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Cursul de Vlena, 28 noembre 
Renta nngarA In aur . . . .  88 20
Bonuri ;e tcaaur ung-, I emil. 113 25 

.  ,  » II » 7 3  60
Imprn -utul auatr, In bArtie . 61 — 

» » » argint. 62 20
Renta auatriaoA tn aur . . .  71 60 
Lom din 1866 . . . . . . . .  112 50
Acţiunile bâncel naţionale . 790 — 

„ ,  auatr. de oredit. 226 20
.  ,  ungare » 209 60

Argint........................................100 —
D ucatu l................................... 556 —
Napoleonul............................... 932 —
100 m&rol germane................ 57 60

Cursul de Berlin, 28 noembre 
Aotiunile Cililor ferate romilne. 84 t|8 
Obligaţiunile rom&ne 6»/a . , 82 40 
Priorităţile O. fer, rom. 9»/, 86 90 
împrumutai Oppenheim , . , 100 50
Napoleonul..........................  16 19
Viena, termen lung . . . . .  — — 
Paria ,  scurt . . . .  80 96

Caleudarnl «filet 
S&mQ&ti, 18 noembre.
Patronul sile i: Mart. Platou. 
Bâs&rital soarelui: 7 ore 17 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 22 min. 
Fesele lunel: land noa&

P L E C A  r P t E I S r X T P t T L O P t
Bucure sol—Suceava 

Bucuresct. . . . 8.15 n 10.—d
Ploesol............. 9.60 n 12.00 a
B r ă ila .............1.63 n 5.46 ţ  7.15 d
Tecuciö . . , . , 4.38 n ll.iOa
Roman.............9.06 d 4.45 ţ
Suceava,sosire . .12.03 j  9.66 n

Bnourosc—Vorclorova
Buonresct...................7.401
P it e ş t i .......................10.181
S latin a ........................ 12.31 d
Craiova . . . .  • . . 2.20 ş 
Vêroiorova, sosire . . 6.— n

10,40 d 
3.-4 
6.80 n 
3.15 4 
6. - n

Suoeava— nncuresel
5.11 4 
3.45 4
2.30 n 
8.08 n
7.12 4
8.30 4

6.46 4 
12.30 d 
6.10 4 
8.10 n 8.68 

2.46

Suceava . . . .  6.
Roman..............8
Tecuci..............12.30 n
Brăila . . . . .  8.08 n 
Ploesol. . . . .  7.12 
Baeuresol sosire 8

Veroiorova—Buonresci
Verciorova..................... 11.26
Craiova......................  . 3.—
Slatina. . . . . . . . .  4.45
Pitegtl............................ 7.08
Buourescl, sosire . . . .  9.20

Buourescl—Giurgiu

4.30 4 I

Bucureicl.................  9.16 d 6.05 4
Qiurgiu, sosire...............11.35 {  7.06 n

Giurgiu—Boenrescl
Giurgiu.............................9.05 d 4.55 4
Bucuresct, sosire . . . 11.06 j  6 65 o

Galati—Bărboşi
I Galaţi................. 1.20 n 826 d 7.80 n
I Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— ş  8.06 n

Bărboşi—Gala|l
Bărboşi............... 2.55 n 6.25 u 7 26nI Galaţi, sosire , . . 3.80 n 7— n. 8.—n
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IMMBEŞI TELEGRAFICE
L E  » T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)
(28 noembrle 4 ere seara)

Roma, 27 noembre.
înfiptele cari au circulat despre noi

mei multor sindici, sânt neta teme- 
mi nea este neîntemeiată noutatea 
olnţie ar fi isbucnib in nnele oraşe

Constantinopol, 27 noembre. 
[Mnktar-paşa a’a numit comandant 
¡tel din Epir.
[paşa, rechini secretar al Sultane- 
numit ministru al listei civila.

(28 noembre, 8 ore seara)
Londra. 28 noembre. 

iandard* anunţă că cestia cedărel Io- 
ml Cotnr ameninţă a da naştere nnnl 
•ct intre Persia şi Turcia. 
pejpărţămSnt de trnpe persiane a 
M>re graniţă să ceară deşertarea lo

constatat că Englesil aii ocupat 
•a Cornm părăsită de Afgani.

Pesta, 38 noembrie.
todinţa delegaţiei austriaca cernitele 
fey a retras proiectul de credit au- 

iar cerat pentru anal 1878 ca oca 
parei Bosniei ţi Erţegovineî.

(29 noem. 9 ore dimin).
Viena, 28 noembre.

iteşte din Constantinopol cătră ,Po- ' 
şe Corespondenz* :

PMnktar paşa are să plece in cn- 
) Atena insărcinat cn o misie spe- 
|Are să ofere Greciei, dacă aceasta 

Bnnţa la Ianina şi la Trieala, o ali- 
fefensivă şi defensivă in contra ori- 
jigreşi europene.

Constantinopol 28 noembre. 
berea prinţului Bulgariei va avea loc

Illilecembre. Candidaţii serioşi su nt; 
loeff, Vaeilcicof, Renss şi Battenberg.

Paris, 28 noembre.
pieră deputaţilor a adoptat bngetnl 
rafiei naţionale şi al artelor-frnmoase. 
mmalează nişte none măcelării in Ca- 
(ia-Nona.

Londra, 28 nofmbre.
[blă sgomotnl că Em:rnl ar fi che- 
» Herat oştile trimese la Kandahar 
#a mişcărilor oştilor persane spre 
4 Ini.

Londra, 28 noembre.
ireulară iscălită decătră miniştri in- 
s membrii Cernerii comunelor să u- 

[la şedinţa de deschidere a parlamen- 
ee va avea loe la 5 decembre, pen- 
i s'eşteaptă nn vot de o extremă Ba
tate mal nainte de 12.

Berlin, 28 noembrie.
5 decembre, zioa intrării Impăratn- 

o capitală, Bnrsa va fi închisă.

BUCUREŞTI
| jVinerî,* IV  (¡29) noembre.

arul franţuzesc „Ies Débats“ pri- 
le o corespondenţa dinBuda-Pes- 
pre, cu toate c& e datată, dinainte 

I ttntrarea Românilor in Dobrogea, 
fl » c ă  oarecare lumină asupra ce* 

din nrmă imprejnrârl politice 
Irient,interesăndn-ne in deosebi, 
corespondentul ziarnlnl fran

ţuzesc asigură, < â toate câte le spnne j 
le a căpătat dintr’un isvor absoluţi 
sigur, totuşi facem rezervele noa-1 
stre in privinţa unor amênunbe. De 
aminterl, corespondenţa aceasta are 
destnlâ importanţă pentru a ocupa 
locul, ce credem de cuviinţă a’l da.

Incidentul român cu Dobrogea, 
după această corespondenţă, datează 
de aproape cinci luni. Mal nainte 
chiar de a’şl & isprăvit Congresul 
din Berlin lucrările sale, reprezen
tantul rus la Bucureşti, d. baron 
Stuart, a făcut demersuri pe lângă 
guvernul român pentru a’l hotărî 
sâ acordeze Rusiei stabilirea unul 
drum militar prin Dobrogea, mer
gând de la noua graniţă până la 
Tulcea. Apoi Ruşii rostiseră inten
ţia d’a aşeza depozite de arme d’a- 
lungul nouelor graniţe, de la Silis- 
tra până la Mangalia, şi !n sfârşit 
şanţuri şi valuri de pământ tnşirate 
Intre Maglai şi Snlina. Guvernul 
român a găsit aceste propuneri ne
acceptabile, mal ales că Rusia uu 
părea că voieşte sâ dea nici o com
pensare, şi a Însărcinat pe agentnl 
sëü de la Petersbnrg, generalul Ghica, 
sâ facă o contra-propunere guvernului 
rusesc. România se declara gata a 
intinde şi asnpre Dobrogeî, pentru 
tot timpul ocupării ruseşti in Bul
garia , prevâzut şi mărginit prin 
tractatul delà Berlin, convenţia în
cheiată la inceputul resboiulul pen
tru trecerea oştirilor ruseşti prin 
România, adică convenţia de la 4 
aprilie. Mal ăntâl, această contra
propunere a fost respinsă cn oare 
care trufie de către cel din Peters- 
burp, şi lucrurile aû râmas unde e- 
ratt, adică găsindu-se Dobrogea de 
fap t in plină şi întreagă stăpânire 
a Rusiei. In aceste condiţii, guver
nul prinţului Carol s’a vâzut silit 
sâ se adreseze puterilor iscâlitoare 
ale tractatului, spre a le cere sfa
tul. Toată lumea a răspuns că Ro
mânia poate şi trebue, in virtutea 
tractatului de la Berlin, sâ ia Do
brogea in stăpânire.

Intrarea Românilor in Dobrogea 
săvârşită azi, nu începuse âncâ pe 
când corespondentul din Guda-Pesta 
trimitea ziarului „Ies Débats* aceste 
notiţe. El insă arată in corespon
denţa lui, că in adevâr, după răs
punsul puterilor, România are sâ ia 
inenrând Dobrogea in stăpânire. Insă 
oştirile rnseştl remânând âncâ in 
ţinuturile luate acum in stăpânire 
de Români, întrebarea unei căi mi
litare pentrn comunicare cn Bulga
ria se va ivi din noü. Guvernul ro
mân deci a însărcinat pe reprezen
tantul sëü la Petersburg cu o nouă 
contra-propunere,ca re trebue sâ fi fost 
deja inm&nată prinţului Gorceacof.

In sfârşit corespondentul spune

că contele Şuvalof, in trecerea lui 
prin Buda-Pesta, n a atins acolo 
nicidecum cestiunea Dobrogeî şi 
României, declarând că nu ştie ni
mic din incidentele ce s'atl putut 
produce cu privire la aceasta.

Aflăm că ieri, joi seara, in sânul 
uni adunări a partidului guverna
mental, ministerul a anunţat că mi
siunea sa este indeplinită şi că gă
seşte de cuviinţă a se retrage, spre 
a face loc unul minister compus din 
toate nuanţele partidului liberal.

Dăm această ştire cu toate re
zervele cuvenite, deşi avem temeifi 
de a o crede adevărată.

Cititorii noştri vor înţelege prin 
urmare că suntem datori a ne abţine 
de ver-ce reflecţiune, de ver-ce co- 
mentar. Nu ne ptrmitem nic! măcar 
a cerceta, satt mal bine zicând, a 
întreba pănă unde se intinde cercul 
liberalismului in lăuntrul cărui are 
a se culege noul buchet ministerial.

Rezultatul, dacă rezultat va fi, va 
răspunde sperăm indestul intrebărel 
ce am voi a face; pănă atunci po
tolim neastămpârul nostru şi aştep
tăm cu linişte.

DI N AFARĂ 

Misiunea Contelui Şuvalof.

Sub titlul acesta, ,le Temps* dă 
următoarele :

»CorespoudenţaPolitică* din Viena 
publică o scrisoare ce’l vine din 
Petersburg, cu data de 19 noembre, 
şi care cuprinde arătări importante 
asupra poziţiei luate acuma de că
tre Rusia in cestiunea orientală, 
precum şi asupra explicărilor, ce 
contele Şuvalof este insărcinat să 
dea cabinetelor din Londra şi Viena.

Srisoarea din Petersburg vesteşte 
că împăratul Rusiei a chemat la 
Livadia, nu numai pe contele Şu
valof, ici şi pe generalul Stolietof, 
care fusese insărcinat cu o misie 
specială către emirul din Cabul, pre
cum şi pe prinţul Dondukof-Korsa- 
kof. Acest din urmă a fost chemat 
pentru a face o dare de seamă e- 
xactâ despre situaţia Rumeliel şi 
Turciei, şi pentru a primi o mustrare 
cu prilejul faimosului sătt discurs, 
foarte puţin iu amoruie cu in atrac
ţiile sale particulare şi cu dipozi- 
ţiile tractatului dela Berlin. Contele 
Şuvalof trebuia să asculte raportu
rile generalului Stolietof şi ale prin
ţului Roraakof, spre a putea sâ ex
plice mal bine hotărârile luate iu 
urma acestor raporturi.

Aceste hotărirl a& mal ăntâl de 
scop sâ stringâ d’aproape legăturile 
intre cele trei curţi împărăteşti, şi 
sâ contribuiască la executarea trac-

tatulul dela Berlin. Nici nu mălin- 
cape vorbă că împăratul nu va pu
tea chema înapoi oştirile sale la 
momentul fixat prin tractat, dacă, 
pe câtă vreme soldaţii ruşt se re
trag şi potrivit acestei retrageri, 
creştinii sunt măcelăriţi de către 
turci, şi daca măsurile stipulate 
prin tractat spre a asigura autono
mia administrativă a Rumeliel orien
tale nu sunt âncâ aduse la îndepli
nire. Aceste din urmă stipulaţii nu 
sunt sprjiuite de către cabinetele 
din Viena şi Londra. Aceste două ca
binete ştifi bine cu toate astea, că 
Rusia nu a consimţit să se desparţâ 
Rumelia de Bulgaria, decât cu con
diţie ca autonomia administrativă 
a Rumeliel să fie pe deplin asigu
rată. Neexecutarea acestor stipula
ţii desleagă cu violenţă, insă legal, 
pe Rusia de îndatoririle sale. Dacă 
cele doă cabenete doresc ca cestiu
nea orientului să se iuchiză, trebue 
ca dânsele să capete dela Turcia o 
conştiincioasă executare a tracta
tului.

Acesta este sensul iDstrucţiilor 
date contelui Şuvalof.

Cât despre Afganistan, contele 
Şuvalof va declara Engliteril că mi
sia generalului Stolietof a fost ho- 
tărită ca măsură de represalii iu mo
mentul când Englitara făcuse pre
gătiri resboinice urieşe in potriva 
Rusiei. Această misie a fost modi
ficată îndată ce raporturile dintre 
Englitera şi Rusia s’aü îmbunătăţit 
la Congres. Rusia a sfătuit pe emi
rul diu Cabul să nu intre in cioc
nire cu Englitera, şi contele Şuva
lof este insărcinat să ăducă la Lon
dra dovezi despre aceasta.

Mişcarea politică in Englitera.

Din Londra se scrie, cu dată de 
11 (23), cătră ziarele franţuzeşti, că 
opinia publică in partea locului fu
sese pregătită de căteva sâptâmănl 
pentrn o declaraţie de resboih in 
potriva Emirului afgau, aşa că şti
rea începerii ostilităţilor n'a produs 
Englejilor nicio emoţie. Luarea foar
te uşoară a strimtoril Kaiber pare 
de bun augur: numai dacă inten
denţa militară va fi la înălţimea sar- 
cinei sale, şi dacă n’o fi prea mare 
gerul, isbănda resboiulul se crede in 
Londra că ’I asigurată-

Masa cea mare a englejilor este 
adăpată in destul cu ideea presti- 
julul britanic, aşa că merge la si
gur, cumcă emirul şi oastea lui in 
curând vor fi puşi pe goană şi sfă
râmaţi. Partizanii guvernului scot 
la iveală ingrijirea cu care au fost 
conduse pregătirile militare. Oştirile 
grămădite la graniţe sunt mal în
semnate decât oştirea care a des-

barcat in Crimeea : artileria este de 
patru ori mal numeroasă.

Organele autorizate ale guvernu
lui, adică lord Beaconsfield, lord Cran- 
brook şi lord Lytton, reduc cu toate 
astea evenimentele Ia nişte proporţii 
prea modeste. Primul ministru a vor
bit despre trebuinţa de a se da stă
pânirii englezeşti nişte {graniţe şti
inţifice. Vice-regele Indiei, in pro
clamaţia sa fâgădueşte sâ respecteze 
independenţa Afganistanului ; insă 
□u ar putea nicidecum tolera inter- 
venirea niciuuul alt stat in aface
rile lui interioare. Este vorba deci 
a se reduce regatul la treapta de 
tributar, şi cu aceasta a se anexa 
saü ocupa câteva poziţii strategice 
neapărate. »Times*, care in aceste 
împrejurări e uu fel de taler cn doă 
feţe, cere acum sâ se ia cât se poate 
mal puţin teritoriü şi mal puţiuâ 
respundere.

Depeşa adresată de cătră secre
tarul de stat pentru India cătră lord 
Lytton, şi împărtăşită ziarelor la (9) 
21 noembre, este cu dibăcie scrisă. 
Este un fel de expunere foarte des
luşită a originelor certei actuale cu 
Emirul. Toată vina cade asupra lui 
şi indirect şi asupra Rusiei. Lordul 
Cambrook atribue o mare importanţă 
expediţiei dela Kiva. El aruncă a- 
supra guvernului d-lul Gladstone gre
şeala că şi-a înstrăinat pe Emirul 
Şer-Ali, nevoind s’asculte de po
veţele lordului Northbrack, care '1 
sfătuia sâ iuchee cu Emirul o alian
ţă defensivă. Şfârşitul depeşii este 
insemnâtor prin sprijinul asigurat 
lordului Lytton, pe care guvernul ăl 
acopere cu propria lui răspundere.

Care va fi atitudinea opoziţiei par
lamentare şi ziaristice in vremea 
acestei crizei Din partea leaderilor 
opozanţi, lordul Granville şi lordul 
Hartingtou, va fi plină de rezervă, 
el vor observa pe adversarii lor de 
aproape, aşteptând ocazia sâ se fo
losească de vreo stângăcie saü de 
vreo greşală, şi tot astfel ca şi dân
şii va face şi partea cea mal mare 
a partidului opozant. Capii nu vor 
putea insă sâ domolească nedisci- 
plina, ce domneşte in răndurile din 
urmă ale partizanilor lor.

Machina meetingurilor şi agita
ţiei populare s’a şi pus de pe acum 
in mişcare. Lord Lawrence se află 
in capul unul comitet, căruia d, Glad
stone ăl dă fireşte sprijinul sëü. Ve
chiul guvernator-general al Indiei 
şi-a atras din partea lordului Bea- 
consfleld, căruia i adresase un me- 
moriü, un răspuns pliu de o sânge
roasă ironie.

Iată o bucăţică din acest răspuns :
.Opiniile lordului Lawrence vor 

căpăta atenţia ce li se cade. Cât 
despre documentele reclamate de



T I M P U L V

dânsul, publicarea lor nu s'a putut 
ăjncâ face: numărul lor este prea 
mare, de oarpce îmbrăţişează o pe
rioada de ciusprezece aut.*

Adică, guvernul a priori lasă să 
cazâ asupra adversarilor sâl respun- 
derea ce li 
nimente.

cuvine m aceste eve- 1 acum 
! aspre,

nia publică şi in presa italiană. Deş 
ministrul d. Cairoli nu este atins 
d'a dreptul de către ziare, şi aceasta 
mal ales din pricina purtării sale 
cavalereşti cu prilejul atentatului 
insă sistema şi ministerul săA sunt 

obiectul unei critice foarte

Asupra unul punct insă lord Law-1 Aşa, bunioară. „Fanfulla* care
rence a căpătat satisfacţie: convo
carea parlamentului. Guvernul a ho* 
tărit să cheme camerele pentru zioa 
ne 5 decembre st. n.., Cu toate a- 
stea, ştim că o depeşe a Agenţiei 
Ha vas ne vestea mal alaltăieri, cum- 
că regina nu va deschide parlamen
tul. Se poate că guvernul britanic 
să fi revenit asupra hotăriri! de a 
da această satisfacţie cererilor opo
ziţiei, şi o fi voind să se folosească 
de drepturile ce’l acordă legea in 
privinţa vacanţei de trei luni a par
lamentului.

In orice caz după trei luni dela 
sesiunea trecută, parlamentul se va 
deschide. Cel d’ăntăl obiect al deli- 
beraţiilor va fi o cerere de credit:

este un ziar moderat, spune că a 
sosit vremea In sfârşit să se depăr 
teze stănga de la putere, iar „Ga 
zeta de Italia* desvoltă cu tărie 
aceasta teză Intr’un important ar
ticol de fond. Liberalismul excesiv 
al guvernulal este cu drept cuvânt 
acuzat că a dat frâü mişcărilor po
pulare şi că prin urmare trebuia 
neapărat să ajnngă lucrurile la nişte 
evenimente cum a fost atentatul 
lui Passavanti. Este vreme deci a 
se curma cu energie calea turbură- 
rilor populare, cari neapărat duc 
la aşa excese regretabile.

Din parte-le organele guverna
mentale, ca „Diritto* de pildă, caută 
să apere guvernul In contra aces-

este aproape inţeles lucru că chel-[tor atacuri, şi spre acest scop, nu 
tuelile de resboiA in Asia, regatul ştiA cum să fulgere mal tare pe
european le va purta. Visternicul 
englez va avea multă treabă. Reţe
tele încasărilor de pân’ acum sunt 
mal prejos de ce se prevedea. La 
ce va recurge? la împrumuturi, ori 
la sporirea datoriei flotante? saA că 
conservatorii *vor avea curajul să

sectarii socialismului. Secta aceasta, 
zic foile ministeriale, anti-socialâ 
trebue sfărâmată prin fier şi prin 
foc. Cestiunea este a se şti cum să 
se Înceapă goana contra acestei 
secte. Ceea ce Insă este de bun au
gur pentru Italia, este reacţia ce

acopere cheltuielile printr’nn spor J s’a produs in spiritul public italian 
de impozite, pecum de sigur liberalii după evenimentul atentatului, 
ar fi făcut? Vom vedea.

Viitoarea sesiune este a cincea a
parlamentului actual. Se va disolva [ Starea economicii iu America, 
oare parlamen ul in cazul când gu
vernul va fi încolţit de către o opo
ziţie? Adversarii guvernului, prin 
greşala lor chiar nu sunt in stare 
să dispute biruinţa in alegerile ge
nerale. Marele lor argument era 
reaua politică in Orient; astăzi insă 
Turcia trece pe a doua treaptă.

Mal mulţi sorţi de a resturna gu
vernul vor avea opozanţii atunci 
când va fi să se reguleze socoteala

Sub titlul „Starea financiară a 
Europei*, am publicat, după „Ies 
Débats*, intr’unul din numerile noa 
stre trecute, un articol interesant 
iscălit de d. Paul Leroy-Beaulieu 
Eminentul scriitor dă acum in a 
ceeaşl foaie un alt articol ca un fel 
de urmare a celui d’ăntâiA asupra 
stării economice in America. Ne gră
bim a reproduce şi acest important

cheltuelilor. De o camdatâ insă le Rrtico1 aI elaboratorului delà „Ies
Débats •*lipseşte programa ; vreo cestiune de 

politică intrerioarâ care să agiteze 
ţara nu este in acest moment la 
ordinea zilei, şi e foarte grçü a face 
să cază un guvern pentru o cestiu
ne de politică străină, mal cu sea
mă la inceputul unul resboiA.

Mişcarea (lin Italia

După cum spun ziarele din străi
nătate, mişcarea manifestaţiilor mo- 
narchice urmează sub toate formele : 
in teatre, pe strade, in intrunirl pu- o lecţie sau o gogoriţă, fiecine invocă

In mijlocul crizei industriale şi 
comerciale care de cinci ani acum 
întristează lumea întreagă, este in
teresant să studiăm situaţia unei 
ţâri mari, asupra căreia in deobşte 
avem numai date foarte vagi; voim 
a vorbi despre Statele-Unite din A- 
merica. Această tinâră ţară, ce me- 
reA creşte, are privilejiul rar că a- 
ţtţâ atenţia tutulor şi cu toate astea 
este cunoscută foarte mediocru’ Pen
tru unii este un model, pentru alţii

blice, pretutindeni. In Roma s’aA fă
cut două manifestaţii cu facle pen
tru regele, şi se vor mal face ăncâ 
până la sosirea regelui acolo, unde 
are să fie primit intr’un chip stră
lucit. Toate corpurile constituite, 
mari şi mici, trimit necontenit a- 
drese de felicitare regelui.

Atentatorul a declarat făţiş că a 
lucrat pentru partidul ce vrea să 
distrugă toate monarchiile spre a 
ajunge cât mal degrabă la o con
stituire socială. El personal, a zis 
că n’are nici o ură in potriva lui 
Humbert I; el a voit să omoare pe 
regele, ca reprezentant al unul prin- 
cipiA.

După cum e obiceiul In aceste 
triste împrejurări, mizerabilul a pre
tins că nu are complici; cu toate 
astea se crede că el este agentul 
unei conspiraţii vaste, şi se fac ne
contenit arestări pentru a se da de 
urmele el. Instrucţia se urmăreşte 
cu activitate.

Evenimentul atentatului a dat na
ştere unei reacţii put< rnice in opi-

exemplul ei, şi puţine persoane âşl 
dă osteneala s’o examineze d’aproape.

Nu voim a da altă dovadă despre 
cele ce spuserâm, decât numai ne
ştiinţa aproape universală despre 
adevărata situaţie economică a Sta
telor Unite americane. In privinţa 
aceasta, cele mal grosolane greşeli 
se fac ; s'a creat un fel de legendă, 
care necunoaşt^ absolut toate ţi- 
frele şi toate datele serioase. In cer
cetările economice ce s’aA făcut a- 
cum de curând in faţa comisiei Se
natului şi Cameril deputaţilor s’a 
arătat Statele-Unite ca începând să 
inundeze Englitera cu ţesăturile sale; 
astfel s’a căutat a se băga in min
ţile oamenilor temeri, cari de sigur 
sunt premature. Pentru a se con
vinge cineva, este destul a analiza 
comerţul exterior al Uniunii de câ
ţiva ani încoace. „Buletinul de sta
tistică şi legislaţie comparată*, dat 
la lumină de câtrâ ministerul finan
ţelor, ne procură toate informaţiile 
dorite.

Dela 1870 până Ia 1873 inclusiv,

importaţiile in Statele-Unite spori
seră intr’un chip ciudat, aşa că re- 
prezentaA, in acel din urmă an o 
valoare de 663 milioane dolari, din 
care trebue să deducem 21 milioane 
pentru importări de metale preţi
oase ; re mânea dar 642 de milioane 
dolari, adică peste 3 miliarde şi 200 
milioane de franci pentru importă
rile de mărfuri. Această sumă de 
importări pentru o ţară locuită de 
40 milioane de oameni nu era e- 
normâ : era numai a treia parte din 
importaţiile Engliterif, şi mal puţin 
decât importaţiile Franţei. Insă dacă 
ne gândim că Statele-Unite produc 
cu imbelşugare mal toate materiile 
prime şi mal toate articolele de 
mărfuri alimentare, că n'aA nevoie 
să cumpere din afară nici bumbac, 
nici lemne de construcţie, nici ce
reale, nici vite, această ţifrâ de 3 
miliarde şi 200 de milioane franci 
pentru importări in 1872 — 73 nu 
putea fi mulţumitoare.

La aceeaşi epocă, exportaţiile din 
Statele-Unite se ridicaA la 607 mi 
lioane de dolari, din care trebue să 
deducem 84 milioane de dolari pen 
tru metalele preţioase, remănând 523 
de milioane dolari, saA 2 miliarde 
şi 115 milioane de franci pentru 
exportarea de mărfuri. Să nu uităm 
cu toate astea că metalele preţioase 
sunt pentru Statele Unite o marfă 
ordinară in toată puterea cuvântu 
lui, pentru că locul lor produce mari 
cătâţiml de aur şi de argint: prin 
urmare facem o concesie opiniei vul
gare când deducem din ţifra expor- 
taţiilor Statelor-Unite valoarea me
talelor preţioase. O exportaţie de 
2 miliarde şi 115 milioane franci 
de mărfuri este de sigur foarte pu
ţin lucru pentru o ţară aşa de vastă 
ca Statele Unite, cuprinzând o po
pulaţie aşa de activă, aşa de indus- 
trioasâ şi ingenioasă, şi nişte avuţii 
fireşti in cătăţime şi in varietate 
nenumărate.

Până in 1872— 1873, importaţiile 
in Statele-Unite treceaA peste ex
portaţii intr'un ch:p însemnat; pen
tru anul acela excedentul importa- 
ţiilor asupra exportaţiilor era cam 
de 1 miliard şi 100 de mii de franci. 
Era un bine oare, ori un răA ? A- 
ceastâ cestiune trebue retezată o- 
datâ pentru cititorii noştri; am de
monstrat că sistemul balanţei co
merţului este o nerozie, că in toate 
ţările din lume un oare-care exce
dent de importaţii asupra exporta
ţiilor este un semn de prosperitate : 
acest excedent găsind totd’auna ca 
contravaloare foloasele realizate de 
câtră naţionali asupra transportu
rilor maritimp, samsarlicurilor, comi
sioanelor, cheltuelilor de asigurare, 
asupra revinzăril chiar in străină
tate a mâifurilor exportate, foloase 
ce vin toate a se adâoga pe lâ 
valoarea declarată pentru exporta- 
ţiunl, şi cari in deobşte acoperă cu 
prisos sporul aparent ce se vede in 
profitul importaţiilor. O ţară care 
mal ales este productivă in metale 
preţioase are mal mult interes şi mal 
multă uşurinţă că ori care alta să 
importeze mal mult decât expor- 
tează, de oarece metalurile preţioase 
ieşind din minele sale sunt o contra
partidă naturală pentru excedentul 
importaţiilor de mărfuri.

Această indoitâ mişcare de redu
cere a importaţiilor americane şi 
a sporului exportaţiilor s’a accen
tuat in fie ce an dela 1872—78, şi 
a ajuns la culme in cel din urmă 
an cunoscut, adică in 1877—78. In 
acest din urmă exerciţiu, in adevăr, 
valoarea importaţiilor s’a ridicat nu
mai la 467 milioane de dolari in 
ţifrâ rotundă, din care trebue să de

ducem 30 milioane de dolari pentru In spre domeniul In care 18 
metalele preţioase, de unde nu ră- exercita cu mal mult folos 
mâne decât 437 milioane de dolari, dânşii şi pentru lume.
adică 2 milioane şi 200 de milioane 
de franci pentru importaţiile de măr
furi. Această ţifrâ este foarte mică 
pentru o ţară mare de 43 milioane 
de locuitori; o im porte ţie de 50 
franci pe fiecare cap este nsinsem- 
nătoare; in Englitera importaţia a- 
tinge 300 franci fiecare cap , adică 
de şase ori mal m ult; in Franţa 
trece peste 100 de franci, adică în
doit şi ceva; in Italia, care e o ţară 
nu tocmai imhilşugatâ, ţifra impor- 
taţiel este puţin mare decât a Sta
telor-Unite; până şi Belgia, această 
mică ţară, ce d’abia numără 5 şi 
jumâtata milioane de locuitori, im
portă mărfuri străine de 1 miliard 
şi 300 de milioane, adică trei din 
cinci părţi căt importă Statele-Unite, 
sa A pe fiecare cap de locuitor câte 
de cinci ori cât ele.

Este oare o simplă întâmplare că 
ţările cele mal netăgăduit avute, 
bunioară Englitera şi Belgia, sunt 
cele ce si importeazâ mal mult şi 
la cari importaţiile întrec regulat 
cu o sumă insemnată exportaţiile? 
Oare, tocmai din potrivă, după cum 
credem noi, nu e aci o dovadă că 
teoria economică a libertăţii comer
ciale este teoria adevărată şi bună, 
şi că vechile calcule asupra balan
ţei comerciale sunt numai nişte gre
şeli ?

Faţă cu importaţia lor aşa de 
mică, Statele-Unite înfăţişează astăzi 
o exportaţie insemnâtâ, ce sporeşte 
pe fiecare an, neavănd insă in sine 
nimic excesiv. In 1877—78, totalul 
exportărilor s’a ridicat la 722 mi 
lioane de dolari in ţifrâ rotundă, 
din care trebue să scoatem 27 mi
lioane pentru exportarea pietrelor 
preţioase, ceea ce lasă 695 milioane 
de dolari saA mal puţin de 3 mili
arde şi 500 milioane de franci pen
tru exportările de mărfuri. Aceste 
exportări intrec prin urmare cu 1 
miliard şi 300 de milioane aproape 
peste importările americane. Dacă 
nu privim decât deosebirea intre 
unele şi altele, dacă nu ne oprim 
chiar decât la desvoltarea şi pro
gresia exportărilor in cel din urmă 
ani, suntem aproape a crede că Sta
tele-Unite fac o exportare enormă. 
Dacă insă din contră, ne gândim 
mal mult, dacă comparăm exporta
bile Stâtelor-Unite cu ale altor po
poare mari, dacă nu ţinem socoteală 
de populaţia ţării, de nemărginitele 
resorginţl fireşti ce posedeazâ, ad
miraţia ne scade, şi ajungem a ve
dea că exportaţiile Statelor-Unite nu 
prea sunt tare însemnate, şi că cu 
o bună politică economică, ele ar 
trebui să fie mult mal superioare.
O exportaţie de 3 miliarde şi jumă
tate de franci nu reprezentâ relativ 
de cât 7 la sută din exportaţiile 
Marel-Bretanil şi este inferioară mij
lociei exportaţiel franceze pe vremea 
perioadei de cinci ani 1871—76.

Cu totul departe de a ne mira 
că Statele-Unite exporteazâ atât de 
mult, ne putem intreba cum se poate 
de nu exporteazâ mal mult decât 
atâta. Având aproape monopolul pro
ducţiei mal multor materii prime 
cele mal neapărate, precum bum
bacul şi petroliul, având avantaje 
însemnate pentru producţia grâului 
şi cârnel, afară de astea, înzestraţi 
cu o activitate excepţională şi cu 
un geniA mecanicesc extraordinar, 
americanii ar trebui să aibă o ci
fră de exportaţii mult mal ridicată; 
însă ar trebui pentru aceasta, să 
consimţâ a importa o mal mare câ- 
tâţime de producte străine, şi să'şl 
Indrepteze activitatea lor Întreagă

Daca vom percurge nomeoij 
cea lungă a exportaţiilor ame 
vom vedea că obiectele niJ 
turei ocupă un loc de a doafl.
In acea listă. Din 3 miliarde-* 
milioane de franci aproape d 
furi exportate, avem mal ănl 
deducem 180 de dolari, sai 
milioane de franci, pentru u ' 
gur articol : bumbac saA lână .* 
bue să mal scoatem apoi 18? 
lioane dolari, saA 910 milioaţ 
franci, pentru cereale şi fâiii 
astfel am trecut peste j urnă tal 
exportaţiile Uniunii. Dacă maici 
tem apoi ăncâ 70 de milioane 
lari (350 milioane de franci) f 
exportarea vitelor şi cârnurilor < 
pete ori conservate, 17 mi 
dolari (85 mii. de franci) p 
unturi şi brânzeturi, 40 mij 
dolari (200 mii. de franci) p 
peşte saA conserve diverse, 29' 
dolari (145 mii. franci) pentrnl 
tun, 50 mii. dolari (250 mii. frţ 
pentru uleiuri minerale, reşină 
rebentină, păcură, 12 mii. de 
lari (60 mii. de fr.) pentru ui 
vegetale, grăunţe şi altele aşj 
nea — dacă scoatem acestea, 
scos şase din şapte părţi ale es 
taţiilor americane. Ar trebui să 
adăogăm Ancă şi alte materii t 
saA alte producte vegetale a ci 
exportare nu este aşa de importa 
dar cari toate la un loc, ajunţj 
un total destul de ridicat: cărbl 
de peatrâ, pieile, argintul viA, s| 
toasele, zaharul brut şi altele. Uj 
toate aceste deduceri, ce răi 
din toată exportaţia americanâii 
tru singurele obiecte fabricate? f<şKi 
puţin Jnsru. Belgia, căt e de 
relativ, exporteazâ mal multe 
bricatJ decât Statele-Unite 

Cât sgomot nu s’a făcut In 
vinţa pretinselor exportări de bi 
bacuri americane In Englitera ? i 
fel, totalitatea exportaţiel am1 
cane de ţesături de bumbac s’a 
dicat In 1877—78 la ll,43o | 
dolari, adică mal puţin de 5a 
milioane de franci, In vreme ca 
glitera exporteazâ bumbacurl apre ( 
de 2 miliarde. Şi unde merg ai 
58 de milioane fr. de bumbaf 
exportate din Statele-Unite ? In 
merica de meazăzi sad In Amer 
de mijloc, şi mal ales In Ma 
unde drepturile de intrare s 
foarte ridicate şi unde frauda i 
partea americanilor este foarte1

I

şoarâ. Cât despre exportaţiile 
bumbacurl americane pentru Eng'foi 
tera, ele, după tabelele vamel bjl 
tanice, aA atins suma de 2—3 nj 
de franci. Iată cum cifrele conţi 
zic legenda. In 1877—78 export- 
rea totală a lânurilor america* ’ 
cu destinare pentru toate ţinutuif 
lumii, a atins suma de 438,000 L 
lari (2,200.000 fr.) Exportarea jT  
şine de fler despre care s’a vorfl 
mult, n’a trecut peste 1.650,01 | 
franci; a tuciului, 1,400,000 fr.,F 
a locomotivelor 5,100.000.

Este un adevăr netăgăduit că e r  i 
portârile din Statele-Unite in obiec 1 ! 
fabricate sunt aproape nule. Cau: j 
acestei stări de lucruri, este prl - 
tecţionismul, care pentru americai 
este o cauză de amorţeală. RejE K* 
pingând toate articolele străine fS 
chiar pe jumâtate elaborate, dănş 
şi-aA făcut mult mal grea fabrici ţ j  
ţia tutulor maşinelor, tutulor deo 
sebitelor instrumente in cari el el 
celeazâ.

Tot astfel este şi cu marina a-s,\ 
mericanâ; proteoţionismul, in lo* 
d’a o ajuta, a slăbit-o şi ruinat-©.



f<6—77, veloarea obiectelor j le M. V. R. a reînviat virtuţile străbune i 
ite se impărţeă astfel intre l 'n 'n'ma fiilor săi, şi că a reluat peste 
al naţional şi cel străin • IDnnSre ca,ea străbătută de Divnl ¡Trajan

H  1,000 pentru cel d’ântăl ai ?i de Miroaa-°9l-Mara- în frnntaa 
i j . . .  j  j  i . ’ \  | lor romăne, pentru plantarea principiilor

t  ,JS1 oan* 6 0 ar P*nt'ru cel I oivilizaţiuneî printre popolit din Orientul
Hcilea; in 1877—78, g&sirn 146 Europei.

. ujfrentru cel naţional şi 307, 
cel str&in; acest din urmă deci 

. i i  este două din trei părţi mal 

. 11 transporturi din importare, 
tlrţia este ăncă mult mal nefa-

Îlă vaselor americane pentru es- 
e. Valoarea esport&rilor se 
băţea precum urmează in anul 

NA—77 : 156 milioane de dolari 
«eavilonul american şi 515 mi- 

sub cel străin. In 1877 — 78 
4||rţia e ăncă şi mal nefavora- 

esportările sub pavilonul ame- 
se suiail la 159 mii. de dolari; 
lui străin atingeau 557 mii. 
ilari. Pavilonul naţional trans

l a  numai 22°/o din esportărl, şi 
¡toate astea pavilonul naţional 

ibiectul unei insemnate pro*

altă prin urmare din acest 
că sistemul protecţ onist la 

anal mare doză cunoscută, n’a 
ftşt marinei precum nici indus 
■ americane. Comerţul esterior 
gatelor-Unite este restrâns, es- 
¡ţiile nu consistă de căt din 

V rI a mentare şi din materii 
| ie, şi acest trafic se face trei 

oft (patru părţi sub pavilonul străin, 
u: istă esperienţă ar trebui să in* 

1 pe Statele-Unite şi pe alte 
„|ar fi vreme ca cele d’ăntăl să 

i Snntoarcâ la libertatea comer- 
ă, iar cele d’al doilea să nu o 
■seaseă cumva.

Călătoria M. Sale la Brăila.

iprţl, la 14 Noemvre curent, M. 
Domnul, însoţit de d-nil ins* 
general Davila, colonel ad* 
Fâlcoiann, din corpul de stat* 

r, adjutant locotenent-colonel 
|S şi d-nil prefecţi al poliţiei 

|alel şi al districtului Ilfov, a 
diu Bucureşti in dimineaţa 

f zile pentru Brăila, spre a trece 
in revistă trupele decise a 
in Dobrogea prin acel punct, 

enul princiar a sosit in gara 
a la ora 9 dimineaţa, unde A.

a fost întâmpinată de d. 
Etru preşedinşe I. C. Brătianu, 

pornise din Bucureşti cu tre- 
[accelarat din ajun, d. general 

lescu, comandantul divizinnel 
nată Dobrogel, toţi comandau* 
nperiorl, autorităţile civile ale 

^|ţictnlul, o companie de văuătorl 
uzică şi drapel,|o companie din 

Ia naţională şi un imens pnblic 
.Jlrapluse gara şi împrejmuirile el, 

]re salută sosirea Măriei Sale cu 
|e cele mal frenerice şi entu-

Lpă trecerea pe dinaintea tru
de gardă, A. S. B. fu intăm- 

[ţă, la intrarea in sala de re- 
lune a gărel, de d. primar al 
tini Brăila, care pronunţă urmă* 

discurs:
Măria Ta,
numele cetăţenilor BrăilenI, salnt cu 

c | jet venirea Măriei voastre in cetatea

r' ă. Sosirea M. V. R. in mijloenl uo- 
in împrejurări ca cele de faţă, ne 

41 oră mnlt dorita ocazinne de a vă pre- 
• t omagiale noastre şi de a v8 exprime 

tndele simţiminte de devotament şi 
1 ' loştinţă ee v8 păstrăm pentrn virtu- 

• patriotice, bărbăţia şi inţelepcinnea 
jP  ore aţi condus armata in lnpta pen- 
. H udependinţa ţ8rel.
' i|j altele voastre simţimente, abnegaţiu- 
! J ca care aţi răspane la sacrificii, ori 
t | Ite ori datoria către şară vi le-a cerat 
>1 rea şi fericirea ce aţi împărtăşit in 

I cana en noi, a întărit legătnrile diu- 
j  raţiune şi M. V. R., ast-fal in căt 
] nea şi domnul fac astăzi nn singur 

in sufleţit de o singură inimă. Ţara 
1 "ite măndră că providenţa ’Ia  rezer- 
I  Ţoricirea de a vedea că sub auspicie-

TrecSod in posesiunea Dobrogel, unde 
urme neperitoare atestă că ea ne-a apar
ţinut odată, Romănia îndeplineşte astă-zl 
nn act, nn de cucerire, ei de revendicare.

Romănia are in această parte a Orien
tului o mare misiune de indeplinit. Con
tinuând opera incepntă de străbunii săi, 
dară întreruptă de secol! de barbarie şi 
de întuneric, Romănia nn aspiră la altă 
victorie decăt la acea a cncerirel morale, 
prin plantarea in inimele populaţiunilor 
din Dobrogea a simţimănteler şi ideilor 
generoase ce cararacterisă pe popolol ro- 
măn.

Drapelul s8fi triumfător pe cămpnl de 
luptă, al independenţi, poartă cu sine de
viza : Justiţie şi libertate, fundamente ale 
tutulor societăţilor civilizate. El va făl- 
făi mândru şi peste câmpiile Dobrogel şi 
peste ţărmil Măre! Negre, annnţănd lu
me! din acea parte că o nouă eră i se des
chide, eră de liber* ate şi de prosperitate.

Bucuria noastră ar fi fost îndoită dacă 
am fi putut astăzi să supunem şi M- S..R. 
Doamnei omagiele noastre sincere şi să ’I 
exprimăm profundele simţimente de dovo- 
tament şi de recunoştinţă ce ’I păstrăm 
pentrn stăruinţele fără preget ce a de
pus la [vindecarea şi alinarea rănilor şi 
suferinţelor oştenilor noştri.

Să trăeştl Măria Ta 1
Să trăească Măria Sa Doamna!
Să trăească armata romănă!
La care M. S. R. Domnul bine

voi a răspunde:
Sunt foarte simţitor de frumoasele cu

vinte ce ’ml adresaţi in numele oraşului 
Brăila, şi v8 mulţumesc. Am venit cu atât 
mal mare bucurie in mijlocul d-voastră 
cu eăt astăzi se va implini sub ochii voştri 
un mare act care va fi inscris in istoria 
noastră. Anexarea Dobrogel la Romănia 
va;deschidenn noii isvor de înflorire scumpei 
noaste ţ8rî, şi sunt convins că Brăila, prin 
importanţa sa comercială va lua astfel un 
mare avSnt de vieaţă şi prosperitate.

Vă mulţumesc şi in numele Doamnei, 
pentru simţimenttle de iubire ce ’I ex
primaţi. Ea ştie tot ce damele din Brăila 
afi făcut pentru răniţi, şi noi amăndol Ie 
mnlţnmim pentrn patriotismul şi abnega- 
ţinnea ce afi arătat in acest mare resbel.

După aceasta, d. preşedinte al 
comitetului permanent de Br&ila pro
nunţă urmctorul discurs :

Măria ta,
Trecerea triumfală a armatei romăne in 

Dobrogea a procurat cetăţenilor judeţului 
Brăila fericita ooaziuue de a aduce Alte
ţei Sale Regale omagiele lor de recunoş
tinţă şi de devotament pentrn faptnl mă
reţ al recunoaşterii independenţei Romă- 
niel, ea fruct al victoriilor repurtate de 
oştenii sub comanda marelui căpitan Ca- 
rol I.

Suntem măndri primind in mijlocul no
stru cu vil aclamaţiuni pe Alesul Na
ţiune! încoronat de victoriile strălucite 
culese pe cămpnl de onoare, şi satisfăcuţi 
de a vedea armata romănă trecând Du
nărea in Dourogea chiar in faţa Qhece- 
tulol de unde in anul trecut se aruncaţi 
asupra căminelor noastre bombele inami
cului.

Astăzi acele bombe aă dispărut, afi a- 
muţit prin virtutea militară a Alteţei S. 
R. căria Providenţa ’l-a încredinţat înalta 
misiune de a conduce Naţiunea Romănă 
pe calea incepntă de Marele Traian şi a- 
sieura neamului românesc un viitor stră
lucit in Orientnl Europei, sub glorioasa 
Domnie a Măriei Tale.

Să trăieşti Măria Ta 1
Să trăiască Augusta Elisabeta Doamnal
Să trăiască Romănia liberă şi indepen

dentă I

La care M&ria Sa bine-voi a res- 
punde :

Vă mulţumesc pentru cuvintele bine- 
simţite cu cari mS întâmpinaţi. Antăia 
bombă care a căzut in oraşul Brăila a 
fost semnalul rezbelului, şi bateriile din 
Calafat aă răspuns in aceaşl zi. Prin lap
tele de peste Dunăre s’a intărit indepen- 
dinţa şi mărirea ţărel, astăzi trecem Du
nărea pentrn a dona oară, insă in paoe 
şi linişte, spre a lua in posesiune o ţară 
pe care armata, prin vitejia sa, a căşti - 
gat’o pe cămpiiie Bulgariei.

Cuvintele Măriei Sale fură, pri
mite cu cele una Ivii aclamaţiuni de nu-
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.merosul public ce asista; după, a- 
ceea A. S. R. incălenă şi, insoţit 
de statul maior şl de populaţiunea 
imensă, care inconjura gara şi care 
n’a incetat urările sale in tot per* 
careul, se indreptă spre locul unde 
eraü aşezate trupele pe doué linii.

După trecerea in revistă s’a dat 
citire in corpuri înaltului ordin de 
zi, care l’am publicat in Nr. trecut 
al ziarului nostru.

După aceasta M. S. R. Domnul 
se puse in capul trupelor şi le con
duse imprejurul altarului divin in
stalat pe o movilă din apropiere, 
unde Eminenţa Sa părintele Melhi- 
sedek, episcopul Dunărel-de Jos, în
conjurat de un numeros cler, aştepta 
îmbrăcaţi in haine sacerdotale, spre 
a oficia nn Te-Deum şi a binecuvânta 
trupele ce urmaü a se pune in marş.

Dapă terminarea oficialul divin, 
A. S. R. trecu prin oraşul Brăila in 
capul trupelor, unde fu primit cu bu
chete şi coroane de fiori, ce ’I se 
arnncaü şi ’I se presintaü in cale, 
şi unde populaţinnea II salută cu 
urările cele mal frenetice. In mijlo
cul oraşului M. S. R. primi defileul 
trupelor, cari se îndreptară toate 
către port, unde se făcuse pregăti
rile pentru imbarcarea şi transbor- 
darea imediată. Acolo primăria ora
şului ridicase un arc de triumf şi 
toate bastimentele, împodobite cu 
pavilioanele tutulor ţârilor şi pur
tând in vârful catartulul principal 
pavilionul romăn, aşteptat! astfel 
spre a saluta trecerea pe ţărmul 
drept al Dunărei a armatei romăne.

La ora 12 din zi, M. S. R. Dom
nul sosi in port; se arcă pe basti
mentul „Ştefan cel Mare.* unde fu 
primit de d. ministru preşedinte, de 
Eminenţa Sa părintele Melhisedek, 
de autorităţile civile ale districtului, 
de notabilii oraşului Brăila, de dd. 
reprezentanţi ai companiei austriace 
de navigaţiune pe Dunăre, şi d. Fos- 
colo care a binevoit a pune le dis- 
poziţiunea guvernului mal multe ba
stimente pentru trecerea mal repede 
a trupelor in diferite pnnete.

încă de dimineaţă, pavilionul ro- 
m&n fălfăia pe malul drept al Du
nărei, unde se şi instalase nn biuroü 
telegrafic şi unde un numeros public 
dobrogean, musulmani, bulgari şi ro
mâni, cu toată intunacimea şi ume
zeala atmosferică acoperită de nori 
şi ceaţă, aşteptau cu nerăbdare tre
cerea trupelor.

M. S. R. Domnul asistă astfel la 
imbarcarea şi transbordarer celor 
ăntâiu trupe ce treceaü in Dobrogea ; 
la ora 1 după amiazl, un detaşament 
de roşiori, o companie de vônâtorl, 
o baterie de artilerie şi regimentul 
5 de infanterie de linie se aflaü tre
cuţi pe malul drept şi la acea oră 
bastimentul «Ştefan cel Mare* se pu
se in mers către acel ţărm. Ajuns 
acolo, M. S. R. ură călătorie bună 
trupelor, cari, cu drapelele desfăşu
rate şi intonând imnul naţional, sa
lutară cu cel mal viü entusiasm pe 
iubitul lor Suveran. După aceea E. 
S. episcepul Melhisedek dete bine
cuvântarea sa trupelor cari se pu
seră îndată in marş spre Măcin.

De acolo M. S. R. adresă o tele
gramă M. S. R. Doamnei, anunţând 
efectuarea trecerel trupelor, apoi se 
reîntoarse in portul Brăila, unde fu 
primit cu aclamările şi felicitările 
unanime ale populaţiunel, care a- 
ştepta nerăbdătoare pe mal.

La ora 2 */*, A. 8. R. se cobori 
din bastimentul militar, exprimând 
vil mulţumiri E. S. părintelui Mel
hisedek pentru sufleteasca dragoste 
ce a biue-voit să arate armatei, d-lul 
primar şi preşedinte al comitetului 
Brăila, pentru patriotica primire ce 
a făcut lnălţimel Sale şî armatei, 
precum şi d-lul Vrăbiescu, care ofe
rise locuinţa sa pentru primirea A. 
S. R., şi unde se şi pregătise un 
dejun, pe care M. S. R. nu la  pu
tut onora, fiind ora înaintată şi tre
buind a se inapoia, după itinerarul 
fixat mal dinainte, la Bucureşti.

Descinderea M. S. R. Domnului 
in portul Brăila a fost salutată cu 
21 tunuri ce s’aü tras de bastimen
tul „Ştefan-cel-Mare, şi, in fine, la 
ora 2 şi jumătate Alteţa Sa Regală, 
insoţită de d. ministru-preşedinte şi 
suita Sa, reluă trenul special caro

aştepta in port, şi porni spre Baca- 
reştl nnde sosi, in deplină sănătate, 
la ora 8 şi jumătAte seara.

In garele Buzăfi şi Ploeştf, M. S. 
R. Domnul fu întâmpinat de autori
tăţile civile şi militare ale locali- 
tăţel, detaşamente de dorobanţi şi 
guardă naţională cn muzică şi dra
pel. Garele împodobite cn arcuri de 
triumf şi iluminate cu facle, era ii 
pline de nn numeros public care 
aştepta spre a exprima patrioticele 
Sale felicitări, la care Alteţa Sa 
Regală a bine-voit a răspunde prin 
mulţămirile cele mal simpatice.

In gara Bucureşti, M. S. R. a 
fost întâmpinat de I. P. S. S. Mi
tropolitul Primat, de d. ministru de 
interne şi mal multe alte persoane 
de distincţinne, esprimănd lnălţimel 
Sale Regale cele mal călduroase şi 
patriotice felicitări.

C R O N I C A

Numire. — D. G. Picipio, vechili inter
pret al fostei agenţii diplomatice a ţârei 
la Conetantinorol, este numit, cu incapere 
de la 19 octombre trecut, in funcţiune 
de interpret al legaţiunel din Constanti- 
nopol.

D. Nicolae C. Iacovache, directorul pre- 
fectu rel judeţului Suceava, este însărcinat 
să înlocuiască pe d. prefect pe lingă con
siliul judeţean, pe timpul absenţei d-sale 
In judeţ.

Sunt nomiţ! şi transferaţi:
D. Al. Pastia, sobprefec la plasa Prutn, 

din judeţul Covurlui, In localul d-luî Las
car Cernat, demisionat.

D. G. S. Bălăci ann, actualul comisar 
poliţienesc de la coloarea de Galben din 
oraşul Ploeştl, în asemenea calitate la co
loarea de Roşu, acelaş oraş, in locul d-lui 
Gr. V. Porumboiu, transferat.

D. Grigorie V. Pornmboiu, actualul co
misar poliţienesc de la coloarea de Roşu 
din Ploeştl, în asemenea calitate la co
loarea de Galben, acelaşi oraş, in locul 
d-lul G. S. Bălăceanu, transferat.

Comuna rurală Lada, din judeţul Te
leorman, este autorizată a percepe două 
zecimi asupra impozitului fonciar.

*
Numiri în Dobrogea. — D. Nicu Catar- 

giu, este numit comisar din partea gu
vernului in Dobrogea pentru a servi de 
intermediar intre autorităţile respective.

Un credit extraordinar de Iei trel-mil 
doue-sute, s’a deschis ministerului aface
rilor străine pentrn plata diurnei acestui 
comisar, pănă la finele anului cnrent, cal
culată a două mii lei pe lună.

*
Credite. — Un credit estraordinar de lei 

8,860, este deschis ministerului afacerilor 
străine, pentru plata diurnelor pe lunele 
noembre şi decembre anul curent, a per
sonalului care va avea să se ocupe cn oer- 
cetarea şi terminarea lucrărilor, pentrn 
pagubele cauzate prin faptul treceri! ar
matelor ruseşti prin ţară, precum şi cu 
pregătirea lucrărilor trebuincioase pentru 
comisiunea de lichidare.

Un alt credit extraordinar de lei ana 
mie opt sute cincizeci şi cinci, s’a des
chis pentru plata unor piese de mobile 
predate de d. Olbricb, tapiţeru), cu oca- 
zinuea cartiruiril in oraşul Ploeştl a Ma- 
jeetăţil Sale Imperatorulul Rusiei şi a sui
tei imperiale in anul 1877.•

La Petersbnrg s’a descoperit o impor
tantă conspîraţiune nihilistă. De c ăt-va 
timp guvernorul provinciei Yeniseisk, in 
Siberia, era înştiinţat că o rescoală tre
buia b& se facă; esilaţil din Siberia şi cău
tătorii de aur din Krasnoe-Arks trebnia 
să ocupe casele din oraş şi să măcelăreas
că pe locuitori, dănd foc tntnlor stabili
mentelor civile.

S’aü făcut 20 de arestări.
„Pressa*.

D. Gaston Boissier, din academia fran
ceză, in «preumblările sale archeologice* 
expune faptul in modul următor :

Era o ladă destul de mar*, aşezată in- 
tr’un fel de firidă „nişe* d’asupra unei 
uşi; acea ladă conţinea un mare nnmăr 
de tăbliţe „stabnlae* pe cari Romanii 
scrieali ciornele «bronillons* hârtiilor lor 
de afaceri, micele scrisori neînsemnate, ăn- 
tăiul concept al operilor ce compnneafi, 
şi intr’an cuvânt tote lucrările curente, 
oprind pergamentul şi papyrnl pentrn scrie
rile pe care voiai! să le conserve defi
nitiv.

Aceste tăbliţe se copuneatt obicinuit din 
donă safi trei scăndnrele subţiri de lemn, 
legate una de alta in felnl scorţelor unei 
cărţi, şi acoperite pe faţa lor din lănntro 
en o patnră uşoară de ceară; pe această 
ceară scrieatt cu o sulă de fer.

Şi totuşi aceat material aşa de fraged, 
aşa de gingaş, aşa de puţin menit pentrn 
a dura multă vreme a putut trece, fără 
a fi nimicit, orin întâmplări de tot fel ol, 
de care nici marmora niol f rai na s’uB 
putut apăra.

Or cine sa intreabă cum acele leoini- 
şoare şi acea ceară nu aii fost mistuite 
in mijloenl nnnl oraş in flăcări şi inecat 
sub ploaea de glod şi de cenuşe arzătoare 
care acopereatt toate casele; mirarea creşte 
ăncă găndindu-se cine-va cnm, după acea 
înspăimântătoare întâmplare, ele aă putut 
zace opt-spre-zece secole in intnneric şi 
in umezeală fără a peri cn desăvârşire.

Este adevărat că tăbliţele de la Pompei 
nu ne aâ venit de căt in proastă stare, 
ceiace nu va surprinde pe nimeni. El) nn 
mal alcătuia!!, când s’a găsit de căt o a- 
donătură de cărbuni calcinaţi şi abia fură 
atinee de razele acelui soare pe care de o 
mie opt-sute de ani nu’i mal văznee, că 
să'şl prinză de veste că să topeafi din toate 
părţile şi că se sfărimeaii la atingerea ae
rului.

A trebuit o ingrijire nespusă pentru a 
aduce la Neapoli, acele nestimate |rem i- 
şiţe ; acolo, in acele stabilimente unde luc
rează en o minunată răbdare la desfăşu
rarea şi citirea foilor de papyrus de la 
Herculanum, s’afi apucat de a despărţi 
tăbliţele una de alta, dea adunat bncăţile 
risipite, de a le deschide, şi acolo nnde 
căldura nu topise ceara, de a desţifra ur
mele lisate de sula de fer.

Iu urma urmelor izbânda a fost mal 
mare de c it  se poate spere, mulţumită 
d-lul de Petru, dibaciul şi învăţatul direc
tor al muzeului de la Neapoli, care a sus- 
veghiat lucrarea şi care după isprăvirea 
el, a împărtăşit cel d’ăntăl publicului re
zultatele obţinute.

Acel bauchier roman, după socotelile 
sale, era foarte bogat şi făcea aproape a- 
celaşl operaţiuni ce se fee şi astăzi.

EI da bsnl cn dobănz! destul de buni- 
şioare. Venea in ajutorul industriei şi al 
negoţului. Intr’nn cuvânt el era aceeace 
se numeşte „un om folositor*.

*
Falşifuători de ruble.— In urma unul a- 

viz telegrafie al poliţiei din Liov către 
cee din Cernăuţi, că din Liov ar fi plecat 
cu trenul spre Cernăuţi doi indivizi, sus
pecţi de falsificare de ruble, poliţia din 
acest din urmă oraş a pus păna pe cel 
doi iodivizl intr'nu hotel in noaptea de 
17 spre 18 c. Făcându-li-se perchiiiţie, 
s’a aflat la el 78 bncăţl de bani de hâr
tie falsificate de câte 24 rnble, şi alte 
hărţii suspecte. Arestaţii se chiamă David 
Dunaievski şi Leon Zavatovski, şi afi paş- 
poarte americane, eliberate pe numele ce
lui din nrmă, dar in realitate par a fi 
ovrei din Rusia. In aceeaşi noapte ăncă 
nnnl dintre el, Dnnaievski, a încercat să 
se sinucidă, rănindn-se grav cu cuţitul la 
găt, dar e ăncă in viaţă.

BIBLIOGRAFIE
N. C reţnlescn. — Anatonia de-a 

crip tiv ă .  Voi. 1 Osteología, Arthrolo- 
gia, Miologia.

D I V E R S E

In urma unui incident întâmplat mer
cur! seara la eşirea din teatru intre d-nil 
G. Filipeecu şi N, Manolescu, nn dnel cn 
pistoale a avut loc azi dimineaţa: patru 
focuri ai! fost preschimbate şi aflăm că 
din fericire nici anul din adversari! n’a 
fost atins. *

Condica socotelilor a unui bancltxer romăn. 
— S’a descoperit nn de mnlt la Pompei 
condica socotelilor a nnnl bauchier din 
Roma veohie.

Conform notificării a binronlul principal 
de loterie Ieenthal Co. in Hamburg publi
cată in ziarul de azi, tragerile loteriei de 
ban! germană se inorp la 11 Decembre a. 
c. Considerând participarea extraordinare de 
care ee bucură această loterie in ţară, cre
dem că notiţa de faţă e de interes.—Gu
vernul Hambnrgian garantează că pănă 
acnma pentru plata eeaotă a totor câşti
gurilor cn toată averea Statolnl. Fiindcă 
llambnrg după oum e cnneecutee enumere 
intre oraşele cele mal bogate din Germa
nia, apoi negreşit eă asignranţa ce oferă 
e destul de suficientă, şi pntem deci re
comandă pe această loterie de stat ea 
solidă.
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In curênd ta eşl de sub tipar:

CALENDARUL

RESBOIULUI
PE ANUL 1879

Cu o nmltinm ie illnstratii.

o
Seconde série. — No. I.

De vôndare In thioseurï, la toţi 
debitanţl de (Jiare şi Ia Tipogrofia 
Thiel ó" Weiss In Bucurescí.

Preţul ftO bani,

PREŢUL 50 BANI
Comande se primesc de acum în

ainte la Tipografia Thiel <(• l Vei sa.
Anunciurl vor găsi In acest calen

dar cea mal mare întindere.

MAI MULTE MII DE

Bibliotheca poporului român
c o t l e c t i u i t i

P O E S I I  V E C H I
Volumul I, Conţine 316 feţe. 

BANI  50 E X E M P L A R I U L  
De vêndare la tóte Librăriele din ţâră

O i

¡unt de vêntjare. A se adresa Ia Tip. 
Thiel & Weiss, Palatul „Dacia.*

s& '*—r,<nj

A S T H M E
C I G A R E T T E  I N D I E N N E

CU CANNABIS — INDICA
D e G H 7M A U L T  & G1", p h a r m a c is t !  Ia  P a r is

Este d'ajjuneă d‘a aspira Tumulii Clgaretrloru cu Cannabia indica, pentru a Tace se dis
pare asthmulu celfi mal violent A, tuaaea ttervdaad, rigufeala, atingerea »*ocef, 

nevralgiile faciale, inaomnia 9! pentru combatterea phthiaiel laryngea, şi toate affec]iiinlle 
câiloru resplratdre. — Fie care dgaretti porţi aemnâtura GRIMAULT 6 C”

Depositu in principalele Pharmacii.

maladii" de peptu~ curarissite prin

S1R0PU D'HYPOPHOSPHITU DE CALCE
de GRIMAULT et C“ , Pharm  acîştţ la  P a r is

%
Accstii Siropu produce in totu de-una resultaturile celle mai rapide şi «  
lle mai sati&facâtore. Publiculu este inşelatu cându nu ii se d& unu FIa -w* 

comî ovala şi unu Slropu rosatiî cu semnătura GRIMAULT et Cl°. 
liIu calme<jă tussea, face su dispare Sudorile nocturne, curariseşc

rJBronchitele, Catarrhele, Răguşelile, Consompţiunile, Phthisia şi opreşce 
\MFrigurile lente care distrugù forţele bolnavului.
V  D epositu  in  p r in c ip a le le  ph&rm&ciL w ]

L o t e r i a  germană de bani
Tragerea la 11 Decembrie anul corent s. n.
Guvernul Hamborgian, conform deci ai unei din 10 Octombrie 1878 a aprobat din nod acostă 

mare loterie 'e a l, prin armare acdstă lot* ri» eciai&nd de 100 de ani are loc acuma la 
al 275-lea e o 1 Controla guvernului Hamburgian no priveace numai pe emisiunea iosel«»r 
ci se întinde şi supra trageri or oferăndu-se ast-fel fie-câr I din t6te puntele de vedere 
»siguranţa cea n ai suficientă. Şi pentru p'ara tsactfta căşiiguii’or guvernul Hamburg an 
g ran e<Jâ cu t6tă averea Statului. A 276-lea loteria germană de bani onnţine numai 
82.600 lose (de la No. 1— 82,600) şi conform programei oficiale de tragere 42,600 lose tre- 
bu* se să fie trase cu câştiguri negreşit, şansa de căşiig e deră fdrte insemiată căci mal 
mult ca jumătate a tutulor loselor eeieterne trebuesc să câştige. Cfiştigul cel mal mare 
care e de făcut în caşul cel mal fericit se urcă la

5 0 0 , 0 0 0  L E I  I S T O I
deosebit de até»ta mai sont de făcut urm&tórele preniinrl mari:

1 à franci 333,333 
1 à franci 1(56,(iWi 
1 à franci 106,666 
1 à franci 80,000 
1 à franci 66,666 
t A franci 53,333 
1 à franci 48,000

3 à franci 
1 à franci 
6 à franci 
6 à franci
1 à frarcî 

24 à franci
2 à franci

40.000
33.333 
26,666

20.000
16,000
13.333

10,666

3 à ranci 8.000
31 à franci
61 à
4 à frarcî

304 à f

■aud
6,666
5,333
4.000

ranci 2,666
3 à franci 2,000

şi mal multe iute c&jtigurl de Lei noi 1600,1838, 666, 400. 333, şi 266 etc. etc. in total 
conform menţii» irel de mei sus 42,000 c&jtigurl. '16 te 42,600 de câştiguri se trag in 7 
secţiuni de traged cari se sucotd repede. Circ doresce a mal participa la acdstâ loteria gran- 

didsă trebue să transmită înainte:
Lei noi 48 pentru i los întreg original 
« « 24 . jun i etate los întreg
« a 12 . un sfert los original

şi va priimi atañe! lósele comandate Iu origina). Observăm încă odată înadins prin acésta 
că preţul leselor e oficialmente hotârit şi că noi nu espediâm nici promese, bilete de participat, 
nici veri o altă efectă de loterie interzisă ci numai 1* suri fnginale p*nrru cari Statul 
garantc<}ă şi cari sunt ii vestite cu armările 8tstulu1. Jumătăţile şi sferturile de lose sunt 
asemenea losurl originale.

Costul loselor comandate se pó te transmite în bilete hipotecare rom&ne său în poliţe t r ’se 
asupra caselor de bancă francese, englese şi germane. Fie-cărel trâmiterl de lose îl ală
turăm gratis şi programa oficială a tutulor claselor, şi după fie-care tragere espediâm pe 
dată fie-cărui posesori de lose lista oficială a tragerii de unde »e constată resultatul tra- 
gerel esactamente. Sumele câştigate să achit de noi imediat după tragere sub controlul 
guvernului. 8tăm Iu relaţiunl cu case de barcă din tóte pitţele României şi suntem deci 
in posiţiune de a putea plăti câştigătorilor, sumele căşti gate in domiciliul lor aéü in oraşul 
cel mal apropiat şi chiar în soiul de monedă ce ar dori câştigători.

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

Biuroul principal de Loteriâ
J S E N T H A L & O

Hamburg (Germania.)
Scrisori din România sosesc la Hamburg în 70 ore. Core spor dăm românesoe, franţuzesce, 

italienesc*, engieres ce, g rece* ce etc. etc.

CADOURI PENTRU ANUL NOU.
LEŞ GRANDS MAGA8INS DU PRINTEMPS aii onAre a aduce Ia 

eunoscinţâ, că catalogul lor de crăciun a apărut acuma în limba fran- 
cesă şi germană.

Acest catalog conţine 48 pagini cu »enumerate ilustraţiunl a diferitelor 
soiuri de jucării, lucruri de aur, pielărie şi articole parisiene cu 
envelopă în Chromolitografie şi se trimite fie-căruia după cerere gratis 
şi franco.

Cererile pentru acest catalog să se trămită către

GRANDS MAGASINS DU PRINTEM PS
70, Boulevard Haussmnuu, in Paris.

NOUA 1NVENŢIUNE

PARFÜMERIE I W  BRDIENK
ED . P IN A U D

mmm »ID. t
* MAGA8INUL DE LINGEBIE DIN V1ENA

Cafea Victoriei (Mogofâi), Palatul .Dacia* (a doua prăvălie de lă  colţul Lipscani*.) j

. DESFACERE TOT Aii A . |
cu mare scădere de preciu

din cansa iramadirni calei mari ale marfnrilor.
Cele mal nnol si cele mal moderne

iT I»!SI aAMH
Săpun.............................................de IXORA
Essenţâ pentru batiste . . .  de IXORA
Apa de to ile tta ............................de IXORA
P om adfi.........................................de IXORA
O liu .................................................de IXORA
Praf de o r e i ................................ de IXORA
Cosmetic.........................................de IXORA
37, Boul ev ard d6 Strasbourg, 37.
Singurul Deposit allu Aspasiel Mignot.

Acel care cunosc Hapu
rile purgative ale doctornlnl I 
întrebuinţa îndată ce vor a- j 
vea trebuinţă de cnrăţenie. ! 
Ele nn produc desgnst nici j 

sl&biuiuue, căci, în contra celor-alte cu-1 
râţenil, acesta nn lucreză bine de cât când 
este lnată cn alimente bune şi băntnrî în- : 
tăritore, precum : vin, cafea, ceai. Fie-care ' 
'şi al.'ge ora şi prêuijal când 'I convine 
mal bine să le ia, in conformitate cn oca- : 
paţianile sale. Ostenéla pnrgaţinnel fiind pe 
deplin anulată prin efectul unei hrane bane, 
ea se pâte repeţi pe cât va fi de trebuinţă.

Cutii da 5 şi 2 Ir. 50 b. la Paris la doc
torul Dehaut şi la tôte farmacopeele. Să se 
ceră ca fie-care entie cărticica de 72 pagine, ' 
care conţine instrncţiile in tôte Hrubele. Să 
se ceră şi omanului in limba francesă doc
torului Dehaut, volumul de 400 pagine.

Deposit in Bucur- s«-î la Domnii I. W. 
Ziirruer, Ovessa, Schmtttan, Brnss, Rissdor- j 
fer şi Diuibovicl.

P R E C U  2VT
Fuste, Capote şi CostnmnrI de flanelă, Camisone, Ciorapi, Giletce, 
Brobddo, de lână şl de bumbac, PlapămI de flanelă, Camisone, Pantaloni 
şi foste de Piqnet de ărnă, Hăinuţe de copil, mantale de ploie de flanelă.

LINGERIE PENTRU BĂRBAŢI, DAME Ş I  COPII
Alegerea cea mal bogată şi mare pentru t6te clasele Societăţii.

OLANDA, CHIFFON; şi MADAPOLAM
In tdte lăţimile, in bucăţi întregi şi jumătăţi, provenind din fabricele cele mal renu

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

FEŢE DE MESE, ŞERV ETE,' PROSOPE Şl BATISTE
de orl-ce calitate şi mărime, batiste francese de lind, batiste brodate şi de den- 

,  tele, batiste colorate etc. etc. r».

GULERE SI BANCHETE PENTRU BARBATI SI M E
de oil-ce fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichos de den tele 

CORSETTE DE FRANCIA ŞI Ge RMMANIA, ROBES DE CHAMBRES,
D em ie-C a p o t s , L o ng- S h a w l s , Ş a l u r i d e  Ca c h e m ir  n e g r u .

Zestre complete de 8 0 0  fr. până la 5 0 0 0  fr.
Orl-ce comandă în ramurile lingerie4 şi broderiei se primes ce şi se va 

esecuta prompt in atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURăNT FICSAT

V
t*

Foste de flanelă francesă dif. col, a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lénft 1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4.50.
Flanele de bumbac 1.50, 8.75, 5, 7.
Flanele de 1ôd& 5, 6, 8, 12.
Brobóde de lână fină franci 3.50, 5, 7.50, 9.50.
Plapnmă de ldnă curată 18 până la 45 fr.
Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnrn dame, de flanelă a fr. 8.50, 14, 28, 38.
Camisóne de piqnet de 6rnă & fr. 4.50, 6.50, 8.50.

BEVOLVERE. RE70LVEBE. BEVOLVERß.
PUSCI DE VENAT ETC- ETC-

Pantaloni de piqnet de érnâ a fr. 4. 6, 8.25.
Foste de piqnet de érnâ a fr. 5, 7.50, 10.50.

Pertra anul noă nu se pot face mal plăcute 
şt In acelaşi timp mal f  ilositóre daruri de cât 
arm e,— şi atăt mal mult, dacă c ne-ra arercasie 
a'şl le procura cu pr< ţar in adevir escepţionale 
şi d'o caiiiate fără asemănare.

Marea nâstră manufactură la Provedinţă, R. I. 
este cunoscută dc un curs de ani In tdtă Europa 
pentru escelenţa şi superiorii iţea productelor, cari 
ce espediaiji din sucursala r óstra de la Liverpool 
cu preţurile alăturate mal jos şi Îs orice adresă, 
franco la locuinţă, pentru trămiterea sumei prin 
mandate poştale, bilete de bancă, saă alt-fel in 
In scrisori recomandate (de 6re-ce posta englesă 
nu espâdiază mărfuri cari să se p6tă plăti 
străinătate.)

fie-care obiect este Însoţit de garanţia ndstră 
pentru doi ani, şi noi ne ingagem a restitui banii 
plătiţi pentru orl-oe mat fă, care nu dă cea mal 

I deplină satisfacere.
PREŢUL CURENT

Revolvere cu 6 focuri, sist. Lefanchenx, sculptate 
in eben . . . . .  fr. 6 —

„ „ » > „ în ivoriü» 8 —
,  ,  ,  sist. Lefaucheux, in

crustate In ivoriü . „ 9 — 
„ ,  Buldog, foc central,

In e b e n ................. „10 —
„ „ „ Buldog, foc central,

în ivoriü . . . . ,
,  ca 7 foourl, sist. Smith Wesson, 

ca trăgător automatic . . . . ,
„ cn 7 focuri, sist. Smith Wesson, 

cu mărgele şi argintat . . . .  .
„ ou 7 foourl, sist. Bosenzi, ou tră

gător automatio, întorcăndu-se 
Întreg fără pedecă, cel mal in
genios sistem cunoscut, cu in
crustare de a u r ......................... ...

Carabină Flobert, de tir pentru Soc etate,
6 mm., sonlp'ată In nuc . . . „

„ Flobert, de tir pentrn societate,
8 mm. < b e n ......................................  22. —

Puici de vânat, cu doă ţevi, ţăva de 80 
centim< tre, cal. 16 pănă la 20 
(după plac) vrais chambres, vrais 
rubansang ais, cu gravară subiecte 
de vânat. ......................................>28 50

> duple Lefaucheux idem................ .... 34.50
> „ .  adevărate curele de

muiré, duble clef ataché . . . . ,
,  duplu Lefaucheux, ţâva 80 centim. 

dumas Bernard, double clef, sous- 
garde croase anglaise, gravare 
fnoruststion ............................. ...

> duble pescussion centrale, adevă
rate curele Bernard, 2 peded, sist.
Reylly ă coquille, gravură, sujet 
de chasse şi filet aur, â reforage 
Choleo Bore ditAmerirain (puşca 
cea mal magnifică oe esistă) . „ 122 50

Fie-care armă este îmbrăcate cu piele şi ga
rantată pe timp de doi ani.

E. H. ROSENZI &  Co ,
17, Brunswick Street, Liverpool, Angleterre,

Costume pentrn dame, de flanela francesa a fr. 32, 41, 58 şi 72. 
Mantale de plóie de îdnft fină a fr. 30, 38, 48, 65. 7T7
Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. 5, 6, şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, cn pept, gulere şi mánchete de Olandă (şi fără 

gulere) a fr. 7, 8, 9.50. -v- . .a*..
Cămăşi de Olandă fină a frjj8, 10 şi J5.
Cămăşi de Oxford EnglesescI cotor, garantate a fr. 4, 6, 8.50.
Cămăşi pentrn dame, de Chiffon cn gamitnrlşi brodârie a fr. 4,5, 6, 7.50. 
Cămăşi pentru dame, de Olandă simple şi cn broderie a fr. 5.50,

7.50, 8.50, şi 10.50.^
Cămăşi pentrn dame de Olandă cn broderii Béü cn dantelă fină, a 

fr. 12, 15, 18, 23. ______ _
« Cămăşi de nópte de dame séfl de bărbăţia fr. 5, 7, 9, 11 şi 17»»

Camisóne simple garnisite a fr. 3.50, 4.50 şi 5.50. 
Camisóne cn broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9.
Camisóne cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.50,11,14 şi 17.
Pantaloni pentrn dame, simple şi garnisiţi a fr. 3, 4, 4.50, şi 5. 
Pantaloni pentrn dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9.
Pantaloni pentrn dame, de Olandă fină cn broderie sóü dentóle a fr. 

7.50, 8.50, 10.50, şi 12. ____________
Faste de Costnme cn plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Foste Costnme cn broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50,9,11.50, 15.
Foste cn şiep cn plise, cn broderie şi cn dentelo afr. 8.50,11,15,18, 26.
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14. 
6 Gulere bărbătesc! calitate bnnă in__________________4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Mánchete calitatea I-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.

T .6 Galere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7.50.
6 Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50.
6 Batiste de linó adevărată cn tivnl lai a fr. 7.50, 9.50 şi 14.

.42.50 6 Batiste de linó cn litere brodate fin a fr. 15, 18 şi 22.
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4.

, 87 60 •  6 Batiste colorate tivite, calitate solidă a fr. 3, 4 şi 5.50.
6 Batiste de Olandă, tivite şi cu margini colorate a fr. 5, 7 şi 9.
Feţe de mese de Olanda albe de 6 persóne a fr. 5.50, 7 şi 8.50.
Feţe de mese de Olandă albe de 12 persóne afr. 15, 18, 26, 34.
Feţe de mese de Olandă albe de 18 persóne afr. 16, 28, 36. 48, 56. 
Feţe de mese de Olanda damast 24 persóne a fr. 33, 54, 69, 75.
6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 5. 6, 7 şi 8.50.

S P E C IA L IT A T E MADAME LUCIE
COnSETUKÎ PE 1IÜSURÄ —

Execută orl-ce cotnmandft do
corecturi pe măsuri cu preciurils 
cele mat moderate, asemenea mal
priimesce ori-ce reparaţiune de 
corseturî precum 9! spălatul ca 
din nofi.

t \  JÍ Se prllmeacu commande prin
poţtă trimeţlnd măsura.

Corset cuirasse, Corset ortho-
Doici ii Romanii Dedic şi Corecturi pentru Copil
Strada Academiei No. 25 lingă Rasca.

6 Şervete de Olandă damast a fr. 7.50, 9, 11 şi 15.
6 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 Bucată de pânză de casă 36 coţi a f r .  16, 18, 24.
1 Bucată de Olandă Bnmbnrg 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 Bnmbnrg 3 coţi de lat, 21 coţi de lung 

a fr. 35, 48 şi 63.

Se caută pentru Cancela: 
Roşiii, cn tucepere de 1 
1879, un local In cent:

caută pentru Cancelaria Comisiei de 
la Sf. Gheorghe 

centrul Coldrel.
Propunerile se priimesc în tdte (lilelo'de 

la ora 1—4 la Cancelaria Comisiei, Strada 
Academiei No. 13, unde se pot vedea con- 
diţiunile,

1 Bncată de Chiffon franţnsesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
1 Bncată de percail franţnsesc de 46 coţi a fr. 28, 28, 34 şi 42. 
1 Bncată de Madapolam a f r .  16, 19, 23 şi 33.
Mal multe de 1000 cotí resturl de pfinzi. Chitan, Oxford ai Pichel In oupíne de 5, 6,8,10 fl IB 
cofi, se viada mal alta (irte eltin, inefi numal pfinS otad se va sflr$i depositul aoestora.

MAgasinul de lingerie din Vionn
! Calea Victoriei, Palatul , Dacia*, (a dona prăvălie de In colţul Lipsoaniel). “i

Tipografia, Thiel A W*is>> Palatul „Daoia*


