii mei con-

cetăţeni această lupta, şi vedeţi căt de ne
schimbat sta« la această tribună, aştep
tând ca liniştea să se restabilească. Gropul 
fracţionis nn face politica de astăzi, şi 
nn de astăzi eu personal sta« in luptă cu 
densul. Mulţi dintre d-voastră mă cnnosc 
din annl 1866 cănd singnr am venit din 
comitetn! delà Balş in mijlocul întruniri
lor fracţioniste delà primărie; şapte zile 
d'arăudul căt a« ţinut intrunirile publice, 
e& am ţinut pept cu această sectă de li
berali. Ei d-lor liberali freeţioniştl 1 in 
1866 v’aţl diebinat de familia cea marea 
beralilor pe tărămui unui mare principi«. 

Nu vă fac o culpă despre aceasta, dar vfi 
tăgăduesc dreptul de a zice că reprezen
tanţi opininnea publică liberală din Mol
dova. CăţI sunteţi d-voastră la număr ? 
Delà 1866 şi pănă astăzi mulţi a« murit, 
mulţi s’afi născut, mulţi nevrăBnici s'afi 
făcut vrăsuicl. Uu cine v’aţi reinoit d-v. ? 
şi cari vă sunt noii d-voastră partizani 
politici ? Ett nu văd in lupta din astăseară 
de căt tot aceleaşi fizonomil : tot pe dd. 
Gheorghiu, Tăcu, Pastia, Holban... In ce 
v’aţi reinoit d-voastră ? Partizele sa« gru
purile politice care nu se reinoesc, cari nu 
şti« să’şl mărească rândurile, acele partizi 
sa« grupuri politice eunt destinate să se 
stingă, să peară. Abandonaţi la propriile 
d-voastră forţe, aţi văzut că nn sunteţi in 
stare să susţineţi lupta cn noi. Aţi pas 
măna pe d. Rosnovann, dar d-sa va fi un 
simplu călător prin grupul d-voastrl. Nu 
mă uit la d. Secbelarie, căci rolul ce’l joacă 
in intrunirile actaale dovedeşte că încă nu 
este bine dăscălit şi iarăşi nn partizan de 
ocaziune.

Să nu credeţi, onoraţi alegători, că gos
podăria acestui oraş, că îmbunătăţirea mo
rală şi materială a acestei urbe sunt preo
cupările grupulnl fracţionist. D-lor voseo 
ca cu ooszinneo acestor alegeri să demon
stra guvernului central că inaioritatea o- 
pininnel publice din Moldova o au in par
tea d-sale. Estă pentru ce a’a« dus la d. 
Rosnovann şi ia« solicitat votul şi con
cursul ! Dacă reprezentaţi opiniunea pa- 
blică din Moldova, pentrn ce faceţi apel 
la elemente eterogene? Delà 1866 şi pănă 
astăzi decănd sunteţi pe arena publică, 
devenitaţi un partid compact, pentrn ca 
astfel astăzi să av*ţî pretenţiunea a zice 
că sunteţi opiniunea publică liberală din 
Moldova? Şi in toată viaţa d-voastră zi
ceţi că v’aţi ales cn propriile d-voastră 
forte ? O nu ! victoria ce aţi avnt’o in a- 
legerl, totd’anna aţi datorit’o altor gru
puri şi altor alianţe politice! I j cetăţi deci 
de a monopoliza liberalismul şi democra
tismul numai in tabăra d-voastră. Vroiţi 
să triumfaţi cn orl-ce preţ in aceste ale
geri, nu pentrn că vă doare inima de a- 
cest oraş, dar in scopul politic de a vă 
găsi iu majoritatea guvernului actual. 
Sunt vechi« luptător, ca şi d-voastră, vă 
cunosc scopurile şi planurile, şi cu cu
vinte mari şi late puteţi amăgi pe junele 
d. Sachelarie, ear pe amicii mei şi pe 
mine, nu mă veţi putea amăgi! (Bravo! 
Aplauze).

Aceste zise, vrea« acum a vă spune 
pentru ce nu voi« in alegerile comunale 
pe niclunul dintre candidaţii guvernamen
tali. Nu voi« vote pentru nicîanul dintre 
d-voastră pentru că aveţi vederi înguste 
(n administrarea averel comunale. Prima
rul actual, d. Pastia, in darea sa de seamă, 
ne spâne că pănă la 1895 niol-o îmbună
tăţire sa se mal poate face fa acest oraş. 
căci păvălnirea on astfalt a stradelor ora
şului a« absorbit toate resursele bugetare 
ale acestei comune. Administraţiunee d-ln 
Gane a« lăsat în urma sa ceva. Dar d-v., 
grup fracţionist, care de la 1864 şi pănă 
astăzi, aţi fost de mal mnlte ori in ma
joritate în consiliul comunal, ce aţi făcut 
şi ce aţi lăsat în nrma d-voastră ? Cum, 
cetăţenii Iaşilor a« ales pe dd. Belcic şi 
Ornesou ca să constate nnmeî morţii şi 
născuţii din acest oraş? Cam, d-voastră 
orăşeni aţi ales pe d. Rojniţă numai ca 
să se ducă Ia hală, şi să constate că cu
tare negustor evre« ocupă patru metri în 
loc să ocupe doi, şi să vină astăzi on nn 
aer triumfal să zică că prin ¡naltele sale 
măsuri economice afi adus de la hală nn 
folos de 20,000 leii

D. Belcic. La d-voastră nn însemnează 
nimica 20,000 lei I vrai să faci o caeiarma 1 
(Sgomot, desaprobări).

D. Mărzescu. Lăsaţi onoraţi concetăţeni, 
in pace pe d. ajutor de primar Beleic, 
căci mie mi-e ruşine de ruşinea sa. (A- 
plaoze prelungite).

FeceţI o calpă d-Inl Gane pentru că a« 
asfaltat stradele oraşului, dar nu vedeţi 
că dacă acest oraş ar fi avut nenorocirea 
să vă fi avut tot pe d-voastră la comună, 
nici pănă astăzi n’ar fi fost pavat. Cum?

T I M P U L _________

oare nn~consili« comunal să alege numai 
pentru ca să siringă dările de la locuitori 
şi să stea cn banii In lăzi ? — Cam ? ce
tăţenii să nu fie In drept ca să ceară ceva 
Iu schimb pentru dările ce plătesc ?

Dar cinc nu ştie că iu tr’o comună ca 
şi într'nn stat snnt chelţaell de acele ne
cesare şi foarte enorme cari profită nn 
nnmeî generaţiunel prezente dar şi celei 
viitoare. Cine nu ştie că sistemul de a ilu
mina aoest oraş, de a’l înzestra cu apa 
necesară, cu stabilimentele de igienă pu
blică, etc. etc. necesitează nişte cheltneh 
atât de mari, în căt covtrşesc veniturile 
ordinare ale comunei ? Este oare drept, 
intră in vederile domniilor voastră, d-lor 
alegători, ca aceste îmbunătăţiri ale stărel 
noastre morale şi materiale să nu se mal 
facă nici-odată, şi nu este drept ca gene
raţiile viitoare, copiii noştri, cari an să se 
bncnre de toate aceste îmbunătăţiri, să 
contribnească şi el la cheltnelele ce noi a- 
vem să le facem ? Observaţ: că aceasta să 
practica in statele ţivilisate, in toate nr- 
bele cele mBri. Numai grupulnl fracţionist 
nn-i intră aceasta in cap. ‘Nn acnz pe 
majoritatea actualnlnl consilia comunal 
pentrn că n’a« făcnt toate îmbunătăţirile 
aceste, căci iu timp de doi ani aproape 
i-an fost cn neputinţă să facă. Vedeţi că 
snnt drept, şi nn vă acnz de aceea ce nu 
aţi putut face, dar vă con testez capacita
tea de a vă gindi la aceste lucruri. Ară- 
tsţimi că aţi început măcar studiai pre
paratoria asupra acestor chestiuni de im- 
bunăţire morală şi materială a oraşului no
stru.

D. d. Pastia, Belcic . . . .  Arată ce ai 
făcut d-ta, căci ai fost la comună timp de 
doi ani.

Voci. Nn este adevărat!
D. Mărzescu. Pasiunea vă orbeşte d-lor 

fracţionişti! Eu am fost ca nn meteor prin 
consiliul comunal şi n’am stat de cit doe 
san trei luni de zile, şl nu ştiu cnm s’au 
făcut că mai toata consiliile comunale din 
care făceam parte an fost disolvate de gu
vern. N’aş dori, domnilor alegători, să vor
besc intr’un ceas rău şi pentrn viitorinl 
consilia comnnal, căci toţi amicii mei re
clamă ca să-mi pun candidatnra la aceste 
alegeri comunale. (Aplanse). Eu vă con-

tern, ataşat militar la ambasada rusească 
diu Berlin va merge la Wieebaden, unde 
va fi primit in audienţă de către împă
ratul german.

Din isTOr sigur ni se aduce la cunoş
tinţă nn fapt monstruos, care dovedeşte 
cum Înţelege guvernul radical libertatea 
alegerilor comunale, lată faptul : Ins- 
pectoria gardel civice a dat in zilele a- 
eestea ordin tntulor gardiştilor, ca In 
zioa de duminică, 5 noembre, să se afle 
flecare acasă, sub pedepsele prevăzute 
in legea gardel pentrn caz de nesnpn- 
nere, spre a fi gata la inspecţia ce li se 
va face armelor şi muniţinnilor.

Duminică, 5 noembre, este zioa ale
gerilor comunale. Gnvernulul ăl trebuia 
un mijloc iscusit cu care să ajnngă Ia 
doă scopuri de odată : să secnestreze pe 
cetăţenii ce ar vota contra listei candi
daţilor roşii, pentrn a’l  opri dela exer
citarea dreptului electoral, şi in acelaşi 
timp să aibă la indemănă cn adresă si
gură pe votătoril săi. Mijlocul este găsit» 
El denunţăm publicului, şi Îndemnăm pe 
cetăţeni a nn se snpune acestui ordin, 
ca nnnl ce este pornit din tendenţa fă
ţişe de a-le răpi indirect drepturile de 
alegători.
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N. Creţnlescu. — Anatonia des

criptivă. Voi. I Osteología, Arthrolo- 
gia, Miologia.

Pentrn completarea volumului I a 
acestei Anatomii, mal mijlocind in- 
t&rziere ca pablicaţianea 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. până acum, şi care conţine 
Osteología, Arthrologia şi parte din 
Miologie. Va fi lesne in armă ace
lor cari işl vor fi procurat această 
mare parte din volumul I, a şi-lfl 
completa prin restal Miologiel, inda- 
tă-ce va lua sfârşit publicaţianea el.

P re ţu l volum ului intreg va fi de 
damn sistemul, domnilor fracţionişti, ţi de-1 5 jeI> ţar a p&rţei p&Q& astăzi pu- 
clsr că nu vă ajunge capul ca eă admini- ţj]jca^e 3
sttaţi averea comunală şi eă faceţi îmbu
nătăţirile la cari acest oraş are drept.

Voci. O I O I Cuvinte parlamentare snnt 
aceste, zicăudu-ne că sîntem necapabili I

D. Mărzescu. De ce ve alarmaţi ? Nn 
m’aţi auzit zioăndn-mi că nu sunt capabil 
in chestiunile technice. Ce insultă vă fac, 
cănd ve spun şi ve caractirizez sistemul 
d-voastre de administrare, de incapacitate?

Nn m’aţi anzit mal odinioară, cănd etam 
la dialog cn d. Ţone, ca en in oestinnile 
technice nepricependn-me, am consultat a- 
supra asfaltului opininnea inginerului şi 
profesoralul Ţone.

Termin domnilor alegători, că deja sunt 
12 oare de noapte, săntem cu toţii foarte 
obosiţi. îmi rezerv insă dreptul de a vorbi 
in intranirile viitoare, căci ştiu şi m8 aş
tept să fiu atacat şi sfSşiat de la această 
tribună. Cum vedeţi, eu nu atac pe ni- 
mine personal, dar contest sistemului frac
ţionist, calitatea de a imbnnătăţi soarta 
materială şi morală a acestui oraş. (Aplau
se prelungit?.

D. Mărzescu scoborindu-se de la tri
bună, d. d. Gheorghiu. Tăcu şi alţi frac
ţionişti cer cu sgomot mare prelungirea 
şedinţei, d, Gheorghiu apostrofează pe d. 
Mărzescu zic8ndu-i: Ne-ai atacat, domnule 
Mârzesnu, fi facem apel la d-ta să stai 
aci. d. Mărzescu responde că cu toţii sun
tem forrte obosiţi, dar declară iu numele 
opoziţinnel că in intrnnirea viitoare earăşi 
vor veni cu toţii spre a sta Ia luptă cu 
fraoţiunea. Astfeliu, toţi cetăţenii din opo- 
ziţinne dimpreună cn d. Papadopoln care 
prezida intrnnirea, an părăsit sala pri
măriei lăsând cea mal bună impresione 
asupra tuturor cetăţenilor care nu snnt 
orbiţi şi conduşi de patima şi invidia frac 
ţionistâ.

U L T I M E  Ş T I R I

(16 noembre, aminz&zi)

Constautinopol 14 noembre. 
PrinţaI Dandacof Korsakof a primit la 

Filipopoli o deputăţie de Bulgari, oare 
-a« declarat că preferă a muri de căt a 
mal cădea iar sub jugul turcesc.

Londra 14 noembre.
Contele Suvalof in t orcan du-se la Londra 

va trece pe la Berlin, pe la Friederichs- 
ruhe şi prin Paris. D. de Bismarck este la 
Friederichsruhe. Msiorul general de Reu-
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Dr. Bărbn Constantinescn —
Lim ba şt literatura ţiganilor din Ro
mânia.

G- S ion . —  O ptrile principelui 
Conic mir, tipărite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brănco- 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de un glosaritk. Preţul 3 1. n,

C. S. Stoicescu şl D. St. Cftll- 
nescil, profesori licenţiaţi in litere 
şi filo8ofie, M anual de sintaxa ro 
mână, pentru şcoalele secundare, e* 
diţiunea a doua.



Loteria germană de bani
Tragerea la 11 Decembrie amil corent s. n.
Guvernul H an 

mare loterie de 
al 276-lea de o.* 
oi te Întinde şi 
»siguranţa oea

> rgi&n, conform decişi unei din 10 Octombrie 1878 a aprobat din noâ acottă 
ani, prin urmare acăttâ loterie eoist&nd de 100 de ani are loo acuma la 

. Controla guvernului Uamburgian nu privesoe numai pe emieiunoa loselor 
supra tragerilor oferdndu-se tvst-fel fie-cănl din t<5te puntele de vedere 
al eufioientft. Şi pentru plata  «eactăa câştiguri'or guvernul H&mburg an

g ran te ja  ou tă tă  averea Statului. A 275-lea loteria germ ani de bani oonţine numai 
82 500 lose (de la No. 1—82,600) fi conform programei oficiale de tragere 42,900 lose tre 
buise să fie trase cu câştigări negreşit, şansa de câştig e dură fdrte însemnată căci mal 
mnlt ca jum dtate a tntulor loselor esistente trebuesc să căştige. Câştigul oel mal mare 
care e de făcut In caşul oel m al fericit se urcă la

5 0 0 , 0 0 0  L E I  N O I
deosebit de acesta mai sânt de făcut nrm&tórele premiar! marl :

3 à fra u d  8.0001 à franeï 333,333 3 à franeï 40,000
1 à franci 166,666 1 à franeï 33,333
1 à franeï 106,666 i 6 à franeï 26,666
1 à franc! 80,000 6 à franeï 20,000
1 à franeï 66,666 1 à frarcï 16,000
l à franeï 53,333 24 à franeï 13,333
1 à franeï 48,000 ») ¿i franeï 10,666

31 il f ra u d  0,000 
01 à franc! 5,333 
4 ii f r a r d  4.000 

304 à fra n d  *2,000 
3 à fra u d  2,000

şi mal multe >ute căjtiqurî de Lei noi 1600,1333, 666, 400. 333, şi 266 etc. eto. in to tal 
conform menţion&rel de mal sus 42,000 c&ştignrl. Tote 42,600 de c&ştigurl se trag  în 7 
secţiuni de trageri cari se succed repede. Cine doresce a m al part'c ipa 1» artistă lo te rii gron- 

dids& treime s& transm ită înainte :

Lei noi 48 pentru i los î n t r e g  original 
,  .  24  . j l l l l l d t a t e  los întreg

12 S f e r t  los original
şi va priimi atunci lósele comandate in original. Observăm încă odată îundies prin acosta 
că preţul loselor e oficialmente hotărlt şi că noi nu espediăm niel promese, bilete de p irtic ipat, 
niol veri o a ltă  efectă do loterie interzisă ci numai 1 suri originale pi nt ru cari S tatul 
g a r a n t^ ă  şi cari sunt investite cu arm ările Statului- Jumătăţ i le şi sferturile de lose sunt 
asemenea lusnrl originale.

Costul loselor comandate se póte transm ite in bilete hipotecare române său în poliţe tr  >se 
asupra caselor de bancă francese, englese şi germane. - Fie-cărei trăm it-r l de lose il ală
turăm  gratis şi programa oficială a  tutulor claselor, şi după fie-care tragere espediăm pe 
dilţă fie-cărul posesori de lose lista  oficială a tragerii de unde se constată resu lta tn l tra - 
gerel esactamente. Sumele căştigate să achit de noi im ediat după tragere sub controlul 
guvernului. 8tăm  in relaţiunl cu case de bancă din idte pieţele Romăniel şi suntem deci 
in posiţiune de a putea p lăti căştieătorilor, sumele căşti gate in domiciliul lor séü in oraşul 
cel mul apropiat şi chiar in soiul de monedă ce ar dori căştigătorl.

T ragerea nrmănd a s e  începe deja la 11 Decembrie a. c. s. n. rugăm a adresa comándele 
grabnic şi direct către :

Hiuroul principal de Loterii

J S E N T H A L & O
Hamburg (Germania.)

Scrisori din România sosesc la  H am burgîn 70 ore. Corespondăm românesce, frân ţ izesce, 
italienesc**, englesesce, grecesoe etc. eto.

FRANCESE

C E T 1T 0I I 1I  de  J D f i K A L E
SUNT PRINTK ACKMTA INSCIINTI ATI CA GA8B8C IN TOT MOMBNTUL LA

OSCUL DIN BULEVARD. DE UNGĂ FOTC GRAFIA
î

I

principalele jurnale  francese şi germane cu aprăpe acelaşi p re ţ cu care se vend la locul lcr.
Jurnalele acestea sun t:

JURNALE GERMANE 
I. Dentshe Z e itu n g ........................25 bani

2. Die P re s s e .................................... 25 bani
3. Tribüne die B e r l i n ....................20 bani
4 . Neue Freie P r e s s e ....................30 bani
5. Kölnische Z e i tu n g .................... 25 bani
6. D er O s t e n .....................................20 bani

JURNALE FRANCESE
I. La F r a n c e ............................... 20 bani
3. Le N o r d ....................................., 2 5  bani
3. L e  G a u lo is............................... 25 bani
4. L ' U n i v e r s ............................... 25 boni
5. Le F i g a r o ...............................25 bani
6. La  Republique française • . . 25 bani

I  I D E  V E U Z ^ L E E
i  FA BR IC ELE DE B E R E , SPIR T  SI DROJDE

situa t in
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Tur nu-Severin, Strada Aurelia» No. 5
»» deplină lucrare, in apropiere de gara calei ferate şi Agenţia capotelor 

pe Dunăre, pin tund firma

x l  X L  î ' a s  s a a i î æ i s a i m m
Tribunal

«*
“35
$a

Ven^area va avea loc ca bau de minori înaintea Onorab 
Mehedinţii Secţia l-a  io 4 '0a do 1817 Decembrie 1878.

Pentru condiţiani şi d.tailiuri a se vedea la localul lubricelor în tote 
filele de Ia 9—12 dimicdţa şi de la 3—7 »era.

Tutoiele L. DE B1E.
$

T I M P U L
V

Acel care cnuosc Hapu
rile purgative ale doctorului 
întrebuinţa in iată ce vor a- 
veu trebuinţă de curăţenie. 
Ele un produc desgust nici 

slăbiciune, căci, îu contra celor-alte cu
răţenii, acesta nn locreză bine de c&t cAud 
este luată cu alimente bune şi băuturi in- 
tăritdre, precum: vin, cufea, ceai. Fie-care 
*şi alege ora şi premjul când 'I convine 
mal bine au le in, in conformitate cu ocu- 
pnţinnile sale. Ostenelii purgaţiunel fiind pe 
deplin anulată prin efectul nnel hrane bane, 
ea se pdte repeţi pe cât va fi de trebuinţă.

Cutii de 5 şi 2 fir. 50 b. la Paris la doc
torul Dehaut şi la tote farmacopeele. Să se 
ceră ca fie-care cutie cărticica de 72 pagine, 
care conţine instrncţiile in t 6te limhele. Să 
se ceră şi mnnnalul în limba francesă doc
toralul Dehaut, volumul de 400 pagine.

D-posit in UncnrescI la Domnii I. W. 
Ziirruer, Ovessa, Sohmettan, Brnsa, Rieslor- 
fer şi Diuibovi.I.

y w

Exposiţin universul! din Paris 1878

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

Cu aer conţinut Brevetat. Doa sis
teme, — unul ou pompă. Au avanta
j e l e  d ’a nu da gust reu laptelui, 
nici miros greu respiraţiei copilului, 
cum şi acela d 'a  nu trage greu laptele.
In bucurescl la Zfirner d. farm ac ist.

NGINERUL-CONSTRUCTOR
N. A. SOUTZO

Vechiul elev al scoleî Centrale din Paria, 
care a fost 8 ani In serviciul Statului, lu- 
ci&>id la stadii şi la esploataţinnea căilor 
ferate, inginer hotarnic diplomat, stabiiin- 
dn-se acum în Bncnresci, Strada Dreptă, 
No. 4, e gata a priimi orî-ce lucrări de 
inginerie, arhitectură, constrncţinnî esper- 
tise, ş. c. 1. (799—3). 1

J MAUAS1N11L DE LINGKttlE DIN VIENA
Calea Victoriei (Mogoşâi), Palatul „Dacia“ (a doua prăvălie de la colţul LipecanieC) |

DESFACERE TOTALA
cu mare scădere de preciu

din c a is a  t r a ia d - ir e i  c e le i  m ari a le m artorilor .
Cele mai nuoi şi cele mai moderne

,1 1

IL
¿sy ¿a  ¿l,

P  R  E  O  T T  JVE
Fuste, Capote şi Cosluinuri de flanelă, Camisóne, Ciorapi, Giletce, 
Urobóde, de lână şi de bumbac, Plapămi de flanelă, Camisóne, Pantaloni 
si fuste de Piquet de érná, Hăinuţe de copil, mantale de pióle de flanel!.

LISQ.ERIE PENTRU BĂRBAŢI, DAME ŞI COPII
Alegerea oea mal bogată şi mare pentru tóte clasele Societăţii.

OLANDA, CHIFLON şi MADAPOLAM
iu tó te  lăţimile, in bucăţi întregi şi jum ătăţi, provenind din fabrícele cele m al renu

mite de Uoemia (Bumburg), Belgia, Olanda, Francia şi Englitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PROSÓPE ŞI BATISTE

1Y

de orí-ce^ calitate şi mărime, batiste francese de linO, batiste brodate şi de den- 
tele, batiste  colorate etc. etc.

GULERE SI MANCHETS PENTRU BARBATI SI DAME
de oil-ce fason modern, de orl-oe mărime, garnituri brodate, cravate, fichus de dentele 

CORSETTE DE FRANCIA ŞI Q e RMMANIA, E o BES DE CHAMBRES,
D e m ie -C a p o t s , 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 g r u .

Zestre complete de 800 fr. până la 5000 fr.
Orî-ce comandă in ramurile lingerie  ̂ şi broderiei se primes ce şi se va 

eseeuta prompt in atelierul- din Viena.

NOUL PRET1U-CURANT F1CSAT
Foste de flanelă francesă- dif. col, a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lônâ „ „ , 1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4.60.
Flanele de bumbac 1.50, 3.75, 5, 7.
Flanele de lAoă 5, 6, 8. 12.
Brobóde de lönä fină franci 3.50, 5, 7.50, 9.50.
Plapumă de lönä curată 18 până la 45 fr.

Avcnd necesitate de un milion 
Cärämidl

Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.

(<S
predabile succesiv de la 1 Maiu pene la 
1 Angst 1879; Doritori cari ar voi să se 
însărcinezi1 cu predarea lor, snnt invitaţi 
a depune ofertele împrenr.e cu modele la 
binronl meă situt t  in Strada St. Vineri 
No. 17, In iote filele de la 9—12 ore a. ni.

(814—1) Em. Rosenthal.

A  ÜSTTJUNTOITT

In Ziua de 11 Noenbrie ale corent«,! la 
11 ore de dimineţi se vinde prin licitaţie . 
în sa'a Onorab. Tribunal Ilfov Secţia 111 
Moşia Coeni din districtul Ilfov pisa Olte- j 
ni ţ a . — Calităţile aci st.1 Moşii suu pnbli- i 
cat in Monitorul oficial No. 146, din anul j 
1878. — Doritori să ee presinte Ia Tribunal 
spre a licita. (813—0) I

Capóte petnru dame, de flanelă a fr. 8.50, 14, 28, 38.
Camisóne de piquet de éraâ a fr. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piquet de éroâ a fr. 4. 6, 8.25.
Fuste de piquet de ernă a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentru dame, de flanelă francesă a fr. 32, 41, 58 şi 72.
Mantale de plóie de lônâ fină a fr. 30, 38, 48, 65.
Cămăşi bărbăitesci, de Chiffon simple a fr. 5, 6, şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, cu pept, gulere şi mánchete de Olandă (şi fără 

galere) 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 pentrn dame, de Chiffon cu garnituri şi brodărie a fr. 4 ,5 ,6 , 7.50.
Cămăşi pentru dame, de 

7.50. 8.50, şi 10.50.
Olandă simple şi cu broderie a fr. 5.50,

Doctor B e r ilf l  S f t v S Ä S
biserica Calvină.

mtdiciuă 
urgip. Mu-C .  G .  M i o a  J f i t

moşi şi me-lic specialist pm trn  bolele de 
copil, dă consultaţii in lâte Zilele de la 3 
până Iu 5 ore p. in. în strada Colţii No. 14,

AVIS IMPORTANT

Am ouóre a încnnoştiinţa pe Domnii

(819-14) «
L I Ingineri topografi precum şi pe Onor. Pn-

^XXXX>
X

••-X X X X X -i>
X
X

■XXXXX-#-XXXXX?t
X

g POMI RODITORI, PLANTE
I

01
I
X
X
X
Xy

X
X
Xo

X
X
X
X
X
fi

I
X
X
X
X
X

Ad; c co onăre la tuootciinţa amatorii«.? că am de fOn^are, o 
colecţii se  de ci păci rodiu rl toţi aiuriţi  dejo», şi anume:

PEhl Două-.J*cl-şi-opt »pecii din cele in .1 alese din Ftancia 
fi belgia.

MERI i rel-fj» cî-şi*şese s | ©cil din cele mal fine din Francia, Belgia 
şi kngliterel.

PERSIC1 «lin cea mal renum ită gr&dită din Mcntrcui), fructul ea 
to tu l ex too rd inar ca m Ti rime şi parfum.

SPARANGEL plam e ce 2 ani fort« pn duceldre din speciile alese 
de la cel m al vestiţi cultivi torl de ia Ar gen te viile care ud pro
dus Sparange! de o mărime grosime şi gust cure a câştigat a«lmi
raţi unea am atorilor.

rRAGI fructul fărte mare delicios parfumat.
SM EURA froctul mare frociificâ până la iir.e'e tdmnel. T6te ac*ste 

sp»o 1 au dat resultate ren arcabile In grădina «1-1 ul Philippesoa.
TR A N D A FIR I un lsortim ent dtn rele mul alese şi mal numdse 

din Francia, Belgia şi Germania, înalţi cucorănăde 2 ani a lto iţi 
şi mal 1> ne de 6C0 trandafiri in geveciurl pentru grupuri alese 
din speciile cele m al frumdse.

S EM IN ŢE  DE C AN TALU PI din vestita colecţiune cultivată in a- 
cestă g răd in i ; In paqnete.

ACliM FIIND TIM PUL P LA N TA Ţll'N ILO R  rog a se grăbi comandele. 
Pentra preţiurl şi detaliurl a  se adresa Ja sub-scrisol; cu acdstâ 
ocasiune exprim gratitudinea mea onorabilelor perscSte, oare in- 
curajind silinţele mele, m au onorat cu scrisori de mulţămire.
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JEAN VERMEULL1N
GrăTinar la  D nu Q* C. Philippesou 

Strada Dionisio No. 42. Bucurescl.
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bile că am aranjat nn Atelier Mecanic în 
S trada Borzei No. 25 după sistemul cel 
mai modi-rn, primind comande şi repara- 
ţidul de instrumente Geodesicn, j hisice. 
astronomice, telegrafo-electrico, cbirnrgo- 
midicale etc. etc. cn precinl redns.de 50°/o 
precum şi efectuarea de Sonătâre electrice 
î  15 franci de cameră.

nog pe Onor. d-cl Ingineri a mă onora 
cn coc andtle d-lor şi am fi rmă încrederi 
iu a i cocvige că j er.8 acnm de şi att plătii 
îndoit, nn nfi fost nici uă dată sirv iţi cn 
lucrări spre deplina d-lor mulţumire; in- 
sarcinându-mă dar a efectua lucrările cu 
cea mal mare < xactitatc, soliditate şi prom
ptitudine.

Ca respect 
AMANDDS de HAN

Cămăşi pentrn dame de «'landă cn broderii séil cn dantelă fină, a 
fr. 12, 15, 18, 23. _______

9 Cămăşi de nópte de dame séü de bărbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi 17.
Camisóne simple garnisite a fr. 3.50, 4.50 şi 5.50.
Camisóne cn broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9.
Camisóne cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9 .50,11,14 şi 17.
Pantaloni pentru dame, simple şi garnisiţi a fr. 3, 4, 4.50, şi 5.
Pantaloni pentra dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9.
Pantaloni pentra dame, de Olandă fină cn broderie séü dentele a fr. 

7.50, 8.50, 10.50, şi 12.
Foste de Costume 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.
Foste cn şiep cn plise, cn broderie şi cn dentele a fr. 8.50,11,15,18, 26.
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.
6 Galere bărbătesc! calitate bonă In 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Mánchete calitatea I-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.
6 Galere 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 jind adevărată cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14. 
6 Batiste de lin6 cn litere brodate fin a fr. 15, 18 şi 22.
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4. ______________________

I
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. 
Fiţe de mese de Olanda albe de 6 persóne a fr. 5.50, 7 şi 8.50.
Feţe de mese de Olanda albe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34.
Feţe de mese de Olandă albe de 18 persóne & 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 15.
6 Şervete de ceaiü a fr. 2.50, 4 şi 5.50.

C. N. STEFANESCU SAVINY
iE L E V

architect

MEDALIAT
AL

SCOALEI DE BELLE ABTE DIN PARIS

6 Pro8Ópe de aţă curată a fr. 6.50, 7, 8.50 şi 10,50. 
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.
1 Bucală de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.
1 Bncată de Olandă Hamburg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90.
1 Bncată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.
1 Bncată de Olandă de Bnmborg 3 coţi de lat, 21 coţi de long 

a fr. 35, 48 şi 63.
Membru al Sooietă|et centrale 

Parie fi Bruxelles,
de aroliitecţ! din 
eto.

Anunţă că a deschis un atelier de architecţi 
sub direcţiunea sa.

Doritorii de a face conetruoţinni fi a co
manda planuri, annt rugaţi a se adresa 
Strada Cornetului No. 56, in dosnl St. 
Visarion, sad la administraţinuea aoestnl 

'Ziar.

I Bncată de Chiffon franţusesc de 30 coţi a fr- 14, 17, 23.
I  Bncată de percail franţusesc de 45 coţi a fr. 23, 28, 34 şi 42. 
1 Bncată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33.
Mal multe de 1000 coţi resturi de pânză. Chiten. Oxford fi Pichet Tn supine de B, 6, 8,10 fl 15 
coji, se vinde mai ales lórte eftin, insă numai până când se va sflrft depositul acestora.

Magasinul de lingerie din Viena
Calea Victoriei, Palatul , Dncia*, (a doua prăvălie de la colţnl Lipsoaniei).

Tipografi», Thiel A Weisr, Palatal „Dacia*


