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ESB IN TOATB ZILELE UE LUCRU;
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ANULUI- 1878.

A K T T J l s r O I X J P . I  :
8e priimeic In străinătate : La O-nil Maaten- 
etetn <t Vogler in Vienna, WalfisehgM«* loo, 
A. Oppflik in Vienna, 8tubenbaetei 2; Rudolj 
M oue in Vienna, Seilerstătte 2 : Phiiipp 
U b in Vienna, Eichenbachgaue Îl ; L  I.ang 
à  Comp. In Pefta, Jlara*-La//U t é  Comp. 
In Parii, C. Adam 2, Carrefour de la Croix- 
Rouge 2, Parii; Oram é Comp. Rue Dronot 2 Pa
rii; Bug.Micoud, 189—Ho, Éleet Street London

8eriiorI nefrancate nu M primesc.

Articolele nepublicate ie vor arde.

Un număr In Districte 15 bani.

Bucurescl, 4 «optevrie.
104 108s/«

i S c d e  . . . .  99 98-/g
iir rural . . 92'|t 02
1 urban . . 85 84*/i
opal al Capit 951!« 95
|.....................176 —

...........................  220 —
.........................  80 79

Jl̂ ^|i|al cu premii 24 23 60
■ ...............— —

------* ................. 100'|g -
1 ................. 25 25 —

* . ! ! * . !  123'|, -

Cursul da Vioria, 13 aeptembre 
Renta ungarA In aur . . . .  44 — 
Bonuri de tesaur ung., I emil. 111 — 

• i ,  II » 75 —
împrumutul auatr, In h&rtie . 60 40 

> .  ,  argint. 62 35
Renta austriacă in aur . . .  71 40
Loae din 1866 ............................... 110 50
Acţiunile băncel naţionale . . 790 — 

„ ,  auatr. de credit 232 —•
.  ,  ungare ,  2o2 76

A rgin t............................................100 15
D u catu l......................................  57 46
Napoleonul.................................. o 83
100 mărci germane . . . . .  57 35

Cnrsnl de Berlin, 15 aeptembre 
Acţiunile Căilor ferate române. 82 25 
Obligaţiunile române 0o/o . . 88 26 
Priorităţii! C. fer. rom. &>/t 85 — 
împrumutul Oppenheim . . . 102 50
Napoleonul.................................16 27
Viena, termen lung. . . — —
Paria ,  scurt . . . .  81 39

Calendarnl Şilel 
Marţi, 5 Septembre.
Patronul silei: Pâr. Zachara. 
Răsăritul soarelui: 5 ore 40 min. 
Apusul soarelui: 6 ore 8 min.
Fosele tunel: prim cuart.

P L B O A  1 E A  T H B I S r T J R I I L . O R .
lluouroscl—Snceavu 

Bucurescl. . . . 8.15 n 10.— <
Ploesol............... 9.50 n 12.00 <
B r â i la ...............1.53 n 5.46 4 7.15 ţ
Tecucifl . . . , . 4.38 n ll .i0 (
Roman...............9.05 d 4.45 4
8uceava, sosire . .12.08 4 9.66 n

Bacuresc—Vereioreva
Bucurescl  .................7.40 <
P i t e ţ t l ......................... 10.18 (
Slatina..................... 12.81
Craiova.........................2.20 4
Vêrciorova, sosire . . 6. — n

10,40 4 
8— 4 
6.80 n 
8.15 4 
6.— n

Suoeara—Bucurescl
6.11 4
8.45 4 
2.80 n 
3.08 n
7.12 4
s.so 4

6.46 4 
12.80 4 
6.10 4 
8.10 n

Suceava. . . .  6 
Rimau . . . . .  8.
Tecuci................12.80 n
Brâila................. 3.08 n
Ploesol. . . . .  7.12 
Bucuresol sosire 8.

Verclorova — Bucurescl
Verciorova .........................11.26
Craiova ............................. 8.—
Slatina. . . . . . . . .  4.45
Pitejtl. .  . ........................ 7.08
Bucuresol, sosire . . . .  9.20 4

8.68
2.46
4.30

Hucureaci—Giurgiu 
Bucui es 1 .. . . . . . .  9.16 d
Giurgiu, sosire . . . . .  11.85 ţ

Glnrgln—Bucurescl
Giurgiu...............................7.26 d
Bucurescl, sosire.. . . 9.48 4

Gala p—Bărboşi
G alaţi...................1.20 n 8 26 d
Bărboşi, sosire . ■ 1.55 n 9.— 9

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi. . . . .  2.55 n 6.25 n 
Galaţi, sosire . . .  3.80 n 7.— n

6.05 n 
8.27 s

4.55 4 
7.17 4

7.30 n 
8.06 n

7.—
8.25

(ne esposlţla, românii mer- 
ri$, vor găsi ziarul .TIMPUL* 

hds Magaslns du Printemps, 
Fd Haussmann 70- *

SPESI TELEGRAFICEa
|ă L K . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas) 

septembre, 4 ore seara)
Semlin, 14 septembre. 

Ifleclarat Serbiei şi Monténégro- 
bparea Bosniei şi Erzegoviueî de 
[tria este provizorie, şi că Austria 

«aptul internaţional daca şi le-ar

Londra, 14 septembre, 
îtgşug Post* zice că s’a răspândit 

i * tuvn că s'at fi descoperit nn noii 
jr.ot in potriva viaţii impăratnlnl Wil- 
I fi d  s’sr fi şi făcut mai multe

ÎS septembre 9 ore dim.
Roma, 14 septembre, 

beascü, cn data de 7 sept. st. 
P&TO ge cere inter venirea poterilor, 

’IWţuiunrile venite de la Poartă , 
jad a respinge ori-ce înţelegere in- 
Brcia şi Grecia, facënd Greciei mari
Iţi.

Cetine, 14 septembre, 
pul bus tic al rescniaţilor de la Cor- 
, Ofer Aga Şerovici a fost prins pe 

1 muntenegrean. 
tiptle a refuzat cert rea ce ’i aii 

li mulţi beghi de a le concede sa 
i pr a Monténégro ca să meargă in

Belgrad, 14 aeptembre. 
J i  comisiei enropene pentru deli- 
Bnmtarielor Serbiei şi Tnrciei aii 
pis se vor dace imprennă la Niş.

Atena, 14 septsmbre. 
Rcsminţit formal sgomotele, că in- 
Pt şi Grecia ar fi neinlătnrabil an

Roma, 14 Septembrc.
15 fost doe zile indispus. Acum eî 

bine.

(16 wptembre, 8 ore seara.)
Constsnttnopel, 14 septembre. 

paşa a primit voia sa se întoarcă 
hdneă va sta in insula Metelin 

®o)a Creta.
ConBtantlnopol, 14 aeptembre. 

‘hui armenesc din Erzernm a sem- 
eesnrile săvârşite de cătră Kurzi, 
0 există in populaţie şi primejdiile 
Unt expnşf creştinii dopă plecarea 

[S Patriarchnl implorează asistenţa 
| pr. Ambasadorii au intervenit pe

1 Poartă pentrn a provoca adoptarea 
Muri de pază in privinţa aceasta.

Lomlra, 15 aeptembre. 
tsra refoză să adereze la propn- 

Iotă de cătră Germania pentru o 
colectivă de esercitat asupra Porţii.

1 aderat insă cn rezerva aderăreî 
I a celorlalte pnterL 

vnră că propunerea aceasta s’a

18 Septembre, 9 ere dimineaţa.)
Paris, 15 septembre. 

işalnl Mac-Mahon a trecut in re- 
5,000 oameni la Vincennes. Dacele 
ibridje şi marii daci Constantin şi 
dstafi imprennă cn o mnlţime nenu
de privitori.

Berlin, 15 septembre. 
Besa Serbiei a născut nn băiat.

Viena, 15 septembre.
Oficială.—Ieri afi început operaţiile pe 

Sava, peste care aii şi treent oştirile aus
triaco.

BUCUREŞTI
L u n i  4  (1 0 ) sep tem b re

îm p ărţeala  de pănă acuma a in
sulelor Deltei Dunărene e următoa
rea : insula duplă L etti şi C latal in
tre  braţul Chilie! şi al Salinei in susul 
şi in josul gârlei num ită C iunga ; 
insula S f. G heorghe intre braţul Su- 
linel şi al Sf. Gheorghe ; insula D ra- 
nova in tre braţul sf. Gheorghe pe de 
o parte gârla Dnnavâţuluf şi lacul 
Rasim pe de alta.

Pe aceste trei insule, cari ele fin- 
şile sunt pline de lacuri şi insule 
mal mici, găsim numeroase numiri 
rom âneşti precum : insula Căşlel, a 
Dracului, Rătundul; gârla Păpădiei, 
a C iunge!; riul-Câlugftrulul; lacul 
Oul, P o rcu l, Porculeţul, R o şu l; in
sula P o p e l; gârla Dunavâţulul, a 
C ern eţu lu l; lacul Sălaşu lu i; gârla 
T ârâ ţa  ş. a. m. d.

T o t astfel de numeroase sunt nu
m irile rom âneşti spre sud de Galaţi 
până la Rasova pe o parte a riulul, 
care nu se ţine  de Deltă. Astfel in 
dreptul G alaţilor, in tre  lsaccea  şi 
Mâcin, găsim lacul Cracâuluî, cel 
Lung, al Lebed ei, al Adrişulul, al 
P loştel ş . a . m. d.

In  jo s  de B răila, deci in tre  Mâcin 
şi Hirşova găsim : insula Cârot oşti
lor, a Lupului, a Ţiganului, lacul Iul 
Ş e rb a n , al Ulmului, a l Caprei, al 
P eştilo r, al S croafe i, al Românului, 
al S ârm u ro ael; insula Cremenii şi 
a Popii ş. a. m. d.

în a in te  de an. 1830  una mal cu 
seam ă din insulele Deltei (L e tti)  era 
în a in tată  in cultura pământului; eraţi 
3 0 0  de pogoane de vie, 5 ,7 0 0  po
goane a ră tu ră ; 14 ,700  pogoane pă
mânt cu ltiv a b il; 9 ,9 0 0  pogoane pă
dure şi buceag. A fară de aceea eraţi 
multe grădini de piersici. Pe lângă 
aceasta ar fi mal fi pe insulele Clatal 
şi L etti vr’o cincisprezece mile pă
tra te  de păm ânt, care se vor usca 
prin regulare» Dunării, şi cinci mile 
p ătrate  asem enea cultivabile ale in
sulei S f . Gheorghe, fără a mal po
meni insula Dranovel.

Cultura acestor insule a 'nceput 
să ’nceteze după pacea de Bucu
re ş ti (1 812) prin care Delta Dună
reană a fost d eclarată neutră şi 
s’a stabilit, ca după un term in oare
care nimeni să nu locuească pe ea.

In  fine tratatu l de la 1856 ni 
le-a dat nouâ şi numai după multe 
contestări şi recontestărl aU fost 
cedate Turciei. Se ştie, că Înainte 
de-a se începe resboiul* guvernul 
nostru le-a cerut print’un memorand 
de la puteri şi că Turcia âusâşl era

.să  ni le dea fără resboiU, daca lu- 
I crurile ar fi luat o a ltă  faţă şi daca 
. diplomaţia din Constantinopol n’ar 

fi băgat de seamă, că pe sub mână 
guvernul nostru e ’nţeles cu Ruşii

Deci azi, recunoscându-ni-se din 
noU şi prin tratatu l de la Berlin 
guvernul ar trebui să şi procedeze 
la  ocuparea insulelor Dunărene şi 
la colonizarea lor. Un studiu amă
nu nţit, făcut la faţa locului, catas- 
trarea  întregului teritoriu al delte! 
parcelarea pământului cultivabil In
tre colonişti români, ar trebui să 
’nceapâ fără de nici o amânare 
ântâiU pentru a dovedi că ţinem la 
ce e al nostru, apoi pentru a scăpa 
Dobrogea chiar de influenţe de din 
afară, In câ t consultarea populaţi- 
unilor să se poată face In deplină 
lin işte, luându-li-se temuta alterna
tivă a unei optărl pentru Rusia.

Insulele Dunării sunt ale noastre, 
ele sunt nepopulate, incăt nu poate 
fi nici vorba de consultare cu iva, 
represintă ele âuşile mal bine de-o 
a tre ia  parte a Dobrogel in tre g l, 
coprind multe pământuri deja cul
tivabile  şi multe, cari prin muncă 
i s 'ar putea răpi riulul şi mării, in 
câ t din teritoriul care ni se dă am 
putea ocupa D elta şi malurile mării 
negre până la cap M idia, fără a 
jig n i drepturile nici unul popor de 
pe fa ţa  pământului. Prin posesiunea 
acestor locuri libertatea  navigaţiu- 
nil pe Dunăre ar fi asigurată, Ş' 
ast-fel s’ar impâca şi exigenţele in
teresului european şi acelea ale li
niei noastre de purtare intru ocu
parea restului Dobrogel.

Căci noi o repetăm incâ o d a tă : 
nu trebue prin purtarea noastră să 
justificăm  necalificabila purtare a 
Rusiei fa ţă  cu n o i ; nu trebue să 
justificăm  răpirea Basarabiei noastre. 
Aviditatea Rusiei nu are s a ţ , de 
aceea fie-ce pas al nostru trebue 
resgăndit de şaptezeci de or! până 
a ’1 face. Astăzi ni se ia Basara
bia, de unde ştim , că mâni nu-I vor 
veni gusturi pentru Moldova, poî- 
mâne pentru ţara  românească. Sun
tem o bârnă in calea panslavismului 
şi sunte m, afară de aceasta, părăsiţi 
de to a tă  lumea.

In lumea dată in stăpânirea ne
dreptăţii, intr-o  lume, in care trata
tele juruite sunt bucăţi de hârtie, 
care aU ajuna de risul celor vicleni, 
noi totuşi suntem avizaţi la singura 
tărie a celui slab, la drept. Cu cât 
acest drept va fi mal bine întem eiat, 
cu a tâta  va fi mal tare, cu a tâta  
sentim entul de ju stiţie , care nu s’a 
stins incâ cn desăvârşire in lume 
va fi in partea noastă, cu atâ t cel 
ce ne va atinge pe nedrept va sta 
cu onoarea lui mal prostituită îna
intea istoriei intregl.

Complicaţiun! grave par' a se pre 
găti întregului tra ta t de la Berlin 
a cărora reuşită se sustrage judecă 
ţii o m eneşti; dar poate că nici o 
dată existenţa României n’a fost mal 
primejduită de câ t in momentul de 
faţă. N esinceritatea, care acopere 
stipulaţiunile tratatului de Berlin 
e invederatâ; căci pretutindenea rea 
iizarea lor dă de piedici sângeroase 
A ne arunca orbeşte in m reaja 
aceasta, noi, care n’avem impreju 
ru-ne nici o naţiune înrudită pri 
sănge saU prin limbă, noi, cari in 
înţelegerile internaţionale nu jucăm  
de câ t rolul unul obiect de compen 
zaţiune, menit a fi aruncat in gura 
celui mal tare, ar însemna a grăbi 
înşine sfârşitul nostru. Nu suntem 
in poziţia Greciei, care n’are de cât 
nn si ngur vecin ; nn in tr-a  Serbiei, 
care are  amici la Nord şi de jur-im  
p reju r; radele noastre sunt peste 
mări şi ţâri, amicul nostru nu e ni 
menea.

Ştim  prea bine, că o samă de Bul 
gări fac in Dobrogea agitaţiuni con 
tra  noastră şi-ce e mal trist — toc 
mal Bulgari de aicea, cari sub scu
tul nostru aU tră it a tâ ta  vreme 
cari aici in Bucureşti şi la Bolgrad 
preparau liberarea poporului lor.

Nu vom face lecţii de morală saU 
apeluri la gratitudine. Exemplul râ 
piril Basarabiei e de sigur acela 
care trebue să ne lecuească de ori 
ce iluzii asupra naturii omeneşti, asu 
pra moralei şi gratitudinel interna
ţionale.

Dar tocm ai din cauza aceasta şi 
pentru că presupunem, cumcâ nu Bul
garii sunt nâstocitorii acestui frumos 
plan, statornicim  din noU, că popu
laţia Dobrogel trebue consultată. 
Tocmai pentru că vor să ne silească 
prin agitaţiuni pe sub mână, ca să 
urmăm calea urmată de el, cată ne
apărat să ne ferim de aceasta. Noi 
credem, că dândn-se şi jurnindu-se 
din partea noastră toate garanţiile 
anei âesvoltărl asigurate a elemen
telor din Dobrogea, in scris şi cu 
pecete, asigurându-se deplina pose
siune a averilor bisericeşti, uzarea 
că păn’ acuma a păşunilor, înlesni
rea de-a deveni proprietar pe bucă
ţile  de pământ cultivate, libertatea 
limbilor in biserici şi şcoală, popu- 
laţiunile ar primi mult mal bucuros 
alipirea la România, de câ t la alte 
state.

In cel d’ântâiU articol al nostru 
am spus deja, că nu trebue neapârat 
un plebiscit; căci aceasta formă e cam 
descreditatâ. Consultarea se poate 
face, tratăndu-se direct cu fie-care 
naţionalitate in parte, cu represen- 
tanţiî cultelor deosebite, cărora li 
se pot fiice concesiunile cele mal 
mari, de vreme ce nu e vorba de

cucerire, ci de uniune. In sflrşit a 
găseşte tot-de-una un mod potrivit 
şi legalm inte-valabil, nnma! să existe 
In parte-ne dorinţa sinceră de a nu 
nedreptăţi pe nimenea şi a păstra t e 
ritorial propriu al Dobrogel numai ca 
pe-nn bun încredinţat de Europa pen
tru paza intereselor el Dunărene, fără 
de-a impune cu!-va cu de a sila limba 
şi instituţiile noastre.

O asemenea împăcare a intereselor 
tuturor elem entelor etnice nn se 
poate, se’nţelege, de cât după un stu
diu am ănunţit, dar nu ne opreşte 
nimeni de-a’l face. Să nu uităm pro
verbul : Graba strică treaba. Dar cn 
mancă şi cu bună voinţă toate se 
pot face spre mulţumirea tuturor.

D IN  A F A R i

După cum anunţă, Fremden b la tt* , 
comandantul suprem al arm atei de 
ocupaţie âşl va muta la finele lunel 
acesteia cartierul general de la Se- 
raievo la Brod, pentru a putea s ta 
bili o comunicaţie n n î uşoară şi mal 
repede a tâ t cu Viena cât şi cu di
feritele corpuri de arm ată, cari ope
rează In Bosnia. Aceasta va fi cu 
a tâ t mal necesar cu cât diferitele 
corpuri ca şi întăririle sosite câş
tigă din zi In zi In întindere şi in
tensitate.

In urma omorlril lui Mehemet 
Ali-paşa, Poarta are de gând să tri- 
meată un noU comisar de pacificare. 
Se crede ca alegerea va cădea asu
pra lui Osman-paşa safi asupra lui 
Derviş-paşa.

Comisarul respectiv va primi In 
to t acelaş timp şi comanda asupra 
corpului de arm ată, care se concen
trează lângă Cosova, şi care se va 
oompune din trel-zecl şi două bata
lioane de infanterie cu artileria tre
buincioasă.

,Pol. Corr.* află că şi arnăuţil 
din districtele anexate Muntenegru- 
lut se pregătesc pentru resistenţâ. 
Principele Nicolal face deja toate 
pregătirile pentrn un resboiU in con
tra  Albanejilor. Lângă Podgoriţa se 
va aşeza un corp de arm ată tare. 
Sub conducerea personală a princi
pelui şi a şefului de artilerie Maşo 
Vrbiţa, s’aU expediat cele şase tu
nuri mari dăruite de impâratul rus, 
la inâlţimele din Rogosnc, cari do
mină Podgoriţa.

Ofiţerii de artilerie, cari primiseră 
nstrucţiunea lor m ilitară in Franţa  

şi Austria, fraţii MartinicI, aU pri
mit ordinul de a se pune la dispozi- 

a lui Vrbiţa.
După cum se zice, principele ar 
incunoştiinţat pe sem nataiil tra 

tatului de la Berlin depre necesita
tea care ’1 sileşte a lua iar armele.



T I MP UL

Cabinetele m arilor pateri ar fi 
promis in tr’adevâr de a lacra la 
Constantinopol pentru a pune pe 
Poartă, să. execute ea însăşi stipula- 
ţiunile tratatului de la Berlin, dar 
şi diplomaţilor le pare foarte indoios 
resultatul acestui pas, de oare ce au
torita tea  Porţeî nu mal există in 
Albania.

s Daily News* primeşte de la co
respondentul el următoare telegram ă 
asupra in trării Ruşilor in B a tu m : 
„Opt batalioane ruseşti a ti luat azi 
in posesiune Batumul, sub comanda 
principelui Mirschi şi generalului 0 -  
tulobieff. Batalionul ăntăiă intră fără 
muzică, ear cele lalte cu muzică şi 
cănturl.

Opt batalioane turceşti se află 
incă in oraş. Lăzii em igrează.”

«Corespondenţei politice* i se scrise 
din Bucureşti următoarele, cu data 
de 8 Septem vrie:

La nota Rusiei, semnalată mal 
deunăzi in această foae şi privitoare 
la predarea Basarabiei, guvernul de 
aici in consiliul de miniştri, ţinut 
alaltăieri, atl stabilit respunsul, care 
se va şi da mănl representantulul 
de aci al Rusiei, ministrulul-rezident, 
Baron Stuart. In nota cu răspun
sul se asigură, cumcă guvernul ro- 
măn se supune botărlrilor congre
sului de la Berlin, deci şi punctu
lui aceluia al hotărîrilor cari privesc 
retrocedarea Basarabiei, drept care 
guvernul va şi supune camerelor ce
rerea făcută in acest caz de Rusia; 
in caz daca guvernul rusesc n'ar 
voi insă să aştepte întrunirea adu
nării naţionale, care va avea loc la 
10/sî Septemvrie, atunci să procedeze 
numai la luarea in posesiune a te
ritoriului in cestiune, spre care sfăr- 
şit guvernul central din Bucureşti 
aă şi adresat, de-o dată cu această 
notă, instrucţiuni cătrâ prefecţii şi 
tribunalele din Basarabia, că la cea 
de’ntăil invitare din partea autori
tăţilor ruseşti, să se retragă inme- 
diat împreună cu organele subal
terne de administraţie. In  de a lt
mintrelea cercurile guvernamentale 
de aci accentuează in mod espres, 
că toate aserţiunile ziarelor străine 
(mal cu seamă a ziarului «Tim es*) 
asupra tonului aspru , cu care Rusia 
ar fi cerut predarea Basarabiei, sunt 
cu totulul-tot lipsite de temeiă : nota 
respectivă a Rusiei e concepută in 
term enii cel mal politicoşl şi Rusia 
şi-a esprimat prin ea speranţa, că 
predarea fără ezitaţiune a Basara
biei va fi o dovadă, ca Romănia e 
gata să reînnoiască relaţiile a tă t 
de amicale de odinioară cu Rusia.

Prefecţii ţinuturilor basarabiene 
aă priimit ordin, de-a constata prin 
proces-verbal retragerea lor şi cauza 
acesteia. Guvernul voieşte a ocoli tr i
miterea unul delegat special, care să 
constate prin proces-verbal predarea. 
Remăne a se aştepta, daca Rusia, 
care voeste a urma acelaş ntodus 
procedendi. pe care l-a observat la 
1856, va fi inţeleasă cu aceasta. Dar 
in fine aici vor concede şi această 
cerere, dacă Rusia va insista asu-

FOILETONUL „TIMPULUI“

PESTE CAP
de

O A B O B I E A U

PAKTEa a doa 
G eneralul U elorge

,(Urmare)
Ea se gândi un minat, rasaltata 1 gân

dire! fa acest laconic bilet către d. de 
Gloriârt:

»Bunul med amic,
»Vel face an servicii! imens micei 

d-tale amice, dacă vel veni azi chiar, câ 
mai curând, să faci din intlmplarc o vizită 
domnişoarei de Rochecordear, Mă las pe 
prudenţa şi discreţia d-tale.

«Elisabeta*
Dar de scris ’l-a scris. Cam să il trimită 

indată la castelul Gluriere, aşezat, după 
cum ştie fie-oare, o leghă departe de Ven- 
dome, intr’nnul din cele mai frumoase ţi- 
tari ale LoireT. pe dramul spre Mod toi re.

pra acestei form alităţi, şi vor con- 
cede-o pe motivele celei mal ele
m entare prudenţe, căci remăn incă 
multe lucruri de regulat, in care al 
uoştri nu se pot lipsi nici cănd de 
concursul amical al marelui s ta t 
vecin, In privinţa obligaţiilor ru
rale, afectate asupra Basarabiei ro- 
măne, va trebui să se incheie un 
tra ta t separat cu Rusia, de vreme 
ce rescumpărarea deplină a pămân
turilor clăcaşilor se efectuează abia 
in anul 1881 ; to t asemenea trebue 
să se proceadă şi in privirea Cre. 
diiutui fon c ia r ru ra l, care a împru
mutat 1 ,800 ,000  de franci asupra a 
şapte domenii din Basarabia, căci e 
in interesul cel mal mare nu numai 
al acestui institut in deosebi, ci al 
statului romăn chiar, de-a vedeă re
cunoscute privilegiile Creditului fon
ciar şi din partea Rusiei, mal cu 
seamă in ceea ce priveşte împlini
rea executorie a pretenţiunilor lui 
h ipotecare; ne mal pomenind bile
tele hipotecare, dintre cari 2 1/* 
milioane sunt garantate in dome
niile statului din Basarabia, apoi îm
prumuturile Stron. Oppenheim şi im- 
prumntul cu ren tă  de 5 °/0.

Vestea, apărută zilele acestea in 
pressa din s tră in ă ta te , cum că două 
persoane distinse din Ungaria ar fi 
sosit la Bucureşti c'o misiune se
cretă , cercurile guvernamentale de 
aici o numesc cu totul lipsită de te- 
meiâ.

Se concepuse, apoi se renunţase la 
planul de a orăndui o intrare so
lemnă a arm atei in capitala ţârii, 
acum insă acest plan a fost din noü 
admis, iar in trarea  trium fală s’a sta
bilit definitiv pentru ziua de 5 sep- 
tem bre (stil vechio).

Din cauza mal multor artico le de 
sumuţare contra E vreilor, apărute 
in pressa chauvinista de aici —  in 
cari se povesteşte basmul din nefe
ricire acreditat in vulg, cnm că Evreii 
fură la Paşti le lor copil creştini, pen
tru a-I tăia şi a le bea săngele —  
se duce mănl o deputaţiune de is- 
raeliţl romănl la ministrul de in
terne d. C. A. Rosetti, spre a-’l ruga 
să iea măsurile cuvenite, de vreme 
ce in urma acelor articole in cen 
diarii, precum şi in urma altor su- 
mnţârf şi a ţiţărl contra Evreilor, fă
cute pe faţă intre plebea suburbiilor, 
deputaţiunea voieşte a fi văzut simp- 
tome cari sunt de natu ră a inspira 
celor de confesiune mozaică team a de 
escese rele din j artea plebei îmbol
dite. —  îm prejurarea rem arcabilă, că 
tocmai «Telegraful*, un organ al par
tidului naţional-liberal a început cho- 
rul acelor articole sumuţătoare, face 
pe deputaţiune să’l roage pe D. C. 
A. Rosetti, şef precum să ştie a l 
partidului naţional-liberal, ca prin 
organul séü de publicitate, „Româ
nul,* să se opne acelor snmuţări, 
liniştind şi luminând poporul.

Cu data de 7 Septem bre «Cores
pondenţa politică* primeşte urm ă
toarele relaţiuni din Bucureşti :

Deputaţiunea comunităţii israelite 
de aci. despre care am vorbit in- 
tr ’a lt rând, a fost primită alaltăieri 
după amiazâzi de cătrâ ministrul 
R o se tti. Deputaţiunea a espus cauza 
venirii el, care culminează in de-

Prinzênd d’odatft curaj, domnişoara de 
Lesperan trimise pe servitoarea el să cânte 
pe bfiiatal vecinalal, care câte odată face 
servicii casei

El şi veni ingrabâ.
— Cunoşti, zice ea ca vioiciune, pe ba- 

ronnl de Glorière: ştii nude şade?
— Oh Ida ,domnişoară, respnnsul copilul.
— Hei bine 1 Do-1 această scrisoare nu

mai de cât. . .  Dar să o dai lai in mâni... 
Haide, da-te, grăbeşte-te, aleargă...Şi pentru 
ca să 81 dea aripi de sbnrat, 81 puse in 
mână o monetâ de doi franoi, mal mnlt 
de jnmState din averea ei I

— Numai, zise ea după plecarea biia- 
tnlni, numai să 81 găsească acasă....

El era acasă.
îmbrăcat cu un halat larg, bStrSnnl co

lecţionar ştergea de praf mobileie-I rare şi 
tablourile iubite, cănd ii se aduse scri
soarea protegi&tel sale.

— Oh ! oh 1 murmură el, eitind’o din- 
tr’o aruncătură de ochi, prudenţă, discre
ţie ! ce va să zică asta.

După ce pşi micul comisionar, el se gr&bip

d araţia , câ jidovimea de aici se teme, 
câ in urma repetatelor articole in
cendiarii şi sumuţătoare contra Is- 
raeliţilor, cari nu încetaseră nici ieri 
şi cari apar in jurnalele naţionale- 
liberale, clasele de jo s  ale poporului 
răfl puse la cale şi lesne-iritabile ar 
putea să se lase seduse la escese in 
faptă contra Evreilor, la care nu
mitul ministru a dat următorul răs
puns : Articolele ju rnalistice in ces
tiune sunt numai productul unuia 
şart a mal multor persoane, care nu 
m erită a fi băgat in seam ă şi care 
nici nu cuprinde vre-un p erico l; gu
vernul nu poate insă opri asem e
nea articole, de vreme ce in ţa ră  
domneşte cea mal deplină libertate 
a pressel; cu toate acestea insă Is- 
raeliţil n’ati nici un motiv de team ă 
pentru asemenea articole ; el —  mi
nistrul —  garantează evreilor de
plina siguranţă a persoanei şi a 
averii, şi Israeliţil pot fi Încredin
ţa ţi, câ el II va apăra, ca pe nişte 
fr a ţ i  a l s il... După aceea trecură la 
cestiunea Evreilor tu g e n ere ; Ro
setti asigură, câ de zeci de an i caută 
din toate pu terile, de a  aduce o solu- 
(iune m ulfăm itoare pentru  toţi a  a -  
ceslel cestiun l;  dar silinţele sale de 
pân’acuma s'aâ îm piedecat de p re -  

ju d iţiite, contra acestei confesiuni, 
lnrădecinate in poporul săfi nu din 
cauze religioase, ci curat numai din 
cauze sociale... Ministrul Rosetti dete 
apoi deputiţiunii asigurarea, câ el 
va propune camerelor, ce se vor 
aduna in curând, un proiect de lega, 
pregătit deja, prin care li se dafi 
drepturi civile tutulor Evreilor, chiar 
şi celor străini', iar intru căt pri
veşte drepturile politice, hotârlrea 
nu s’a r  putea da de câ t de-o consti
tuantă, insă o asemenea adunare 
naţională estraordinară, nu se poate 
convoca Înainte de-a se fi deşer
ta t  ţara  cu desăvârşire de trupele 
străine de ocupaţiune; deci în pri
virea aceasta Evreii m al trebue să 
mal rabde vr-o şapte opt luni. —  
Repetând asigurările, câ va lua toate 
măsurile pentru a împiedica chiar 
cel mal mic esces al p lebei contra 
Israeliţilor, a tâ t In capitală câ t şi 
In ţara  toată, ministrul congediâ 
deputaţiunea.

Intre acestea insă „Telegraful* 
naţional liberal continuă şi azi a 
da alarm ă in contra E vreilor; as
tăzi insă o face in forma nu tocm ai 
neobicinuită de scrisori care zice câ 
i s ’ar fi trim is de prin s a te , şi ’n 
care i se fac mii şi mii de mulţa- 
mirl din partea unor oneşti oameni 
de ţa ră , pentrn marele curaj şi înal
tul p atrio tism , cu care apără pe 
rom âni contra Evreilor.

In tre  scrisorile de azi se afiâ şi 
una de mânile gingaşe ale unei da
me, ce nu voieşte a  f i  num ită , care 
felicitenză insă pe autorul articole
lor contra Evreilor, dându I măngâ- 
ioasa asigurare, că dac’ar avea fe -  
ricireade-a  fi chiar ucis de Evrei —  
ceea ce aceşti Evrei sunt in stare 
sâ facă— toate femeile române l-ar 
scălda in lacrim i, l’ar invâll in cu
nuni de fiori şi ast-fel împodobit 
l’ar pune ’n mormânt. Ori cât de 
ridicol ar fi acest limbagitl , totuşi 
e aşa de mult după gustul maselor 
incâtd . R osetti ar face bine— in chiar 
interesul patriei sale— dacă nu poate

să se imbraoe pentru a se duce la Ven- 
dâtne.

— Căci e evident, zicea el, ea s’a in turn - 
plnt ceva neobicinuit. Ce-o fi mal făcut 
drăcoaica cea de fată bStrăuel, sărmanei 
mele Elisabeta ?...

Această drăcoaică de fată mare nu fu 
nici dec&t incăntată, cănd după patru ore 
dtla venirea Ini Delorgn, i se annnţă ba
ronul de Glorifere, care venia plin de di
plomaţie, eilindn-se • ’şi invălni neliniştea 
in zirabetnl oel mal amical.

Mal Snt&î 81 trecn prin gSnd a nu spune 
nimic despre paşii Ini Delorge.

Dar se putea ? Nu era şi el rudă cn or
felina, al doilea totor, şi foarte ou in
fluenţă in consiliul de familie?

Ea spusese tot, in aparenţă nepasătoare, 
dar inimă furioasă, necrnţănd nici o pre
cauţie oratorică ca sa abată părerea ba- 
ronnlnl.

El nn o lăsă să spne mnlte şi indată ce 
o inţelase, o InVerupse :

— Aşa ! 1 D-zen e in fine drept I... Iac 
o partidă cum nu onteeam să sper altă 
entru mica prietenă...

mărgini libertatea presei ca m ini
stru, cel puţin ca şef principal al 
partidului sâti, să atragă atenţia fo
ilor partidului naţional liberal asu
pra pericolelor, pe care această pia
tră , ce se ’ncearcâ a se prevâli, ar 
aduce-s asupra patriei.

JUDECĂTORII LUl
S U I aE I M A N - P A Ş A

O scenă foarte turburătoare s’a 
Întâm plat acum câte-va zile înain
tea  consiliului de râsboift din Con
stantinopol.

Continuând judecarea in contra 
lui Suleiman-paşa, prezidentul as
culta un m artor; acuzatul ceru cu
vântul. Prezidentul observă câ Su- 
lelman este chemat numai pentru 
a asculta m&rturiele şi a respunde 
la întrebările ce i se pun. Suleiman, 
prins de mânie, respunse cu vocea 
ridicată câ nu poate sâ ţie  minte 
toate acuzările câte i se fac de m ar
torii cari sunt vrăjmaşii săi perso
nali, şi că cere ca sâ i se perm ită 
a respinge acuzaţiile. Dacă i se va 
refuza această  permisie, nu mal va 
respunde la În trebările  ce i se vor 
adresa.

Procurorul general, Nedjib- paşa, 
uitând respectul d atorit tribunalului 
ca şi locului in care se afla, se r i
dică ordonând jandarm ilor care adu
seseră plini de respect pe Suleim an: 
Djevab vermessen, vouroum! (Dacă 
nu respunde, sâ ’l bateţi.) Acest lim
baj ne mal pomenit produse o indig
nare generală Intre to ţi câţi atl fost 
faţâ , urinând o scenă de nedescris*

Cea inal mare parte a judecăto
rilor ăl făcură pe Nedjib-pa şa sâ 
înţeleagă câ aceasta  nu stă  in pu
terea  lui, câ sim ţim ântul demni
tă ţii sale personale ar trebui sâ’l 
oprească a rosti asem enea cuvinte, 
şi câ el nu posedă nici de cum pu
terea de a da ordini in prezenţa 
tribunalului adunat.

Acestor observaţiunl urmă o dis
cuţie furtunoasă, iu timpul căreia Su
leiman leşină şi fu transp ortat in- 
tr'o  odaie de alături. Şedinţa se 
ridică iute. întâm plarea fu telegra- 
fiatâ im ediat la palat, şi Sultanul 
trim ise pe mareşalul Osman-paşa 
la  Seraschierat. Acesta deschise iar 
şedinţa, luând el prezidenţa. El făcu 
m ustrări aspre lui Nedjib-pasa, ob
servând şi prezidentului Sam i-paşa, 
câ ar fi putut sâ suprime acest scan - 
dâl incă de la începutul lui.

A douazi Nusret-paşa fu numit 
succesoiul lui Sami-paşa la prezi
denţa consiliului de resboiă.

REVISTA ZIARELOR

Opiniunea publică se m anifestă şi 
se afirmă din ce in ce mal m ult in 
oraşul Galaţi. Gâlâţenil nu puteaft 
sâ fie indiferenţi la  marile cestiunl

—Partidă !... Un om de nimic, un mese
riaş !...

—H ei! Tată-seQ fie ce vrei, dsr are nn 
fiii galant şi om din mimă...

Arborănda-şl aerul da demnitate lo
vită, domnişoara de Rochecordaau incepu 
să toace la urechea d-lui Gloridre.

In |zadar.
—La dracnlll Nn mă zăpăci! o între

rupse el, dacă al avea vr’o doăzecl ani 
mal puţin, şi dacă acest frumos şef de 
escadron ar fi venit pentrn d-ta şi nn pen
trn Elisabeta, n’al găsi indrăsneala lui 
atăt de culpabilă.

Cuvăntnl »Impertinent« se urcă la bu
zele fetei bStrSne. Dar nn 81 roeti.

—De altmintrelea, urmi baronnl, m8 
duc să spui eii două vorbe acestui militar..» 
căci de sigur, 81 protejez.

Prin cea mal mare [intSmpIare, domni
şoara de Leeperan trecea prin ooridor toc
mai cădii baronnl de Gloridre eşia.

El o luă de mănă, şi on o voce dulce 
aii zise:

naţionale ce astăzi p r e o ţ i  
la un capăt la altul. El A  
s’aâ întrunit şi se v o r lM  
mult şi mal bine, Bpr t 
intre ei şi a se lumina 
asupra sitnaţiunif, ca 
raţi cetăţen i independei.I 
conştiinţa dreptului şi h 
Gând astfel este calea
un oraş, ea se recomaţ 
prin atitudinea e l ,  şi |e 
este obiectai de atenţii } 
l ’alte  oraşe, prin atitu d ii; 
dentâ ce a început sâ : 
ta lita tea  civică ce incre

i-

şura.
Sâ urmăm cu toţi), p; 

târ&ţl, calea desbaterilort 
se adune to ţi cel cn bis! 
de a voi şi lucra bine j  
resele generale, şi nn v 
ori că t de grea pe care 
tem  învinge şi trece cu 
tâzl vom desbate şi ne 
asupra intereselor m ari Ip 
su pra necesităţii unei r|if 
e tc., mâne ne vom aduni 
asupra intereselor comue: 
deţulul nostru, şi a st-P  
sindu-se azi unii la aft 
vom ajunge de a găsi nu 
ură, fără vrajbă, şi v&>_ 
a tâ te  rele* pe car! f ie - c l f »  
in parte şi oraşul, ca ş ţ - l i  
aere. Gând cetăţenii celjigrj 
m inaţi se vor uni şi luctLIe 
orl-care va fi el, se vij n  
închina voinţei lor, iar l â  
părea, şi abuzul se va sA

Să lăsăm deprinderea i| 
gui to t pe şoptitele şi fix 
in tăcerea inimel noast* 
nu este nici in interes 
suferă, nici in a s o c i e t ă ţ i i  
to ţi cn inimă deschisă Wm 
o ţe lit a ne spune păsuri]] | 
mare, in  intrunire, in a l I  
baterea tuturor. La in tA f i  
şi cel din vale, cari su fe jw  
marâ, prin bălţi şi norojeţj 
sele, fără  felinare şi f£fi 
intrunire sâ vie cel din di 
Ungurului, cari sunt u ita  
copil vitregi, departe di 
ţile  lor şi fără nici o i 
întrunire sâ vină c-omercia __ 
runtul, cel cu rid icata, i l  
oamenii profesiunilor li b u n  
sâ'şl spue fie-care păsuri« 
sa l* ; acolo sâ arate nedv 
vor fi suferit şi abuzurile» 
flat câ se fac fără pedej*

Gând in ast-fel de mdt 
Duminecă ne vom aduna) 
oră to ţi împreună, nimee 
cuteza nu numai sâ nesoit 

| teresele publice şi sâ ludă 
socotinţă, lăsând oraşul ş» 
lui prada ruinelor, daxt 
contra vom vedea un resfe 
tenţiune din partea lor cm 
şi o rlvnâ pentru îngriji'/ 
publice.

Acum sâ ne ocupăm del 
mari ale ţerel, apoi de cţ 
deţ. etc.

O intrunire s’a făcu t1! 
trecută, acum Duminică, !i 
se va face alta. Atunci a l  
R usu; acum vor vorbi c<| 
noştri D. 1. Neculau, C. w 
Boţan şi Resu. Cercul daj 
terilor va fi mal mare şi te 
intinsâ. Toţi dar, cu m icii

— Ah I domnişoară şireată, b 
să zică iubeşti pe comandant 
hal, nn roşi aşa, bine al fSctf 
lăsat pe mine.

La aceste cuvinte eşi şi meţ 
pe strada Vendoms murmura 3

— La dracu 1 Mica asta I 
Rochecordeau e de tot curioac 
zut, n’a ghicit nimici... Crede! 
mai plăcerea secretelor Si atrăi 
mandant 1... Dar iacă am ajanl

Petru Delorge in acest minij 
pat de ros9.

Toate se împrăştie ca fulgi 
oraş mic ca Vendăme, se şi 
despre paşii făcuţi de către ci] 
vedea tot felul de greutăţi, 
nimicirea planurilor lui.

El îngSlbini, atăt de ▼ie I 
rea, cănd văzu intrănd pe bar 
riâre. f



VE^Huno&ştom d em n ita tea  şi ro -1  către servitorii chiriaşilor, trecând de vre-o 
I j L i  de c e tă ţe n i, s& m erg em  I căte-va ori prin curte, ba ăneă şi întrebă 

i jB ftftu i. să  ne lam in ăm , ş i a -  iP e unul dintr’ânşil ale cui Bunt acele ba-
i jju â m  h o tă rlrea  fe rm ă . ce  t r e  

jiicem. V o in ţa  o d a tă  m ani 
ŞA o susţinem  cu p u tere  de 
t«r, şi fă ră  şov ăire  să  o su- 
erel în treg i. L a  ţe a r a  in 

să dea pildă că , cănd  e vor- 
iţiune şi in ternele e l, in tre  e i 

Şl p a r t id e !

( » V o c e a  C o v u r l . * )

C R O N I C A
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fa I
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de 30 august, aniversarea ata- 
Plevna şi luarea redutei Griviţa, 

rat un Te-Deum in monastirea Si- 
orele 9 de dimineaţă, la care aQ 
înălţimile Lor, domnişoarele de o- 
j  ministru Statescu, principele Di- 
ijiik», şi mal multe persoane, domni 

Ins, aflate in Sinaia. S’a citit o li 
Runenindu-se nominal o mare parte 
Ktfi ostaşi căzuţi pe câmpul de luptă; 

terminarea serviciului divin, M. 
a trecut in revistă compa- 

■  ¡ 1  l-iul de văuătorl, ce se afla 
if cartea monastireîcu musica re
lei 5 de linie.
Miri« Sa a primit defilenl şi feti
dele toate persoanele aflate la a- 

vetbare.
¡orele 5 dupe amiazl, înălţimile Lor 

istm la ca sarma vânătorilor, unde aii 
insul împreună cu soldaţii. La masa 
isca, care era aşezată la m ijloc, se 
âl mulţi invitaţi, comandantul com- 
ofiţerij, sergenţii şi toţi soldaţii de- 

lis .Virtutea M ilitară'; împrejur se 
iMţpele soldaţilor. La această serbare 

t era impodobită cu flori şi btazi

toaie ; şi, avănd informaţiunea cerută, eyi 
pe poartă. După căte-va minute, se în
toarse pe poarta despre sf. George, înso
ţ it  de un căruţaş bătrân, luă un butoifi, 
ăl puse în căruţă şi-o porni la sănătoasa, 
cam pe la 9 ore dimineaţa.

Un băiat din magasinnl d-lnl H. Stoica, 
oare magasin este alăturea cu palatul, tre- 
cănd după 5 minute prin curte, observă 
lipsa butoiului şi comunică pe dată finlnl 
d-lul H. Stoica, care se afla la magasin. 
Pe dată, acesta denunţă, printr'o petiţie 
comisul respective, furtnl comis, şi dupe 
resolnţiunea comisarului sau a directoru
lui, nu ştim, sub-comisarul despărţire! 
procedă la constatarea faptului şi la des
coperirea autorului.

După esplicaţiunile vecinilor, căruţaşul 
care a încărcat butoiul, se găsi; el declară 
că a fost tocmit a transporta acel butoifi 
in strada Şelarii sâQ Gabroveni, că a in 
cărcat butoiul şi că J ’a dus foarte repede 
dupe stăruinţa celui ce ’1 angajase. Mal 
declară că, ajuns acolo, butoiul fa trans 
ferat, intr'o altă căruţă de transport, 
că el, primindu-şi banii, s'a reîntors iu 
piaţă

Cercătându-se in aceea localitate, se con 
stată prin arătările mal multor persoane, 
că declaraţinnile căruţuşalul erau adevă 
ra te ; că butoiul in cestiuue a fost schim 
bat din căruţa Ini intr’o altă căruţă, cu 
doui cal albi, care a pornit la minut lu
ând direcţiunea in sus.

EH bine! până astăzi, nici autorul n’a 
fost descoperit, nici acel căruţaş cu doi cal 
albi, pe care şi primul căruţaş şi mal multe 
persoane afi declarat că ’1 cunosc, dacă ’1 
vor vedea. Ne paie că, in urma atâtor in
dicii şi a altor descoperiri ce afl făcut băe- 
ţil din magasinnl d-lnî Stoica, in subur- 
TirchilsBnî — descoperirea autorului şi a

nu trebue să credem. A st-fel t *e vorbeşte, 
că unor autorităţi li s'a dat ordine a strînge 
arhivele şi a le expedia, altor înalţi func
ţionari, precum preşedintelui Curţii cu ju 
raţi, i s'a dat ordine de a deschide Cnrtia 
juraţilor, la 1 septembre, la Ismail. Pa- 
blical, mistificat de atâte fapte contrazi
cătoare, nu mai ştie ce trebue să creadă, 

comerţul se găseşte iu cea mai ma
re zăpăceală cu transacţiunile sale. Din 
toate aceste puncte de vedere se impune 
in un mod imperios necesitatea ca guver
nul să grăească prin .Monitorul oficial* 
ce s’a întâmplat cn Basarabia, dacă aQ 
luat’o deja Ruşii, ca să ştie publicul cum 
trebue a’şi regula afacerile şi interesele ce 
le aro pe acolo.

rabie încărcată şi 2 vapoare; aii plecat 3 
corăbii încărcate, 2 deşerte şi 3 vapoare. 
Bastimente faţă tu port aQ fost 10. Pre
ţul productelor: grăfi mălurit, hambar, 

8 lbr., 34 75—3 6 ,5 0 .; orz, caic, 48 Ibr., 
7 1. S'a exportat: 336,000 klgr. grăfi 

pentru Mareilia 1,185,400 klgr. pornm- 
bul pentru Anglia, 89,040 klgr. rapiţă 
pentru Marsilia, 1,118,240 klgr. orz pen
tru Anglia.

VARIETATI

—  La 1 Septembre aQ sosit in Galaţi 
peste 20 care cu efecte de ale armatei ro
mâne din Basarabia. Objectele s'afi des
cărcat la caaarma călăraşilor din cartea 
prefectnreî. (Foc. Cop.)

bâte gravuri amintind episode din 
L La sfârşitul mesei Măria Sa a pur- I butoiului forat na mal presinta nici o di

ficultate. Ce face poliţia, se intrâabă toţi 
vecinii şi toată piaţa, de |ncă n’a desco
perit pe autor ?— [Răspunsul la această în
trebare l’am dat încă de acum câte-va 
zile: .Ga doarme de un somn adânc.*

»Pressa*.

at nr nătornl toast :
«Ba iic acest pahar in onoarea armate^ 

ItMlfprin laptele sale pe cămpiile din Bul- 
fla ’ÿ-a făcut un renume. Bătălia delà 

m i  deschide şirul acestor frumoase 
sic, cari vor retnănea neşterse in istoria 

fi.— Mare, frumoasă, dureroasă, a 
¡ceasta zi.— Nici odată nn voiQ oiţa 
stol cănd am venit pe căni pul de 

IŞi, intălnind văDătoriî, fraţii voştri,
I j spuneai! : «Nici unul de al noştri 
, v%taa<i.— Corn se poate? respnnseiu;
Il 8 4, 5, şi acolo vin alţii : adnna- 
scăpaţi onoarea acestei zile. mergeţi 

naiste cu vitejie, şi veţi fi victorioşi. — , 
l < Seara ,• brariî vânători b& luat in reduta 

iii] Biela Grivija steagul turcesc , aruncăndn’l 
• n jla  picioarele mele ca semn de biruinţă.— 

apnseifi : «Sunteţi voinici; vă mul- 
: *  nunele din inimă ; de astăzi inainte este 
■4 lsou>sn de a fi vânător,. Şi voă, copil, 

rl i ct'Paceţl ca aă fie şi in viitor, in tot- 
■seia, o onoare de a fi vânător şi Inaţi ca 
iiBipIn * vânătorii delà Griviţa.. Să tră
i ţ i  Armata ! .

{est toast a fost aclamat cn enlnsiasm, 
strigăte repetate de nru in căntnl 

pcei. In nrmă d. căpitan Magheru, co- 
idantnl campaniei, a purtat următorul 
i :
Măria Ta, măndră este ţara aceasta, 
itrn că Te afli in capul el. Din par
is, ca ostaşi, Vă încredinţăm că cn toţii 
ka muri, dar vom ţine sus Drapelul şi 
K m  Tronului.—  Să trăieşti, Măria Ta, 
trăiască Măria Sa Doamna 1.  
jn armă M. S. Domnitorul a stat mai 

de o oră in mijlocul soldaţilor, spu- 
uo-le la fie care vorbe bine-voitoare şi 
Wăndu-le aminte de această zi mémo- 

[abilă; iar pe la orele 8 înălţimile Lor s’aQ 
tors in sunetul musicel, care a cântat 
arşul delà Griviţa.
Seara, Măriile Lor afi petrecut la prin 
pele Dimitrie Ghika, unde era adunată 

[toată societatea din Sinaia, şi unde s’a fă 
ut nn frnmoe tablofl, representănd Ro- 
ainia cu ăngerul ţinând Drapelul tricolor, 
lupe desemnai aflat pe medalia «Luptă 

»W lorilor Independinţel.» .Monitorul.*
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Ce face poliţia C apitolel ?—O hoţie foarte 
fiiteză toate, dar cea mai lesne de deeco- 
ferit, s’a comis, de sont trei săptămâni şi 
mal bine, fără ca poliţia să fi renşit a 
tescoperi pe antor, de şi a fost la moment 
¡ncunoştiinţată.
ţ In curtea palatului d-lnl Nicnlae H. 
Stoica, care are două faţade şi donă in
trări, ana pe strada Colţ»! şi alta spre 
grădina St. George, se aflaQ mal mnlte 
butoaie, pline cu cositor, depuse proviso- 
rifi de către oamenii d-lnl propietar.

Ud necunoscut oare care, se văzu de

Ce se petrece la Galaţi. Sub titlul ur
mător .Vocea Covnrlniînî* acrie:

N ostim  de tot. — Ieri seară părinţii ora
şului s’aQ adnnat la sfat. înainte de a 
începe tălcnirea intereselor oraşulnl, o sce
nă s’a petrecot intre onor. d. primar G* 
P. Mantn şi d. consilier G. Alevra.

D. primar ar fi z is : Aud, d-le Alevra, 
că vinzi nişte locuri ale primăriei.

D. Alevra. — Nn ştifi — ar fi răspuns 
— ce vei fi auzit d-ten, dar dacă efi le 
voi fi vânzând, la vând ou documentele 
primăriei. Spnne'ml inse d-ta, d-le primar 
pentru ce al inchiriat nn loc ce este pro
prietate a comunei, pentru 30 galbeni.

Primam), cu iritaţinnea crescendo, apo 
strofă pe consilier zicăndu’i că local l’a 
inchiriat d. Panaitescn.— Prea bine, ar fi 
zis consilierul, dar d-tea ca primar cnm 
ai tolerat a se îngrădi şi specula nn loc 
al oraşulnl?— De aci scena scoborindn-se in 
frnmnseţe din cn in ce mal nostimă, pă 
rinţil oraşnlni se imprăştiară cn conştiinţi 
împăcata că 'şi au făcut datoria pentru 
interesele tărgulni!

Nostim, din ce in ce mal nostim.

De 2 zile ştirile cele mal alarmante cir
culară prin Galaţi relativ la cele ce se 
petrec in acest moment in Basarabia. O 
bejenie intreagă ni se spune că se pregă
teşte acolo, prefecturi, tribunale, casierii, 
penitenciare, şcoaie, etc., aQ primit ordine 
telegrafice de a împacheta şi retrage ar
hivele, a transporta lucrurile de valori şi 
a vinde pe cele ce n’ar plăti costul trans
portului. Pe toată zioa vedem pe stradele 
oraşului nostru basarabienl ce incep a e- 
migra, se pare că luarea Basarabiei este 
sosită la punctul ei final, şi Camerile, cari 
nn se vor întruni decât la 15 a curentei, 
se vor trezi in faţa nuni fapt îndeplinit. 
Deja mobilieral şi arhivele seminarului de 
Ismail snnt sosite la Galaţi, şi poliţia cântă 
local pentru aşezarea lor. Tinerimea ro
mână mal toată, suntem informaţi, este 
decisă a părăsi Basarabia, bătrânii şi câţi-va 
proprietari prea mult ingsjsţl cu inte
resele lor snnt singurii ce vor rămânea 
acolo.

Este curios însă de a vedea că o ast
fel de mare mişcare se săvârşesce la o parte 
a ţârei, şi cu toate acestea guvernul să nu 
comunice ţârei nici o informaţiuue, nici o 
notificare prin .Monitor,* prin care să fim 
puşi iu poaiţiune de a şti ce trebae să 
credem din câte circulă prin public şi ce

.Stsfeta* din laşi scrie:
Unul din cele mai fine furturi prin ea 

crocherie s’aQ comis ieri in oraşul nostru 
I n  domn bine pus şt cu an exterior re 

comandBbil se presintă la magazinul de 
jnvaeruri a d-lui Nathanson , doritor de 
ă cumpăra vre-o căte-va articole de preţ.

Dnpă ce'sl alege obiectele şi tne târgul, 
roagă pe uu băet din dugheană să i 
le dură preate o jumătate de oră acasă la 
el Strada rusascâ, unde va primi la plata.

La timpul fixat băetul se presintă la 
domiciliul mnştereulul in chestiune, care 
'I aştepta acasă. Aceasta indatft ce soseşte 
băetul, ia lucrurile, le puneintr’nn dulap 
şi scoate punga tă plătească. Numerănd 
insă banii, meşterul cumpărător observă 
câ’I lipseşte pentru complectarea sumei de 
800 franci, vre-o 5—6 napoleoni, şi ast
fel, stringăndn-şi de ’ndată bani ce nu 
merase, zise băstolul să aştepte nn mo
ment, căci el se dace să găsească ceea ce'I 
lipseşte spre a’şl complecta soma trebui 
toare.

Băetul in naivitatea sa , se aşază de 
bună credinţă pe un scaun şi aşteaptă... 
aşteaptă.... aşteaptă pănă ce observă că răb 
dătoarea sa aşteptare intrece marginile 
posibilului!

Inştiinţăndu-se poliţia despre soests, s’i 
constatat că ghibaciul escroc, eşiud din 
odae a trecut in o cameră de alăturea şi 
spărgând dosul dnlapnlni care da in acea 
cameră, a luat din el obiectele şi s’a făcut 
nevăzut.

Aşa cel pnţin ni s'afi narat detainrile 
acestei snbtile escrocherii, a căreia antor 
este urmărit de poliţie cn cea mal mare 
energie şi activitate.

Laptele vegetal, dnpă D. Bonsinganlt. — 
Ilustrai chimist d. Boassingaalt a como 
nicat de curând AcademieIJde sciinţe oare 
care date privitoare la laptele vegetal, pe 
cari ne facem o datorie a le comunica lec
torilor R evistei.

Sunt cinci-zeci de ani trecuţi de când 
D. Bonaainginlt călătorind in America a 
făcut studii foate interesante asnpra sucu
lui arborelui numit Galociodendron cunos
cut numele de arborele cu vaca. Mostrele 
espnse in anul acesta la Esposiţione 
aQ permis învăţatului france* ca să 'şi 
com plec teze cercetările asupra laptelui ve
getal.

Arborele care dă lapte cresce până la o 
înălţime de 15—23 metri, foile sale sunt 
uugăreţe şi alterne şi snnt terminate prin 

vîrfarl coriace. Pe dată ce se crestează ar
borele suonl lăptos incepe să curgă, acrei 
ce Indienii numesc a mulge copacul. însuşi
rile nutritive ale acestui lapte sunt netă
găduite. D. Bonsinganlt a consumat in 
timp de mal mnlte lnni lapte vegetal cu 
cafea safi cu ciocalată. Acest lapte este mai 
gros ca cel de vacă şi are o reacţiuna 
cam acidă. Când stă la aer se inchiagă 
in formă de caş. Acest caş coprinde o materie 
gronsă complectă, care se topesce la 50 
grade, care seamănă foarte ranlt cn ceara 
de albine şi din care D. Bonssingsnlt a 
făcut laminări escelente. Se mai află in 
caşnl vegetai o materie azotată cari 'ş 
aduce cn albnmlna eafi fibrina vegetală. 
Pe lângă acestea licnidnl lăptos mal co
prinde substanţe zaharate, săruri de po- 
tassă, de calce, de magnesie, fosfatnrl 
şi apă.

Cu*toate că coprinde acelea’şi substanţe 
ca laptele de vacă, totnşi laptele vegetal 
se deosebeşte prin compoziţinnea sa cuau- 
titativă. Din contră cn smăntăna are mare 
analogia, dnpă cnm se vede din tablonl 
nrmător:

Sm&nt&nB de lapte vegetal

spre a concura la licitaţie. Condiţinnils se 
pot vedea in orf-ce zi de lucru la cance
larie.

No. 111. 1878, Angnst 29
__________  (7 8 8 -3 )

In zioa de 25 septembre viitor se va 
ţine licitaţie la cancelaria Epitropi I, stra
da. Filaretu, No. 2, pentru vânzarea po
rumbului aflat la moşiile Kiajna şi Băţ- 
covenii din recolta annlnl treent. Doritorii 
de a cumpăra aceste producte snnt invi
taţi a se presenta la localul cancelariei iu 
zioa arâtată, orele 12 spre a concura ta 
licitaţie, fiind însoţiţi şi de cuveuitele ga
ranţii in nnmerar safi efecte pnblice.

No. 118. 1878, angnst 29.
__________  (789—3)

In zioa de 25 septembre viitor s'a de
cis a se ţine licitaţie la cancelaria epitro- 
piel, strada Filsretu, No. 2, p-utru vân
zarea grănlni ce va i-şi din recoltâ anului 
curent la moşia Băţcov-nii, jndeţnl Viuşca 
şi dnpă moşia Chiajoa din jndeţnl Ilfov. 
Amatorii de a cumpăra aceste producte 
se vor presenta in arătata zi la orele 12, 
in localul cancelariei spre a concura la 
licitaţie, fiind insoţiţl şi de cuvenitele ga
rau ţii in nnmerar safi efecte pnblice.

No. 119. 1878, august 29.
(790—3)

In urma unei anchete Rentă la peni 
tenoiarul central PÎntăreşti, din jndeţnl 
Ilfov, a’a constatat că d. director Al. O- 
răsen a comis abnsnrile următoare:

Mălaiul pentrn hrana arestatelor este 
treent prin compturl cu preţul de 20—22 
bani ocaua, pe cănd in realitate în par
tea locului se vinde pe 12 bani ocaua.

Asemenea şi carnea, pe care o cum
păra cu 60—90 bani ocaua, a trecut’o pe 
1 led şi 1 lefi 30 bani.

Tot Bst-fel a urmat şi ca fasolea şi 
lintea, trecândn-le pa preţnl de 35 şi 40 
bani ooaua, pe cănd în realitate le-a cum
părat cu 12 şi 14 parale ocaua.

Pe lângă acestea dedea condamnatelor 
fasole stricată şi vecbiă.

D. Orâscu mergea şi mal departe: Ia 
unul din gardieni nn'I plătea dreptul Ini 
după bndget, oi’Î oprea căte 10 lei pe 
lună; pe o gardiană o întrebuinţa numai 
în serviciul d-sale particular, ca bonă la 
copil.

Pe unele din arestate le întrebuinţa la 
ţesut de pânză tot pentru d-sa, fără să 
le plătească nimio.

Pentru aceste fapte, pe de o parte s'a 
suspendat din poet, ear pe de alta s’a 
dat judecăţeî.

*
In noaptea spre 24 curent a avut loc, 

in comuna Păuneştî, plasa ZăbrăuţiI, dis
trictul Putna, o ploae însoţită cn puţină 
piatră şi vânt, care, durând ca 30 mi
nute, a dârimat 40 arbori mici, 47 meri 
şi 87 pruni.

*
La 19 august, hamalul Andreii! L Via 

şiu, din Giurgiu, lucrând la descărcarea 
unor baloturi de bumbac în port, a căznt 
aeuprâ'l nn balot, şi la 21 curent, pe 
cănd ăl transporta intr'o birje la rudele 
sale, 'şi-a dat sfârşitul chiar in trăsură 

»Monitorul*
*

M işcarea fortu lu i Ga>aţl. — In zilele de 
31 august şi 1 septembrie aQ sosit I co-

lapte de vac&
U nt . . 35
Zallar . . . . .  4 3
Fosfatar!, caseína

şi albúmina. . . .  3,5 4
Apâ . . . . .  j >8 58

t*y,5 100

MINISTERUL DE RESBEL
PU BLICA ŢIE

Pentru că, la licitaţia ţinută in ziua de 
24 Angnst anul curent 1878, după publi
caţia N. 11984 inserată in »Monitorul 
O bunii N. 172 şi 173, preţurile resnltate 
pentru predarea furajelor necesare armatei 
in garnisoana Bucorişti, pănă la finele anu
lui curent şl pe anul viitor 1879 aQ fost 
prea m ari, Ministerul de resboifi publică 
spre cunoştinţa doritorilor a se însărcina 
cu această antreprisS, că la 15 Septembrie 
viitor anul curent se va ţine altă licitaţie 
in localnl Minister a Ini de Resboifi, Calea 
Mogoşoai la orele 2 dupe amiazi in confora 
milita cn art. 40 până la 57 din lege- 
comptabilităţi generală a statului.

Caetnl de însărcinare, care va servi la 
această licitaţie este publicat in »Monito
rul Oficial* N. 90 din 1876 şi monitorul 
ostul N. 11 din acelaşi ani.

Esplicaţioni se va putea da in toate zi
lele de locru de la orele 11 de dimineaţă 
pănă la 5 seara la Ministerul de RasboiQ. 
Direcţia 11 administrativă.

Garanţi«, cn care doritorii se vor pre
senta la licitaţie, se ficseaza la 60,000 lei, 
care va putea fi in nnmerarifi, efecte pn
blice pe valoarea nominală safi ale socie
tăţilor garantate, ori antorisate de stat, 
da pe cursni zilei.

Garanţia adjndecătornlnl va române de
finitivă dupe aprobare şi nn se va înapoia 
pană la achitarea definitivă a contractului.

Cauţiunile depuse de cel l’alţî concu
renţi se vor înapoia pe dată dnpe termi
narea licitaţii.

p. conformitate. Theodorescu.
N. 12,956, Angnst 26. 786 — (3).

Dnpă d. Bonssingantt Arborele cu lapte 
s’ar putea introduce în Algeria, şi mal 
adangă că aonisiţiunea acestui arbore ar 

folositoare nn atât pentrn laptele ce 
produce, dar mal cn seamă pentrn ceara 
ce ar putea să se estragă cn abondenţă 
dintr’ensul. »Rev. Ştiinţifică*

fiimjLOttKAJPIfi

PRIMARUL COMUNEI BUCUREŞTI

INSTIIXŢARE
După decisinnea consiliului comunal din 

şedinţa sa de la 1 septembre curent, lici- 
taţinnea pentru vânzarea venitului comu
nei din acsise şi taxa vitelor, s'a amânat 
pentru ziua de 20 semptembre curent.

Doritorii de a lua in întreprindere per
ceperea acestui venit), pe termen de trei 
safi 5 ani, socotiţi de la 1 ianuarie 1879 
inainte, snnt invitaţi să se presinte la 
primărie in ziua arătată mal sus, la 2 ore 
după amiazl, spre a depune ofertele; iar 
eondiţiunile acestei întreprinderi, ce s’afi 
modificat de consilifi in menţionata şe
dinţă, se pot vedea de d-lor in ori-ce zi 
şi ore de lucru la divisiunea administra
tivă din cancelaria primăriei.

p. primar I . P . Dumibcscu.

E P I T B O P I A

SEMINARULUI NIF0N MITROPOLITUL

Publicaţie
In zioa de 25 septembre viitor se va 

ţine licitaţie la cancelaria Epitropief, strada 
Filaretu, No. 2, pentru darea in antre
priză, pe termen de un an a cărnii de 
vacă necesară pentru nutrimentul elevilor 
şi personalului de servioifi. Amatorii de 
a se angaja cu această antrepriză se vor 
presenta la arătata si şi oră la cancelarie

A apărat de sub presă Ciceronis Oratio 
pro Mareeilo, studifi istoric, literar şi cri
tic cu adnotarea textului latin de G . Dem. 
Theodorescu, profesor de limba latină (curs 
superior) la liceul St. Sara. Această earte 
didactică e aprobată de ministerul instruc
ţiune! pentrn clasele superioare de licee. 
Depozit la librăria Soceo (1.25 exemplar.).

De acelaşi autor va apărea T ractatul 
despre Formarea coTlntolor latine după 
Schultz şi cercetările filologiei moderne.

C. S. Stoiccscu şi D. St. Cftli- 
liescil, profesori lice n ţia ţi in lite re  
şi filosofie, M anual de sin taxa r o • 
m ână, pentru şcoalele secundare, e- 
diţiunea a  doua.

JD. M ir 68CU. — A ritm eticii cu mici 
deprinderi de raţionam ent cuprin
zând peste 1000  exerc iţii de calcul 
şi problem e rezolvate şi en u n ţate , 
pentru uzul claselor prim are şi I -a  
secundară. Un voi. in 8o de 163  
pag. P re ţu l 1 1. şi 50  b

A N U N C I O
Un june care a practicat mal mult timp 

programa claselor primare şi-a careului in
ferior din licefi, şi lecţia ni de matematică 
— având cunoştinţă şi de reglementelem i- 
litare, doreşte d’a intra intr'un internat 
safi intr’o familie cu eondiţiunile oele mal 
moderate.

Tot d’odată anunţă pre dd. părinţi ce 
aQ copii ,m numitele clase şi ai căror copil 
nu s'a promovat in acest an, că posedă 
cea mal fericită metodă pentru a face pe 
cel mai puţin silitori (activi) in destul 
pentru a putea fi promovaţi cu deplin 
Succes.

A se adresa la str. Filaret N. 11 — stra
da Craiovel. N. 44.

ON CÂINEde rasă orlg. Sf. Berhâr- 
dlnâ, la păr galben, femelă 

ce) mal mare soifi, este de vânzare, podu 
de pământ colţul Str. Lebedei No. 147.
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T I M P U L

OCHI SI PLEOPE
D\ A N T I - O P H T H A L M I C

de Saint
din BORDEAUX

Aceasta preciosa pommeda, cunoscuta de fota 
lumea, este leacul cel mai efficace pentru vinde
carea bolelor de ochi ji de pleope. Succesul seu 
Mtc infai. ibil in ophthalmii. — Pentru a se ter 
de contra tăceri trebueste ezigeat : Borcanul d 
faiencta alba însemnat cu iniţialele V.-F., legătură 
cu sfoara roşia, pecetea de ceara roşia, accope 
nsul cu nartia alba purtând semnătură :

Un imprimat mdiL 
când modul intre 
buintarei remediului 
'se da cumpărătorului 
(AL EXIGE).

Deposit la Pharmacia D'»‘ RACOVITZ, la Jassi. 
Pharmacia ZDRNER, la Bucureşti 

#f la tolt PKarmaciani ti D rtouitti din Bomania

V  S

Un june cunoscând bine corespondinţa 
şi comptabilitatea în limba Română şi Fran- 
cesă şi puţin limba Germană şi Italiană, 
doreşte a se angaja la vre-un comptoar co
mercial de Manufacturii, Bancă etc. şi de 
preferinţă la vre-un antreprenor de lucrări 
publice.— A se adresa prin poşte: K. D. 
calea Văcăreşti, Strada Corbului No. 2.

C E R N E A L A  N O U A

Crucea Legiunei de Onoare la Exposlfiunta 
Universala din 1867

CERNEALA NOUA DUBLU-VIOLETA
PEN TRU  COPIAT

Adoptata de toate admliilztradtuiflB celle mari
Dkposit la toti P a p it ie r i si D soaoisn

0!
E I I I U T I D C  Moşia Olteni din 

Y t l H A N f ,  districtul Teleor
man, plasa Tirguiui, In apropiere de 
Schelele Turnu-Măgurele, Zimnicea şi 
Ginrgiii cu 2800 pogâne t6te arabile, 

pământ de întâia calitate, având case mari 
cu opt odăi pentru locuit, pivniţă, maga- 

pătule şi m6ră, fiind hotărnicită şi 
împropietărită fără nici, o prigonire cn 
nimeni, traversată de apa Teleormanului 

Teleormanel, arendată cu 24,000 lei noi 
pe fie-care an. —Doritori de a o cnmpăra 

pot adresa la d-nn Vasile Porumbiru 
Strada Sfinţilor No. 4 nnde pot vedea pla
nul acestei proprietăţi şi de unde va lna 

noştinţe despre precinl şi mijtocnl de a 
merge sa vaijă acesta moşie.

(784—4)

L a L  1 j i i  ja  l n m i s u i n

L E O N  A L C A L A Y
18 Calea Mogoşoiet 18,

se află de vânzare pe doâ tablouri mart 
pe hârtie de desemn bonă în 24 colori

I itre p  Expsitie Universala
din P a r is

(1878), în lungime de nn metru şi lăţime 
de 65 centimetre,

cu preţ de un franc tăbloul.
Unul represintă vederea Tăiatului Tro- 

cadero; şi oel-lalt Talatul din Câmpul lui 
Morte împreună ou vederea întregii a Fu
rişului.

A eşit acum de sub tip ar:

Moţii şi Curcanii
două conferenţe ţinute la Ateneul 

din Bucureşti de

YÊNDARE
Sub-semnatnl in calitate de procurator al 

d-lul Gastner din Pesta, fac cunoecut că in 
Ziua de 1 Septembrie a .c. pela ora 11 a. m 
voi vinde prin licitaţie In Snbnrbia Mântu- 
leaea Strada Mântnleasa No. 17 in curtea 
D-luî I. LangoşI; 17 diferite trăsuri fórte 
elegante sistemul cel mal noü şi din fa
brícele cele mal renumite, doi cal de lues 
1 6 ’/s pumni, sunt in etate de 5 ani, la păr 
murgi, şele englezeşti, hamuri, mobile şi 
altele, nediefăcăuduse la 1 Sept. totul, li
citaţia va urma Ia 2 şi 3 Septembrie spre 
cunoştinţa amatorilor care vor voi se con
cureze ss publică acâsta de sub-semnatul.

I. Oroveţl
(787—0) Strada Baterielor No. 31.

GALBENI su n t de d at cu 
dobândă cu hyp otecă. —  A 

iU U U  se adresa la  ad m in istraţia  
acestu i <jiar. (78i—l)

BIUROU DE INFORMII

Don! tineri bine ednea te 
Domnişdre plăcute pentru c Jbi 
să vorbea că limba francesăiwi 
însă să preferă limba france Jn  
una să cunâscă şi la Pian ■  
un se p6te amândouă.

Ca condiţinne forte avan /âf 
F. BINDER I  

Biurofi de informaţinne, t ! j j  
poleos (Piaţa Constantin V(5B

LECTIÜNI P R I I l f

In limba Germană pentru H 
in tote ramurile ale claselor I  
gimnasiale. Băeţii cari frec-uS 
jrotestantă, pot fi luate şi iur S  
ee adresa la

M. de HEIDENDOR
Strada Puţu cn ploi\

AVIS IMPORTANT
APA de GURA

Kau dentifrice de Ferino )

SĂPUN de P E T E
Savon Fermo

A P À  de O B R A Z
Kau de toilette Fermo

Sub-semnatul, Josepb J .  Fermo, născut în România, are onârea a face 
cunoscut onor. public in general şi ştim. d6mne in specia), că În urma 
unei absenţe de 10 ani din ţâră, reîntorcânduse de curând, oferă resul- 
tatul stndielor şi practicei sale in diversele ţări din Europa şi America 
pe unde a voiajat.

A _ x  » A  numită: Eau dentifrica de Fermo, se reco-
A | ) d  Ut/ g U l d j )  mandă pentru spălarea şi albirea dinţilor, 

dispariţinDea mirosului reumatismului şi a durerei de gură precum şi 
încetarea curgerii sângelui şi întărirea gingielor.

Q ă r m r m l  f| n  ■ n c t lo  numit: Savon Fermo, se recomandă 
u d i | H l l l U I  U t/ | / C b u j pentru scâterea şi frăgesimea peliţel.
A „ x  J „  ş-|V\v*o/I numită: Eau de toilette de Fermo, se re- 

|/di Ut/ U U l o y . j  comandă pentru albirea obradului, scote- 
rea petelor, dispariţiunea şi prevenirea ebîrciturelor şi pentru subţierea 
poliţei. «

Aceste preparative fiind supuse analist! laboratorului chimic al spita
lului Colţea, aO fost găsite bune pentru care am şi căpătat certificat din 
partea d-lul Doctor respectiv şi voe, pentru a le oferi Pnblicnlm, din 
partea Onor. Poliţiei a Capitalei.

Snb-semnatnl speră că Onor Public, va Încuraja încercările fericite 
ale nnnl Român, stimnlându’l ast-tel a continua cn descoperirile sale 
şi in viitor, spre a in bogaţi produsele Române de acâstă categorie, care 
pină in cele din nrmă ar treni să înlocuiască pe cele streine.

Sub-semnatul speră asemenea că Onor. Ziaristică Română, dupe ce se 
va fi convins de proprietatea acestor preparative, el va recomanda şi 
mai călduros Onor. Public.

Depoeitul vin Zării, Piaţa Constantin-Vodă, în faţa Circului.

Bucure««! — August 1878. Ioseph I .  Ferm o
(774—0) eub-hirurg.

JD  _A_. X . O D O B B 8 C X 7 ,

conţinând :

M oţii: Reecoala Românilor Ardeleni sob 
căpetenia lor Boria, in iarna 1784— 1785 
—  Episod din istoria Transilvaniei. (Con 
ferenţă din 11 Fevrnarie 1878).

Curcanii :  Lnarea Rahovei de către oşti- 
I rile româneşti, la Noemvrie 1877 .— Epi- 
I sod din nltimnl nostru răsboifi cn Turcia.
! (Conferenţă din 23 Martie 1878).
I 1 volum in 8° mio de 96 pagine.
I Se află de vânzare la librăria Socec âr 
| Com., in BncUTeştl, Calea Mogoşoaiel No. 7 

—  Preţul 2 lei noul. —
I,
| A eşit de sub tipar şi se află de 
• vânzare la magasmele de musică 
ale d-lor Gebauer şi Şandrovits, şi 

I la autor:

CÂNTECUL ROŞIORILOR
D E  L A  V E D R

Dedicat Măriei-Sale

DOMNITORULUI ROMANILOR CAROL
Poesia de

Locotenent de stat major M. C. MANIULE8CU 

P E N T R U  VO CE SI PIANO

O trăsură (faeton) uşoră şi 
puţin Întrebuinţată, şi o pe

reche de cal de cinci ani Împreună cu ha
muri. A se adresa In calea-Şerban-Vodă 
(Podu Beilik) No. 45 de la orele 2—6 post- 
meridiane.

IN STITU TU L DE fiţi 
« C O C O B E

50, Strada Colţel, SC

Direcţinnea aduce la cnncbBv' 
Părinţi, că pot aduce copii dţ. 
la 25 August, spre a avea ca) 
a ’şl pregăti necesariile pontă 
Cursurilor la 1 Septembre. 1 1 '

I
P A R F U ME R I E  ORIZA 

_ ,  _  L. LEGRAND
Pôriumore, Furnisore alu mal mulloru Curtí Si raina 

9 0 7 ,  rue St-llonoré, P A R IS

S A V O N  O R I Z A
parfumalu in modulu celu mai agreabila, celù mai bunu

filll rlnlr.ft rlin ciinnmipîU IabUiZ J . . . .  A Dmr ...... »"vuuiu ooiu mai a^rcduuo, cern mai mi nu
■____«f cele mal dulce din săpunurile de toaletă dupe D">» O. He v e il

C R E M E  O R I Z 4  (a Ninoni de Lencloa) -  -  ——
Pen.l.ru a ribi, a îndulci, a da Iransparinţa pciiî 
j'a-ii conserva uă necurmată juneţe dislruuandu 
sbărcilurile.

B A U  T O JV IQ O E  Q D IJV IS fB  L . L E G R A N _ _ _ _ _ _
Pentru a curaţi capulu şi perii ş’a-ii face se crească in forte pucinu timpu (succesu sicutte 

Aceste producte se gisesc i  la principalii mndătorT de par fum ării şi la coafwjt

lupe Dw „ . .  J t e
O R IZ Â -ld A C T E  (loţiune emul..- 

pentru a da palii netezire, a distrugă jit-Kil 
şa evita sbirciturile obraziulni.

A  P O M M A D E  M B A U M D B W ţ S t
icnii I

r3CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7»
IF’ ZR-.A.ILTZ G Ü N T H E B  *

à la VILLE DE BR D 5ELE8

Podul logoşdieî No. 10 ris -  à - vis de Consulatul Russes«
Recomandă magazinul aeS asortat In tot-d’a-una fdrte bine ca ruflriă de bărbaţi şi de 
dame, galere, m&nchete, batiste de lino, olandă şi m&taaă, ciorap! pentru bărbaţi 51 dame, 
flanele fine (crêpe de santé) camiaéne, groşette, broderie dantele, cravate de bărbaţi şi 
® me' > cele mal no! forme ai culori, umbrele de aère şl de pléie etc, etc. Atrăgând tot 
fd*-o-d»tă atenţiunea onor. Clientele eă din eauaa erisel am rodia férte mult preţurile.

X
X
X
X
X
X
X
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

C A R O L

Pruţul

de

P A Ş I L L  jnn. 

1 lefi 50 bani.

R O M A N IA  SI E E S B E L D L  A C Î D 1L
saÜ

GUVERNANŢII si GUVERNAŢII
de

N. BLAREMRERfl
Ediţia U

Precedată d’o scrioare a autorului către 
editor. — Se găseşte Ia toate librăriile din 
capitală. Preţul 2 leí n. Comándele pen
tru un numër mai mare de esemplare, se 
pot adresa la Librăria d-lni L Szollosy, 
piaţa Teatrnlnî, pentrn editor.

Cumpărătorilor de la 20 esemplare în 
sus, se dă un rabat dt 20  % . — Expediţia 
se face grabnic.

DOCTORUL BLUMENFELD lit“ : :
lçft Moşilor No. 27 vis-a-vis de Pomn-Verde 
(Tamis.)

PMI .
găsesce în tote lermaciile din Univers şi la Parie 
Np. 120 Strada Richelieu, successor a lui Bron; 
ZÜRNER, farmacist.

higienică, in:1 Ai 
preservativa.^ 
ră vindecătdf H  
a-i adanga niil<J| 

la JU LES FERRÉ, faifcfl 
la Bucurescï la d-nu L P?

C A S S E  ID J H
E N G L E Z E S C l f H

CD OŢEL

MILNER5’ SAPE <4
LIVERPOOL SI LONDR]l

CELE MAI SIGDBE

CONTRA FOCULUI Ei SPARC3
A se adresa la agenţii noştri geneiM

Bernh. Hornstein 
Moritz Marc Hornsteinijl

(783 — 5) Strada Lipscani No. 41 şi 88. | l

PHARMACIA XauA. „SPERANTIA” | 
26, CALEA MOGOŞOAE1, 36.

D E P O U L  M E D I C A M E M T E L O R  F R A N C E S E . I
Obiecte de Cauciuc şi Articole de Toalete. — Asemenea se angajeză a efe-A 

orî-ce comande din resortul medical. |B
b r u s M

i A  A

MARELE MAGAŞIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA ji
JL  L A  B E L L E  ^  ^  [

J O N H F  f i t  U t l A I U l l I  f
F Ü R N I S O R U L

¡ 2 0 ,  C O L T I U X .  B T J L E ' V - A . R X J X J X jT J X  S I  

Face cunoscut onor. Clientele, ca i a sosit pentru sesonul 
cele mai moderne, fasône elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte fasône

PREŢURILE CELE
Se prllmeşte şi coinilndl de tdte felurile de haine care 

se ereetné^d cu mare promptitudine.

c ü r t i k i
MOGOSIOAIEI, C A S A  O - B I E O Ê N U ,  ¡ 2 0

actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urma jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
Lingerie de tête felurile 
C rav atte  Plastron, Régate etc. negre şi colorii 
Um brele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tôte lucrurile de modă

MAI MODERATE
J O S B F  e r i t j . 'V B A l J I M

Fnrnisornl Corţil, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogoş6iel Casele Grecânn.

Tipografia, Thiel k  Weiss Palatul »Dacia*.


