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A-TSTTnsr OITJRI s 
8e priimeae ln «träinatat* : La D-nil llaaten- 
ttein S  Vogler ln Vienna, iValflchga««* 100. 
A. Oppelik ln Vienna, Stubenbaatei 2; RudolJ 
Motet in Vienna, Seilerstätte 2: Fhüipp 
LOb ln Vienna, Etchenbacbgaase 11 : L. Lang 
à  Comp, ln Pe;ta, Mattu-LaffiU Ob Comp. 
ln Paris, O. Adam 3, Carrefour de la Crois- 
Rouge 8, Paris; OraimA Comp. Rue Dronot 2 Pa
ris; Sug.Miooud, 189—140, rleet Street London

ESE IN TOATE ZILELE DE LUCBU.

?tJ
B l u r o u l  R e d a c ţ i e i  şi A d m i n i s t r a ţ i e l :  P a l a t u l  *Dao ia * .

Scrisori nefrancate nu se primesc, 

Artioolele nepublicate se vor arde.

Un numër In Districte 15 bani.

I  de Bucurescl, 8 sept*vrie. 
Tírale . . . • . . 103»|* —
[ateníale . . . .  98l j& 98
[sciar rural . . 90 Vi 9l

urban , . 84 Vi —
loiicipal al Oapit. 94>/j —
Vasil. . . . . .  175 —■
hipa . . . . . .  230 —
[mânia....................80 —
hnicipal cu premii — —
lomUnâ . . . . .  66 —

■  Ioni................... 98 30 —
...............  2297 —

122» |a 123>|t

Cursul de Viena, 18 septembre 
Renta ungarâ In aur . . . .  84 85 
Bonuri de tesaur ung., I emis. 110 80 

.  > ,  II ,  78 25
împrumutul austr, In hârtie , 60 35 

,  .  » argint. 62 —
Renta austriacă In aur . . .  71 36
Lose din 1866............................110 76
Acţiunile bânoel naţionale . . 781 — 

.  ,  austr. de credit 380 50
„ „ ungare > 202 10

A rgint.........................................100 86
D u catu l.........................................5 62
Napoleonul...............................  9 40
100 m&rol germane . . . . .  57 95

Coreul de Berlin, 30 septembre 
Acţiunile C&ilor ferate române. 82 _  
Obligaţiunile române 8°/s , , 83 75 
Priorităţile C. fer. rom. 8°/s 84 60 
împrumutul Oppeuheim , , , 102 60
Napoleonul............................... 16 80
Viena, termen lung . . . . .  — — 
Paris » scurt . . . .  81 30

Calendarul file i 
Dumineci, 10 Septembre. 
Patronul s ile i: Mart. Minodora. 
Râsâritul soarelui: 5 ore 44 min. 
Apusul soarelui: 6 ore (9 min. 
Fosele ionel $ ultim cuart

Bucurescl —Suceava 
Bucurescl. . . . 8.15 n 10.—
Ploescl................. 9.60 n 13.00
B r â ila ................. 1.53 n 5.46
Teoaoiil. . . . .  4.88 n
Rom an................. 9.05 d
Suoeava, sosire . .13.03 4

Bucurosc—Yerelorova
Bucurescl....................... 7.40
P i t e ş t i ..........................10.18
S la t in a ..........................12.31
Craiova . . . . . . .  2.20
Vêrciorova, sosire . . 6.

P L E O A  1 E A  TPtBTSrTTPLX3L.OPt
Bucurescl—Uinrgtn

Bucurescl...........................9.16 d 6.06 n
Giurgiu, sosire . . . . .  11.86 f  8.37 n

Giurgiu—Bucurescl
G iu r g iu .. ........................ 7.26 d 4.55 i
Bucurescl, sosire.. . . 9.48 4

10,40 4 
8 . - 3  
6.30 n 
3.15 4 
â — n

Suceava—Bucurescl 
Suceava. . . .  6.11 d 6.46 
Roman . . . . .  8.45 f  12.80
T ecuci...............13.80 n 6.10

! Brâila................ 3.08 n 8.10 ñ 8A8
Ploescl. . . . .  7.13 d 
Bucuresol sosire 8.SO 4

Vere loro va —Bucuresol
Vereiorova........................ 11.36 d 6.—
Craiova . . . . . . . .  8.— a 6.80
81 atina. . . . . . . . .  4.45 a 9.80
Piteftl..................................7.03 d 14)8
Bucuresol, sosire . . . .  9.30 4 5.20

8 .6 8  4  I
2.45 d 
4.30 4

4.55 4 
7.17 4

Chila fi—Barboţl
G alaţi...................1.20 n 836 d 7.80 n
Barboţl, sosire . . 1.55 n 9.— 4 6.06 n

Barbo;!—Gala{l
Barboţl................ 3.55 n 6.35 n 7.—n
Galaţi, sosire . . .  8A0 n 7.— a 8.25n

( || rt ţine esposiţia, românii m er-1 O altă coloană austriacă s’a îndreptat spre Gorciacof de a epitropisi pe Bismark,
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1 Paris, vor gâsi ziarul .TIMPUL* l Qacko- Acest or8§ 8’a 8nPQ8- 
Brands Magasins du Printem ps,! Genera,nl N o v i c i  va merge iu curăud
i/ard Haussmann 70.
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*  A L E  . T I M P U L U I *

spre Kortenice ţi Klobok.^pe cari ăncă le 
ocupă insurgenţii. Atitudinea Muntene
grenilor este leală şi corectă. Autorităţile 
s’aii instalat peste tot şi administraţia po
litică e’a organizat.

Generalul Stubenrauch vesteşte din Ban- 
jaluca că deearmarea s’a sfârşit in Priedjor.

Paris, 20 septemvrie.
Midat-paşa se va îmbarca eămbătă la 

Marsilia.
3e desminte ştirea despre demisia d-lul

(Agenţia Havas)
| ţ  (19 septembre, 4 ore seara)

Florenţa, 19 Septembre, 
şiteul Orientaliştilor a hotărit să 

cineelea congres al s8ü la 1881 Jgayj mini8trnl. de 8 n an ţl
Clément Laurier, deputat a murit.

mm
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oraş al Germaniei.
Berlin, 19 septembre 

Incipele de Bismark este indispus şi 
M pat.

Viena, 19 Septcmbr.
Âsktnaeii aă ocnpat Bilec şi aă lnat 

Imcm.
■  londra, 19 septemvrie
*rh,ily Telegraph, zice că relaţiile din 

nrtă şi Austria a’att îmbunătăţit.
¡Bisai englez a njuns la Cubul la 10 
Ibre, nude a fost bine primit de

I, 20 septembre 9 ore dim.
Viena, 19 septembre,

fieială.') — Cetăţuia de la BihacI a ca- 
L t azi; trupele împărăteşti afl intrat 

|a uattu dnpă amiazl. Iu năuntru aii aflat 
i cinci tunuri şi multe m uniţii; asemenea 
i şi oytirf regulate turceşti, un ofiţer de
stat uijor şi tunari. I 0 ciudată, destăinuire ne-a adus

■ / .  Cortsf. face o b ^ r v ^ â ^ f im ^ T c ă  zilele trecute. Un domn de Blovitz

R
^ “ imuI are intenţie sft facă o schimbare I care de nu ne înşelăm , se chiamă 

«onalul reprezentanţilor Austriei in I O ppert, e din orăşelul Blovitz di

S’a răspândit vorba cumcă creditul Lio- 
nez are să emită nn imprnmut de 50 mi
lioane.

Atena, 20 septembre,
Armata grecească se compune din 40,000 

oameni şi rezerva de 35,000.
Belgrad, 10 septembre.

In urma acţiunii concentrată a oş 
tirilor austriaca in ţinntnl Poeavina, nişte 
bande nici de insurgenţi aii incepnt să 
fngă peste graniţa eărbeaacă. Acolo snnt 
dearmaţî şi internaţi. Guvernul sărbesc 
a hotărit ca, daca va fi nevoie, să mai in 
tărească şirul oştirilor d’a lungul graniţei

BUCUREŞTI
^Sâmbătă, 9 (31) septt mbre

pătate ; noutăţile insă ce le dă acest 
relativ la act ste schimbări sunt prea 

ţarii.
«laş ziar primeşte din Belgrad ştirea, 

I « a g i  Loia a sosit in Zvornie.
Paris, 19 septemvrie

TBiiscursnl d-lui Gambetta a hotărit o 
|^>tre la Bursă.

Constaatlnepol, 19 septembre. 
f1 ■ ¡ ’uşh din Scutari, toméndn-se a nu fi 

ţelărit, a fugit la Ort cu escortă de un 
tlion

Viena, 19 septembre.

&]

Boemia şi de confesiune mosaică 
a devenit cu vremea corespondent 
in Paris al ziarului englez .Times* 
şi in această calitate a vizitat pe 
principele Bismarck şi a vorbit cu 
dânsul despre ale lumii şi ale ţârii. 
Se ’nţelege că principele — azi cel 
d'fintăl personaj in Europa — ştie a’şl 
cumpăni cuvintele şi a spune nu
mai ceea ce e de spus şi mal cu 
seamă spusele sale trebue să aibă

RBcială. — Lcptele &tt urmat in jurul I un efect real oarecare, căci princi 
j s ciuluî la 18 corent. General Zach a I pei0 nu je va rosti de dragul de a 
HMdoă şanţuri oe muntele Debeliaca. I , a*______ j  __ «. j :_

[*

y y o *  şanţuri pe muntele ^ 88‘'8«*- avea de con6dent pe d. de saü din 
F I .  c„ L t  m.,1. 1 Blovitz. în acea convorbire priori-

r  P*rt.rila ¿ofitriacilor na suât SncSo a -1pala na rostit intr un mod at&t do 
j&Oscute. Grosul oştirilor din corpul al trei- I jignitor asupra lui Gociacof, incit 

oare trecea prin Doboi, a sosit la Gra- I nu m ai q nid  o îndoială, cum că 
^liţa, unde a aflat multe arme şi muniţii. | ruptura jntre ceî doI cancelarie

(20 septembre, 8 ore seara.) I deplină. In anul 1875 gazetele ofi-
Q ..  J 1*«. 20 septembre germane dăduse alarmă de
Se anunţă o schimbare in personalul di-1 °  „  . .  „  ,
omatic austriac. résboiü contra Franţei. Guvernul

Londra, 30 septembre. I francez neliniştit a întrebat pe ţa -  
Mom. Toii zice, că Rasia a ordonat for- J rul ce însemnează această alarmă 
rea unei armate teritoriale in Bulgaria. L  a primit prin ambasadorul 8ÔÜ a- 
Siandard spune, că corniţele Ândrassy şi 1

rinei pele Bismarck, in nrma n eisbntireî ocn- 
Irel Bosniei, numai snnt aşa intimi. 
177*1*1 anunţă că M untenegml a cerat 
4lanţa Serbiei in contra Albanejilor.

(31 Septembre, 9 ort dimineaţa.)
V lena* 20 septembre.

Oficială.—Generalul Iovanovici vesteşte 
U  pacificarea Brţegovinet s’a îndeplinit eu 
paăvărşire.

Acelaşi general a plecat din Mostar la 
II şi a trecut prin partea de răsărit 
[SrzegovineL La 16 »’a operat joncţiunea 
jelea brigada generalului Nagy la Trebigne

sigurărl pacimce.
Ou acea ocazie Rusia in genere, 

principele Gorciacof in special aâ 
voit a’şl da aerul de a fi scăpat 
Franţa de un râsboiă, a ti voit a 
trece de măntuitorl al Franţei. La 
10 Maiă impâratul Rusiei şi princi
pele Gorciacof sosesc la Berlin, iar 
acest din urmă telegrafiază numai 
decăt lumi!, cumcă pacea e mân 
tuitâ, şi partidul militar prusian e 
pus in lanţuri. Aerul ce şi ’l-a dat

acesta nu l’a uitat şi nu’l uită.
Gorciacof l’a acuzat pe Bismarck 

că voieşte un noü rësboiü contra 
Franţei. Daca deci Gorciacof a fost 
Învins In congresul de la Berlin, 
are s’o atribuie numai atitudine! lui 
de atuncea. Bismarck s'a rësbunat, 
pentru că la 1875 a fost umilit Iu 
apnrenţă.

După eşirea acestor destăinuiri Iu 
Times*, a rëspuns ziarul german 
Post*, cel d’ăntăifi organ oficios, 

cărui copropietar a fost până 
mal dâunâzl ministrul agriculturel 
din Prusia, d. Friedenthal. .Post* 
asigură că aserţiunile d-lul de Blo- 
witz nu sunt tocmai exacte, dar 
trece Îndată peste rectificările 
relaţiunilor numitului corespondent 
la următorul pasagiü: , Adevërat să 
fie ceea ce zice d. de Blowitz cumcă 
de la acea festă din maiü s’ar fi râ- 
cit relaţiunile cu principiile Gorcia
cof şi că fără de-acea festă, prin
cipele Gorciacof n’ar fi suferit in- 
vingere In maiû 1878, după care a 
trebuit să désisté de la tratatul de 
San-Stefano ? Dar asta n’ar însemna 
nimic mal puţin de căt, că cance' 
larul rus are a’şl mulţâmi lnfrăn 
gerea sa mâniei saü râsbunâril oare 
cum a fostului sëü amio. Această 
închipuire e atât de pe dos, In cât 
nu ştim de ce să ne mirăm mal 
mult, de nedibăcia d-lul de Blowitz 
saü de gustul credulilor cititori 
al ziarului .Times*, cu care cal 
culând,autoral apus iu circulaţie o a 
semeuea idee. După cum povesteşte d 
de Blovitz, principele Bismark ar 
spus despre principele Gorciacof, că 
el, Bismark, n'a vâznt nici odată 
un om de s ta t , din vanitate num ai 
să proceadă aşa fă r ă  de cap, ca prin 
cipele Gorciacof in festa lui din maiü 
(1875). Aceeaşi vanitate l'aü sedus 
pe cancelarul rusesc, când după că 
derea Plevnel oştirile ruseşti ina 
intaü neoprite spre Constantinopol 
de a duce el singur procesul cu 7 u r  
cta la capii, pentru că principele Bis 
mark dusese singur la capât pro 
cesul sëü cu Franţa in a 1871. O 
mul de stat al Rusiei a u itat, că 
după opinia lui Napoleon III, nu 
există o greşală mal mare de căt 
copier dans ses détails au lieu de 
copier dans son esprit une politique. 
Orl ce proces intre Rusia şi Turcia, 
e de mal nainte un proces cu Eu
ropa, in care Turcia joacă rolul sa
cului, in care dai cu bâţul, dar in 
in ultima linie nu e ea, in care vrei 
să dai. Dacă indată după capitularea lui 
Osman-paşa, principele Gorciacof s’ar 
fi adresat puterilor europene ca de
clararea : cutare şi cutare lucru tre
bue să cerem acuma, atunci ar fi 
căştigat cn consimţimântul Europei

mult mal mult decăt prin pacea de | vităţil trebue restabilite, şi toate in
ia Berlin. In loc de asta el pase ! şelăciunile ca care se amăgeşte pe 
la cale singur, prin Ignatief, mon-1 popor spre dauna lui trebue inlă- 
struoaul tratat de la San Stefano, I turate. Aceasta este neapârat nu 
nu voi să ingădue de la incepnt nici I numai pentru existenţa statului ci 
uu amestec al Europei, trebui apoi Ieste şi in interesul am&gitelor clase 
să cedeze, să depue inaintea Euro-lde lucrători. Contele de Stolberg in- 
pel tratatul şi să primească in finelcheiă scurtul sâü discurs de intro 
cu totul altfel de tratat. Că acestea I ducere, intrerupt adesea . rin aplau- 
'a intâmplat astfel Bunt de vină nu- ] sele vil, rugănd pe Reichstag că, dacă 

mal greşalele cancelarului rus sin-1 va fi şi el de părere că trebue mâ- 
gure. Şi dacă s’a satisfăcut un seu-1 suri escepţionale, să dea aprobarea 
timent de râsbunare al principelui I sa şi la mësurl aspre şi să nu facă 
Bismarck pentru insolenta intenţie I lucrul jumătate, ce ar putea fi şi mal 
de a’l umili la 1875, această satis-1 vătămător.
facere i s'a dat cancelarului german I Primul orator din parlament in a- 
nnmal prin colegul sâü rus. Dacă I ceastă cestie este deputatul Reichen- 
acest din urmă prin presa rusească I sperger (Glpe). El nu crede că aten- 
caută a împinge vina defectuoaselor I ţaţele ar fi de ajuns pentru a justi- 
suceese ale Rusiei asupra Germaniei I fica necesitatea măsurilor de escep- 

cancelarulul sâü, atunci pune co-1 ţiune in contra unei partide. Ar 
roană greşalelor sale. A tnrbura in i trebui mal bine să se studieze in 
mod durabil relaţia dintre Rusia şi I fond democraţia socială şi să se stu- 
Germania na i va succede insă. A -|d ieze  de unde provine întinderea el. 
miciţia statelor şi monarchielor n’o I Răul social e ste , dnpă cnm arată, 
poate surpa decăt un monarch rus, I vechiü ca lumea. Singurul ajutor tre- 
precum a şi spus'o principele Bis-1 buitor poate fi adus numai de creş- 
marck iutr’un celebru discurs.* Itinism şi trebue să ne întoarcem la 

Deodată cu publicarea acestor nouă I dânsul ; dacă n’o vom face, atuncea 
destăinuiri ale ziarului .Post* s e i - l o  să ne crească aicea o democraţie 
veşte şi se mftnţine ca stăruinţă I socială, pe lăngă care comuna din 
ştirea despre retragerea principelui 1 Paris va fi fost numai o .idilă*. 
Gorciacof şi a contelui Ândrassy. Ur-1 Legea penală ar trebui să conţină 
maşnl presumptiv al Ini Gorciacof ar I pedepse mal aspre pentru delictele 
fi contele Şuvalo f, al lui Ândrassy I in contra religiei. Legea escepţionalâ 
Baronul P aul de Sennyey. | insă ar trebui respinsă.

Domnul de Helldorff, respunzônd 
d-lul de Reichensperger, zice că n'ar 

.Romănul* de Vineri. 8 sept. p u - |fiacuma timpul oportun pentru o re-
ulică următoarea ştire, pe care din I formjţ a dreptului comun. Legea es- 
parte-ne o dăm sub toată reserva, I cepţională, care se desaprobă, nu tinde 
de oare-ce ne pare foarte proble-1 a ]e ţoa socialiştilor drepturile de 
maticâ : I cetăţean, cântă nnmal a mărgini ex-

,  Aflăm că, pentru punerea in lu-Jcesele acestal drept. întrebarea cea 
crare a voturilor solemne, date de I d'ăntăl este, daca legile in fiinţă sunt 
representaţiunea naţională, voturi ce I de ajuns. Şi trebue să mărturisească 
sunt acum in acord şi cn decisiunile L fc legiIe actuale nu ajung. Mijloa- 
Congresului de la Berlin relative l a i . ,. , °  . . .  n . . .  „ a  • □ I cele de întrebuinţat indicate de d.independinţa României, Măna 8a I •
Domni torni, in urma unei incheerl preopinent, nu sar putea pune in
a consiliului de miniştri, va lua ti- I lucrare decăt după introducerea unei
tlul oficial de Alteţă Regală ." | .legi preventive*, care să pună capât

agitaţiunilor socialiste.
Vorbind in treacât despre alege

rile din nrmă, oratorul zice că ar
trebui mal cu seamă o domiciliare
mal lungă şi o vârstă mal înaintată,
pentru ca să poată dobândi dreptul 

deabaterl din , parlamentul german I , . ., . * . , _v °  I de alegâtor. El zice că accentuează
privitoare la legea in contra socia-1 . . _ ,. ,I aceste puncte, care nn aparţin la 
liştilor 1 F v v

REICHSTAGUL GERMAN

Avem acuma inaintea noastră o 
dare de seamă asupra celei d’ăntăl

Locoţiitorul cancelarului, vicepre- 
zidentul ministerului do etat, contele 
Otto de Stolberg, ia cuvântai pentru 
cestia la ordinea zilei. El zice că 
guvernele nu sunt de părere că punc
tul de faţă ar fi singur de ajuns pen
tru a ajunge la scopul dorit. Guver
nele ştitt foarte bine că lucrul cel 
mal greii este pe un alt târâm. Frica 
lui Dumnezeii, credinţa, economia şi 

| onestitatea in toate ramurile acti-

cestia dela ordinea zilei, pentru a 
arăta lămurit tendinţele partide! sale 
căreia i se face mustrări de a fi .reac
ţionară.*

D IN  AFARA.

In Constantinopole numârul lup
tătorilor ligel albaneze se socotea a 
fi de 160,000 de oameni. .Pressa* 
din Viena încearcă a reduce la m â-
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sura adevărata, această ţlfră pe care I nul regesc nepulând considera tâ- 
o numeşte exagerată şi a face 9uma| cerea I. Porţi cu un refuz, se va 
tuturor Albanejilor de lege mohame- I ada nece9Îfc&tea de-a recurge la 
tană din peninsula balcanică. “ ?ri,le P^eri cărora art 24 al tra-

1 tatulul Ie atnbue dreptul mediaţiu-Sangiacul Scutari are o populaţie nil, pentru a le ruga să ’şl exerci-
mohametană-albaneză de 70,000 d e lţ^ e  acest drept, In caz daca Poarta, 
suflete; in sangiacul Prizrend locu- Iniei după nota noastră din urmă, 
cuesc 188,000 AlbanejI şi 2000 dejn’ar da un răspuns categoric şi a- 
Osmanl, in Novibazar 80,000 : in | fifmativ la ăntăia noastră notă.
Priştina 90,000 ; in Niş 60,000 de După cele espuse de d. Conduri-

• • m nnn. « . J otis uiarele vizir a respuns, că va
Albaneji şi 10,000 de Osmani; in Di- Iconsulta pe colegii săişi va luaordi- 
bra 190,000 de Albaneji; in Scoplie I neie Sultanului pentru a da răspun-
80.000 de Albaneji şi 15,000 de I sul cerut.
Osmani şi in fine in sangracul Mo-I Intr’adevăr marele vizir a spus 
nastir 5000 de Albaneji. Deci in ieri d*luI Conduriotis, c’a invitat pe

, . ___ . I ministrul Turciei din Atena de-a netoate paşahcunle acestea împreună I . .„ , nnnn.nn .„  Icomunica răspunsul J. Porţi şi că
ar fi suma totală de 660,000 Alba-1 jQ gQjjaoBrea, adresată cu acest scop 
nejl şi 27,000 de Osmani. | lui Photiades-Bey, guvernul otoman

Partea aceea a populaţiei, care e in I declară că nu poate corespunde la 
stare a purta arme e cam de 1 0 % (Invitarea guvernului ellin, pănă ce 
a sumei totale, deci in cazul cel nu va fl primit mal ăntăift un râs- 
mal favorabil liga albaneză din san- Puns la memoriul> adresat puterilor 
giacunle de mal sus ar putea pune Acegfc rggpun3 e curat_evagiv< E1

66.000 de Albaneji şi 3000 de Os-1 ţjnde a face cu neputinţă ori ce
mani. I Înţelegere Intre cele două guverne

In suma această totală nu intră I pentru executarea hotărlril congre- 
cel 200,000 de Albaneji şi 100,000 sulul şi a Împinge pe guvernul elin
Osmani din vilaetul Ianina, de vre
me ce aceştia trebuesc Porţii in

llntr’un cerc vicios creăndu’I dificul
tăţi inextricabile.

. . Eaţă cu această atitudine a ..
contra unei eventuale încălcări des-1  care cauta a înlătura execu-
pre Grecia, afară de aceea n am nu-1 tarea hotărîrilor congresului, guver- 
mărat nici pe cel 120,000 de Alba-1 nul regesc socoate, că a sosit momen- 
jl catolici, cari, aâ declarat hotă- 1  tul de a să adresa la puteri şi de a le ru- 
ritor că nu iafi parte la ligă. 84 ’•* esercite dreptul mediaţiunil,

| ce li se conferă ptin art. 24 al tra
tatului de la Berlin. Tentativele fă- 

Nota, pe care guvernul elin a I cute păn'acuma pentru a aduce 
adresat-o puterilor semnatare ale I înţelegere cu I. Poartă, ne aâ con

cu o sărăcie incalculabilă prin per- 1  Ancă din timpul imperatorulul 
derea vitelor. După informaţiunile ITraian, o mare cătăţime de colonl
ce avem, satele cele mal bântuite la venit In Bomănia din Italia. In
sunt: MaxinenI, Slobozia-Conachi, Va- levul meziâ, Genovesil avură aici 
meşul şi Măcişenl. Cifra in aceste I Ionii infloritoare, şi să stabiliră in 
locuri s’a rădicat pănă la 500 ca- I ţară mal multe familii, care, poartă 
pete de vite. Din ele mal bine de I chiar astă-zl nume italian.
300 aâ murit deja, 150 aâ fost in-1 In două zile poate veni cine va 
puşcate şi puţinul rest a fost sal-1 de la confinele Italiei la Bucureşti 
vat. La Cudalbi, Mănjina şi Serbe-1 capitala României,
şti răul pare a se mal impuţina, I Acest pământ aşa de fertil prin
graţie silinţelor veterinarului, d. Con-I natura lui, in mare parte nu este 
stantinescu. I incâ cultivat, şi ar putea nutri mal

Dacă insă in aceste locuri rana a I multe milioane de oameni pe lângă 
inceput a se lecui puţin, răul a in-1  cel pe cari ii nutresce actualmente, 
ceput să sbucneasrâ in altă parte. I Invvitând dar presa italiană şi ro- 
Suntem informaţi că epizootia acum I mână ca să studieze această impor- 
s’a ivit şi la Bujor. Până aci epi-ltantâ cestiune, spre a se găsi o so 
zootia era mărginită in pustiirile I luţiune utilââ ambelor naţiuni şi a 
sale numai in plasa Şiret, acum, I se traduce fără intârziere in fapt 
atacând Bujorul, ea 'şi a infipt ghia-1 ideea noastră, 
rele şi in plasa Prut. Nimene nu I Vom fi mulţumiţi de a primi ori
poate prevedea in d'ajuns la ce ca- 1  ce fel de comunicări ni se va face 
tastrofâ se poate ajunge, dacă nu I in această privinţă 
se vor pune stăvili serioase şi cât I Rugăm pe toate persoanele şi
de urgente. I ceasociaţiunile care vor face din a

Din parte-ne ne am făcut datoria I astă cestiune un object de stu 
a da alarma şi a provoca atenţiu- I diă şi de practică ca sa să se pună 
nea publică spre a fl veghiâtoare. I in relaţiune cu noi, pentru ca pu 
Am arătat răul ce proporţiunl ia şi tem ajunge scopul prin unirea for 
am cerut şi cerem necontenit ca au- | ţelor
toritâţile judeţene s& se pună pe | Vă rugăm, D-le Redactor, să bine
lucru. Din nenorocire până acum I voiţi a publica in stimabilul [d-voas-1oare c*fI cunoştinţe elementare 
vedem că lucru stă baltă şi flagelul I tre ziar, acest apelde interes naţional. | n*i ®a postai să nu fie impus coje|r 
ia proporţiunl insămnate. OrI-ce om f  Bruzufiy D . r Mariniy G. L . FroMo, 
care ’şi dă seamă de gravitatea ca- I E . Croce, M . A . Canini 
zuluf işl poate pune întrebarea dacă | Bucnreîtî ia August. J87s. 
un singur veterinar pe o suprafaţă 
aşa de intinsâ şi la un număr aşa

Milan fi Napoli; eausa acestei n ţ?  
ţinui insă nu este in toate a M ţa  
ceeayt.

Daea admitem că oraşul Bue 4 ?  
rnără 220,000 locuitori, atunci n jnvj 
anuală a acestor locuitori este I I »  
menul de mijloc al celor din urs 1 fl 
de 25, Ia căte 1,000 locuitori, Jw’ 
menul de mijloc celor din urmlBi 
28b la 1,000 locuitori; dar nu .■)* 
servi de cea din urmă cifră, fii®  
talitatea scade succesiv, cu mi( w  
uni, din an în an, şi a fost, c u t i i  
enţa defavorabilă a resbelulul, în 
mal mică de cat în anii 1874 şi 
urmare, mortalitatea din Bncu<|" 
egală cu aceea a oraş ului Lipsea, «li* 
de căt în orafele Paris, la Haye 
Frankfurt pe Main gi mal mici 
mortalitatea din oraşele St. Ps ti 
Moskva,,Odesa, Stuttgar', Berlin, l i f  1 
Dresda, BreslaO, Palermo, Napol 
Buda-Pesta, Veneţia, Torino, Milajl 
Stockholm, Mnnich, Praga , Trier Bl 
mortalitate dară, oraşul Bucureştiiiiib 
starea lui necurată, nu face part«® 
şele cele mai nesănătoase ale EuroffHl 
vem un proletariat cum 1* a îi naiip 
mari ale Occidentului, şi dacă a» Id 
capitala noastră intr'o stare salut®« 
am putea face ca copii să fie crem 
tr ’un mod raţional, ca poporul siţi

bia înţărcaţi, precum o vedem la ifin 
parte a populaţiunii, atunci cu pitflb 
tate, mortalitatea noastră ar m atw  

| la 20 şi poate la 18 la mie.
De şi capitala noastră lasă mul cal

vins, că fără mediaţiunea marilor 
Puteri, nu va fi cu putinţă de a ob 
ţine măcar începutul unei executări 
a hotărîrilor congresului.

, . . , , Guvernul regesc ne priimind pân’a
In urma hotâriril congresului d in |cuma comunicarea oficiala a memo

I. Porţi, puterilor, ne putea şti dacă

de însemnat de vite, poate fi sufi- Eaportnl en No< 443, din eseptemvre U78, al | rit in Privinta salnbrităţei p u b lice »  
cient. I d-Iuî Dr. I. Felii, medic-şef al capitalei, asupra I răţenia stradelor, curţilor şi caselolcf

Ba, C6 este m a l trist, primim O I mortalitâţel din capitală, ca răspuns la ordinul I enţează mortalitatea numai intr'o ¡11  
corespondenţă de afară, care n e  I ministru de interne No. 14,757, din 26 A u-1 ţinne neinsemuată. probă sunt uneltii

tratatului de Berlin e următoarea :
Atena 26 aug. (7 sept.) 1878.

Domnule,
1 urma ho

Berlin, trecută in protocolul No. 13
al şedinţelor şi menţionată in art. I " otoman’ ’are dreptul”  de ̂
24 al tratatului guverna regesc a I t ta ,a UQ r6apuas din par 
adresat maltei Porţi o notă cu data L peaterilor 
% 7  iulie trecut, prin care a rugat-o Afarft de aceea nu ma, e permi8 
a numi comisari, cari inpreună cu guvernuluI regesc de a râmănea in 
comisarii delegaţi de guvernul regesc, I jnacţiune aşteptând ca să se ’ntâm- 
sâ proceadâ la executarea decisiuml I j0 faptuj căruia Savfet-Pafia voeşte 
de mal sus a congresului din Berlin, k  8ubordona regpungui, i l’am 

Acest pas era dictat de ideea, că I ceruţ 
hotârirea congresului nu putea fl I jjar bjne inţelegându-se că in ca- 
contestatâ in principiâ de către mal. I zuj cand poarta ar şi avea drep-
Poartâ. I tul la un răspuns din partea Pute-

Intr adevăr iscălind tratatul de la | rdor> cer6rea noaztrâ de mediaţiune 
Berlin, Poarta a recunoscut form ali,ftr tea 8& 1, nicI 0 iedecft
principiul cestiune! teritoriale, mre- ernnl rege8C nu pregetâ a adresa 
gistrate la art. 24 al menţionatului marjlor fcerI aceagfă cererfl de me 
tratat şi, prin fapta semnăturii, a 1 
nimicit toate reservele pe cari pleni
potenţiarii el le formulaseră in si
nul congresului relativ la protoco
lul No. 13.

asigură că chiar nici acestui singur *sust l878, 
veterinar nu i se dă nici un con
curs, şi bietul om e nevoit, pentru 
a ’şi face cu conştiinţă datoria, să 
percurgâ pe jos distanţa de la Bra- 
ina la MaxinenI şi de aci la Şer- 
beştl. Acest fapt singur ar fi d’ajuns 
ca să infereze cum se cuvine pe au
toritatea noastră judeţeană, care se 
face culpabilă de atâta indiferenţă, 
chiar in cazuri de aşa nenorocire

ditaţinne.
Sunteţi dar invitat de a cere mi

nistrului ............................... o între
vedere şi a ruga guvernul, pe lân-

„ . . ,gă care sunteţi acreditai de a ’şl
Dar a trecut o lună ş. jumătate l cita d de mediaţiune im-

preunâ cu puterile menţionate la 
la art. 24 a tratulul de Berlin.

Veţi bine-voi a da citire celei 
de faţă şi a lăsa o copie Esc. Sale 
ministrului afacerilor străine.

Priimiţl vă rog eto.
Semnaţi: M. Theodor G. Deiytmis.

de cănd s’a immănat nota pomenită 
mal sus, şi in tot timpul acesta 
inalta Portă n’a dat nici un răs
puns la comunicaţi unea guvernului 
regesc.

Findcâ guvernul regesc nu putea 
interpreta in înţelesul unul refus 
tăcerea prelungită a inaltel Porţi, 
el se vedea in necesitatea de-a ve
dea timpul scurgându-se fără ca, de 
la inchiderea lucrărilor congresului 
din Berlin să se fi făcut măcar un 
pas intr’o afacere de atâta impor
tanţă.

Această stare de lucruri a făcut 
a se nasce pentru guvernul regesc 
uă responsabilitate, a cărei gravi 
tate şi urmări nu-I era permis a 
ignora. Apoi guvernul regesc mal 
ţinea, ca interpretaţiunea ce-o dă tă
cerii Porţii, să nu treacă de arbi
trară.

Pe toate cuvintele acestea şi pen
tru a da guvernului Sultanului oca
zia de a şi manifesta vederile in pri
virea executării hotâririlor congre
sului, guvernul regesc a comunicat 
marelui Vizir Luni la 21 Angust 
(2 sept.) uâ telegramă prin inter
mediul ministrului regelui la Cons- 
tantinopole.

Prin acea telegramă d. Condurio
tis era însărcinat a cere de la ma
rele vizir, ca pănă la 25 august 
(5 sep.) să dea un răspuns catego
ric la nota de la ®|i 7 iulie.

D. Conduriotis avea tot odată să 
declare lui Savfet paşa, că guver-

Ziarul .Neues Wiener Tagblalt* 
află că Rusia a încheiat cu Serbia 
următoarea convenţie militară. Trac
tatul a fost semnat la Belgrad in 8 

Septembre, şi e compus din două ar
ticole de următorul conţinut ;

I. — Guvernul princiar se inda- 
toreşte, îndată după priimirea unul 
avis din Petersburg, să trimită o 
armată de 40- - 50000 oameni Ia fron- 
tie serbo-albaneză sad la orl-ce alt 
punct dorit de Rusia.

II. — Guvernul rus se indato- 
reşte a plăti Serbiei pentru toată 
durata mobilizării o subvenţiune lu
nară de 250000 ruble argint. Rusia 
va plăti şi costul muniţiilor de 
resboiâ.

R E V IS T A  Z IA R E L O R

.Vocea Coviirluiulul“ scrie:
Grava cestiune a epizootiei ia pro- 

porţ'unt din ce in ce mal mari in 
jadeţul nostru şi amerinţâ satele

o . , .  . . tiere infecte locuite de israeliţisSrt .»Se ra publica şi acest raport I •
care conţine observări de mare | afi 0 mortalitate mal mică de c a t ®  
însemnătate, cari gi densele, I st rade escentrice aerate, cu casa bit fii 
împreună cu cele-alte, vor a-1 curţi vasta, locuite de rom&uL I  
trage negreşit atenţiunea d-lor I Ia ^  pri7eşte mortalitatea cea A  
medici gi a tutulor bărbaţilor I ,. , „ ,. .. I
luminaţi din Bomănia. dln Colo9rea dm KoS° dm

C. A. Rosetti. I esplicS prin asistenţa a două spital t>«
in acea coloare, a Spitalului CofS 

Domnule ministru, I Brâncovenesc, in care mor de la 45 j
Vizând ordinul d-voastre No. 14 ,757 ,1 la 500 persoane pe an.

.  către d. director al serviciului sanitar, in f Mortalitatea noastră nu întrece
Publicul, cetăţenii toţi, guvernul I privinţa m ortalităţii prea mare a locuito- I ci* a mediă * mortoiităţel normale ■  

de la centru şi consiliul superior de I rilor capitalei in raport cu naşterile, am I ra?«l« m“r i ! eausa disproporţinnel Mj 
igienă, toţi acum fiind pe deplin I onoare a vă supune respectos, de o cam I ţionate provine dară de la  cifra *■ 
puşi in posiţiune de a cunoaşte răul, I dată, esplicaţiunile următoare: I rilor.
ne vor a ju ta  asociându-se la pro-1 Disproporţinnea intre naşterile şi deoe-1 In realitate numărul nascerilor L Rj
te s tă rile  noastre  şi vor soma admi-1 sele populaţiunii romane din capitală preo- I este numai de 25.4 la 1,000 locuitor băţ 
n is tra ţiu n ea  d istric tu lu i nostru  a  se I cupă pe subscrisul de mai mult timp. In I termenul oelor din urmă 3 ani (un A  
pune cu energie pe lucru, a chem a I toate raporturile anuale asupra igienei I naşterilor creşte din an in an, şi ad,j» 
consiliul jude ţean , a  ’I cere u rg en t I publice a capitalei de la anul 1868 in coace, I ceastă cauză nu ne putem servi de t i »  
m ijloace, a  angagea ad hoc un nu -I am atras asupră’i atenţiunea guvernului, I nn| mezia al celor din urmă 10 ani cai «l 
m âr de v e te rin ari, a le da m ijloace!şi eausa că nu s’a găsit pănă astăzi un I de 23.« la 1,000) Din oraşele cari p J ii 
şi a  ’I tr im ite  prin  satele  cele m al I remedia in contra acestei stări de lucruri, I statistica populaţiunii lor nici unul I I  
b ân tu ite  de epizootie să  Stea in este că isvorul lui se află foarte profund, şi I at&t de puţine naşteri ca Bucureştii; i i  
p e rm anen ţă  şi să stingă  flagelul c e l  că el se poate înlătura numai succesiv prin |  ne întrec in această privinţă: nui® 
am erin ţă  a se încinge ca un m are I înaintarea civilisaţinnil, prin răspândirea j naşterilor variează in ele de la 27 la j |  
pojar prin sa tele  ju d e ţu lu i nostru , instrucţiunii şi a culturii morale, p r in |(Milan, Roma, Odesa), până Ia41 la iB  
reducând la miserie pe b ietu l ţâ ra n  I prefacerea unor moravuri vătămătoare so- |  (Buda-Pesta, Munich, Praga, Trieet).JI 
Căruia nu ’i a  m al rfimas poate  de cietăţel. Pe de altă parte, ca multe alte Nnffi8raI ’mic ft, nascerilor provinţii
Căt o pâreche de boi, scăpaţi cu oraşe mari din Occident, mol capitala noas- de 0 parte din nnin5rn, prea mio a] c| |
Chiâ cu val de la rechisiţiunl. E a tă  tră nu posedă mei toate elementele statis-1 tonilor, eară pe de altă din voinţa pW| 
ceea ce trebue  să se facă c â t de tice pentru a se putea determina toate cau- ţ i]or din nne]e clase sociale ,  1
u rgen t, şi publicul este  in d re p t a zele cari fac ca la noi să moară mal multe ma; mnlţî copil. Nn este a]t oraş maj »
cere cu s tă ru in ţă  ca aceasta  să  se persoane de căt, spre esemplu, la Paris, la | Eoropa> in carejlisproporţiunea intre iB  
“ară spre a nu ajunge râu l o catas- Haaga (la Haye), la Frankfurt pe Main. I batarJ jntre căsătoriţi să fie atâtl»
tro fă  generală, a  cărei consecinţe să Statistica noastră, întocmită după formula- |  mar0 ca Ia n0I. Numărul căsătoriilor s<B
fie incalcu lab ile! rele oficiale, nu ne dă acele elemente, şi I diQ an ;Q an în aoeea?î proporţiumla

abia acuma, in urma înţelegerii nmtua’e | cftre nnm8rnI na|t9rilor ilegitime c r J

S C R I S O R I  A D R E S A T E
T I M P U L U I

Domnule Redactor,
Noi subscrisil, ItalianI locuitori In 

România, ne am constituit In corni 
ta t promotor pentru o colonizare ita 
liană In această ţară, particular 
mente In părţile salubre ale Do 
brogel, care se va anexa In curând 
României, şi pe lângă Marea-Neagrâ 

Precum este cunoscut, In toţi ani! 
mal multe zecimi de mii ItalianI 
abandonă ţara lor natală şi se duc 
peste ocean In America Meridională 
Din nefericire, o parte dintr’lnşil 
per, alţii se Întorc In Italia mal 
nefericiţi de cum eraâ Înainte.

Fiindcă dar nu se poate lrapedica 
această emigrare, n’ar fi oare util 
chiar pentru emigraţi şi pentru Ita- 
ia, ca aceşti ItalianI, In loc să se 

transporte In ţâri prea depărtate, 
să vie să se stabilească In România î 

Această ţară este locuită de o 
rasă, care are o afinitate cu a noas
tră şi este unită cu dânsa prin le
gături foarte vechi.

afară de cercul oficial al congresului ou Jn u]timiJ 3 termenul meziii al c® 
unii igienişti distinşi, vom putea întocmi I tonilor a fost de patru pe an (pentru cel! I 
şi noi o statistică sanitară mal puţin im- umS g anî de 4>i pe an) Ia căte 100C I
perfectă de cât cea actuală, care să ne per- loonitorI; ]a Londra şi la Berlin se w I
mită o apreţiare justă a căuşelor decese- I breaza 9 l c585toriI pe an la câte l.l 
lor. Basa principală pentru această apre-1 loonitorî. la Paris 11,6, ]a Buda-Pesta r
ţiare este naturalmente resultatul recen- Ift Fraucfort pe Maia j ,  ,a Dregda
simăntulul general al populaţiunii. Nu ştim | _ . . .
w w y » ,  , a j  . , I Oausa acestui mic număr de căsătcancă pănă la ce grad vor fi preoise datele 1 * .  _ -
statistice culese prin recensimăntul pe care e?*8 CDjn08Cnt5- D‘le Lm

vpitalel ’I face in momentul de J*n," ,or. bărbaţilor de .I familia dm J —A— ______ a_y —iprimăria ci susţtj
,  ..  .., .  , . .___ . 1 familia din dota consoartei, ci nu d lfaţă cu mijloace foarte restnnse; ele vor I , I
c __ x__,_x„ __ I Produsul muncel proprii, lipsa de a m lfi insă controlate şi corigiate pnn recen . . . . . .  ,

„ x i  1 _ 1 pentru familie, cari toate sunt fructul eseisemăntul oel mare pe oare guvernul ăşi ] _y„
propune a'l face in anul 1880.

Cu toată imperfecţiunea statisticei noas
tre, putem proba că mortalitatea popula- 
iunil capitalei nu este atăt de escesivă 

precum se pare Ia prima privire a cifrelor 
Dacă veţi bine-voi a consulta, domnule 80,0 n0Bstre ale tntn!or oarî V088C binal 

ministru, opul oficial: ,La statistiqne in- Pnblif> f * 5 J*. de alta Ift miniBterul ÎJf  
ternationale des grandes villes* cules de j tracţiunilpu îee.  ̂  ̂ . . .

Bine-voiţi ve rog a-le ministru a primi in

plulul răă, coiistitue cauzele acelor boal 
sociale cari ameninţă prosperitatea ţăr 

1 noastre. Remediul in contra aoestor boa 
I nu trebue să '1 căutăm în o oficierile sai 
vicielor sanitare, ci pe de o parte in dl

ESrdse, la redigiarea căruia a luat parte 
subscrisul pentru partea care priveşte 

capitala noastră, veţi găsi că mortalitatea 
întrece naşterile intr'o proporţiune mult 
mal mare de căt la noi iu oraşele: Paris, 
St. Petersburg, Mosova, Odesa, Berlin, 

amburg, Munich, Triest, Roma, Venezia,

oredinţarea distinsei mele consideration!.
Medic-şef, D-r. 1. FAixĂ



T I M P U L

C R O N I C A
ilb« St-Petersburg*, in No. 230, 

Hptembre, reproduce după M esa- 
l> că in Basarabia romană ar fi 

ţe s  mal mare desordine ; că an- 
^ ro m ă n e  aii plecat; că acea parte 

i i ^ R  briganzilor, din lipsă de auto-

5 # ' * ,
atate in zisul z ia r , ţa ra  intreagă 

¡ate constata că nn aii nici un

sntorităţile roroăne sânt la locul 
Lţionează ca şi mal ’nainte. 

Estraţie, poliţie, tribunal, arm ată, 
■  comunale şi jadeţeane, toate fac 

regalat.
|qrnl oficial* a publicat, in nlti- 
ptinderea mai multor tălhari din 

Grozescu, cari deja sunt in 
|tiţ\el şi cătl aii scăpat se urmă 

potera ad-hoc, şi se speră că vor 
la prinşi.
Iţe autorităţile ruseşti nu vor ve- 
looniască pe cele rom ăne, ordine 

.Alt ca funcţionarea legilor să nn 
itbM moment.

i se publică pentru ca cei in te  
Hjoblicul să nu fie induşi in e- 

|e»le reproduse prin ziaral notat 
[ încredinţaţi că n’a inoeiat soli 

guvernului romăn pentru man 
I ordine! publice şi siguranţa averi 
suitorilor acelei părţi romăne.

.Monitorul*

Manovicl şi Aninoşann, terminăndu’şi lu- j 
orarea, aii şi plecat ier! noaptea cu trenul j 
spre Bucureşti.

*
Ofrandele făcute ţcoalet ie  comerţ din B u - ' 

curesct. — Ministerul cultelor şi instruc
ţiune! publice, esprimănd mulţumirile sale, 
prin .Monitorul oficial* de la 6 ale curen
tei, celor ce ab făcut ofrande scoalel pu
blică nomele donatorilor şi lista de obiec
tele şi banii ce fie care a donat.

Snntem veseli de a constata, cu nn act 
oficial, că arătările făcute de ziarul nostru, 
prin articolnl in titu la t: şcoala pub.ieă co- 
tnercîdlă, din BucureştiI, se confirmă prin 
lista m enţionată, in care figurează cel 
d’ăntăiii d. Teodor Ş tfănescu, directorele 
acelei şcoale, căruia 'l-am atribuit, in mare

poliţiei, căt de numeroase şi de însemnate 
trebne să fi fost nemulţumirile loo-ţiito- 
rului de primar, ca să ajungă t ’şl da de- 
misiunea ?... (*Presa.).

*
Necontenit birjarii. — Nu mai înţelegem 

nepăsarea conductorilor de birjî. Alaltăieri 
birjarul cn No. 518 a lovit cn trăsura şi 
a trăntit la pămănt pe un Ghiţă Anghel. 
Lovitura a fost atăt de tare incăt lovitnl 
a trebnit să fiă condus la spitalnl Colţea.

In aceeaşi zi, alt biijar cn No. 135 a 
lovit şi trăn tit pe un copil ca de 5 ani* 
al unei văduve de pe strada Basarabilor, 
Din norocire copilul a scăpat nevătămat, 

e
Copil iwţtopat. — In ziua de 4 septem-

parte , însemnatele progrese ale acestei | r̂® BB găsit in fundal curţii unnl Niţă
Preia, de pe şoseaoa Stefan-cel-Mare, un 
copil îngropat. Cadavrul a fost trimis la 
spitalul Colţea. Poliţia cercetează.

Et, j luVn Focşani şi Odobeşt! se va înfiinţa 
(grind párense de diligenţă pentru

scoale.
v

E rori de la administraţia Domeniilor. — 
Membrii acestei administraţiuni par decişi 
a nu mai ţine nici o socoteală dG legile 
ţărel, oi a dispune de pverea Statnlal dupe 
cum le placa şi găsesc d-lor de cuviinţă.

A rt. 50 din legea organică a comptabi- 
lităţii generale a Statului prescrie că . în 
ştiinţarea despre licitaţiile oe vor fi a 
se ţine, se va pnblioa, afară de caşu
rile de urgenţă, cel puţin eu 30 file  
înainte, prin afişe, prin juruale oficiale şi 
cele mai răspândite in ţară; şi prin toate 
mjjloacele de publicitate; iar pentru lioi- 
tăţiile mal importante, cari ar covârşi suma 
de 10 mii lei, termenul publicaţiei va fi 

Işl'M portului G alaţi.— Ia ziua de 5 |  de două luni cel puţin.
sosit 1 corabie încărcată, 1 de-1 Art. 57 sună: ori-ce licitaţie abătută 

2 vapoare; aii plecat 3 corăbii I din formele prescrise de această lege, va fi 
ş 1 deşeartă şi 3 vapoare. Baati- I considerată ca nulă* ; .şi art. 58 adaogă : 

iu port aă fost 20. Preţurile I testările articolului 40 până la 57 t-xclu- 
iţor, hambar şi caic popuşoi, 61-62 I siv, vor fi to t d’uuna afişate in sala adju- 
jumătate 35 jum ătate 1.; secară, I decaţianilor

Iar.. 31*32 1. Export n’a nrmat. I Asemenea se va face menţiune, m pu-
»Voc. C.* | blicaţiumle ce se vot face, despre aceste ar

ticole.
.Monitorul* de la 6 ale curentei publică 

donă licitaţinnî, cea cu No. 30,721 şi cea 
snsportol călătorilor. Consiliul judeţean 1 cu No. 31,061, din cari cea d’ăntăifi, d itată 
PaUi a ţi /n a t, sunt acum căte-va I din 1 Septembre, es e ficsată pentru ziua 

(Urni pţ dispoziţiuni pentru darea prin I de 30 Septembre, şi cea d’a doua, datată 
ă acestor parcurse. I din 5 Septembre, este ficsată pentru ziua

de 24 ale aceleiaşi luni. Ambele aceste pu- 
blicaţiunî sunt fixate intr’un termen mal 
scurt de căt minimul prevăzut de art 50, 
căci publicarea inştiinţărei trebue să fie 

ogarului in împrejurările Iaşilor aă I făcută, dupe acest articol, cu o lună cel
■  XJngbenî, de unde va intra in i  puţin înainte de ziua licitaţinnii, şi de la

I 6 Septembre, zina publicărei, pănă la 23
* I şi 30 Septembre, zilele ficsate pentru ţi-

4 | I.„A, ;,i _ Ţ.ri pe la ameazi, att lua t foc I nerea licitaţiunei, nu trece, dupe cum cere 
* -Ui gr»' I di pe strada Frumoasă. Pom-1 legea, termenul de o lună de zile. 
ţ tm r H  i l  potolit focul in grabă. I Afară de acestea, in ambele înştiinţări

« I este omisă menţiunea prevăzută de art. 58
constituţionale. — Snb acest titlu  a I din citata lege.

~  ¡serie de studii ale căror autor este I Aceste abateri din partea administraţiu-
■  leitani. Materiile tra ta te  de d-nul I nil Domeuielor de la preacripţiunile căţe
i i  sunt: In tr’o ţară constituţională I gorice ale legii de comptabilitate generală

nts pune in discuţiune persoana fi I — ?’ cari nu sunt primele obervate de noi, 
prinţului.—Domnul domneşte el nn I ne face a orede că, aafi administratorii 

lieazl.— Şcoala radicală şi adevărata I nu cunosc legea şi sunt mănţinnţi infuno- 
Ifeţie.—Camera.— Presa in tr’un s ta t I ţinnile lor numai ca favoriţi a! partidei, 
ştaţional. Vizitarea domiciliului— Se-1 cn toată declaraţiunea ministrului de Fi- 

Inalta Curte Casaţie şi de justiţie. I nanţe, făcută in Cameră, că le-a primit 
pectorală.—Resboinl.—Convenţinnea I dcmisiunile; sau că o cunosc, şi nn voesc

Pe una din şoselele dealului Spirei esistă 
un mal lung şi inalt, din care locuitorii 
de prin prejur aS periculoasa deprindere 
d’a lua pămănt galben dela partea de jos 
a deilnlnî pentru dif-rieele lor trebainţe. 
Se intămplă nne ori că , fiică ud săpături 
a dan ci, partea superioară aa surpă şi dă 
loc la nenorociri.

leii, un căruţaş incepuse să sape din a- 
cel deal şi să’şl încarce căru ţa , când un 
agiute poliţienesc ăl surprinse şi’l duse la 
sub-comisia respectivă. Ar trebui cu as
prime oprită scoatere de pătnănt din acest 
deal, din cinau periculelor la care ar putea 
da loc asemeni săpături. (*Bom,.)

la* an un ţă :
|lma unui ordin venit din R usia, 
A  de Roşi care staţiona pe dea-

Jvială din 1875 ca statul vecin A u-| 
ŞJogaria.—întinderea exerciţiului sa- 
pităţiî noastre.

«

tim in ,Voc. Cov
anunţat publicului că o comisiune 

f i  ^■Bţrnerî va veni spre a studia oausa 
it p W o r  întâmplate cu constracţiunile 
0 ţW dalaţt, in luna lui iulie treent, cn o- 

.Jmiaea ploilor. Comisinnea a venit fi 2 
- .le d’a răndnl a studiat in faţa locului

s’o bage in seamă, iar guvernanţii ’1 măn- 
ţin  in posturile lor, pentru că ei sunt oa
menii partidei şi servesc interesele par
tidei.

Opteze d-nul ministru de finanţe şi gu
vernul întreg pentru orl-care din aceste 
două ipoteze, noă to t una ne face, căci 
nici nna nn 't face onoare !

.Presa*

Citim in .Monitorul*:]
Decret. — Art. 1. Agenţii Noştri diplo-

â e  împrejurările. Comisinnea era compusă I matiol, şefi de misiune, sunt împărţiţi in 
n  dd. ingineri Manovid, Aninoşann şi I trei clase

nesen. După informaţiunile ce avem, I Au tăia se compune din trimişii estra 
in abreviare punctele ce a constatat I ordinari şi miniştrii plenipotenţiari; a 

isinnea: I doua, din miniştrii reşedinţl, a treia, din
S .  Că trebnesc a se spori cn 30 nnmă-1 însărcinaţi de afaceri.
■  gnrelor de scurgere a apelor in cana-

• (egonrile) din G alaţi; I Demisiune o d-hui loe-ţiitor de Primar al
L Că aceste canalntl afi făcut mari se r- | comunei Capitalei. — Aflăm că domnul Pro- 
t  in timpul ploilor torenţiale din inlie, I copie I. Dumitrescu, oare a garat necon- 
I curent, şi I tenit, dela retragerea d-lnl C. A. Rosetti

. r. i U. Că surparea şi dărimarea clădirilor I din funcţiunea de primar, lucrările comu- 
iată de ape a provenit numai din causal neî Bucureşti, iu calitate de loc-ţiitor de 
astei construoţiunl a clădirilor şi a lip-1 primar, şi-ar fi dat demisiuuea din această 
Ae temelii bine condiţionate. I grea saroină, şi că motivai demisianii, dupe

|ţ t ă t  puturăm pănă acum să aflăm in I onm se zice, ar fi nenumăratele nemulţu- 
jectul resultatelor la cari a ajuns co-1 miri ce-’i oansează poliţia C .pítale!.
¡anea de ingineri in cercetările ce a I Nu ştim dacă acest se tice va fi safl nu 
Tt pentru descoperirea cense! desastre-1 adevărat. Ceea ce ştim insă este că poliţia 
survenite conatrncţinnilor din G alaţi I Capitalei a ajuna in tr’o atare, care lasă 
pcasiunea ploilor din iulie. — Sperăm I foarte mnlt de dorit — cn tot pomposul 
in cnrend vom dobăndi informaţinni I raport al prefectului respectiv, publioat in 
i detaliate, şi atunci ne vom grăbi a le I *Monitorul oficial.. — Dacă toţi cetăţenii 
ărtăşi lectorilor noştri. DD. ingineri,! Capitalei simt şi ae plâng de slăbiciunea

Societatea academică Română,—  In şedinţa 
din 2 septembre 1878, d. preşedinte Ioan 
Ghica a oomnnioat că o persoană de ¡naltă 
conaideraţinne in ţară a adus la delega- 
ţinne nn pachet arătăodu-i că in el este 
testamentul săU, prin care, dupe moartea 
sa, donează toată averea sa societăţel, şi 
că acel act se află depus in casa de fer a 
societăţii. — Societatea ia act de aceasta.

D. Sturdza arată necesit iţea ce este de 
a se colecţiona la biblioteca societăţel căr
ţile, ziarele şi diferitele publicaţiun! con
timporane, cari pot să fie utile o dată 
pentru istorie, şi esprimă desideratul a ae 
mijloci să se facă o lege (prin Corpurile 
Legiuitoare), prin care să fie obligaţi toţi 
tipografii şi litografii a trimite atăt socie
tă ţi căt şi celor două biblioteci din Bucu
reşti şi Iaşi efite doS esemplare, cu por
tul scutit de timbra postai.

Acest desiderat este împărtăşit de ma
joritatea membrilor societăţel.

D. preşedinte pune in vederea societă- 
ţei necesitatea de a avisa să fie aşezată 
in tr’on local mal comod şi mai respecta
bil , in vederea estensiunei ce din an in 
an capătă lucrările sale şi a rolului im 
portant ce este chemată a juca institu- 
ţiunea sa : crede că ar fi timpul a profit 
de bună voinţa guvernului şi a cere ca 
să’i destine/,e unul din locurile libere ce 
sunt la extremităţile palatului univers! 
tăţel, pe care să ’ş: poată face o casă t 
sa proprie.

D. Stnrdza observă că aceste locuri u’ar 
fi bine să se ocnpe en edificinrl, căci ar 
întuneca vederea încăperilor ce sunt in 
dreptul lor şi ast-fel ar adnee un răd Uui- 
versităţef, pe cănd i-ar face nn îndoit bine 
dacă acele locuri sar acoperi ou plantaţi- 
uni ce ar servi cr ornament pentrn capi
tală şi tot-o-dati ca loe de agrement 
pentrn studenţii le la facnltăţî.

D. Laorian observă că înainte de toate 
cată să engetăm că o asemenea casă, fă
cută mai ales in proximitate cu Univers! 
tatua, ar costa ©ese cari societăţel ’{-ar fi 
imposibil a le ealisa, dară d-lol crede 
că e mai bine si cerem de Ia guvern a ne 
face el cu fondurile sale un local, mai a- 
lea că prin statitele societăţel, confirmate 
de guvern, se irevede că Statnl trebue 
să’I procure locdul.

D. Odobescu :ice că facerea unul palat 
pentru Societata Academică n’ur putea a- 
vea loc decăt p  unul din capetele localul 
pe care se află grădina botanică, răii pusă 
astăzi in faţă ci Universitatea. D-luI crede 
că atrămutăndi-se grădina botanică in altă 
parte, a'ar pută da acestui Ioc o destina- 
ţinne mal estetcă: la mijloc, in looul sta
tuai lui Michai-Bravul, ar fi locul pen
tru columna lc Trajau (care speră ci pa
triotismul Romnilor va aduce-o odată), 
iar la estremitâi s’ar putea face de oparte 
palatul Academei, iar da alta nn palat 
pentru bibliotea Statului, care astăzi este 
atăt de reă pus şi a ajuns la atăta strâm
torare incăt nuse poate adăoga şi înavuţi; 
iar aceste dou edificiu să fie întrunite 
printr’nn porticircolar cn columne, in cen

trul căruia s'ar înălţa o * loggia, saă <pe
riaţii. monumental. Un pian special ar 
trebui să fie aprobat printr’o ltge.

Societatea aprobă a se supune guvernu
lui asemenea desiderate spre a le avea in 
vedere.

După aceste, d. preşedinte arată că cre
de oportun şi timpul favorabil de a se mij
loci să se facă o asemenea lege, oare să 
confirme instituţiunea societăţel ca insti
tut de Stat.

D. Lanrian crede că e mai bine a nn se 
face incercărl pentra aceasta. D-lui se te
me că din Cameră va eşi o lege care să 
infirme independenţa actuală a soci* tăţel, 
independenţă de care trebae să fim geloşi 
şi care singnră ăi mănţine preatigial de 
astăzi.

D. Sion intSmpină că nn e timpul să a- 
vem ingrijirl. Guvernul şi Camerele libe
rale de astăzi, d-lal crede că vor admite 
legea cea mai generoasă, care să asigure 
mai bine esistenţa instituţiunei noastre şi 
să’i confirme mal bine autonomia şi pres
tigiul.

Aceste observaţiuni daQ loc la o mai în
tinsă discuţiune in sSnul societăţel, a că 
reia majoritate, in cele din urmă, decide 
ca delegaţinnua unită on o comisiune com
pusă din dd. B ibwş, Lanrian şi Stnrdza să 
se ocnpe de regular ea acestei ceşti uni.

D. Dim, Stnrdza arată că la museul de 
antichităţi din Bucureşti se află in ma| 
raniţe ea6mplere o medalie bătntă in anul 
1858, sub căimăcămia principelui AI*x. 
Dim. Ghica, in comemorarea reedifioărel 
bieericel St. Dimitrie din Craiova, şi cere 
a ae mijloci la d. ministru de culte ca să 
se dea un raemplar iu aur, argint şi bronz, 
pentrn completarea colecţiunei societăţel. 
— Societatea aprobă.

OBSERVAŢIUNI METEOROLOGICE

Pe x'oa de 5 septembre 1878.

Alexandria. — Furtună, 19 gr. plus. 
Argeş. — Vent violent.
Brăila. — Noros, ploae 15 gr. plus. 
Bnzăfi. — Nor, furtună, 16 gr. plus. 
BacăQ. — Ploae, 15 gr. plus.
Botoşani. — Nor, ploae, 14 gr. pine. 
Bolgrad. — Ploae, fnrtună, 17 gr. pl. 
Drăgăşanl. — Variabil, 20 gr. pl. 
DorohoiU. — Ploae, 17 gr. pl.
Focşani. — Variabil, ploae, 10 gr. pl. 
Galaţi. — Variabil, ploae 12 gr. pl. 
Giurgiu. — Nor, furtună, ploae, 14 gr. 

plus.
GaeştI. — Turbure, 17 gr. plus.
Ismail. — Noros, 17 gr. plus.
Iaşi. — Vănt, ploae, 10 gr. plus.
Jifi, — Senin, 18 gr. plus.
Cahul. — Variabil, seara ploae, fur

tună, 12 gr. piua.
Mizil. — Nor, furtună, 19 gr. plus. 
Măgurele. — Variabil, senin, 14 gr. 

plus.
Olteniţa. — Ploae, 20 gr. plus.
P.oeştl. — Ploae, 22 gr, pl.
R.-Sărat. — Nor, ploae. 18 gr. plus. 
Ssverin. — Nor, vănt, 15 gr. plus. 
R.-Vâlcea. — Nor, vănt, ploae, 18 gr. 

plu8.
Roşiori. — Senin, 18 gr. pl.
Păşcani. — Nor, 15 gr. pl.
Roman, — Ploae, vănt, 8 gr. pl. 
Fălticeni. — Timp închis, 15 gr. pl. 
Tecuci. — Nor, ploae, vănt, 8 gr. pl. 
T.-Framos. — Ploios, vănt, 11 gr. p'. 
Urlaţi. — Senin, 22 gr., nor cn tunet, 

ploae, 11 gr. plus.
Urzicenî. — Senin, ploae, 18 gr. pios. 
Văleni. — Nor, vănt, 16 gr. plus. 
Vărciorova. — Senin, vănt, 16 gr. pl. 
Tărgovişte. — Ploae.
T.-Ocna. — Ploae, 17 gr. pl.
Leovs. — Nor, vănt, 11 gr. pl. 
Vasluiă. — Ploae, 15 gr. pl.
Bărlad. — Nor, pios», 16 gr. pl. 
FălciU. — Ploae, 18 gr. pl.
FiliaşT. — Ploae, 18 gr. pine.

MULŢAMIRE PUBLICA

Aflănd din ziare că reîncepe pra. ti a 
sa d-nnl doctor in mediciaă N ica, care 
din cauza altor ocupaţii la proprv tstoa sa 
de la ţară părăsise capitala, in marele re
gret al clienţilor săi, nn ne putem opri 
d’a esprima mulţumirea şi bucuria noa
stră, ca unii cari am avut nepreţuitele a- 
jutoare medicale ale acestui e amant d a tor 
iutr’un curs de pal-spre-zece a n i, ia care 
timp a scăpat numeroasa noastră familie 
de raniţe nefericiri, care ne-afl amenin
ţa t, mal cn seamă boala de copil.

împinşi de cea r al a dan că recunoştinţă

manifestăm şi po această cal<> mulţliuirea 
şi bucuria ce am simţit şi simţim vu/ănd 
că acest bnn şi ]conştiinţios doctor 'şl-a 
reînceput practica in capitalii.

F> mii ia Dusec.
(fot graful Cnrţ I).

TEATRUL NA f  ION AL

SOCIETATEA DRAMATICA
Stagiunea 1878-1879

Se face cunoscut onor, public că in n- 
ceastă stagiune (1878-1879) se va r. pre
santa din piesele nrmăto re :

Roma învinsă, tragedie; Vomitai Bucioc, 
dramă; Miron Costin, dramă; Car inii, 
dramă; Ruy-Blas, dramă; Onoarei Casei, 
dramă, Fiica Ini Tmtorcto, dramă ; Hat
manul, dramă; Ludovic Xi-lei, dramă; 
Păstoriţa Carpaţilor, dramă; Cărturir isa, 
dr mă; Juneţea lui Mirabeau, dramă; Dos- 
pina, dramă ; Benvanuto Cel lini, dr.% mă; 
Boeril şi Ciocoii, comedie; Gineri’e lui lfagi 
Pateu, comedie; Bătrănul de daltă ată 
(Le bon homme jadis) comedie; Testamen
tul lui Ceaar Girodot (Moştenitorii), co
medie; Un Amic adevărat, comedie; Co
coana Nasti.sia Hodorog, comedie vodevil, 
Influenţa Morală, comedie; Camaraderia, 
comedie; Pe Malul Gărlei, comedie; Misa 
M ilton, comedia ; Odă la Elisa, comedie ; 
33,333 Franci 33 Centime, comedie; Vic
lenie şi Amor, comedii; O Demisiona, 
comedie; Visul Docbiei, tablott istoric; 
Cântecul Gintei Latin •, operetă ; Ileana Co- 
ainzeana, feerie; Urita Satului, op.relă; 
Fata Aerului, feerie.

A rtişti Societari
Domnul Mateifi Millo, d. C. Ddin-triad. 

d. M. Puscaly. d. J. C rişte sen. d. P. Ve- 
llescu. d. St. Iulian, d. I. Pana. Do.imna 
E. Popesco, d-na G. Stavreseu, d-ua F. 
Sarandi, domnişoara M. Vasilescu, d-şoara 
A. Popesc o, d-şoara A. Dănescu, d-şoara 
Irina Pusnaru, d-şoara Teodora PStraşuu.

A rtişti Angajaţi
Domnişoara Amclia Velner, Doamna Ari- 

stiţa Romanescu, Domn N. P.treunn, d. 
Gr. Maoolescn. d. Pani Pascaly d. M. I. 
Mateescn, d. V. Fraivald, d. S. Bilănescn. 
8 Eleve şi IO Elevi.

Capnl orchestrei, d. Ludovic W iest; R>gi- 
sor, A. Gatineau; Sofler I—iii, A. An Iro- 
nesca; Pic tor-Decorator, G. L ibo; Mae* 
strn-Comp jsitor, A. Flechtenmacher.

Un a vis special va face cunoscut ziua 
şi pi aa cu oare se va face deschiderea 
stagiunii.

Preţul abonamentului pentru 24 zile de 
Marţi iu timpul stagiuuel de 6 luni; Lijele 
de rang I şi II, lei 300, lojile de rang III, 
lei 200, stalnri I, lei 81.

Preţul locurilor cu seara: lojele de rang 
I şi n ,  I. 20 lojelo de rang 111, L 10. 
staluri I, 1. 4. stei uri II, I. 3 stiluri III, 
L 2 galerii, 1 1 fi

NB. înscrierile pentru abonament se fac 
la Cancelaria Direcţiunei Generale a Tea
trelor.

B â B U O f t ^ A E l i r ^

C. S. Stoice»’cu şi D. St. Căli, 
ltescu, profesori licenţiaţi in litere 
şi filosoSe, M inu.il de sintaxa ro 
mână, pentru şcoalele secundare, e- 
diţinnea a doua.

I). Mirescu.— Aritm etică  cu mic 
deprinderi de raţionament cuprin 
z&nd peste 1000 exerciţii de calcă 
şi problema rezolvate şi enunţate 
pentru uzul claselor primare şi I-a 
secund irft. Un voi. in 8o de 163 
pag. Preţul 1 1. şi 50 b

Societatea de dare la Semn
B X T O IT R B S C IX

S E R B A R E A

Dnminecă 10(32) Septembrie
8—12 ore dimineaţa darea la semn.

12— 2 > după arniazl Banchet.
2— 5 > Urmarea dăral la semn.
6— » Distribuirea premiilor.
8 — > seara Bal in hala tirului, decorată 

ad-hoc.
Introduşii plătesc: Pentrn nn bilet de 

porsouă 2 lei pentru un bilet de femilie 
4 lei.



T I M P ü  L

Acel oare cunosc Hapu
rile purgative ale doetornlnl 
întrebuinţa înJată ce vor a- 
vea trebuinţă de curăţenie.

___  Ele nu produc desgnst nici
slăbiciune, căci, în contra celor-alte cu
răţenii, acăsta nu lncrăză bine de cât când 
este luată cu alimente bune şi băuturi în- 
tăritore, precum: vin, cafea, ceai. Fie-care 
’şi alege ora şi prânzul când 'i convine 
mal bine să le ia, în conformitate cu ocu- 
pasiunile sale. Ostenăla purgaţiunel fiind pe 
deplin anulată prin efectul unei hrane bune, 
ea se p6te repeţi pe cât va fi de trebuinţă.

Cutii de 5 şi 2 ir. 50 b. la Paris la doc
torul Dehaut şi la t6te farma op* ele. Să se 
ceră cu fie-care cutie cărticica da 72 pagine, 
care conţine instrucţii'e în t6te lini bele. Să 
se ceră şi manualul în limba francesă doc
torului Dehaut, volumul de 400 pagine.

Deposit in BucurescI, la farmacia d-lui 
F. W. Zurner, calea Mogoşdiel, şi la d-nu 
Ovessn drogistul.

MARE SUCCES.

V E L O U T I N E
BIUROU DE INFORMAŢIUNE

este o

FĂINĂ DE OREZ

Doni tineri bine educaţi caută două 
Domnişâre plăcute pentru conversaţie care 
au vorbeacă limba francesă săfi germană, 
însă să preferă limba francesă, dintre care 
una să cundscă şi la Piauu ia cua decă | 
nu se pâte amândouă.

de o deosebită specialitate, fora fină, ne-] Cu condiţiune forte avantagidee. 
sini ţi bilă. preparată cu Bism ut, şi posedă ! p  BINDER,
calitatea cea fericită, a da feţei omului. Bictrofl de informaţiune, strada Stavro 

F R E S C IT A T E A  N A T U R A L Ă  l P0*®08 (Pi“ta Constantin Vodă) No. 9.

PERNEALA NOUA
M A T H IE U  P L E S S Y  #

rm
É g p f f SI

Crucea Legiuaei de Oooare la Exposiţiunee 
Universala din 1867

CERNEALA NOUA DUBLU-VIOLETA
P E N T R U  CO PIAT

Adoptata de toate ad m io istraM e celle mari
Deposit  u  tot! P a p s t ie r i ii Daoettisn

a tinereţe!.

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

Deposit în Bncnresci la farmacia d-lni 
F . W. Z iim er, şi la d-nii Appel dk C i

0 8 5 - 1 )

LECŢIUNI PRIV A TE
Am onóre a annncia onor. Pablic, că am 

deschis acuma o

Magasie de tapeteIn limba Germană pentru băieţi seQ fete ] 
în tote ramurile ale claselor infsriâre şi | 
gimnasiale. Băeţii cari fr< cuentezfi sc6la ' voiB sili a putea oferi îd to t-d’a-nna 
protestantă, pot fi luate şi in pensiune. A

I se adresa la

16,600
Fr.

RECOMPENSA NAŢIONALA 16,600
Fr.

ELIXIR VINOS

M. de HEIDENDORF pro/eaor 
Strada Puţu ca plopi No. 4.

Qutwa larocivb «sta an Elixir vinei oonţinend 
prfndpiele celor 3 specii de qalnqalna.

De ua amaracluneplăcută el este ca malt superior 
vinurilor seu siropurilor de quinquina şi lucrează ci 
speritif, tonic, *aa febrifug. In contra effectiunilor 
stomachului, a slăbiciunilor, a anemiei ţi a frigu
rilor învechite, ele.

—  FERRUGINOS ”
mllabila, Quins Laroche devine anal din reconsti
tuant» cei mai efficaci In oontra tiradei sângelui ţl 
a decoloratiuneiIvi,* ehlorotd, a lymphatismului, 
aleuziei. a convalescentelor prea lungi; al aedi a si 
favoriseaza cligestiunea, sta

i V > PA K IS, 9 9 , S trada Drouot, al la pharmacist!«

IN 8T IT U T U L  DE B A EŢI 

O O C O H E S O X J ”
50, Strada Col ţel, 50.

Direcţiunea aduce la cnnoscinţa onor. 
părinţi, că pot aduce copii d-!or âocă de 

,1a 25 August, spre a avea dânşii timpul 
] a ’şl pregăti nscesariile pentru începerea 
I cursurilor la 1 Septembre.

o mare alegere de TAPETE şi fac cunoscut 
că chiar da acuma sunt forte bine asortat.

Cu totă stima

H. H Ö N  I C H
Strada Stirbi-y-Vodă No. 3.

OCHI SI PLEM
POMMADA A .V T I-O P H T |l(Ia Veduvei FARN1ER, de Sail a n

d in  BORDEAUX

Aceasta preciosa pommada, cuno 
lumea, este leacul cel mai sfficace j ¡j 
ca rea boleţor de ochi si de pleope. J 
este infai!Ubil in ophfbalmii. — Fel 
de contra tăceri Irebueste exigea t : >1 
faiencia alba însem nat cu iniţialele V | 
ca sfoara roşia, pecetea de ceaţa 
ritu l cu hartia alba purtând sem naţi 

] Un A

buintart î / A / / / / / /  / « Ie ¿a cu4 
(AL EXIG 3

Deposit la Pharmacia D|ai RACOVH ft 
Pharmacia ZURNER, la Bucuial

i i  la tot* Pharmaciani ti Dreouitti tUelMi.

I ASTMA
I Deponite la töte fa

Katarrh, strŞţjMe 
piept, se vincjSi

__|TOBE8 L E W .»
farmaciile mal ia .

ARSENIAT de AUR
Dinamizat de Doctorul ADDIS0N

Acest ţreţioe recoastituant, datorit combinării a doi medi-I 
camente eroice, combate victorioe Anemia şi Bilele sistemnlu 

nervos precum şi Lipsa de sânge.
Mulţ&mit& proprietăţilor tonice şi prontitudinel acţiunii sale, n’are rival contra slăbi

ciunii organismului ce resultă din Mie lungi.
Flaconul 6 fr. Farmacia GELIN, No. 88, uliţa Rochechouart şi Ia principalele fa- macii 

Trimis franco.
Deposit in Bucureşti la farmaciile d-lor Zurner, BisdSrfer şi la d. Ovessa, droghist.

DOCTOKUL MARCOVICI
Ara onoare de a informa clientela sa 

I din Capitală ţi provincie că va fi iu Bu
cureşti la 1 Septembrie.

| Consultaţinni in cabinetul eâfi in toate 
(zilele de la 4 jum . — 6 ore după amează. 

Strada Brezoianu N. 21 N. 378-3.

TO IM I.'I«
DE L'ABBAYE DE FECAMP (FRANCE) ( 9  

ESCELINTA, TONICA, DIGESTIVA Şi A P E R IT -»  
CEĂ MAf BUNĂ DIN TÓTE LICORILE p | ¡  

A se cere todéuna in jp iâVÉRITABLE LIQUEUR BÉNÉDICTINE 
Brevetée en France et à TEtranöer.

N  P ,  - .
<—  r r F N - N N p

cărei sticle, eticheta pătr w  
tăndu semnătura direcloMli {

___________________________ nerale.
Acleverau» iicoie tfcnedictuti se găsesce numai la.

(n BucurescI Im d-nil Gnblor WarianorUx k  Cp., i n a Ş  gen.; L Athmnamio k L Klee, 3  
A. riaS ov ik i. I. Ovessm, J . Kalner. negocianţT; Tona Antonia. Dimitrie Mmrinomsv. K 
C. Sarazi, Fraţii G. â D. Tănăaescn. U. Consiantineacu, G. Rădulesco A 1. Ioneseu, *  
conflierl; C, Răcoriţi, farmacist, ţ i  la tdte firmele mal renumite in celelalte oraşe, p

C r i  V l n n  doctor în midicină] 
• şj | n chirurgie. Ma- j

moşi şi medic specialist pentru bolele de 
copil, dă consultaţii în t6te filele de la 3 
până la 5 ore p. in, în strada Colţii No. 10.

II

AU U N C IU IM POR TAU T. J
C i l  MAI TÏCH1Ü SI EIIIIIMITD MAGASIN

LA STÉUA ALBA
8UB FIBMA

mam  « m i

G A L B E N I sunt de dat cu 
dob&ndâ cu hyţotecă.— A 

| u u u  se adresa Ia administraţia 
acestui $iar. (78t-i)

I
locuiesce Strada Lute
rană No. 7, vis-à-vis de

.biserica Calvină.

VENDARE
Strada Carol I No. 5.

(Curtea Vechie) 

vis-ă-vis d« Sig. P rager

S trada Carol I No. 5.

(Curtea Vechio) 
vis-à-vis de Sig. P rager.

Am on6re a insciinţa pe onor. PT. Public că mi-a sosit pentru 
sesonul de iarnă un bogat asortiment de Încălţăminte pentru Bărbat!, -i j ■
Dame şi Copil, după faaonele cele din urmă, — precum şi un mare p*J ţ f
transport de Cisme lungi de Lak rusesc, de Iucht şi de Vacs, ca şi • *  ^
Mantale de Cauoiuc pentru ploe, prima ca lita te ; asemenea şi Galoşi 
do Gnmi. « M

p-ţ Sub-semnatul aduc mulţumirile mele onor. PT. Public pentru in- |—| | @ 
m  credere ce a dat menţio atei mele firme de un interval de 12 am i i  j£ |
1 * care pănă acuma a depus probe sufiicieute de fina calitate a mărfeî I 1

ca şi de eftinătatea preţurilor, speţănd că şi de acum înainte, va i — 
bine-voi ai da concursul seu găsind tot-d’a-una a tâ t mărfuri fine 
şi fasonate cât şi preţuri f6rte moderate.

Cu t6tă stima
F M 1 L I P P  G 0 L D S T E 1 N .

Sub-semnatul in calitate de procurator al 
, *l-lui Gastnrr din Pesta, fac cunoscut ră în 
! 4ina de 1 Septembrie a.o. pela ora 11 a. m. 
j voi vinde prin licitaţie Iu Suburbia Mântu- 
leasa Strada Mântuteasa No 17 îd curtea 
D-luI L Langoşî; 17 diferite trăsuri fórte 
elegante sistemul cel mal nott şi din fa
brícele ce'e mal renumite, do! cai de lues 
16V» pum ni,sunt în etate de 5 ani,'.apăr 
tuurgl, şale englezeşti, han urî, mobile şi 
altele, nedisfâcănduse la l Sept. lotul, li
citaţia va urma la 2 şi 3 Septembrie spre 
cunoştinţa amatorilor care vor voi se con
cureze se publică acesia de sub-semnatul.

ñ
(787-0)

I. Oroveţl
Strada Bateriilor No. 31.

O trăsuri (faeton) uşdră şi 
puţin întrebuinţată, şi o pe

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

INSTITUT FROHLICÎ
Maison supérieure d Education pour demoiselles de maisons d is t»  

à VIENNE I, Grünangergasse No. 1.
Ce Pensionat, dans lequel furent élevées grand nombre de demis 

des premières familles roumaines, commence son 30-ième cours ruj 
le 1 -er Octobre. La musique, le chant et les langues étrangères y j e n  
d’une culture toute particulière. Programmes à disposition. »

“ c a s s e  F Ï B l j
1

CD OŢEL

MILÎTERS’ SAPE C*
UVERPOOL SI LONDRA*

CELE MAI SIGOBE

CONTRA FOCULUI SI SPARG,111
A se adresa la agenţii noştri gener i>

B e rn h . H o rn s te in

(783 5)
Moritz Marc Hornstein

Strada Lipscani No. 41 şi 88.
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PLANTE DE FRAGI
Acum fiind timpul plautărel fragilor, recomand fragil sub

scrisului, din cele mal frumdse specii francese şi englese, 
fructul f6rte mare, gustul admirabil.

Pentru plantele vfindute anii precedenţi, am priimit laude 
şi mulţămirl. Mal puţin de 50 plante nu se espediază In pro
vincii. Rugăminte a se adresa la

JEAN VERMEULLIN
Grălinar la D nu Q. C. Philippescu 

Strada Dioniaia No. 4S.

XXX
I

•
ÏXXXI
êIXXX
I

•IXXXV^XXXX X*f ■XXXXXM»XXXXX«I «XXXXl^

D p  U I 'U T  M UC Moşia O.teni din 
t  V I l « £ A 3F ş (districtul Tel or- 
man, plana Tirgmq, în apropiere de 
Schelele Turnu-Măgarele, Zimnicea şi 
Ginrgitt cu 2800 potoue t6te arabile, 

pământ de întâia calitate,avânt ca?e mari 
ou oj t  odăi pentru locuit, pivniţă, maga
zii , pătnle ţi m6ră, fiitfi hotărnicită şi 
impropietărită fără nici,k> prigonire cn 
nimeni, traversată de apa Teleormanului 
ţi Teleormanel, arendată cl 24,000 lei noi 
pe fie-care an. —Doritori m a o cumpăra 
se pot adresa la d-nn Vaple Pornmbarn 
S trada Sfinţilor No. 4 uncb pot vedea pla 
uni acestei proprietăţi şi <b unde va lua 
cunoştinţe despre precinl s mijlocul de a 
merge sa vntjă acesta moşş.

\ (7 8 4 — 1)

De arendat, ¡¡¿¿¡a AibeştMio
districtul Prahova plasa Gicovu, având 
staţie de drum de fier pe dîaa, şosele spre 
Brăila, magazii, pătnle şi ase de locuit 
bnne. Informaţiunl se pot na în Strada 
Colţea No. 66 satt Strada Seninelor No. 14.

(756—0)

P R O S P E C T U S
DE

L’Institution Française et Italien!
Dirigée par MESDAMES MAZZANTINI

9, Place d’Azeglio, FLORENCE.
Ces Dames , ayant quitté la France leur patrie après la guernl 

70-71, ont fondé à Florence en 1873 une Institution Française e l9  
lienne qui jouit de l’estime générale, et où les jeunes filles reçoi] 
une instruction aussi solide que brillante. Les directrices étant ml 
du diplôme supérieur et secondées par des professeurs distingtjl 

Dans cette Institution l’enseignement est divisé en 2 cours: df 
élémentaire et cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 cl* 
et chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son apti] 
l’élève peut changer do section 2 fois par an.

Le prix de la pension pour les internes est de 1200 frs. par 
compris la musique, le dessin et la danse.

Des renseignements on peut avoir à l’imprimerie Thiel à  W 
qui ont visité l’Institution persons) lement et où on peut voi le 
tpeus détaillé.

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION
< 2 .  A l l  A  M

à Paris, 2 Carrefour de la Croix Rouge. 2-
U se charge de toutes les commissions commerciales et d’achat des marchas 

dises aux prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en France 
accompagne les voyageurs à  visiter l’exposition et les curiosités de Paris. Oi 
parle français, allemand, rnsse et polonais.

...........................................rrm v f l

¿ r A  u  mm ^  wmm ^ m  y  ^  ^  Æm a r s  •  LES GRANDS MAGASINS DU PRINTEMPS DIN PARIS sü on6re a aduce la onnoscinţa, că
«  ’ 9 *  r l ^ l l  A  B  « L  B  n  m K  H  l a  « h  v l  m i  A T Â^  S0S1T t6te at<fele ctle nonl p tn tin  scsonnl de totunü si de iarnă.
B  /  H  H B  W j y j  u P  A l l U r  n U f t  E N f  M  f l B l j  ê  CATALOGUL GENERAL IN LIMB A FRANCEZĂ ş i  GERMANĂ va apare pela  25 Septembrie

ei se va trim ite GRATIS ŞI FRANCO la orl-cine va cere. Pentrn priimirea catalogului aă ae bine« 
voiastcă dar A 8E ADRESA franco către GRANDS MAGASINS DU PRINTEMPS, No. 70, BOULEVARD HĂJS8MANN.

Tipografia, Thiel i  Weiss Palatul „Daci i


