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91»isÎmi de Bnonresol, 15 noembre.
Rurale. . . < . . 08'|s 98*|4
Domeniale . . . .  98'ja

b funciar rural . . Ol8/*
urban . -. 89*1«

municipal al Capit 95'j* —
J Pensii..................  183 —
[Dacia ..................  190 —
I jo m in ie ...............74 —
I munioipel cu premii — —

Romftnl............... 63'|i -
3 luni..................  99 40 —

» .  . . . .  . 85 1'/,-
1 2 2 '

Cursul de Vlena, 26 noembre 
Renta angarA In aur . . . .  88 70 
Bonuri de teeaur ung , I emil. 118 — 

.  » » U » 78 60
Impru £utul auitr, in hârtie , s l 20 

» .  » argint. 82 35
Renta austriaca in aur . . .  71 go
Loee din 1868 ......................  . 112 50
Acţiunile b&ncel naţionale . 783 — 

.  . auitr. de credit. 228 80
.  » ungare » 229 26

Argint...................................... 100 —
Duoatul.................................  5 57
Napoleonul.............................. 9 83
100 mArol germane...............  57 70

Curent de Berlin, 3G noembre 
Acţiunile CAilor ferate române. 34 9o 
Obligaţiunile române 6*/o . . 82 26 
Priorităţile 0. fer. rom. 8% 86 76 
împrumutul Oppenbeim . . . 101 —
Napoleonul.......................... 16 17

I Viena, termen lung..................— —
Parii » icurt . . . .  80 92

Calendarul $Uel 
Joul, 16 noembre.
Patronul silei: Ap. Matbeiu evan. 
BSsâritul soarelui: 7 ore 15 min.

| Apusul soarelui: 4 ore 32 min.
I Fotele lunel: luna plina

PLECA HEA
Bues resol—Moceara 

BucurescI . . . . 8.15 n 10.—
Ploescl................ 9.60 n 12.00
BrAila . . . . .  1.68 n 5.46 
TecaoiQ . . . . .  4.38 n
Roman................ 9.06 d
8uceara,sosire . .13.08 4

Bnonresc—Verclorora 
Ruoorescl . . . . . .  7.40 (
PiteptI . . . .
Slatina . . . .
Craiora . . . .
Vôroiorora, sosire

Snoeara—uncnrescl
5.11 d 
8.46 4

6.46 d 
12.30 d
5.10 4
8.10 n

Suceava . . . .  6.
Roman..............8.
Tecuci..............13.80 ă
BrAila...............3.08 n
Ploescl..............." 7.12 d
BucurescI soeire 8.30 4

Verdor ora—BucurescI 
Verciorova . . . . . . .  11.36
Craiora .  ..................8.—
Slatina...............................4.45
PiteptI. .  . ...................... 7.03
BucurescI,- sosire . . . .  9.30

Bncaresel—Glnrgln
BucurescI.........................9.16 d 6.05 4
Giurgiu, soeire................11.85 4 7.05 n

Giurgiu—Bnoureooi 
Giurgiu . . . . . . . . .  9.06 d 4.55 4
BucurescI, soeire . . .11.06 4 6 65 u

Gain |1—Barbeţi
Galaţi................. 1.20 n 8 25 d 7.30 n
Barbopl, sosire . . 1.55 n 9.— 9 6.06 n

Barbopl—Galaţi
Barbopl............... 2.55 n 6.35 n 7.26a
Galaţi, sosire . .  . 3.30 n 7— n. 8.—n
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(26 noembrie 4 ere seara!

Brăila, 26 noembre dimineiţa*
L S. R. prinţul Carol a sosit, însoţit 
L Brăţianu preşidentnl consiliului. El 
It primit la gsra de către primar, 
Uliul municipal, magistratură pi toate 
nităţile. Şcolarii pi guarzii naţionali 

|  înşiraţi pe ambele părţi ale drumu-

^Mare mulţime se imbulzia in calea 
ţiului, aclamănd cu mare eutusiasm 
I. Sa.■

Afară din oraş, lângă Movila, s’a cele- 
eo yt: un Te-Denm, in faţa trupelor ape- 

le in linie de bătae. Prea S. Sa Melhi- 
oficiâ acel Te-Deum. Toată strada 

gd sate acoperită cu arcuri de triumf, 
p  casele sunt impodobite cu stiudarde 
fovoarp. Trupele vor trece in decurs de 
sile. Azi vor trece regimentul Y., Că

lii'pi trei baterii de arţ’Ierie.
Bol a, 26 noembre. 

lomotnl că d. Cairoli !Sr voi să ceară 
b in a  Camerei este desminţit. 

juj I Bombay, 26 noembre.
Ionelul englez, nare opera in valea 

a ajuna la jumătatea căel spre 
rsaţă eu acelaşi nume.

Londra, 28 noembre.
oziţia a hotărit să se amăne publi. 
cărţel verzi, păui la interpelarea ce 

pe guvernului in trebile afgane, 
apă ştirile cari sosesc din Asie, o co

lii rusă, sub comanda generalului Do- 
ehiu, ar fi aproape de Herat, distanţă 

ii1 nai de v?ce zile mers pe jis.

BUCUREŞTI
fttercuri, 15 (2*7) noembre. ‘

<e câtva tîîâp încoace »Românul* 
j'fibiţâ pe toatâ zioa din toată 
|ţa plămânilor săi necesitatea re- 
nelor economice in România. In* 
lăţirea so'artel muncitorilor de 
ufint, 'cumpărare de vite pentru 
anii, sărmani refbrmare a şcoalelor 
nare, complectate al invâţâmin- 
il superior, măsuri in contra 
mteismulul ca să nu se cheltuiască 

li o ane afară din ţară pentru lu- 
jfrl cari le putem avea noi inşi ne 
[ţară; in fine to t catechismul bu
tul economist e cântat de bătrânul 
ţUrr al roşilor cu accente de mare 
lere şt profundă solicitudine perii 
I prosperitatea acestei ţâri. 
h'e unde a tâ ta  foc pentru a le 
ticulturel şi a le economiei, se in- 
jabâ multe persoane nedeprinse a 
i asemenea BuccoUce in Monito- 
Roşilor f

RPuţinâ reflecsiune şi vom găsi in- 
iâ cheia acestui nofi băsmu.

I Dacă partidul, care este astăzi la 
?ern, are a tâ ta  durere de inimă 
atru săteni, pentru agricultori, 
atru şcoli, pentru economie, in- 
un cuvânt pentru înavuţirea aee- 
7 ţări, apoi ce a făcut in curs de 
ro&pe trei ani, de când poate să1

facă to t ce vrea in ţara aceasta, 
pentru a ajunge la aceste lucruri 
pe care ştie să şi le descrie a tâ t de 
frumos pe hârtie!

S’a luat undeva vr’o măsuri pen
tru  Îmbunătăţirea agriculturii; s’a 
dat undeva vr’unul ţăran un plugsafi 
o sapă măcar eşită din scolele de 
meserii a le statului, pentru ca 9â 
’şl poată cultiva mal bine ogorul, 
de cum a făcut până acum; s’a scă
zut vr’un imposit de pe spinarea 
ţăranului; s’a depus undeva la vr'o 
comună măcar o cutie cu doctoriele 
cele mal trebuincioase, pentru ca să 
dea primarul la nevoe câte un praf 
oamenilor bolnavi, şi să nu moară 
fără nici un ajutor medical ca pa
serile cerului; s’a pus o mal bună 
chibzuire la esecutarea şoselelor, unde 
pentro trei zile, ţăranul face de multe 
ori nouă, şi şosea tot nu se mal 
vede; s’a numit undeva niscai oa- 
manl detreabâ şi cu ştiinţă de carte 
profesori, pentru ca să instruească mal 
bine junim ea; şi dacă nu s’a dat 
nimic ţăranului de cât hârtie gal
benă şi roşie pentru esecutărl la 
impozit, s’a luat cel puţin vr’o mă
sură Înţeleaptă, pentru ca să nu i să 
ia şi ce ’ia mal rămas, si să se lo- 
caliseze epizotia care băntue astăzi 
mal toată ţăra şi face ca »Româ
nul* să bocească clmpiele remase 
neavute din cauza negligenţel pre
fecţilor şi a subprefecţilor săi?
■ După ce s’afi lăsat sute şi mii 
săteni să moară de frig şi de foame pe 
câmpiele Bulgariei din cauza incapa- 
citâţel absolute al administraţiunel 
superioare, după ce in cele exteriori 
a’aii iucurcat lucrurile astfel incăt 
nu mal ştim astăzi pe cine să con
tăm şi la cine să mal cerem ajutor, 
după ce in cele din lăuntru s’a lu
crat aşa de inţelept incăt am ajuns 
şi săteni, şi arendaşi, şi proprietari 
a merge cu pânzele intinse spre sapa 
de lemn, după ce s’afi făcut toate 
aceste isbânde, vine acum »Româ
nul* şi ne cântă de dor, spniudune 
basne de imbunâtâţirl şi de refor
me. Şi dacă această pocăinţă al 
ceasului al unsprezecelea ar fi mă
car sinceră. Dară nu e şi nu poate 
fi serioasă, căci dracul biserici nu 
face, cum zice un proverb bătrân , 
şi nici demagogia de plug nu se 
apucă, căci este lucru contrar firet 
şi scopului el.

Demagogia nu ştie decât să dis
trugă, şi că nd vrea să creeze, nu 
produce decât pocituri şi monstruo
zităţi. Această lege a naturii s’a 
constatat până la evidenţă ori in 
ce loc, unde a început guvernul pe 
mânile roşilor.

»Românul* ne spune acum istorii 
de reforme ce are de gând să facă 
pentru că s’a răcit vremea , şi nu

mal poate organiza ceva manifesta- 
ţiunl cu cântece, strigări şi masa- 
laie, pentru a ocupa mintea bunu
lui popor. Acum că masalalele s’afi 
pus la magazie până la primăvară 
şi că se stringe fiecare in preajma fo
cului, unde e natural că to t omul 
să devie mal preocupat pentru ale 
vieţel, acum »Românul* a sim ţit că 
e bine 9ă inceapă şi el cu literatura 
de iarnă pentru edificarea acelor 
săraci de minte.

O C U P A R E A  D 0 B R 0 6 E I
'™uNOrCAft0L î , '

Prin graţia Ini D-zett şi voinţa naţională 
Domn al Românilor

La toţi de faţă fi viitor sinetate 1
Locuitorilor Dobrogei.

Marele puteri enropene, prin tra 
tatul din Berlin, aii unit ţara  voa
stră  cu România. tî

No! nu intrâin-iiu hotarele voa
stre, trase  de ÎBrbpa,.ca cuceritori; 
dar o ştiţi şi voi, mult sânge ro
mânesc s’a vărsat pentru desrobirea 
popoarelor din a dreapta Dunărei.

Locuitorilor de orice naţionalitate 
şi religiune, Dobrogea, vechia pose
siune a lui Mircea-cel-bătrăn şi a 
Iul Stefan-cel-Mare, de astăzi face 
parte din România. Yol de acum a- 
târnaţl de un sta t , unde nu 
voinţa arb itra ră , ci numai legea 
desbâtutâ şi încuviinţată de na
ţiune hotâreşte şi o cărmueşte. Cele 
mal sânte şi mal scumpe bunuri ale 
omenire!, viaţa, onoarea şi proprie 
fcatea, sunt puse sub scutul unei 
Constituţie ni pe care ne o râvnesc 
multe naţiuni străine. Religinnea 
noastră, familia voastră, pragul ca
sei voastre vor fi apărate de legile 
noastre, şi nimenea nu le va putea 
lovi fără a ’şl primi legiuita pe 
deapsâ.

Locuitori musulmani! Dreptatea 
Românie! nu cunoaşte deosebire de 
neam şi de religiune. Credinţa voa 
stră, familia voastră vor fi apărate 
de o potrivă ca şi ale creştinilor, 
Afacerile religiune! şi ale familiei 
vor fi pentru voi încredinţate apă
rării muftiilor şi judecătorilor a- 
Ieşi din neamul şi legea voastră.

Si creştini, şi musulmani, primiţi 
dar cu Încredere autorităţile ro
mâne; ele vin cu anume Însărcinare 
d'a pune capăt dureroaselor încer
cări prin care a’ţl trecut, d'a vin
deca ranele resbelulul, d'a apăra 
persoana, averea şi interesele voas
tre legiuite, tnsfirşit d’a vă des- 
volta buna stare morală şi mate
rială.

Armata română, care intră In 
Dobrogea, n’are altă chemare de 
cât, d'a mănţinea ordinea, şi, mo
del de disciplină, d’a ocroti paclnica 
voastră vieţuire.

Salutaţi dar cu iubire drapelul 
român, care va fi pentru voi dra
pelul dreptăţii şi al păcii.

Iu curând provincia voastră, pe 
calea constituţională, va primi o 
organizaţiune definitivă, care va 
ţine seamă de trebuinţele şi de mo
ravurile voastre, care va aşeza pe 
temelii statornice poziţiunea voas
tră  cetăţenească. Până atunci au
torităţile române afi ca ântăia In 
datorire, de a cerceta şi Îndestula 
trebuinţele voastre, de a Îngriji de 
bunnl vostru trai, de a vă face a 
iubi ţa ra  la a căreia soartă de acum 
este lipită şi soarta voastră.

Ca ăntâia dovadă a părinteşte! 
noastre Îngrijiri pentru voi, a do
rinţei noastre de a uşura greutăţile 
voastre, noi desfiinţăm dijma de 
orice natură pentru anul 1879. De 
la 1 iannaritl, 1880, ea va fi În
locuită prin o dare bănească mal 
dreaptă şi mal uşoară pentru agri 
cultorl.

Emleacul(impozit pe capitalul imo 
biliar din oraşe şi sate), impozitul 
pe venitul imobiliar din oraşe, teme 
tuatul (impozitai de 3 la sută asu 
pra lucrului agriculturilor şi meşte 
şugarilor), impozitul asupra chiriei 
cârciumilor, cafenelelor, bâcânielor 
hanurilor, toate aceste se vor pre
face dela 1 ianuarifi 1879 in tr’o 
dare bănească mal uşoară şi mal 
dreaptă; iar bedtHul (impozit pentru 
scutirea din armată), darea entizalc 
(taxa de 2 şi jum ătate la sută pe 
vânzarea vitelor) şi taxa pe mori se 
desfiinţează cu totul.

Şi dar, chemând bine-cuvântarea 
celui a Tot-Puternic, in numele şi 
cu invoirea Europei, Noi luăm astăzi 
in stăpânire provincia Dobrogea, 
care devine şi este ţa ră  română, şi 
trămiţându-vâ domneasca Noastă sa
lutare, vă nrăm ca această zi să 
devie, pentru această nouă parte a 
României, începutul unul viitor de 
pace şi de inflorire, începutul bunu
lui trai fi ş’a înfrăţirii intre fit ace
leiaşi ţâri.

Da tu s’a in Bucureşti, la 14 no- 
embre, anul graţiei 1878 s’al 13-lea 
al Domniei Noastre.

CAROL.
Prefedintele consiliului miniştrilor, mi

nistrul agricultor«!, comerţului şi lucră
rilor publice şi ad-interim la culte. I. C. 
Brăţianu.

Ministru de esterne, M. Cogăbuceanu. 
Ministru de interne, C. A. Rosctti. 
Ministru de finance, /. Cămpintanu. 
Ministru de justiţie, Rug. Stat eseu.

a ocoli tractatu l de la Berlin. Ru
sia a dezistat de la cererea de-a 
avea liberă trecere prin Dobrogia. 
Rusia — după cum susţine ziarul 
de mal sus, a cedat voiuţel u n a 
nime a puterilor semnatare, cari afi 
sprijinit rezistenţa României. Această 
ştire e mulţămitoare din două puncte 
de vedere.

Mai ântâifi e o dovadă nouă des
pre comunul acord Intre puteri, de-a 
nu îngădui ca tra ta tu l de la Berlin 
să fie atins din vr’o parte, iar În
colo mal dovedeşte, că Europa În
cepe a ’şl cunoaşte Îndatoririle faţă 
ca România. Dacă puterile n’ar fi 
deconsiderat cu alte oeazil strigă
tele de ajutor ala României, li se 
păstrafi multe supărări popoarelor. 
Totuşi mal este âncâ timp de-a 
evita erori nouă In direcţiunea acea- v 
sta, şi de-a nn lăsa România fără 
de nici na sprijin tn faha preten
ţiilor merefi crescânde ale puterni
cului el vecin. Prezenţa d-lul Bă
lăceau« la Pesta, modal primirii sale 
acolo, şi ştirea de mal sus dovedesc, 
că monarchia austro-ungarâ ştie a 
preţui noua poziţie ce i se destiuâ 
României In Orient.

DIN AF ARĂ
O telegramă din Pesta a ziarului 

»Fremdenblaţt* spune, că diploma
ţia rusă a renunţat la cea din nrtnâ 
etapă, pe care-o mânţinuse pentrn

Necontenitele mişcări militare a!e 
ruşilor formează — după »Corres. 
pol.* — obiectul crescândelor În
grijiri ale Porţii. De săpt&mănt În
coace Seraskieratul primeşte ştiri 
despre necontenita sporire a oştii 
ruseşti din Rumelia, iar zilele din 
urmă a  primit raporturi despre In- 
□aintărt nouă de trupe ruseşti, mal 
cu seamă de cavalerie şi artilerie. 
In cursul celor din urmă opt zile 
despârţâmiute ruseşti de câlărime 
afi ocupat localităţile Balabankioi, 
Koskioi, Sultankiol şi Hagikioi din 
inutul Malgara, şi afi luat rechizi- 

1 jir ca şi’n timp de resboifi. Afară 
de asta s'a mal constatat, că ofi
ţerii din statal major rusesc iafi pla
nurile locurilor. Faţă cu această 
stare de lucruri, care nelinişteşte, 
nu i-a mal rămas Porţi! să facă alt 
ceva, de cât de-a grăbi şi spori pro
priile el măsuri defensive, iar !n re
laţiile el cu ambasadorii, să rostească 
temerea e! crescândă, cft Rusia pre
găteşte un nofi resboifi contra Tur
ciei. Zilele din urmă Savfet-paşa s’afi 
exprimat de mal multe ori in acest 
înţeles.

D. Max Falk a adresat ministru
lui de externe in delegaţiunea un
gară, cu privire la intenţlunile ru
şilor următoarea interpelare :

»1. Are d. ministru cunoştinţă des
pre aceea că, deşi predarea Basara
biei de către români s'a făcut deja 
in înţelesul art. 45 al tra ta tu lu i de 
Ia Berlin, ruşii stăruesc a nu im-



T I M P U L V
plini îndatorirea ce le impune art. 
46, adic& predarea Dobrogel?

2. Ce ştie d. ministru despre cau
zele acestei întârzieri? Şi, cn deo
sebire, are d-sa cunoştinţă că, pen- 
trn executarea acelei predări, ruşii 
pun ca condiţie incheerea unul tra
tat, care să asigure Rusiei un drum 
de trecere prin acel teritoriă chiar 
şi după expirarea termenului pre
văzut de tratatul de la Berlin?

.3. Consideră d. ministru că se 
poate accepta aceasta sad o altă a- 
semenea interpretare a tratatului 
din Berlin, care ar face ca împli
nirea unei indatorirl necondiţionate 
din acest tra ta t să atărne de la o 
condiţiune oare-care?

,4. Consideră d. ministru ca ad
misibil că acea dispoziţie a art. 22 
din tratatul de la Berlin - in  urma 
căreia deplina deşertare a terito
riului român are să se efectueze 
după un an de la ratificarea tra ta
tului de la Berlin—să poată fi oco
lită pe căi piezişe?

In şedinţa de la 23 noemvrie â 
delegaţiunil ungureşti, ministru de 
externe, contele Andrassy , a răs
puns:

Onorată delega ţiu ne! La 21 a. c. 
d, delegat Max Falk mi-a adresat 
o interpelaţie consistănd din patru 
întrebări privitoare la afacerea o- 
cupăril Dobrogel de către Romănia. 
Fiindcă cele primele trei intrebărl 
staă in stinsă legătură intre olaltă 
iml va fi permis să răspund deo
dată la ele, iar la a patra intre 
bare voifi respunde definitiv:

Şi guvernul a primit ştiri, că re
prezentantul rus din Bucureşti ce 
rea ca nainte de a se preda Do- 
brogea României, să se incheie 
o convenţie, care să asigure oş
tirii ruseşti dreptul perpetuu de 
trecere prin teritoriul acesta. Sta- 
bilitu-sa acesta ca o condiţie a 
predării, fost-afi numai o temere a 
guvernului princiar, relativă la in
tenţiile Rusiei, prezentatu-s’aă o ce
rere formală in acest inţeles—? des
pre toate acestea nu m'am lămurit 
in de ajuns. Dar daca s’ar fi intăm- 
plat cazul din urm ă, atunci ar fi 
fost treaba guvernului romăn, de-a 
se adresa la semnatoril tratatului 
dela Berlin, ceea ce nu s’a intăm- 
plat pănă—acuma. Părerea noastră 
este şi mă ’ndoiesc, că cineva ar 
putea să comeuteze tratatul a lt
mintrelea—că Romănia, d'odată ce-a 
predat Basarabia, are dreptul de-a 
ocupa Dobrogea. Iar cât despre drep- 
rul de trecere a oştirilor ruseşti, 
părerea guvernului imp. şi reg. este, 
că ’n inţelesnl tractatului de la 
Berlin, Dobrogea e teritoriă romă 
nesc, şi că indătoririle, luate de Ro 
mânia in privirea aceasta, sunt va 
labile şi pentru Dobrogea; dar sti 
pulaţiunile art. 22 ale tratatului de 
la Berlin, in care se pune termenul 
de un an pentru deplina evacuare 
a teritoriului român, se referă şi la 
Dobrogea. Cu (aceasta am respuns 
la primele trei puncte ale interpe
laţiei, iar la intrebarea a patra am 
onoarea a răspunde, că guvernul nu 
ponte îngădui ca să se ocolească un 
singur punct măcar al tractatului, 
dar nici cred, nici am motive de a 
crede, că ar esista o asemenea in
tenţie din vre-o parte oarecare. In 
credinţa această mă întăreşte o îm
prejurare, pe care am avut onoa
rea de a o releva ieri deja in de- 
legaţiunl: că am primit din parte 
autori tati vă asigurarea, că Rusia, 
precum stărue, ca oele-lalte părţi 
să îndeplinească pacea de la Berlin, 
tot astfel e hotărită din parte-şl 
de a esecuta strict toate punctele 
acelui tractat.

Acesta, onorată delegaţiune, e 
răspunsul ce'l pot da la interpelaţie. 
Voi adăoga numai că voind a da 
lămurire esactă despre cum stă a- 
facerea, şi despre stadiul, la care 
a ajuns, am întrebat la Bucureşti 
şi am primit astăzi de la ambasa
dorul r.ostru comunicarea, că esistă 
speranţă intemeiată, cumcă guver
nul român şi reprezentantul rus 
de acolo vor ajunge a pune la cale 
cestiunea aceasta pe-o bază comună, 
care să corăspunză tractatului dela 
Berlin, şi că e verisimil, că ’ncu- 
rănd va urma ocuparea. Tot odată 
insă trebue să declar că, dintr’altâ 
parte şi in acelaş timp, am primit 
o declaraţie, care nu se potriveşte 
pe deplin cu cea de'ntâi, aşa incât 
nu pot da o lămurire exactă despre 
staduil de faţă al afacerii şi cată 
să mă mărginesc numai la espune- 
rea propusului nostru punct de ve
dere, precum l-am precizat acuma. 
(Aprobare).

Delegatul Max Falk declară, că 
cu bucurie ia act de părerile mini
strului de esterne ce concordă cu ale 
sale şi ia cunoştinţă despre respun- 
sul ministrului.

Contele Attdrasy: Mulţumindu-vă 
Domnilor delegaţi pentru c’aţi luat 
act de respunsul med, voiă repeta 
numai cam declarat, că nu sunt in 
stare de-a vă spune in mod exact, 
in ce forma s-ar fi făcut cererea a- 
ceea şi dacă a fost o cerere formală 
sad dacă guv mul român a avut nu
mai temeri, că i s’ar putea face s- 
semenea cerere.

Camera a primit cu entusiasm a- 
ceste doă propuneri.

Şedinţa asupra acestora s’a ri
dicat.

Cartea Roşie a Anstro-Ungoriei.

Acum câteva zile d, Dimitrie Brâ- 
tianu, noul ambasador român la Poar
tă, a présentât Sultanului in audi
enţă solemnă creditivele sale. Brâ- 
tianu işi esprimâ speranţa, că co
munitatea de interese intre Turcia 
şi Romănia va intâri legăturile de 
prietenească vecinătate, legături, pe 
care a tâ t suveranul săd cât şi po
porul românesc au via dorinţă de-a 
le păstra. Sultanul răspunse cu cu
vinte măgulitoare şi simpatice asu
pra României şi guvernului.

In şedinţa dela 21 noembre a 
Cameril deputaţilor din Italia, mi
nistrul din lâuntru italian a comu
nicat dela tribună reprezentaţiei na
ţionale ştirea amănunţită despre a- 
tentatul contra regelui Humbert.

„Vid, a zis ministrul începând, 
vid sâ’ml îndeplinesc trista datorie 
d’a vă povesti nelegiuitul atentat 
indrept.it contra M. Sale.*

Ministrul a povestit apoi toate 
amănuntele. A constatat groaza ce 
atentatul a pricinuit in toată ţara, 
pre um şi bucuria resimţită de naţie 
aflând că regele n’a fost atins.

Guvernul, mânţinând tare princi- 
piele libertăţii, nu poate nici intr’un 
chip să transigâ cu nişte asasini.

Guvernul, in faţa primejdiei ce 
ameninţă societatea, este şi va fi 
neînduplecat.

El nu se indoeşte, că in această 
situaţie va avea aprobarea oameni
lor oneşti din toate partidele.

Cuvintele ministrului ad fost aco
perite de aplauze.

Prezidentul Cameril de te apoi ci 
tire depeşilor ce i-ad fost adresate 
de către regele şi de către d. Cai- 
roii, precum şi răspunsurile ce el 
le-a inaintat,

Depeşa regelui a fost primită cu 
sgomotoase aplauze de pe băncile 
Cameril şi de la tribune.

Prezidentul propuse apoi să se 
trimeaţă o adresă regelui; propuse 
asemenea ca biuronl Cameril să mear
gă la Neapole, spre a însoţi pe re
gele până la Roma.

Corespondentului ziarului „ des Dé
bats* ăl se scrie din Buda-Pesta cu 
data de 19 st. n. corent, eă s’a îm
părţit membrilor celor doă delega- 
ţiunt Cartea Roşie a Austro-Unga- 
riel. De mal multe zile dâşil primi
seră partea ântăia din această pu 
blicnţie conţinând textul franţuzesc 
al preliminariilor de pace din tra 
tatul delà San Stefano, precum şi 
tractatul dela Berlin şi textul pro
tocoalelor Congresului to t in fran 
ţuzeşte. Pe lângă aceste documente 
oficiale, ce, de şi se publicaseră in 
toate gazetele şi ’n broşuri deosebite 
şi care trebuiad puse intr’un chip ofi
cial sub privirele delegaţilor, se mal 
afla şi o cartă foarte interesantă 
Această cartă arăta, in adevăr, sta 
rea ţinuturilor creştine din Turcia 
înainte de resboid, marginile lor ac
tuale in puterea tractatului dela 
Berlin, şi marginile ce generalul Ig 
natief pretindea să le statornicească 
după preliminările tractatului dels 
San Stefano.

Deputaţii cislaitanl şi unguri, ai 
căror voturi au mare importanţă pen
tru viitorul monarchiel habsburgice, 
şi poate chiar pentru odihna şi li 
niştea Europei intregi, sunt astfel 
in faţa unei noue dovezi pipăite de 
ceea ce Europa a îndeplinit la Ber
lin, de marginile ce dănsa a pus 
puterii ruseşti, şi de silinţele ce ’şi 
a dat pentru a lăsa Turciei puterea 
de a se regenera.

A doa parte a Cărţii Roşie s’a 
impârţit in zioa de 16. Ea se com
pune de 207 patine şi cuprinde 269 
de depeşl. Cea dântâl depeşe, datată 
dela 7 aprilie 1877, vesteşte că îm
păratul Rusiei â d-it poruncă oşti
lor sale să treacă graniţa Turciei, 
Relatând faptul, prinţul Gorceacov 
se sileşte a demonstra in câteva cu
vinte, că răspunderea acestei rupturi 
trebue să cază numai şi numai asu
pra Turciei, ai cărei oameni de stat 
ad refuzat d’a se conforma hotări- 
rilor Conferenţel europene intrunitâ 
la Constantinopol.

Cea din urmă depeşe, datată de 
la 3 noembre 1878, vesteşte că co
misia internaţională a Rumeliel a 
ţinut ântăia sa şedinţă la Filipopol. 
Se vede deci importanţa acestei pu
blicaţii diplomatice, de vreme ce 
cuprinde optsprezece luni, începând 
cu declaraţia resboiulul până la cel 
d'ântăl act serios intru executarea 
tractatului dela Berlin. Acest scurt 
timp de optsprezece luni, scurt in 
epocele normale, a fost pentru toată 
lumea in destul de lung şi de gred

Dintre toate documentele, unde se 
vorbeşte despre toate evenimentele 
mari şi mici, corespondentul ziaru 
Iul franţuzesc semnalează pe cele 
mal caracteristice. Ca atarl, depe- 
şile laconice prin cari miniştrii En- 
gliteril, Austro-Ungariel, Italiei, Fran
ţei (pe atunci ministru era ducele 
Decazes) declarad, fără nici un alt 
comentar, că n’ad nimica de răspuns 
la circulara rusească care le Împăr
tăşea declaraţia de răsboid, merită 
o menţiune deosebită. Europa, din 
ântăia zi a dramei, âşi arată des- 
uşit atitudinea sa. Rusia crede că tre

bue a se pune pe lucru ; lucrează sin
gură sub exclusiva el răspundere, 
niminea n’are să’I dea poveţe. Aşa 
se constată din documentele diplo
matice. Cu toatejastea Rusia stăruie ; 
căci contele Andrassy telegrafiază 
a 27 aprilie 1877 :

,Am fost întrebat ce am să răs- 
>unz; pot admite un schimb de ideX; 
nsă intr’un chip oficial, n’am ni
mica de răspuns.*

Nu mal puţin interesante sunt de- 
peşile d-lui Waddington, in luna lui 
februarie şi martie 1878, când este 
vorba despre congres. Se ştie prin 
căte faze succesive a trecut propu
nerea unei conferenţe, formulată de 
către Austro-Ungaria şi transformată 
pe rând aci in invitaţie de întru
nire la B&den-Baden, aci in invita
ţie pentru un congres de miniştrii 
dirijenţl la Berlin. Contele Andrassy 
care mal ântâifi propusese confe- 
renţa la Viena, consimte a se lipi 
de idea d’a o transfera la Baden 
Baden, şi primeşte şi dânsul ideea 
de congres la Berlin. Ce atitudine 
păstrează atunci ministrul francez 
faţă cu aceste transformări succe 
sive? Câtă vreme e vorba de Viena 
safi de Baden-B&den, primeşte curat 
şi simplu. Insă când se deschide 
vorba despre un congres la Berlin 
propunerea se pune pe un târâm 
noii, sarcina plenipotenţiarilor se 
măreşte şi poate că ar fi vorba să 
se preş himbe charta Earopel, — şi 
atunci ministrul francez incepe a'şl 
face rezervele. El cere legămtnlul 
form al al Germanici, al Austro-Un
gariel şi al Rusiei că „nu se va vorbi 
decât numai despre nişte cestiunl 
ce decurg intr’un chip firesc dela 
resboiul dintre Rusia şi Turcia.* I se 
dafi atunci asigurări pozitive din 
partea prinţului Bismarck, prinţului 
Gorceacof şi contelui Andrassy. A- 
tuncl şi numai atunci, ministrul fran
ci z primeşte, sub o nouă restricţie, 
să meargă la Berlin. Cât despre lor
dul Derby, care de sigur âncâ din 
luna Iul martie pusese de gând să 
se retragă dela minister, ăl vedem 
declarând laconic, in mal multe de
peşl, că in orice caz, el nu va merge 
personal să ia parte la niclo întru
nire diplomatică. A spus aceasta cu 
privire şi la Baden-Baden şi la 
Berlin.
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In momentul preliminărilor con 
greşului, este curios de observat care 
era atitudinea puterilor şi mal ales 
a persoanelor influente din fie-care 
putere.

La 13 ianuarie, marele duce Ni- 
colae telegrafiază către ministrul de 
răsboift al Turciei, la Constantinopol.

«Dacă doriţi a cunoaşte bazele 
preliminare ale păcii, veniţi in per
soană safi trimeteţl un delegat spe
cial la Kazanlic, unde mă aflu.* 

Adouazi — să remarcăm această 
dată—adouazi după această notă in
jurioasă adresată la Constantinopol, 
'contele Andrassy ia condeiul pentru 
a invoca drepturile marilor puteri, 
Astfel dânsul scrie :

„Austro-Ungaria, in faţa răs- 
boiulul actual, şi-a rezervat in tot- 
d’auna partea sa de inriurire asu
pra regulăril definitive a condi
ţiilor de pace. Acum, el pare că 
a sosit momentul ca să stabilea
scă acordul Europei. Cel mal bun 
mijloc d’a ajunge la aceasta, ăml 
pare că este întrunirea unei Con
ferinţe.*

Aceasta e datată Cu 14 ianuarie 
Tocmi la 13 iunie, d’abia după cinci 
luni, congresul s’a intrunit. El tre 
buise atâta vreme diplomaţiei ru
seşti pentru a’şl pregăti bateriile 
fi marilor puteri pentru a se pune 
n acord. Antâiul ocol al contelui 

Şuvalof prin Europa fusese trebuin
cios pentru a împiedeca isbucnirea 
ostilităţilor intre Marea Britanie şi 
Rusia.

Dela puterile cele mari, — zice 
corespondentul ziarului franţuzesc— 
dacă vom trece la cele uiicl, putem ’

semnala numeroase depeşl şi 
lârl ale miniştrilor şi agenţii 
mâniei asupra atitudinii obs 
de către guvernul principatul I 
la ântăia foae a volumului 
Roşie, vedem o depeşe, cu d 
4 aprile 1877, in care se ziea 

„Guvernul românesc vesteţa- 
12,000 de ruşi afi intrat peţj 
toriul sâfi, fără notificare preia 
către autorităţile locale.*

După aceasta vine apoi o 4 
Iară a d-lul Cogâlniceanu, avid 
scop de a indreptăţi incheiareaiţj 
tatulul cu Rusia, in privinţa q. 
ril oştilor ruseşti pe pământ x 
măuesc; apoi o sumă de docu >i 
unele emanând dela Camerei ti 
măneştl, altele dela prinţul . fi
dela miniştrii safi agenţii săi 

Sfârşind darea de seamă ai| 
Cărţii Roşie, corespondentul rev 
cestiunea pretinselor cruzimi i 
şite de oştirea austro-ungară irf 
nia Contele Andrassy s’a oste 
mal răspunde alegaţiilor, cel A  
stranii ale Turciei in privinţa n  
sta, cu următoarele :

„Noi am îndeplinit in doă L 
ceea ce Omer-^aşa d’abia a s i 
in doi ani. El trăia din debeill 
şi noi am plătit cu bani peşi 
umplea liste lungi de proscrUI 
execuţie, iar consiliile noastei m 
răsboifi afi osândit numai niştjl 
divide vădiţi vinovate de om| 
mişeleştf. *

Chiar in zioa, in care contelell 
drassy asternea acest râspunH 
nota turcească, d. Bfilow la B ll 
şi d. Waddington la Paris fllB 
cunoscut ambasadorului turcescjft 
pectiv, că dânşii resping impuţi 
adresate oştirii austriace.

Una dintre foile cele mal 
urmă din Cartea Roşie, cupri 
depeşe, iscălită de d. Cairoli, < 
cabinetului italian, cu cuvinteljţdi 
mâtoare : 4

„Am fost însărcinat cu y>orj 
Iul afacerilor din afară. Consaol 
du’ml până acum toate silinţei i 
să string de aproape legăturile ) 
teneştl dintre Austro-Ungaria şi 
lia, aşi fi fericit să contribueşe 
aceasta şi pe viitor.*

REVISTA ZIARELOR I

Ultimul resbel oriental, cart 
fost favorabil Rusiei, s’a termv 
prin condiţiunile pâcef dela San-1 
fano. Legea învingătorului era fot 
dură pentru invins, şi sdrunoi 
toare tratatelor şi dreptului pm 
european. Bulgaria se întindea p 
la marea Egeâ, şi organizarea1 
lăsată Rusiei. Serbie, şi Munte [ 
grul despărţite numai prin un di I 
militar, şi Constantinopolul aproi 
de fruntariele Bulgariei. Turcia 
Europa nu rămăsese a fi deci 
espresiune geografică.

Puterile mari afi intervenit jif 
mijlocirea lor in congresul dela B{ 
lin a fost ameliorarea poziţiunel 
vinsulul şi echilibrarea interesel 
europene. Bulgaria a fost mărgini 
dincoace de Balcani. Boznia şi 1 
ţegovia date Austro-Ungariel si 
a le ocupa şi guverna. S’a a"ore . 
Greciei o rectificare de fruntai 
ear Turciei i s’a lăsat un teritot 
mal întins spre a respira. Iofil 
României, luânduise Basarabia, ’i 
dat, pentru sacrificiele făcute, I 
brogea.

Afi trecut deja trei luni dela j 1 
cheiarea tratatului de Berlin, si jj 
mea este setoasă a se bucura odaj 
de rezultatele păcii. Pe când coş 
sinniIe europene se străduiesc 
delimitarea Bulgariei, DobrogielJ 
organizarea nouilor state constitui 
in munţii Rodopel, Ohridel, Cosi 
riel şi Bitolie! nuol bande de ins) 
genţi amerinţâ liniştea Europei, 
ntreţin acel foc periculos, care pot 

aprinde casa vecinului şi a se I
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I departe. Cătă greu tate , şi 
s ta t pe A ustro-U ngaria, in 
provincielor cedate, pană să 

[că réscoala lă u n tr ic ă ! Din- 
Âsia cestiunea afgană, a 
conform prevederilor co

da loc ăncă din toam na 
r-<9 izbucnirea unei rezbel Ang- 
ţ l  î. caro poatt să ia proporţiunl 

întinse. Cestiune regularei 
elor G reciei. care pe d 'a ltă  
ncepuse a da loc la  vil nein- 

pare acum că. urmează, a

I
a in tr’nn mod tranaaeţional 
i o comisiune de delimitare. 
)obrogea, in fine, părea so 
, când trupele noastre vor 
m ărea spre a ocupa. Con- 
ine s’afi d a t insă de guver- 
aân că trupele noastre să 
că in Dobrogea. Caúsele nu 
sc in mod sigur.

Ită parte, nihilismul in Ru- 
ocialismul in Germania, Spa- 

alia am erinţă ordinea socială 
^!®*ât măsuri riguroase de pre 

june  se iaü contra acestor ina- 
j  al sţârei actuale de lucruri 

mal teribil el ridică braţele 
¡atoare !
eastâ stare de frem entaţiune 
telor şi de incertitudine a

arm ele, şi rescoala de peste Balcani 
tinde a m ânţine focul, pentru  ca, 
safi In mod pacific, să li se acorde 
dorinţele lor, safi să producă esplo- 
siunea unul incendiu, care, de astâ- 
dată , isbucnind. s 'a r estinde In afară 
şi de peninsula balcanică.

Regularea, şi poate chiar im pâr- 
ţire a  m ărului de d iscord ie , a făcut 
pe deputatu l poloneze H a u sn e r, să 
facă in discursul séü devenit memo« 
rabil, n işte aluziuni am are la tripla 
alianţă. Interesele in joc a d iferite
lor pu te ri sun t prea d iv e rg ió te , 
pen tru  ca să se poată combina, aşa 
ca ele să nu se ciocnească. Din 
nota d-lu l de Qiers către lord Lof- 
tu s, com unicată deja şi celorlalţi sem 
na ta ri al tra ta tu lu i, sub formă de 
circulară, pe de o parte  răsare fer
ma dorin ţă a cabinetului din St. 
Petresburg, de a  se executa fidel 
tra ta tu led in  Berlin, ia ră  pe de alta  
rezultă, oarecarl recrim inaţiunl con
tr a  Porţel, care ne lasă a întreve
dea tend in ţa  că tre  o modificare a 
acelei t r a ta t  prin vreun ac t adiţio
nal. Veni-vor puterile la îndupleca
re, ca să mal modifice ăncă ceva 
din acel t r a ta t  ? Ar urm a : ă răs
pundem negativ, dacă observăm dis-
cursul primului ministru al Unga- 

rjlor, fiecine se în treabă cu in- riel, d. Tisza, ţinut, Ia 3/is noem- 
Jp : oare după măceluri a tă t  de vre, cu ocaziunea desbaterel răspun

d e , unde a m urit a tă te a  ze-1 sulul la adresa tro n u lu i; cum şi 
Be mii de oameni, şi unde ‘ discursul, mal sus m enţionat, al pri- 
jă rsa t câteva miliarde, vom a - ! mulul m inistru englez d. Beacons- 
jn fine pace; sau iarăşi pute- field. D, Tisza astfel se exprim ă: 

mari vor trebui să resoalve * .  Politica noastră ex ternă nu a tins 
fcrme dispnta lor? Cestiunea I şi nu tinde do că t a im pedica, ca 

to t dificilă, şi cu a n e v o in ţâ ! o singură putere să nu facă in O-ii
p ite  un răspuns sigur. rien t transform ări in propriul sëû
1er ea Afgană a ajuns la o !P rofit; Pentru  obţinera acestui scop,
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footâritoare. O stilităţile  aû in- 
Kdeja, şi după cum ne a anun- 

i Irul telegrafic, zilele trecute, că- 
! Ciocniri a şi avu t loc. 1 ropu- 

**■ le anticipate de Rusia pentru 
fiM PCiliaţrane par a  fi fost refu- 

rder de E u g lite ra , sub motivul 
IW venţiune. A ceastă din urm ă 

, je tinde la rectificarea frnn ta- 
‘■t™ j de nord-vest a imperiului in- 
M  j  dacă vom da aten ţiune  se-

t. discursului ţinu t la Guildhall 
dBeaconsfîeld. Ia tă  punctele im- 
_Rate ce reculegem din acel dis- 

V ,  A tenţiunea vice-rcgelul şi 
*1 rom ului din Indii şi E nglitera 

>4| ! de mult tim p înd rep ta tă  asu- 
itrii Leestnmel frun tarie i de nord- 

imperiului nostru indian* A- 
jUf I fruntarii aû fost trase  la în- 

l pase de evenimente, şi nu sun t 
I limite ştiinţifice. S’ar putea 
Ip la ca un inimic odată să ne 

în c u rc ă tu r i  în posesiunea noa- 
II astfel că m ari sunt inconve- 
ttrie, ce nu trebuiesc negligeate. 

fjooate acestea, dacă acele frun- 
se vor rectifica, poporul en- 

]va putea fi lin iştit despre am e- 
I esterne contra imperialul in- 

Aceste cuvinte ne a ra tă , că

f**inea afgh&nă poate deveni In 
un mare slmbure de discordie ; 
rectificare de fruntarii, vom 

cu d. Beaconsfield In discursul 
\k Ieste sinonim ca anexarea, şi 
4| jnrea nu credem a se putea re- 

fără intermediul arm elor. Dacă 
tera tinde numai de că t acum 
ealizeze acest proiect, atunci 

fredem că Emirul Afgenistanu- 
ja ceda prin o transacţiune pa- 

Odată încinsă lupta, se poate 
întindă mal mult de că t In tre 

i beligeranţi.
* jiîstiunea  Insă, care ne priveşte 
l ' h  mod mal direct şi mal de 
P lape, este esecufcatea tractatu lu i 

îerlin. Este adevărat că In scur- 
iimp de la confirmarea acestui 
it, s’a făcut oarecare demersuri 

ţ cest scop ; totuşi nu greşim a 
na că cestiunea In sine este 
, pendinte. In spiritele bulgar 

de dincoace domneşte o agi- 
jne, care na tinde de căt la 
inea bulgariei şi a Rumelie! In 
|)1 tra ta tu lu i de la San-Stef&no. 
i că, întocmai ca un cuvănfc de 
ne ce se repetează din gură In 
„ Bulgarii ’şl zic : de ce nu am 
noi o unire Intre ambele ţări, 

:h iar contra voinţei puterilor, 
precum odinioară făcură romă- 
9e dincolo şi dincoace de Hilcov? 
credem că el nu vor să depună

in prima linie, datoria noastră este 
să respectăm  tra ta tu l din Berlin fi 
a face ca f i  alţii, să'l respecleze. Cred 
că to a te  Puterile ’şl vor îndrepta 
foiţele lor pentrn  îndeplinirea înda
toririlor luate la C ongres, in care 
caz vom avea pacea : la din contra 
atunci suntem  convinşi, că noi, cari 
am ştiu t să unim interesele noaştre 
cu ale Europei, nu vom rămânea 
singuri in lupta ce ar isbucni*. Iar 
primul m inistru englez se exprimă 
astfel ; .S u n t au torizat a spune in 
numele guvernului M. Sale , inten- 
ţiunea sa este, ca tra ta tu l de Berlin 
să fie executat in spiritul şi chiar 
in lite ra  sa. La din contră, făcănd 
trebuin ţă , guvernul va face, cu în
credere, apel la naţiune. spre a mân
ţine din toate puterile sale f i  cu toate 
resursele sale litera f i  sp iritu l acelui 
tratat

Citind cineva cu aten ţiune aceste 
discursuri, a r putea B ă trag ă  con- 
cluziunl, că s’a făcut io politica es- 
te rioarâ  a Europei un revirim ent, in 
sensul unei apropieri in tre  Austro- 
Ungaria şi Poterile occidental!. De 
a ltă  parte, visita recentă a contelui 
Şuvaloff la Pesta  pare a fi f&cutâ 
in scopul m ânţinerel relaţiunilor tr e 
cute de bună înţelegere in tre  Rusia 
şi Austro-Ungaria. Dacă această că
lătorie a isbutit a ţine străns le
gate raporturile in tre  aceste două 
mari state, saû nu, este ceea ce nu 
se ştie in nn mod pozitiv.

Pe cănd agitaţiunile  continue de 
peste Balcani minează restai Impe
riului Otoman din Europa, precum 
cele recente l’afi dărâm at in partea 
de dincoace de Balead! ; pe cănd 
toate  puterile se silesc a grăbi ese- 
cutarea întocmai a tra ta tu lu i de Ber
lin ; in asemenea tim puri obsenre, 
nesigure şi pline de vijelii, cănd to ţi 
se întreabă : unde este Europa? ce 
facem noi rom âa'I, cărora această 
Europă ne-a d a t Dobrogea ?

Evenimentele sunt grave, nu ştim 
ce poate aduce primăvera ; şl a sta  
nepregătiţi este o politică mal m ult 
decăt simplă. Trei luni afi trecut 
delà confirmarea tra ta tu lu i de Ber
lin ; Basarabia am retrocedat-o ; şi 
noi stăm  in aştep tare  de a ocupa 
Dobrogea. Ce voeşte guvernul, ca 
aceste evenimente să ne surprinză 
nepreparaţi şi abătuţi delà stipnla- 
ţinnile ho tărite  de congres ? înde- 
pendinţa noastră este ăncă precaria ; 
parte din Puterile mari, Germania, 
F ran ţa , Englitera şi Itali, încă nu 
ăşl-afi trim is m iniştrii lor plenipo
ten ţia ri spre a consacra şi confirma 
iudependinţa statul ui nostru. Toate

aceste sunt cestiunl de m ultă im
portan ţă , şi credem  că este de cea 
mal s tric tă  datorie a guvernului nos
tru  a se prepara cn grăbire, in tru  
toate , şi cu osebire a da esemplu de 
încredere in voinţa colectivă a Pu 
terilo r europene, csecutănd sub toate  
raporturile, cu fidelitate, deciziunile 
congresului in ceea ce ne priveşte.

»Pressa*

C R O N I C A

Coleginl III electoral pentru consilieri 
generali de la judeţul Suceava este con
vocat, in zioa de 10 Decembre 1878, a se 
intrnni, la orele 10 dimineaţa, in localnl 
comnnel de reşedinţă, ca să aleagă trei 
membri, Ia vacanţele declarate in consilifi 
prin invalidarea alegerel d-1 Vasile Cluce- 
resen, Pentrn Gorovel şi Iancn Mironescn. 

%
Dobrogia, dnpB corn aflăm, va fi impăr- 

ţită administrativ in trei jndeţe. Fie care 
judeţ va fi snb-imparţit in trei plase. Se 
vor trănrte dar in Dobrogia trei prefecţi 
şi noe snb-prefecţl. Se vorbeşte că prefecţi 
ar fi numiţi : d, Remos Opreann, G. Gbic» 
şi ProcopiQ Damitrescn. Ultimul n’ur fi 
primit această onoare.

*
Preşedinţii celor două tribunale de apel 

ce se infinţează in Dobrogia, vor fi d. 
Pretor, prim-proenror la cnrtea din Cra- 
iova, şi d. Stefănesco, irembrn la cnrtea 
din Focşani. »România Liberă.«

*
Ziarului , România Liberă 81 se scrie din 

Măcin cu data de 4 noemvre :
In Măcin, a cărnl popnlaţione se nrcă 

Ia 700 familii, din cari 400 adevăraţi ro- 
mănl, 250 familii turci 60 familii bulgari, 
restai greci şi jidani,—ca cap al admini- 
staţinnil rose este nn tănăr rus, fost das
căl de biserică in acest oraş.

Un tribunal compus din 3 membri : 2 
român! şi nn bnlgar şi nn secretar bnlgar 
din Bolgrad , isgonit de acolo din cauza 
viţiu 1 ui bjţiel.

Un consilifi administrativ (judaţi i) com
pus tin trei membri bulgar! şi nn secre
tar (bnlgqr), de loc din jndeţnl Bolgrad 
com. Taşbnnar, isgonit din postul de în
văţător, pentrn că impune copiilor limba 
bulgară.

Şi in fine mal există şi nn poliţaii! 
bnlgar de origină, al efiruia titln este: 
cotitor de vase.

Toţi aceşti demnitari, fiecare eşi are 
rolul săfi de a prigoni pe nenorociţii ro
mân!, (bine inţ-des că afară de cel donl 
români) a’i jefui la extremitate. Ca probă 
vă voifi cita căteva exemple : Pe locuito
rul Florea Toma, român, cn o frumoasă 
poziţia ne, pentrn că a cutezat de a tăiat 
puţine lemne uscate 1'a amendat eruditul 
poliţaii! cn 5 lire; această penalitate a 
aplicat’o şi la alţi romSnî, excepţinne 
insă de bnlgarL

Pe nn tănăr roman, pentrn că cănta 
din armonie in prăvălia sa seara, l’a a- 
meudat cn 8 franci şi două zile arest.

Pe un biet romăn ţăran, ce trecea pe 
lăngă poliţaii!, pentrn că nn l’a salutat 
din neştiinţă, l’a amendat cn 4 franci şi 
24 ore arest

Pe locuitorii român! din comuna Groapa 
Ceobannlnl, ăl silneşte a plăti autorităţii 
bulgare 52,000 lei tureeştl in termin de 
10 zile, ca dare fictivă.

Pe locuitorii comunei Greci (romănl) ăl 
inchide şi bate a plăti poliţiei bulgare 
grâul ca l’a secerat delà turci ; ieri chiar 
erai! 50 locuitori inchişl, ăi bine aupozănd 
că vor plăti, dar in urmă locuitorii tarei 
nu vor pretinde şi el ?

Mama eroului delà Gri viţa, căpitan Nae 
Valter, a fost, zile’e trecute, victima unei 
crime oribile.

Un individ, care avea intrarea liberă 
in casa d-nel Valter, s’a introdus in piv
niţa zisei doamna ş’a pus in butoiul, din 
oare dănsa obicinuit bea vin, oaraşl-eare 
substanţe narcotice. După prânz, crimi
nala!, reintorcăndn-se, găsi victimele lnl, 
incepănd delà stăpână până la s Injnicâ 
toate adormite şi perpétra crima oe medi
tase, adică jăfni casa nenorocitei d-nel 
Valter.

Poliţia şi justiţia Îndată fură vestite, 
denunţări fură făcute ; se zice chiar că 
persoana le-ar fi fost indicată, asupra că
reia cade toate bănuielile.

Cu nerăbdare ndăstăm resultatnl inve- 
stigaţinnilor, atăt ale poliţiei căt şi ale 
justiţiei.

»Pressa*.

VARIETĂŢI

Aflăm in nltimnl moment că mişte ha
mali afi găsit la marginea Donării de la 
Smărdan, o torpilă electrică, dintre cele 
mal mari; autoritatea militară ineunoş- 
tiinţată a’a şi transportat la faţa localu
lui unde a găsit această torpilă electrică 
desfăcută de toate şnrupnrile ce o com- 
puneafi, şi de sigur că dacă ţaceastă tre- 
ribilă cutie nu era elecţrică o mare ne
norocire s’ar fi intămplet din caoza pre
cipitării cn care s’a procedat la desfacerea 
el. Torpila se ,’găseşte la cazarma doro
banţilor de lăngă Dunăre, ori cine poate 
să o vază pentrn a ’şl face o idee de nonl 
Instrumente de resnel pentrn distragerea 
vaselor de constrncţinnea cea mal tere.

»Descentraliza rea <.

U L T I M E  Ş T I R I

8erviciul delà 27 noembre, 9 ore dim.
Brăila, 26 noembre.

Prinţul Carol a sosit azi dimineaţă, la 
9 ore. Bosirea sa a fost «alntată prin salve 
de artilerie. înălţimea Sa Regală a primit 
omsjele autorităţilor ; apoi insoţit de nn 
numeros stat major, s’a dus călare afară 
din oraş la locul nnde staţionai! oştirile 
spre a le inspecta. S’a sevărşit nn servicifi 
religios. La 11 ore înălţimea Sa R ’gală a 
intrat in oraş, şi fără a coborî de pe cal, 
a asistat la defilare oştirilor cari mergeai! 
spre ţărmul Donării pe strada Dobrogel, 
mal nainte strada Portului. O parte din 
oştirea de ocupaţie s’a îmbarcat cn desti
naţie pentrn Ghecet, cealaltă cn destinaţie 
pentrn Tulcea şi Cernavoda. Prinţul su- 
indn-se pe nani din vapoarele flotei ro
mâne, a treent la Ghecet unde personal 
a luat in stăpânire Dobragea. Clerul care 
’1 însoţea a dat binecuvântare nonlnl te
ritoriu românesc. Un tren special aştepta 
pe înălţimea Sa Regală, care la trei cea
suri, deabarcănd de pe »Stefan cel Mare*, 
a pornit inapol la Bacnreşti, insoţit de 
aclaroările entnsiaste ale mnlţimif.

Madrid, 36 ooembr\
La Saragosa s’a descoperit nn complot. 

S’a fi făcut mal multa arestări.
Bombay, 36 noembre.

Coloana din Kyber ocnpă Dakka, şi cea 
din Qaettah ocupă Tishiu, Populaţiile de 
la graniţe se ridică in potriva Emirului 
afgan.

Paris 26 noembre.
O ciocnire intre doă vapoare a avat 

loc in caaalal La Manche ; pachetbotnl 
german »Pomerania* s’a enfandat. îne
caţii se socotesc la vre-o cinol-zecl.

Paris 26 noembre.
Camera a votat bngetal minister aiul de 

războiţi.
Londra, 36 noembre.

Un consilii! de cabinet se va ţine joL 
Regina nn va deschide parlamentai.

Se aeigară că o coloană rusească s’a- 
propie de Herat.

Viena, 26 noembre.
Delegaţiunea austriacă a hotărit asupra 

cererel contelui Ândrasy de a amâna pe 
joi safi vineri discuţia propunerii făcute 
de comisia financiară relativă la creditele 
suplimentare pentrn ocuparea Bosniei, şi 
a Erţegovineî, şi anume pentru că pro
punerea aceasta trebue să se discute mal 
ăntăl in consilia) de miniştri.

CoBstantinopol, 36 noembre.
Midhat-paşa a sosit la Beyruth. Poarta 

l’a făcut să înţeleagă, că trebne să re
nunţe la intenţia de a veni la Constan- 
tinopole.

Ferik-Arif-paşa e numit gnvernator civil 
şi militar al Albaniei, înlocuind pe Has- 
sem-paşa.

Viena, 26 noembre.
»Polit. Corr.* primeşte din UonBtanti- 

nopol următoarea depeşă : »Savfet-paşa a 
făgăduit ministrnlnl plenipotenţiar al Gre
ciei, acreditat pe lăngă Snltannl, că dele
gaţii tarei însărcinaţi cn delimitarea fron
tierelor se vor numi in cnrsul săptămânii 
acesteia.*

Brăila, 3$ Noembre.
Dopă serviciul divin, Vodă a adresat nn 

ordin de zi armatei. După asta s’a pus 
in frontea trapelor in mijloonl pieţei şi 
armata a defilat in ordinea următoare : 
Batalionul de vânători, al 4-lea, al 5-lea 
şi al 7-lea regiment de linie, regimentul 
de artilerie şi regimentul de roşiori. Dapi 
defilare, trapele s’afi ooborit la port. Ele 
afi ’ncepnt a se ’mbarca la 1 oră. An tăi 
afi treent al 5-lea de linie şi trei baterii 
de artilerie. In vremea operaţiunii A. S. 
R. insoţit de d. Brătiann, prezidentul con-

silinlnl, şi p. 8. 8. Melhisedec steten 
pe vaporul romăn Ştefan-cel-Mare în 
mijlocul Dunării. La donă ore, dopă 
ce o mare parte a trapelor trecuse tn cea 
parte, Principele a pus pieiornl pe malul 
drept ni Dunării la Ghecet, unde-a ins
pectat trupele debarcate, le-a dorit drum 
bnn şi luând un bulgăre de pămănt, l-a 
dat g) neralnlnl Da vila ca să’l aducă in 
Romăoia, ca amintire a acestei zile mari. 
Trecerea va continua mâne şi poimănl tn 
donă direcţii: prin Cernavoda yi prin 
Tulcea. întors Ia Brăila, A .  S. R. a ple
cat nnmai decăt la Bucureşti.

Să zice, că în urma acordnlnl interve
nit in uitinml moment intre Rusia şi Ro
mânia, Împăratul Alexandra na nnmai că 
n’a pus nici o condiţie pentru remiterea 
Dobrogel, oi c’a mal annntat din Livadin 
principelui Carol, că oferă Românilor for
tificaţiile, ridicate de rnşl la Salina şi 
Chiustenge.

BIBLIOGRAFIE
N. Creţulescu. — Anatonia de-a

criptivă. Voi. I Osteologia, A rthrolo- 
gia, Miologia.

P en tru  com pletarea volumului I a 
acestei Anatom ii, mal mijlocind în 
târziere cu public&ţiunea in tregel 
Miologil, s a crezut avantagios, mal 
cu seam ă pen tru  studenţii in medi
cină, a  se pune la dispoziţinnea pu
blicului partea  din acest volum pu
blicată până acum, şi care conţine 
Osteologia, Arthrologia şi parte  din 
Miologie. Va fi lesne in  arm ă ace
lor cari işl vor fi procurat această 
m are pa rte  din volumul I, a şi-lfi 
com pleta prin restu l Miologiel, înda
tă-ce va lua sfârşit publicaţiunea el.

P re ţu l volumului in treg  va fi de 
5 lei, iar a pârţe l până astăzi pu
blicate 3 lei.

Elirico Croce. — La Romauia 
davanti a lt Europa. Firenze 1878. 
Broşură 80 m are 50 pagine.

Mărie Nizet.— Bomăniu— P ol sie s 
roumaines. —  Volum de lux, ediţie 
medievală, tip ă r ită  la Bruxelles.

D. Com şa şi Engen Brote. —
Calendarul bunului econom pe anul 
1879, cu mal m ulte ilustraşiunl in
tercalate  in tex t.

A ieşit de sub tip a r şi se găseşte 
la librării pe p re ţ de lefi 1. 50 b : 

.Soli* şi .Haben* safi Cestin- 
nea Ovreilor in România, Studio 
politic şi social de Ion Slavici.

Q. Sion. — Operile principelui 
Contemir, tip ă rite  de societatea aca
demică, tom ul V. P artea  I, eveni
m entele Cantacuzenilor şi Brănco- 
venilor. P artea  II, Divanul, in so ţite  
de un glosarifi. P reţu l 3 1. n»

Irimia ţircâ. — Gramatica hm -  
bel Romă ne.

A e ţit  de sub tip a r : Igiena sin 
gurul manual elaborat conform pro ■ 
gram el oficiale pentru  şcoalele se
cundare. De vânzare la librăriele 
din Bucureşti şi Craiova.

NB. Această carte  este de reco
m andat şi familielor.

A eşit de sub tip a r ; Documentele 
schitului românesc din Săntul-M unte 
de la in tem eiarea lnl şi pănă astăzi. 
Bucureşti, 1878. 1 voi. 4o 100 pag.

C. S. StoicoHcn şi D. St. Căli-
nosen, profesori licen ţia ţi in lite re  
şi filosofie, M anual de sintaxa ro 
mână, pentru şcoalele secundare, e- 
d iţiunea a doua.

Conform notificării a binronlul principal 
de loterie Isenthal Co. in Hambnrg publi
cată in ziarul de ezl, tragerile loteriei de 
bani germană se inorp la 11 Decembre a. 
o. Considerând participarea estraordinare de 
care se bucură această loterie in ţară, cre
dem că notiţa de faţă e de interes.—Gu
vern ui Hambnrgian garantează că pănă 
acnma pentrn plata esactă a tntor câşti
gărilor cn toată averea Statnlnl. Fiindcă 
Ilambnrg după cnm e cnneecnt se enumere 
intre oraşele cele mal bogate din Germa
nia, apoi negreşit că asignranţa ce oferi 
e destul de suficientă, şi pntem deci re
comandă pe această loterie de stat oa 
solidă.
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CAPSULE GRIMAULT i C

M ATICO
G R I M A U L T  fie C", P h a r m a c i ş t l  

8, HUB VIVIENNB, PARIS

Resulta tu infailliblù in tratamontulii Gonorrhoe, 
fftrft a osteni stomachulii dupe cumû fáoü tóto1 
Capsúlelo ou copahu liquidó.

Deposita in principatele Phanpaçiï.
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Bonbône de plante

CONTRA DURERE! PEFTULUI I

la

0

H A P U R I L E
D e  B U F I I I V  D U  B U I S S O N  

CU IODURÜ DE PERU SI MANGANE8Ă  
Approbate de citre Academia de Medicina din Paris.

Ineffioacitatea atfttú de frequentft a hapurílorü de ferü provine din 
aceia că elle nu conţine manganesă, sare ce se g&seşce in totü dé- 
una in s&nge in unire cu ferulü. Si este din causa presen(ei ei in 
Hapurile de Burin du Buisson ca medicii datoré(J& efTecturilc minu
nate, sigure şi nefaibilo ce ei obţine in a/fectiunile lym phatice, scro- 
fuló8se, rachitice ş i tuberculoase; in  intárirea glandelorü, irregula- 
rita ¡i le m enstruatiunei, in accidentele de syph ilis  constitufionalle, 
insarăcirea sângelui, chlorosa, anemia, póla alba şi mai allessü in 
primele periodo a-le m aladiilorü de peptú.

Deposita in principalele Pharmacil

Loteria germană de bani

(SPITZWEGERICH)
pentru vindecarea bólelor de plămâni şi 
de pept, tuşă, tuşă măgărdscâ, răguşelă 

şi flegmélâ bronchială.
Planta cea nepreciabili, care pro

duce natura pentru binele ţi vinde
carea omenilor suferinzi, conţine 
intr'insa secretul până astăzi incit 
nelămurit, a da alinarea grabnică ţi 
sigură pelel iufla- xTX—
mate ale flegmei, 
ale nodului gîtle
julul ţi al sistemei gitleget, ţi prin acesta grăbesce 
vindecarea cât se pute mal iute a acestor organe 
inbolnăvitc. Fiind-că noi garantăm la fabrieatnl 
nostru pentru amestecarea curată de zahar ţi plante 
de pept (spitswegerich), rugăm a observa bine mare 
nostru de comcrciu înregistrată la autoritatea comrc- 
cială ţi iscălitura pe cartonul, căci numai atucea 
va fi adevăratul nestru fabricat.

Victor Schmidt & Söhne,
Fabricanfi e. r. priv., Viena, Wieden, AUeegaue 4

Singurul deposit pentru totă Romănia la d-nu 
GUSTAV BIET/,, la Stégul alb, Strada Carol in 
Bucnrescl.

u MAGASIN UL DE LINGERIE DIN VIENil
Catea Victoriei (Mogoşâi), Palatul „Dacia" (a doua prăvălie de la colţul Lipse* 1

» DESFACERE TOTALA
cu mare scădere de preciu

din c a is a  er a m a d ir e i ca la i mari ala m a r ia n i i
Cele mal nuoî şi cele mal moderne

p r e c u m
Fuste, Capote şi Costumurî de flanelă, Camisone, Ciorapi, Oile' t S  
Brobdde, de lână şi de bumbac, Plapăml de flanelă, Camisone, PantaVu 
şi foste de Piquet de drnă, Hăinuţe de copil, mantale de ploie de flama^

LINGERIE PENTRU BĂRBAŢI DAME ŞI COPH
Alegerea cea mal bogată ţi mare pentru tóte ótasele Societăţii.

OLANDA, CHIFFON ţi MADAPOLAM
în töte lăţimile, in bucăţi Întregi ţi jumătăţi, proVtnind din fabrícele cele mal rei

nóte de Boemia (Rumburg), Belgia, Olanda, Francia ţi Knglitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PROSÓPE ŞI BATfS#
de orl-ce calitate ţi mărime, batiste francese de lină, batiste brodate ţi de den 

tele, batiste colorate etc. etc.

Tragerea ]a 11 Decembrie annl corent s. n.
Guvernul Hamburgion, conform decisiunel din 10 Octombrie 1878 a aprobat din nod acostă 

mare loterie de bani, prin urmare acostă loterie ecist&nd de 100 de onl are loe acuma la 
al 376-lea de ori. Controla guvernului Hamburgion nu privesce numai pe emisiunea loselor 
ci se întinde ţî : supra tragerilor oferfindu-se aat-fel fie-cărul din tdte puntele de vedere 
asiguronţa ce» mal suficientă. Şi pentru plata isactăa căţtignrilor guvernul Hamburgian 
g-imntejă eu tfită averea Statului. A 376-lea loteria germană de bani conţine numai 

I  83,600 lose (de la No. 1—82,600) ţi conform programei oficiale de tragere 42,600 lose tre
buise să fie trase cu căstigurl negreşit, şansa de câştig e dură fdrte msemiată căci mal 
mult ca jumătate a tutulor loselor esistente trebuese să căştige. Câştigul cel mal mare 
care e de făcut in caşul cei mal fericit se urcă la

GOLISE SI MANCHETE FINTEO BABBATI SI DAME

500,000 LEI LTOX
deosebit de acesta mai sânt de fient nrmàtôrele premiar! mari:

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

3 à franeï 
1 à franeï 
6 à franeï 
6 à franeï
1 à frarcï 

24 à franeï
2 àfraneï

40.000
33.333 
26,666

20.000
16,000
13.333
10,666

3 à franeï 8.000 
31 à franeï 6,666 
61 à franeï 5,333
4 à frarcï 4.000 

304 à franc! 2,666
3 à franeï 2,000

ţi mal multe sute căstigarl de Lei noi 1600,1883, 686, 400i 883, ţi 266 ete. etc. in total 
conform menţionărel de msl sus 42,000 căţtigurl. Tdte 42,600 de căştigurl se trag in 7 
secţiuni de trageri cari se sucoed repede. Cine doreace a mal participa la acest ¡1 loteriâ gran- 

didsă trebue să transmită Înainte :
Lei noi 48 pentru i los întreg original
« « 24 , jum étate los întreg
« . 12 a un sfert los original

şi va priimi atunci lósele comandate in original. Observăm iscă odată Înadins prin aodsta 
că preţul loselor e oficialmente hot&rit fi că noi nn espediăm niel promese, bilete de participat, 
nici veri o altă efectă de loterie interzisă ci numai hsurl rnginale pentrn cari Statal 
gar&ntejă fi cari snnt investite ca armările Statuia?. Jumătăţile fi sferturile de lose sânt 
asemenea losar! originale.

Costul loselor comandate se póte transmite in bilete hipotecare române seu in poliţe tr se 
asupra caselor de bancă francese, englese fi germane. — Fie-cărel trimiteri de lose lî ală
turăm gratis fi programa oficială a tutulor claselor, fi după fie-care tragere espediăm pe 
dată fie-cărul posesori de lose lista oficială a tragerii de unde se oonstată resultatul tra- 
gerel esaotamente. Sumele câştigate să achit ie  noi imediat după tragere sub controlul 
guvernului. Stăm în relatiunl cu case de bancă din tóte pieţele României fi suntem deci 
In posiţiune de a putea plăti căşti pători lor, sumele căf ti gate in domiciliul lor séü in oraşul 
cel mat apropiat şi chiar in soiul de monedă ce ar dori căftigătorl.

Tragerea urmând a se începe deja la 11 Decembrie a. c. s. n. rugăm a adresa comándele 
grabnic fi direct către:

Biuroul principal de Loteriă

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

. Scrisori din România sosesc la Hamburţtn 70 ore. Corespondăm românesce, franţuzesc«, 
italienesc», englezesce, grecesc« etc. etc.

Deposit in Bucurescí la D-nil O veas?, Rissdörfer, 
Bruss, Sch met tau, Dimbovicl, Zürner.

de oil-ce fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fîchus de denti 
CORSETTE DE FRANCIA ŞI Ge RMMANIA, B oBES DE CHAMBRES, ,

D emie-C apots, Long- S haw ls , Ş aluri d e  Cachemir negru. I I

Z e s tre  com plete  de 8 0 0  fr. până  la  5 0 0 0  f .(
Orl-ce comandă in ramurile lingeriei şi broderiei se primesce şi se va 11 

esecuta prompt în atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURâNT FICSAT
Fuste de flanelă francesâ dif. col, a fir. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lână 1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4.5
Flanele de bumbac 1.50, 3.75, 5, 7.
Flanele de l6nă 5, 6, 8, 12.
Brobóde de lönä fină franeï 3.50, 5, 7.60, 9.50.
Plapumă de idnS cnrată 18 pănă la 45 fr.

J Hftinnţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.

Sirop du
nrFORGET

Avw Domnilor Medic!.
S IR O P U L

Doctorului FORGET. 
Cel mal bon remedii! 

pentru cnrarisirea Guturaiului, Tusei, Tu
sei MăgărescI, Insomniilor, Iritaţinnilor 
nervâae, fi contra tntnlor bulelor de pept, 
satisfăcând atât dorinţa medicilor, cât şi 
a bolnavilor; nă linguriţă este destnl.

In Paris la D. CHABLE, rneVivienne, 
36, şi în streinetate se află la toţi farma
ciştii ţi droghistii.

Deposit la farmaciile D-lor Ziirner, Ris- 
dorfer ţi Ei tel, la D, Ovessa drogistnl, ţi 
la D. Dembovicî.

Capóte petnru dame, de flanelă a fir. 8.50, 14, 28, 38.
Camişdne de piquet de 0rnă a fr. 4.50, 6.50, 8.5Ö.
Pantaloni de piquet de érnâ a fir. 4. 6, 8.25.
Fuste de piquet de érnâ a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentrn dame, de flanelă francesă a fr. 32, 41, 58 şi
Mantale de plóie de lână fină a fr. 30, 38, 48, 65.
Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. 5, 6t şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, cn pept, gulere şi mánchete de Olandă (şi firi 

gulere) a fir. 7, 8, 9.50.
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi 15.

M ARE SUCCES.

V E L O U T I N E
este o

FĂINĂ DE OREZ

Cămăşi de Oxford Englesescl color, garantate a fr. 4, 6, 8.50. 
Cămăşi pentru dame, de Chiffon cn garnituri şi brodărie a fr. 4, 5, 6, 7.BĂ 
Cămăşi pentru dame, de Olandă simple şi cu broderie a fr. 5.50 

•  7.50, 8.50, şi 10.50.
Cămăşi pentru dame de Olandă ctt 

fr. 12, 15, 18, 23.
broderii séfl cu dantelă fină,

I# Cămăşi de nópte de dame séfl de bărbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi l f
Camisóne simple garnisite a fr. 3.50, 4.50 şi 5.50. 
Camiséne cn broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9.

de o deosebită specialitate, fore fină, ne- 
eimţibilă, preparată cu Bismut, şi posedă 
calitatea cea fericită , a da feţei omului.

Camisóne cu broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.60,11,14 şi 17,
Pantaloni pentru dame, simple şi garnisiţi a fr. 3, 4, 4.50, şi 5j]

FRESCITATEA NATURALĂ
a tinereţe!.

CH, FAY,
Parfumeur la Paris, 9, rue de Paix.

Pantaloni pentru dame, brodaţi a ff. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9.
Pantaloni pentrn dame, de Olandă fină cn broderie séfl dentele a fu 

7.50, 8.50, 10.50, şi 12.________________________ ____ ,
Foste de Costume cu plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Foste Costume cu broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9,11.50, 15,
Foste cn şlep cn plise, cn broderie şi cn dentele a fr. 8.50,11,15,18, 26,

Deposit îu Bucnrescl la farmacia d-lnl 
F. W. Ziirner, şi la d-nil Appel ék C ie.

(

de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.______________
Gulere bărbătesc! calitate bună in 4 iţe a fr. 3 şi 4.

Corsete 
6

U n  é tu d ia n t

f : x x x x « t ^ x x x x x - « - x x x x x - f i - x x x x x r \
X
X
X
XI POMI RODITORI, P U N T E X

I

I
X
X
X
X
I

I
X
X
X
X
X

I
X
X
X
X

Advc cu ondre la cunoiciînţa amatorilcr că am de vfinŞare, o 
colecţii.ae de copaci roditori toţi altoiţi dejoe, ţi anume:

PERI eonă-Şecl-ţi-opt «pecii din cele mal aleie din Francia 
ţi Belgia.

MERI trel-ŞecI-ţi-ş&e «pecii din celei mal fine din Francia, Belgia 
ţi Engliterel.

PERSICI din cea mal renumită grădină din Montreni), fructul ea 
totul extraordinar ca mftrime ţi parfum.

SPARANGEL plante ce 2 onl rârte prcducutdre din «peciile alc«e 
de ia cel mal vestiţi cultivatori de la Argentevilie care afl pro
dus Bparangel de o mărime grosime ţi guat care a câştigat admi
raţi unea amatorilor.

PRA8I fructul fdrte mare delicios parfumat.
8MEURA fructul mare fructifică pănă la finele t6mnel. Tdte aceste 

speo 1 afi dat resultate remarcabile in grădina d-lul Philippesca.
TRANDAFIRI un ssortiment din cete mal alese si mal frumdse 

din Francia, Belgia ţi Germania, înalţi cu oordnă de 2 ani nituiţi 
ţi mal bine de 600 trandafiri iu geveciurl pentru grupuri alese 
din speciile cele mal frumdse.

SEMINŢE DE CANTALUPI din vestita colecţiune cultivată in a- 
cestâ grădină; In paquete.

ACUM FIIND TIMPUL PLANTAŢII)NILOR rog a se grăbi comandeie. 
Pentrn preţiurl ţi detalinrl a se adresa la sub-scriaul; eu aedstă 
ocosiune exprim gratitudinea mea onorabilelor persdne, care in- 
eorajind silinţele mele, m'afi onorat cu scrisori de mulţumire.

I
X
X
X
X
I

en droit, enseig
nant le français, 

le roumain et l’allemand, désire se placer 
dans une maison distinguée. Adresse an 
bnrean dn journal. (423— 2)

Di sM ratïii!ersitar«0'e", ,p r *d'itndiele liceale, 
a prepara de Bacalaureat sau a da lecţinn! 
de limba francesă ori germană. Adresa: 
L. L. Universitate.

6 M&nchete calitatea I-a a fir. 5.50, 7.50 şl 7.50. 
6 Galere de dame diferite fasone a fr 
6 Batiste albe de Olandă

6.50 şi 7.50.
a fr.

6 Batiste de linO adevâratâ cn_____
6 Batiste de lind cn litere brodate fin

3. 4.50, 6.50 şi 8.50. 
tivul lat a fr. 7.50, 9.50 

a fr. 15, 18 şi 22.
şi 14|

6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4 . ____________________ _
6 Batiste colorate tivite, calitate solidă a fr. 3, 4 şi 5,50.____
6 Batiste de Olandă, tivite şi cn margini colorate a fr. 5, 7 şi 9.

1

Feţe de mese de Olanda albe de 6 persóne a fr. 5.50, 7 şi 8.50J
l

DH UH anumită esenţă japoneză, oare 
rU * n U  vindică îndată ori-ce dnrere de
cap se găsesce la farmacia d-ln¡ F. Brns 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

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

i
X
X
X
X
X
I

de la St. 
Gheorghe 

viitor ţi 
chair de

acuma Moşia MlAŞIA de ene'din districtul 
Vlaţca, plasa Nejlov, având pe dinsa mâră, 
case de locnit, mag asie ţi pătnle bane.

Doritorii se vor adresa in BncnrescI Strada 
Colţeî No. 66.

6 Şervete de Olandă damast a fr. 7.50, 9, 11 şi 15. 
Şervete de ceaiû a fr. 2.50, 4 şi 5.50.

6 Prosópe de aţă curată a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10,50.
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.
1 Bncată de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.
1 Bncată de Olandă Hamburg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90. 
1 Bncată de Olandă de Belgia a fr. 62, 76, 110.

JEAN VERMEULL1N
Grădinar la D-nu G. C. Philippesca 

Strada Dionisie No. 42. Bucurescl.

$ X X X X X - G - X X X X X - G - X X X X - M - X X X X X !

de Ia St. 
Gheorghe 
viitor ţi 
chiar de

acuma moţia ALBESC1 din districtul Pra- 
| hova, piesa Cricovn, in întindere de 1500 
| pogone tdte arabile având pe dinsa Staţie 
• de Jrnm de fer, hanuri, mnga<jil. pătnle ţi 
case de locnit, tdte în bună stare.

Doritorii se vor adresa în BncnrescI St.
: Colţeî No. 60. (820—3)

Bucată de Olandă de Hamburg 3 coţi de lat, 21 coţi de lang 
a fr. 35, 48 şi 63. _____ _____________

1 Bncată de Ohiffon franţnsesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
1 Bncată de percail franţnsesc de 46 coţi a fr. 28, 28, 34 şi 42.

23Bncată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33.
Mal multe de 1000 eşti resturi de pinii. Chlfon, Oxford si Pichet tn cupine da 5, 6, 8,10 ţi 15 
cop, se vinde mai alte forte eltin, insă numai până oand se va sftrţi depositul acestora.

•  M agasinai de lingerie din Viena
_ _  Calea Victoriei, Palatul »Dada*, (a doua prăvălie de Ia colţnl Lipsoaniel).

a
Tipografia, Thiel A Weiss, Palatul »Dacia*.

i


