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I INSEBŢIONI ŞI RECLAME:
H je  80 litere petit, pagina IV, 30 bani 
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numâr In capitală 10 bani.
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E8B IN TOATE ZILELE L)E LUCRU.

B i u r o u l  R e d u c ţ i e i  ţ i  A d m i n i n t r a ^ i e l :  P a l a t u l  ‘D a  o ia».

8<* pritm^MO io strein.it.it* : La li-nil 
tlein 6 Vogler In VI en na, Wn'fi» lot»,
A. Oppelik in Vient)*, StuLenlm« ei 2; tiudoi) 
Mo9»e in Vienna, SeileratAtte 2: Miilipp 
L6b io Vlenna, KtchPili.u'.h^iof 11 : J.. Lang 
d’ Comp. In Peşta, Jlaca-n Lajftte db Comp. 
In Pari*, 0'• Adam 2, Carrefour rie la Urwif- 
Rouge 2, Pari*; Oramt/t Comp. Km* L)ron»t 2 f,a- 
ri ; Kuy.Micoud, 139—140, K.'toi S t rv t Lod'Iod

Scrisori oefr&ncate bu a* primesc.

Articolele republicate te vor arde.

Un numër In Districte 15 bani.

ibl da Bncuresol, 3
Rurale...................
Domeniale . . . .  
funciar rural . .

urban . . 
municipal al Capit
Pensii...................

[Dacia . . . . . .
tom&nia . . . . .
municipal cu premii
Rom&nfc...............
1 luni ......................

noembre. Cursul de Vieua, 14 noembre
99*1* 99*1» i Renta ungar& in aur . . . .  82 21
986|s 98V2 ' Bonuri e tesaur. ung , I emis. 111 75
911« 9l'fe ■ » > II > 78 50
B4 -- I Inipru * tul austr, In h&rtie . 60 80
951|2 — » ■ » argint . 62 20
182 — 1 Renta austriacă in aur . . .  71 40
190 — 1 Lose din 1866 . . . . . . . .  112 ___

74 — 1 Acţiunii» b&ncel naţionale , 789 —

— — „ „ austr. de credit . 223 80
63*|* 63'la .  „ ungare » 206 75

99 60 — 1 Argint....................... . . . .  100
25 02i|i— D ucatu l................... . . . .  5 69

— 1 Napoleonul............... . . . .  9 371,o
122'j* — 100 mitrei germane . . . . .  57 90

Cartul de Uerlln, 15 noembre 
Acţiunile Cililor ferate române. 34 60 
Obligaţiunile rămâne 0»/o . . 8 l 25 
Priorităţile C. fer. rom. 8°/» 86 90 
împrumutul Oppenheim . . .'101 25
Napoleonul..........................  16 20

I Viena, termen lung.................. — —
Pari* , scurt . . . .  100 'fa

Calendarul filei 
Duminecă, 5 noembre.

I Patronul silei: M-rit Galaction fi Epist 
j Răsăritul soarelui: 6 ore 57 min.

Apusul soarelui: 4 ore 32 min.
I Pasele tunel: prim cuart

P L B O A

7.15 d 
II. .0 d 
4.45 4

Bucuresol -Suceava 
Bucurescl. . . .  8.15 n 10.— ţ
Ploescl................ 9.50 n 12.00 *
B ră ila .................1.53 n 5.65 ţ
Tecuci 0 . . . .  . 6.38 n
Roman................ 9.06 4
Suceava,sosire , .12.03 4

Bacuresc—Verelorovn
Bucurescl....................  7.60 4 10,40 4
P it e ş t i ......................... 10.13 d 3.— 4
Slatina......................... 12.81 4 6.80 n
Craiova . . . .  • . . 2.20 4 3.15 4
Vèrciorova, sosire , . 8.— n 6. n

Ml 4 
8.45 J

acorescl 
6.46 4 

12.30 d
6.10 j
8.10 n

Suceava—
Suceava . . . .  6,
Roman..............8
Tecuci..............13.80 n
Brăila...............3.08 n
Ploescl. . . . .  7.12 4 

9.56 n | Bucuresol sosire 8.30 j
Verolorova—Bucurescl 

Verciorova . . . . . . .  11.26
Craiova ...................... 3.—
Slatina.............................. 4.45
Piteţtl................................7.08
Buoaresel, sosire . . . .  9.20

R E N U R I L O R
Bucurescl—Giurgiu 

I Bucurescl. ,
Giurgiu, sosire ,

6.05 n 
8.27 n

8.68
2.46
4.80

4.55 s 
7.17 s

............................. 9.16 4
>sire................... 11.35 4

Giurgiu—Bucurescl
Giurgiu......................... 7.26 d
Bucurescl, sosire.. . . .  9.48 4

Galaţi—Bărboşi
Galaţi . .  . . . . 1.20 n 825 4  7.30 n 
Bărboşi, sosire . . 1.65 n 9.— 4 8.06 n

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi................ 2.55 n 6.25 n 7. n
Galaţi, sosire , . , 3.30 1 7— 8.n. 25n

Ut

Ar

JEPESI TELEGRAFICEA
A L E  „ T I M P U L U I *

(Agenţia Haros)
(15 noem. — 9 orc elimin.)

j este o în treprindere  b&noasă, care 
I aduce foloase m ateria le  celor ce se 
J ocupă cu ea ; m arfa ce se trafică la 
| redacţiile  liberale e m arfă p lă tită  
| bine, ren tie rii neadevărului se sim t 

Pesta 14 noembre. j decj dispuşi de a p lă ti 5°/o sta tu lu i 
jpSratul, primind erl o deputăţie a . de la  renfcil lo r. p ri noI nu ne u}_
»Vililor din Herţecovina, a re^puns la , , , . . ,■. .. , ,  . . . .  ' m eşte de loc m aniera aceasta de a[înmle lor ca va face totul pentru I
ie şi ţ r opuşi rea locuitorilor diu acea ! vedea* P ,flta de b i r P* nfcru r63P&n-
jîucie : dar că el trebue să se conforme < direa- noade /ă ritlu l in folosnl cută-

iu măsurile hotărito de congres.' rel saii cutârel persoane, pentru  lau- 
¡1 confe iilc, du tindo şi drepturile, in- ;• ¿ele ce se aduc companiei liberale de 
|tte am (ărel vor afla iu el un apă- esploat.are, pen tru  veniturile ce de-

.. -, , , „ , . . .  'c u r e  din încrederea născu tă in publicrjepntaţia s a dus apoi In cerinţele A -
■  T- . D , . . . prin  a. este laude, e analogă cu taxa
M y , rusa, Anersperg, Bylant şi Hof-1 > * 6
L  Andras3y a făgăduit că va rec o- j P® care o p lă tesc negustorii la admi-

M. Sale d'a prelungi termenul ho. n is tra ţia  unul ziar pen tru  trecerea
proclamaţie pentru intoarcerea ar-J cu tării safi cu tării reclam e, prin care

W ocnpatoare. A mal arătat speranţa J se iaudft pretin sa  escelenţă a unor
rcştinu şi musulmanii din Herţego-! . „ , . . . .  . ___ , «. v. . , . . . .  i mărfuri învechite, cari nu se pot des-vor trăi Su bună înţelegere. I
Bylant. mi-istrul de răabuiU a făgă- \ face- C «n cuvănt m inciuna şi reclam a

ksă visiteze Herţegovina îndată ce v a . su n t o meserie care produce veni-
|  îngăduinţă.
Iputaţia a prânzit seara la curte. 

[Serviciul delà 16 noembre, 9 ore dim.
Paris 15 noembre.

ipartiţiunea noului imţ rumut egiptean 
fixat la 45%.
matul a numit senatori inamovibili pe 

Ktacar de Vallée, d’H anssonvilleşi Ba- 
b 1, tuslril candidaţi al dreptei, 
apăratul Rusiei o e intenţiuuea de a 
ca iarna la Nizza.

Londra, 15 noembre.
. I» format un comitet in  Anglia sub 

|dinţa d-lni Laevrence cu scop de a 
opiniunea publică să facă manifesta- 
pentro repedea convocare a paria

tului din cauza afacerilor Afganista-
■I

BUCUREŞTI
|Sămb&tâ, 4  (10) noem bre.

Jntre numeroasele dări, in cele 
B multe razuri rëû re părţi te şi 
cepte, pe cari le introduce asu- 
populaţiel orl-ce număr proas- 
al Monitorului şi orl-ce şedinţă 
ijmerel, se vede că visteria hu
iţilor radicale mal păstrează incă 
I : taxa pe adevir.
1 anul trecut ăncâ „Românul1 

Ira s  atenţia autorităţilor percep- 
e de a urmări idei vecinie im- 

I içeptibile a tâ t pentru acele organe, 
şi pentru confraţii delà ziarul 
ntin ; lăudând to t odată două or

ie, ale căror redactori, colabora- 
etc. plătesc bir pentru ceea ce 

|jù. Acele două organe nu le nn- 
1, adăogim numai c& le dă mâna 
plătească ori şi ce biruri, unul 

î l creat şi susţinut de fonduri ru- 
I, celait intemeindu-şl existenţa 
o sumă considerabilă, pe care a 

/  ■mit-o ca milă spre a susţine in- 
irinderea Strousberg. 
ceasta ajunge pentru a caracte- 

â opiniile ce le are „Românul*

/

tur! şi care ar câta să plătească 
dare, — spunerea adevărului n’a fost 
nici când o meserie. Dar părerile 
confraţilor noştri nu sunt din nefe
ricire inpărtăşite de câtrâ consti
tuţia noastră şi— dura lex. sed lex.

Intr'adevăr constituţia noastră este 
in acest punct cumplit de aspră. Ea 
declară pressa liberă, exemptâ de 
taxe şi de dări, ea obligă moral- 
minte pe jurnalişti de-a spune ade
vărul.

Articolul 24 al constituţiei, care 
garantează libertatea pressel, spune 
in alineatele 4 şi 5 următoarele: 

„Pentru publicaţiunl de jurnale na 
este nevoie de autorizafiunea .prea
labilă a autorităţii.*

„Nici o cauţiune nu se va cere 
dela ziarişti, scriitori, editori, tipo
grafi si litografl.“

Nefiind insă nevoie de nici o au- 
torizaţiune pentru a scoate un jur
nal, nu este neapăr. t  nimeni in drept 
de-a cerceta cine scrie safi cine nu 
scrie in tr’un ju rn a l; scriitorul are 
dreptul de a remănea necunoscut 
pentru autoritatea statului ca şi 
pentru publicul mare, pe câtă vreme 
nu se face vinovat de-o faptă, con
damnată de legea penală ; şi chiar 
in acest caz i se dă scăpare prin ali- 
nea 6 in care se zice :

Autorul este respunzător pentru 
scrierile sale, iar in lipsa autorului 
sunt răspunzători saă girantul saă 
editorul — adecă oameni, in cele mal 
multe cazuri cu desăvârşire nevino
vaţi.

Care să fie cauza oare, de ce con
stituţia noastră se îngrijeşte a tât de 
mult de libertatea scriitorului, de se
cretul deplin al redacţiei?

Cauza e foarte simplă. Adevărul 
ar fi persecutat in persoana celui 
care ăl rosteşte şi aceasta nu vo
ieşte constituţia. E destul, ca să se

toritatea, reprezentată in statul ro
mân printr’un partid, să '1 şicaneze 
intr'un mod nesuferit. S’a intămplat 
că un novelist tânăr şi plin de ta 
lent, care a publicat multe schiţe şi 
povestiri din viaţă câmpenească in 
„Timpul*, să fie scris la gardă, si 
şicanat tot la zece zile cu serviciul 
deşi din nefericire printr'o boală in 
delungatâ a pierdut aproape ca to
tal uzul braţului stâng, cauză pen
tru care a fost liberat de serviciul 
militar in ţa r a , in care s’a nâsent, 
adecă in Ungari 1.

Ba chiar cazul concret, care ne-a 
îndemnat a scrie şirurile de faţă, 
este un bilet de dare pentru plata 
a 5°/o din leafa delà „Timpul*, pe 
numele aceluiaşi tânăr, care— nici 
nu face parte din redacţie şi a cărui 
colaborare literară, din când in când 
o datorim unor relaţii de prieteşug 
de-o natură intimă şi cn desăvâr
şire privată ?

Dar ceea ce nu-I permis nici unei 
autorităţi, de-a căuta adecă numele 
autorilor de articole şi de-a viola se
cretele redacţiei, aceea e permis per
ceptorilor se vede.

Noi din parte-ne contestăm ori şi 
cui dreptul de-a întreba cine cola
borează la ziarul nostru şi de-a stabili 
raporturile ceesistă intre personalul 
redacţiei: căci permiţând asemenea 
lucruri, am admite in mod tacit, că 
organul nostru este o întreprindere

strn şi cari renunţă cu toate la 0 - 
noarea de a avea cunoştinţă cu au
toritatea reprezentată de roşii, ar 
da naştere la procese cu statul, pe 
cari suntem de mal nainte signrl 
că le câştigăm.

Dar daca s’ar crea intr’aderăr un

poate fi vorbă de concurs este prea 
firesc, că trebuie să fie vorbă şi de 
considerarea popoarelor. Neoportun, 
pentrucâ situaţiunea guvernelor ac
tuale ăncâ tot mal este ameninţată 
de tendenţele unor factori politici, 
cari stăruiesc din toate puterile

precedent vicios, să nu se uite cum ! să dea cursului politic austro ungu- 
că sabia are două tăişuri, şi dacă resc o nouă direcţiune, adecă, spre 
ne-am pane pe cercetat la rănduljo alianţă cn puterile apusene şi să 
nostru ce venituri are,Românul* şi de facă totodată tabula rasă cu eveni- 
ceprovenienţă sunt şi daca am face, mentele din Bosnia şi Erţegovina. Ur
când ne va veni bine, cercetarea cn ! marea cea mal dc aproape a direc- 
toată asprimea, lacare ne ar da drept ţiunel acesteia ar fi un râsboiâ foarte 
precedentul creat de d-nil liberali, | apropiat cu Rusia. Iu cazul unul res- 
nu ştim zëü, dacă o seamă din foile j boiă de soiul acesta , soarta noa- 
capitalel ar fi de-o constituţie îndestul j strâ devine problematică. Toate vi
de tare, ea să reziste'anei asemenea ! tejiile soldaţilor români se daü
cercetări cu luminarea. 0 asemenea 
cercetare ar dovedi lucruri, cari, de 
sigur că e in interesul partidului 
liberal, de-a nu se descoperi nici 
odată.

încheiem ast fe l: Constituţia a 
creat pressel o poziţie cn totul ex
cepţională, ea nu dă nimârul drep
tul nici de a o supraveghea, nici 
de-a afli numele celor ce se ocupă 
cu jurnalistica, nici de-a se cerceta 
cassa redaeţiunilor, nici de a afla 
veniturile unul ziar. Ori care pas , 
care ar incerca a descoperi scriito 
ril şi a’I şicană prin dări către stat 
pe baza unor relaţiunl private, ne
cunoscute şi cari aii dreptul de a 
remănea necunoscute, este o călcare

de exploatare in detrimentul adevăru- J a constituţiei. Scriitorii şi cititorii
lui şi a bunelor obiceiuri — precum 
e „Românul* o întreprindere, şi — 
a tâ t de jos n’am ajuns.

unul ziar, redacţie şi abonaţi, afl 
dreptul de a rămânea necunoscuţi 
autorităţii statului; iar pentru ca-

Sofisma, pe care se întemeiază zorile pedepsite de codul penal exi-

ţipre natura presei. Pentru zia-1 ş(je cg, cutare sa fi cutare colaborează 
din strada Doamnei jurnalismul la un ziar conservator, pentrucâ au-

urmârirea cu dări a scriitorilor, e 
analogia ce se stabileşte cn func
ţionarii societăţilor comerciale. Am
ploiaţii indeprinderil „Dacia* „Ro
mânia*, cel de la drumurile de fer 
şi de la alte societăţi, plătesc sta
talul 5% de la salariul lor. Dar să 
nu se uite, că toate societăţile a- 
cestea afi nevoie de autorizare, sunt 
supuse controlnlnl statalul. Va să 
zică statul e in drept a cunoaşte 
numele persoanelor, cari iaft parte 
la lucrarea societăţilor şi retribu- 
ţiunea, ce o primesc. Statul insă nu 
e absolut in drept de a cunoaşte 
persoanele, ce colaborează la un 
jurnal, deci nu e in drept de a cu
noaşte, cerceta sau stabili după plac 
nici cele-lalte relaţiunl ale lor. Un 
ziar poate fi in deficit; nimeni nu 
are dreptul de a’l cunoaşte; scrii
torii pot lucra gratis, nimeni n’are 
dreptul de a o cerceta aceasta; un 
ziar poate fi întreţinut ca pierderi 
enorme prin contribuţiuni voluntare 
din partea nnor persoane ce vor să} 
remâe necunoscute. Nimeni n’are 
dreptul de a le afla numele

stă formal un gerant-reaponsabil, 
care ’n cazurile cele mal multe e un 
om ce nu ştie, nicl  ̂ cine scrie , nici 
cine citeşte ziarul.

D IN  A F A R À

„Telegraful romănn* scrie că mi
tropolitul Miron Roman este mem
bru al delegaţinnel ungureşti şi ca 
atare membru in comisiunea finan
ciară a delegaţiunel. Rolul ce i s’a 
dat mitropolitului prin alegerera 
aceasta, pentru naţiunea română 
are puţină importanţă ; Ex. Sa insă 
are, cu toate aceste, ocaziune de a 
lucra p en tr; români afară de co- 
misiune şi de delegaţiunl.

Timpul pentru aşa ceva este o- 
portnn, dar şi neoportun. Oportun , 
pentrucâ coroana şi consiliaril el 
actuali ţintesc la un scop!, deşi fie
care din alte puncte de vedere, la 
un scop insă care na se opune ve
derilor politice române, in cât se 

! văd in ziaristică şi pentru că in
( timpuri ca cele de faţă coroana şi 

Iu orice caz urmărirea cu dări a consiliaril el afi lipsă de concursul 
persoanelor, caii scriu la ziarul no- sincer al tuturor popoarelor şi când

in timpuri de aceste uitârtl şi 
influinţa tradiţională a ultramonta- 
nilor noştri atât este de roditoare 
in fantazil de rnsofilism, in cât in 
fiecare român ortodocs priveşte nn 
aderent al politicei ruseşti; mal pune 
că sunt şi români, cari, ca aderenţi 
ascunşi al u 1 tramontanismulul, pen
tru foloase particulare, nutresc pe 
sub mâna suspiciuni, produse de o 
agitată fantazie.

Teren pentru dispoziţiunl fantas
tice aşa dară destul. —

Croaţii afi contribuit mult la în
curcarea iţelor politice. El dându-şl 
pe faţă in âdresa către împăratul, 
dorinţa de a li se anexa Bosnia şi 
Erţegovina, afi produs ingrijirl mari 
in cercurile maghiare. împăratul,ce e 
drept, a dat un răspuns la adresă, 
care esebide ori ce îndoială şi in 
urma cărui croaţii pot şti pozitiv 
ce afi să aştepte, adecă să nu’şl facă 
iluziunl de anexări. Elementele opo
ziţionale insă nu vrafi să pună nici 
un preţ pe vorbele miniştrilor, căci 
el sunt redactorii răspunsului re
gesc. Elementele opoziţionale răs
pândesc neincredere, şi nu fără succes 
faţă cu toate câte es dela gnvern, 
ca să’I poată discredita şi să poată 
mâna apa pe moara antirureascâ. 
Mal vin acnm şi nemţii din Cis- 
latania. Aceştia aţiţâ focul şi mal 
tare. Andra sy şi Tisza se ţin ăncâ. 
Este întrebarea că până când?

Amintirăm mal sus dă posibilitatea 
unul râsboiu cu Rusia.

Iată cum este de a se închipui 
posibilitatea aceasta.

De oumva succede opoziţiunel să 
restoarne pe Andrassy şi Tisza, safi 
ceeace la noi ăncâ este cu putinţă, 
să’l „indnplece* a schimba tactica, 
politică armată până acum, avem 
să ne aşteptăm la mari evenimente 
in primăvară. Capetele oamenilor 
de pe aief sunt foarte inferbăntate 
de alianţa cu puterile apusene: Ang
lia şi Franţa. Chiar şi „P. LI.* îm
pinge, de un timp incoace, opiniu
nea publică iu direcţiunea aceasta.
Si ceeace zice „P. LI.* nn e de a



T I M P U L

se desconsidera cu una cu două. 
Este de temut insă, că şi „P. LI.* 
şi chiar şi inspiratorii lui se pot în
şela sau vor să inşele. Ameninţând 
insă ungurii, serios saU prefăcuţi, 
cu alianţa cu puterile apusene ca 
să îmbuneze pe unguri, ori să spe 
rie pe ruşi, şi de altă parte pur- 
tăndu-se aristocratic cu popoarele 
din sodostul m onarchiel, se poate 
intămpla, ca ruşi!, dacă ar esista 
vre-o alianţă apusană, să găsească 
un modus vivendi cu Anglia şi a- 
tuncl alianţa cu puterile apusene 
să se prefacă in fum. Si in caşul 
cănd alianţa cu apusul ar fi numai 
o gogoriţă, eruşil pot să se facă la 
răndul lor de către pădure să ne 
caute pricina cu luminarea, şi aliaţi 
cu Germania şi poate şi cu Italia 
şă ne provoace a’l sta faţă in faţă. 
Jocul şi cănd ar fi numai joc este 
periculos.

Atunci să vedem pe vitejii din 
gură.

Aceste sunt probabilităţi posibile 
şi posibilităţi probabile, cari nu es- 
chid şi alte posibilităţi. Aş mal în
şira multe care vi s’ar părea la in- 
tăia privire cu neputinţă şi ar pro
voca surisul necredinţei saU al in- 
doielel multor cetitori. Termin cu 
atăta , că in sferele mal înalte ma
ghiare de aici să caută cu to t adin- 
sul a să incungiura conflicte jju_ 
sia şi a să păstra n e v * ^ ^  he. 
gemonia maghiară 
şi alegeţi ce este

tcămată 
. „Esaminaţî toate 
mal bun*. de

Delapidări de avere publică 
in Rusia.

In „Ruskil Mir* d. N. Terentiev 
scrie un articol interesant asupra 
furtului de avere publică in Rusia, 
articol, din care o samă de escerpte 
foarte energice au trecut in Gazetta 
germană de St. Petersburg şi de a- 
colo in alte foi europene.

Autorul critică mal ântăiu espre- 
sia sureptori ai coroanei, cu care se 
insemnează hoţii de avere publică.
E to t una zice el, daca cineva şterge 
o legătură cu rufe, un ceasornic, sau 
dac’a dat o chitanţă falsă de fura- 
giu, pentin a pune banii la buzu
nar. Hoţ e hoţ şi aşa trebue numit 
Daca lucrurile nu se vor numi pe 
numele lor, atunci, am ajunge a tâ t 
de departe, ca advocatul principe 
Orlof, care apărând pe un mareşa 
de nobili, ce uşurase cassa orfani' 
ceaşcă, asigura pe judecători, că 
clientul săU nu furase, ci-şi făcuse 
numai şie ănsuşl un ajutor bănesc, 
Atunci in tr’adevăr orl-ce hoţ e ne
vinovat, care cu pornirea leală de 
aşi face sie ănsuşl un ajutor, fură 
pe semenul saă pe to ţi semenii sfii 
coroana. In privirea coroanei hoţi' 
fişl liniştesc conştiinţa cu fraza, că 
nimeni nu sufere personal, căci dacă 
furâtura se repârţeşte asupra tutu 
ror, atunci fie-care din comunitate 
pierde câte un capfit de aţă, din 
cari cel gol fişl face o cămeşă. Dar 
daca e, ca să se ia dela fiecine câte 
un fir de a ţă  — zice d. Terentiev -  
atunci ar fi mal cu cale ca să se 
facă ştreanguri din ele şi să se in 
trebuinţeze cum se cuvine ; numfirul 
oamenilor, cari âmblâ după câştig 
repede şi lesnicios s’ar impuţina 
foarte. Se zice, că maniera de 
privi coroana şi averile coroanei s’ati 
desvoltat in Rusia pe cale istorică 
Voievozii se hrăneau din funcţiile 
lor, ofiţerii de gardă ruinaţi câpâ 
taU regimente din arm ată, ca să' 
vie in fire, se câştigaâ averi colo 
sale şi in tradiţiile de familie s 
moştenea modul, cu care in apă tu 
bure se prind peşti de aur. Şi când 
se sburâtuesc puii, crescuţi in ase 
menea cuib zidit de mâini streine

şi din socoteala altora, el devin ase
menea pâserl răpitoare. E drept că 
din vremea Voievozilor şi până azi 
multă apă a curs in mnre, in regi
mente avem comitete de menaj, şi 
pentru răcorirea postuleţelor calde 
avem controlul— s’ar putea aştepta 
o îndreptare. Şi totuşi lucrurile r ă 
mân cura aU fost. 0  generaţie noue 
creşte şi invaţâ ceva in şcoală; nu 
este ea speranţa Rusiei, nu sunt ti
nerii aceştia viitorii cavaleri al o- 
norif, sans peur e t sans reproche î 
El bine i s'a dat generaţiei tinere 
drumul la cassele publice şi d’atuncl 
cassele de fier cele mal sigure contra 
focului şi spargerel, a slăbit din ba
lamale. Li s’a dat tinerilor drumul 
la antreprizele de (aprovizionare a 
arm atei şi arm ata noastră, oster/itâ 
de campanie şi flămândă a căpătat 
merinde putrede, mucegăit/-. Mem
bri acestei generaţii primesc un de
taşam ent, primesc a,ur- şi trim it au
rul la copil lor pentvu supă de lapte, 
iar spionii primesc hârtie in locul 
metalului frumos, de şi vrednic de 
despreţ, şi din răzbunare daU ştiri 
false şi trupele sunt duse in poziţii 
rele şi fără scăpare ; locuitorii fug 
de ori ce relnţil cu trupele noastre, 
cari nu plătesc cu b a n i; cum lip
sesc transporturile de provizii, sol
daţii sufer lipsă.

De unde vine asta? Doar in gim
naziile, corpurile, universităţile, aca
demiile, liceele noastre nu daU lecţii 

furat. Şi cu toate astea oricum 
svfirli o piatră in Rusia, loveşti 

in tr’un om de nimica.
Mareşali al nobilimii fură cassele 

orfaniceştl, contrafag asignate şi serii 
(ceea ce Uruzow ar numi un ajutor 
dat espediţiunil pentru confecţiona
rea de titlu ri ale s ta tu lu i); consi- 
liarl fură averea coroanei, in loc de 

o p ă s tra ; silvicultori vfind păduri 
de ale statului şi le bagă in buzu
nar, cănd vine vr’o revizie ; judecă
torii de pace fură moşteniri in bani 

fug in s tră in ă ta te ; şefi de ser
vicii iaU antreprize in resortul lor 
propriii; profesorii asupresc pe exa- 
minanzil lor şi nu se liniştesc de 
căt cu cel, cărora le daU scumpe 
lecţii private; intendenţi, casieri, per
ceptori, vameşi, egumeni de m ănă
stiri — toţi fură. Ba chiar redacto
rii de ziare, aspri predicatori al mo
ralităţii işl vfind conştiinţa pe bani. 
Civili, militari ba chiar omul lui 
Dumnezeu toţi cărâbănesc şi precu
peţesc. Nu apusul putred, nu ideile 
corum pâtoare; proprii noştri h o ţi , 
propriile noastre lipitori ne zugrumâ. 
Cu controlul numai nu faci nimica ; 
numai deplina, neobosita publicitaie 
poate ajuta ceva.

In privirea publicităţii d. Teren
tiev ara tă  un defect mare al legis- 
laţiunil ruseşti; legea asupra calom
nie! şi difamaţiunil apără pe orice 
hoţ şi înşelător, dacă nu se pot pro
duce in contra lui dovezi înscris. 
Dar care hoţ e a tâ t de prost, ca 
sâ-şl scrie singur atestatul şi să z ică : 
la tă , cutare şi cutare lucru am fu
rat. Cel mal petrunzfitor judecător 
de instsucţie nu poate găsi dovezi 
înscris şi trebue să se mulţâmeascâ 
cu m artori şi indicii. A cere dovezi 
înscris, e egal cu a opri de a acuza 
hoţi şi inşelâtorl. Astfel bunăoară, 
toţi câţi aU servit la statul major 
in corpul activ de la hotarul cau- 
caso-turcesc stiU, că la o primire 
o6cialâ in Kars generalul Heymann 
a batjocorit pe locoten.-colonel Şel- 
covnicov (fratele fostului guvernator 
din Erzerum) şi a am eninţat că’l va 
da in judecată pentru neorânduiell 
in transporturile intendanturil. Pa
tru zile după asta Heymann muri 
de tifos, iar Şelcovnicov împreună

in persoana sa postul şefului comi
siei sanitare, cu 16 ruble diurnă pe 
zi şi de ajutor al guvernatorului din 
Kars c’o 1 afâ foarte solidă. Spue-o 
acum cineva, că acest locotenent co
lonel armean ne-a costat o divizie 
întreagă, care a m urit la Erzerum 
de tifos; cerce cineva să susţie — 
fără temeiU se ’nţelege — că Şel
covnicov a dat d' umul transporta
torilor molocanl pentru-o contribu
ţie solidă: pe care a pus’o ’n buzu
nar; cerce cineva să susţie că nu
mărul de cal ce rămăsese, s’aU su- 
pra, încărcat şi aU perit, că din cauza 
aceasta proviantul a  venit prea tâ r 
ziu, că oamenii din departam entul 
Sp.ganlug a trebuit să mănânce to t 
din cauza asta grăne nemăcinate, 
că şi-aU istovit puterile şi aU m urit 
Cerce cineva să le spue toate â  
cestea şi generalul Şelcovnicov se va 
plânge de difamaţiune şi va cere 
dovezi incris.

Dar de unde —  pentru numele 
lui Dumnezeu — să se ia aseme 
nea dovezi î De aceea —  zice d 
Terentiev, tac mal bine şi sper în 
justiţia  supremă, care nu va lăsa 
nepedepsit pe un om, care din cauza 
banului aU aruncat în  pierzare a tă- 
ţea  oameni. Şi ce oam eni! Nu de 
ieri de alaltăieri, nu re c ru ţi; ostaşi 
încercaţi în luo te , ascultători la 
semnul comandantului, plini de foc 
în luptă. Unril căt o mie. Tot 
lucrul acesta se povesteşte despre 
cervodanîl (m ănăto ri de cal încăr
caţi) din detaşam entul Rion-Autori- 
ta tea  —  ce?, subalternă fireşte — 
a dat drumul oamenilor acestora şi 
n ’avea un număr suficient de vite 
de tran sp o rt. La revizia, făcută de 
generalul de control, caii fură pur
ta ţi  îm prejurul unei movile şi i se 
aduceau îna in te  to t aceeaşi şi iar 
aceeaşi, ca la teatru . Resultatul a 
fost să Înţelege, că trupele primiră 
provizii mal puţine, bolnavii putură 
să se pirimble pe jos, iar în buzu- 
narile antreprenorilor şi a autori
tă ţii respective sunaU paralele. După 
cercetărilă făcute, comandanţii de 
la regim ente de cazaci, de la mili
ţii şi de la baterii au trimis prin 
poştă banii cel mal mulţi copilaşilor 
lor şi l a  banei deosebite. Caii sunt un 
artico l escelent de venituri. Coroana 
p lă teşte  şi aşa indestul de bine fura
jele, de unde proverbul: „Dâ’ml o 
vrabie împărătească s’o hrănesc şi ’ml 
voiţi ţinea trăsură cu patru cal*, 
saU a l tu l ; „Numai de coadă să ţii 
o vrabie împărătească şi to t faci 
parale*. Dacă şefii ştiu cum s’apuce 
lucrurile, to ţi banii pentru furaje le 
răm âne lor, ca venit fără de păcat, 
mal ales in tim p de răsboiU, cănd 
furajul e înlocuit prin nutreţ proas
păt, adică caii pasc. Dar rămăind 
trupele mal m ult timp in tr’un loc 
şi sfărşindu-se iarba, caii sufer, nu 
pot servi in avanposturi şi prin ur
mare trupele sunt expuse la mari 
primejdii. Acestea nu sunt fantazil; 
am pierdut la 13 August Kizil-Tepe 
din cauza avanposturilor.

In genere cavaleria noastră a fă
cut puţină t re a b ă ; artileria călare 
mergea in treapât chiar unde tre 
buia s’alerge repede. Caii n’aveaU 
tenacitate, şi victoria, cum zice Na
poleon, e in glesne, iar o baterie 
repede şi indrăsneaţâ poate face 
mult in tr’o bătălie. Dar ciuma cea 
mal mare era la regimentele de ca
valerie miliţianâ. Nominal trebuiau 
să fie de câte 600 de oam eni, in 
realitate eraU numai 36 oameni de 
exemplu! Dar ceea ce e mal rău, că 
aceşti oameni cu degetele lungi eraU 
numiţi in genere alături cu inalţil 
lor protectori, cu care se pretindea 
că im part furâtura. Să mal vorbim

oare de comisarii şi inspectorii spi- 
alelor, cari se puneau in inţelegere 

cu antreprenorii, pentru a scădea 
bolnavilor din pâine, ceaiU, zahăr î 
Să vorbim de plenipotenţiarii Cru- 
cel-Roşie, cari consumau in orgii cu 
prietenii lor vinurile fine şi conser
vele preţioase, ce li se trâmiteaU 
pentru bolnavi şi răniţi, pe când 
aceştia n’aveaU nici o lingură de 
supă? Şi căt aU furat intendenţii, 
nici nu se poate calcula. In Odessa 
lucrează azi o comisie întreagă, iar 
n Gaucas se vor da in judecată 60 

de capete de... impiegaţi al inten
denţii. Autorul povesteşte câteva ca 
zurl din activitatea intendanturil 
bolovani in fănul com prim at, 500 
de puzl de suharil, cari putrezise a 
tâ t  de temeinic in magazie, incât 
nu li s’a găsit nici urma; provizii 
luate de la Turci cari se pretindea 
că s’aU cum părat cu bani; dijmă 
strinsâ de la locuitori fără nici un 
drept prin intermediul unor poli 
tiş tl turci mituiţi; ş.m.d.a.

Şi ciudat lucru ! Cu toate că fie' 
cine ştie cumcă amploiat la inten
d e n t e o sudalmă, ca odinioară gu  
zan de provizii, totuşi o mulţime de 
oameni se grămădesc ca postulanţl 
la acest resort. După d. Terentiev 
fiecine care soliciteazâ un asemenea 
post ar trebui însemnat pe un is 
vod ca in viaţa Iul se nu i se in 
credinţeze un post saU un interes 
al coroanei.

Un noâ discurs al lordului 
Beaconsfleld.

La banchetul ce noul lord-maior 
al Londril, pentru desăvârşirea in
stalării sale, a dat în seara de 9 
noembre, în sala dela Guildhall, lor
dul Beaconsfleld a rostit un mare 
discurs politic. Iată , după foile s tră 
ine, resumatul telegrafic al puncte
lor politicei externe din discursul 
lordului Beaconsfleld:

Ăntăiul ministru englez a decla
ra t mal ăntăiU că, după părerea 
guvernului, invazia pe pămăntul in
dian pela graniţele nordvestice nu’l 
deloc practicabilă din princina greu
tă ţilor fireşti; însă vrăşmaşii noştri, 
adâogâ dănsul, ne-ar putea aduce 
încurcături pela acele graniţe. Ast
fel a devenit trebuincioasă în par
tea  locului concentrarea unor forţe 
mari m ilitâreştl, cari trag  după şi
nele chelnuell mari.

„Pe când examinam ăncă aceste 
inconveniente, aten ţia  noastră a tre
buit să cază asupra unor împreju
rări nouă, cari s’aU produs şi cari 
ne-aú silit să ne horărîm a lua 
toate măsurile trebuincioase spre a 
pune capăt acestei situaţii.

„Când aceste măsuri vor fi de
săvârşite şi depline, adică ’n curănd, 
graniţa noastră indiană va înceta 
să mal fie un isvor de team ă şi de 
nelinişte pentru noi.

„Sperez că atunci, urmează ora
torul, vom trăi în bune relaţii cu 
vecinii noştri cel mal apropiaţi şi 
poate şi cu cel mal depărtaţi.*

Lord Beaconsfleld apără apoi con
venţia cu Turcia în privinţa Ci
prului.

„Sultanul, a zis lordul, a devenit 
aliatul nostru, şi prin câpâtarea in 
sulei Cipru suntem în stare sâ’l 
apărăm şi să’l ajutăm. Afară de 
asta, politica ce vom urma în ces- 
tiunea orietalâ va împedeca fatala 
supremaţie a unei singure puteri să 
se exerciteze asupra Turciei.* 

Oratorul apără în urmă resulta- 
tele Congresnlul, care asigură Sul
tanului o’ adevărată independenţă, 
scăpându'l de relaţiile pernicioase 
cu nişte rase ostile, şi lâsându’I o

capitală inexpugnabilă, cont) |  
danelelor şi stăpânirea un<l-. 
ţinuturi.

Răspunzând la alegaţii gj/ 
ce zic cumcă tractatul delii 
nu s’a executat, lordul Bej 

constatat că nu a trecui 
treia parte pân’acuma 

menul acordat pentru execn 
Printre avantajele asigura 
trac ta t, lordul Beaconsfiel I 
neşte despre întoarcerea I-j 
lui la Turcia, care este pri: 
va deveni cea mal tare piaţ 
mici.

Toate stipulaţiile tractaâi 
Berlin, după afirmarea lortij 
consfield, sunt pe cale d e j 
la Îndeplinire.

Guvernul englezesc n’atj 
format cnmcâ vreunii d itl 
ta ri ar fi avănd de gând 
ture cu desăvârşire execut 
tatulul.

Lordul Beaconsfleld a ri 
energie aserţia că o puteri 
ar fi avănd aşa gânduri. I j  
găsi cumva vreuna care s ă | 
a se sustrage dela indator 
trac ta te  la Berlin, în orice < 
nu Englitera va fi.

Guvernul englezesc es | 
a executa tractatu l după i 
după litera lui. Pentru a 
ar face cu Încredere apel 
englezească, cerăndu’I fcoat 
şi toate mijloacele sale pen 
ţinerea acestui trac ta t.

Oratorul însă nu poate 
ar fi nevoie să se facă ui 
nea apel, căci lumea este 
de câtrâ nişte suverani ci 
oameni de s ta t, h r  nu 
nerăspunzătorl.

Situaţia de sigur remăneifl- 
nu înfăţişează însă primejd

Lordul Beaconsfleld sfâş 
vind comparaţia făcută 
glitera, Veneţia şi Ol and: 
glezil vor fi ca totdeuna 
încolo vrednici de strâbu 
terea şi domnia lor nu 
niciodată.

După acest discurs, s’a 
toast pentru corpul diplo 
tele Beust, ambasadorul 
Londra, care se afla la b 
răspuns în numele colegilo, 
în termeni foarte căldurc 
adio Engliteril, pe care 
are s'o părăsească. 1
Turelă şi Rusia in faţ 

tatulul dela Berii

Citim in „Journal des D6 
Opinia publică in Europa a 

cat, in zilele din urmă, pr 
incidente ce s’au produs in1 
şi in cari s’au văzut o nor 
dată tractatului dela Berlin 
p u ta t Turciei că dânsa a 
aceste neliniştiri prin amă 
cutării tractatului. E bine 
mare să examinăm care 
situaţia acestei puteri cu 
acest trac ta t, şi intru că] 
răspunzătoare de evenime 
meninţă să aducă nouă 

Tractatul dela Berlin a 
lit la 13 iulie trecut, şi a 
obligator pentru părţile coij ijj 
numai după ratificarea lui; 
tru  Turcia, tractatul era 
din zioa d’ântâiU, căci bin 
ingăduire. Cu toate astea 
turcesc a procedat cu ince 
deplinirea saroinel sale 
se poate zice chiar că din 
put a neglijat-o ou totul, 
cum ca şi cuprins de ami 
un om căruia o lovitură 
de măciucă pe ţeasta ca] 
luat cunoştinţa de sine. Insă
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ramnat a venit din fericire să ’1 
neţească şi să’l recheme la cu* 

NUnţa realită ţii: la 27 iulie, oş- 
,lli ié v austriacă trecu graniţa fără să 

S|H iscălit vreo convenţie specială.
|asta 61 arătă Turciei, că dacă 

:'«aa  neglijează să indeplinească ar* 
[•lele tractatului, alţii dintre cel 
I interesaţi aü să se însărcineze 
[îndeplini in locul ei.
¡Turcia, la Congresul diu Berlin, a 
Itractat îndatoriri formale faţă cu 
hia, cu Romănia, cu Serbia şi cu 
Utenegrul. Faţă cu Rusia, şi-a 

;[ Replinit legămintele cedăndu’i in 
4 ia Batumul, Karsul şi Ardahanul, 

^1« Europa Varna şi Şumla. Faţă cu 
-i fineipatele Romănia şi Serbia, a 
a spuns pe deplin la toate cele con 

»etate, de vreme ce le-a recunos* 
^ | | t  independenţa şi le*a cedat ţinu- 

trile ce le atribuise tractatul dela 
letWn. Dacă nu se poate zice to t 
odfta şi in privinţa Muntenegrulul 

« din pricină că atitudinea ostilă 
(ilbanejilor n’a îngăduit Porţii să 

indeplinească toate legămintele 
ţă şi cu acest principat. Ar fi poate 

"* kdevfirat să zicem că, dintre toate 
bncesiile impuse Sultanului, acelea 
i  cari se foloseşte Muntenegrul a- 
Iţâ mal puţin decăt toate cele* 
lite indignarea poporului turcesc, 
bre, viteaz el însuşi, iubeşte şi a* 

:preţueşte adevărata v itejie: Popo* 
tal turcesc ştie, in adevăr, că din- 
re toţi aceia cari ’şi impărţesc fé- 

|kiile lui, Muntenegrenii aü meritat 
w al mult partea ce li se dă. Ast 
Îfel nu este de tem ut că stipu
laţiile in favoarea Muntenegrulul nu 
i vor fi cu scumpetate aduse la indepli-

sului, jignite foarte prin acţiunea 
partidului militar rusesc, mal activ 
astăzi ca orişicănd. Şi cu toate a- 
stea ne aminţim că in tr’un discurs, 
rostit de lordul Beaeonsfield da Mau- 
sion-House, in zioa de 8 august tre
cut, ăntăiul ministru al reginei bri
tanice, denunţând urzelile acestui 
partit, a afirmat că »acele urzeli se 
opriseră cu desăvârşire.•

I
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{aiire. Cât despre Bulgaria, ruşii sunt 
ptăpăni in tr’ănsa şi numai delà el 

tirnâ să organizeze acea ţară  pe 
<if£em eiurile statornicite de Congres, 

Aşa, cu toată sila foarte firească 
e a se supune la hot&ririle Euro 
el, cu toate şovâelile şi incurcătu- 
ile, guvernul turcesc se găseşte că 

[a executat in mare parte hotăririle 
Congresului. Dar intru căt o prive- 
te pe Rusia, s’ar putea oare zice 
pt astfel ? Această putere, după ce 
'a folosit de avantajele ce i se a- 

feiguraü prin tractatul din Berlin, se 
!dă intr'o parte delà îndatoririle ce 
acel trac ta t ăl impune ; ea caută 
chiar să stăvilească lucrarea Euro
pei in organizarea Rumeliel resâri* 
tene, care, in puterea articolului 13 
din tractat, este pusă „sub autori
tatea politică şi militară directă a 
Sultanului.* Pe lăngâ aceste călcări 
in deajuns de grave şi ele, trebue 
să adâogâm faptul cunoscut că oş
tirea rusească de ocupare in Rume- 
lia nu numără mal puţin de 200000 
oameni, in loc de 50000 pe carii 
ingâdue articolul 22 din trac ta t; şi 
ăncâ şi faptul, că cetăţile, a căror 
dărâmare se prescrie in tractat, sunt 
neatinse pân’acum.

După această expunere, ne pare 
că Turcia n u l tocmai a tât de cri
minală, cât se zice c’ar fi. Toate 
rinele, nu ale el sunt; iar cât des
pre cele ce 'n adevăr le-ar putea 
avea, Europa este destul de puter
nică, pentru ca s’o silească a le da 
deoparte. De altminteri, nu oare sub 
această presiune salutară Turcia a 
putut până acum sâ'şi îndeplinească 
in mare parte sarcina sa, şi şi va 
indeplini fără indoialâ şi ceea ce 
i-a mal rămas?

Numai dacă Europa ar voi aşijde- 
rea să aplice silinţele sale şi faţă 
cu Rusia şi să exercite şi asupra a- 
cestel puteri, care in mal multe pri
lejuri a dat dovezi de înţelepciune, 
o presiune raţională şi raţionabilă, 
s’ar putea isbăndi asigurarea aducerii 
la îndeplinire a hotăririlor Congre-
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Domnule redacto,
întemeiat pe dreptul şi datoria ce are 

fiecare cetaţian de a divulga toate actele 
petrecute intr’un mod brutal in raza lo
calităţii unde se găseşte, când ele sunt de 
notorietate pnblică şi cănd se eevărşeac 
ziua in amiază mare, fără nici o mustrare 
de conştiinţă sau teamă de asprimea legilor, 
vin amă faceecboul celor năpăstuiţi şi a da 
la lumină o parte din actele de neomenie şi 
immoralitate in plasa Balintinulnl din ju 
deţul Dămboviţa.

Aceasta o fac d-le redactor, pentru doă 
consideraţioni ăntăl; pentru ca să deş
tept pe calea publicităţii, atenţiunea mi- 
nistrulnl respectiv spre a nu asculta la 
intermediatorii cari stăruero pe toate căile 
prin infloenţa lor de a 'şl pune pe prote- 
giaţl, sub-prefecţl după cum este aci pro- 
tegiatnl d-luITacbe Oiani; care dacă va fi 
adevărat, apoi atunci regretele mele, căci nu 
ş’afijgăsit persoana cu care să se onoreze, iară 
dacă nu, bine voiască a’ml primi senzele 
căci aşa m’am informat, şi poete că ec st 
subprefect să servă intr’un mod clandestin 
de persoana sa.

A doua consideraţie ne este d-le redac
tor, ca să atrag alt-cum atenţiunea d-lul 
procuror general spre a intocmi o anchetă 
serioasă, care să se apuce cu descoperirea 
celor mai jos arătate; insă cu condiţionea 
de a nu delega prefectul local sau alt pro
tector, căci atunci nu va fi o lucrare vie 
pornită pentru adevăr, fiindcă mal mult 
sail mal puţin pănă astăzi, nu s’a văznt 
nici un paşă de judeţ in această ţară, să 
se facă inamicul proseliţilor săi, saă Bă 
strângă de găt pe curtenii săi in epocale 
fataliste, cari sunt dările de seamă saă 
sitnaţiunile administrative.

Prin urmare, ca să fiu pe săi se poate 
de scurt d-le redactor, spre a nu vă răpi 
un spaţiu necesar din foaia ce redactaţi, 
roiă avea onoarea a vă semnala căteva 
notiţe, ca să vedeţi gradul de moralitate 
conduită, educaţiune şi onorabilitate a 
protegiatulul sub-prefect din această plasă, 
rngăndu-vă să bine-voiţî a ie însera in
tr’un număr dintre cele mal apropriate, 
in modul următor :
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Notiţe de faptele neomenoase ale 
d-lul Stefan Bolentineanu sub-prefect 

plasa Bolentinu.
Cu ordinul No. 3197. către primar de 

Odobeştl a deposedat de avere pe femeia 
Stanca Voicu Zidaru, fără nici o formă 
de judecată in beneficiul lui Ilie C. Popa 
pentru mită bănească şi alte plocoane fă
cute.

La 15 Septembre curent a bătut cum
plit pe Ioniţă vătăşelu fiincă nu striga 
bine pe oamenii inpricinaţl la înfăţişare, 
această faptă săvărşită in calitate de ju
decătoare, fiind martori ocular publicul, 
T. Ionescn advocat şi căprarul Bucur 
Cărţan.

A desfiinţat un proces debătae suferită 
de locuitorul Stefan Purcarn şi muma sa, 
de la primarul Nicolae Onu din corn. 
Slobozia Sboară, pentru mită de 4 napo
leon, o pntină cu brânză şi o altă pntină 
cn lapte, care aii adus’o la 9 octombre pe 
cănd era faţă mal malţl asistenţi şi chiar 
potropopul judeţului.

A bătut cnmplit pe primarul comunei 
Româneşti, Manea Ceanşoaia in Inna sep
tembre pentrn că i-a zis să’I aducă plo
con, şi a fost nesnpus.

A oprit acţiunea publică contra indivi
dului Ilie Oprea din corn. Patlagil-Rurall 
Înaintată cu raportul primăriei No. 436 
din 23 iulie; aceasta pentru un curcan 
plocon.

S’a liberat de sub arest individul Mi- 
ţache Oprea, trămis cu categoria de furt 
de primăria Corneto; această liberare- s’a 
făcut de către credinciosul sub-prefectulul 
pentrn mită de 20 franci, care credincios 
este adus espres spre a se servi cu el la 
fapte imorale, şi care s’aQ dus la casa 
prevenitului de a primit mită chiaa de la 
părintele să3.

Se ţine in lucrare un proces-verbal prin 
care se constată călcarea legii şi regula
mentului de epizooţie de către loan Cră- 
veanu primarul de Mărunţiş şi C. Po- 
pescu ajutorai, ftncădin luna august, pentru 
motivul că nu se poate ajunge la toc
meală; cestiunea este de 4 satt 12 napo
leon intre părţile negociatoare.

Pe toţi oamenii ou afaceri de interese 
Ia judecătorie ’I şicanează; asemenea şi pe 
arendaşii cn afaceri administrative asupra 
invoielilor, astfel că pănă nu dă parale Bafi 
plocoane, nn se va face îndestulare; acea
stă negociare este publică, a ajuns a fi 
un scandal, căci la lumina zilei să toc
meşte că, care dă mal mult, este îndestu
lat bine, care nu dă, suferă.

La judecătorie in zilele de înfăţişări, nn 
mal scandate să petrec, astfel că se in
jurii, se maltratează, se admit apărători 
in pocesc străine şi amploiaţi publici fie 
de orice soi fi.

Intr’uua din zile, locuitorul Constantin 
loan din comuna Titu, reclamă sub-pre- 
fectul că comerciantul C. Oprescu’ ia co
tropit pământul. Acesta in loc de satis
facere ’I aplică căteva perechi de pal 
me zicăndn’I că el aşa ştie să facă drep
tatea, insă pentru îndestulare [să meargă 
la primarul de Mărunţiş, căci acela este 
drept pentru formalitate.

De la perceptorul: Titu a luat lei 
noul 97, al braniştel lei 50 şi al carnetu- 
ul Iei 120, aceste sume de imprumntare 

pănă la priimirea lefii. Insă leafa ş'o ia 
regulat, dară banii nu le dă; el le caută 
pete in soare ca el văzănduse constrânşi 
să renunţa la datorie ca compensaţie de 
binefaceri.

Asemenea sunt luate şi lefarile amplo
iaţilor sub-prefecturil, aşa că a adjutornlui 
pe două luni şi a copistului.

In luaa septemvrie a chemat pe percep
torul comunei Odobeştl anume Radu Da- 
mitrescu şi ia oerut 10 napoleoni, căci la 
din contra ’1 v’a persecuta ; ne-avănd a’; 
da, a şi incepnt să'l persecute astfel că 
pe lăngă altele, la 8 octomvrie cu ordinal 
No. 4910 ia trămis pe un notar creatură 
a sa, anume d. Ionescn cu diurnă de 10 
franci pe zi pentru inchierea compturilor

Localul sub-prefecturil şi l-a garnisit cu 
diferiţi cerşetorii aduşi din Bucureşti 
astfel ca orice om daca va avea necesitate 
unul Nr. din archivă chiar, apoifi imediat 
trebue să dea un franc safi mal mulţi 
ţifra variază dupe persone, de unde li să 
spune că este pentrn cutie.

La 9 octomvrie venind un individ bă
tu t plin de săoge ca să reclame, pe dată 
l’a luat la iujarături şi la goană cu mare 
pompă snrugiască, in căt tot tărgul Ti 
tulul afi fost in picere crezănd că poate 
sa aprins localul sub-prefecturil.

In luna septemvrie, intr’nna din zile 
sfârşind provisinnile atăt de pozunar căt 
şi de masă a chemat pe căprarul de vă 
tăşel, Nae Petre, şi 1 trămite in comuna 
Carnetu ca cu forţa dacă nu poate altcum 
să-I aducă pui de găină. Căprarul conse- 
cuent ordinului, ajungănd acolo pe dată 
începe să facă vănătoare prin curţile lo 
cuitorilor. Locuitorii pleacă la primar b5 
reclame, pe ca nu ’1 găseşte; el găsind pe

daşul moşii Sălouţa pentru că a pus obli
gaţiunea prin exeenţie la 70 de olteni 
muncitori la seceriş peste timpul angajat, 
şi totodată a li să scădea şi preţul toc
meli vorbită. Această reoompencă s’a ne
gociat in faţa d-Ior T. Ionescu şi Aron 
Herdan, in urma căril execuţiunl s’a şi 
indeplinit formalităţile recompensil.

Asemenea a luat dela T. Ionescn duol 
napoleoni pentru cuvântai, că daca nu’I 
va da, atunci să ştie că ’1 rade in proce
sele lui RadovicI din Odobeştl, dela care 

mal luat 100 franci prin ameninţări, 
insă cu condiţia nea că daca nu'l va ju 
deca procesele bine, apoi atunci să’l res- 
titue suma; iară dacă le va căştiga, să ’I 
rămănă suma ca recunoştinţă de servicii! 
ficat.

Aceste neomenii sunt săvărşite cu cea 
mal mare neruşinare de mult iabitul şi 
protegiatul sub-prefect [Ştefan Bolintinea- 
nu creatură maculată a puternicilor care * 
susţin, căci tot astfel de conduită afi avut 
ca director la prefectura de Vlaşca şi ca 
impiegat al regiei monopolului tutonnrl- 
lor in anii trecuţi. — Priu urmare, bine 
voiescă a vedea d. ministru de interne şi 
cel de justiţie de cine sunt reprezentaţi in 
această plasă.

0 curiositate
Primim din Vasluifi următoarea 

foarte mioauatâ telegramă:
Ziarului »Timpul*.

»Nişte indivizi unii paraponisiţi alţii fără 
greutate eocială a atribuit d-lul prefect 
Holban nişte infame calomnii. Subsemnaţii 
cetăţeni indignaţi dtsminjim că faptul atri
buit d-lni Holban prin ziarele *Steaua Ro- 
măniel, şi ‘ Timpul» sunt pure invenţia rit 
demne numai de calomniatori lucru con
statat de insuşi procurorul.

«Rugăm pe inaltul guvern şi pe oamenii 
de onoare a nu mal da crezămănt acestor 
infami calomniatori:

«Iorgu Papafil; Iancu advocat; Ion pro
prietar ; Pavel Gorgas; Ion Racoviţă, pro
prietar mare; Gh. Mironescu, advocat; 
Inginer Vincler; Mirea N. Florescu; C. Flo- 
rescu; Pârcălabul D. Fruiu; Vasile Pam- 
fil; D. Vasiliu; G. Puşcaşal; Ilie Ma- 
glianu; I. Botez; G. Bălănescu; Y. Buşilă: 
G. Chrisoscoleu; M. RadovicI; D. Selveanu; 
Ion G. Popescu; N. A. Bsrcan, şi Ion 
Gheorghin.»

Lucrul pare cam încurcat; dar putem 
să ne desluşim, pe calea analizei grama 
ticale, despre cele ce zice minunata tele 
gramă.

Prin urmare:
^Aceşti infami calomniatori: iscăliţii,1 

roagă chiar ei »pe înaltul Guvern şi pe 
oamenii de onoare să nu le mal dea ere 
zement.1

Dânşii spun, !n capul telegramei, că 
»s’a atribuit nişte calomnii d-lul Holban de 
cătră nişte indivizi, unii paraponisiţi, alţii 
fără greutate socială.« Noi ştiam că d-lul 
Holban i se atribuit cu totul altă vină 
decăt vina calomniei.

,, . . „ , , Apoi, dănşn i des mint că faptul atribuitnotar » spun împrejurarea safi pacostea I . v • , * , .  . _„ Z . . . , 1 , - .  Iprefectului sunt (adică este) pure mvenţtunl*
aa*a an  Aâernt na al Afa wn I anina na rfvan__ 1 '  * * *

şi zic că dasminţirea lor este întărită şi 
»prin constatarea procurorul uL*

„ . , L I  .». , P. S. — Intre iscălituri se află şi nu-sa, sa ia la ceartă şi din ceartă la batae.’ . . . .  , ,  . ,  . î_ .’ . . . . . .  . , . mele directorului scoalel din Vasluifi, d
I 'iinvern I ACM 11H «Mavninna «rina I a un h_nvn_

oare afi căzut pe el. Notarul zelos de drep
tate, aleargă in căutarea căprarului pe 
care ’1 găsesc şi cerăndu’I seamă de fapta

Căprarul eşind victorios, vine la sub-pre- 
fect cu prada de râsboifi şi ’i spune in- 
tămplarea. Ce face sub-prefectnl? Face drep
tatea ; destitue pe notar din post ca rebel 
al locuitorilor şi insubordonat al săi!, şi 
’şl trămite o creatură a sa, căruia 'I dă 
şi notiţă de n urnele unor locuitori ca la 
timpii oportuni să’l satisfacă prin pedep
sirea lor de nesupunere şi mal cu seamă 
pentru svonul ce ’1 afi făcut prin plasă cu 
vânătoarea de pui.

In deschideri de şedinţe la judecătorie ; 
prima adresă, făoută împricinaţilor, este că 
le aruncă printre dinţi ^câteva înjurături : 
apoi pe urmă le rosteşte mal pronunţate 
in faţa asistenţilor, aşa că nu’l rămăue 
Cruci, şi {Dumnezei, in fine tot ce 
este mal sacru pomeneşte, astfel că face 
de multe ori de ese afară publient', dupe 
cum a fost la 10 octomvrie in parocsisiuul 
enervaţiunil ce ’1 găsise ou cercetarea 
unul proces al unor emanoipaţl din Pro- 
duleştl şi Titu.

A bătut cumplit pe emanoipatul Năs- 
tase Tntaifi din comuna Mărunţiş pentru 
că a perdnt dela stăpânul săfi o liră no- 
netă, pe oare emancipat ’1 a obligat că el 
şi cn familia sa să serve 3 luni, cu înce
pere dela 13 mail! 1878 in curtea stăpâ
nului săfi.

A primit doi cal ca mită de la aren-

Chrisoscoleu, profesor de gramatica romă' 
nească. Bănuim că, fiind cărturar distins 
al democraţiei vasluiene, dumnealui trebue 
să fi aşternut pe hârtie această hazlie te 
legramă. Notăm cu bucurie că stilul de 
mocratic face progrese la Vasluifi. Demo
craţii vasluieni s’afi hotărit, se vede, a se 
ţine la înălţimea diapasonulul stilistic a 
fraţilor întru constituţie din Capitală. în
ceputul, după cum văzurăm din telegrama 
de mal sus, merită laude şi încurajare, 
şi de aceea ne-am hotărit a însera prodno- 
ţia democraţilor vasluieni chiar pe a treia 
pagină. înainte dar, democraţi vasluieni! 
daţi’! zor ou stilul 1 Deviza vă este mare: 
condeile democratice nu admit nicio pu
doare, şi mal ales pe cea gramaticală!

C R O N I C A

Demisie ne mat pomenită. — Curierul Ba- 
lassan află că prefectul poliţiei de Iaşi d. 
I. Pruncu ar fi primit dela d. prefect al 
judeţului înştiinţarea, că d. ministru de 
interne ia primit demisiuuea, pe care no 
dăduse. In zadar a căutat, se zice, d. Pruncu, 
lă’şl explice această enigmă. Cetăţenii pre- 
pnelnicl insă o atribuesc greşelel, pe care 
a comis’o d. Pruncu cerând destituirea din 
postul de şef al sergenţilor de oraş a d-lul

Popescu, rudenia d-lul deputat Anghel şi 
a d-lul ajutor de primar Ornescu, carele 
prin precedentele sale nu inspiră nici unul 
cetăţean cea mal mică încredere şi carele 
singur se crede de cătră ce! mal mulţi in 
stare, de a nesocoti circulara d-lul mini
stru de interne relativă la neamestecul 
administraţiei in alegerile viitoare comu
nale. Se mal zice că ordinile pe care le-a 
dat d. Pruncu tuturor subalternilor săi de 
a eseenta in sinceritate menţionata circu
lară ar fi cauza principală a primire! în
chipuitei sale demisiunl, căci numai in 
amestecul administraţiunel a rămas spe
ranţe de reuşită a d-lor din fracţiunea li
beră şi independentă.

«
Ninsoare. — Duminica treentă căzu in 

Iaşi cel ăntăifi omăt.
*

Ziarele din străinătate află d. Carvallo 
jeune, comerciant de vinuri din Bordeaux, 
a fost numit furnisor al curţii M. Sale 
Alfons XII regele Spaniei.

D. Carvallo jeune ştim de sigur că are 
şi la Bucureşti un reprezentat al casei 
sale comerciale.
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LIBRARIA SOCEC & C™
anunţă ieşirea de sub tipar a următoare
lor nvrage in ediţiunl noul:

ÂĂn, Metodă pentrn învăţarea limbel 
franceze, după ediţiunea 129 a autorului, 
cursul 1-10, 1. n. 1 25.

Ahn, Metodă pentru invăţarea limbel 
germane, după ediţiunea 83 a autorului, 
cursul 1-ifi 1. n. 1.

firea Jeremía. Gramatica limbel româ
neşti partea etimologică pentru clasele 
gimnaziale, preţul 1. n. 2.

Constantinescü Dr. B., Abecedar românesc 
pentru scoalele publice, ediţiunea 5-a, pre
ţul 30 b.

Ciocaneli Eustaţiu G., Geometria eleman- 
târă, ediţiunea 9-a, 1. n. 1.

Ciocăniţi Eustaţiu G., Aritmetica teore
tică şi practică, ediţiunea 9-a, 1. n. 90.

Gorjan A ., Elemente de geografie pen
tru clasele primare, ediţiunea 16-a, 45 b.

Gorjan A ., Metod de geografie cu ilus- 
traţiuni in text, partea l-a pentru clasa 
Il-a şi IlI-a primară, 60 bani, partea 2-a 
pentru clasa IV 60 b.

Sub tipar, spre a Ieşi in curând :
Constanbnescn Dr. B. Confesinnea orto

doxă, un volum in 8°.
Mica bibliotecă pentru copil, o serie nouă, 

in patru volume in 4° mare lucrate cu 
multă îngrijire şi teitul cu mult ameliorat.

La noi spre vânzare :
Cantemir Dr. Dimitrie, Consilii higienice 

pentru creşterea copiilor, 1. n. 3.
(809—8—6 z.

A eşit de sub tipar şi se află de vânzare 
la toate librăriile din Bucureşti: 

Consideraţioni asupra pneumaticei la 
copil de C. G. Nica, dr. in med. şi 
chirurg. Broşură in 55 pagine. Bucureşti 
1878 tipogr. Thiel & Weiss.

Preţul un len noii.

A eţit de sub tipar : Ig ien ă  sin
gurul manual elaborat conform pro
gramei oficiale pentru şcoalele se
cundare. De vënzare la librăriele 
din Bucureşti şi Graiova.

NB. Această carte este de reco
mandat şi familielor.

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

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

Conform notificării a biuroulul principal 
de loterie Isenthal Co. inHambnrg publi
cată in ziarul de azi, tragerile loteriei de 
bani germană bb inerp la 11 Deoembre a. 
e. Considerând participarea estraordinare de 
care se bucură această loterie in ţară, cre
dem că notiţa de faţă e de interes.—Gu
vernul Hamburgian garantează că pănă 
acuma pentrn plata esactă a tntor câşti
gurilor cu toată averea Statului. Fiindcă 
Ilumburg după cum e cunescnt se enumere 
intre oraşele oele mal bogate din Germa
nia, apoi negreşit oă asiguranţa ce oferă 
e destul de sufioientă, şi pntem deci re
comandă pe această loterie de stat ca 
solidă.
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Mnite persóne dimineţi» ecnlându-se, se 
plâng de o mare genii în bronche, de uu 
fel de D ă d n ş , produs in gât, de flegme mal 
mult séfl mai puţin gróse. Pentru a le acóte 
trebuesc eforte violente, cari adraea aduc 
tuse fi icneli; fi numai dupe mari silinţe, 
dnpe o orS séB două de neastémpSr, se 
pot scăpa de tot ceea ce împrdeca respi
raţia. A indica rem diul persóoelor cari 
sufer de de penibila afecţ une, este a le aduce 
an adevărat s rviciü ; tot gudronul, atât 
de eficace îu tote afecţiunile broncbelor, 
trebueşte întrebuinţat şi aci. Este de ajuns 
a înghiţi la fie-care mâncare două séü tr i 
capsule ale lui Quyot cu gudron ptntrn a 
obţine repede o bunS stare pe care adesea 
aî fi cSutat'o în zadar într’un mare nomăr 
de alte Búdicamente mai mult séü mal 
pucin complicate şi costisitóre. De opt séü | 
nonă orî din ijece, acest neastâmpăr din | 
fie ce dimineţS dispare cu totul prin usa- 
giul mal prelungit al capsulelor de gudron.

Trebueşte readus aminte ca fie-care flacon 
conţinând 60 capsule, acest mod de trata
ment nu oostS mal nimic: 10 séü 15 bani 
pe 4i.

Acest product din causa rinderel sé e 
considerable, a dat loe la numeróse imita- 
ţinnf. D. Gnyot nu póte garanta de oât 
flacóuele cari pórtA semnătura sa impri
mată în trei colori.

Capsulele Gnyot se găsesc în România 
la mai töte farmaciei*.

M ARE SUCCES.

V E L O U T I N E
e s t e  o

PO-HO rennmitS esenţă japoneză, care 
vindicâ îndată ori-ce durere de 

cap se gâsesce la farmacia d-lui K. Bras 
vis-â-vls de biserica Sărindar.

FĂINĂ DE OREZ
de o deosebită specia'itate, f6re fină, ne 
simţibilă, preparată cu Sistnut, şi posedă 
calitatea cea fericită , a da feţei ouiulul

FUESCITATEA NATURALĂ
a tinereţe!.

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

Deposit în Bucuresci la farmacia d-lui 
F. W. Zur ne r . şi la d-uii Appel dk C ie,

A i s r x j n s r c i x j

In Şina de 11 Noembrie ale corentet la 
11 ore de dimiuăţă se rit de prin licitaţie 
in sula Onorab. Tribunal Ilfov Secţia III 
Moşia Coeni din districtul Ilfov pisa Olt- 
niţa. — Calităţile aceşti Moşii saii pnbli 
cat în Monitorul oficial No. 146, din anul 
1878. — Doritori să se presinte la Tribuna' 
spre a licita. (813—0)

Doctor bernfotd
biserica Calvină.

locuiesce Strada Lute
rană No. 7, vis-â-vis de

m

Loteria germană de bani
Tragerea la 11 Decembrie anul corent s. n.
Guvernul Ham'- rgian, »inform ileeiiiuoel din 10 Octombrie 1878 a aprobat din noii nceit& 

mare loterie de a i ,  prin urmare acâstâ loterie «sistând de 100 de ani are Ioc acuma Ia 
a 1 275-lea de ori Contr-.la guvernului Hamburgian nu privesce numai pe em'siunea loselor 
ci se lutinde şi sup-a trageri or oferându-se ast-fel fie-căr .1 din tdte puntele de vedere 
■ siguranţa cea mal suficienţi. Şi pentru plata tsact&a căştiguti’or guvernul Hamburg an 
g ram eji cu td ti averea Statului. A 275-lea loteria germani de bani conţine numai 
82 500 lose (de la Mo. 1 — 82,600) şi conform programei oficiale de tragere 12,600 lose tre- 
buesc să fie trase cu câştiguri negreşit, şansa de câştig e dură fdrte însemnaţi căci mal 
mult ca jumitate a tntulor loselor esistente trebuesc si câştige. Câştigul cel mal mare 
care e de ficut in caşul cel mal fericit se urci la

5 0 0 , 0 0 0  L E I  N O I
deosebit de atesta maî sunt de făcnt urmätörele

1 à franci 333,333 
1 à franci 166,666 
1 à franci 106,666 
1 à franci 80,000 
1 à franci 66,666 
l  à franci 53,333 
1 à franci 48,000

3
1
6
6
1

24

à franci 
à franci 
à franci 
à franci 
à frarcî 
à franci

2 à franci

40.000
33.333 
26,666

20.000
16,000
13.333
10,666

prennurl mari :
3 à franci 8.000 

31 à franci 6,666 
61 à franci 5,333
4 â frarcî 4.000 

304 à franci 2,666
3 à franci 2,000

şi mal multe «ute câştigări de Lei noi 1600,1333, 666, 460. 333, şi 266 etc. etc. in total 
conform menţionirel de mal sus 42,000 câştiguri. Tóte 42,600 de câştiguri s» trag in 7 
secţiuni de trageri cari se ancord repede. Cine doresce a mal part;cipa la acésti loterii gran- 

didsi trebue s i  transmiţi înainte:
Lei noi 48 pentru i los în treg  original
« . 24 « jamétate los întreg
« « 12 « un sfert los original

şi va priimi atunci lósele comandate In original. Observăm încă odati lasdies prin acesta 
c i preţul loselor e oficialmente botirit şi c i  noi nu espediim niol promese, bilete de p -rticipat, 
nici veri o a lţ i efecti de loterie interzişi ci numai leşuri originale p- ntru cari 8tatul 
g a ra n ta i şi cari sunt Investite cu armirile Statului. Jumătăţile şi sferturile de lose sunt 
asemenea losurl originale.

Costul loselor comandate se pite transmite in bilete hipotecare române séü in poliţe tr »se 
asupra caselor de banei francese, englese şi germane. - Fie-cărei trim it ri de lose i la l i -  
turăm gratis şi programa oficiali a tntulor claselor, şi dupi fie-care t'agere espediim pe 
daţi fie-cirul posesori de lose lista oficiali a tragerii de unde se constaţi resultatul tra
gere! esactamente. Sumele câştigate «ă achit de noi imed’at dupi tragere sub controlul 
guvernului. Siim  In relaţiunl cu case de banei din tóte pieţele României şi -untem deci 
in posiţiune de a putea plăti câştigători lor, sumele câştigate In domiciliul lor séü in oraşul 
cel m -1 apropiat şi chiar In soiul de monedi ce ar dori câştigători.

Tragerea urmând a se începe deja la 11 Decembrie a. o. s. n. rugim a adresa comándele 
grabnic şi direct e itr e :

Biuroul principal de Loteriă

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

Scrisori din România sosesc la Hamburg In 70 ore. Corespocdăm românesce, franţozesce, 
italienesc', englezesc«, grecesce etc. etc.

La administraţi» (jiaruluî »Resboiul* se 
află de vânzare :

D I C Ţ I O N A R I U L

L1MBEI ROMÂNE
Q L O S A B I  T T _

Dup& însărcinarea dată *.o

Societatea Academică Română
de

A. T. LAURIAN şi I. C- MASSIMU
43 EASCICCLE.

Ou preţul ele Lei noi 60 in Ijc de 72 
Administraţia.

In  librăria Socec A Comp.
spre verijare:

R a d u  R u z e s c u
•afi

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

Bonböne de plante
CONTRA DURERE1 PEPTULU

(SPITZWEGERICH)
pentru vindecarea bölelor de plămân! 
de pept, tuşă, tuşă măgărdscă, răguşâlă 

şi flegmâlă bronchială.
Planta cea ncprecinbilfi, care pro

duce natura pentru biuele şi vinde
carea ¿menilor suferinejî, conţine 
într’însa secretai până astăiJI Încă 
nelămurit, a da alinarea grabnică şi 
signră pelel iufla- ¡c  ţ - - —y  -  _
mate ale flegmei, 5
ale nodalul sttle- — 1 ----- ?  -3 1
julul şi al sistemei gltlegel, şi prin acăsta grâbesce 
rindecarea cât se pote mal iute a acestor organe 
nbolnivite. Fiind-râ noi garantăm la fabricatol 

nostru pentrn amestecarea curată de zabar şi planta 
de pept (- pitziveg rich), rugăm a observa bine msrca 
nostră de ccmerciă înregistrată la autoritatea comer
cială şi iscălitura pe cartonul, căci numai atunci 
va fi adevăratul nostru fabricat.

Victor Schmidt & Söhne,
Fabricant* o. r. priv., Viena, Wieden, AUeegaue 4

Singurul deposit pentru totă România la d-nu 
GUSTAV R IETZ, la Stc¿ui alb, Strada Carol In 
Bucuresci.

C. N. STEFANESCÜ SAVINY
ELEV

ARCHITECT

MEDALIAT
AL

SCOALE!DE BELLEABTE DIN PARIS
Membru al Soeietătel centrale de arohltecţl din 

Paris şi Bruxelles, etc.

Anunţă că a deschis un atelier de architecţ 1 
sub direcţiunea sa.

Doritorii de a face construcţiuni şi a co
manda planuri, sunt rugat! a se adresa 
Strada Cornetului No. 56, în dosul St. 
Visarion, saii la administraţinnea acestui 
Ziar.

Având necesitate de un milion
Cărămizi

predabile succesiv de ia 1 Maiu până Ia 
1 Augst 1879; Doritori cari ar voi să se 
însărcineze cu predarea lor, sunt invituţi 
a depune ofertele împreuna cu modele la 
biuroul meii situat in Strada St. Vineri 
No. 17, în tóte filele de Ia 9—12 ore a. m. 

(814—1) Km. Rosenthal.

[ a s t m a
I Deposite la tóte fu

Katarrh, itrlnţere <le 
piept, se vindecă prin 
TUBES LEWASSHUR. 

’armaciilu mal bune. I
Avi» Domnilor Medici.

SIROPţ 
Doctorului F 

R U f U  Cel unii bi» 
pentru curarisirea Guturaiirni, T 
sel Măgărts»T, Insomniilor, Iri! 
nervose, şi contra tntulor bololor 
satisfăcând atât dorinţa mediciltVi. 
a bolnavilor; uă iii-guriţă este 6 

In P»ris la D. CHABLE, rue^
3G, şi In streinăt -te se altă la to: 
oiştii ţi droghistiî.

Deposit la farmaciile D-lor Zur 
dorfer şi Ei tel, la D 0  vessa drot 
la D. Denibovicf.

Depozit în Bucuresci la D-nil Ovessn, RissdSrfer, 
Brass, SclimcUau, Dimbovicl, ZÜrner.

Am onore a auuncia onor. Public, că am 
deschis acuma o

Magasie de tapete
Mâ voiu sili a putea oferi în tot-d’a-una 
mare asortment de TAPETE şi fac cunoscut 
că chiar de acuma sunt forte bine asortat.

Cu totă stima
H. H O N I C H

(793—0) Strada Stirbey-Vodă No. 3.

acuma Moşia MIAŞIA de sus din < J 
Vlaşca, plasa Nejlov, având pe dinri
cese do locuit, magasie şi pălule |  

Doritorii se vor adresa în Bucarest t  
Coîţeî No. 60.

acuma moşia ALBESCI din district 
hovs, plasa Cricovu, în întindere 
pogone tote arabile având pe dîns I 
de drum de fer, hanuri, magazii, li 
case de locuit, tdte îu bună stare. I 

Doritorii se vor adresa în Bucnrj 
Colţeî No. 60. (82< [

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

ELIXIR VINOS
Qudia larochk este an Elixir xrinos oonţineod 

principiale celor 3 specii da qninquina.
Da ua amaraciune plăcută al asta ca mult superior 

Minărilor seu siropurilor de quinquina ţ i  lucrează ca 
aperitif, tonic, sau febrifug, in contra affectiunilor 
stomachului, a slăbiciunilor, a anemiei şi a frigu
rilor învechite, etc.

ACELAS FERRUGINOS de fer foarte I
milabila, Quins Laroche devina unul din rao 
tuen ti cei mai offload in contra eeraciei sangt 
a decoloratiuneilui,a chlorosei, a  lymphalisrt.f 
aleuziei. a convalescentelor proa lungii al esc 
favoriseaza digestiunea, ato.

P A R I S ,  9 9 ,  S tra d a  D r o a o i, *1 la  p h a rm a a lsl!.
Deposite la Bncnresl ta D-uii Ovens'., Risedörfur, Zürne r , Brns*, Sch met

Dimbovicl.

POMI RODITORI, PLANTE
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Aduc cu ondre la cunosciinţa amatorilor că am de vSnd.re, o 
~Ai c» “ ■ a  " 

jccl-şi-opt specii
colecţii.ne de copac! roditori toţi altuiţ! de jos, şt anume 

PERI nouă -decl-şi-opt specii din cele mal aleşialese din Francia
şi Belgia.

MERI trel-decl-şi-şdse specii din cele mal fine din Francia, Belgia 
şi Engliterel,

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

SPARANGEL plante ce 2 ani fdrte producutdre din speciile alese 
de la cel mal vestiţi cultivatori de la Argenteville care să pro
dus Sparangel de o mărime grosime şi gust oare a câştigat admi
raţi unea amatorilor.

FRAGI fructul fdrte mare delicios parfumat.
SMEURA fructul mare frurtifică până la finele tdmnel. Tdte aceste 

spec 1 au dat resultate remarcabile In grădina d-lul Philippesca.
TRANOAFIRI un (sortiment din cele mal alese şi mal frnmdse 

din Francia, Belgia şi Germania, înalţi cu oordnă de 2 ani altuiţl 
şi mal bine de SCO trandafiri in geveciurl pentru grupuri alese 
din speciile cele mal frnmdse.

SEMINŢE OE CANTALUPI din vestita colerţiune cultivată in a- 
rdstă grădină; in paqnete.

ACUM FIIND TIMPUL PLANTAŢIUNILOR rog a te grăbi eomandele. 
Pentru preţiurl şi detalinrl a se adresa la sub-scrisul; cn atestă 
ocasinne exprim gratitudinea mea onorabilelor persdne, care in- 
curajind silinţele mc le, m afi onorat cn scrisori de mulţămire.

JEAN YERMEULLIN
Grădinar la D nu G. C. Philippescu 

Strada Dionisie No. 42. Bucarescl.
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MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
■ T - A . K . Ü H Ñ T X É  R E

« I t U M t / t U M
^  JL  X jJb. B E L L E

J O  S E F
F Ü R N I S Ü R U L

20, CXJLTIUL BXTXJE'VA.PIX5XJLTJI SI 

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

Costume com plecte de Fantasie 
R edingote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte fasône

PREŢURILE CELE
Se priimeşte şi coniAn^I de tdte felurile de haine care 

se erectud^ă cu mare promptitudine.

C U R T I E I
MOGOSIOAIEI, CASA GHţ,EO£î3SrXTJ; 20

actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urmă jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
L ingerie de tdte felurile 
Cravatte Plastron, Râgate etc. negre şi colorii 
Um brele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tdte lucrurile de modă

MAI MODERATE
J O S K F

Furnisorul Curţii, No. 20 Colţul Bulevardului şl Mogoşâlel Casele Grecânn.

Tipografia, Thiel A W ® aa, Palatal s Daoia*


