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Cursul de Vlena, 29 noembre 
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Canal de Berlia, 1 decembre 
Acţiunile Cililor ferate romilne. 84 80 
Obligaţiunile romilne 6®/o . . 
Priorităţile C. fer. rom. 8% 
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Calendarul (filei 
Marţi, 20 noembre.
Patronal zilei : Intrarea in Biserică 
Răsăritul soarelui : 7 Ore 17 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 22 min. 
Fasele Ionel : lună nouă

PLBOA ̂ EA rRBNURIIiOR
BacarescI—Saceara 

Baourcscl. . , . 8.15 n 10.— 
Ploesol . . . . .  9.50 n 18.00
Bţ&ila............. 1.58 n 5.46
Tqeuci fl . . . . . 4.88 n
Roman.............. 9.06 4
9 uoeiivn,sosire , .18.08 j

i Beenrose—V erclorora
BuourescI . . . . . .  7.40
Piteşti . . . . . . .  10.18
SIAttia....................12.81
C^tiora . . . .  • . . 8.20 
Verciorova, sosire . . 6.— n

10,40 4
3— 46.80 n 
3.15 4 
6. - n

Saooara—nnoaresol 
Suceava . . . .  6.11d 6.46 d
Roman............8.45 4 12.80 a
Tecuci............18.30 u 6.10 j
Brăila............. 3.08 n 8.10 n
Ploesel................7.18 d
Bacuresol sosire 8.3o 4

Vercierova—BuourescI
Verciorova ....................11.36
Craiova................. ... . 3.—
Slatina...........................4.45
Piteşti............................7.03
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BacarescI—Qlurgla 
Bucuresol. . . . .
Giurgiu, sosire . . ,
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Giurgiu—Baeureael
Giurgiu ......................... 9.05 4 4.55 4
BucuretcI, sosire . , , 11.06t

Calaţi—Barbeşl
Galaţi............... 1.30 n 885 d 7.1
Bărboşi, sosire . . 1.65 n 9.— 4 ®-
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06 n

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi . . . . .  3.55 u 6.25 n 7 26<i 
Galaţi, sosire . . .  3.80 n 7— n. 8.—n
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jflfcŞI TELEGRAFICE
L E  . T I M P O I D I *

(Agenţia Havai)
(30 noembre, 4 ore seara)

Londra, 39 normbre.
7 . K^grafiat din Constantinopol: Said- 

ie numit ministru de comerţ, Ser- 
1 ministru de interne, Kurşid-paşa 
1 do justiţie şi Ciarnic-paşn mini- 
lucrSrl pnblice.
(ini Şnldhan s’a numit comandant 
[rmărieî din Siria.

Bombay, 29 noembre. 
munteni, duşmani englezilor, au 

Sumtoarea Khiber. Comunicarea eo- 
espediţie! este tSiatS ; convoinrile 

|  trebnit sa se întoarcă. Alte 
lezo-indiane s’utt trămis pentrn 

desbloccze ănteile coloane.
\  (I decemvrie 9 ore dimineaţa).

Pesta, 30 noembre. 
isia bugetar8 a delegaţiei anstri- 
ele Andrassy a ţinnt nn lnng 

li asupra situaţiei politice. EI a in- 
ra ţea fără poziţia ce a luat Austria 

ia, liniştea provinciilor mărginaşe 
OrUng^iel ar fi atârnat de vo- 
kilor mici. Dacă An„tria n’ar fi 
sudatul pentrn ocuparea Bosniei 

¡ovinei, cestia orientală s’ar fi pre- 
gr in toată întinderea el şi ar fi 

perinln! mai mari sacrificii de 
suferite prin această ocupaţie. Co- 
sdrassy a adăogat:
¡le, însărcinând pe Âpstria să li
nia şi Erţegovina, aii recunoscut 
iţea intereselor noastre in Orient, 
iclamat că mărirea şi puterea Au- 
it o tnbeinţă europeană.* 
uiţi deputaţi aH ficat interpelări 

Baratei ocupaţiei şi aă întrebat, 
emul are intenţie a anexa Bis- 

«t tţegovina, saă de a întinde ocu- 
flli şnă la Novibazsr. Corniţele An

ta răspunde măne.
Londra, 80 noembre. 

espondenţa dintre roşi şi englezi, 
B asupra afacerilor din Asia cen- 

!x0 ite o telegramă cn data de 9 Sep
ii stil nod, in care d. Qiere reeu- 
| ţ  dispoziţiele Rusiei in cestia Asiei 
1 aă suferit contra-lovitnră pin a- 
|  Eogliterel in criza orieneală; dar 
p  dispoziţii aă devenit earăşl pa- 

Oiers declară in această tele- 
ftă misia generalului Abramof la 
in este de cat provizorie şi covată

IbinI deln 1 decemvrie 8 ore seara.
Paris 1 decemvrie. 

,'ca pe De raia a Roşiei se accentnea- 
na pacific.

Constantinopol 1 decemvrie, 
negocieri fă  fost intre Englitera şi 
cu scop de a asigura o mal mare 
, a Eogliterel in afacerile Turciei.

Londra, 1 decern vi ie. 
ndbtone a ţinnt nn discurs, in care 
ştitiea lordului Beaconsfield in pri- 
jiboinlul afgan, cere *1 jadecă d8n- 

nedrept şi de natnră de a con- 
nol m dreptăţi cari vor adnc6 mina

’icial dela 2 decemyrie, 9 ore dîm*
Pesta, 1 decemvrie.

(misia delegaţiunl austriaca contele 
ijţ respunzend la diferite interpela- 
, zis; Ocuparea va înceta, indată

ce rezultatele, pe car! Earopa le-a avat 
in vedere vor fi atinse, indată ce Tnrcia 
ne va fi despăgubit pentrn aacrificiile noa
stre şi ne va fi dat garanţia, că starea, 
creată de Austria, nn se va strica. Man
datai, ce ni s-a dat de a ocnga Bosnia şi 
Herţegovina, na poate fi modificat de oăt 
prin consimţirea unanimă a puterilor sem
nata re tratatului de la Berlin.

In arma acestui disenrs, comisia a adop
tat budgetul ministerului afaceriior străine.

BUCUREŞTI
L u n i ,  2 0  (2) d e c e m b re .

N ’a tre e n t ăncâ destulă, vreme de 
când cu vestita  coaliţie  dela Mazar- 
paşa, ca să. u ităm  că cuvântul cel 
m are al acelei societăţi de esploa- 
tu re  politică, firm a pompoasă a Ma- 
zariştilo r e ra  : „L ibere alegeri.* So
c ie ta te a  se sdruncinase din tem elii, 
carul politic al s ta tu lu i se prăvălea 
de stăucl, condus de arbitrarii! şi 
v io lin ţă , casele pnblice se desfun
d aseră , im o ra lita tea  am en in ţa  să 
descom pună ţa ra  rom ănească, şi se 
g ăs iseră  M azariştil p rea-curaţl, oa
meni cu durere de inim ă pen tru  pa
trie , să  scape Rom ânia de peire. Nu 
avem  deocam dată loc, nici vreme, 
să ne in tindem  la istorisirea acestei 
vestite  soc ie tă ţi de esploatare po li
tică , pe care isto ris ire  ne am propus 
a  o face tocm ai după ce politica 
M azariştilo r se va incheia. A stă dată  
voim num ai a  am in ti celor dela Ma- 
za r-p aşa  s tră lu c ita  firmă cu care 
dum nealor şi-a ti deschis prăvălia po
litică , —  „Libere alegeri* — şi a o 
pune a lă tu ri cu u rm ătoarea  telegam â 
pe care a la ltă ie ri am  prim it-o din 
R im aicnl-Sârat, şi pe care din lipsă 
de spaţii) am  inserat-o in numărul 
tre c u t fă ră  niclnn com entar.

Ia tă  te legram a ;

«D. Al. P lngiro  fiul, da t judecăţii 
ea d en u n ţă to r al ingerin ţelo r p re
fectului in  alegerea colegiului al IV 
R .-S ăra t, probând c lar culpabilita
te a  prefectului, a  fost ach ita t. Ce 
se va face cu prefectul consta ta t 
cu lpab il?  Ce va face Cam era cu a*
1 g erea  d-lul Cristoforeann, alegere 
ce se dovedeşte a  fi fructul condam
nabilelor ingerin ţe prefectorale ? Rog 
publicaţi aceasta, să vază guvernul 
m otivul demisiei d-lul Plagino, şi 
C am era să ştie pe cine va primi in 
sinnl săO.

„/. Vtddoianu.*

Se ş tie  că d. llagino-fiu l a demi
siona t din postul de suprefect de 
R im nicul S ăra t cu ocazia alegerii ce 
a a v u t loc in acel judeţ, motivân- 
du’şi dem isia pe aceea, că un om de 
cinste nn se poate face solidar cu 
in g e rin ţe le  electorale ale regimului 
actual, şi că prin  urm are dem nita
te a  d-sale mi’l mal ia r tă  a  rem ăne 
in postul ce '1 ocupă. Guvernai rn-

dical, prim ind dem isia d-lul Plagino, 
{ insera tă  in ziarele opoziţiei, dete a- 
J cestora prin „M onitorul Oficial* un 

com unicat, iu care sa  spune că d. 
Plagino-fiul, va fi tras  înain tea ju 
s tiţie i spre a dovedi aţele  „pretinse 
ingerin ţe  electorale, ce lovesc in 
dem n ita tea  funcţionarilor oneşti cari 
s’ar face solidari cu ele.* Şi iu ade
văr d. Plagino fu dat) in judecată. 
D-sa îna in tea justiţie i aduse dovezi 
destule din care résultât culpabilita- 
te a  prefectului, dorin ţă  guvernului 
exprim ată prin com unicat fi satis
făcută, şi d, Plagino fu ach ita t.

Orloine se poate in treba  acum cu 
bun d rep t, dacă oamenilor dela pu
te re  le-a mal rem as m ăcar cea mal 
mică doză de cum inţie, de vreme ce 
ştiind că alegerea dela Rimnicul-Sâ' 
r a t  s’a făcut, ca to a te  alegerile ra
d icalilo r, cu ingerin ţe adm inistra
tiv e  făţişe, a mal cutezat a provoca 
scandalul dării d-lul Plagino in ju 
decată şi a se expune*Vifitèl la lovi
tu ra  ce le-a dat-o sen tin ţa  de achi
ta re  a suprefectulul dem isionat. Sen
t in ţa  de ach ita re  a d-lul Plagino-fiul. 
este  in acelaşi tim p o sen tin ţă  de 
condam nare a prefectului acuzat de 
in g e rin ţe  electorale şi a  guvernului 
radical, in numele şi după porunca 
căru ia  a lucrat prefectul. Cum ro
m âne prin urm are cn vorba cea m a
re, cu firma prăvăliei M azariştilor? 
A ceasta insem nează libere alegeri? 
In u rm a unei sen tin ţe  judecătoreşti 
in regulă, ca aceea a d-lul Plagino, 
dacă acuzăm pe guvernul radical de 
in g erin ţe  in a le g e r i, se m al poate 
susţine  că acuzarea noastră  este o 
aserţiune pasionată şi neîntem eiată? 
Şi nu cum va guvernul ne va mal da 
nn com unicat, p rin  care să desm inţă 
şi sen tin ţa  dela Rimnicul-Sărat? Ne 
putem  aştep ta  şi la una ca aceasta, 
dela nişte oam eni cari, mal lipsiţi 
de scrupulurî decât chiar doftorii 
ş a rla ta n i de pe la iarm aroace, aù 
av u t cute zarea (ca să nu zicem ade
văra tu l cuvănt ce li se cuvine) a ’şl 
in titu la  societatea lor de exploatare 
politică, cu numele de : „oamenii re
gimului virtu ţii.*

DIN AFGANISTAN

D. Archibald Forbes, corespon
dentul ziarului „Daily-News, pe care 
ăl cunoaştem din campania din anu] 
tre c u t, trám ite  ziarului sëü urm ă
to a re a  corespondenţă cn data de 21 
noem bre asupra luptelor dela Ali- 
Mujid.

„Azi dim ineaţă, in zori de zi ge
neralul Browne se afla pe micul şes 
dincolo de Iatnrud, observând înain
ta re a  trupelor. A nte-garda sub ge
neralu l Apleyard sosi cea d’ăntăit) ; 
după aceea aripa regim entului 14,

ja şa  num iţi S ikh s\ in urm ă aripa re- 
Ig im en tu lu l 81, numit, Q ueen’ apoi 

două com panii de saperl indigeni, 
u rm aţi d’o baterie de m unte şi de 
a r tile r ia  câlăreaţă a  lui Manderson. 
După ce trecu ră  to a te  aceste trupe, 
porni s ta tu l m aior in m arş-m arş 
spre fron t. Drumul pănâ la Shadi- 
Bughiar-Gleu este cam răă, d’acolo 
insă începe a deveni mal bnn. Un 
p ichet de cavalerie al inamicului se 
vedea pă muchia dealului 8hagai, 
insă d istan ţa  era afa ră  de bătaia  
arm elor. A nte-garda îna in ta  repede 
şi ajunse in curând la o înălţim e 
de unde se deschise la 10 ore un 
foc de tira lio rl asupra pichetului 
inamic, care, după o mică luptă se 
re tra se . Sub focurile necontenite ale 
inam icului, trupele îna in ta ră  merefi 
şi ajunseră dealul Shapai, de unde 
se vedea bine Âli-Musjidu], După ce 
prin focurile tira lio rilo r fu respins 
fron tu l, apucară la d reap ta spre a 
înconjura A li-M usjidul; iar detaşa 
m entele, care operat) in flancul stâng, 
ocupară fără luptă satul Lalla-Chena 
şi tu rnu l de pe dealul de dincolo de 
sa t. La amia zi, Ali-Musjidul trâm ise 
cea d’ântâiO bombă, care se sparse 
in aer. O a dona bombă, bine în 
d rep ta tă . sburâ peste capetele s ta 
tu lu i maior, trecu dincolo de Sbagai 
şi căzu la pământ fără să esplodeze. 
Trebui să se oprească pentru câtva 
tim p înain tarea trupelor, spre a a- 
ş tep ta  artileria  cea g re a ; artileria 
câ lă rea ţă  se folosi d’acest in terval 
spre a aşeza tunuri pe o înălţim e 
la dreapta noastră. F ortă rea ţa  Ali- 
Mnsjid respnnse Ia focul nostru, 
care începu să devie din ce in ce 
mal viii. In tr ’acelaşl tim p se auzi o 
canonandâ la stânga Ali-Musjidnlul. 
Unii credeaú că mişcarea de incon
ju ra re  a lui Macpherson a in tra t in 
operaţiune. Insă afganii din preajma 
Ali-Mnsjidulul âşt mânţineaO poziţiu- 
nile, cu toate că erai) am erin ţa ţl 
a tâ t  in flanc cât şi in front. A fga
nul respunserâ focul artileriei noa
stre călăreţe prin o canonandâ din 
Ali-Musjid, mal ântaifl cu tărie , dar 
iu urm ă mal slab.

La ora 1 tunurile cele m ari de 
calibru 40 erai) aşezate ; şi acestea 
c a  şi cele de calibra 9 ale lui Ma- 
genni in tra ră  in activ itatea. Tunu
rile  artilerie i călăreţe de pe colină 
fura inlocite cu bateria  de calibru 
9, ear cele de calibru 40 începură 
să opereze in contra poziţinnilor îna
in ta te  din dreapta ale afganilor. 
Tunurile afgane răspunseră focal in- 
cet, insă necontenit, şi trăg ea0 bine, 
m al ales cu tunuri de calibru 7, din 
fortul central. Pe la 2 ore o ghiu
lea de calibru 40 nem eri in acest 
fort, distruse o parte  din el şi a- 
duse la tăcere nn tun care era cel

mal indărjit. Acum ina in tâ  infan teria  
noas tră  acoperită prin focnl a r tile 
riei şi tiraliorif incepnrâ să urce 
poalele stâncilor prăpăstioase. La 
dreapta noastră se anzirâ puştile 
brigade! care inconginrase pe ina
mic. Curând după 2 ore infanteria 
ina in tâ  râpede. Brigada a 4-a alese 
partea inclinată din stânga ale văi? 
şi ’nain tâ  p rin tre  stânci spre Ali- 
Musjid, pe când brigada a treia  fă
cea acelaşi Incrn pe partea din dreap
ta . Când cea din arm ă stâncă de 
pe povârnişul din stânga fu trecută, 
deterăm  peste un teren  stâncos care 
se ’ntindea până aproape de poa
lele stăncel pe care se află Ali-Mus
jid ; tiraiioril înain tară meret) sup t 
nn foc foarte via din partea  ina
micului care era îm prăştia t pe po- 
vârnişele cele stâncoase. ln tr ’aceea 
in tra se  in  acţiune şi bateria  Ini Man
derson care înaintase de alungai m atr 
cel riulnl. P atru  tunuri inamice, care 
fuseseră reduse la  tăcere, işt reîn
cepură ac tiv ita tea; asemenea se iviră 
tunu ri şi in a lte  locuri. In aştep
ta rea  cooperării celor doâ brigăzi 
cari aveai) să înconjoare pe inamic, 
şi, fiind aproape de apusul soarelui, 
operaţiunile fură suspendate până 
adoăei. Se luară măsuri pentru a- 
pârarea poziţinnilor noastre şi t r a 
pele bivuacară acolo unde se aflat). 
Brigada a tre ia  luase o poziţinne 
care era foarte ap oape de fl meni 
d rept al poziţiunil dela Ali-Musjid 
şi la o d is ta n ţă  foarte îndemânatică 
pentru asalt. *

După o a ltă  corespondenţă din 
22 noembre a aceluiaşi corespon
dent, părăsiră afganii Ali-Musjidul 
in cursul nopţii, după ce baigada 
lui T y tle r ocupase strim toarea dela 
spatele lor. „Astăzi* zice corespon
dentul, „iuarâm  fo rtă re ţa  in pose
siune, fără o singură pnşcâturâ. şi 
se eai) dispoziţiuul pentru o noâ îna
in tare. Am luat dela inamic tu n u 
rile şi corturile inamicului. Perderea 
noastră a fost neînsem nată.*

REVISTA ZIARELOR

„Steaua României scrie urm ătoa
rele :

Preocupaţi de afacerile locale şi 
in te rne am fost lă sat să treacă mal 
mult tim p fără ca să analizăm si
tu a ţia  politicei externe in-noua fază 
in care a in tra t prin începerea resbo- 
iulul Anglo-Afgan.

Deşi tea tru l acestui răsboiă este 
in vechiul leagăn al omenirel in 
Asia; de şi deosebirea in tre  cel doi 
beligeranţi este colosală, aşa că nu 
putem să ne îndoim un moment 
măcar de rezu ltatu l acestui răsboiă, 
to tuşi el are o im portanţă particu
la ră  şi exercită o influenţă însem
nată  asupra politicei europene. Af.



ganisfcanul este acel punct de con* 
ta c t d in tre  elefan t şi balenă, pe care 
marele cancelar al Germaniei nu 
voia sft'l găsească in tim pul dife* 
rondului iscat in tre Anglia şi Ru
sia după subscrierea prelim inărilor 
delà San-Stefano.

Pentru acest cuvënt a ten ţiunea 
Europei este fixată nu a të t  asupra 
mersului acestui resboiu ci asupra 
consecinţelor ce el va avea.

Anglia să pare că este  h o tă ră t a 
se mulţămi pentru ea rna  aceasta cu 
ocuparea străm torilo r ce despart po- 
sesinele engleze de A fganistan, pen
tru  a se asigura con tra unei în tre
prinderi tem erare  a la Anibal saû 
Napoleon Bonaparte, cănd generalul 
Kaufman şi arm ata  s a , amplificaţi, 
a r  voi să incerce in tim pul ernel 
in tru  a invada Indiile.

Noi credem că Rusia nu va da 
pentru m om ent un a ju to r d irect 
em irului Şer-Ali, in trănd  astfel de 
fap t in resboiû cu Anglia prin Asia. 
Rusia are pen tru  m om ent ochii a- 
ţ in t iţ l  asupra resolvărel définitive a 
cestiunei din peninsula balcanică 
care ăncă este p e u tin d e , şi pen
tru  acest cuvënt desvoltă o e- 
nergie colosală in p regătiri pentru 
prim ăvara viitoare. Ţ ifra forţelor 
sale din colo şi din coace de Bal
cani să poate evalua cam la pa
tru  sute mii soldaţi, afara de a r
m ata bulgară care să formează cu 
o activ itate  febrilă şi care va co
prinde ca la 150,007 oameni coman
daţi de ofiţeri ruşi.

Afară de acest contigent alte cor
puri mal sunt parte  pornite şi par
te  se formează in acest tim p in deo
sebite provinţii a ie vastului impe
riu. Trei corpuri de arm ată  sunt 
chiar ga ta  de a in tra  in Romănia 
pe la 29 a lunci curente, pentru 
transportu l cărora s’a şi în ştiin ţa t 
direcţiunea drum urilor de fer romăne, 
ast-fel cum am a ră ta t  in numărul 
de eri după inform aţiunele ziarului 
l’Orient.

Toate aceste pregătiri nu putem 
adm ite că sun t in sensul unei solu- 
ţiuni pacifice precum nici in acel al 
eseculărel tra ta tu lu i de Berlin.

G ravitate situaţiunel este netăgă
duită , şi de aceia toa te  puterile eu
ropene privesc cu o legitim ă în g ri
ji te  această stare de lucruri în tu n e
coasă şi nesigură.

F urtuna ce a isbucnit in bătrânul 
continen t poate lesne să inceapă a 
paştii din nou in in fortunatul Ori
ent, unde valurile nemulţumire!, in
trige! şi a fanatism ului cresc pe fie 
care oră şi am eninţă cu o nonă inun
daţie de sfinge câmpiile peninsulei 
balcanice.

Ţara noastră  fiind pusă in pozi- 
ţiunea cea mal tr is tă  prin situaţiu-

nea el geografică, având aproape a- 
ceiaşi soartă  ca şi restul Orientului 
de care este legată, privim cu cea 
mal m are tem ere evenem entele ce 
am enin ţă a se desfăşura.

Ne am face culpabili de crim a de 
îna ltă  trăd a re  că tră  p a tria  noastră , 
dacă am lăsa ca aceste evenem ente 
grave să ne apuce nepregătiţi şi ne
organizaţi. Cea mal s tr ic tă  datorie 
ce i se impune guvernului este de 
a pregăti forţele arm ate ale ţârei 
cu cea mal m are grăbire şi de a 
face o politică sănătoasă şi naţio
nală, pen tru  a câştiga încrederea pu
te rilo r europene, al căror sprijin 
este pentru noi o condiţiune de viaţă 
sau de m oarte.

îngrijirile  şi tem erile noastre sunt 
insă cu a tă t  n u l  m ari cu că t la căr- 
ma sta tu lu i avem  un guvern sdrun- 
cinat ce num ai posedă elem entele 
de tă rie  necesare pen tru  a f<ce fa ţă  
acestor evenem ente şi a inspira cre
ditul politic ceru t pentru grele şi 
momentoase im prejurări.

Citim in »Vocea Covurluiulul*. 
Am com unicat cititorilor noştri 

cele doue evenim ente ce s’ati pet

rul vor fi notele ce po t să reco
mande pe un individ, dacă nu de
votam entul că tre  ţa ră . ci devota
m entul că tre  cliji, este care 'l face 
to t  m eritu l; atunci râ tăc irea  noas
tră  esbs cu a tâ t  mal terib ilă , cu câ t 
nici evenim entele, nici tim pul, nici 
nenorocirile nu ne ah putui Invâţa 
nimic.

Prin aceasta nu voim se În ţele
gem  că nu mal trebuesc păs tra te  
nici cadrele partidelor, niel sfera 
lor, nu, aceasta  a r  fi ceva absurd, 
un non sens. Toată lum ea ştie că 
in un s ta t  constituţional ex isten ţa 
partidelor este tocm ai esen ţa  vie 
ţe l sale. Ceea ce cerem noi dar este 
ca guvernul oricărei partide s 'ar 
afla sus, la cărm a sta tu lu i, să nă- 
zuească a  pune o m ănă norocită 
pe to t ce este capabil şi m oral din 
orice p a rtid ă , cănd este  vorba de 
a servi cn lea lita te  şi in ten ţiu n l 
sincere adevăratele in te rese ale so 
cietăţil.

O partidă  ce guvernă are  răspun
dere că tre  ţa ră , nu num ai către  
partida  sa. Acţiunile sale dar tre- 
bue să tindă  ln tr'acolo , ea r nu că 
t r e  partidă.

0  partidă , pe că t tim p este In
’ recu t in lâun tru , adecă: ocuparea opoziţiune, poate com ite erori ce 
Dobrogiel şi deschiderea prim ei se- nu o pot costa m al d irect de că t 
siunl legislative sub noua eră in pe dânsa; o partidă insă cănd gu- 
care a in tra t România, sub poziţiu- vernă erorile el costă im ediat pe 
nea de sine s tă tă to a re , adecă inde- ţa ră  mal ântâf. 
pendentă. Prim ele m ăsuri adm inis- Oe aceea răspunderea partidelo r 
tra tiv e , judecă to reşti şi m ilitare s’a t i ' din guvern este m al m are de căt 
prom ulgat deja, şi astăzi chiar poate ' a celor din opoziţinne. De vom voi 
au to rită ţile  noastre judiciare vor in- să Inaugurăm  noua eră  de v ieaţă 
cepe a funcţiona in oraşele de re- j cu deprinderile vechi, vom fini a 
şedinţă. j osteni ţa ra  sub educaţiunea unor

Am fi fericiţi ca erorile ce to ţi  sistem e nenorocite, vom moleşi ca
le am co n sta ta t că s’ati comis c u ■ rac tere le  şi vom vicia principiale 
Basarabia să se în lă ture cu cea m a l* 1 adevăratei adm inistraţiuD l publice, 
m are îngrijire pen tru  Dobrogea. Ca Fie ca noua v ieaţă  a Românit I 
să ajungem  insă la acest ţe l, tre -  să deschidă şi partidelor o nouă 
bue a ne desbrăcade spiritul esclu -tcale , in care să obicinueascâ ţa ra  
zivist de partidă, şi să inbrâţişâm  la o adevăra tă  educaţiune publicâj 
cercul la rg  de vedere a nouel ere unde individul să m ăsoară pe va- 
in care in trăm . Odată cu în ă lţa rea  loarea Iul, ear nu pe num erota- 
independenţel politice a S ta tu lu i! rea lui. 
rom ân, să înălţăm  şi independenţa 
caracterelor noastre, şi in alegerea 
celor pe cari 'I chiemăm să dirigă 
resorturile adm inistraţiunil publice 
să nu mal căutăm  vestm ântul mur-

»Steaua României* scrie următorrele: 
Iatr’nn numâr :trecut al jurnalului no- 

______ ________________________ j stru am reprodus o critică germana aşa
dar a coteriei, ci haina luminel, a I Pra cărţii »Romămohe Skizzen* a d-nel
caracteru lu i şi m ora lită ţii individn- 
luf, fără osebire de coloarea sa po
litică , Numai pe acest te ren  vom 
da ţâ re i şi nouel provincii garan ţii

M. Kremiutz, critică in care traducerile 
făcute de această d-nă din scrieriie d-lor 
OJobescu, Gane. Maiorescu , Slavici şi I. 
Negrnzzi eraă jadecete cn cea mai mare

serioase de bună adm inistrare, d e , bunăvoinţă pentru noi Romanii. Astăz
incredere in viitor, de ordine şi 
progres in prezent.

Dacă insă credincioşi nenorocitelor 
deprinderi de a nu vedea paradisul de 
căt in  ochii proseliţilor ce se prosternă 
cu slugâr nicie la picioarele Califilor po
litic i, dacă nu cunoştinţele şi caracte-

ne cade in mănl o altă critică pnblicată 
in »Pester Journal* in luna august tre
cut. Articolul este intitulat »Miron nud 
Florie» şi tratează despre traducerea in 
versuri a idilei d-lul I. Negrnzzi făcută 
de d. Teodor Alexi din Braşov. Ne mul
ţumim a trăduce critica fără nici un co 
men tar.

Miron und Florica.
(Foileton original din »Pester Journal*) 

Budapest, 3 august
Rure ori pătrund pănă la noi accordurl 

poetice de pe malurile Oltului; mai cu 
seamă timpnl din urmă, cănd vuetul ar
melor ¡năduşea tonurile lirei , cănd poate 
chiar in Romănia, poezia abia era tolera
tă, şi nu se căntă decăt de eroii şi de 0- 
roismnl zilei puţină ocazinne se înfăţoşa 
ca să ni să facă cunoscnte producerile 
mai nouă ale literaturel romăne. Insă a- 
ceastă literatură in genere nu este prea 
veche şi toate creaţiile ei ennt produceri 
mal nouă. Cunoştinţa lor are pentru noi 
nn mare interes, căci Românii sunt vecini 
cu noi şi mnlţi din el sunt supuşi al ţărel 
noastre; apoi mal avem şi nn interes et
nografie legat de acel popor de pe malu
rile Dunării care este de origine rămână 
locueşte printre slavl-e viteaz ca şi tur
cul in incăerarea bătăliilor şi căntă iotr'o 
limbă cu totul nonă, ba chiar a introdus 
o limbă nouă in literatpra universală. Poe
ziile popnlere ale lai Aleceandri; tradu
cerile princesel Romanilor — eată tot ce 
cunoaştem din poezia romănă, deşi merge 
vestea că Romănia posede mal lmnlţi însem
naţi paeţi a căror nume abia ajnnge pănă Ia 
noi; mal cn seamă oda şi satira se cnltivează 
foarte mult dincolo do Alpiî transilvăneni.

Prin odă se urmează tradiţiile romane ; 
inză satira este caracteristică poeziei slave 
—se ştie că cea intîiii producere a poeziei 
rnseşti a fost o satiră. Şi precum in nea
mul romănilor sângele roman este ame
stecat cn acel Slav, tot aşa se confundă 
particularităţile poeziei romane cn acele 
ale poeziei slave. In privirea aceasta nn 
se va tăgădui că este foarte interesant ca
racterul literatnreî romăne: de aceea ne 
bnenrăm cănd traducătorii inteligenţi ne 
pnn in poziţie de a ave mai de aproape cn 
noştinţa cn această literatură.

Cărticica ce avem in mănl este o plă
cută idilă de I. Negrnzzi: »Miron şi Flo
rica.* Traducerea germană este făcută cn 
talent şi gnst de d. Teodor Alexi Forma 
germană este perfectă aşa in căt ne pa
tern bacara pe deplin de această operă. 
Suntem deci recunoscători d-lni traducă
tor nn numai că şi-a dat osteneala de a 
ne face cunoscută această plăcută produ
cere orientală şi nonă apusenilor, dar că 
a ştint a imbraca această fiică a orientu
lui, care lepădase hainele sale naţionale, cn 
nn veştmănt gingaş cn care a fost in stare 
a trece graniţele ţărei sale.

Puţini oameni găsesc astăzi plăcere la 
forma idilică; pentru aceasta se cere o 
adâncire in vieaţa sentimentală, o admi
raţie străină timpului nostru. Noi cetim 
p< Darwin şi pe Moleschott ţi ne batem 
joc de simţiri; materialismul nu are loc 
ventru’ densele şi noi nu admirăm decăt 
natura iu bogăţia ei sensuală, precum o 
întâlnim d. e. in tablourile lui Makart.

Acela insă care are gest pentru idilă 
va ceti cu mulţumiră scrierea Iui Ne- 
gruzzi. Este multă dulceaţă in amorul lui

FOILETONUL „TIMPULUI“

PESTE CAP
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E l tV L I I E E  G A B O R I E A U

PARTEA a doa 

Generalul Delorge
(ar.care — Vezi nrul de cri al .Timpului.)
Ea ăl luă mana, şi trăgăndn'l lângă 

coştug, ăi răspunse;
—Da te-am chemat,ţfinl meii, te-am che

mat pentruică nu trebne niciodată amintirea 
acestni moment grozav să se şteargă din 
memoria ta... Ieri d'abia erai nn copil; 
lovitura grozavă ce neisbeşte trebue să facă 
din tine d’aoum încolo nn om.... De azi 
înainte ai să îndeplineşti o datorie sfântă...

Bietul o asculta ca nn aer de adâncă 
uimire,

Dânsa urmă: ]
—Ţi s’a zis, chiar ed ţi-aro zi •, că tatăl 

tăă a fost ucis in duel.., Nn este adevă
rat, am dovezi destule; Tatăl teii vredni
cul şi lealul soldat, a fost asasinat! da , 
asasinat şi cunosc pe omoritorul lui... Da, 
ennt gata să jur pe mântuirea vecinioă a 
sufletului meii, că ’1 cunosc.

Ea respiră din adânc, şi ura & ’încet n- 
păsănd asupra fiecărui cuvânt:

—împrejurările sunt astfel, fini meii, că 
se vor face toate chipurile, fără îndoială, 
ca să se nămuşe adevărul. Se poate ca să 
ne trădese dreptatea omenească. Se poate 
asemenea ca vinovatul să pară de odată 
departe de orice atingere din pnrte-ne. Nu 
importă ! tatăl tgd, Raymond , trebue să 
fie rea banat. Toată viaţa am să mi-o con

sacru acestui scop. Poate că voind să '1 
ating voiă nuri. Atunci, 8»I fi tu gata., 
Jară’mi fiule, că tatăl tăfi are să fie res- 
bunat, că 'ţi vel consacra aceste! sfinte 
cauze toate puterile, toată inteligenţa şi 
toată bărbăţia... Jnrâ’mi că rennnţl a mal 
fi al tăă însuţi pe cată vreme nn va fi 
ăncă pedepsit mişelul omoritor !...

Raymond făcu nn gest solem şi, cn mâna 
întinsă d'fisnpra costagnlni, zise:

—Jur 1..
Doamna Delorge nn mai avn timp să 

mai zică ceva.
Nişte paşi greoi suină scara; oamenii 

pompei fnnebre, îmbrăcaţi in sinistra lor 
livrea, se arătară la aşa odăii, zicând in
tre dânşii:

— Eată cogtugul! El bine! trebue să fie 
greii străjuia după cum văz efi.

Nepăsătorii de treaba lor lugubră se a- 
propiară şi ridicară postavul cel negru.

Atonei in adevăr doamna Drlorga simţi 
rupăndu-i-se inima şi pierzându’şi mintea.., 
Nebună de durere, se repezi la coştug, 
strigând cu desperare.

Nu, nu vă las să’l luaţi 1 Staţii nu vă 
las!...

Insă acesta era convnlsia supremă a du
rerii sale... Numai decăt braţele i se mu
lară ochii i se închiseră, capul i se aplecă 
pe spate şi se rostogoli fără simţire pe 
covor...

Se făcuse noapte demult, cănd doamna 
Delorge revenind la simţire, re câştigă tot 
odată şi conştiinţa suferinţei,

Era culcată in odaie, in patul fiului ei. 
O candelă ardea pe cămin. Pe nn jeţ, 
lângă foc o slujnică şedea pe jumătate 
adormită.

Biata femea ’şi da seama acum da cele 
ce se petrecuseră din momentul unde l> 
ţinase.

A fost deşteptată din leşin, şi puse in 
pat, unde adormise cn acel somn greoi ce 
urmează după mare zguduitori, şi care 
este cea mai mare binefacere a natnrel.

O mare liniştire se făcuse insă in sn- 
snfietul ei, liniştire aşa de mare in căt 
insăşl ea se minuna. Fără a inceta de a 
fi tot aşa de adâncă şi tot aşa de întinsă 
durerea ăi devenise mai liniştită. Era in 
stare de a cugeta, de a privi cn sânge 
rece situaţinnea el de faţă şi de a măsura 
mărimea datoriilor ce i le păstra viitorul.

Se silea astfel de a’şl lămuri bine starea 
ei internă, cănd la o mişcare ce făcn sluj
nica se scnlă şi se apropiă.

— V’aţl deşteptat doamnă ? o intrebă 
fata ; vă simţiţi mal bine ?

— Da, mnltmai bine... Câte ceasuri 
snnt ?

— Zece ceasuri, aproape.
— Unde snnt copil mei ?
— Domnişoara Panlina tste călcată. 

Domnul Raymond este cn Domnul Dn- 
condray in cancelarie....

Nn îndrăznea să nrmeze, şi inganănd 
sfârşi fraza începută ;

....Iu cancelaria răposatului.
Nu avea cuvânt insă de a ce sfii. Du

rerea doamnei Delorge nn era de acele 
care, mici ş ¡proaste da firea lor, atârnă 
de la nn cuvânt, pe carele o' vorbă le li
nişteşte şi pe care cutare altă vorbă le 
redeţtenptă.

Daca este aşa, zise ea, dă ce'mi trebue, 
că vreao să mă imbrar.

— Corn I bolnavă precum sunteţi, voiţi 
a vă ecnlaţi ?

— Nu snnt bolr.avă... Fă ce 'ţi zic. 
Trebue să mă doc să mulţumesc domnului 
Ducoudray, şi chiar el trebue să dorească 
de a vorbi cu mine.

Nu se inşălă. şi chiar in acel moment 
bnuul om aşteptă deşteptarea «I din somn 
cn cea mai mare nerăbdare.

El afară in sfârşit cele întâmplate in 
dimineaţa aceia, măsurile luate pentru lo
vitura de Stat, ţi să intrebă cu îngrijire 
care va fi putnta fi resultatul ceroetărilor 
doamnei Delorge.

Âaeste gânduri el ingrijaii aşa de mult 
că in loo de a merge in grabă la Paris 
pentru a se informa şi a vede, el se în
torsese îndată după îngroparea, la villa 
din uliţa Sainte-Claire.

Insă, incepnsă a inserare tot şi se gân
dea să plece, cănd deodată doamna Delorge 
apăra...

El se scala in picioare, dar cuvintele nu 
trece peste buzele sale cănd zări pe nefe
ricita fenice.

Părul ei nu inălbise intr'o noapte, cum 
adeseori se întâmplă in romannri, dar in 
donăzeci de ceasuri ea îmbătrânise cu două
zeci de ani.

Elizabeta Delorge, femea ’cea frumeasa, 
cea iubită, fericita soţie, nu mai era.

Aceia pe care o vedea acum galbenă şi 
îngheţată snb hainele ei cernite, cn ocbinl 
stâne şi ca faţa nemişcată, era doamna 
Delorge, văduvă.

Ca toate aceste, e nn intărzie a se de
ştepta din numirea sa, ţ* in puţine cuvinte 
lămurite, ea ei istorisi cele întâmplate di
mineaţa.

El era plin de necaz, de fntie de tur
bare...

'Miron si a Floricăi. Acest amor, api 
prejarările exterioare şi voinţa parii 
oare se împotriveşte la unirea tini 
înamoraţi, in sfîrşit chipul prin cai ţi 
ron a scăpat pe inbita lui din vii 
rial ai şi a dobândit mâna ei; toate 
se descria cn an talent gingaş şi deci 
— Aceasta este o fabulă aşa de li 
şi aşa de veche, in căt noi singuri I  
că am văzut’o petrecăndu-se dina* 
ochilor noştri; de n’ar fi ţesută şi p  
pnsă cn atâta artă şi gnst, mal ne-at I 
a zice că’I învechită. Insă poeţii g

i ţtotdamia rime nonă, chiar in mi, 
ruinelor.

Descrierea perfectă a vieţei ţărani i 
romănilor, precum şi coloritul săă e . 
datt acestei idile un farmec aşa de c i > 
bit, in căt chiar cercările străine cli I 
de jos vor găsi de sigur plăcere în ct i ■ 
ei. Arta descrierii pe care Negrnzzi < 
sade in gradul cel mai mare, fără ! 
depărta de la simplicitatea expunerii, i 
expresiunile poetice, simţirea fierbinte' I 
se întrupează în cavintele sale, toat l 
ceste mal sunt merite speciale ale ac 
mici opere, pe care o recomandăm tui 
amicilor literaturel străine. D-j şi 
odată tonnl se îndulceşte prea înalt! 
şi găsim alocări tablouri desintrebnin{ 
de ţi pe ici pe colo simplicitatea s«i 
montelor ţărăneşti de la Olt ne pare I 
strania — totuş meritele acestei cărţi I J 
aşa de numeroase incăt trecem uşor fi 
acele puncte la care poate n’am gl| 
deplină plăcere.

De aceea dorim foarte mnlt ca pi 
cerile poeţilor români să ni se facaPi. 
cunoscute; compatrioţii lor români 1 
Transilvania par annmu indicaţi perl 
această mijlooire a spiritului oriental X 
tră noi apusenii şi incepntnl l’a facntj 
succes aceasta scriere egita la Braşov | 
editura d-lor Romer şi Kamner.

H. IU

R E G U L A M E N T
relativ la fixarea vămii ar, casieriilor gem \ 
fi a personalului cerni de trebuinţele servi 
administraţiei finance!or, dementelor si 

Statului.
§ 1. Vămi.

Art. 1. Se înfiinţează in DobrogoA 
Iitoralele mărel Negre şi Dunărei, 
binronr! vamale.

Aceste binrouri sunt :
a) Cate un biurott vamal clasa 

Kiuateuge, având o sucursală Ia Murga 
şi la Tnlcea, ca donâ sucursale la Isac 
şi la Chilia-Yeohe.

b) CSte nn binroă vamal clasa 10 
localităţile : Salina, Hărşova, Cemavc 
şi St. George.

c) Un binrofi vamal dc clasa U 
Măcin.

Art. 2. Personalnl fie-cărnl binr 
fixează in nrmătornl mod : 

a) Kiu stinge.
1 Ş-f-perceptor clasa I

?» ■>] 

1

Căci era liberal, după cum însuşi sei 
Ies, liberal din patimă. El totdanna w  
se o opoziţiune pe faţă tiranului Lanţ. 
Philippe, şi chiar contribuise, fără a o nil 
nni macar, lu restnrnsrea Ini,—lucru pîf 
trn care, dimineaţa şi seara, retras in ca1 
sa, ce rea iertare de la bunnl Damneze*

Cât pentru cele lai te, fără a fi aşa A  
convins ca ooamna Delorge, el im pâră 
bănnielile ei.

I se părea mal pre sas de or-ce in] 
ialâ că generalal avea ştiiuţă despre oom j 
plotul. De sigur i se facă destăinuiri ţ  
neaşteptate; lealitatea sa se revoltasem 
anznl lor ; poate că ameninţase că le 
spnne şi negociatornl nn se sfiise de 
acide pentru a asigura taina eonspirj 
in e l

Dar acel noigaş, era el 6are in adj 
domnul de Combelaine ?...

Despre aceasta nn era cn tot incredl 
ţa t domnul Ducondray, şj zicea că un [ 
ria pe bnzele nnni om nn dovedeşte ol 
comis o crimă.

El a comis’o, snnt încredinţată des 
această, II întrerupse domna Delorge I 
iufnriare. Acel om a fost genial nosâ 
cel ren. Toate nenorocirile noastre aU ii 
ce put din sioa cănd a venit la Oran I  
domnul de Maumussy şi domnal Conteg 
cean. De pe atnncl pregăteau lovitura V 
Stat ce a izbucnit astăzi. Acnm stin 1 
aU putut zice bărbatului meii, in zioajfl 
ceia cănd ia dat afară... De atnncl nud 
mal vtzut pe domnul de Maumussy, dl 
domnul de Combelaine a venit la noi I 
două rânduri.... Credâme, sunt presimţi 
de acele cari nu inţală; el este ncigaşnlS

Din nefericire împrejurările eraă foariv 
protivuice.



T I M P U L

S

Irolori
ritieatorl taxatori clasa I 

idem clasa II
[jaorî clasa I 

■m clasa II
iegaţl de cancelarie clasa* I 

idem clasa II
[a-veghetorl clasa I 
idem ' clasa II.

b) Tulcea.
[perceptor clasa I
Ltrolor
i fi cat ori clasa I 

[idem clasa II 
risor clasa I 

clasa II 
aţiâifatiper clasa I 
'*•* /Spiegaţî de cancelarie clasa I 

idem clasa II
'«iJq pra-veghetorî clasa I 
ţ  J  idem clasa II

c) Salina.
td [-perceptor clasa III 
ttiri6catorI taxatori clasa II 
elvisor clasa I 

'"^miem clasa II
■■Miegaţl de cancelarie clasa I 

idem clasa II
fra-veghetori clasa I 

idem clasa II

d) Hărşorva. 
n-perceptor clasa III 
jerificator taxator clasa II 
nvisorî clasa II 
i|l>i'gaţl de cancelarie clasa I

idem clasa IIf eghetorî clasa I 
idem clasa II.

e) Cernavodă.
|8?î personal ca la Hărşova.

f) S/. George.
[f-perceptor clasa III

H h  fica or taxator clasa II 
Bvisor clasa II 
■pugaţl de cancelarie clasa I

si! I  i

I

idem clasa II
mpra-veghetori clasa 1 

idem clasa II
g) Mă cin.

If-perceptor clasa IV 
trişor clasa II

ftipiegaţi ce cancelarie clasa I 
idem clasa III

lapra-veghetori clasa I 
Jv idem clasa II
■ S. Se institneşte nn biurott sucur- 
■tasova, care va depinde de binronl 

. j f Cernavoda.
4 Po fruntaria dintre Dobrogea şi 

U se vor stabili doe bioronrl va- 
[unul de clasa IU şi cel-alt de d a 

tatele acestor binronrl ca şi persona- 
Iboincios se va fixa prin decisiane 
brialS, cănd lucrarea va fi posibili. 
I 5. Circumscripţiunea fie-cărul biu- 
Bmal se va fixa prin ordine mini-

§ II. Casierii generale.
Art. 6. Se înfiinţează in Dobrogea trei 

casierii generale, cn reşedinţa in Kiastenge, 
Talcea şi Raşova.

Art. 7. Personalul acestor carierii va fi 
aoelaşl ca al oasieriilor generale din Ro
mania, e d ic t :

1 Casier general,
1 Sub-casier,
2 Verificatori,
1 Archivar,
2 Copişti,
1 OdSisş.
Aat. 8. Pentru serviciul de constatare 

şi urmărire se înfiinţează in Dobrogea 9 
controlori, conform legal speciale din anul 
1877, donl pentru Silietra-Nonă, trei pen
tru  Kiastenge şi patra  pentru Talcea.

jţ I I I .  Domenii şi păduri.
Art. 9. Pentrn constatarea şi inventa- 

riarea proprietăţilor de diferite categorii 
aparţinănd statului, cum : domnii, stuba
ril, bălţi, ecarete, vil, etc., se înfiinţează 
deocamdată :

Un inspector domenial clasa I şi nn ad- 
jctor-inspector clasa III.

Art. 10. Pentru constatarea şi conser
varea pădnrilor, se înfiinţează deocamdată 
următorul personal:

1 Sub-inspector silvic clasa I,
2 Guarzi generali clasa I,
60 Guarzi pădnrarl.
Art. 11. Personalul financiar al Dobro- 

gel va fi retribuit cu salariele şi diurnele 
funcţionarilor respectivi din România.

Aceste salarii şi diurne nu vor fi su- 
puze nici reţinere! pentru pensii, nici taxei 
speciale de 5 la sută, ci sporite cu 25 la 
sută din valoarea lor brută.

Art. 12. Cheltu&lile de cancelarie, de i- 
luminat, spesele de incălzire, mobilier, etc., 
se vor ordonanţa de minister după trebu
inţele ser icinlul.

Art. 13. Se vor pntea stabili in mod 
provizoriii interpreţi pe lângă autorităţile 
financiare.

Numirea şi retribuţiunea lor se va face 
prin deriziuni ministeriale.

C R O N I C A

Nurniri in Dobrogea. — Sunt numiţi iu 
funcţiuni administrative şi poliţieneşti, in 
judeţul Kiastenge, persoanele următoare :

Prefectura.
S3 Prefect, d. Remus Opran, actual procu
ror general de la curtea de apel din Bu
cureşti.

Direetor, d. Luca Eleuterescn, nctnal 
procuror la tribunalul de Muscel.

Şef de biurott, d. Stefan Tăcu, fost jude 
de instrucţiune.

Ajutor, d. Andrei Dan.
Translator, d. Ştefan StoiauovicI, fost 

poliţaitt in Silistra.
Registrator-archivar, d. loan Alexan- 

drescu, actual-registrator la ministerul de 
rezbel.

esta mat mnlt de căt sigur, zicea 
Ducondray, că moartea bietului

f rietin nici va fi bâgatfi in seamă.... 
d liniştea se va restabili, or care de 

ttrelua va fi rezultatul luptei, el va fi 
. .i I Este dureros de a o zice, insă aşa 
[¡să IPutevom obţine macar o cercetare ? 
ţ3 ea o obţinem chiar, cum se facem ca 

îi adeverul la lumină? Unde se gă- 
kivezî, martori ?....

.—.acest moment fu întrerupt prin ve- 
■i ||u i Krauss, care in tră  cu o hârtie 

Ini, strigând :
• domnule, dacă al şti 1...

( de odată rentase ca gura căscată, 
pe doamna Delorge pe care o ere
ct te in pat incă, şi vreo zece se- 

el păru că se întreabă dacă se cu
pă vorbească inaintea’i sad mai bine
ă.
sfârşit, botărăndn-se de a vorbi:
| t  mă tem, zise el, ca Maria bucătă- 

sâ nu fi făcnt o mare nerozie. Nu 
Bit, pe cănd se făcea... îngroparea, un 
venit care cerea neapărat să vor- 
cu doamna, pentru o treabă de mare 

[nâtate, precum incredinţa el, şi care 
lingea de bietul reposalnl med stăpân... 
lua dormea atunci; bucătăreasa, fiind 
jră aici, a respuns ca nu este nimeni 
1.. Omul a părut a fi fost intristat 
¡easta, şi a zis că va veni mai tărzitt...

1J  , schimbăndo’şl gândul, a cerut bâr
na plumb, şi a scris aceste rânduri... 

iamna Delorge luă hărtia ce i-o in- 
ia Krauss, o c itid in tr’o singură ochire 
tete domnnlni Ducondray, zicăndu’l 
ntal martori, domnul med, ce’ţl pare 

M easta ?...
4

Pe hârtie sta scris, cu o scrisoare proastă :
,Lanren Cernevin, impiegat din graj 

durile dela Eiysăe; cu locninţa la Mont- 
martre, uliţa Mercadet.*

Bunul domnul Dacondray sări deodată 
de pe scaunul pe care şedea.

— EI este, zise; de sigur acest băiat de 
la grajd este acela care, precum mi s’a 
zis, lumina cu felinarul săd pe generalul 
şi pe adversarul lui. Acest om trebue să 
ştie adevărul 1... Ce nenorocire că nu eram 
aici cănd a veniţi... De ce nu mi s’a adus 
această adresă îndată după ce m’am în
tors ?...

Bietul Krauss era de tot intristat.
— Val, zise el, sermana fată nu a ere 

zut de loc ca să fie ceva însemnat şi nu
mai din intămplare mi’a vorbit mie de 
acea hârtie. Avea de gând să o dea mân 
doamnei.

Dar bătrânul Ducondray ăşl şi luase o 
mare hotărire.

— Aceasta este o nenorocire ce se posta 
lesne îndrepta, zise el. Mâne, inainte de 
opt ceasnrl, mă voii! duce in uliţa Mor 
cadet, şi voi vedea pe acel Cornevin. Poate 
că va mai fi măne ceva, dar ett sunt bur 
ghez din Paris şi o revoluţie nu mă poate 
speria 1...

(va urma)

Administraţxunile de plata.
Plasa Kiastenge.

A dm inistrator, d. George Brătăşann, 
fost consilier de curte.

Ajutor, d. Nicolae Rusescu, fost sub
prefect.

Registrator-srchivar, d. Toma Danii- 
lesou.

Plata Hărşova.
Administrator, d, Mihail Coiciu, fost 

preşedinte consilinlni general de Cahul.
Ajutor, d. Ioan Muntenescu, fost pro- 

ouror.
Registrator-archivar, d. Petre Vasiilaa.

Plata Mangalia.

Administrator, d. Ioan Topazo, actual 
substitnt de la tribunalul judeţului Putne.

Ajutor, d. George C. Floreacu, actual 
ajutor de sub-prefect in judeţul Prahova.

Ajutor-trauslator, d. Dimitrie A. Dalas.
Registrator-archivar, d. Teodosie Nico- 

lescu.
Po/ifia oraşului Kiutlenge clasa I.

Poliţaitt, d. Constantin Mironescu, fost 
sub-prefect.

Ajutor, d. Al. Dim. Mnsceleanu.
Şef de biurod, d,' Nae^Constadinescu.
Translator, d. Grigore Negosscu.
Registrator-archivar, d. C. Filipescu.
Sunt nnmiţi in funcţiuni administrative 

şi poliţieneşti, in judeţnl Silistra-Nouă, 
persoanele următoare:

Prefectura.
Prefect, d. general Tobiaş Gherghely, 

fost ministru.
Diretor d. Al. Macedonsky, fost director 

de prefectură.
Şef de biurod, Fotin Tomescu.
Ajutor, d. Iulian Dimancea, fost sub

prefect.
Ajutor, d. Pani Batăr.
Registrator-archivar, d. Nicu Ipatie.
Translator d. Matei Agemolo.

Administraţiile de plasă.
Plasa Megidie.

Administrator, d. Scarlat Filiu, fost jude 
de instrucţiune.

Ajutor, d. Ştefan Dimitrescu, fost poli- 
ţaid la Zimnicea.

Ajutor-trauslator, d. M. Valaori.
Registrator-archivar d. G. Georgescu.

Plata SMstra-Houă.
Administrator d. Const. Porfiriad, fost 

grefier la tribunal.
Ajutor d. Filip Aur, fost sub-prefect
Ajutor-translator d. Ioan Coscum.
Registrator-archivar d. Em. Buzescn.

P oliţia  oraşului Raşorva, clasa I.

Poliţaid d. căpitan Crăiuiceann.
Ajutor d. N, Dobrojann.
Ajutor-translator d. P. Stoenescu.
Sef de biurod d. Teodor Alexandrescu
Registrator-archivar d. C. C. Scărlă- 

teeeu.
Poliţia oralului Cernavoda.

Poliţaid d. Pani Ioanovicv fost poliţaid 
la Bolgrad.

Ajutor, d. Gb. Flechtemacher, fost lo
cotenent in armată.

Translator, d. Ioan Banov.
Registrator-archivar d. Dimitrie Săce- 

leann.
Sunt numiţi in funcţiuni administra

tive şi poliţieneşti, in judeţul Talcea, per
soanele următoare :

Prefectura.
Prefect, d. George M. Gbics, fost mi

nistru.
Director d. N. Burchi, fost membra de 

curte şi director de minister.
Ajutor, d. Nicolae Constandinescu, ac

tual funcţionar in ministerul de culte.
Ajutor d. Victor Costinescn.
Translator d. A. Cnrainovski.
Registrator-archivar d. George Anto

nio, fost poliţaid.

Administraţiile de plăţi,

Plasa Tulcea.
Administrator, d. Ilie lacovachi, fost 

prefeot.
Adjutor, d. Titn Bălăceauu, fost sub

prefect.
Adjutor-translator, d. I. A. Mazariteann.
Registrator-arhivar, d. Gr. Andreesco.

Plasa Sulina.
Administrator, d. Nicolae Sachelarie, 

doctor tu drept, fost judecător.
Adjutor, d. Atanasie Dimitriu.
Adjutor-translator, d. G. Ghenovicl.
Registrator-arbivar, d. Gr. Mihăescn.

Plasa Măcin.
Administrator, d. Simion Ttodorescu,

licenţiat în drept de la facultatea din 
Paris.

Adjutor, Ioan Moscu, fost ajutor în 
Brlgrad. .

Adjutor-translator, d. G. Picolu, fost 
sub-pref. ct şi poliţaitt..

Registrator-arhivar, d. G. Malcocitt.

Plasa Babadag.
Administrator, d. Nicolae Mihalcea, li

cenţiat in drept, fost procuror.
Adjutor, d. Ovid Rudeanu, fost poliţaitt 

in Basarabia.
Registrator-arhirar, d. Pa vel Andro- 

nesen.
Adjutor-* ranslator, d. Dimitrie Bali- 

descu.
Adjutor, d. Al. Mihnescu, fost director 

la poliţia capitalei.
Ş*f de birott, d. Petre Christescu.
Registrator-arhivar, d. Ioan Calceanu.

Poliţia oraşului lSa cea, clasa II.
Poliţaitt, d. Teodor Porum bare, fost 

sub-prefect.
Ajutor, d. Al. Milinescu, fost director 

la poliţia capitalei.
Şef de binrott, d. Petre Christescu.
Registrator-arhivar, d. Ioan Calceanu.

Poliţia oraşului Isaceea, clasa II.
P oliţaitt, d. Teodor Porumbaru, fost 

snb-prefect.
Adjutor, d. Anghel Nicolatf, fost adju

tor in Bolgrad.
Registrator-arhivar, d. Spiridon Anghe- 

lescu.
Translator, d. Ioan Popescu.

Polifia oraşului Kilia, clasa I I . '
Poliţaitt, d. Teodor Aleva, fost poliţaitt 

in Ismail.
Adjutor, d. Petre Rădulescu, fost şef de 

sergenţi in Galaţi.
Registrator-arhivar, d. Costache Lefter.
Translator, d. M. Antonescu.

Poliţia oraşului Mahmudie, clasa II.
Poliţaitt, d. Nicn Donescu, fost sub

prefect.
Adjutor, d. Ioan Paraschivescu, fost po- 

liţaifi.
Registrator-arhivar, d. Nicolae Iordă- 

nescu.
Translator, d. Vasile Dimitrescu.

Credit.—Un credit estraordinar de 7,000 
lei, este deschis pe seatna d-lul ministru 
de interne, pentru plata diurnelor şi a 
cheltuelilor de dislocare a sergenţilor ce se 
trim it in Dobrogea, pentru paza oraşelor 
Kinstengea, Talcea şi Rahova.

Asemenea pe seama acelniaş minister, un 
credit de lei 8,COO şi un al doilea de Iei 
5,000, pentru acoperirea cheltnelelor de 
inspecţiuni, progoane medicilor şi repara
ţie ni necesare a se face penitenciarelor 
centrale.

•

Comisiuuile do lichidare.— Comielonile de 
lichidarea rechisiţiunilor sont autorizate a 
continua cu lucrările lor ăncă o lună, cn 
începere delà 8 noembre data espirărei ter
menului, acordat prin ordon on ţa Dom
nească până la 8 decembre.

v
Sinodul. — Sântul Sinod al sântei bise

rici antocefale ortodoxe române a fost con
vocat pentrn ziua de 19 noembre curent, 
conform art. 13 din legea pentru alegerea 
mitropoliţilor şi episoopilor eparhioţl, cum 
şi a constituire! sântului Sinod mai sus 
citat.

însărcinare provizorie. — Prin decretul A. 
8. R. Domnului, d. Cira Oeconomn licen
ţia t in drept delà facultatea din Paris, 
aotnal consilier la curtea de apel din Bu
cureşti, este insârcinat a îndeplini provi
zoriu , pânâ la numirea titularului, func
ţiunea de secretar general al ministerulnl 
de justiţie, rămas vacant, prin trecerea 
d-lni M. Poenaru-Bordea, in altă func
ţiune,

«

Recunoaştere oficiala.— A. S. R. Domnul, 
a bine-voit a da esecuatornl de rigoare 
pentru recunoaşterea oficială a d-lul C. 
Th. Pyrgos, in cualitate de vice-consul 
elen ia Tulcea.

*
D. Baron de Fsva, reprezintantul diplo

matic al Italiei s’a prezintat din ordinul 
Maiestăţei Sale Regelui Humbert, la mi
nisterul afacerilor străine, spre a eaprima 
in numele Maiestăţei Sale, sentimentele de 
recunoştinţă pentru demonstraţiunile afec
tuoase şi pentru interesul ce România a 
luat, in privirea Anguetel Sale persoane, 
cu ocazionea atentatului delà Neapole.

Ministerul afacerilor străine, a primit 
dela d. prim-delegat român, la Tulcea, ur
mătoarea telegramă :

Armata a sosit vineri, la 4 ore. Gene
ralul Angelessn, cu statul săfi maior, a 
precedat'o cu o eră, şi a fost primit la 
debarcader de guvernatorul şi autorităţile 
rase, de corpul consular, de cler şi de o 
numeroasă populaţiune. Entuziasmul a fost 
foarte mare. Diferite corporaţinnl, cari ’şl 
făcuse fie care câte un arc de triumf, ’l-a 
intămplnat cu păne şi cu sare. Un Te- 
Deum s'a celebrat la biserica română. In 
acest moment, armata desbarcă. Intrarea 
se va face mâne dimineaţă.

H . Catargi. 
e

Crucea de mare oficier al orjiu ului 
Steaoa României d-lul geDeral-Iocotenent 
comite Olsufiew Alexie, preşedinte al co- 
misiunei însărcinată cu verificarea trenu
rilor de transport închiriate de intni'Vnţa 
rusă.

Crnoea de oficier al ordinului Steaoa 
Românii! d-lu! Bttan, secretar la minie. 
terni afacerilor străine din Serbia, şi acea 
de cavaler, tot a zisului ordin, d-lul Ris- 
lich, sub-locotenent in armata serbă,

D-lul Tituhscu, prefectul de Doljiu, i- 
nalta autorizaţiune pentru a primi şi a 
purta insignele cruce! de oficier al ordi
nului Coroana Italiei, ce i s'a conferit de 
Maiestatea Sa Regele Italiei.

D-lni Em. .Creţulescu ¡nalta antoriza- 
ţinne pentru a primi şi purta insignele 
de comandor al ordinului Coroana Italiei, 
ce i s’a conferit de Maiestatea Sa Regel 
Italiei.

D-lul colonel Constantin Blaramberg, 
adjutant domnesc, ¡nalta autorizaţiune 
pentru a primi şi purta crucea de mare 
oficier al ordinului Leopold, ce i s'a con
ferit de Maiestatea Sa Regele Belgilor.

•
Ieri la 16, orele 8 dimineaţa, a plecat 

din portnl nostru, cn vaporul România 
aproape tot personalul judecătoresc des
tinat pentru Dobrogea. Transportul s’a 
făcut gratis pe vaporul Statului Plecarea 
a avut loc aproape de bursă. In acelaşi 
timp mai la vale, la sgenţiă, aştepta, spre 
a transporta tot gratis, nn vapor anstriac 
pe diferiţi alţi funcţionari administrativi.

In fruntea funcţionarilor judecătoreşti 
era d. Mişu Poenaru Bordea, delegat a gu
vernului penteu toată Dobrogea in ce pri
veşte justiţia. D-sa avea decretele tutulor 

judecătorilor, cari trebuiatt să debarce la 
Tulce8, să depună jurămânţul şi de acolo 
sfi se împartă. Fiecărui funcţionar i s’a 
avansat salarinl pe 1 şi jumătate luni şi 
osebit li s’a d*t 150 fr. cheltuele de trans
port. Banii de solde eratt încredinţaţi d-lu! 
Poenaru.

(Vocea Covnrluiulnl).
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MARIA ESTIbTIS. încetând  din 

v ia ţă  a s tă z i la  20 noem vrie la  7 ore 
de d im inea ţă , m am ă, unchi, m ătuşe, 
c u m n a ţi, su ro ri şi nepo ţi, p ă tru n şi 
de cea m al p rofundă durere, roagă 
pe rude şi am ici a  as is ta  la  cere
m onia funeb ră  ce va avea loc la ci
m itiru l Şerban-V odâ, m a rţi la 21 cu
r e n t ,  la  orele 2 după a mia zi.

Conform notificării a binroulul principal 
de loterie Isenthal Co. in Hamburg publi
cată in ziarul de azi, tragerile loteriei de 
bani germană se inerp la I I  Decembre a. 
c. Considerând participarea estraordinare de 
care se bucură această loterie in ţară, ore- 
dem că notiţa de faţă e de interes.—Gu
vernai Hamburgian garantează că pănu 
acnraa pentrn plata casetă a tntor câşti
gărilor on toată averea Statalul. Fiindcă 
Tlambnrg după cum e cunoscut se ennmero 
intre oraşele oele mal bogate din Germa
nia, apoi negreşit că asignranţa ce oferă 
e destul de suficientă, şi putem deci re
comandă pe această loterie de stat ea 
solidă.



Multe din personele cArora ocnpaţitmile 
nu le permit a 3ta acarii, nu se pot. căut 
c'iml 3' nt afect ite ile guturaiurl. broncbite, 
catarrbe teO alte afecţiuni ale broncbelor 
«¿U plămânilor. Acum cu Capsulele. Iul Guy >< 
c« gudron, cari Inlocuesc ceaiurile, siropu
rile, loochurile şi pastele pectorale, nimic 
nml lesne. Este de ajuns a lua ilouă de 
ace te capsule lna nte de fie-ce mâncare. 
Flaconele conţinând 60 capsule, acest tra
tament atât de eficace nu costă de cât ţjece 
sâtk cincl-spre-^ece bani pe ţii, şi te scuteşte 
de ori ce altă medicaţiune. Pentru a evita 
numerosele i ini taţi uni. a exige pe fie-care 
flacon semnătura Gvyot imprimată tn trei 
culori.

Capsulele Guyot se găsesc tn România la 
mal tote farmaciele.

■  « ■ ■ ■  ■  Katarrh, stringere de 
A V I  | U |  A  piept, ae vindeci prin 
H O I  I r l H  TUBKS LEWA88EUR. 
Deposit« la töte farmaciile mal turne.

L

Curăţirea SA niţelul 
Cararisind Dirtne, Coji, 
Babele venerlere, on si

ropul uepuruuf ai doctoralul CHABLE din 
Paris. Băile sale minerale, hsparilr depu
rativo, Pomada anti-dartroasa (Veţit notiţa).

TRINŞI (Hemorrdîde») PomadS curari- 
sind în trei

In París, la D. Chable, rne Vivienne, 36.

PLUS DE 
COPAHU

Fără Copahu 
Siropul ca citrate de 

fer al Dr. CHABLE, vin- 
dică pe dată scalamental, slăbeşte vina 
oanalnlnl, precum Damelor PÖLA ALBA 
('les pet tes blanches.) Injecţinnl pentru femei.

In Paris, la D. Chable, rne Vivienne, 36.
Deposit la farmsciele d-lor Zürner, Ris- 

dorfer & Eitel, la d-nu Ovessa, Drogistnl 
şi la d-nn Dembovici.

Grand Magasins du Printemps à Paris
Q  v i  J  de «o* de 18 karate (în greutate de 8 grame)□ratar ae noroc cn stampila controlel, în tr’o frnntesă entioră de

5 atlas albastru cn iniţiale, esped'ăm franco pentru
O K  F V a v i t f r f  Desemnai brăţarnlol se găsesce în catalogul nostru ilustrat 

A: A c U lC I*  de annl noii, care '1 trimitem gratis şi franco dnpă cerere 
Rngăm a se adresa către

Grand Magasins du Printemps ft Paris

CERNEALA NOUA
M A T H I E U  P L E S S Y  #

Crucea Legi unei do O noare la EzposiţiUDea 
Universala din 1867

CERNEAL A NOUA DU B LU - V I O L E T A
PENTRU COPIAT

Adoptata de toate adnMstrattniifle celle mart
Dkposit LA TOT1 PaPKTIKRI II D ioounn

A V I S  I M P O R T A N T
Printr'uă lego din 26 noemvrfe 1873 Ouvernulu Francesu a autorisatu 

I naţionali soi d a  opposa pe productele lorii unu timbru specialii destinată 
pentru garantarea autonoit&tii lorii. Cassa G R IM A U L T  e t  C1*, s'au 
griibitii d a adopta aresta mesura protectrioie şi pune pe preparaţiunile ef, 

I alu cftroriî nume urmucjâ, uâ etiquettA rcctangularie pe care fi gureşa 
marca fâbricei şi timbrulu Guvernului Francesu.

P h o s p h a t ù  de 
F e ra  de L eras, 
contra lonArAcirel 
"fingelui.

Sirop"! de R a ifo rt 
iodó de Grim a a lt  
e t C", pentru înlo
cuirea oleiilu! de fi- 
•ntfi de morunii in 
maladiile la copil.

Siropù de Sevà de 
de pin m aritim ii 
d e  L a g a s s e  
contra răceli lorii şi 
răgttşell lorii.

E lix iru  d ig es tif l 
de pepsin i de 
G rim ault e t C'', 
contra jrastralpiilorù 
şi durerfilorfl de sto
mach û.

f i  T I M B R E  a
° Com

I lOi 10»
r

francesa

A llTRANCtH

Poor éviter vm ooftrreftooM A l i y ovigcr Ma* merque 4* fâbnqu* •» /

C igarette  ind ien
ne do G rim ault & 
C1*, contra asthmultii 
şi a opreaaiunilorfl.

S i r o p û  d’h y p o -  
p h o s p h i t ù  d e  
calce de G rim ault
et C". contra mala- 
<1 ii lorû de peptfl.

In jeclinnl (i Cap
sule cn m atico de 
Grlm&nlt e t C”, 
cuira sculamentelorù.

Vinù şi Siropù de 
qu inquina fe rra -  
ginosù de G ri
m au lt e t Ci#, tonie A 
regeneratorele forte- 
lorii şl aliî s&ngeluT.

G u arañ a  de Gri- 
m au lt e t Cie, contra 
durerilorü de capii şi 
migren! lor ü.

I'rcparaţiunile care nu vorii porta pe invelişulii exteriorii et ich d l a 
de mai susit in 4 colori, trehuescü respinse şi considerate r.i 
contrafassóne periculósse.

I
Loteria germ ană de bani

Tragerea Ia 11 Decembrie annl corent s. n.
Guvernul Ha moi rgian, conform decieiuneî din 10 Octombrie 1878 a aprobat din noii acdstfi. 

mare loterie de bani» prin urmare aedstă loterie e ci ştiind de 100 de ani are loc acuma la 
al 275-lea de o/T. Controla guvernului Damburgian nu privesce numai pe emisiunea ioselor 
ci se întinde şi rsupra trageri or oferendu-se ast-fel fie-cârd din tdte puntele de vedere 
t siguranţa cea n*al suficienţi. Şi pentru plata < sactă a căşliguii’or guvernul Hamburg an 
g tr»nr6j£ cu tdtâ averi a Statului. A 276-lea loteria germani de bani oonţire numai 
82,500 iose (de Ja No. 1 - 82,500) şi conform programei oficiale de tragere 42,600 lose tre
buise sft fie trase cu câştiguri negreşit, şansa de ciştig e dură fdrte inaem iati căci mal 
mult ca jumătate a tutu lor Ioselor esistent e trebuesc s i  câştig**. CSştigul cel mal mare 
care e de făcut in catul cel mal fericit se uroft la

5 0 0 ,0 0 0  l e i  n s r o i
deosebit de acesta mai snnt de făcut nrmâterele preminrl m ari:

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

3 à franci 8.000 
31 à franci 6,666 
61 à franci 5,333
4 à frarei 4.000 

304 à franci 2,666
3 à franci 2,000

3 â franci 40,000 
1 â franci 33,333 
6 â franci 26,666 
6 â franci 20,000
1 â frarcl 16,000 

24 h franci 13,333
2 âfraocl 10,666

şi mal multe rute c&jtigarl de Lei m l 1500,1333, 660, 400. 333, şi 266 etc. etc. în total 
conform menţioi flrel de mol sus 42,000 c&ţiignrl. 'Jóte 42,600 de câştiguri se trag  In 7 
secţiuni de trageri cari se succed reped«. Cire doresc« a mal part’cipa la acest! loteria gran- 

dldsă treime s& transmită Înainte:
Lei noi 48  pentru i los î n t r e g  original 
« . 24 .  j u m é t a t e  los întreg
« . 1 2  « un S f e r t  los original

şi va priimi alunei lósele comandate In original. Gbaen ăm încă odată inedirs prin a citata 
ci preţul li seior e oficialmente bot i r it  şi că noi nu espedi&m niel promese, bilete de participat, 
mol veri o altă efectă de loterie inUrŞisă ci numai 1» suri < nginale prntra cari Statul 
garanteijă şi ci.ri surt li vest’te cu armările Statului. Jumătăţile şi sferturile de lose sunt 
asemenea luturi origirale.

Costul Ioselor comandate se póte transmite in bilete hipotecare române seu in poliţe tr se 
asupra caselor de bancă francese, engieee şi germane. Fie-cărei tr&miterl de lose îl ală
turăm gratis fi programa oficială a t utulor claselor, fi după fie-care tragere esped’ăm pe 
dată fie-cărul josetorl de lose lista oficială a tragerii de unde ie constată resultatul tra- 
gerel exactamente. 8umele căşti gate »ă nchib de noi imed;at dui ă tragere sub controlul 
guvernului. 8 ăm În relnţiunl cu cp se de barcă din * óf e pirţele Rr mâniei şi suntem deci 
In posiţiune de a put'a plăti cftştipătorilor, sumele c ift’gate in domiciliul lor sdü In oraşul 
cei m»l apropiat şi chiar in soiul de monedă ce ar dori ffiftigătorl.

Tragerea urmând a se  Începe deja la 11 Decembrie *i. c. «. n. rup fino a adresa comándele 
grabnic fi direct către :

Biaroul principal de Loteriă

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

S crisori din România sosesc la Hamburg In 70 ore. Corespordăm rom&nesce, frar ţrzcsce, 
talienesce, anglezesce, grecesco etc. etc.

PAPIER WLINSI
Marele seceta al acestui nemedid se da- 

toreşte proprietăţii sale de a trage afară 
din corp iritsţinnea oare tinde tot da-nna 
a se fixa asnpra organelor esenţia’e a vie
ţui; el deplaoăzfi ast fel răni făcând vin
decarea uşorii şi promptă. Cel d’intâiO me
dici o recomandă cn deosebire contra gu- 
uraiului, hrcnchitelor. durerilor de gât, re- 
matismelor, durerilor. întrebuinţarea el 
f6rtesim plă: una saă două aplicaţinni snnt 
de ajuns cele mal de mnlte ori şi nn oau- 
gase de cât o mâ.ncărime nşora. Se g ă s ite  
in iote farmaciele.

A SE FERI DE CONTRAFACERI 
In Paris, la D. Wislin rne de Seine 31. 

Deposit la farmacia d-lnl Ziirner în Bucu
reşti, Calea Victoriei şi la alţi.

O A R J iXVN*
a doctorelui •

Ja m e s  smithson
unu singuru ilac o nu
Spr8-a roda indatăl 

f Părului şl BarbeT co!6-a 
|re a  loru naturale in r 
(t6to nuanţole.

r Nu mai este nevoie d’a ae spăla 
f ca pul u nici innainte nici în 
u rm i; aplicare simplă, resultatu 
immedlatu; nu pătfiză pelea şi 
n'aduce nrcT uă dată vătămare 

| sănotâtiT.
L. LE GRAND, parfumoru. 

PARIS.

s MAGASINLL DE LINGER1E DIN V1ENA
Cotea Victoriei (MogoşM), Palatul „Dacia* (a doua prăvălie de la coiful Lipscan ici.) I

. D E S F A C E R E  T O T A L A .
cu mare scădere de preciu

iii caisa traiafliroi calei mari ale larîurilor.fl
Cele mal nnol şl cele mal moderne

^Qü¿b}¿gi W ¿ S ¡
P R E C U  JMC

Fuste, Capóte şi Costumări de flanelă, Camisóne, Ciorapi, Giletce, 
Brobóde, de lână şl de bumbac, Plnpăml de flanelă, Camisóne, Pantaloni 
şl faste de Piquet de ârnă, Hăinuţe do copil, mantale de pióle de flanelă.

LISQERIE PENTRU BĂRBAŢI, DAME Ş I COPII
Alegerea cea mal bogată şi mare pnntra tóte clasele Societ&ţil.

OLANDA, CHIFFON şi HADAPOLAH
in tóte lăţimile, in bucăţi întregi şi jumătăţi, provenind din fabrícele cele mal renu

mite de Doemia (Rumburg), Belgia, Olanda, Francia şi Rnglitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PR0&ÓPE ŞI BATISTE
de orl-ce calitate şi mărime, batiste-francese de linó, batiste brodate şi de den- 

— tele, batiste colorate etc, etc.

(jUlebe si mánchete pentru bábbati si dame
de oí I-ce fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichú, de dentelo 

CORSETTE DE FRANCIA ŞI G e RMMANIA, ROBES DE CHAMBRES,
D em ie-C a po t s , L o ng - S h a w ls , Ş a lu ri d e  Ca ch em ir  neg ru .

Zestre complete de 800 fr. până la 5000 fr.
Orl-ce comandă tn ramurile lingeriét ş i broderiei se primeree si se va 

esectda prompt tn atelierul din Vierta.

NOUL PRETIU-CURANT FICSAT
Faste de flanelă francesa dif. col, a fr. 8, 9 , 1 1 ,  15 şi 18.
Ciorapi de I6nă 
Flanele de bnmbac

1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4.50.
1.50, 3.75, 5, 7.

Flanele de lână 5, 6, 8, 12.
Brobóde de l6nă fină franci 3.50, 5, 7.50, 9.50. 
Plapumă de lână cnratft 18 până la 45 fr.

'I Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnrn dame, de flanela a fr. 8.50, 14, 28, 38, 
Camisóne de piqnet de érna-a fr. 4.50, 6.50, 8.50.

HYGIENA PELFI
----«ffOi----

S A V O N

AU SUCJDE LAITUE
ED. FINAUD. PARIS

---V«OA|---
Ac«st săpun se deosebeşte prin unctiositatea 

I pastel séle şi prin fineţa mirosului abil. El re- 
coreşte pelea şi i comunică o frăgezime ne- 
precioită.

Pe timpurile de ger pe lângă acest săpun,, 
trebuesce întrebuinţată şi pasta callidermica. j

Singurul Deposit allă Aspasinel Mignot.

In cnrend va eşl de sub tipar:

CALENDARUL

RESBOIULUi
PE ANUL 1879

Ci o niDltiiHB ţlfi jllosiratij.
PREŢUL 50 BANI

C om ande se prim esc de acum  In- 
I a in te  la  Tipografia Thiel & Weiss.

Anunciurl vor găsi In acest calen
dar cpa mal mare Întindere.

Un étudiant Z ttE A
le roumain et l’allemand, désire se placer 

[dans une maison distinguée. Adresse an 
I burean du journal. (423—2)

Pantaloni de piqnet de âmă a fr. 4. 6, 8.25.
Faste de piqnet de érna a ff. 5, 7.50, 10.50.
Costa me pentrn dame, de flanelă francesă a fr. 32, 41, 58 şi 72. 
Mantale de plôië de lfină fină a fr. 30, 38, 48, 65. "TTITT
Cămăşi b&rbătescl, de Chiffon simple a ff. 5, 6, şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, cn pept, gulere şi manchete de Olandă (şi fără 

gulere) a fr. 7, 8, 9.50.
Cămăşi de Olandă fină a fr.- 8, 10 şi T b 7 ~ .
Cămăşi de Oxford EnglesescI cotor, garantate a fir. 4, 6, 8.50.
Cămăşi pentrn dame, de Chiffon cn garnitnrf şi brodărie a fr. 4, 5, 6, 7.60. 
Cămăşi pentru dame, de Olandă simple şi cn broderie a fr. 5.50.

•  7.50, 8.50, şi 10.50.^ <6
Cămăşi pentrn dame de Glandă cn broderii séfl cn dantelă fină, a 

fr. 12, 15, 18, 23. _________________________________ _
1«Cămăşi de ndpte de dame séfl de bărbăţia fr. 5, 7, 9, 11 şi 17 .^ 

Camiséne simple garnisite a fr. 3.60, 4.50 şi 5.6(L____________
Camişdne cn broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9. ____________ _
Camisone cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.50,11,14 şi 17. 
Pantalon! 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 séü dentele a fr.

7.50, 8.50, 10.50, şi 12.________________________________
Foste de Costnme cn plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.______
Fnste Costnme cn broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9,11.50, 15. 
Foste cn şiep cn plise, cn broderie şi cn dentele a ff. 8 . 50 ,11,15,18. 26. 
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.
6 Gulere bărbătesc! calitate bună tn 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Manchete calitatea I-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.
6 Galere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7.50.
6 Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50.
6 Batiste de lină adevărată cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14. 
6 Batiste de lină cn litere brodate fin a fr. 15, 18 şi 22.
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4._________

16 Batiste colorate tivite, calitate solidă a fr. 3, 4 şi 5.50.

da la St. 
Gheorghi» 

viitor şi 
ehair de

ncuma Moşia MlAŞIA de sns'din districte) 
Vlsşca, plasa Nejlov, având pe dînsa morii, 
rase do locnit, mavasie şi piitnle bane. 

Doritorii se vor adresa în BncnrescIStrad) 
Colţeî No. 66.

de la St. 
Gheorghi 
viitor şi 
chit r de

acuma moşia ALBESC1 din districtnl Pra
hovo, plasa Cricovu, în întindere de 1501 
pog6ne tete arabile având pe dînsa Staţie 
de drum de fer, hanuri, ningă <jiî, plitele şi 
case de locnit, ţâţe în hunii stare.

Doritorii se vor adresa în Bncoresol St 
l ţii No. 60. (820—3)

Tipografi* Tbiel, & Weiss Palatul , Dacia*.

(T Batiste de Olandă, tivite şi cn margini colorate a fr. 5, 7 şi 9. 
Feţe de mese de Olandă albe de 6 persóne a ff. 5.50, 7 şi 8.50.
Feţe de mese de Olandă albe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34.
Feţe de mese de Olanda albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36. 48, 56.
Feţe de mese de Olandă damast 24 persóne a ff. 33, 54, 69, 75.
6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 5, 6, 7 şi 8.50.
6 Şervete de Olandă damast a fr. 7.50, 9, 11 şi 15.
6 Şervete de ceaitt a fr. 2.50, 4 şi 5.50.
6 Prosópe de aţă cnratft 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 fr. 16, 18, 24.
1 Bucată de Olandă Rom burg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90.
1 Bucată de Olanda de Belgia a fr. 62, 75, 110.__________
1 Bucată de Olandă de Rnmbnrg 3 coţi de lat, 21 coţi de lung

a fr. 35, 48 şi 63.__________ _________  _____________
1 Bucată de Chiffon franţnsesc de 30 coţi a fir. 14, 17, 23.
1 Bocată de percail franţnsesc de 46 coţi a fr. 23, 28, 34 şi 42.
1 Bocată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33.

Mal multe de 1000 ootf resturi de pânzfi, Chifon, Oxford şi Pichet în cup6ne de 5, 6.8,10 şi 15 
coţi, te vinde mal ales fdrte eftin, insă numai până când se va tfîrşi deposîtul acestora.

•  M agasfim l de îin g e r ie  d in  T lena 5
Calea Victoriei, Pa In tul ,  Dacia*, (* doua pHS'-Sli» de Ia oolţn1 L'P'cnni-i).


