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Acţiunile bănoel naţionale . 794 — 

a . austr. de credit. 281 90 
. ,  ungare , 212 50

Argint................................. 100 —
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Obligaţiunile romăne 6»/, . . 82 — 
Priorităţile C. fer. rom. &>/. 86 '(a 
împrumutul Oppenheim . . .  — —
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Calendarul filei 
Marţi, 7 noembre.
Patronul silei: 83 martiri din Meteel. 
Răsăritul soarelui: 7 ore 03 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 29 min.
Pasele lunel: prim cuart
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Craiova . . . . 
Vôrdorova, sosire

8.154
6. n

Suceava—»acórese! 
Suoeava . . . .  6.11 d 6.46 d
Roman..............8.45 4 12.30 d
Tecuci.............12.30 n 5.10 4
Brăila............... 3.08 n 8.10 n
Ploescl. . . . .  7.12 d 
Bucuresot sosire 8.30 4
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Buouresol, sosire . . . .  9.20 j
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Bnenrescl—Glnrglu
Bueuretol.............. ... . 9.16
Giurgiu, sosire .

Giurgiu— Bocuresci
Giurgiu........................7.26f 4.55 s
Buoareeol, sosire.. . .  9,48 4 7.17 x

Galaţi— Barbeţi
Galaţi.............. 1.20 n 826 d 7.30 n
Bar boţi, sosire . . 1.55 n 9.— 4 8.06 o

Barboţl—Galaţi
Bar boţi.............2.55 n 6.25 n 1. n
Galaţi, sosire . . .  3.30 n 7— 8.n. 25u

(DIPJESI TELEGRAFICEa
A L E  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)
(16 noem.—9 ore dimin.)

Pesta 16 noembre.

bra deputaţilor a incopnt discuţia

fidentnl consiliului, d. Tisza, a ţinut 
[oara lung, caro-a fost aplaudat a- 

de efitră dreapta camerei. El a zis, 
agora politică posibilă pentru mc- 
la  Auatro-Ungarieî este manţinerea 
• l i  a Turciei, pecăt o permit aceasta 
jAiehtele trecute; dar dacă aceasta n’ar 
natinţă, trebue in orice caz aă se im- 
I  ca Turcia aă nu devie prada Rusiei 
lift adaos, că un reaboid contra acestei 
mimă puteri ar 6 costat sacrificii in-

f r al  Tisza a demonstrat ce deosebiri mari 
■ intre tratatul de San-Stefano fi cel 
plin. A respins imputarea, care i s’a 
| că n’a convocat parlamentul inainte 
¡începe ocuparea Bosniei ţi a Erţego- 
I a justificat purtarea sa prin exem- 
uvernulul englez, care-a luat mSsu- 
lecesare pentru a garanta teritoriul 
I din Asia fără a cere prealabil avi- 
nerelor. Mounrcbia n’a putnt urma 
politică.

terminat discursul zicend : «Să spe
r i tractatul de Berlin va fi esecotat 

îdalitats in toate părţile sale; dar in 
A  o putere oarecare va vrea eă 
n  stipnlaţinnile sale, guvernul M. Sale 
pitolul Austro-Ungarieî nu va remă- 
ssolat in lnpta, ce s’ar putea inoinge. 
mal cu seamă ca in micile etate din 

Jnt aă se stabilească convingerea fermă, 
■onarchia noastră intre toate poterile 

(«gura, care poate avea cea mal mare 
larire asupra sorţii lor.,

Darmstadt, 16 noembre. 
i carele Duce de Hessa, fiul Beii marele 
p moştenitor ţi princesele Maria, Irina, 
& şi Victoria s’a ii imbolnăvit de dipht- 

I jk
j Binceeele Alice şi Victoria se indrep- 
I S ; starea celorlalţi pare primejdioasă.

(17 noembre, 8 ore seara) 
j | Pesta. 18 noembre.

tl s’a ţinut un consilii! de miniştrii 
Ipreşedinţa M. S. împăratului, 
pnsiliul a ţinut trei ceasuri. Afi fost 
|dd. conte Auersperg, Tisza şi de Pretis.

Viena, 16 noembre.
rolitiche Cor respon den z* publică o 
îşă din Constantiropol cu data de 15 
Jht, în care se zice, că inenrecţinnea 
Macedonia creşte. Un grup de insur- 
ji e aşezat în muntele Malesplacina, 
tltul la Cosa eg, un al treilea la Mo- 
ir, în fiue nn al patrulea, compas la 

je parte din greci, se află In imprejn- 
¡le Olimpulm.
[inistrnl de rSsboiti a trimis 23 de ba- 
>ane cn 5 baterii de artilerie, ca să 

• bată insnrecţinnea.

Filipopoli, 16 noembre. 
ţomisia internaţională din Romelia a 
irit să răspnndă pe larg la petiţia bol
ilor.

Londra, 16 noembre.

Times« zice că Rusia să pregăteşte să 
Iţrească armata cn 632 batalioane. 
.Moming Poet* anonţă oă scopul En- 

jţerei este să ocupe Quettah şi Canda 
r fi să înfiinţeze miniştri residenţl la 
iul, la Herat şi la Candnhar.

Darmstadt, 16 noembre.
Princesa Maria, fica cea mat mică a 

Marelui dace de Hessa, a murit.
Paris 16 noembre.

Ziarul ,Tempa“ zice că Poarta a nu
mit comisari pentru regularen graniţei 
greceşti.

Londra, 16 noembre.
Uu candidat liberal s’a ales lord con

ducător al universităţii din Âberdeen con
tra d-lut Crose, ministrul de Ioterue.

Serviciul dela 18 noembre, 9 ore dim.
Paris, 17 neembre.

Contele Şuvalof a sosit azldimineaţă.
Neapoli, 17 noembre.

Regele Italiei eşind din gară, a fost 
rănit uşor prin o lovitură de cuţit. Asa
sinul a fost arestat.

Viena, 17 noembre.
In urma opririi unui conduct cu făclii 

în onoarea deputatului Hauener, s’att în- 
tămplat mal multe ueorăndnit II. Mal mulţi 
studenţi aii fost răniţi, şi arestaţi.

P

indurate şi pentru inl&turarea sis
tematică a partidului conservator 
dela verce participare la destinele 
României in momentele grave prin 
cari a trecut.

Fie ca acest prim avertisment să 
deschiză ochii oamenilor dela guvern 
şi săi facă a înţelege că or cătă pu
tere aă in mănile lo r , şi or cătă 
violenţă sunt gata a întrebuinţa, nu 
nu vor putea zdrobi un partid care 
are rădăcini adăncl in ţara sa. Cănd 
curentul, uu moment oprit, a înce
put relua mersul, ori căt de lin ar 
fi, nimic nu-1 se mal poate opune.

BUCUREŞTI
Lun i, 0  (18) noembre.

Re sultatul alegerilor comunale ale 
Colegiului 1:

In Bucureşti:
General I. E. Florescu, cu 120 vo

turi.
General 6. Mânu. cu 118 votur'.
O. N. Paapa, cu 103 din 216 votanţi. 

In la ş i:
Dd. N. Ganea, N. Pogor I. lanov, 

Sculi-Logoteti, toţi aceşti cu mare ma
joritate.

Acest triumf al opoziţiunel are 
o însemnătate pe care nimeni nu o 
va putea contesta. In capitala Romă- 
niel, 3 nume din lista conservatoare 
iar in a 2-a capitală, lista Întreagă 
conservatoare, s’aâ ales cu mare 
majoritate.

La laşi invingerea fracţunel sus
ţinută de tot partidul guvernamen
tal, probează indignarea generală ce 
a ştiut a insufla acel grup care de 
doi ani a luat Moldova in esploa- 
tare, şi nu are alte principii şi alte 
scopuri in administrarea acelei ne
fericite părţi a României, de cât 
principii şi scopuri de interes per
sonal şi de partid.

La Bucureşti, însemnătatea este 
din cele mal imense. Un ministru 
dintre acel insultaţi, calomniaţi şi 
puşi sub acuzare doi foşti membri 
al consiliului comunal din vremea 
ministerului Catargi, se aleg cu ma
joritatea arătată mal sus. Si in ce 
condiţiunl s’afi făcut aceste alegeri? 
fără propagandă, fără întruniri, fără 
articole de ziare; intr’un cuvânt pu
tem zice că ele sunt izbucnirea spon- 
taneă a simţiinântulul public. Co
legiul I  nu este de acele ce se pot 
influenţa, şi in or ce caz nu de o* 
poziţiune.

Să vie Capitala Romăniel aşi da 
voturile spontanee acestor bărbaţi, 
este satisfacţione ce o acordă opi- 
ninnea publică pentru peraecnţiunile

Suntem datori către amicii noştri, 
către publicul ee ne citeşte, a zice 
căteva puţine cuvinte intr’o ches
tiune pe care eram întemeiaţi a o 
crede cn desăvârşire ingropatâ. A- 

ceastă cestiune este aceea a mo- 
ţiunel din Senat asupra căreia s'a 
făcut compromisul intre bărbaţii de 
la „Pressa* şi acel de la guvern.

„Timpul“ , cu formele cele mal 
riguroase bunel cuviinţe, şi apăsând 
cu tot dinadinsul asupra buDelor in- 
tenţiunl atribuite opoziţiunii ce a 
subsemnat zisa moţiune, ş'a înde
plinit datoria sa ca organ al opo
ziţiunel pe care o reprezintă, ară
tând părerea sa asupra unul act pe 
care il privea ca o greşalâ.

Era foarte firesc lucru ca parti
zanii „Pressel* să discute acea pă
rere, căutănd a explica şi justifica 
procedura urmată in Senat de a- 
micil lor asupra unei cestiunl unde 
in fond ersft de aceiaşi opiniune cu 
amicii „Timpului*,

Văzând insă ce folos căutaă a 
trage din acea discuţinne acel pe 
cari ne place a’l considera ămă as
tăzi ca adversarii noştri comuni, 
„Timpul* nu a aşteptat de a da ul
timul săfi cuvânt. Am făcut act de 
abnegare şi îndrăznim a zice, de în
ţelepciune, punând un capăt acelei 
polemice vătămătoare prin un arti
col publicat in numărul nostrn din 
.... octomvre, de care am fi dorit 
să vedem pe amicii „Pressel* luănd 
act şi dăndune act.

OrI-cine va mărturisi că ue-am 
ţinut cu sfinţenie de angajamentul 
ce ne im pusesem; nici un rănd nu 
s’a mal tipărit in ziarul nostru care 
să fi putut da loo la redeschiderea 
discuţiunel.

Nici astăzi du  voim a modifica a- 
ceastă atitudine, care este tot aşa 
de patriotică precum a fost şi pur
tarea amicilor „Timpului* in Senat 
şi in Cameră in momentele opor
tune; acolo şi dânşii aă ştiut a călca 
sub picioare legitimele lor necazuri 
personale şi a vota împreuna cu e 
majoritate, de care un abis âl des- 

, paste, pentru a da Europei specta

colul uuanimilătil in cestiunl adevă
rat naţionale saă internaţionale.

Nici lipsă de patriotism, nici lipsă 
de înţelepciune insă nu li se poate 
imputa dacă el nu aă crezut că aşa 
unanimitate este trebuitoare intr’o 
chestiune curat conslilufională, prin 
urmare curat internă şi am putea 
poate zice, până la un punct oare
care curat ministerială.

Toate inţepâturile ce zilnic se in- 
dreptează in potriva noastră nu ne 
vor scoate pentru moment din tă
cerea şi din liuiştea ce ne-am impus. 
Dacă ar fi să eşim vre-o dată din 
rezerva in care ne mânţinem, o vom 
face-o la o vreme pe care ne rezer
văm noi de a o alege.

Ne facem o plăcută datorie de a 
mărturisi in public, modul nepărti
nitor cu care d. P. Dt metrescu, ac
tualul ajutor de primar a prezidat 
biuroul alegerilor de ieri. Niclo re 
clamaţiune nu s'a rădicat; nici un 
moment liniştea şi ordinea i u afi 
fost câtuş de puţin tulburate.

Aducem omagiile noastre d-lul De 
metrescu pentru această deamnâ pur 
tare.

Desperarea şi înverşunarea ce a- 
rată fracţiunea aşa zisă liberă şi 
independentă in alegerile actuale afi 
trecut toate marginile. Nimic nu 
cruţă acest grup pentru a rămâne 
stăpân pe casa comunală şi prin 
aceasta pe Iaşi şi pe Moldova în
treagă : administraţia, poliţia, pri
măria, garda civică, promisiuni, a- 
meniuţârl, decoraţiunl, totul, dar 
totul este pus iu mişcare, de per
soanele care se artă in fruntea ju
deţului şi a oraşului nostru, numai 
şi numai ca fracţiunea să iasă cu 
orl-ce preţ invingâtoare din această 
luptă supremă, de viaţă safi de morte 
pentru acest grup politic, atăt de 
lacom de putere. Niciodată, decând 
asistăm la lupte electorale in ţara 
noastră, nu ni s’afi dat să vedem 
din partea guvernanţilor o comba
tere mal straşnică şi mal făţişe a 
adversarilor sâl politici.

Nu este de ajnn9 toată puterea 
publică cu toţi agenţii sâl cel nu
meroşi cari sunt puşi Ia dispoziţia 
candidaţilor guvernamentali, şi cari 
zioa şi noaptea cutreieră stradele şi 
mahalale pentru a smulge voturi, a 
recruta partizani candidaţilof gu
vernamentali !

Nu sunt de ajuns toate celelalte 
mijloace şi favorl de cari dispune 
guvernul şi care cu prodigalitate 
sunt acordate tuturor acelor cari să 
făgăduesc a sprijini şi a vota pen
tru candidaţii gavernamentall!

Nu este de ajuns că principiul 
liberelor alegeri, atăt de sus şi cu 
atăta fanfaronadă proclamat prin 
circulare de către ministrul de in
terne, este făţiş lovit, călcat şi păl
muit de către administraţia judeţu
lui nostru!

Dar ceea ce este şi mal trist şi 
mal revoltător este că insăşl puterea 
centrală, care, ori cât a ingerat in 
alegerile pentru camere, totd’auna 
a stat insă indiferentă in alegerile 
comunale, de astă dată insaşi acea
stă putere centrală s’a hotârit să 
părăsească tradiţiunea şi să inter
vină in luptă cu toată greutatea sa, 
pentru ca să asigure biruinţa can
didaţilor fracţioniştl.

Astfel, avem pozitive informaţii 
că persoane din societatea iaşană, 
alegători din colegiul I, afi primit 
telegrame dela primul ministru pen
tru ca să dea concurs candidaţilor 
fracţioniştl, căci alegerile comunale 
de astăzi, şi cu deosebire din Iaşi 
afi o însemnătate politică excepţio
nală, fiind in cestiune insăşl exis
tenţa guvernului şi a intregel sale 
politice.

Un alt fapt, care dovedeşte până 
la evidenţă deosebitul interes ce gu
vernul central pune pe succesul can
didaţilor fracţioniştl in alegerile ac
tuale, este destituirea prefectului de 
poliţie, destituire care precum să 
ştie a avut loc după cererea pre
fectului de judeţ, care a declarat 
că nu garantează de isbăndâ cât 
timp va fi in fruntea poliţiei din 
Iaşi d. Prunca, care departe de a 
da vreun concurs candidaţilor gu
vernamentali se zice că ar fi mers 
cu naivitatea sa până a lua in se
rios circulara d—Iul Rosetti in pri
vinţa libertâţel alegerilor şi a o re
comanda subalternilor sâl ca o dog
mă dela care să nu se abată nici 
cn o iotă măcar.

Apoi când mal vede cineva cum 
sunt câiâbâniţl ziua şi noaptea ale
gătorii de câtrâ agenţii electorali şi 
chiar de câtrâ cel al poliţiei pe a 
casă pe la prefect, pe la cumnaţii 
sâl domnii Taculeşti precum şi pe la 
celelalte personage influente ale par
tidului care se află in fruntea ad
ministraţiei comenale, a epitropiel 
Sf. Spiridon, etc., atunci nu mal 
poate avea nici cea mal mică ambră 
de îndoială că toate resorturile ma- 
şinel guvernamentale sunt puse in 
mişcare şi că ingerenţa şi influenţa 
administraţiei nu este numai ascunsă, 
morală, precum obicinueşte partidul 
roş de a o numi, ci materială, bru
tală şi făţişă.

»Steaoa Rom.*

Şcoala liberărilor din România.

O seamă de oameni ce nu a- 
veafi nimic de comun cu principiile 
mişcârel române dela 48, cari din 
contra serviseră in acea epocă de 
instrumente docile ale politicei ru
seşti, » scitănd vulgul la arderea re
gulamentului organic şi la serenada 
de pisici adusă generalului rus Du
hamel, pentru a procura un pre
text plausibil guvernului rus d’a in
terveni cn puterea armată spre a 
năbuşi mişcarea românilor, indatâ 
după suprimarea violentă a acestei 
insurecţiuDi, luară de buDâ voe ca
lea esilulul, pentru ca odată ajunşi 
in străinătate să se poate vări in 
comitetele revoluţionare ale altor 
naţiuni, dăndu-şl aerul de martiri



T I M P  U L

al mişcârel române din 48. Unul 
din aceşti campioni al falsului libe
ralism fu şi d. I. 0. Brâtianu care 
âncâ in acel an fu descoperit de 
N. Bălcescu ca agent rusesc, şi in 
contra câruia cetăţenii Bucureştiu- 
lul adreserâ o petiţiune Locotenen- 
ţel domneşti, cerând espulsarea din 
ţarâ a acestui june periculos inte
reselor naţionale.*)

Ajunşi in străinătate preocuparea 
lor principală fu, d'a invrăjbi şi 
desbina spiritele in patria română, 
prin scrieri şi pamflete, adresate 
principalmente plebei şi vulgului 
nepriceput, care nu ţinteai! la alta, 
decât a discredita guvernul român 
şi a compromite in faţa ţârei in
fluenţa Adevăraţilor boerl, carii ca 
singuri apârâtorl al intereselor şi 
politicei române &fi fost totdeauna 
inamicii ce’l mal neinpâcaţl al poli
ticei ruseşti. Oricine se va fi ocu
pat puţin cu istoria ţârei noastre, 
va înţelege cu uşurinţă cumcâ a* 
ceste manopere ale emigraţiunilor 
nu puteaţi avea alt scop, decât pur 
şi simplu d’a servi politica Rusiei. 
»Puţine naţiuni afi documentat in 
urmărirea scopului lor atâţia artă şi 
constanţă ca Rusia. Maliţia şi vio
lenţa es-rcitată necontenit in de
curs de şaizeci de ani contra Polo
niei, sunt armele cu care Rusia se 
servă azi in contra imperiului oto
man. Abuzând de influenţa ce , 
in urma ultimelor resbele, a eser- 
citat asupra Moldovei şi Vala- 
chiel, ea a isbutit de a insufla a- 
cestor provincii, spiritul de desti
nare de sediţiune f i de revoltă.“ Zice 
C/i. Ai. Talleygrand, ca ministru 
de externe, in ra} ortul săfi din Ia- 
nuarifi 1807, prezentat imperatore- 
lul Napoleon I. 1) Ear un distins 
patriot român, descriind istoria noa
stră contimporană, se exprimă astfel, 
„D in  revoluţiunea dela 48 diviziunea 
alunecase in sinul României. Sub nu
mirea asluţioasă şi amăgitoare de re- 
prezintaţiune a intereselor populare, 
intrigele ruseşti isbutzseră d'a intro
duce intre români destinarea, ura, 
meflenţa şi gelofia dintre popor şi 
boerit sil. Pruncul romăn, gazeta 
ce se întreprinse sub redacţiunea u- 
nică, şi singura direcţuine a d-lut 
C. A. Boseiti, incepu, pentru p r i

ma oară intre noi, a respăndi cu a- 
măndoui mănile acest venin* 2).

*) Vezi .Mémoires sur l’histoire de la 
régénération roumaine ou sur les eveni
mente de 1848, accompli en Valachie* 
par I. Héliade Radnlereu Paris 1851.

1) Charles-Maurice Talltyrand, ministre 
des a fa ires étrangères, mémoire adressé a 
l’Empereur Napoleon I. l'an 1807, Janvier

2) Adevărul asupra cSdereï ministerului 
Brătiann, de Eman. Quinezn, Bucureşti 
1873.

FOILETONUL „TIMPULUI«

PESTE CAP
de

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

partea a doa 

G en era lu l JJelorge
(urù:are — Veri nrul de erî al .Timpului.)

Era in zioa de 2 decembre 1851, marţi.
După o noapte de agonie, petrecută in 

rngăcinnl lăngă cadavrnl omului pe care 
at&t de mult ăl iubise, doamna Delorge, 
pela ciasurile opt de dimineaţă, trimisa pe 
Kranas să’i cânte o trăsură şl plecă.

Adesea ori bărbatul său ăi vorbise de
spre generalul Bedeau, ca deepre cel mai 
brav şi nmi leal soldat dio armată : ea 
avusese ocazie să *1 vază, şi chiar ăl avu
sese la niasă în casa ei pe cănd se aflaţi 
ăncă in Africa...

Astfel dar zise birjarului s’o ducă la ge
neralul Bedeau, in uliţa Universităţii.

Pe cănd trăsură se tîriia încet pe dru
mul diu epre Versailles d’a langui cheiu
lui PeSsy, ea se găndea in ce chip să se 
înfăţişeze la generalul şi ce să’l zică pen
tru ca eă ’1 intereseze, căt s’ar putea mal 
mult in favoarea cauzei sale.

O ciocnire foarte violeută opri găndirile 
sale.. Trăsura se oprisese d’o dată in înăl
ţimea pnnţil lenei.

Surprinsă de această repede oprire pre
cum şi de un sgomot mare ce se auzea 
in apropiere, ea se plecă afară din trăsură 
să vază ce e...

Artileria trecea in tr&pătnl cel mare.

0 credem la locul săfi d’a arăta 
aci, care eraü condiţiunile pe care 
guvernul rus le cerea agenţilor sâl 
diu România. Eată cuvintele unul 
diplomat rus exprimate iu astă pri
vinţă : .Pentru partida noastră din 
România ne trebuesc oameni uşurel, 
cu caractere şubrede şi schimbătoare 
cu pasiuni tari şi ca moralitate slabă, 
facilă,acomodată cu ambiţiuni strim
te, egoiste , meschine , adică : fără 
cel mal mic patriotism, inteligenţă, 
ştiinţă ori onestitate, aşa, in cât se 
poată râmănea totdauna instrumen
te docile in mănile noatre" 3).

Un ordin imprudent al Domnului 
Stibeiü, prin care se interzice in
trarea in ţarâ a acestor ezilaţl lea 
dat o valoarea oare-care, ia ridicat 
in ochii vulgului care nu judecă nici 
odată, şi astfel le-a inlesnit succesul 
manoperilor. In faţa plebei, ce nu 
are de cât pasiuni şi arare-orf vir
tuţi, e destul pentru ca să treci de 
om mare, şi sâ te ridici pe umerii el 
la putere. sâ’ţl dai dacă se poate 
aparenţa de martir al libertăţilor pu
blice. Acest mare serviciú s’a ingnjit 
Vodă Ştirbeiü d'a-1 face emigraţilor 
noştri. împodobiţi cn aureola mar- 
tirismulul şi prevăzuţi cu însemnă
tatea ce ştiurâ sâ-şl dea prin publi- 
caţiunile continue din foile şi libe- 
lele lor, cumcâ cutare şi cutare din
tre emigraţii noştri a avut azi o in- 
trevorbire intimă de mal multe ore. 
cănd cu Imperarorele Napoleon şi 
contele Walewsky, cănd cu Regele 
Victor Emanuel şi contele Cavour, 
când cu Qaribaldi, Mazzini, Koşuth 
şi alţii, cn aceste arme, pe cât de 
false pe atăt de puternice in ochii 
unei lumi stupide, el isbutiră, sâ facă 
pe publicul simplu şi credul, ca sâ 
vază in el nu numai nişte mari pa
trioţi dar totdeodată şi eminenţi 
bărbaţi politici, şi astfel şcoala lor 
incepn sâ prindă rădăcină in ţarâ, 
şi numărul adepţilor sâ crească din 
ce in ce mal mult. Nu putem nega, 
cumcâ martirii noştri n’aü primit de 
adepţi intimi a-I lor. decât pe oa
menii cel mal viţioşl din societatea 
română, pe cel m&I depravaţi sa& 
aplecaţi spre a se deprava, şi al că
ror devotament a trebuit sâ meargă 
până a abdica la orice invidualitate, 
la orice demnitate proprie.

După tractatul de Paris, in anul 
857, emigraţii noştri se intorc in 
ară, aci încep o luptă, pe cât de 

astuţioasă, pe atât de temeraria, in 
contra totului ce-I om al ţârei, in 
contra totalul ce-1 adevărat boer, 
pentru ca astfel depărtând din tre- 
bile ţării totul ce era bun, sâ le re- 
mâie liber de orice obstacol câmpul

3) Scrisori filosofice şi sociale in , 0- 
lininnea Constituţională,4 Nr. 48 din 1869.

Eraü poate trei saü patra baterii, cari 
veneafi din spre (coala militară, treceau 
puntea, şi apucând la dreapta sniaü pe 
cheiul Billy.

De nude se găsea, doamna Delorge, deo- 
sibea foarte bine tonurile, ţi trenurile lor 
greoae şi pe soldaţi îmbrăcaţi in manta
lele lor albastre. Ofiţerii cn sabia trasă 
galopeaü d'a longnl şirului, strigând co
mándele aşa că s’anzea glasul lor pe d’a- 
snpra zgomotului roatelor.

Şirul tunurilor scurgăndu-se degrabă, 
trăsura se puse iar pe drum, insă no merse 
mult şi pela jumătatea chelului Conferen- 

I, se opri din noü, doamna Delortre auzi 
pe vizitiul ei injurăndn-se cu cineva, pe 
care ea nu’l putea vedea.

Lăsând de grabă in jos giamnl trăsurii, 
întrebă pe vizitin:

—  Ce este?
—  Ce să fibt răspunse vizitiul, nu mai 

e voe să treacă trăsurile, la nităte la 
stăuga du raita le.

Doamna Delorge privi la stânga şi d’a- 
lungul Cursulul-Regine! până pe piaţa 
Concordiei şi de toate părţile in Câmpiile 
Elisee, ea văzu aşezate la linie, regimen
tele de călăreţi, corabinieri, cuirasieri şi 
dragoni.

—- Acuma trebue să ne întoarcem îna
poi ca să trecem riul pe puntea lenei, zise 
vizitinl. Frumoasă treabă 1

Si trăgând câteva bice calului, porni 
in galop, înjurând :

— Să fie ele ale dracului revistele astea 
militare 1..

Doamna Delorge şi dânsa credea că'l o 
revistă militară şi se ingrijea că n’are să

lor de acţiune. Totul, ce nu aparţine 
tarafului lor, este strigoii!, trădător 
de ţară, om vândut străinilor, numai 
el sunt patrioţi, numai el sunt libe
ra li’, lumea neghioabă ăl crede pe 
parolă şi le dă tot concursul, căci 
ea uitase de mult, cumcâ Preda 
Brăncoveanu, Scarlat Căntpineanu şi 
Banul CraiovH, diu Muntenia, iar Ca- 
targiu, Sturza şi Beldiman din Mol
dova, cari in anul 1800 se duseră 
la Paris pentru a cere ajutorul re- 
publicel franceze, in scop d'a face 
din principatele române o republică 
orientală, 1) eraü boieri al ţărel, iar 
nu ciocoi ca liberalii noştri de azi! 
Prin asemenea mijloace ajung se in
tre cu drosea in Divanele adhoc, în
conjuraţi d’o pleiadă numeroasă de 
ţărani, oameni buni şi blânzi, dar 
simpli şi creduli, o ceară flesibilâ 
intr'o mână de şarlatani. .Oricare 
fu ursita sub a cărei bagetâ magică 
se convoacă Divanul adhoc ; oricare 
fuserâ oamenii din care se compuse, 
ori care circumstanţele ce precipi
tară saü determinară o asemenea 
compoziţiune, destul că ne aflăm ne
voiţi a mărturisi, afirmănd cu durere 
şi ruşine : că este cea de'ntll Adunare 
românească, din câte ne arată istoria, 
care să f i  représentât aşa de prost 
România. Niciodată românii nu s’au 
arătat aşa de nuli ficaţi, cu atâta in
curie, pusilanimitate o ri nepricepere*, 
zice bunul şi onestul patriot Em. 
Quinezu, in sus citata sa scriere.

Intre dorinţele esprimate de a- 
ceste Adunări, el isbutiră d’a inter
cala şi cerinţa de Domn străin. Cât 
de sinceră şi naţională era această 
cerere, ne-o probează istoria. La a- 
nul 1771 şi 1772 Caterina II a Ru
siei, cerea ca principatele să fie de
clarate independente sub un Domn 
străin, recomandând pentru acest pe 
StanislaU August I I .  acel rege sub 
care la anul 1795 Polonia apuse pen
tru totdeauna. —  In comisiunea de 
reformă generalul Kisseleff se’nvoea 
la unirea principatelor române nu
mai sub condiţiunea unul Domn 
străin, ceea ce neprimind boeril ţării, 
dorinţa unireI rămase fără efect. In 
fine in şedinţa delà 4 maiü 1858 a 
parlamentului englez, lordul Pal- 
mers ton declara sus şi tare : cumcâ 
ideea unirel sub un principe străin, 
română ar f i  datorincf o numai in- 
stigaţiunilor ruseşti. Europa fiind dar 
mal prevăzătoare decât noi, prin 
convenţiunea din Paris, delà 1858, 
ne refuză cererea Domnului stiâin.

Sub domnia lui Cuza, cu toate 
shuciumârile şi intrigele intreprinse 
i e el, aceestâ clică nu se putu co
coţa la putere, decât numai din când 
in când pentru câte o durată de câte-

1) I. Hei iad Rădulescu ‘ încercare despre drep 
tul public al Rom&nilor.»

găsească prin urmare pe generalul Bedean 
acasă.

Şi in adevăr toată garnizoana Parisului 
era in picioare.

De-alnngnl cheinrilor de pe ţărmul stâng 
erai! înşiruite, regimente de pedaştri, şi alte 
trei regimente eraQ adunate grămadă pe 
esplenada Invalizilor ţimprejarnl palatului 
Corpului legislativ.

De acolo atâta greutăţi împiedecară mer
sul trăsurii, in căt doama Delorge opri pe 
birjar, plăti şi şe dete jos, hotărită să mear
gă cn piciorul până in uliţa Universităţii.

Insă cu căt înainta, cu atăt se mira 
mai mult de acea mare desfăşurare de 
forţe. Cartiernl na semăna că are fizio
nomia obişnuită. I se părea că trecătorii 
aii chipurile şi înfăţişarea ciudate de tot. 
Din distanţă in distanţă grape de sergenţi 
de oraş eteteaii de pază, gremezi de oameni 
se opreai! in loc pentra a se uita la A fi

şările lipite pe pereţi.
CătnşI de ¡străină era doamna Delorge 

de interesele şi de patimile politice din 
acea vreme de turbure, un putea să nu 
înţeleagă, că se petrecea saii că avea să 
se petreacă oeva ne mai obişnuit.

Insă ce’l păsa eil Durerea adevărată este 
egoistă. I  era peste putinţă să vază vreo 
relaţie intre această fierbere pe careo vedea 
pe uliţe şi moartea bărbatalnl săfi.

Preocupată numai şi numai de ceea de 
avea de gând să facă şi să zică la gene
ralul Bedean, ea mergea înainte fără a'şl 
intoaroe măcar capnl, cu paau grăbit ş, 
ţapăn mânat de un interes de viaţă ş, 
de moarte.

— Ce să, zio ? se intreba dânsa. Cum să 
încep ?

va zile, căci acest Domn ăl cunoştea 
ăncă din em igraţiune, unde petre
cuseră îm preună, ceeace ăl făcu ca 
sâ-I ţie  totdeauna departe de putere 
şi de trebile ţărel. A s tfe l la 1866, 
se văzură siliţi ca se restoarne pe 
Guza, ce-I din urmă cu scop d ’a salva 
ţara de desnstrele ce-I pregătise a- 
cest dom n, cel de'ântăl pentru aşi 
inlâtura un obstacol ce le impedeca 
ajungerea la  putere.

Lipsa de tact şi de prudenţă po
litică a boierilor ţărel, oarl, dela 
moartea Iul Barbu Catargiu, lipsiţi 
fiind de centrul ce-I acumula, aă fost 
alunecat pe panta periculoasă de di- 
visiune in diferite grupuri şi coterii, 
afi inlesnit pretinşilor liberali posi
bilitatea, d'a realiza in 1866 do
rinţa Rusiei, pentru care s’a fost 
muncit in zadar la 1857.

Sub noua domnie, vin la putere in 
anul 1866, şi după doi ani de gu
vernare nu lasă ţărel alte su veniri, 
de cât faimoasa concesiune Strus- 
berg, şi bandele bulgare, înlesnite, 
incorageate şi protege&te de guver
nul român ; bande ce erafi poate 
âncâ d atunci menite d’a se arprin- 
de focul din 1877, dacă intervenţi- 
unea bine-voitoare şi energică a gu
vernului francez n’ar fi silit pe ca
pul statului romăn, ca se demisio
neze pe acest guvern pervers. Aflăm 
intr’un preţios document al cârţel 
galbene din 1859, următoarele cu
vinte: „Organisate pe teritoriul ro
mân, sub ochii autorităţilor române, 
bande armate au străbătut Dunărea 
şi-afi incercat se rescoale Bulgaria: 
De şi aceste încercări n’ati isbutit, 
in prezenţa indiferenţei populaţiu- 
nilor şi a atitudidel energice a gu- 
vernulnl otoman, ele n’afi creat mal 
puţin in acele părţi ale Dunărei, 
o agitaţiune pericoloasâ, care putea 
din tr’un moment in altul s’aducă 
o noâ luare de arme. De acord cu 
cele mal multe puteri, am trebuit 
se facem pe guvernul romăn, se audă 
cele mal energice protestaţiunî.“ 

.Luminat prin acele consilii repe
tate, principele Carol a înţeles câ-I 
era cu neputinţă d’a conserva mal 
mult timp încrederea sa unul cabi
net, a cărui politică compromitea 
aşa de grav interesele ţărel.“ 

Guvernul Imperatorelul, care de 
doi-spre-zece ani nu’nceteazâ d'a da 
in consiliile Europei, un sprijin bine
voitor şi simpatic regener&ţiunel Ro
mâniei, ar vedea cu un profund re
gret, aceasta ţară rătăcinduse in căi 
pencoloase in care insă şi esistenţa ă  
ar putea i  compromisă.*

La 1869 Napoleon scăpa România 
de pericnl; la 2 Septembre 1870 a- 
cest mare patron al românilor căzu, 
mal mult prin intrigele egoiştilor din 
Paris decât prin forsa armelor teuto

Mergend aşa pe gânduri, {in colţul u- 
liţelor Bellechasse şi Universităţii, fn si
lită să oprească.

Respintia era absolnt asttpată de o 
mulţime compactă, in mijlocul căreia nn 
om cam in vârstă vorbea cu cea mai mare 
in fiarbă u tare.

Din instinct, doamna Delorge fie apropiă 
s’asculte şi dânsa. Nişte oameni cn faţa 
roşie aprinsă strigau:

— Este o crimă neauzită!
— Este lucru monstruos I 
— AnzI! să aresteze pe an SBtfel de ce

tăţean 1
Aceste din urmă cuvinte atinseră pe ne- 

nopoeita femee, şi aplecăndu-se spre un 
bătrăn, care şedea in picioare lăngă dănsa 
şi dănsnl ca toţi foarte aprins, ăl întrebă 

— Pe cine a arestat, domnule ?
— Pe BedeaQ, doamnă, pe generalnl Be

dean 1 respnnse omnl cn accent groaznic.
Doamna Delorge era căt p’aci să pice 

joc. Apoi venindn’I ideea că poate bătrâ
nul a vrut să glumească cu dănsa, zice: 

— Aşii este peste putenţă 1 
— Da ? ba'i adevărat 1 respnnse el. Ba- 

dean a fost lnat azi dimineaţă ca nn tăl- 
har, ca nn hoţ, din patul sett, de şase a- 
genţi de poliţie snb conducerea unul co
misar, şi a fost tăiat ca d’a sila, a fost 
dus pe sus pănă la trăsura care aştepta 
afară. El s'a luptat furios, şi a strigat: 
«Trădare!... Săriţi cetăţeni I Se arestează 
vice prezidentul Adunări naţionalei Aju
tor 1*

— Da, tocmai aşa a’a petrecut; adăogă 
un altul, eram şi eă de faţă. Am şi auzit 
pe comisar cănd a strigat vizitiului: .La 

I Mazas !*

/

nice, şi presa liberalilor din Ru. 
cânta in surle şi organe cădtfV 
lui mal mare bărbat pentru Iq fi

Din acea zi fatală şi până i.; 
mânia pluteşte in oceanul ţ i 
europene făr' de cârmă şi ].i 
pilot!

Ne-a vând d'a scrie acn iste a \ 
timelor noastre guverne, trecf>r . 
ste epoca cabinetului Catarge 
ne interesează momentan, şir . 
la anul 1876, când trebui a 
acest ministerifi. — In acest Ap, 
sia voind se însceneze tragtj v. 
un an mal târzifi trebuea să'-e 
velopeze pe marginele Dunâi 
putea avea confienţâ in min 
Catargi, ce se numea minisUi 
erescu, căci işl aducea bine it 
cum boeril ţărel, la 1821 l i , 1'' 
d’a face causă comună cu Ip\ 
ce era agent rusesc: la 1831:* 
scrieafi in fals contra unor u. 
ţinnl ale regulamentului or? 
elaborat de ruşi; la 1841 respir 
şi imprăştiafi cu arma bând'4  
bulgari, organisate de Rusia | I  
ralul stăng al Dunărei: la Iţ! 9 
goneafi din ţarâ coloniile Rtţ|l 
duse de generalul TrandafiroM  
fine la 1853 protesta energic [| 
trul F i lip eseu, contra incorţf 
armatei române cn legiunile rj 
prin urmare acest ministerifi 
se cadă, pentru a face loc agu| 
dela 1848, de a căror docilităţi 
sia nu se putea ’ndol! Isprăifl 
ne-a fi făcut liberalii in acest li 
lea minister cred că le simhfj 
toţii, şi cum-câ in toate isţff 
lor din urmă n’a jucat de căiţi 
ascunsă a Rusiei, credem c’a 
vat’o şi chiar ochiul cel mal 
Ne aşteptăm ăncă şi la alte suj 
derl, căci pân’acu n’am văzut 
aversul medaliei, ne aşteaptă] 
reversul, şi tare ne este frică 
cest din urmă se nn fie mal jp  
ca cel dintâifi. Ministerul BrSj 
va trebui se mal inchee convl 
nea cerată de Rusia pentru c| 
rea Dobrogiel. şi se termine r< 
pârarea drumurilor ferate rol 
o coţ Arie mal sfruntată ca (I
siunea Strusberg, asupra c ă r ^ i  
reven i anume, şi apoi se va nA
se odihnească pe laurii pregăti 
de Rusia, imperifi pe care l-a 
vit atăt de fidel iu decurs de' 
zeci ani.

OCUPAREA OOBROOJJ

Fiece zi ce trece aduce conjl 
din ce In ce mal contrazicători 

Pe cât de numeroase inform* 
ne vin, relativ la trecerea trn 
noastre In Dobrogea, tot pe 
ne aduc raţionamente contrari

Cel ce spnnea aceste vorbe cătră d( 
Delorge, n’avn vreme să sfârşească.'

Un pluton de sergenţi de oraş deal 
eşirea spre nltra »da Bac4, şi sosei 
fnga mare cn săbiile scoase.

Intr’o climă grămădirea de oame 
risipi in toate părţile, şi doamna Dl 
cn mnltă greutate d’abia pntn să 
din invlmăşalâ fugind snb nn gang.

Insă nenorocita femee, se inarmaeA 
mnltă bărbăţie şi o ăntăie decepţie, oii 
de grozavă ar fi fost, n’o pntea desblif

Generalnl Bedean ăi lipsa, ce ’ î l  
Rămânea geaeralol Lamoriciere, cart 
mai şedea foarte aproape d’acolo. ş

Porni iarăşi, sui pe uliţa Balleii1 
pănă la Saint Dominiqne, şi ajnnsfi 
dată uliţa Las-Cases.

Acolo totnl era liniştit, tăcut şi 4 
Nimiul, afară de câte nn strejar ar 
fie-care capăt al nliţil.

Poarta de la casa numărul Î l  el 
mătate deschisă; doamna Delorge 
pinse şi intră.

Snb bolta de la intrare, in josnl 
o femeie bătrână, poităreasa fireşte, 
bea cu doi chiriaşi al casil, doi ofK 
ăueă tineri.

—  Mă rog, zise doamna Delorge, 
ralnl Lamorcîere ?

Cel doi inşi şi bătrâna, se traseră 
pol la anzirea acestui nome, esainin 
doamna Delorge cn nn aer de neincK

Insfărşit portăreasa ăl răspunse :
—  Este arestat!
De astădată doamna Delorge se ti

de zid ca eă nn cază.
—  Ce ? şi el ? găogăni dănsa. j



U B I  r  U L

'• Hi ai se spune că trupele vor 
t., rflunl, In baza unei convenţiunl 
l l j L e  zice — s’ar fi Încheiat

Învernul român şi ras, având, 
Ite diferite baze, şi condiţi- 
i ocupaţiunea să se facă Im- 
de ruşi şi romănl. Nouă 

. 'ij ne vine ca grefi a crede că 
ţii| putut găsi un guvern romă- 

¡fare să accepte această condi

i  alţii să mal susţine că tre 
l JH qu va avea loc de cât mult 
s l  lărziă, din cauză — să zice 
i^mgtro-Ungar ia să Împotriveşte 

'‘antă energia la o tncheare de 
'.vşnţiune Intre romănl şi ruşi 
iLjftţtl din urmă nu vor să eva 

H Dobrogea de cât pe baza unei 
,, Moţiuni. Pe aceste conjecturi se 

jfnesc cel cari suBţin că trece- 
U g  se va face de cât foarte

Apă simptomele Insă ce vedem 
manifestă, mal cu seamă de 

mşv& z\\e, este cea mal deplină 
nţaÎitate că trecerea trupelor va 

yj| loc curând. In avantagiul a- 
opiniunl concurge mal ântâl 

ba studiare făcută Dobrogel de

lte demonstraţiunl de iubire, a 
făcut o colectă de vr’o 400 lire 
spre a oferi un banchet oficerilor şi 
trupei din acea garnizonâ.

Nenorocirile resbelnlul se pare 
Insă că aă adus la mare strlmtorire 
masa populaţiunil, şi mal cu seamă 
a musulmanilor şi tătarilor, cari In 
specie se ocupă cu exploatarea a- 
gricolă. Din acest punct de vedere, 
una din principalele preocupaţiunl 
a guvernului va trebui să fie fără 
lntârziare şi aceea de a Înlesni pe 
dată acestei populaţiunl vite de 
muncă şi sămânţă pentru cultură 
Statul In cel mal scurt timp ar pu
tea să se ramburseze, ear bunul 
traiă al provinciei să nu sufere, şi 
locuitorii să nu ajungă la mizeriâ 

Se susţine, de şi noi âncă nu 
credem, că populaţiunea bulgară ar 
fi prefăcut pretutindenea localurile 
de şcoală mahometane In şcoale 
bulgăreşti, şi s'ar fi puind pedecl 
scoalelor române. De va fi astfel 
noi am regreta foarte mult de ce 
şi ministerul instrucţiunel nu a tri 
mis la rândul săft o comisiune, pre 
cum făcu cel de justiţie, de finanţe 
şi resbel, spre a studia necesităţile

ă de comisiunl ce’şl aü ter- ?  mij loacuele de organizare a Do

M
iêï

i t  deja lucrarea; apoi circulara 
Rasterului de justiţie prin care

I
^autorităţilor judecătoreşti su
fere a i se recomanda persoane 
ramura judecătorească pentru 
[ogea; avi sul In fine a ministe- 

de resbel ca toată corespon
da adresată trupelor de ocupare 
Iu se mal trimită la corpurile 
I ci la depositul din Bucureşti. 
I t ă  probă şi mal recentă este 
la  d-lul ministru de resbel ora- 
tfi nostru şi preparativele ce ve- 

că se activează la Brăila şi 
entru primirea A. S. Regale, 

priveşte trecerea trupelor, 
fă mîormaţiunile noastre, ele aă 
îteca din 2 puncte; grosul arma 
pe la Brăila, ear o parte de la 
IraşI. Trupele de la Brăila aă a 
barcate pe vapoare şi şlepuri 

! ¡cari unele vor trece drept la 
Hin, altele In fine spre Tulcea 

pate trapele de trecere, compuse 
Infanterie, cavalerie şi artilerie 
[purta denumirea de divisiune

ţtatul lor major se va fixa, se 
la Tulcea. Cavaleria, se vor- 

*, va lua poziţiuni la Babadag. 
bria la Tulcea, Chiustenge şi 
flocuri; un regiment ar fi să 
{ţşeze la Cuzgun şi un batalion 
[langdlia; celelalte trupe repâr 
[, se pare, asupra diferitelor

Îipulaţiunea aşteaptă cu cea mal 
nerăbdare sosirea trupelor. La 

istenge colonia greacă, pe lângă

brogel sub punctul de vedere a În
văţământului şi cultului.
Timpul âncă nu este perdut şi ces- 
tiunea comportă In sine destulă În
semnătate pentru ca fără lntărziare 
o administraţiune conştie de che
marea sa să facă a fi pusă In mă
sură cum să organizăm şcoala ro
mână dincolo, spre a răspunde la 
adevărata menire de a civiliza şi 
româniza. (V. C.)

DĂRILE in DOBROGEA

D. I. Sânta scrie următoarele In 
„România Liberă*:

Una din cele mal importante cestiunl 
cred că este de a se şti deosebitele im
pozite ce afi existat in imperiul otoman 
şi prin urmare şi in Dobrogea.

După unele date, ce mi-am cules din 
cel mal serioşi scriitori străini care mal 
ou seamă In timpii noul s’afi ocupat cu 
finanţele din provinciele europene şi asia 
tice ale acestui stat, voiţi arăta, statua 
qno al acestor imposite.

Impositele din Turcia sunt:
1. Dijmele (turceşte A şa r:), a zecea 

parte din teate productele pimăntnloi.
2. Darea de ve nit (Em lacs:), fie oare 

cetăţean turc trebuia să plătească căte 
patru la 1000, calculăndu-se astfel că şi 
cel mai sărac ţăran se considera că are 
un venit anual de 1,500 piaştri (cam 
332 lei).

3. Darea de case (Idzsora) 4 la sută 
din valoare, mal percepăndn-se ăncă pe 
lăngă aceasta şi darea de chirie de la pie

sele închiriate, care esta 3 la antă ¿in 
ohiria anuală.

4. Licenţele de băutnrl (Resmi mskirăt),
¡5 la sută din chiria localului in care se 
indeafi băuturile.

5. Darea pentrn morile cn firez (Keres- 
teruanmi), 10 la antă din valoarea mate
rialului lncrat cn fireznl.

6. Contribuţinne pentrn vinzarea cailor 

i vitelor cornnte, 2'/, la antă din preţul 
vinzăril.

7. Contribuţinne pentrn liberară din 
armată (Askeria bedelia), cam 6 lei pe an 
şi se percepe de la cel cari nu erntt de 
legea mohamedană de la naştere pănă la 
moarte.

8. Contribnţinne pentrn vite, (Agnam 
rnsmi:) şi anume:, de fie-care vită şi de 
fie-care cap căte 42 bani; pentrn porci 
mari de un an, de fie-care căte 84 bani 
pe an.

9. Contribnţinnl pentru vinat. (Acoru- 
sumi), 9 lei pe an.

10. Taxe judecătoreşti pentrn fie-care 
sentinţă in cause comerciale căte 3 la sută, 
in cause civile căte 5 la sută, din suma 
adjudecată.

11. Din esport (Dschnmruk) 1 la sntă 
din import 6 la sntă, la nnele state căte 
8 la sntă din valoarea mărfel esportată 
snfl importată.

12. Vame din importul sării a 20 la 
sută din valoare.

13. Monopolul tutunului,
14. Monopolul pulveril de puşcă.
15. Interese de restanţele dijmei de 12 

sută.
16. Eqnivalent din zilele de muncă, ho- 

tărăte 5 zile pe an, pentru lucrările pu
blice dacă nu se efectua lucrarea; să cal
culează zioa tot d'auna după preţnl unei 
zile de lucru.

17. Timbre.
18. Veniturile din moşiile şi pădurile 

st atuloi.
19. Veniturile din domeniile bisericeşti 

numite (vacnf);
Din aceste 19 specii de imposite, veni 

tarile era ii ale Statului.

Da, şi el? azi dimineaţă despre zioă 
inse bătrăna. Veniseră o ceată intreagă

f
pt poată pune măna pe el, şi pentru 
pl chiema ajutor l'afi ameninţat că'l 
1 căluş in gură.

portăresii scănteiaO, şi din ce in 
gnlvorbea, cu atăt mal mult se inferbănta. 
j  |- Cănd aă venit cu ceata, urmă bă- 

" j  la , a poruncit bărbatului meii să’I ducă 
jfedseft generalului, da bl a simţit cum 

I n e  treaba şi a început a£ strige din 
[fa puterile: „săriţii hoţii 11* Şi pe 

L  °S aa intămplat ?
1.4 j  ni cănd acestea, bătrăna deschise repede 

odăiţei portarului şi arălănd in pat 
un biet nenorocit care gemea din ră- 

iţcbl, urină.:
Iacă in ce stare ’1-afi adus tălhăril 
peste zece, şi săriseră toţi pe el să’ 

are. Ba ăncă i-a şi găurit pulpa cn 

ia. E l! da lasă’I ! N ’aresă rămăie treaba 
aşa 1 Să vedem noi I Poate că să nn 

[I fie dreptate in ţara asta! 
ăz&nd grozava emoţie a d-nel Delorge, 
doi chiriaşi găndiră că poate să fie 
o rudă a stiălncitnlnl general, şi nnu] 

tre el, apropiăndn-se de dănsa, ăl zise 
— N ’aveţI grije doamnă, generalul nn 
te fi In nici o primejdie; nimeni n’are 
cuteze să'l atingă un fir de păr din cap 

nici nn e el singur arestat: Cavaignac 
iu gara ier, Charras, d Thiers trebne să 
acuma cu toţii la Mazas. 
fără să mal asculte inaints, doamna 

Hţlorge se repezi pe uşă afără.
I  'Ceea ce se ’ntămplase era adrobirea tu- 
■ itnlor speranţelor sale. La cine să se a- 

«Beze dănsa, cine a’o ajute ca să capete

f t

dreptate, dacă cel mat buni, cel mal cnm 
se cade cunoscuţi eraţi astfel aruncaţi in 
nchisoare!..

Gândind astfel , ea ajunse la palatnl 
Corpului legislativ. împrejurul pieţil, trn 
pele erau răndnite la linie cu arma la pi 
oior Sub portic, ea vedea de departe o a  
mestecătură confuză de soldaţi şi burgej

Lăngă dănsa auzi un glas zicănd :
— Ce! şi reprezentanţii?
— Mal ales reprezentanţii, răspunse nn 

alt glas.
Astfel, soldaţii goneaţi din palat' pe re. 

prezentanţil poporului! rn il se smuceaţi 
refuzaţi de a meage înainte, şi eraţi im 
pinşl cu ghiontul şi cu patul puştii.

Doi sa ti tril incercară să cnvinteze că 
tră oştire, insă fură pe dată năvăliţi şi te 
riţî pe uliţă Bourgogne.

Pierdută in această învălmăşeală, doamna 
Delorge caută să [scape şi să apuce pe 
cheiuri, cănd nn om veni la dănsa ; era 
nn reprezentant al poporului pe care 
văzuse venind de mai multe ori la bărba 
tal el.

Era foarte roşu la faţă, infiorat de nn 

fel de tremur ătnră nervoasă, şi chiar fără 

să o salute, o întrebă cn nn accent săi 
batic :

— Ca doamna generala Delorge am 
noare a vorbi ?

— Da, domnule.

(va urma)

de 7, Baţi 8 a n i ; nimeni, zicem, nu'şl va 
putea inchipni că nn militar, in asemenea 
condiţiunl, ar putea, pentrn nn simpla 

capriţiti, şi fără motive întemeiate, să’şl 
sfărăme întreaga carieră, pnnăndu-se in 
poziţinne de a râmăne, de astăzi pănă 
m âine, chiar fără mijloace de snbsis- 
tenţă şi silit d’a incepe a'şi cere o clien
telă, ce n’a putut’o căpăta pănă acum din 

canza serviciului cu care era însărcinat. 
Cnm ne intrebăm, daca d. ministru de 

resbel a făcut cetă ce uzul, conveninţel», 
şi mal presus de toate interesul bine în
ţeles al armatei ăi impunea ca o datorie de 
ndeplinit, chemănd pe aceşti militari, cer- 

cetănd motivele cari ăi aii silit de a demi
siona, cerăidn-)e de sşi retrage ¿emisiunea 

sad chiar refnzănd de a li-o p rim i, dacă 
crede de cuviinţă, şi in urmă stăruind de 
a îndrepta răttl şi de a pane o stavilă sor- 
ginţei lui, spre a nn se pustii cu desăvărşire 

corpnl sanitar militar ?1 Dacă precum ni se 

zice, d. ministru de resbel n’a urmat astfel 
nu putem a deplănge îndestul uşurinţa cu 
care a procedat; căci, pelăngăjnedreptatea 

strigătoare on care se lovesc oamenii cari aii 
acriţi cat 20 de ani din viaţa lor pentr 

serviciul ţărel, apoi se mal adnee o lovire 

crăncenă serviciului medical al armatei. Iu 
tr’adevăr, nn nnmal acest serviciu perde 
nişte oameni laminaţi şi esperimeutaţl, cari 
cn greii se vor putea înlocui, dar ăncă 

doctorii tineri, de oarecare capacitate, se 
vor feri cn mare îngrijire de a îmbrăţişa 

carieră, care, fiind la deplina discreţinne 

unni om, poate fi sfărămată ori şi cănd, 
prin bnnnl săfi plac !... ( ‘ Presa»).

D. N . B. Constantinescn, fost procuror 
actual şef al binronlnl pentrn lichida

rea averilor desfiinţatel obşteşti epitropil, 
ntrunind condiţinnile citatelor artico'e, 

procuror l.i tribunalul Teleorman, in local 
-la i N . Gr. M usceLuna.

D. lacob G regorian , licenţiat in drept 

delà facultatea din Bacnreşti, actual sub
stitut Ia tribnnalnl BnzăB, întrunind con- 
diţiunile art. 1, 3 şi 7 din citata leg**, su
pleant la tribnnalal Teleorman, in local 
vacant.

D I V E R S E

C R O N I C A

S e rv ic iu l s a n ita r  a l o ş t ii.

Am arătat in mai multe rănduri, că ar 
mata trebuie să fie obiectul solicitudine! 
neadormite şi ingrijirel zilnice a guverna 
lui. Unul din serviciile cele mai impor 
tante este, de sigur, serviciul sanitar : tot 
ce tinde la îmbunătăţirea lui, se impune 
ca o sacră [şi imperioasă datorie, şi cea 
mai mică negligenţă sa ti nepăsare, in a 

ceasta ramură, devine o adevărată crimă 
de les-humanitate, care revoltă ori ce inimă 
simţitoare de adevărat romăn.

Cine a uitat acel ţipăt de dureroasă in 
dignare, ce scoase prinţul Dimitrie Ghica 

la vederea răniţilor noştri răii îngrijiţi, 
cine nu’şl aduce aminte căt de dureros 
dănsnl răsună in ori şi ce pept, ca nn 
dnios ecoti al gemetelor ce ne trămiteati 
eroii noştri, căzuţi pe cămpul de onoare!.

Servicinl sanitar al oştii cere, mal 
inainte de toate, un personal numeros, Io 

minat şi esperimentat. Ori şi ce devota 
ment ar aduoe intr’un asemenea servicii! 
medicii civili, preenm ati făcut’o in cea 
din urmă campanie, de netăgăduit este că 
rolnl principal totuşi revine medicilor mi 
litarl, cari singuri însoţesc trupele pe căm- 
pul de bătaie şi sunt chemaţi a da pri
mele ajutoare celor căzuţi... Adese-ori viaţa 
unui om depinde de o repede şi dibace 
operaţiune, şi medicii militari, obicinuiţi a 
lucra in asemenea condiţiunl anormale, 
snnt, de sigur, cei mal apţi in asemenea 
împrejurări, in care alţii, nepntănd a’şi 
păstra sângele rece necesar, n’ar fi îndes
tul de indemănaticl.

Vedem insă, şi aceasta cn mare părere 
de răii, că mal mulţi medici părăsesc ser
viciul oştire!. Astfel, de vr’o căteva zile, 
»Monitorul Oficial** ne-a dat vr’o patru 
demisiunl, şi anume : a d-lul Miţeann Ioan, 
medic de batalion clasa II, şi a d-Ior Con- 
stantinescu George, Ioniţă Dimitrie şi Gre- 
oescu Dimitrie, toţi medici de regiment 
clasa I din serviciul sanitar central. Cari 
să fie oare cuvintele ce silesc pe aceşti 
militari a'şi sfărâma astfel cariera începută, 
şi, am pntea zice, aproape terminată ? 
Trebue să esiste negreşit, motive puternioe 

şi temeinice, cari ’I oonduc la această es- 
Iremitate.

Nimeni nn’şi .a pntea inchipni că un 
om, care, după mal mnlţl ani de stnditt 
in ţară şi in străinătate, a dobândit di
ploma de doctor in medicină dela facul
tatea din Paris, care a servit in oaste mal 
mnlt de 20 ani, şi a dobândit gradul de 
medic de regiment clasa I, cn o vechime

»Vocea Covurluiulai'aflăcă lagareM ără - 
şeştl stai! peste 15,000 poloboace desti
nate nnele pentru Galaţi, altele cn dife
rite destinaţinni, şi cu toate aceste drumul 
de fer nn gândeşte a procura nici va  
goane, nici maşina de transport. Corner 
cianţi! au reclamat guvernului pentrn pa
gubele enorme ce li se aduc, dar până 

acum nimic, nici o îndreptare.
*

Miţea rea poporului Gaia ţi. —  După cnm 

arată »Vocea Covnrluinlui* este :
In zina de 1 noombre a sosit 6 corăbii 

încărcate şi 2 vapoare; ati plecat 3 co
răbii încărcate şi 1 vapor. Bastimente 
faţă in port aS foat 37. Preţurile prodne- 
lor la hambar: ghircă, 56, 58 Ibr., 44,48 
1.; popnşol, 61 lbr., 30,30 I,; secară, 56°/o 
Ibr., 33 1. S ’a exportat 349,760 klgr. grăfi 
pentru Grecia, 452,840 klgr. orz pentru 
Anglia,

0

Consuli. —  Esc. 8. d. comite de Hoyos, 
trămist estraordinar şi ministru plenipo
tenţiar al M. S. Imperatorol Austriei şi 
Rege al Ungariei, prin Nota sa din 13 
Noetnbre s. n., a notificat ministerului a- 
facerilor străine că lnarea in posesiune a 
provinciei Dobrogea de cfttre gnvernul ro
mân impnne guvernului auBtro-ungar ne
cesitatea de e regala poziţiunea funcţio
narilor săi consulari, reşedinţl in zisa pro
vincie, şi a intervenit totodată de a se 
procura acelor funcţionari consulari ese- 
cntornl A . S. R. Domnulni pentrn a fi 
recunoscuţi in calitatea lor de către au
torităţile locale şi de a putea esercita liber 
funcţiunile lor respective.

A . S. R., in urma rapoatnlnl d-ln l mi
nistru al afacerilor străine sub No. 16,432, 
a bine-voit a da esecuatorul pentrn recu
noaşterea oficială a consulilor austro-un- 
garl aci menţionaţi, şi anum e:

1. D. Frederik Pertazsi, consul la Tulcea;
2. D. Lndovik ViscovicI, consnl la Sa

lina ;
3. D. Anton Lioen, vice-consul onorarii!, 

gerant de mai mulţi ani al consulatului Im
perial şi Regal al Kinstenge.

0

Prin înalt decret Domnesc, Corpurile 
Legiuitoare snnt convocate, in sesiunea or
dinară a annlni 1878— 1879, pentrn zioa 
de 15 Noembre.

•
Credit. —  Un credit extraordinar de 

10,000 lei este deschis d-lnl ministrul de 
interne, asupra eseroiţiului anulai 1878, 
pentru acoperirea cheltuelilor extraordi
nare şi de instalare ce ar privi pe acel 
minister, cn ocazinnea ocnpăre! şi admi
ni strărei Dobrogel.

0

N um iri in justiţiei. —  Prin decretai A. 
S. R. snnt numiţi:

D. N . Gr. Musceleann, actual proenror 
la tribunalnl Teleorman, întrunind con
diţinnile art. 1 şi 7 din legea de admi
sibilitate, judecător de instrucţiune la tri
bunalul Muscel, in locul vacant.

Mandate poştale internaţionale,— Ceşti unea 
schimbului mandatelor poştale intre ţările 
Uninnil poştal**, ca şi act-a a valorilor de
clarate, nn fusese curantă de Congresul 
din Berna, care se mărginise a formala 
dorinţe in favsarea unei soluţiuni ulterioare.

Acea soluţinne este astăzi nn fapt în
deplinit. După ln n g l şi laborioase disen- 
ţinnl, congresul din Paris a reuşit a în 
cheia o invoială specială pentru schimbai 
mandatelor poştale. Această invoială sem
nată la Paris, la 4 iunie treent, a primit 
adesinnile a 16 ţări safi grupe de colonii, 
adică: Germania, Anglia, Austro-Ungaria , 
Belgia, Danemarca, Egiptul, Franţa, Co 
loniale francez**, Italia, Lnxemb* rg, N o r 
vegia, Olanda, Portugalia, România, Sue
dia şi Sviţera. Pe lăngă aceste delegaţin- 
nile şi altor ţări al! promis adesiunea lor 

indată ce reforma sistemulnl lor monetar 
sal! adoptarea de măsarî de ordine inte
rioare le va permită a particip la o în 
voială de această natnră. Franţa schimbă 
actualmente monrlate de poştă, in virtutea 
nnor convenţinni particulare, cn ţara sa ti 
grapa de colonii. Servicinl mandatelor se 
va inaugura cn incepere de la 1 aprilie 
1879, cn Egiptul, Portugalia şl România. 
In virtutea invoielel de la Paris maximal 
mandatelor e fixat la 500 fr, sa ti la o samă 
aproape sechivalentă in moneda fiecărei 
ţări. învoiala stipnlnlează in principia ca 
totalul mandatelor trebue a fi vărsat de 
depnnătorl şi plătit beneficiarilor in nu
merar, dar iste lăsată fiecărei administra- 
ţinni facultatea de a primi şi întrebuinţa 
singură toate hărtiele monedă ce al! cnrs 
legal in ţara sa. Taxa generală ce se va 
plăti de expeditor este fixată la 25 bani 
pe 25 franci.

(»Vocea Covnrluinlnl*).
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A eţit de sub tipar : I g ie n a  sin
gurul manual elaborat conform pro 
gramel oficiale pentru şcoalele se
cundare. De vănzare la librâriele 
din Bucureşti şi Craiova.

NB. Această carte este de reco
mandat şi familielor.

A  eşit de sub tipar ; Documentele 
sch iu lu i românesc din Sântul-M unte 
de la intemeiarea lui şi pănă astăzi. 
Bucureşti, 1878. 1 voi. 4o 100 pag.

A  eşit de sub tipar : P le v n a  le 
jour de la reddition par Cléon Ran- 
gabé, consul général de S. M. le  Roi 
des Hellènes à Bucarest, 1 vol. 8o 
85 pag.

A  eşit de sub tipar şi se află de vănzare

la toate librăriile din Bacnreşti :
Consideraţiunî asupra pneumaticei la 

copil de C. G . N ic a , dr. in med. şi 
chirnrg. Broşară in 55 pagine. Bucureşti 
1878 tipogr. Thiel &, Weiss.

P reţu l un len noii.
N. S cn rtescn .— Istoria  R om ân ilor 

pentru clasele primare.

I r im ia  Ç lr c A  —  Gram atica Itm -  
bel Române.

Conform notificării a binronlul principal 
de loterie Iaenthal Co. in Ham bnrg publi
cată in ziarul de azi, tragerile loteriei de 
bani germană se inerp la 11 Decembre a. 
c. 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 pentru plata eeactă a tutor câşti
gurilor cu toată averea Statului. Fiindcă 
Ilam burg după cum e cunoscut se enumere 
intre oraşele cele mal bogate din Germa
nia, apoi negreşit oă »siguranţa ce oferă 
e destul de sufioientă, şi putem dec! re
comandă pe această loterie de stat c * .
solida. '* V e

tiveşti,



T I M P U L ! .

Două t r e i  Capsule ale lui Ovynt cu 
gudron. luate înaintea mesei, adnc o uşurare 
repede şi ajung mal adesea pentru a vin
deca In puţin timp guturaiul cel mal tare 
şi bronchita. Ast-fel se prîte chiar opri şi 
vindeca phthisia bine declarată: In acest 
cas. gudronul opresce decomposiţiunea tu
berculelor. şi. natura ajutând vindecarea este 
mal repede de cât II ar ti fost cuiva permis 
a spera.

N ’aui putea recomanda Îndestul acest re
media devenit popular, şi acâsta, atât din 
causa eficacităţii sâle cât şi a eftinătăţel 
sâle. Jn adevâr fie care flacon de capsule 
de gudron, conţine 60 capsule. Tratamentul 
dâră nu costă mal mult de ţlece sâtt cinci
sprezece bani pe ţii şi te scuteşte de În
trebuinţarea ceaiurilor, pastelor şi siropu
rilor. Pentru a fi sigur de a avea adevă
ratele capsule ale lui Guyot, a exige pe 
etiqueta flaconului semnătura Guyot, impri
mată In trei culori.

Capsulele Guyot se găsesce In România 
la mal bâte farmnciele.

L

Curăţirea Sângelui 
Cnrarisind 1) irtne, Coji, 

__________________  Bnbele venevier«, «u şi
rului uapurout »1 doctorului CHABLE din 
Paris. Băile sale mintrale, hapurilr depn- 
rati v p , Pomada anti-dartroaaa (Veţji notiţa).

TR IN ŞI (Hetnorrcidep) Pomadă curari- 
sind în trei 1 le.

In Parip, la D. Chable, rue Vivienne, 36.

C E R N E A L A  NOUA
P L E S S Y  *

PLUS OC
COPAHU

Fără Copahu 

Siropul en citrate de 
fer al Dr. CHABLE, vin- 

dica pe dată suulamentul, slăbeşte vina 
canalului, precnm Damelor PÔLA ALBĂ 
[les pertes blanches.) InjecţiunI pentru ftmrl.

In Paris, la D. Chable, rue Vivienne. 36.
Deposit la farmtciele d-lor Ziirner, Ris- 

dorfer & Eitel, la d-nn Ovessa, Drogistul 
şi la d-nn Dembov Cî.

Oiicialtninte dolarii
La 11 Decembrie a- c- ». n.
se Încep tragerile a loteriei de bani Ham- 
burgian&. Mal ecsistA numai 82,500 lose 
trebu'sc §& cftatige« — Pentru plata 
eaactă a «urnelor câştigate guvernul ga- 
rantdsA ou tdt& averea Statului. C&şti- 
gcl oel mal mare oare e de f&out In 
oaşul cel mal norocos se arc& la

mjJJMH

7

« 0 0 . 0 0 0  L e i noi
deosebit d 'accata mal aunt Je câştiga t:

INGINERUL-CONSTRUCTOR
N. A. 80UTZ0

Crucea Legiuoei da Onoare la Exposiţiunes 
Universala din 1867

CERNEALA NOUA DUBLU-VIOLETA
PBriTRU COPIAT

Adoptata de toate admlolstratliudle celle mart
Osposit  La  ro n  P a c s t is h i si Daucuisn

Vechiul elev al scâ'el Centrale din Paris, 
care a fost 3 ani tn servicinl Statului, lu
crând Ia studii şi la esploataţiunea căilor 
ferate, inginer hotarnio diplomat, stsbiliu- 
dn-se acum în BucurescI, Strada Dieptă, 
No. 4, e gata a priimi ori-ce lucrări de 
inginerie, arhitectnră, constrnctinnl espei- 
tise, ş. c. 1. (799— 3).

PO-HO rennmită esenţă japoneză, cate
vindică îndată ori-ce dnrere de 

cap se găsesce la farmacia d-lni F. Brus 
v's-â-vis de biserica Sărindar.

¡8>

lïïIMÏIi higieniiă, infailibilă 
preservativă. Singu
ră vi ude că ton. fără 
a-i adauga nimic. Să

găstste in iote larmaciile din Univers şi la Paris lu JULES FERRÉ, farmacist 
Nn. 120 Strada Richelieu, successor a lui Bron; la BucurescI la d-nu I. W . 
ZÜRN ER, farmacist.

V I N  si S I R O P  de D U S A R T
e u

Lacto-Phosphate de Caice
'HILADELPHIA 1876

Phosphatulú de c&lce este sub
stanţa minerală cea mai respánditá 
atatii la ómeni ca tú şi la animali. 
Elü forméijA totalitatea ósselorú şi 
intră in composiţiunea camei, şi a 
sângelui. Ca pentru sănătatea ci
ulului se fie as sec urată, Posphatulâ 
trebue se existe in oorpú in cuan* 
t i ta te d eterni i na ta; cândú el Ci lipseşce 
maladia survine, şi pe dată ce s'in- 
cope întrebuinţarea luí, pofta de 
mancare şi forţele revine.

Femea însărcinată, doica, copi- 
lu lii care măreşce şi se descollé, aü 
adessea lipsă de Phosphate de 
calce; atunciú muma slăbeşce, lap
tele ei şi perde cualităţile nutritive; 
copil ulii din partea luí deperécjá; elfi 
suíferá de co lic i, de diarrheă., creşce 
cu anevoie; dentifiunea  lui se face 
réú. pici«»rele lui se refusâ alü porta. 
Şi este in aceste diferite oasurí că 
administrarea Phosphatulir pro
duce eCTeoturi surprinzători. Eflicaci- 
latea luí nu este mai putinü mare 
căndu trebue datú told vigóre a unei 
constilu íiun l sfârşite, fie prin 
excesse de lucrare saú de plăcere, 
fie printr’uá alimentatiune defec
tuoasă saú uă maladie de lungă du
rată.

înainte d'importantele lucrări a-le 
D. Du şart, Phosphatulú de c&lce 
nu aú fostú cunnoscutú al tú felú de 
cătu in stare de pudră nesolubilá, 
trecândü adessea prin stomachú 
şi intestine fórá a-fi at taca te. D'acolo, 
resulta câ aü fostú prea putinii în
trebuinţată in therapeutică. Insă 
astă-tji, D. Dusart offeră acestú pre- 
ciosú aginte subtú uă formă solu
bilă, mistuinduse şt assimil&n- 
duse ford difficultate, d’acea Vinulü 
şi Siropuli cu Lacto-Phosphate 
de calce, care portă numele luí, pe 
dată ce aú appárutú aü fostú îm
brăţişate de către intregulú corpii 
roedicalú alú Frsncieí.

In resuma tú, Vinulü şi Siropulú 
de Dusart aú pentru efiectú d a da 
forte ddndú poftă de mâncare şi d‘a 
concura prin acţiunea Phosphatului 
de caice, la coneolidaţiunea óhsc- 
lorú, la formaţiunea muşchiloră şi 
îmbogăţirea sângelui.

Elle convină ;

Noul ne vomă opri numai la citarea ob
servaţi unii oră urină tAre :

• Phosphatulû de caloe convine acelora 
căroră oleulă de fleatü de morunû le este 
derangiatoru saû ostenitorii, fiind-că, fără 
a lucra d*aceaşă manieră, cu tôle acestea 
elfi constitue unu eiementù de i esta uraţi une 
şl de forţă, i

O' GUBLER,
Medică ală spitaleloră din Paris.

■ In convalescence de frigurï typhoïde, in 
albuminurie, diabetâ, aoolo unde économie 
este profundû attinsâ. I.acto-phosphatulû de 
calce produce eflecturile reconstituitôre celle 
mai rapide. »

Observapunile D** b la c h e .
MONOD, TARDIEU.

CopiUorû palici iëû  
r achit ici,

Bolnavilorû de peptû, 
PhlhUicilorü i o fl ico • 

I  ilorÙ).

Fetelorü Untre cere 
se f o r m é , 

Bolnavilorû de sto
mac hü,

BiträntlorÜ slăbiţi.
Doicilorû pentru a favorisa  abo ruten fê 

si bogăţia lapletvt 
f i  pentru e preveni colicile f i  

diarrheele copiilorü.

i Prin administrarea Lacto-phosphatului 
de calce doiciloră, ală căroră lapte au fostă 
incâlcjitu şi au produssă la copiî diarrheâ 
verde şi serOssă, noul amu vetjutii acesta 
stare bolnavă dispărută şi copil reveniţi la 
sănătate. •

D" DOLBEAU Şi PAQUET, 
Inaţiune minerală.

• In totă de-una căndu oleulă de ficaţii de 
morună este Indicată, noul amă constatată 
cătu davantagiosii au fostă d’a da concura* 
mente Siropulu ob Dusart, a-le căruia pro
prietăţi aperitive complectă acţiunea. •

D' RIANT,
Căutări experimentale asupra 

Phoep natul uf de calce.

« Amă publicată mai multe caşuri de 
phthlsie bine confirmate, dintre care una cu 
uă destrugore complectă a unul plămănu, 
curarissite prin usulu V inulcî şl ală Siro
pului de Dusart, cu carne crudă ca ali
mentă. •

Dv OELZENNE.

• Rapiditatea cu care pofta de mâncare 
vine subtă influenţa V iniiluI dp. Dusart, la 
bătrânii şi adulţii slăbiţi, pote caractérisa 
aceslă medicamentă ; nici uă dată elă uu 
m'afl Înşelată. <

D* PINEL.

întrebuinţarea lui in tuberculoasa este 
dublă; mai in tui ă elă favoris6ţ}ă, ca lóte 
sările calcare, Irans forma ţi un ea cretaceă a 
tuberculului, şl elă exersa in nutrlţlune uă 
acţiune din celle mai importante. •

D* RABUTEAU.

Laeto-pbosphatulă aă dată in totă dé una 
celle mai bune resulta te, făcăndă gestiunea 
facilă, laptele bogată, abondantă, şi oopilulă 
viguroeă. •

D* PCSTRAERT8, 
DirectorulQ Scalpelul Medicală 

din Belgie.

s.La PAEIS, cassa &RIMAULT & C", 8, rue Vivienne.
Şi in principalele PharmaciX din Francia f i  din aireinălate. f
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I Z A  O I L  
cu töte buchetele sprê a face 
aéjm g“  ş'a-lii oprii  ruólo ca nidia*«

Z A

I EA li TONIQUE
g  l’ Ällli-ü-a curfţi « 

Acjsl-j [>r

QUININE
aptilii şi porii ş'a-î fa

mj m | 1
Prorume noul la modă cu t6te buchetele cnriî aă 

opţinulă modalielo do Merită 1« osposiţiunile 
din Paris da la 1807, şi la Viena la 1878.

I, F, GIIA N D & POMMAUKjiU II AU MB DE TANNIN
pul îl şi perii ţ'a-î face se crească Tn fôrto puçinu timpii. (Succesă sicură.) 
I not r s ■ găsoscă la principaiiT viruJCtorT de parfumer in şT la coafori.

Flancs Francrs
n r '333,333 6 à 20.000
1 A 166,666 1 à 16,000
i & 106 666 24 b 13,333
1 A 80,000 2 a 10,666
1 k 66.666 3 a 8,000
1 a 53.333 31 à 6,666
1 a 48,000 61 A 5.333
3 à 40,000 4 a 4,000
1 à 33,333 304 a 2,666
8 h. 26,666 3 à 2,000

etc.
in total 42,600 C&şt:gurl cari 86 trag 
in 7 seitiunl de trngerl sucoedându-te 
tepede. Preţul loselor e oficia)minte ho
tar it cea ce ae póte constata din pro- 
grimu1 oficial pe care al&tnrim gratis 
fie-i ări 1 trimiteri de lose. Cine vrea s& 
part cipe la acostă loteriă de bani ea- 
frrn ordinaie, trebue eă trimeţă in tainte: 
4 8  Lei noi pentru1 lot întreg original 
2 4  > »* > jumătate loa original
1 Í2  > » > tn sfert los original
şi priaesce atan ci pe dată losurile co
mandate or gir ale. După fii-care tra
gere espedii z iLdată lista oficială şi su
mele căştigate >e plătesc Îndată supt 
controlul guvernnlil. Eog a > dresa co
mándele gr, bnic şi directaminte către 
mine.

A- GOLDFAF B,
Biroul prii oi pal de Loteriă. Harr.burg.
Cun-spodinţa romPnă. Timp de poate intre Roma

nia şi Hamburg 70 de ore.

PRODUCTE SPECIALE

PARFUMERIE

Â0\ VIOLETTES DE P ilii
ED. P IN A U D

S&pun . . . .  
EssPtijjn, pentru 
batiste . . ,

A pu, de toiletta 
Po.Lud& . . . .
O l iu .............
Praf de o r i . . 
Cosmetic . . .

37, Boulevard
Sipgarul. Deposit

OE MICSIUNELE DE PARMA

MICSIUNEEE DE PARMA 
MICSI NELE DE PARMA 
MICSiUNELE OE PARMA 
MICSIUNELE DE PARMA 
MICSIUNELE DE PARMA 
MICSIUNELE DE PARMA 
de Strasbourg. 73. 
allü Aspasini Mignote.

C. N, STEFANESCU SAV1NY
ARCHITECT

E L E V  M E D A L I A T
AL

SCOALE1 DE BILLE ABTE D!N PAR S
Membru al Sosietiteî centrale de arohitecţl din 

Paris fi Bruxelles, etc.

Anunţă că a dfschis un atelier de ar chite cp > 
sub direcţiunea sa.

D oritorii de a face construcţinui şi a co
manda p la n tr i, snut rugaţi a se adresa : 
Strada Cometi Ini No. 56, în dosul St. 
Visarion, sa ii la administraţinnea act stai 
'cjiar.

Avênd necesitate de un m ilion , 
Cdrilmidl

prtdabile succesiv de la 1 Maiii pene la 
1 Augst 1879; Doritori cart ar voi să se 
însărcineze cu predarea lor, sunt invitaţi 
a depună ofertele impreune cu modele la 
biuronl med silui t in Strada St. Vineri 
No. 17, tn I6te Zilele de la 9— 12 ore a. m.

(814— 1) En i. Kosentha l.

da la St. 
Ghecrghe 
viitor şi 
chair de

acuma Moşia M IA Ş IA  de sus din districtul 
Vlaşca, plasa Nejlov, având pe dinsa mâră, 
case de locuit, mag asie şi pătule bune.

Doritorii se vor ndresa in Bucnrescl Strada 
Colţei No. 66.

de la St. 
Gheorghe 
viitor şi 
chiar de

acuma moşia ALBESCI din districtul Pra
hova, piesa Cricovu, în întindere de 1500 
pogâne 16ta arabile având pe dinsa Staţi« 
de rum de fer, hanuri, mogsZil, pătule şi 
case de locuit, t6te îu bună stare.

Doritorii se vor adresa In Bucnrescl St. 
Colţei No. 60. (320— 7)

A 2 S T T J 3 S T C IT J

In Ziua de 11 Noembrie ale corentel la 
11 ore de diminăţă se vinde prin lioitaţie 
în sala Onorab. Tribunal Ilfov Secţia III  
Moşia Coeni din districtul Ilfov pisa Olte
niţa. —  Calităţile aceşti Moşii saă publi
cat în Monitorul oficial No. 146, din anul 
1878. —  Doritori să se preeinte la Tribunal 
spre a licita. (813— 0)

MAOASINUL DE LINGEKIE DIN VIENA f
( alea Victoriei (Mogoşoi), Palatul .Dacia" (a doua prăvălie de la colţul Lipscaniet. |

DESFACERE TOTALA
cu mare scădere de preciu

din causa craniadiraî celei nari ele marforilar
Cele mal nnol şi cele mal moderne

1®  S â l l â  [ /
P R E Q U  3Vl

Fuste, Capote şi CostumurI de flanelă, Camisone, Ciorapi, tiiletce /  
Brobude, de lână şi de bumbac, Plapăml de flanelă, Camisone, Pantalon' 
şi foste de Piquet de 6rnă, Hăinuţe de copil, mautale de ploie de flanelă

LlfiGERlE PENTRU BĂRBAŢI, DAME Ş I COPIÎ V , *
Alegerea cea mal bogată fi mate pentru I6te clase'.e Societăţii.

OLANDA, CHIFFON şi MADAPOLAM
in lóte lăţimile, in bucăţi Întregi şi jumătăţi, provenind din fabrícele cele mat renq 

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

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PROS0PE ŞI BATISTE?
de orl-ce calitate şi mărimi, batiste francese de lied, batiste brodate şi de den- • 

tele, batiste colorate etc. etc.

GDLESE SI »ANCHETE FENTEI! BAEBATI SI BAIE
de oil-ce fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichu* de dentela 

COKSETTE DE FRANCIA ŞI G e RMMANIA, K oBES DE ClIAMBRES, f

D em ie -C a po t s , L o n g -S h a w l s , Ş a lu r i d e  Ca c h e m ir  n e g r u . 1

Zestre complete de 800 fr. pâuă la 5000 fr.
Ori-cc comandă in ramurile lingericî şi broderiei se primesce şi se va 

esecuta prompt in atelierul din Viena.

NOUL PfiETIU-CURâNT F CSAT
Fuste de flanelă francesâ dif. col. a fr.
Ciorapi de lénâ

8, 9, 11, 15 şi 18.
1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4.50.1

Flaut le de bumbac
Flanele de lönä

1.50, 3.75, 5, 7.
5, 6, 8 7 Ï2 7 "

Brobóde de lönä fină franci 3.50. 5, 7.50, 9.50.
Plapnmä de lönä carată 18 până la 45 fr.
Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnru dame, de flanelă a fr. 8.50. 14, 28, 38.
Camisóne de piquet de érn& a fr. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piqnet de érnâ a fir. 4. 6, 8.25.
Foste de piqnet de érnâ a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentru dame, de flanelă francesä a fr. 32, 41, 58 şi 72. 
Mantale de plóie de lönä fină a fr. 30, 38, 48, 65. 1
Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. 5, 6j şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, ca pept, galere şi mánchete de Olandă (şi fără, 

galere) a fr. 7, 8, 9.50.
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, IO şi 15.
Cămăşi de Oxford EnglesescI color, garantate a fr. 4, 6, 8.50. 
Cămăşi pentru dame, de Chiffon co garnituri şi brodărie a 
Cămăşi pentru dame, de Olandă simple şi ca broderie a fr. 5.50^ 

7.50. 8.50, şi 10.50.

Căm&şl pentru dame de Olandă ca bcoderil séfl ca dantelă fină, a
fr. 12, 15, 18, 23.__________  _____________________ 1

Cămăşi de nópte de dame séfl de bărbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi 17.< 
Camisóne simple garnisite a fr. 3.60. 4.50 şi 5.50.____________
Camisóne ca broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9.
Camisóne cn broderie şi dantele de melino fine a fir. 9.50,11,14 şi 1 7l  
Pantaloni pentru dame, simple şi garnisiţi a fr. 3, 4, 4.50, şi 5̂ |
Pantaloni pentru dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9.
Pantaloni pentru dame, de Olandă fină ca broderie séfl dentelo a fr. 

7.50, 8.50, 10.50, şi 12. _______________ 1
Fuste de Costume ca plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Faste Costume cn broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9. 11.5Q, 15.̂
Faste cn şlep cu plise, cn broderie şi endentóle a fr. 8.50, 11,15,18, 26.

Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.
6 Gulere bărbătesc! calitate bonă tn 4 iţe a fr. 3 şi 4.

__________________________ fir. 3. 4.50, 6.50 şi 8.50.___________
Batiste de linó adevöratä cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14.

6 Mánchete calitatea I  a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.____
6 Gulere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7.50. 

6 Batiste albe de Olandă a 
6 
6 

6 
6 
6

Batiste de lin6 cn litere brodate fin a fr. 15, 18 şi 22. 

Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4.
Batiste colorate tivite, calitate solida a fr. 3, 4 şi 5.50.__
BatiTte de Olandă, tivite şi cu margini colorate a fr. 5, 7 şi 9.

Fiţo de mese de Olandă albe de 6 persóne a fr. 5.50, 7 ţi 8.50.
Ftţe de mese de Olandă albe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34. 
Feţe de mese de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36. 48, 56.
Feţe de mese de Olandă damast 24 persóne a fr. 33, 54, 69, 75. 
6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 5.

■ p O T T r i6 Şervete de Olandă damast a fr 
6 Şervete de ceaifl a fr. 2.50, 4 şi 5.50.

7 şi 8.50. 
Í5.

I

6 Prosópe de aţă carată a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10.50.
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.
1 Bucată de pânză de casă 3 6 .coţi a fr. 16, 18, 24.
1 Bncată de Olandă Rnmbnrg 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 Rumbarg 3 coţi de~lat, 21 coţi de lang 

a fr. 35, 48 şi 63. ___ ______

1 Bucata de Chiffon franţnsesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
l Bucată de percail franţnsesc de 45 coţi a fr. 23, 28, 34 şi 42. 
1 Bncată de Madapolam a fir. 16, 19, 23 şi 33.
Mai multa da 1000 coti resturi da pănzfi, Chifon, Oxford ţi Pichet tn cupina da 5, 6,8,10 şl 15 
coţi, te vinde mai alta forte eftin, insă numai până ciad sa va sftrşi depăşitul acestora.

** Magasiiml de lingerie din Viena
— Gulen Victoriei, Puiuţul »Dacia*, (a doua prăvălie de Ia colţul LipsoBuici)
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Tipografia, Thiel A WeUc, Palatal .D ow V
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