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Londra, 4 decembre, 
['avem nici o ştire despre opera- 
hoaneî ce se indreptenză spre Pui var. 

& dă din eo’o.ma de la Chiber a ina- 
|an5 la Bosaval.

Londra, 5 decemvrie, 
in .Times*: Dică trapele noastre

ţiunil. Av&ml insă cheia intregel or
dini cereşti, cuvântul scurt, care ex
plică toată minunea, observi că în
treaga complicaţiune nu e decăt a- 
parentă, iar in fond lucrurile se 
mişcă după o orăuduială fatală.

Daca cine-va ar incerca să ’nte- 
meieze ştiinţa unei astronomii a ste
lelor politice, ar trebui să găsească 
asemenea cuvântul tainic. Căci in- 
tr'adevâr există ceva tăinuit, care 

iuti sa ocupe Peivar ee va a tinge ' dă consistenţă stelelor căzute in 
reşbjiulni contra Emirul Şir-Ali. dealul mitropoliei, care-le ţine la un 

ziar publica o telegrama de la jQC cănd cuvinte de ordine su-
I după care Turcia recunoaşte că d a - ' . - . .. ,. c . .I n . .  ... .i a . v ' penoarâ constituţionala ar fi trebuit— Rusul 300 milioane rable. Această r  *
pilă zică intre altele că negoţiorile! s’°  fa & 8& 30 risipească de mult 

■ tratatul d li nit iv se nrmmiză cu , ca scânteile de sgură, când faurul 
l a t e  intre cele doă paturi şi Us& a b ite  cu ciocanul in nicovală.

^«dea un succes favorabil. j j)e muit adunarea din dealul mi-
Londra, 2 decembre. ! tvopoliel şi emana ţiunea el, mini- 

kralil proiectează t supune parlamen- #terinl auut neadevârurl întrupate 
(englez, care sa ’ntruneşte azi, o re - ' , , .  . . .L , ., „ , . .  i Camera a hotânt cestiunl asupra“  de blam contra politicei cab ine-] r

I cărora naţia n’a fost consultată nici 
când, precum cestiunea Basarabiei 
şi incorporarea Dobrogel — ea se

■  1( decemvrie 9 ore dimineaţa).
Londra 6 deoemvre.

■pana care operează in valea Knrum J p re g ă te ş te  a  a n tic ip a  ju d e c a ta  na 
ţt atrimtoarea Paivari asemenea i luat ţ ic l şi a su p ra  ce s tiu n il a  tr e ia , a  e< 
Iilor mal multe tunuri. Afganii au 
nderderl mari.

W «

m

■ . Londra 6 decpmvre.
f  cnrsnl reginei V ictoria , ca ocazia 
liderii parlamentului, spune că dănea 
l.vocat camerei- pnntrn a le face im- 
Bjirile cerat-: prin lege. Expediţia din 
Inia a fost ordonată in urma refuzu- 
Emirnlui d'a primi o misie englezească
■ să cn nn scop prietenesc. Acest refuz 
i o satisfacţie peremptorie. Regina 
tată că relaţiile Engliten! cn celelalte 
rţ snut prieteneşti. Ea are cuvinte a

ri că tractatul dela Berlin va fi ţapii— 
ju succes.

Londra, 5 decemvre.
—" Imiera Comunelor. — Marhiznl d’Har- 

tou propnns o adresă ruprinzS.il că 
iţia nu va cerca să împiedice acţiu- 
guvernului, incercănd a se împotrivi 

¡1' ffii creditu lu i; răspunderea întreagă a 
lelor actuale este a guvernului.

Constantinopol, 5 decemvrie, 
fn hat împărătesc vesteşte schimbarea 
netului. In el se rosteşte dorinţa d’a 

înlătura greutăţile spre a se nntea bm 
ţara numai decăt de binefacerile pâ 

şi ale reformelor.
n a lt hat va arăta mijloacele d'a se 

hi aplicarea reformelor, 
lotiadis-beid este numit guvernător gu 

# n |  al Cretei ^cn titlul de vizir.
Berlin, 5 decembre, 

^ ® m p e ra tn l a sosit. A fost primit cn eu 
iiastn. >Reichsanzeiger* publică nişte 
rete împărăteşti privitoare la relnarea 
asii afacerilor de cătră împăratul. U 

şret special mulţumeşte prinţnlnl moş- 
itor că a ţinu t local imperatalni pană 
deplina însănătoşire a M. Sale.

A

A BUCUREŞTI
Joi,. 2 4  noem. (0 ) decem bre

Astronomia corpnrilor eereşti n’ar 
o ştiinţă a tâ t de signrâ, daca 

ndnment.nl el n’nr fi descoperirea 
i«l legi nestrămutate : a gravita- 1 la adevâr.

vreilor. Raţiunea de-a fi a acestei 
Camere a incetat din ziua, când s’i 
prezintat cestiunl, asupra cărora na 
ţia  trebuia consultată din noii ş 
neapărat. Ba ce e mal mult, Sena 
tul a recunoscut'o aceasta, puind nn 
termin de trei luni pentru convo 
carea unei adunări de revizuire, mi 
nisteriul a recunoscut'o aceasta, ad
miţând moţiunea din Senat, coroana 

recunoscut’o, rostind in mesagiul 
de deschidere necesitatea convocării 
unei asemenea adunări.

Şi deşi dela resolvarea cestiunil a 
treia atârnă recunoaşterea definitivă 

neatârnării noastrp, deşi orice în
târziere e prejudiţioasă poziţiei noa
stre internaţionale, deşi camera a- 
ceasta ânsâşl a recunoscut că nu e’n 
drept a resolva cestiunea, ea totuşi 
sta la un loc, primindu şl consistenţa 
dela un ce necunoscut, cu toate că 
sunt o mulţime de cuvinte consti
tuţionale contra el.

Ce să fie acel ce necunoscut) Mi
nisterial e cuprins de frigări per
petue şi criza nu e resolvatâ. Se 
iveşte când o constelaţiune, cănd 
alta, şi roşii in special aă făcut deja 
apel la membri tuturor nuanţelor 
politice, dar fără succes până acuma. 
Lupta intre roza roşie şi roza albă 
nu mal e o luptă — steaua rozei albe 
resare frumoasă şi liniştită pe cerul 
acestei ţâri, aşa de liniştită, precum 
aii fost in toţi timpii, dec&teorl ţara 
şl-a venit in fire din visurile turburi 
ale chimerelor liberale.

Dar nu aceasta e intrebarea. De 
ce camera mal stă, de ce va stărui 
a stal 0 cercetare anatomică a ca 
mere! actuale n" va c nduce poate

Camera e compusă din oameni, 
cari şT-aă făcut din politică o mă

rie , pentru cari politica insem- 
nează pănea de toate zilele, insem- 
neazâ diurnă, bndget, domenii ale 
statului, insemneazâ îmbogăţirea prin 
esploatarea poporului. E drep t, că 
mal toţi şl-ati făcut trebuşoarele, în
cât trebuie să fi existând un ghe- 
şeft de tot important care să’I ţie 
la un loc cu maguetul câştigului 
material. Această cameră iubitoare 
in genere, e şi iubitoare de arginţi, 
căci se compune cam tot din sfinţi 
fă ră  de arginţi.

Care e dar punctul, imprejurul 
căruia gravitează buzunârile mino
rităţii iubitoare ? Care e formula 
ce ne resolvâ misterul existenţei 
unei adunări, care de mult ar fi 
trebuit să se risipească in întune
ricul, din care a eşit?

E rescuinpârarea drumurilor de 
fer, aşa-zisa răscumpărare.

Rugăm pe cititor să ţie seamă de 
prevestirea noastră. Pentru a rea
liza acest gheşefb, roşii vor fi in 
stare să facă compromis cu ori şi 
cine de orice nuanţă politică ar fi. 
De acolo mâna frăţească, pe care-o 
întind in toate părţile, de acolo 
durerea de ţară a camerei iubitoare: 
hinc illae lacrimae.

R U S I A  S E  R E T R A G E

Sub acest titlu, „le Messager de 
Vienue* dă următoarele :

„Faptul nu este mdoelnie: Rusia 
se retrage. Pentru câtă vreme î cu 
ce gând ascuns? cu ce condiţii. Toate 
acestea rămân întunecoase ca şi po
litica moscovită, şi dă loc la tot so
iul de prepusuri. Poate cineva de 
pildă, să fie de părerea lordului Bea- 
consfield, care întruneşte consiliul 
de miniştri englejl pentru a le spu
ne : „Toate astea sunt numai un 
marafet menit a ascunde ceva.* Alt
cineva poate crede din potrivă, că 
faţă cn înţelegerea Franţei, Anstro- 
Ungariel şi Engliterif, ţarul a voit 
sincer să so retragă pentru că s'a 
văzut in neputinţă să facă altfel. 
In fine este o a treia versiune, a 
ziarului „Colos*, pe care o repro
ducem, bine înţeles numai ca o sim
plă informaţie, fără să garantăm 
safi să admitem un minut măcar că 
ar fi posibilă. După ziarul rusesc, 
Rusia lucrează acum astfel pentru 
a înlesni înţelegerea contelui An- 
drassy cu parlamentele şi delega
ţiile austro ungureşti; insă indatâ 
ce sesiunea se va încheia şi votu
rile se vor căpăta, lucrurile ăşl vor

putem opri o clipă măcar asupra 
unor asemenea idei. Ef chiar afară 
de asta, ştiâ fără nici o indoialâ, 
cumcâ ar fi să joace joc mare dacă 
ar lacra astfel şl ar împinge poate 
tnonarchia la nişte eventualităţi, al 
căror sfârşit nimeni nu Tar putea 
prevedea. Trebue deci să înlăturăm 
cu hotărlre acest al treilea punct de 
vedere, ca să ne ţinem de cele doă 
d’ântâl. Saâ că purtarea actuală a 
Rusiei este o manoperă menită să 
ascunzâ planurile’I tainice, de pildă 
sâ’I permită a lacra in bunâvoe in 
Asia, in schimbul concesiilor pe cari 
le face in Europa; saâ că Rusia 
este sinceră, insă numai pentru câ
ţiva ani, poate numai pentru câteva 
luni, şi a cedat numai neputinţei 
manifeste de a resista voinţei a trei 
mari naţiuni.

Intr'un caz ca şi in celalalt, tre
bue să se supravegheze neadormit 
demersurile’! ulterioare, şi să se or
ganizeze o linie de defensivă peste 
care Rusia să nu mal poată trece 
de acum încolo. Prezidentul consiliu 
lui de miniştri al Ungariei, d. Ko- 
loman Tisza, zicea zilele trecute, 
când cu discuţia adresei : „Primejdia 
ar incepe pentru noi ungurii, in zioa 
când ruşii s’ar aşeza intr’un chip du
rabil pe ţirm ul drept al Dunării. 
Acolo este, după părerea mea, mar
ginea extremă a sferei lor de in- 
riurire. Rusia trebue să se oprea
scă la Dunăre şi să nu treacă din
colo.*— Iată ce va să zică a vorbi 
lămurit şi limpede. Insă acuma 
trebue ca actele să râspunzâ vor
belor. Europa, din nefericire; a 
ing&duit oştirilor ţarului să treacă 
chiar peste Balcani şi să înainteze 
până la porţile Constantinopolulul. 
Congresului din Berlin a hotârit, 
este adevărat, ca ruşii să se retragă 
şi că in luna lui aprilie viitor să 
înceapă mişcarea lor de evacuare. 
Dar zilele din urmă ruşii aveaţi 
aerul că vor să resiste la această 
stipulnţiune atât de formulă; voiatk 
să impună României nişte condiţii 
neacceptabile, necompatibile, cu trac
tatul dela Berlin iscălit de Europa 
întreagă. Cu alte cuvinte, şi ca să 
fim lămuriţi la vorbă, ruşii, după 
ce luaseră Românilor Basarabia, nu 
aveaţi deloc poftă să le dea Dobro- 
gea: şi drept plată a servicielor ce 
le dedese, drept recompensă că i-a 
scăpat la Plevna, România era a 
meninţată să sufere o amputare cu
rată şi simplă fără cea mai mică 
compensare in schimb.

„Mulţumită atitudinii energice şi 
hotărite a marilor puteil nu s’a 
întâmplat nimica din toate aste 
In sfârşitul sfârşitului Rusia a ce

remediabil, şi ar pune chiar pe Ger
mania, credincioasă’l aliată, in ne- 
puţinţâ d'a ’I mal da dreptate. In 
orice caz aceasta este o victorie a 
dreptului, un triumf al opiniei pu
blice, de care trebue ori ciue să se 
feliciteze. Trebue să ne felicităm atât 
România, care in sfârşit a intrat in 
stăpânirea ţinuturilor, ce i le-a ii 
atribuit Congresul, cât şi pentru 
Europa întreagă, care a putut ve
dea odată că atunci cănd voeşte 
dânsa, este ascultată. Această &n- 
tăie isbâmlâ nu trebue insă să ne 
adoarmă. Să veghiâm din contra a- 
supra celor ce vor urm a, şi să nu 
ne lăsăm a fi 'surprinşi fără veste 
prin manoperele, pe cari nu va lipsi 
să le execute diplomaţia moscovită 
pentru a’şl lua aceea ce se chiamâ 
la revanclie“.

relua cursul lor de mal nainte.
„Avem despre oamenii de stat cari I şj s’a dafc inapol; ea a înţeles 

aii jeţuri in consiliile împăratului- j cj, trecând puste orice măsură , ar 
! rege o prea înaltă părere, ea să ne I compromite situaţia intr'un chip ne-

Discursul contelui Andrassy

In zilele trecute, faţă cu comisia 
budgetară a delegaţiei austnace, 
contele Andrassy a făcut, intr’o cu
vântare a sa, o lungă expunere a 
politice! sale orientale. După resú
matele transmise telegraficeşte că
tră ziarele din străinătate, ministrul 
comun de externe al monarchiel 
dualiste n'a arătat in discursul sáü 
nimica noă ori necunoscut până a- 
cuma lumii. După terminarea dis
cursului, mal mulţi deputaţi i-aú a- 
dresat întrebări asupra unor puncte 
âncâ întunecoase. Care va fi durata 
ocupării celor doă ţinuturi nordve- 
stice ale Turciei? Are guvernul au- 
stro-ungar intanţia să şi le anexeze ; 
Pentru ce nu s’a făcut până acuma 
o învoire cu Turcia ? Şi cum staú 
şi unde aă ajuns negoţierile privi
toare la convenţia pentru sangeacnl 
Novi-Bazar? Contele Andrassy a fă
găduit că iu curând va râspnnde a- 
mânnnţit la toate aceste întrebări.

Iată resumatul telegrafic al dis
cursului contelui Andrassy, după cum 
âl daú foile străine :

Combătând atacurile îndreptate 
in potriva guvernului inainte şi după 
congres, contele Andrassy a zis că 
orl-ce spirit nepărtinitor este dator 
să constate cumcâ monarchia, fără 
să ia parte la rezboiú, a câştigat in 
prestij ; că n’a fost silită sâ’şl des
făşura toate puterile el militâreştl, 
ci numai o parte, şi aceasta numai 
după resboifi şi pentru o întreprin
dere lămurită şi anume, adică pen
tru ocuparea Bosniei şi Erţegovinel.

Monarchia n’are nevoie de sporire 
teritorială ; are nevoie numai să şâl 
desvolte forţa el vitală, iar nu să 
tâşl mărească intinderea.

Misia monarchiel fiind in chipul 
acesta d, finită, mănţineraa şi spori
rea puterilor sale sunt recunscute
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ca o trebuinţă europeană, şi inde 
plinirea misiei sale insuflă nu nein 
credere, ci, din potrivă, tărie pute 
rilor europene.

Ministrul combate apoi, citftni 
fapte, aserţiunea că guvernul ar fl 
voit*să facă ocuparea neinlăturată 
El face o aruncătură de ocbiü asu- 
pra politicei sale pe vremea confe- 
renţelor dela Constanţinopol şi dela 
Londra. Expune apoi cum această 
politică excludea orl-ce tendenţă in 
vederea unei achiziţii teritoriale, şi 
demonstră că, după pacea déla San 
Stefano, orl-ce tentativă in vedere 
de a da autonomie Bosniei şi Erţe- 
govinel sub suveranitatea nominală 
a Sultanului ar fi fost mal dinainte 
condamnată; că uiclun glas nu s'a 
ridicat in congres in favoarea pu
tinţei d'a se stabili şi d'a s > face 
dăinuitoare această autonomie; in 
sfărşit că, dacă aceste ţinuturi ar 
fi devenit autonome, pierderea Dal
maţiei ar fi rămas nnmal o cestiune 
de timp.

Oratorul a vorbit in urmă despre in- 
nurirea exercitată de cătră Munte ne
gru asupra ţinuturilor învecinate cu 
dânsul, de vreme ce acum, stabilită in 
Bosnia şi Erţegovina, Austria are pre- 
ponderanţa. Fără situaţia actuală, li
niştea p ovincu lor austriaco dela gra
niţă ar 6 fost in bună-voia state
lor vecine. Dacă mandatul confe rt 
la Berlin Austriei n’ar fi fost pri
mit, excesele demâgogiel in Bosnia, 
Erţegovina şi chiar in Serbia, ar fi 
silit pe Austria să întrebuinţeze in 
ţinuturile sale mărginaşe to t oşti
rile pe cari le întrebuinţează la o- 
cnpare.

Poarta nefiind in stare să exe- 
cute clauzele tractatului dela Berlin 
faţă cu Muntenegru şi cu Serbia, la 
cea d’ântăl ocazie, cestiunea Orien
tului s'ar fi reaprins pe toată linia, 
şi ar fi trebuit atunci ca Austria 
să smulgă Bosnia şi Erţegovina de 
lângă elementele ostile cari s’ar fi 
adunat acolo in timpul acela, ceea 
ce ar fi costisit nişte jertve de zece 
ori mal mari.

Contele Andrassy explică cum nu 
ar fi fost cu putinţă să se pro- 
ceadâ la ocupare, mal curénd saü 
mal târzid in nişte condiţii mal fa
vorabile.

Trecéncl la cestiunea finanţiară, 
ministrul reaminteşte jertfele ce şi-aii 
impus chiar statele mici, precum 
sunt Ser ia, România, Grecia, şi a- 
ratâ că sarcinile asumate până a- 
cum Austriei nu se ridică decăt nu
mai la jumătate a sumei, ce o sim
plă mobilizare a oştirii austriaco ar 
fi necesitat dacă ar fi trebuit ca 
monaschia să cucerească nouă pozi
ţii in Orient. Jertvele pot, este a- 
devărat, să fie considerate orişi- 
cănd ca prea m ari; in nici un chip 
insă nu trebuiesc apreţuite din punc
tul de vedere al unul puget anual.

Contele Andrassy expune apoi a- 
mănunţit resáltatele congresului, pe 
care le demonstră că sunt favora
bile Austriei, de vreme ce reduc 
sporirea teritorială a Serbiei şi a 
Muntenegrulul şi restituiesc Turciei 
un teritoriu considerabil. Conferin- 
du’l mandatul ocupării, puterile nti 
recunoscut Austriei legitimitatea in
tereselor el in Orient; ele aü decla
rat că o Austrie tare şi mare este 
o trebuinţă eropeanâ, şi că ocupa
rea Bosniei şi Erţegovinel de către 
Austria, este una din ântăiele con
diţii ale executării tractatului. Ocu
parea era neapărat trebuincioasă 
pentru mănţiuerea Turciei, şi, dacă 
aceasta nu isbutea, pentru cucerirea 
poziţiilor defensive. Politica guver 
nulul, a conchis ministrul austro- 
ungar, este o bună politică austri-

acă, şi nu putea avea alt scop de 
căt executarea tractatului prin Au 
stria chiar.

Mal mulţi deputaţi in urma ace
stui discurs ad adresat ministrului 
deosebite întrebări cu privire la des- 
batere, şi adică:

Care va fi durata ocupării?
Guvernul are de gând să ’şl ali

pească ţinuturile ocupate ?
Pentru ce nu s’a stabilit o învo

ire cu Turcia.
Unde aii ajuns negoţierile privi

toare la convenţia pentru ţinutul 
Novi-Buzar?

Contele Andrassy a declarat că 
adoazi chiar va răspunde şi la aceste 
întrebări.

Libertatea alegerilor sub regi
mul fracţionist!

„Steaoa României* primeşte ur
mătoarea scrisoare:

Subsemnaţii Iancu Grasu, coman
dant de sergenţi de 15 ani, după 4 
ani de serviciu in armată (vănâtori) 
ca sergent şi alte 13 luni ca ser
gent in Bucureşti ;

Teodor Andrieş, comandant de ser
genţi de 14 ani, după 2 ani de ser
viciu ca sergent in laş i;

Gheorghe Peşti, comandant de ser
genţi de 20 a n i ;

Dumitru Botez, comandant de ser
genţi de 10 ani, după 6 ani de ser
viciu in jandarmi călări, şi.

Vasile Alexandrescu, secretar cor
pului de sergenţi de 2 ani şi jumă
tate după 9 ani de serviciu in ar-| 
mata permanentă ca sergeut major;

Am fost destituiţi din posturile 
noastre indată după alegerile co
munale. Neavănd la cine a ne tăn- 
gui de nedreptatea ce ni se face, 
venim cel puţin a publica actele ad- 
ministraţiunil fracţioniste in alege
rile din urmă ca să se ştie pentru 
ce noi, vechi funcţionari cari am 
servit cu credinţă toate guvernele 
ce s’a ii urmat, am fost prigoniţi a- 
cum. In ajunul alegerii colegiului IV 
ni s’a dat fie-căruia căte-o listă scri
să de d. A. Râuţ ajutor şefului de 
sergenţi de astăzi, de toţi sergenţii 
care trebuiau să voteze in fie-care 
despărţire: aceşti sergenţi trebuiau 
să vie cu biletele albe la fie-care 
din noi p?ntru ca noi să le scriem 
pe aceste bilete numele domnilor C. 
Langa, C. Rojniţă, C. Gheorghiu, 
Alex. Belcic şi V. Mihăilescu, adică 
lista administraţiei.

In urma acestor ordine exprese 
am scris sergenţilor biletele de vot, 
cu numele d-lor mal sus indicaţi, 
afară de cazurile speciale unde un 
sergent sad alt alegător cerea ca să 
scriem alte nume şi in specie pe d. 
Leon Negruzi. Noi, cât ne priveşte, 
am votat pintre candidaţi şi pentru 
d. Leon Negruzi care avea încrede
rea noastră ca membru comunal. A- 
ceastâ libertate o avusesem in toate 
timpurile şi sub toate guvernele, şi 
credeam că vom avea-o şi acum, dar 
se vede că in era libertăţii alegerilor, 
aceasta nu este iertat, căci după o 
viaţă întreagă de serviciu in poliţie, 
astăzi suntem destituiţi pentru că 
n’am voit să falsificăm voinţa ale
gătorilor ce se adresau la noi pen
tru scrierea biletelor lor. Lăsăm la 
âpreciarea publică calificarea purtări 
administraţiei faţă cu noi. ‘Astăzi 
suntem lăsaţi peritori de foame cu 
familii grele şi nevoeşe şi suntem 
un viu exemplu de prigonirea cea 
mal aprigă ce s’a văzut vreodată. 
Dacă credeţi, d-le Redactor, că fap
tele relatate de noi sunt interesante 
pentru luminarea publicului, vă ru-1

găm să le publicaţi, primind tot
odată incredinţarea înaltei noastre 
cansideraţluni,

/ .  Grasu, Gh, Peşti d. Botez, V, 
Alesandrescu, 7//. Andrieş.

Iaşi, 18 Noemvrie 1878.

BANCA ROMÂNIEI

Cel mal insemnat stabiliment fi- 
nanţiar din România este inconte
stabil acela al Bâncel României cu 
sediul central in Bucureşti şi cu doă 
sucursale, una la Galaţi şi alta la 
Londra.

Dacă am zis că este cel mal în
semnat, trebuie să adăogâm aci că 
este şi cel d’ântăt institut de bancă 
ce s’a creat in ţara noastră in sco
pul d’a facilita comerţul şi a aduce 
imense serviţii ţări şi tesaurulul sëù 
in special.

Dela începerea ostilităţilor in 0- 
rient şi pănă astăzi, viaţa acestei 
bănci este un lung şir de fapte care 
aü permis acestui institut a veni a- 
desea cu creditul şi cu capitalurile 
sale in ajutorul tesaurulul şi comer
ţului român strimtorat.

D. Dimitrie Frank, directorul ge
neral al acestui insemnat stabiliment,

şef redactor a subscris in numele 
guvernului astă convenţiune, ascunde 
un aşa mare adevăr care peste câteva 
zile se va divulga? O! slăbiciune, 
câte adevăruri nu trădai tu!! 1

»Curierul financiar*

ADUNAREA DEPUTAŢILOR

Şedinţa din 21 noemvre, 1878. 
Prşedinţa d-lul vice-preşedinte A. Stolojan.

Să trim ite la comisinnea de verificare 
a nonelor alegeri petiţinnea d-lnl Singu- 
rov, alesal colegiala! al al dnoilea de Su
ceava

Se ia act de telegrama d-ln! Frunză prin 
care arată că fiind absinte la votarea mo
ţiunii pentru tratatu l de la Berlin, se de
clară pentru moţiunea majorităţii comi
ci unii.

Se ia asemenea act de declaraţiunea d-lul 
T. Bagdat că aderă cu totul la opiniunea 
minorităţel iu privinţa cestiunil tratatului 
de la Berlin.

Adunarea decide a se publica in ex- 
tenso următoarea declaraţiuue a d-lul.Io-

Domnule preşedinte.
Âin primit graţioasa d-voastre depeşă de 

la 27» a curentei luni cu invitare de a
este un abil şi foarte distins finan-, Tenl 8a 1,lfi Parte la rezolvarea cestiune» 
ţiar. N um ai acestor calităţi, trebuie Pnsă iedesbaterea Camerei şi mă grăbesc
s’o spunem cu francheţâ, se d a to - ia ,S rgsPDnde ca toomaî acnm » in «Mă
reşte prosperitatea băncii şi faimoa-j8aI rec0,tel de Pe camP’ nn Pot 8&’ml a" 
sele rezultate ce culege in fiecare an. i bandon mnnoa nnni an intre8* N’am *’ 
Deja se anunţă 1 livră sterlină ca 
acont asupra dividendel eserciţiulul I 
1878. Acţiunile acestei bănci de 8 
lire sunt actualmente en vogue la 
Londra şi cotez in acest moment la 
Stoch-Echange 9 16/ig lire, adică o 
primă de 2 lire sterline aproape.

0 asemenea situaţiune vorbeşte de 
sine şi ne dispensă de verlce comen
tarii.

(‘Curierul finanţiar,.)

se afla sub gavernul din Conştiinţa 
Mal in ăntăid, să se fixeze hotare! 
aceea, să se constate prietatea pa I 
publică şi apoi să se facă un stnd ■ 
col industrial comercial, după cu 
făcute de mine studiele jndeţelor D 
Mehedinţi şi Putnn. La studiul Dl 
pe lăngă cele publicate de mine iiu  
Eseursion agricole dans la Dobrogejk 
da comisiunil şi alte note şi maţii 
planuri de domenii publice ce nu fi 
blicat.

Organizarea politici, administraia 
diciară, comunale ocoliale (de ocoil 
casate) şi judiciale (ailet) v a l  
obiectul special al studierii comisii 
scopul numai de a se constata stai« 
zentă, dară şi de a propune mijloa I 
cesarai! pentru ca Dobrogea să fiel 
itor şi sub Romănia mai bine d j I 
trecut sub Turcia.

Cu aceste studii făcute, guvernai! 
in stare a face şi a propune Corjj 
Legiuitoare legile necesarii pentra 
larea Dobrogel cu iustituţiunile Ro

Pănă atunci, adică pănă in 6 lt 
mult, comisarul guvernului va ft| 
mijloacele şi funcţionarii de acolo, 
legile de acolo, administraţiunea eo n ii 
ocoliale şi jodiciauă, etc. şi va s i l
vânilnrilfl cronora/a ala filnlnlni /In»!

Răscumpărarea căilor ferate rom&ne

Repeziciunea cu care se transmise 
ştirea că guvernul român a subscris 
la Berlin convenţiunea pentru res- 
cumpărarea căilor ferate, nu ne mal 
dete timp să cercetăm bine cu cine 
anume a subscris astă convenţiune, 
şi crezurăm pentru un moment că 
ea s’a subscris de guvern, pe de o 
parte, iar pe de alta de consiliul de 
supra-veghere.

Ştiri autentice priimite in acest 
moment din Berlin, anunţă că con
siliul de supraveghere al societăţii 
acţionarilor e străin incâ de această 
afacere, căci nimic nu T s’a supus 
pănă acum in privinţa rescumpără- 
rel căilor ferate. Tot asemenea con
siliul nu poate să se aştepte la o 
comunicaţiune de felul acesteia, mal 
nainte de ce Camerile române să fi 
aşteptat convenţiunea încheiată in
tre guvernul român şi sindicatul 
francez.

Prin urmare, convenţiunea ce 
presa, Oamerile şi ţara vor avea să 
desbată şi să aprobe sad să desa- 

1 probe, este tot vechea convenţiune 
incheatâ cu grupul băncel de Paris 
şi Pays-Bas, plus participarea a 
vr’o două alte bănci din Berlin că
rora li s’a făcut toate concesiunile 
pentru a adera, fără ca cu aceasta 
să implice intru câtva responsabi 
litatea consiliului de supraveghere 
şi sâ’l angajeze in astă afacere.

Astfel fiind, chestiunea se schimbă 
şi inţelegem acum pentru ce .Ro
mânul* consilia presa română a 
păstra tăcerea. Alta este o conven
ţiune incheatâ cu proprietarii linii 
adică cu societatea sad reprezen
tanţi legali al societăţii, şi alta este 
o convenţiune incheatâ cu un grup 
de bancheri care uu caută de cât 
a efectua o colosală operaţiune fi
nanciară şi a trage toate profitele 
posibile.

Această deosebire o recunoaşte 
singur . Românul, căci in Ioc d’a 
ne spune adevărul, adică că a in- 
cheat o convenţiune cu un grup de 
banchierl, pentru a da mal mult 
lustru lucrârel sale, declară in tr’un 
mod categoric că a incheeat astă 
convenţiune cu consiliul de supra
veghere.

In ce scop »Românul*, al cărui

vut nici o dată greutate mai mare ca in 
anul acesta, a cărui timp ne a contrariat 

I foarte mnlt.
MS void sili ca să pot termina pănă in- 

tr ’o săptămână lucrările mele agricole spre 
a putea veni şi lua parte, fără nici o în
trerupere, chiar şi pănă in primăvara vii
toare; trăind şi nefiind bolnav.

Dară, ca să aduc şi ed contigentul cu" 
noştinţelor mele la desbatererea mare! ce- 
stiunl, vS rog să bine voiţi a comunica 
gdvernnlui, Camerei şi comisiunei numite, 
părerea mea.

Efl mă supun, neputSnd face altmintre
lea decisiunil congresului dela Berlin; dară 
supuindumă forţiî, protestez pentru drep
turile ce *1 avem asupra Basarabiei. Dreptul 
este nemuritor. Rusia a luat Basarabia de 
la Turcia, la 1812 cu puterea celui mal 
tare, şi a luat un pământ ce nu era al 
Turciei, uu pămăut pentru a cărui apărare 
Turcia primea dela noi o dare. Turcia nu 
’şl a împlinit datoria ei către noi, şi noi, 
spoliaţii de Rusia, avem socoteala de ră- 
foit cu Turcia şi nu aprobăm nici in tr’un 
chip spăliaţiunca, zicem că Basarabia este 
a noastră nici n’am dat’o noi la 1878. 
Poate să o ia cel mal ta re , ne supunem 
paterei şi protestăm pentru dreptul nostru 
inalienabil.

Asemenea ne supunem hotărirei congresu
lui de la Berlin primind Dobrogia, prii- 
min<l’o oa un amanet dela Turcia pănă 
ni se va da inapol Basarabia, priimind’o 
spre păstrare, dară nu in schimbul Basa
rabiei.

De aceea dară întâiul punct de lămurit 
şi de hotărât este ca să nu luăm Dobro- 
brogea cu puterea armată. De va voi Turcia 
să se supună congresului, de vor voi Dobro
genii să se unească cu noi, ’I vom priimi 
şi tra ta  ca pe nişte fraţi. Nu le vom strica 
nici credinţele lor religioase, nici datenile 
lor, nici nu le vom lua proprietăţile, nici 
nu le vom răpe drepturile lor de oameni 
şi de cetăţeni ce li s’a dat prin Constitu- 
ţiunea elaborată de Midhat-paşa. Aleşii lor, 
in loc de a merge la Camera din Constan- 
tinopol, vor veni la Camera României, la 
Senatul Românie! din Bucureşti, şti acolo 
ca şi noi vor căuta şi el de satisfacerea 
nevoilor şi intereselor, dupe cum căutăm 
noi. Sper că le va fi mai bine sub Româ
nia liberă şi democrată, decăt sub Turcia 
feudală şi teocratică.

Dela dânşii va depinde ca să fie prie
tinii sad duşmanii noştri No! cu sila şi 
cu vărsare de sânge nu ’im voim. Congre
sul a zis să ’i luăm, noi iusă nu ’I luăm, 
ci ’I primim.

Pentru acest sfărşit sunt, de părere ca 
guvernul nostru, ou aprobarea Corpurilor 
Legiuitoare, să trim ită un comisar sad o 
comisiune compusă din trei membri, care 
însoţită de un număr de oameni compe- 
tinţl şi speoiall in deosebite ram urir, să 
meargă să priimească Dobrogea, să o stu
dieze din toate punctele de vedere, să con
state cea ce este şi să arate şi ceea ce 
poate sad trebuie să fie. Şi, pănă la face
rea acestei lucrări, să administreze Dobrogea 
să strângă veniturile şi să facă cheltuelile 
după legile şi rănduelile sub care era când

a* do Pi li
rire ap.U 
roşia all

veniturile generale ale Statului do 
voarele şi căile obicinuite acolo. ŞU 
când aceasta, făcând constatarea d 
ce ests şi se face acolo va arăta şi 
ce trebue să se facă spre a fi mal t 
căt in trecu t Gavernul şi Corpuril 
ginitoare, in deplina cunoştinţă de h 
vor fi in stare a face legile necesăgl 
a aplica legile deja făcute la noi j 
buna orgtnizare a Dobrogi! din toate 
tele de vedere; ;n scopul de a se a:)! 
pacinica ei desvoltare şi înflorire 
face să se simţă fericită că Pro 
unirea ei cu Romănia.

Permiteţi-mi, d-le preşedinte, să t  
zicând un cuvânt despre Basarabia^

Suntem de părere că precum s’a 
după tractatul de Paris Basarabia del» 
sia, aseminl să i se predea acum DA 
după tratatul dela Berlin, să i se pr 
bună răndnială şi mal ales in buni 
teală de venituri şi cheltuell, atât 
nale şi judeciane căt şi generale al 
tulul. Efl am fost prefect la Bolg 
dată după luarea Basarabiei şi a 
şi un studii! de starea colonielor 
publicat in jurnalul de agriculturi 
tică. In acel studii! se vede cum a 
a procedat Rusia in ocuparea Ba sat 
şi in ce stare de înflorire ne 
niturile şi cheltuelile comunale 
tulul sunt partea principală a stid 
med. Şi de nu vom face noi constit 
stărel actuale a Basarbieî, fiţi sigura 
preşedinte, că o vor face ruşii carF 
amicul med, d. Siminov, cap al s< 
lui Btatistic, care a rădicat statisl 
cel mal inalt grad de înflorire. Ti 
lumea aceasta se reduce la numere, 9 
rele cărmuesc lumea. La numere dat 
se reducă şi predarea Basarabiei şi Iu 
Dobrogel.

Bine-voiţi vă rog, d-le preşedinte, 
mi espresiunea deosebitei mele cons| 
ţiu n l

/ .  Ionescu.
D. vice-preşedinte. La ordinea zileţjj^ 

alegerea a patru vice-preşediuţî.
D. N; Dimancea. Onorabilă Cameră 

laltă-ieri am ales pe d. Rosetti preş) 
al Camerei. Aş ruga pe d. vice-pre 
să bine-voiască a invita pe d. preşi 
a ne face onoarea şi plăcerea de al 
sida lucrările noastre de acum inainj 

Voci. Foarte bine I 
D. C. A. Rosetti uroăndu-se la tr | 

preşidenţi! este prim it cu aplause pj 
gite din partea Adunarei, şi rosteşti 
mătornl cuvânt:

D om n ilor deputaţi,
Trămiţăndu-mă din nod la acest b  ̂

care este pentru mine un altar poli 
amintinda-ml de unde plecarăm, pi 
evenimente trecurăm şl unde ajnni 
’ml pare că parcurserăm împreună ut 
ci o sută ani.

Ce iritaţiuni, oe temeri, ce nre chl 
naşterea acestei legislative, şi iacă-9 
junşl, ca indivizi şi ca naţiune, la I i i  
şi la cea mai deplină independenţă. I  

Printr’o credinţă nestrămutată, priajf 
ternica disciplină a oamenilor intr’adţ 
iberl şi prin vitejia fiilor el, Romii 

luăndn-şl locul in familia European« 
percurs astfel un ciclu intreg, ce esS 
ajuns de a onora nu numai viaţa unew 
gislature, oi chiar a mai multor geaiŞ 
ţiunl. Acestei Cerneri insă, acestui p*r- 
ment i s’a dat şi mal mult.

La înălţimea la cate ajunserăm, KoPOJ

la

I

N



vede şi aro ochii ţin tiţi nan

ii  l'dind stima şi încrederea iei pe 
de bătaie, nvera ncnra fericita oca- 
;v o face sS ne o acorde şi pe tă- 
olitic.

^  H  foarte mult esto de făcut şi n’a- 
£ 8Bnte-ue decât trei luuî. Lnugl inşii 

fdsfce trei luni pentru alrşit naţia- 
tş J  fe prin suferinţe şi lapte aii inv i

ţi ta aniţî a iubi, ş’a lucra. Se pare 
^ 1  ver o minune d’a face o parte din 
*iíll IV* SDntem n face. Veţi face insă,
■hc j  pan i sunteţi şi prin minuni a triiit 
f¡ S pil această colonii! a Ini Trajan (a

\ 1  LLoare, inteligente, nobile, generoasă 
k * piton re este naţiunea romană. Ce 

' s  Lite fi peste putinţă d’a face aleşilor 
vi feb incă şi fericirea d 'a avea un Domn 
I  ú vitejie luptă pe căntpnl de onoare 

. ^  *1 naţiunii in toate şi pe deplin li- 
IW [aplauso). Europa a adm irat acest 
i i i.ic in asemenoa timpi. Trebne dar să 
<ţ i v, pe toată zioa că ştim să fim li- 

- B L '
• li .otat d'a conduce lucrările voastre şi 

tă sesiune, care este incoronarea 
al ce a ţi inceput, primesc cu ro

tiţă şi cu credinţă această frumoasă 
I .  O primesc căci ea 'mi dă dreptul 
Educ aminte cuvintele zise de Thiers 
Bei in mijlocul luptelor celor mal eren-
I

Írtida care pană in fine va triumfa 
¡averna va fi partida cea mal dreaptă 
mal înţeleaptă.>

trimese in fine, fiindcă este foarte 
f ’a preş eden o Cameră a cărei mare 
itate inţelege, cumpăneşte, iubeşte gi 
otSritS a nu cruţa nielan sacrificiu, 
uni, pentru trinmfnl dreptăţii şi al 
iţei, pentru gloria şi mărirea naţiu- 

A planşe prelungite).
Eşuarea procedo la alegerea vice-pre 

lor, şi rezultat scrutinului este cel 
x :

k  cnsteauu . . . .  73 voturi
T a.  S to lo ja n ........................ 70

ne. P u s t ia .............................54
IG. I la s n a ş ................... 54
procede la alegerea secretarilor, şi 
atol este cel următor :
O. Sefendachi. . . . . .  63 voturi
lEliodor Vor ga ti ............62
D . Io n escu  . ..............................61  »

!;îî |N. Cişman..................  .6 0  »
Grigore Isacescn . . . .  55 »
Vasile Calcantraur . . .  52 »
I. V ila c ro se ............... 51 »
[ Coli. Poroineanu . . . .  37 »
procede la alegerea chestorilor, şi re

tal scrutinului este urm ătoru l:
lordache G o g a ........... 66 voturi
Procop. C azotti...........65 »
Grigore Snrurie...........65 »

I Gheorghe T ă c u .......... 65 »
lele fiind 5 după ameazl şedinţa se ri- 

anunţandâ-se cea viitoare pentru a 
zi ntercurl, 22 noembre.

Dimitrie, Frunză Dim itrie, Sernrie Gri-; 
gorie, Varlam Const., Eraclide Leon, Ls- 
vezeanu Gheorghe, Costinescn Em il, Cos- 
in Lascar, Călîneson Tunase, Sergiu Di

mitrie, Poenaru Bordta I., Constandinescu 
Niculae, Stnrza A. Iancu, Ştirbei Alexan
dru, Cantacnzluo Grig., Ioncscu Ioan, Gri- 
goresen Const., Rosetti Nicolae.

Secţiunea ¡11.
Ghiţă Gheorghe. Stolojan Alex., Cră- 

ciunescn Dini., Vulturescn Grigore, Mo
şesc u Cristueh“, Isăcescu Grigore, Fulger 
Gheorghe, Nicorescu Nicolae, Isvoranu I- 
larie, Genescu Dimitrie, Fandosea loun, 
Iavaşcn lordache, Cariagdi Dirnitr., Go- 
lescn Radu, Sefendache Gg., Milescu Frau- 
cisk. Leca Const., Manta Gg., Ghica l’an- 
tazi, Ilasnaş G g , Şteffinescu Roze, Ioan 
Eleodor.

Secţiunea IV .
Gheorghe Panait, Gheorghe Par pali Ştef., 

Matei Consţ., Grădişteanu Const., Opran 
Romolus, Aluneanu Florea, Campinib Ra
du, Colibăşeauu Costică, Rosetti Const. A., 
Vizantie Andrei, Pălărlăgeanu Radu, Be- 
rendel Dimitrie, Bojoreanu Nicolae, Ga- 
zotti Procopie, Maori Gheorghe, Vernescu 
Gg., Protopopescu Pache, Pchina Mihail, 
Miclescu Iorgu, Văsesca Alex., Stolojan 
Anastasie, Misail Gg.

Secţiunea V.
Poroineanu Constantin, Predescu Euge

nie, Lăţescu Boldur Thsodor, Mărgăritescu 
Dimitrie, Maghern Gheorghe, Viişoreanu 
Nicolae, Vamali Anton, Bonachi Grigo- 
riadi M., Ionescu Dimitrie, Ionescu Nico
lae, Calcantraur Vasile, Cernătescu Petre, 
Zanfirescu Petre, Scarlat Pustia, Cantili 
Gheorghe, Poliza Gheorghe, Furcultscu 
Nicolae, Tăcu Gheorghe, Nicolae Hagi Ni
colae, Dimancea Nicolae, Ginvara Con
stantin.

Secţiunea VI.
Chiţu Gheorghe, Călinescu Scarlat, Mar

ghiloman Ioan, Docan Ioan, Rosetti Scar
lat, Boiu Trifon, RadovicI Gheorghe, A- 
giogln Alexandru, Prunca Dimitrie, Beto- 
lian Anghel, AgaricI Ioan, Castroian Di
mitrie, Teriachiu Alexandru, Sihleanu A- 
lexandru, Fnsea Constantin, Giani Dimi
trie, Fleva Nicolae, Aureliau Petre, Buri- 
leanu Mihaib, Arbore Polihronie, Miclescu 
Scarlat D.

Şedinţa dala 22 noembre, 1878. 
reşedenţia d-lul preşedinte C. A. Ro-

preşediute, Acum, d-lor deputaţi, vom 
sade la impărţirea Adunării in  secţiuni, 
rupă aceea vom alege comisiunile de 
Hiunl de indigent, comisiunea comu- 
I, comisiunea finanţiară, comisiunea de 

 ̂ lons la disonrsul tronului şi Comisiunea 
tară.

I. ministru de finanţe. Mie mi se pare 
face o eroare, d-Ie preşedinte, căci 

lasiunen de vară s’a ales o comisiune 
şutară căriea Camera ’I a pas iusărci- 
fen de a lacra şi bngetnl pentru anul 

:*l p . Aşa dar, cred că nn mal este Ioc la 
ferea anei noi comieionl bugetare, 
ş. preşediute. Aşa este, insă tot trebne 
:ousnlt Adunarea dacă menţine dispo- 

nnen luaţii atunci.
I dunărei decide a uu se mal ulege o 
ii oomisiune bugetară, 
a proceda la tragerea la sorţi a secţiu- 

fr, şi resultatul este cel următor :
Seeifunea I.

..'Hjtădeacu Gheorghe, Urlăţeanu Zanfir, 
eseu Pană, Ferichidi Mihail, Monteanu 
gore, Nanu lordache, Danielopoln Ghg. 
Ir eseu Ioan, Loonsteanu Nicolae, Ga- 
lea Gheorghe, Sendrea Âlecsandru, Gră- 
teanu Petre, Fărcăşeaan Gheorghe, Leca 
uitrie, Daniel Dimitrie, Diamandeecn 
s, Anghel Dimitrie, Nicolae Sache, Co
lin Grigore, Ghiţescu Gheorghe, Şoaric 

ţTJnstantin, Vladimirescn Michail.
Secţiunea II.

Iheorghin Alex., Ureche Alex. Vasile, 
mau Nicolae, Marin Vasile, Sofronie

Secţiunea VII.
Maiorescu Titn, Economu P. Dimitrie, 

Cămpineanu Ioan, Ghica Dimitrie, Ver- 
gatti Eliodor, Morţun Gheorgh0, Gogă Ior- 
dache, Atanasin Nicolae, Ceikaz Dimitrie, 
Lăţescu Ioan, Lupaşcn N eron, Bob si ca 
Constantin, Guran Nicolae, Bagdat Toma, 
Becheanu Stanca, Rosetti Mateitt, Carava- 
sile Vasile, Villacrose Ioan, Morţun Nico
lae, Vidraşcu Vasile, Guriţă Simcon.

Se procede la alegerea comisinnel finan
ciare, şi resnltatnl scrutinului este cel 
următor :

D. I. Codrescn a întrunit 46 voturi.
» R. Opreanu . . . .  45 ,
,  C. Giigorescu. . . .  44 »
» A. S ihleann.........40 ,
,  P. Buescu............. 40 »
,  A. H o lb an ...........34 »
„ N R. Lăcueteanu . . 30 ,
Se procede la alegerea comisinnel de 

petiţiunl şi resultatul scrntinnlnl este cel 
următor :

D. N. Lnpaşcn a in trnn it 24 votnri.
,  D. C ariagdi......... 22 „
» G. M isail............. 22 »
, V. M a n i a ..........21 »
» Gr. S e rn rie ......... 20 ,
,  Z. Urlăţeanu . . . .  19 >
Se procede la alegerea comisinnel de 

indigenat, şi resnltatnl scrntinnlnl este ur
mătorul :

D. V. Mania a în trunit 41 voturi.
» G. Misail . . . . .  39 ,
» Z. Urlăţeanu . . .  34 »
, D. Cariagdi . . . .  34 »
> N. Lupaşcn . . . .  31 ,
» Gr. Sernrie . . . .  29 »
,  C. Leca. . . . . .  28 ,
Şedinţa se ridică la 5 ore, anunţundu- 

se cea următoare pe a doua zi, 23 noem- 
brie.

In şedinţa de joi 23 noembre, a adu
nării deputaţilor s’ail ales un al 7-lea 
membru in comisiunea de peteţiunî şi a- 
nume pe d. Pautazi Ghica cu 42 vo turi; 
apoi s’a ales comisiunea comunală in 
persoanele d-lor; R. Ştcfănescu, G. Ră- 
descu, N. Coostantinescn, I. Isvoreanu.

Şi in fine, comisiunea de rhpuns la dis
cursul tronului, in persoanele d-lor E. Co
stinescn, I. Codrescn, P. Grădişteanu, D. 
Giani, N. Fleva, 0. Grădişteanu, I. Nano.

T I M P D L

C R O N I C A

Citim in »Corespondenţa Provincială* :

împroprietărirea însurăţeilor.— Comisii din 
ţinutul Neamţului pănă acum după cum 
aflăm aii terminat lucrările pentru impro- 
pt'etărirea unui număr de 1636 însurăţei, 
statorniciţi iu zece comune ce sad consti
tu it cn numiri nouă şi anume : 1) Pe mo
şia Graşii sab împroprietărit 125 însură
ţel dăndu-se numire comunei Răbâia 2) pe 
moşia Vănătoril-Neamţalal cu Oeea sab 
împroprietărit 177 însurăţel, dăndu-se nu
mire comunei Cetatea Ncamţu, 3) pe moşia 
Timişeştil snb împroprietărit 128 însură
ţei dăndu-se numirea comunei Plăeţul 4) 
pe moşia Răuceştii sab împroprietărit 114 
însurăţei dănduse numiră comunei »Apro
dul Purice* 5) pe moşiă Sevineşti şi Catu 
sab improprietărit 436 însurăţel dăndu-se 
numire comunei »Troian*, 6) pe moşia 
Bulina, Jădeştil şi Dăneştii toate in ace
laşi hotar sab improprietărit 315 însură
ţei dăndu-se numire comanei »Dacia* 7) 
pe moşia Topo’.iţa sab împroprietărit 114, 
însurăţel dăndu-se numirea »Vâlcelele, 8) 
pe moşia Pipirigu sab inproprietărit 80 
insurăţeT, 9) pe moşia Turtureşliî, sab in
proprietărit 59 însurăţel, şi 10) pe moşia 
Girovul la VereştI sab inproprietărit 88 
insnrăţeT.

Comisiunea îşi urmează lucrările sale 
şi vom insera cn mulţumire şi resnltatnl 
final din plăşile M antele, Bistriţa şi Mij- 
locu.

*
Ministerul afacerilor străin j a primit 

de la d. N. Catargi, primul delegat romăn 
la Tnlcea, o telegramă, din oare resultă 
că la 23 noembre s’a incepat predarea 
definitivă a Dohrogeî, in mănele autorită
ţilor roraăne, şi că s'ab dat ordine ca şi 
telegraful din toată provincia să se dea 
in mănele noastre.

•
D. ministru de interne a primit urmă

toarele telegrame:
Tnlcea.

Domnule ministru,
Astăzi, la 10 ore, autoritatea imperială 

rusă a remis administraţia Dohrogeî in 
mănele autorităţilor romă ne după săvăr- 
şirea ser viei nlnl divin iu toate bisericile 
şi templele. Un Te-Deum a fost celebrat 
inaintea palatului administrativ de stariţul 
monastirel Cocoşa, asistând fostul guver
nator ou fnnoţionaril săi, consulii puteri
lor străine, comisiunea delegaţilor guver
nului romăn, generalul Anghelescu, cu 
statul major, comunităţile şi corporaţinnile 
şi toată popnlaţiunea din oraş. Ia momen
tul înălţare! sântei cruci s’a citit ragSciuni 
pentru ca cerul să dea mulţi ani de feri
cire A. b. R. Carol I şi A. S. R. Elisa- 
betha Doamna.

Drapelul naţional s’a arborat pe palatul 
adm inistrativ, şi in mijlocul salvelor de 
artilerie a fost salutat priu aclamaţiunl 
entusiaste ale populaţiunil. In acel moment 
d. N. Catargi, preşedintele comisinnel, m’a 
invitat a da citiră proclamaţinnel Dom
neşti care asemenea a fost aclamată cu 
entnsiasm. După primirea felicitărilor din 
partea corpului consular şi a diferitelor 
comunităţi, corporaţii şi a notabililor, am 
luat din măna guvernaţi rol ui Imperial 
rus posesiunea administraţia noi prefecturel 
Tnlcea. Voib pune toată stăruinţa mea a 
se termina in cel mai scurt timp dresarea 
inventariatul şi încheierea protocoalelor 
constatănd regulata predare şi primire a 
archivelor diferitelor ser viei uri.

Prefect de Tulcea, G. Ghica.

*
Călăraşi, SS nnembre, 1878.

Domnule ministru,
Astăzi, la orele 2 după amiazl, trei 

companii de vănătorl ab trecut in Dobro- 
gea, in satul Ostrovul; trupele ab fost 
primite de populaţie cn cel mal mare en- 
tnsiasm ; tineri şi bătrăul ’I ab îmbrăţişat 
ca pe adevăraţi fraţi.

Măins urmează trecerea restnlnl bata
lionului de vănătorl şi regimentului de că
lăraşi.

Prefect, Obtdeanu.
*

O nouă listă ministerială. — Interne [şi 
prezident I. C. Brutiann, esterne M. Fere- 
chide, instincţie Cantilli, jn ştiţi a Stutescn, 
finanţe Cămpineanu, lncrărl publice Leccn, 
răsboib Dnbija.

- t - ■#— tgH ~~» ** _JL —

Societatea Roinîiiiia-JunA.

Romănia-Jană societate de lectoră, a 
studenţilor romănl din Viena publică ra
portai el pe anal 1878. Pe cănd şcoalele 
înalte prepara po tineri pentru chemarea 
lor viitoare specială, pe atnncl »Romă- 
nia-Jnnă*, ca societate de lectură, ăl ţine 
in contact cn presantul, cn carsnl săb, 
cn progrosnl spiiitnal şi social.

Intra căt ea înlesneşte schimbai de idei 
intre colegii nnel şi acelei specialităţi de 
ştiinţă şi nutreşte iubirea către ştiinţa lor 
respictivă, apoi inro cănt ea sporeşte im
pulsul la prodneţinnea inteluctnală, ea 
este o societate lit rară.

Ea este şi o societate de binefacere, 
pentrncă ea dnpă pntinţă vine in ajuto
rai tinerilor mai săraci, şi priu aceasta 
dă o espresinue vie îngrijire! frăţeşti ce 
există intre membrii societăţii.

Ea este in parte şi o societate de pe
trecere, in caro, păstrăndn-se cn stricteţă 
decenţa academică, orele libere trec in 
veselie amicală. E ir pentru aceia cari din 
locnrl depărtate vin ăntăia-dată la Viena, 
pentru a’şl incepe cariera lor academică, 
şi care la 'ncepnt, fiind de tot străini, nn 
ar şti, ca cale se apnee in labirintul vie- 
ţel academice, — esperieuţa membrilor 
mal vechi al societăţe! le serveşte de fir 
al Ariadnel, le este o busolă de orientare 
sistematică.

In fine »Romănia-Jună* este mal pre- 
sns de toate o societate naţională; pen
trncă nnmal priutr'ănsae cn pntinţă a cul
tiva şi iu străinătate limba maternă şi 
literatura.

Publicul, şi îndeosebi jurnaliştii romănl 
din Ardeal exprimară in anul espirat de 
mal mnlte ori dorin ţa: de a posede o 
»statistică a tuturor studenţilor rom&at 
aflător! la şcoalele superioare ale Europei*.

Drept aceasta »Romănia-Jană a decis 
realizirea acestei dorinţe, pentrn că şi ea 
credea, că pentra romănl ar fi in timpul 
de faţă de mare interes a cunoaşte numă
rul studenţilor romănl academic! in com- 
paraţiune cu specialităţile cărora s’ab de
dicat. Comitetal, societăţe! iu speranţă că' 
întreprinderea va fi încoronată de succes! 
fSeu pregătiri pentru compunerea acestei 
statistice. Insă in curănd s'ab convins, 
că prea puţini din tinerii, cari fac studie 
afară din Austria, sunt dispuşi a da con
cursul cerut.

Sala de lectură este foarte frecuentată. 
In fiecare seară se adună grupe ds membri, 
cari citaşc şi discută.

Biblioteca societăţii s’a înmulţit in anul 
trecut numai prin donaţiunl, pentru că 
starea nefavorabilă a fondului disponibil 
nu a permis de astă-dată a cumpăra nici 
măcar unele diu opurile, ale căror lipsă 
se simte.

Alt apartament al cabinetului de lec
tură servesce de biurob al comitetului, 
ear alta două, de locuinţe gratuite pentru 
4 şi de multe-ori 5 membri săraci al »Ro- 
măniel-june*. împrejurarea ultimă, datoria 
frăţească de-a ajata pe colegii lipsiţi de 
mijloace, a îndemnat societatea a incheia 
şi pe venitor localităţile actuale, pentrn 
oă aceste priu poziţinnea şi calitatea lor 
nu nnmal că corespund scopnfnl nnnl ca
binet de lectură, ci uşurează şi im plinirea 
datorinţel de-a ameliora existenţa unor 
membri.

Societatea a dat in cazări de lipsă mal 
multor membri ajutoare provizorie, acnr- 
dăndu le cn interese de 6°/o împrumuturi. 
Darea împrumutărilor este permisă, dacă 
restituirea acestora e garantată priu de
crete şi chitanţe stipendiate sab prin alte 
dooamenta de valoare. In annl espirat s’ab 
dat 48 imprnmntnrl in samă dr 1213 fi. 
32 cr. v. a., cari la olaltă cn 14 împru
mutări datate din anal premors in va
loare de 530 fi. 93 cr. repreeintă o sumă 
de 1794 fi. 25 cr. Din această sumă s’ab 
restituit 1275 fl. 20 or., ear restul de 519 
fi. 5 cr. trece la activele anului viitor.

In anul curent societatea nu ponte con
stata vreun progres iu averea el.

Mişcarea casei espnsă la finea raporta
ta! nn conţine date imbn curatoare. Nnmal 
domnnl Ioan Brătiann, a donat in anal 
treent, suma de 25 np., trecută întreagă 
la fondnl neatacabil, şi roni nnmal d-sale 
se poate mulţumi, că acest fond a crescut 
ou 257 fl. 75 or. — Fondul neatacabil 
consta peste tot din 4205 fl. 30 cr.

Ca atăt mal răb stă insă fondul el dis
ponibil, adică acel destinat a întreţine 
cheltuelele zilnice.

Societatea işl inchee raportai cure pu
blic adr.căad aminte ca ocestj fond dis
ponibil al »Romăniel-june* e aproape de 
a fi oonsumat. Numai din acest fond se 

' poate xnsţuie insă »cabinetul de lectură.*

Prin armare această scoală a tiuerimel 
romăue din Viena e in pericol de a fi 
suspendată 1 Făr de cabinet de lectură 
viaţa »Romăniel-june* e paralizată. Deci 
societatea are nevoie de un grabnic ajutor 
pe care’l cere publicului.

*
Numiri in Dobrogeo. — s'ab numit ca

sieri generali in Dobrogea, d-niî L Buden- 
nn, la casieria Talcea, Ştefan Cepraga, la 
caseria Kinstenge, şi A. Holban, la casie
ria Silistra-Nonă.

B1BL10GUAFIE

Dr. Barbn Constant! nescu,—
Limba şt literatura ţiganilor din Ro
mânia.

Enrico Croce. — La Romauia 
davanti a lt Europa. Firenze 1878. 
Broşură 8o mare 50 pagine.

Mar io Nlzot.—Romilniu—Poestes 
roumaines. — Volum de lux, ediţie 
medievală, tipărită la Bruxelles.

D. Comşa şi Engen Brote. —
Calendarul bunului econom pe anul 
1879, cu mal multe ilustraşiunl in
tercalate in text.

A ieşit de sub tipar şi se găseşte 
la librării pe preţ de lefi 1. 50 b : 

.S o li“ şi .Uaben" saft Cestiu- 
nea Ovreilor in Rom&nia, Studio 
politic şi social de Ion Slavici.

G. Sion. — Operile principelui 
Contemir, tipărite de soc’etatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brănco- 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de un glosarifi. Preţul 3 1. n,

A eţit de sub tipar : Igiena sin
gurul manual elaborat conform pro
gramei oficiale pentrn şcoalele se
cundare. De vânzare la librăriele 
din Bucureşti şi Graiova.

NB. Această carte este de reco- 
mandăt şi familielor.

Pentra completarea volumnlnl I a 
acestei Anatomii, mal mijlocind in- 
tărziere cn pnblicaţinnea intregel 
Miologil, s'a crezut avantagios, mal 
cu seamă pentru studenţii in medi
cină, a se pune la dispoziţiunea pu
blicului partea din acest volum pu
blicată pănă acnm, şi care conţine 
Osteologia, Arthrologia şi parte din 
Miologie. Va fi lesne in nrmă ace
lor cari işl vor fi procurat această 
mare parte din volumul I, a şi-la 
completa prin restul Miologie!, inda- 
tă-ce va lua sfârşit publicaţiunea el.

Preţul volumului intreg va fi de 
5 lei, iar a părţel pănă astăzi pu
blicate 3 lei.

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

Irimift Circă. — Gramatica lim- 
bel Române.

C. 8. Stoiecscu şi D. St. Căli- 
neSCIl, profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofie, Manual de sintaxa ro
mână, pentru şcoalele secundare, e- 
diţiunea a doua.

N. Creţulescu. — Analonia de-a 
criptivâ. Voi. I Osteologia, Arthrolo
gia, Miologia.

A eşit de snb tipar şi se află de văozare 
la toate librăriile din Bucureşti:

Considcraţiunl asupra paneuniaticel 
copil de C. G. Nica, dr. in med. şi 
chirurg. Broşură in 55 pagine. Bocnreştf. 
1878 tipogr. Thiel A Weiss.

Preţul un leu noii.

Conform notificării a btaroulu! principal 
de loterie Isenthal Co. in Hambnrg publi
cată in ziarnl de azi, tragerile loteriei de 
bani germană sa inerp la II  Decembre a. 
c. Considerând participarea estraordinare de 
care se bsoură această loterie in ţară, cre
dem că notiţa de faţă e de interes.—Gu
vernai Hsmbnrgian garantează că pănă 
acnma pentrn plata essetă a tu tor cişti- 
gnrilor cn toată averea Stntnlnl. Fiindcă 
Ilamburg după cum eeunescntse enumere 
intre oraşele cele mal bogate din Germa
nia, apoi negreşit că asiguranţi ce oferă 
e destul de suficientă, şi patern deci re
comandă pe această loterie do stat ca 
solidă.



T I M P U L

JARDINIERE

salon şi FRAKURÏ 
JRÍ elegante

Am aflat lntr’un mod sigur ca multe per
sóne bolnave de putu raiuri, bronchite séü 
phthisia. voind să cumpere In unele far
macii capsule de pudron. li s’aü vândut 
capsule cari nu e înü din laboratoriul nos 
♦ru. Ne credem datori a aduce aminte bol
navilor ca tote speciele de pudron sunt 
(leparte de a avea aceaşl composiţiune şi 
că prin urmare, efectul lor nu pote fi acelaşi.

Nevoind asemenea o responsabilitate care 
nu ne incumbi declarăm că nu putem ga
ranta. qualitiitea, şi, prin urmare, eficaci
tatea dec;U adevăratelor capsule Quynt eu 
gudron, cari prtrtă pe etiqueta flaconului 
semnătura noştri imprimată tn trei culori: 
Otiy t pharmada», la Tarfs.

Capsulele Cuyot se găsesc In România 
la mal tóte farmaciele.

n n  Tjn renumită esenţă japoneză, care 
ă U**AU vindică ¡udată ori-ce durere de
cap se găsesce la farmacia d-lui 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

F. Bros

In curênd va e ş î do sub tip ar

CALENDARUL

RESBOIULUI
PE ANUL 1879

Cu o mnltimB ie illDstratii
PREŢUL 50 BANI

Comande se primesc de acum În
ainte la Tipografia T/uel & Weiss, 

Anunciurî vor găsi In acest calen
dar cea mal mare întindere.

Grands Magasins du Printemps à Paris
en diamant, de anr fin controlat, într'o cutiórS de atlas
albastru en iniţiale, (diamantul ade\ Srat brasilian în gren 

tate de o karat) OC f »’ ■ 1 n  fM nul inelulnl se găsesce în catalogul
trimetem franco pentrn I l  c l l I O l .  nostru ilustrat da nuni noü, care ’1 tri
mitem gratis şi franco la orî-cine care se va adresa către

Grands Magasins du Printemps à Paris

Loteria germană de bani
I Tragerea la 11 Decembrie amil corent s. u.

“ i
Guvernul HamVrgian, conform decişi unei din 10 Octombrie 1878 a aprobat din nofi acostă 

mare loterie de bani, prin urmare sedată loterie ecist&nd de 100 de ani are loc acuma la 
al 275-lea de o.-t. Controla guvernului tiamburgian nu privesce numai pe emisiunea loselor 
ci se intinde şi supra tragerilor oferSndu-se ast-fel fie-cănl din tdte puntele de vedere 
asiguranţa cea n-al suficientă. Şi pentru plata ceactăa căştiguri'or guvernul Hamburgian 
grunidŞă cu t6 tă  averi a Stalului. A 276-lea loteria germană de bani conţine numai 
82,600 lose (de la  No. 1 - 82,600) şi conform programei oficiale de tragere 42,600 loae tre
buise să fie trase cu căstigurl negreşit, şansa de cAştig e dtiră forte insemrată căci mal 
mult ca jumătate a tutulor loselor esistenle trebuesc să ciştige. Ciştigul cel mai mare 
care e de făout in caşul cel mal fericit se urcă la

5 0 0 , 0 0 0  l e i  n s r o i

La administraţia cj ierului »Resboinl* se 
află de vênijare :

D I C Ţ I O N A R I U L

LIMBEI ROMÂNE
G L O S Ă R I  TT„

După însărcinarea dată Oe

Societatea Academicii Română

A. T. LAURI AN şi i. C. MASSIMU
43 EASCIODLE.

Ou preţul de Lei noi 60 tn loc de 72.
Administraţia.

In  librăria Socec & Comp.
spre vfirjare:

R a d u  R i i z e 8 c i i
safl

HAN TĂTARUL
Un volum în 8°, preţul 2 lei noi.

Bibliotheca poporului român 
G O T L E C T i T j n s r  j

P 0 E S 1 I V E C H I
Volumul I, Conţine 216 feţe. 

B A N I  50 E X E M P L A R I U L  
De v6n(lare la tóte Libr&riele din ţâră

deosebit de acesta mal snnt de făcot nrmhtorele premiurl m ari:
1 â franci 333,333 3 a franci 40,000 |  3 n franci 8.000

1 â franci 33,333 
6 â franci 26,666 
6 â franci 20,000
1 â frarei 16,000 

24 â franci 13,333
2 ii franci 10,666

i 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

31 à franci 6,666 
61 à fruncí 5,333 
4 à frarcï 4.000 

304 à franc! 2,666 
3 à franc! 2,000

şi mal multe sute căştigurl de Lei noi 1600,1333, 666, 400, 333, şi 266 etc. etc. In total 
conform menţhnărel de mal sus 42,000 c&ştigurl. T6te 42,600 de căştigurl se trag In 7 
secţiuni de trageri cari se succed rppede. Cine doresce a mal participa la aedstă loteria gran- 

didsă treliue să transmită înain te:
Lei noi 48 pentru i los întreg original 
« « 24 « jimictalc los întreg
« «12 « un sfert los original

şi va priimi atunci losele comandate in original. Observăm încă odată Înadins prin acesta 
că preţul leselor e ofioialmente hotărlt şi că noi nu espediăm nici promese, bilete de participat, 
nici veri o altă efectă de loterie interzisă ci numai 1 suri < nginale pintru cori Statul 
garantujă şi c»ri sunt investite cu armările Statului. Jumătăţile şi sferturile de lose sunt 
asemenea losurl originale.

Costul loselor comandate se p6te transmite in bilete hipotecare romăne seu in poliţe tr se 
asupra caselor de bancă francese, englese şi germane. — Fie-cărei trăm iterl de lose 11 ală
turăm gratis şi programa oficială a tutulor claselor, şi după fie-care tragere eapediăm pe 
dată fie-căru! posesori de lose lista oficială a tragerii de unde se constată resultatul tra- 
gerel esactamente. Sumele căştigate să achit de noi imediat după tragere sub controlul 
guvernului. Stăm In relnţiunl cu cbss de bancă din i6te pieţele Romămel şi suntem deci
in posiţiune de a pute« plăti căştieătorilor, sumele căşt’gate in domiciliul lor şuii in oraşul 
ce) mal apropiat şi chiar in soiul de monedă ce ar dori căstigătorl.cel mal apropiat şi chiar in soiul de monedă ce ar dori răştigăto 

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

Biuroul principal de Loteriă

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

Scrisori .din Romănia sosesc la Hamburg In 70 ore. Corespor dăm romănesce, franţ- zesce, • 
italienesc-, englezesce, grecesce etc. etc.

Acel care cunosc Hapu
rile purgative ale doctorului 
întrebuinţa in lată ce vor a- 
vea trebuinţă de curăţenie. 
Ele nn produc desgcst nici 

slăbiciune, căci, în contra celor-alte cu
răţenii, acesta nn lncreză bine de cât când 
este luată cu alimente bune şi băuturi in- 
tăritore, precum: vin, cafea, ceai. Fie-care 
'şi alege ora şi prâoŞnl când 'î convine 
mal bine să la ia, în conformitate cn ocu
paţi nnile sale. Ostenela pnrgaţionel fiind pe 
deplin anulată prin efectul unei hrane bane, 
ea se p6te repeţi pe cât va fi de trebuinţă.

Cotii de 5 şi 2 fr. 50 b. la Paris la doc
toral Dehaut şi la tâte fermacopcele. Să se 
ceră ca fie-care entie cărticica de 72 pagine, 
care conţine instrneţiile in t6te Hrubele. Să 
se ceră şi manualul in limba francesă doc
torului Dehaut, volumul de 400 pagine.

Deposit in Bncuresci la Domnii I. W. 
Ziirrner, Ovessa, Schmettan, Bruss, Rissdor- 
fer şi Dimbovicl.

MAI MULTE MII DE 
S A C  I

sunt de vên^are. A se adresa la Tip. 
Thiel & Weiss, Palatul „Dacia.*

DE VENZARE o pereche 
case on 

local lor, 
situate în 

Strada
Romană No. 63 bis, Suburbia Precupeţî- 
NoI. Doritorii de ale cumpăra se pot adresa 
la proprietar lor ce locnesce întrensele.

GUTURAL Tuşea Magarésca, TUŞEA!
1R IT A Ţ IU N I ale P E P T V L U l şi ale BRONCHELOR

Contra acestor indisposiţioul PÂTE şi siropul pectora' de NAFfi a Iul Delangrenie j: 
posedă o eficacitate sigură constatată de 50 medici al spitalului din Pi.ris. ' 

Deposit In BucureacI, la D-nii F. W. ZOrner, Risdorfer şi Dimbovicl farmacişti etil

A 8 T H  W L E

C IG A R E T T E  I N D I E N N E
CU CANNABIS —  INDICA

De GR IM  AULT & C‘% p h arm a c is t!  l a  P a r is

Este d'ajjunsu d'a aspira fumulu CigaretelorO ca Cannabii indică, pentru a face se dis
pare asthmulu celQ mal violenţii, tussea nervâaeă, răguşeai*, stingerea rocet, 

nevralgiile faciale, insomnia fi pentru combatterca phthiaieI Urjjngea, fi toate afTecţlunlle 
c&ilorQ rcspirat6re. — Fie care cigarcttă pârli semnătura GRIMAULT A C'*-

D epnsitu  in  p rinc ipa le le  P hărm acil.

CD= 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = g = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 =

MALADII DE PEPTU CUR ARISSITE PRIN

SIRO PU D'HYPOPHOSPHITU
de GRI MAULT e t C1*, P h arm ac lş ti la  P a r is

DE CALCE 1
Acostă Sirapù produce in totù dé-una résultaturile celle mai rapide şi q 

celle mai satisfacătore. Publfculü este înşelată cândă nu ii se dă ună FU- V 
conă ovală şi ună Slropă rosată cu semnătura GRIMAULT et O . q 

Elu calmecjă tussea, face so dispare Sudorile nocturne, curariseşce V 
Bronchitele, Catarrhele, Răguşelile, C onsom pliunile, Phthisia  şi opreşo n  

^ F r ig u r i le  lente care distrugă forţele bolnavului. v
w  Depositù in principalele pharmacif.

ADEVERATE INJECŢIUNI Şl CAPSULE
I C O

F A V R O T
Aceste Capsule posedă proprietăţile tonice a G udronului adăogate pe lăngâ ac 

,iunea antiblenoragică de Copahu. Ele nu obosescu stomahul şi nu provocă nic
diaree nici grefă ; constituescu medicamentul prin escalenta in tratarea búlelo: 
contagióse a ambelor secse, scurgeri vechi seu recente, catare a beşicei şi curze i 
rea fără voie aurinului.

Pe Ia finele tratam entului, şi când ori-ce durere a dispărut, usul
INJECŢIUNU RIOORD i_ _

tonice şi astringente, este miŞilooul infailibil de a consolida vindecarea şi de a] 
evita intércerea.

ADEVERAT SIROP
I  c

DEPURATIV

F  A  V  R  O T
Acest sirop este ne&part pentru a vin deca cu deseverşire maladiele polci şi pei 

tru  a sfirsi de a curăti sângele după un tratam entu anti-sifilitic. EI feresce d e tú | 
accidentele ce pot resulta din sifilis constituţională.

Publicul, trebue a lepăda, ca contra facere periculdsă tóte medicament! 
RICORD, care nu vorü purta sigliulú C. FA VROT.

DEPOSITO G E N E R A L .— F* Favrot, 102, strada R ichelieu, in  Paris ! 
Iafsy, Racovits, K on ia ; Bucurescî, Rissdorfer, Zurner, T h e il;  Galatz, Tatuţ 

seschi, Marino K urtovich; Braila, Petsalis, Kaufmes', Crajova, F. Pohl; 
Plojesti, S ch u lle r ; Barlad, Brettner, şi in  tóte ¡farmaciile.

KIQSCUL DIN
DE
IN8C1

B U L E V A R D
JURNALE

A GA8B8C IR  TOT MC

DE LINGĂ

FRANCESE

GERMANE
SUNT PEINTE* A C ă sT  A IN 8C IIN T IA T I CA OA8E8C IN TOT HOKBNTUL LA

principalele jurnale francese şi germane cu aprépe acelaşi preţ cu care se vând la loculjli
Jurnalele acestea sun t:

JURNALE FRANCESE
1. La F rance..................................20 banl
2. Le Nord......................................25 banl
3. Le Gaulait..................................25 banl
4. L’U n iv e rs ........................ ,2 5  banl
5. Le Figaro . . . . . . . . .  25 banl
6. La Republique française • . . 25 banl

JURNALE GERMANE
1. Deutshe Zeitung ..................... 25 banj

2. Die P resse................................. 25 bai
3. Tribüne din B e r lin .................. 20 bai
4. Neue Freie P re s s e .................. 30 bad
5. Kölnische Z e itu n g ..................25 b au
6. Der O sten ..................................20 bant

A  L A  B E L L E

< 3 *  @  @ 3 2  2 ?
F T L T I R I S r iS O T tT T r j

BUCURESCÎ, Calea Victoriei No. 20

SE PMIME.se 51 LOJI EN DI DE HAINE DIN STOFELE CELE MAÏ M0-

PRECIURILE

C  TT JR T  I  I

G A L A Ţ I ,  S t r a d a  D o m n é s c a
CAMAŞl albe şi colorate
CAMAŞl de trico şi flanelă
ISMENE de olandă şi flanelă
GrILECI de vênàtôre şi GILECI de flanelă
CRAVATE, haute nouveauté
UMBRELE şi MANTALE de plôie
ŞI ORI CE ALTE ARTICOLE de modă.

DERNE CARE SE EFECTUAZĂ CU CEA MAÏ MARE PROMPTITUDINE

MODERATE
J O S E F  G R U N B A U M

Furn isoru l Curţii
Bucurescî, Calea Victoriei No. 20. — Galaţi, Strada Domnésci.

Tipografia, Thiel, & WeisB Palatul „Dacia*


