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(Agenţia Havas) 
ir  (31 octombre, 4 ore seara)

Paris, Sl octombre.
mnu alegerilor de duminecă pentru 
I de delegaţi senatoriali, cercările 

[ne calculează că viitorul senat va 
din 155 republicani şi din 144 

brl.
Londra, Sl octombre. 

siliul de miniştri de erl, s’ a ho 
guvernul Indiilor să trămită nn 
Ir Emirul Şir-A li.
Jul cere intre altele ca toate an- 

aaAeis in tratatul de Berlin să se eu- 
•trict acestui tratat.

Atena 31 Octombre
srsia miniştrilor s’a priimit. D-nil 
şi Trieoapi afi fost invitaţi să for- 

od cabinet.
Ccnstavtinopo), 81 octombre. 

Biol Totleben ’şi a fiexat reşedinţaI
(1 Boem. —9 ore dimin.)

Pesta 31 octombre 

ales comisia adresei. Ea in
iţia rescriptnlnl regesc, privitor 

fc e t  gaţionil. Estrema stănga 
ii a alege delegaţinnea dnpă 

ons adresei. D, Tisza cere ca alege- 
fcBAcS sâmbătă. El zice, că gn- 
(i * vrea să impedece de a discuta 

străină şi că această disenţie 
llacă să aibă loc inainte de a-şl fi 

i I  delegaţiunile lucrarea. Opoziţia

f  propune, ca adresa către impă- 
fie concepută astfel, incăt să oeară 

isrea delegaţinnilor dnpă remiterea 
I Urmarea discuţiei am&nată pe

Viena, 81 octombre.
Ira deputaţilor şi Senatul afi ales 
pnnea austriacă.

I sărbătoare.
■ Paria, 31 octombre.
■I fiind sărbătoare, jurnalele nn vor 

l^]şi bursa va fi inchisă.
Londra, 31 octombre 

ling Post* zice, că lordnl Baacon- 
1  ocazia bancbetnlni, dat de lordul- 
18 fi in poziţiă de-a face declaraţii 
sare.

k

¡ BUCUREŞTI
b l ,  2 0  o c t o m b r e  (1  n o e m .)  j

51er In cestiunea administrării 
/ « e l  nu e unitate In vederile 
/  Netului actual.

puţin hotărirea, ca fiecare 
iru In parte să-şi facă regu 
itnl stă de administraţie pu- 
dovedeşte că Întreg cabinetnl 
|e nici o idee clară despre ceea 
bue să facă. Cauza este sim 

La noi In Romănia nu există 
p i de resort, cari sâ’şl Inţe- 

ramura lor de administraţie 
K | toţi d-nia lor afi găsit de cu- 
I de-a administra patria Ibr 
le  cu regulamente şi legi tra- 
fcuvănt din cuvânt din franţu- 
pe cănd toată activitatea 
D individuale a d-lor, câtă va fi

binevoit a le-o da Dumnezeu, se 
consumă pur şi simplu In ambiţia 
de-a rămânea miniştri, iar mintea 
ciracilor d-lor se consumă in ten- 
denţa de-a ajunge cât mal In grabă 
la o poziţie cât de bine plătită, ca 
eondiţiâ ca să coste muncă puţină. 
Generaţia actuală de postulanţi, cu
mularzi şi dinmaşi se găseşte de-o 
dată faţa cu stări de lucruri, care 
— mirabile dictu —  nu se pot ad
ministra cu regulamente traduse şi 
la tratarea cărora se cere gândire 
proprie şi muncă proprie din greii.

Aci le stă mintea locnlul. Gân
dire propriei Dar n'ad avut-o nici
odată.

Fâcăndu-şi prin Piza, Belgia şi 
Elveţia doctoratele in drept in câte 
10— 15 lnni sat) poate chiar in tot 
atâtea săptămâni; tăind cănilor frun
ză prin Paris, unde câteva septâ- 
mâni înaintea examenelor se pun 
sub repetiiori să ’nveţe pe de rost res- 
punsurile la intrebâri certe, precum 
se invaţă căţeii la aportare, şi câş
tigând titluri fără vre-o muncă a 
inteligenţei, fără ca vre-odată să fi 
invâţat a judeca, a gâudi, a cer
ceta, ne vin cu droaea şi aspiră toţi 
de a deveni miniştrii, membri la 
curţi, academici ect. iucât nu ştim 
ce să admirăm mal muit, ignoranţa 
sau tupeul lor.

Un ciudat mod de mişcare in so
cietate se observă de mal mult timp 
incoace . Tocmai bâeţil cel mal blegi 
şi mal târzii la minte, cari se stre
cură sau nu se strecură cu chin, cu 
val prin şcoalele secundare, au no
rocul de a pleca in străinătate, de 
nnde se întorc ca viţelul din fa
bulă, adecă mal blegi —  dar cu tit
luri şi cu aspiraţiunl nemărginite. 
Cea d’ântâl aspiraţiune a acestor 
tineri plin de speranţă este o zestre 
de 10— 20,000 de galbeni; a doua 
deputăţia ; a treia funcţiunile inalte 
ale Btatulul şi in fine fotoliul minis
terial. Astfel vedem oamenii, cari 
n'au nici atâta judecată proprie, 
câtu-1 negru sub unghie grămâdin- 
du-se in corpurile legiuitoare, in jus
tiţie, la universităţi. O cultură câş
tigată prin cafenelele Parisului dă 
tinerilor români dreptul de a aspira 
oricât de sus. Fiindcă insă pe ca
lea regulată a unul stat bine organi- 

lucrul n'ar fi cu putinţă, intrezat
buinţeazâ alte mijloace, se fac ciraci 
politici al cutării sau cutării persoa
ne, câştigă o importanţă nemeritată 
de oameni de partid şi deodată nu
mai ce vezi resârind cutare ori co
tare reputaţie usurpatâ, pe cari or
ganele gâşte! o landă şi o ridică in 
cernrl, iar cetitorii cred, reputaţia 
se întemeiază, până ce la urma ur
melor avem leit-poleit inainte-ne pe 
candidatul la minister. Cazuri s’ar

putea cita o mulţime, ba chiar ar fi I 
practic de-a se face o statistică a 
putrejunil sociale, atât de numeroase 
şi instructive sunt ele.

Pentru Romănia cel ăntăit) şi cel 
mal mare bine ar fi o curăţire a uni
versităţilor noastre de semidocţii şi 
simpli! postulanţi, cari âl ocupă ca
tedrele şi introducerea unul alt mod 
de numire la ele, bazat pe incontesta
bile cunoştinţe, dovedite prin scrieri 
insemnate şi printr’un treent ştiin
ţific insemnat— nn nnmal pe titluri 
academice, cari dovedesc foarte pu
ţin, şi in multe cazuri nimic chiar. 
Apoi ar trebui ca de la o epocă 
fixată să nu se mal admită in func
ţiuni publice cel, cari studiază in 
străinătate. Nicâirl iu lume nu se 
întâmplă aceasta.

In Germania şi Austria nu s’ar 
primi nimeni in vr’o funcţiune a sta
tului, dacă a studiat in Franţa, şi 
vice-versa.

Dar această cestiune e de cea mal 
mare greutate; ea este isvorul re
putaţiilor usurpate, a meritelor ima
ginare şi cnltura in străinătate va fi 
âncâ multă vreme rana cea mal a- 
dăncă a acestei ţâri. Ea ne face să nu 
ne cunoaştem ţara, să judecăm toate 
după calupuri străine, admiţând pe 
acestea, ca pe nişte valori absolute, 
ca pe nişte adevârnrl nerâsturnabile, 
pe cănd ele nu sunt decSt cristali- 
zaţiunea unor stări de lucruri, cari 
naU nici o asemănare cu ale noastre.

Eşl poate imagina cineva, că ori 
care din această generaţie de advo 
caţ! şi intriganţi de meserie —  va 
înţelege cu atât mal puţin starea 
Dobrogel, cu cât n’afi fost capabili 
de-a inţelege starea propriei lor ţâri, 
iu care s'afi născut şi a câril limbă 
de bine de rât) o vorbesc.

Tot aceşti oameni vor trece in 
Dobrogea spre a o civiliza. Ori cine 
âşt poate închipui iu ce fel va eşi 
această civilizare. Lefuri mari, trân
dăvie absolută, infumurare şi aro
ganţă faţă cu muncitoarele elemente 
din acea ţară, ruinarea cât mal cu- 
rândâ a el prin iuvenţiunea copioasă 
de dări cătrâ stat, judeţene, comu
nale etc. etc.

Noi din parte-ne am făcut oare- 
carl propuneri pozitive şi deşi ştim, 
că nu vom fi ascultaţi, le repetăm 
din not).

Şcoalele primare ar trebui să fie 
confesionale, in cari insă se poate 
invâţa in mod obigatorit) şi limba 
statului, daca se va crede de cu- 
vinţâ. Mijloacele pentru întreţinerea 
acestor şcoale ar trebui să le dea 
averile bisericeşti, fie creştine, fie 
moametane, constituite in fonduri 
religionare şi administrate de chiar 
membri— ]clericl şi mireni —  al co
munităţii religioase. Limba maternă

a copiilor să fie neapărat limba de I 
propunere in şcoală.

Căsătoria fiind pentru toate ele
mentele din Dobrogea o afacere re
ligioasă şi nu juridică, cauzele ma
trimoniale trebue judecate de către 
forurile, de cari s’at) judecat şi până 
acuma.

Organizarea administraţiei comu
nale să se lase aşa cum era înain
tea resboinlnl.

Să nu se imţrae nici o dare peste 
celea, cari existat) inaintea răsbo- 
iulul.

Tratând Dobrogea cu aceeaşi lipsă 
de respect a trecutul al el, precum 
am tratat patria noastră proprie de 
doăzecl şi mal bine de ani incoace, 
vom face populaţiile să regrete tre
cutul şi să ne arască. Numai com
plectând sat) dând ocazie de a se 
complecta formele deja existente ale 
vieţii publice, ăl vom face pe oa
meni să se simţâ tot in patria lor 
veche, să se simţâ la el acasă, iar 
nu sub o dominaţiune străină.

DI N A F A R A

Stăm inaintea unei nouă faze a 
cestiunil orientale care va pune in 
indoialâ trăinicia păcii de la Berlin 
şi vă aduce cu sine o nonă grupare 
a puterilor europene. In timpul din 
urmă s'a imulţit semnele încordării 
intre Rusia şi Turcia : ocnparea Ru- 
meliel e de ex. o cestiune, pe csre 
cabinetul din San-Petersburg ar voi 
s’o sustragă de sub competenţa tra
tatului de Berlin şi s’o résolve dnpă 
cel de San-Stefano. Insurecţiunea 
bulgară este asemenea un eveniment 
serios de care trebne să ţie seamă 
nn numai x'oarta, ci Europa intreagâ.

Asemenea se mal ştie, că Anglia 
cu tostă încheierea păcii şi schim
barea ratificaţinnilor, şi-a lăsat co
răbiile cnirasate in marea Mar
mara şi a făcut obiecţiunl la San- 
Petersbnrg. Până acuma insă An
glia a făcut singură acest pas.

Noua fază, pe care generalul Tot
leben şi principele Dondncof-Corsa- 
cof cred a trebui să inaugureze in 
Rumelia, va fi poate alterată prin 
voinţa Franţei de a lua parie activă 
la solutiunea cestiunil Orientului. A- 
lianţa puterilor apusene, binefăcă
toarea alianţă de la 1855, n’a re
înviat âncă, dar există simptomele 
pregătitoare ale unei înţelegeri a 
politicei de urmat in marea medi- 
teranâ. Transacţinnile făcute in pri
vinţa Egiptului dovedesc că Anglia 
se sileşte a recâştiga încrederea Fran
ţei, iar Franţa manifestează de la 
o vreme incoace voinţa— şi puterea 
— de a ieşi din rezerva pe care şi-a 
impus-o de la 1871 incoace. A sosit

ca nicl-odată timpul ca sâ-şf exer
cite dreptul de a vorbi ca o put«re 
de rangul ântăl.

Deputatul Bamberger din dieta 
Germaniei, naţional-liberal. liber- 
schimbist şi călduros adept al şcoa- 
lei economice Manchester, ăşl espri- 
mase speranţa, că legea socialiştilor 
se va aplica şi in contra socialişti
lor de catedră, adecă in contra pro
fesorilor de economie politică, care 
cercetează in mod critic cauzele mi- 
seriei economice şi esplică, de nu 
justifică, nemnlţămirile.

„Norddeutsche Allg. Ztung*, organ 
oficios taie nădejdea liber schimbiş- 
tilor in această privire. Socialiştii 
de catedră vor continua a espune 
in linişte ideile lor in universităţi.

Cine a contribuit mal mult — 
zice foaea oficioasă —  la decadenţa 
relaţinnilor noastre interne, in de
osebi pe terenul industriei, decât 
tocmsl oamenii absolutului laisser 
faire et alter, care nn voiat) să se 
mal pue nici o stavilă şi nici o mar
gine, care sprijineau prin cuvinte de
plina destrăbălare in lumea econo
mică şi ,in cea socială, cari cântai) 
a respinge şi stigmatiza orl-ce cerere 
a concetăţenilor lor după ,p reformă 
pe terennl respectiv a legislaţiunil, 
taxând-o de tendenţâ reacţionară, 
respingeai) or!-ce cerere de a se 
protege in mod pozitiv munca na
ţională ? Si astă-zl tot aceşti oa
meni nu se sfiesc de a muta răs
punderea pentru ameninţâtoarea cre
ştere a democraţie! sociale, căreia 
iai) pregătit terennl cu doctri
nele lor spălăcite, asupra umerelor 
unul mic număr de învăţaţi vred
nici de stimă, strigând asupră-le : 
Răstiginţi-I! răstiginţi-I! Pe de altă 
parte e cunoscut că şocialiştil de 
catedră aâ cerut or! când şi cu mal 
mult curaj mărginirea raţională a 
libertăţii individuale in interesul 
binelui comun şi a deavoltăril eco
nomice şi de Stat, de cum a făcut 
vreodată omenii de Manchester a 
la Dr. Bamberger, cari aşteaptă 
toate celea de la cultura maselor 
şi de la judecata conducătorilor lor.

Despre antecedentele rescoalel din 
Macedonia, ni se vestesc cu data 15 
octomvrie următoarele:

Stareişinit (primarii) din peste 120 
de comune ţinură deunăzi o consul- 
taţinns iutr’o localitate lângă Velesa 
şi se sfătnirâ despre reaua stare de 
lucruri şi despre posibilităţile unul 
remedii). Un bulgar, notabil de frunte 
adresă adunării uamătoarea alocu
ţiune :

Ştiţi fraţilor că turcii nu ne pot 
oferi nici siguranţa vieţii, nici o 
existenţă cum se cade. Sultanul 
are buna-voinţâ de a susţinea im-
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perid cu dreptate, insă orgauele 
lui '1 contrariază necontenit. De 
la cele mal bune reform e, ce s’afl 
decretat la Stambul, n'avem ni
mic* de aşteptat. Pe de altă parte 
nu ne poate nimenea aduce vr'un 
ajutor din afară. In cele din urmă 
opt săptămâni ni sad furat 45 co
pile, 421 familii s'aă ruinat, s’aă 
ucis 84 părinţi de familii s’aă vio
lat şi 9’aă maltratat 108 fem.'f. A- 
verea noastră s’a risipit, sângele no
stru curge in şiroaie, onoarea noa
stră se calcă cu picioare, credinţa 
noastră se batjocoreşte şi se stro
peşte cu noroiă tot ce ni este mal 
scup. Credeţi oare că ne va scăpa 
cineva de la peireî Am cutrierat 
Bulgaria, Ruinelia, am văzut domni 
m ari, mari patrioţi, ăml ziceaă ; 
„resculaţi-vă, scâpaţi-vă singuri! a- 
veţl un număr de 140,000 bărbaţi, 
jertfiţi dar 30,000 şi âcăpaţl cei
lalţi 110,000, precum şi familiele 
celor căzuţi In resbelul eliberării., 
Eă am răspuns: „fraţii mei aă ăncă 
o inimă care bate cu căldură pen
tru binele poporului şi ăl voi duce 
la sfănta luptă.* Am ajuns aci: 
măna-ml dreaptă ţine stindardul 
bulgăresc, cea 9tăngă declararea de 
resboiă asupritorilor noştri. Dacă 
vroiţi a pune capăt acestei mizerii 
grozave, atunci urmaţi’m l; poate să 
murim toţi, Insă copiii noştri vor 
trăi In libertate ! Ajungă atătea su- 
ferinţe ce ne-ad prefăcut In sclavi 
şi în suferinzi, nu mal putem re- 
mănea în Întuneric, pecănd în îm
prejurul nostru se luminează! De
cideţi, vroiţi să jertfiţi viaţa si ave
rea şi să vă luptaţi Băngeros cu 
tiranii, sad preferaţi a vă tîrî în 
pulbere, acoperiţi de bubele ruşinel 
şi ale mizeriei ?“

„Vroim să ne luptăm, să ne lup
tăm pănă la câştigarea libertăţii!" 
aceasta era respun9ul unanim şi 
sgomotos al adunării. Impreştiăn- 
du-se toţi, ’şi-aii jurat fidelitate până 
la ultima resaflare.

După vr’o ’ câteva zile deja s’aă ivit 
in Macedonia mal multe legiuni de 
insurgenţi, ale căror suma totală să 
urca la 8000 oameni. Aceştia s’aă 
impărţit intre patru comandanţi. Lei 
giunea cea măi mare era condusă 
de MHnof din Vragametz. Parola 
ester alungarea amploiaţilor turce
şti şi introducerea administraţiunel 
naţionale sprijinită pe o miliţie bine 
organizată.

Cu toate că ocazionarea nemijlo
cită a rescoalel din Macedonia re
zultă din relele imprejurârl interne, 
totuşi sunt mal multe simptome care 
dovedesc un snmuţ şi o îndemnare 
din afară. Se poate afirma apodictic, 
că clubul „Unirea", ce s’a infiinţat 
la Rusciuc, şi-a dat cele mal mari 
sforţări şi a coutribuit cel mal mult 
de a pune pe bulgari din Macedo
nia in mişcare nainte de ce se va 
fi deşertat Bulgaria de trupele ru
seşti. Este un lucru constatat că de 
acolo se trimet arme şi muniţii în
coace. Din Sofia, Rusciuc şi Constan- 
tinopole de-odată s’ a adunat focul 
inprejurul prăfâriel, şi esploziunea 
a şi urmat.

Respăndirea rescoalel din Mace
donia depinde astăzi de atitudinea 
ce numerosul element grecesc va păzi 
faţă ou ea. Elinii simpatizeaze foarte 
puţin cu bulgari şi nu vor face cauză 
comună cu aceşti din urmă de nu vor 
căpăta un semn din Atena. De nu se 
va da un semn din capitala Greciei, 
atunci mişcarea n’o să aibă vr’un 
rezultat prea insemnat. Afară de a- 
ceastă trebue de luat in bâgâre de 
seamă şi atitudinea ţinţarilor (ma- 
cedo-românilor) carii înainte de vr o 
căte-va luni deja, şi-afi manifestat

simpatiei« lor neindoielnic in favo
rul uuel ocupaţinnl austro-ungare a 
Macedoniei.

Citim in „Voce d’Italia* cu data 
de 19 (31) octombre.

Comitetul italian de colonizare in 
Romănia mulţâmind tutulor cetăţe
nilor cari din Italia i-ati indreptat 
sfaturi sad propuneri de conlucrare, 
să simte totodată dator de a declara 
că el, cât până acum, se află in ân- 
tăiul stadift de pregătire a lucrărilor 
sale, şi nu poate prin urmare a lăsa 
să se întărească speranţe amăgitoare 
la acel din ooncetâţenil noştri cari 
ar crede ca dânsul ar şi fi in stare 
de a putea impârţi case şi pămân
turi coloniştilor italieni.

Membrii comitetului s’ad consti
tuit in o fiinţă morală nu intr'un 
scop de neguţători«, ci cu vrednica 
ţintă de a fi folositori patriei lor 
Italia şi României; el ştid că ad în
treprins o lucrare grea şi semănată 
cu piedecl, după a căror inlâturare 
el nu vor pune încă in mişcare nici 
o emigpare in Dobrogea sad in alte 
părţi ale României până când nu 
vor avea deplină şi bine întemeiată 
incredinţare că colonistul italian va 
găsi, la sosirea lui in acele ţări, mal 
înainte de toate o climă sănătoasă, 
şi apoi un pământ roditor, case ia- 
destul de indemânatece, ş. a., ş. a.

Numai atunci, când comitetul va 
avea deplina incredinţare despre 
toate aceste (presupunând cuvenita 
înţelegere cu guvernul din România) 
va ţine in sdcotealâ, fără de almin- 
trelea a primi ver-o respundere, toate 
propunerile şi toate cererile ce’I vor 
sosi din Italia şi din ţinuturile în
vecinate.

Rugăm călduros ziarele italiane să 
bine voiască a reproduce înştiinţarea 
de faţă.

tinte îndeplinirea datoriilor oare incumbă 
binrourilor Societăţii fi celor-laite organe 
ale sale dirigătoare;

6) D’a lna snb paza şa fi d’a adminis
tra casieriele.

Dacă adunarea generală, biuronl san 
oiîcure alt organ dirigător al societăţi!, 
va contraveni la ordinile date, in margi
nea poterilor sale, de către autoritatea 
însărcinată cn controlul sau dacă agita
ţiunile despre care se vorbeşte in al doi
lea paragraf al art. 1 se manifestă, chiar 
după stabilirea controlului, atunci Socie
tatea poate să fie interzisă.

Art. 2. Autorităţile de poliţie a ţărel 
sunt competinte in materie de interzicere 
şi de stabilire de control. Giste dreptul can- 
celariulul d’a interzice societăţile străine. 
Interzicerea trebue, in orice ,caB, să fie 
publicată de cancelar; acea care va fi fost 
pronnnţată de autorităţile poliţieneşti ale 
ţării va trebui, pe lăngă aceasta, să fie 
inserată in foaia localităţii san a distric- 
tnlnPdesemnată pentru publicaţiunile ofi
ciale ale autorităţilor. Interzicerea se în
tinde pe tot teritoriul federal şi se aplică 
asupra tutulor ramurilor societăţii, pre
cum şi asupra oricărei societăţi pretinsă, 
nonă, care n’ar fi in realitate de cât cea 
veche.

Lege contra tendinţelor 
dem ocrato-socialiste presint&nd 

un pericol general.
Art. 1. Societăţile care prin agitaţiuni 

sooialo-democratice, socialiste sad comu
niste, tind a resturna ordinea politică sad 
socială sunt interzise.

Tot astfel [se va nrma şi cn societăţile 
in care se manifestă intr’ un chip pericn 
los pentru pacea publică, fi in particular 
pentru concordia claselor populaţiunil, 
tendinţe democratice şi socialiste, socia
liste sau comuniste, avănd de ţintă de a 
resturna ordinea politică sad socială esis- 
tăndă.

Asociaţi tinile de tot felul sunt asimilate 
cu Societăţile.

I. a. Articolul 55 din legea de la 4 Iu- 
liu 1868 asupra drepturilor particulare 
ale asociaţiunilor da achisiţiune şi de con 
sumaţiune este aplicabilă acupra asooia- 
ţiunilor înscrise la caz de eseentare al oe- 
lui d’al doilea paragraf din articolnl 1.

In acelaşi caz este aplicabil art, 29 din 
legea de la 7 apriliu 1876 asupra asocia- 
ţiunilor de ajutorare inregistrate.

1. aa. Casieriele asociaţiunilor indipen- 
dinte şi neinregistrate care, după statu
tele lor, ad de scop de a da sjntor mem
brilor lor nu pot in caşul determinat in 
al doilea paragraf al articolului 1, să fie 
interzise imediat dar trebue să fie puse 
sub controlai estraordinar al Statului.

Dacă mai multe societăţi independinte 
de felul celor indicate mal sus se vor in- 
truni intr’ un singur grup şi daca intr’una 
din ele se vor produce agitaţiunile despre 
care se vorbeşte in paragraful al doilea 
din art. 1, atunci se poate prescrie des
părţirea acestei societăţi de grup şi pu
nerea sa sub control..

Dacă agitaţiunile in cestiune se vor 
produce intr’o ramură a asociaţiuuii, con
trol poate, cn acelaşi chip să se limiteze 
la această ramură,

Art. 1. b. Autoritatea însărcinată cu 
controlul are dreptul:

1) D’a asista la toate şedinţele şi la 
toate întrunirile societăţii;

2) D’a convoca şi d’a dirige adunările 
generale;

3) D’a lua cunoştinţe de cărţile, de scri
erile şi de starea casei, precum şi d’a pre
tinde informaţiuni asupra situaţiunil so
cietăţii ;

4) D’a interzice eseentarea resolnţinni- 
lor proprii a favorisa agitaţiunile desem
nate in al doilea paragraf al art. 1 ;

5) D’a inoredinţa la persoane compe-

Art. 3. Averea societăţii, odată licni- 
dată trebue să fie intrebuinţată sub re
serva drepturilor membrilor şi als unei a 
treia părţi, conform cu statutele şi cu le
gea generală. Momentul cănd interzicerea 
este definitivă trebue să fie considerat ca 
momentul desolvăril sau al inchilerii so
cietăţii şi a casieriei. Plăngerile motivate 
prin acted’ale autorităţilor nu pot să fie ad
resate de căt autarităţilor poliţieneşcl supe
rioare, îndată ce interzicerea va fi pronun
ţată, casieria Societăţii, precum şi toate 
objectele de care poate să facă us socie
tatea , trebue să fie sequestrate. Cănd in
terzicerea devine definitivă, o autoritate 
administrativă pe care o vor desemna au
torităţile poliţienăştl sie ţării va trebui să 
încredinţeze la nişte persoane competinte 
lichidarea afacerilor societăţii, să suprave- 
ghieze această lichidare şi să facă cunos
cut pe lichidatori. Decisiunile autorităţii 
administrative sunt substituite decisinni- 
lor adunării generale prevăzute de legi şi 
de statute.

Art. 4. Interzicerea pronnnţată de au
torităţile poliţieneşti ale ţării, precum şi 
stabilirea controlului, trebue să fie comu
nicate înscris, basate pe motive, către biu- 
roul societăţii, dacă el esistă pe teritorial 
imperiului. Biuronl are dreptul d’a reclama 
(art. 19). Această reclamaţiune trebue să 
fie inmănată in cele opt zile care urmează 
comunicării ordonanţei, către autorităţile 
caread liberat’o. Reclamaţi unea n’ are efect 
dilatorid.

Art. 5. întrunirile in care se manifestă 
tendenţe avănd de ţintă d’a răsturna or
dinea politică sad socială existăndă, tre- 
bnesăfie disolvate. Acelea pe care faptele 
permit a considera ca fiind destinate a fa- 
vorisa tendinţele indicate in paragraful ce 
precedă, trebue să fie interzise. Serbările 
publice şi procesiunile sunt asimilate cu 
întrunirile.

5-a. Poliţia are dreptul d’a interzice şi 
d’a disolva întrunirile. Nu mal este alt re
curs contra măsurilor el, decăt reclama- 
ţiunea către autorităţile poliţieneşti supe
rioare.

Art. 6. Scrierile in care se manifestă, 
intr’un chip ameninţător pentru pacea pu
blică, tendinţe democratice şi socialiste, 
socialiste sad comuniste avănd de scop răs
turnarea ordinei politice şi sociale esistăndă, 
vor fi interzise.

Dacă este vorba de scrieri politice, in
terzicerea se va putea pronunţa pentru vii
tor, îndată ce va fi fost pronunţată, in 
virtutea presintei legi, pentru un singur 
număr.

Art. 7. Sunt competinte pentru a pro 
nnnţa interzicerea : autorităţile de poliţie 
a statului dacă este vorba de publicaţiunl 
periodice apărănd in ăntru, şi autorităţile 
de politie ale districtului unde se face pu- 
blicaţinnea. Cancelarului ăl aparţine drsp- 
tal d'a interzice ciroularea publicaţiunilor 
periodice apărănd in străinătate. Interzice
rea trebue să fie publicată in chipul indicat 
la paragraful 2 al articolului 2 ; ea este 
valabilă pentru tot teritoriul cbnfederativ.

Art. 8. Interzicerea unei publicaţiunl de 
către autorităţile poliţieneşti ale ţării tre
bue să fie comunicată printr’nn act în
scris şi motivat oătre tipograf şi editor, 
dacă este vorba despre o publicaţia ne pe
riodică, şi încă, dacă este vorba de o scriere 
ne-periodică, către autor, intrucăt aceste

diferite persoane locuiesc pe teritorinl con
federat. Tipograful, editorul şi autorul ad 
dreptul d’a reclama (art. 19.) Reolamaţiu- 
nea trebue să fie inmănată autorităţilor 
care ad liberat ordonanţa in cele opt zile 
care urmează după comunicarea acestei or
donanţe. *

Art. 9. In virtutea interzicerii, scrierile 
interzise vor fi seefestrate acolo unde sunt 
depuse spre a fi împrăştiate. Secfestrarea 
se poate intinde asupra plăcilor şi a for
melor care servă la reproducere. Dacă este 
vorba de imprimate in sensul strict al cu- 
văntulul, distribuirea compoziţiunii poate, 
după cererea celor interesaţi, să inlocuiască 
secfestrarea acestei compoziţiuni chiar. Im
primatele, plecile şi formele trebue să fie 
distruse indată ce interzicerea a devenit 
definitivă. Reclamaţiunile nu pot să fie a- 
dr< sate decăt către autorităţile poliţienefti 
superioare.

Art. 10. Poliţia are dreptul d’a seefes- 
tra intr’ un ohip pro.izorid, chiar mai 
nainte d’a se pronunţa o interzicere, im
primatele de felul celor indicate in arti
colul 6, precum şi plăcile şi formele care 
servă la a lor imulţire. Imprimatul astfel 
seefestrat trebue să fie inmănat in termen 
de 24 ore autorităţilor poliţieneşti ale ţării. 
Acestea sunt datoare, sad să ordone indată 
anularea secfestrulul, sad să pronunţe in
terzicerea in termen de opt zile. Dacă trec 
opt zile fără oa să se fi pronunţat inter
zicerea, secfestrarea remăne nulă şi ne-a- 
venită, erad plăcile şi formele trebue să 
fia inmănate proprietarului lor.

Art. 11. Ca o măsură de poliţie, va fi 
interzis d’a aduna subscrieri destinate a 
a favorisa tendinţele democratice şi socia
liste, socialiste şi comuniste avănd de ţintă 
resturnarea ordinei politice sad socială, 
precum şi d’a invita in mod publio ca să 
se ia parte la nişte asemenea subscrieri.

Art. 12. Ori-cine va lua parte, ca mem
bra, la o asociaţiune interzisă (art. 2) sad 
este întrebuinţat in interesul unei aseme
nea asociaţiuni, este pasibil de o amendă 
de 500 mărci (625 lei) cel mult sad de 3 
luni inchisoare cel mult OrI-eine va lua 
parte la o întrunire oprită (art 5) sad nu 
se depărtează indată ce această intrunire 
a fost disolvată de către poliţie, este pa
sibil de aceeaşi pedeapsa. Sunt pasibili de 
o lună inchisoare pănă la un an persoa
nele care iad parte la asociaţiunile şi la 
intronirile sus zise in calitate de preşe
dinte, de director, de ordonator, de agent, 
de orator sad de casier, sad care invită la 
o asemenea intrunire,

Art. 13. Ori-cine va procura un local 
nnei asociaţiuni sad unei întruniri inter
zisă este pasibil de inchisoare dela o lună 
pănă la na an.

Art. 14. Ori-cine face să circnle, depune 
sad reproduce un imprimat oprit (articolil 
6 şi 7) sad isbit de o seefestrare provi
zorie (art. 10), este pasibil d’o amendă care 
poate să se urce pănă la l,00o mărci 
(1,250 fr.) sad de şease luni inchisoare cel 
mult.

Art. 15. Oricine va comite fără ca 
să ştie, dar după publicarea interzicerii 
prin »Monitorul oficial vr’nnul din actele 
oprite prin articolil 12 şi 13, este pasi
bil d’o amendă care se va putea ridiea 
pănă la 150 mărci (187 fr. 50 centime) 
sad de închisoare. Oricine, în urma pu
blicării interzicerii prin »Monitorul ofi
cial« contravine la o interzicere pronun
ţată tn virtutea art. 11, este pasibil de 
aceeaşi pedeapsă. Se va aplica dispoziţiu- 
nea finală a art. 15.

Art. 16. Dacă nisoareva persoane care 
şi-ad luat profesiunea de a face agitaţiune 
tn favoarea tendinţei indicate in al doilea 
parngraf al artioolulu! 1 vor fi condam
nate pentru contravenţiune la art. 12 
pănă la 15, sentinţa care va pronunţa 
arestarea lor va putea autoriza ficsarea 
şederii lor în afară din localitatea in care 
li se află locuinţa. In virtntea acestei 
sentinţe, poate să fie interzici şederea tn 
oar cari districte sad in oarecarl locali
tăţi condamnatului de către autorităţile 
poliţiei ţărel.

Străinii pot să fie isgoniţi de pe teri
torinl federal tot de către aoeste autori
tăţi.

Reclamaţiunile nu pot fi adresate de 
căt autorităţilor însărcinate ou suprave
gherea.

Contravenţiunile vor fi pedepsite cu În
chisoarea de la o lună pănă la un an.

Art. 17. Condiţiunile indicate în paragra
ful ăntăid al articolului 16 esistănd, eser- 
citarea profesiunilor lor va putea, adăo- 
găndu-se la condemnarea lor şi închisoa
rea, să fie interzisă, otelierilor, căroiuma-

I

rilor, persoanelor care ţin debit d 
sad de spirtoase sad făcănd comei 
tipografil-librari, înohirietorl « 
sad proprietari de cabinete de la

Art. 18. Oricine comite o in: 
la dispoziţiunile articolului 16, vi 
bil, dacă § 16-a este aplicabil, i 1 
chisoare de o lună pănă la un a, 
celelalte cazuri de o amendă care m 
tea să se urce pănă la 1,000 ir-> 
mult.

Art. 19. Pentra a decide nsupi 
gşrilor ridicate to cazurile de a|< 
art. 4 fi 8, se va forma o corni« I , 
9 membrii: consiliul federal va li 
din sănul seu şi va alege 5 de M 
membrii celor mai înalte tribalii' > 
imperiului sad ale statelor pârtie şa

Cei cinci din urmă vor fi aleş ţr 
durata legei şi pentru timpul căt jir 
parte din magisiratnră.

împăratul numeşte pe preşelin jt 
vicepreşedinte, cari sunt luaţi deM 
membrii acestei comisiuni.

19-a Comisiunea decide într’ i i  
valabil când cinci din membrii sţ>‘-f 
cari trei cel puţin trebue să aparii* 
gistraturel, vor fi presinţi. Mai n a  
se judica asupra plângerii, trebui M  
dea ocaziunea celor interesaţi ca t 
ţie cererile verbal sad înscris; al I 
misiunea îşi ficsează ea singură r»| 
de zi. Decisiunile sunt luate cn 
mare independinţă şi sunt fără a ) l

19 b. — Procedura in comisia 
fixată de un regulament făcut d< 
saşi şi oare va trebui să fie apr Al 
Consiliul federal.

Art. 20. —  Pentru arondinsemeţHo 
localităţile in care sicuranţa pub ■ {  
directamente amerinţată de agitH  
indicate in aldoilea paragraf al aiH< 
pot lna următoarele măsuri, dacă mi 
sunt deja autorizate de legislaţia Btu 
penta durata unui an cel mult, 1 «  
autorităţile contraie ale statelor ufiA 
rate:

»1. Nu se va putea ţine o adul 
căt cu autorizarea prealabilă a 
Această restricţiona nu se a p licăH  
intrunirilor care ad de scop alegeiB 
tru Reichstag sad pentra LandJI 
particulare.

»2. Nn trebue să aibă loc desl 
de imprimate pe căi publice, 1 st 
pieţe, şi prin alte locuri publice.

»3. Se poate interzice şederea 
tricte sad in localităţi in afară d 
unde se află domioiliurile lor, penmd 
considerate ca putănd să pue iu u  
sicuranţa sad ordinea pnblioă.

»4. Posesiunea, purtarea , intram* 
fi rănea rea de arme este oprită rfM  
sad supusă la oare-cari condiţiuniBD

»Se va adresa imediat Reichstajt 
raport asupra ori-cărel ordonanţă 
in virtutea dispoziţiunilor ce preot 
va trebui să i se dea seamă in cei 
propiată intrunire a sa.

»Ordonanţele liberate trebue să ' 
blicaţe după cum se prescrie pentr 
nanţele de poliţie.

»Ori-cine comite infracţiune la a 
donanţe sad la regulamentele a 
punt de plecare ele sunt, şi acsast 
ce va fi luat cunoştinţă sad după 
carea lor, este posibil d’a amend' 
poate să se urce pănă la 1,000 
(1250 fr.) sad d’o închisoare de şef 
cel mnlt."

Arfe. 21. Autoritatea centrală a fiţ 
stat confederat va face cunoacutft 
torităţl din acest stat trebne să st 
leagă prin aceste cuvinte: autorii 
poliţe 

Art. 
goare
in patere pănă la 21 martid 1881.

I

ţi am acest stat trebne să si 
prin aceste cnvinte: nntorit i 
a ţărei şi autorităţi de poliţiB 

. 22. Legea de faţă va inta : I 
in zioa publicării el şi va r I.

REVISTA ZIARELOR

Citim in „Steaua României* 
O ceartă, săd mal bine zis * 

le mică iscată de curând intre 
rele „Pressa" şi „Timpul*, a mi 
gane ale opoziţiunel, ad distras! 
tru căte-va zile atenţiunea puţi 
lui, dela desbaterea chestiuniloi 
ridase, cari stad mered la of| 
zilei şi care singure ar meriţi, 
facă obiectul criticelor şi a d| 
ţiunilor presei.

Pentru ca să nn lăsăm cu ]  
ignoranţi pe lectorii noştri de ] 
mica din chestiune, care ad prj 
pat toată presa bucureşteanâ iut 
fel sad altul, ne vedem şi noi s



T I M P U L

V'lnaectita spre a espune in- 
¿T®ivinte starea controversei 
(J lifinit organului drepte ia& pre- 

jf td . V. Boerescu şi D. Obioa 
wrat in Senat in chestiunea 

cunoscute in numele opo- 
Işi conform decizium I luate 
ţbrunire prealabilă, că nu- 
cbaţl de stat aO fost frumos 

Ijucaţi de dd. Br&tianu şi 
I şi că constituanta are să fie

cinci ani s'aCk mărginit a sta bari
cadaţi In strategica şi foarte c o 
moda poziţie a abstenţiunel, ocu
pând unii din graţia d-lul Catargiu, 
funcţiunile de avocaţi publici, pro
fesori. directori al cancelariei Ca
merei, ear alţii primblându-se prin 
străinătate safl câut&ndu'şt în tot 
hzurul d * gospodărie ori aţinăndu se 
pe la mezaturi.

a arăta 
familie.

Am ţinut să constatăm acestea, 
de nu cbiar la calendele J pentru că am rămas surprinşi de 
cel puţin destul de mult I curajul şi cheful ce ziarul „Rom ă- 

a toate chestiunile rezervate I nul* aă aflat cu cale de 
deslegatB de Adunările de j cu ocaziunea unei certe de 
să se găsească coipso ca I « m m m h s h h s b

deplinite. aşa precum s’aO i 
¡te actualul guvern in toate j 
■
anii centrulut susţin din 
ă atitudinea d-lor Boerescu j

C R O N I C A

este conform resoluţiunel P "  infirmeria 5C0,lleî’ voind să 
majoritat ia membrilor o- zî8e Berv,t?areî ’1 ingrija

O gluma serioasa.— Un elov care se afla
glumească 
ca s’a de

cis a continua medicamentele pană la fine.
Servitoarea ne înţelegând nici nn cuvânt 

şi crez md ca a b itjocorit ’o , după aerai

ti el din Senat, că aceasta a 
K afl fost dictată de senti- j 
■ţelul mal curat patriotism.

ce l din dreapta nu I cn care «PnM88 acele cuvinte, răspunse :. 1  m ici —  — ------- r —  — , , . , . ,  v — — . -  5
| ilomniş >rule! te poftesc sa nu ţt nzi de fsc că prin moţiunea de tran- J y 1 *
1 m ine: efl nn sunt a ici, pentru ca saşis’ati dobăndit un mare re- 

[acela anume de a se fi con- 
|ie guvern ca să admită prin- 

Jînecompetinţei camerelor ac- 
i fp e  care de altmiutrea necon- 
r b ’Hă contestat —  de a decide 
4 ia vre-uneia din chestiunile 

nulul de Berlin privitoare la 
la , şi că el s’au iudatorit chiar 
pnvoca adunările de revisuire 
tuenul de trei Inul ale sesiu- 
iinave.
ceasta s’au mărginit in esenţă 

■controversă urmată intre cele 
ignare, bine inţelegăndu-se cu inâ- 
►e» de cuvinte şi de ton cu care 
1  mână din nenorocire obişnu
ia  discuta chestiunile.
Rouănul*, au găsit cu cale să 
ufili mare de această polemică. 
escopere rectorilor săi < ă toată 

f f f l  să reduce numai la trei 
age politice, şi neputăudu-şl 
ins ascunde bucuria au soco- 
nu poate să lase această o- 

e fără de a învenina cearta 
,d cum se zice unt-de-lemn 
[foc.
Imoaştem că organul d-lul Ro 

mu putea să se resigneze a nu 
15. folos pentru propria sa cauză 
r'o întâmplare neaşteptată, şi că 
jc a’a fost mal inoportun decăt 

Ipoă organe să se dea in spec- 
eănd ele ar fi putut amăna li- 

Sea cartelor lor pentru un alt 
mal propioe pentru asemenea 

|iune pe care dăscălii de laţi • 
o numesc de ¿ana caprina. 

r dacă recunoaştem inutilita- 
polemieel dintre .  Pressa * şi 
pul*, polemică care ne place a 

că nn se va mal reinoi— căci 
I ce caz rufele se pot mal bine 
in familie, —  totuşi nu ne pa- 

Eopri de a nu constata că nici bu-

I „Românului* n’a fost tocmai 
cală, căci ori cât s’ar certa 
fesa* cu „Timpul“ , noi socotim

|<t nu s’ar cuveni să rizâ vlrşa
* --------

tea din strada Doam nei, mal 
le de a se lăsa in voea chefu- 
eă pentru zizania intrată un 
iŞnt in tabăra opoziţiunel, ar 
1 să se uite in rîndurile pro- 
r sale batalioane spre a vedea 

I* aicea găseşte priveliştea fru
ctă  a concordiei, şi a armoniei 

tor membrilor săi.
Le mirăm foarte mult de bizuinţa 
grozavă de care se arată acum 
leţit „Românul*, şi am dori să 
ce reprezentaţi dd. Brâtianu şi 

tti sub regimul d lui Catargiu 
înainte de-a ăşl fi dat mâna cu 

[ion Ghica, D. Sturzi, M. Costate, 
’ogâlniceanu, Vernescu şi cu alţi 
•aţi de dincoace de Milcov. 
acâ d. Brâtianu şi Rose tti ar 
şah mal bine dacă ar putea să 

lrepţl măcar un singur moment, 
ecunoaşte nesmintit că regimul 
constituţional al d-lul Lascar 
irgifi niciodată n’ar fi putut fi 
Jurn&t cu dd. Serurie, Patarlâ- 
I a. Stau Popescu, Sihleanu. Câm- 
ţi, Vizanti e tc„ şi nici chiar cu 
lOodrescu, Voinov, Tăcu, Anghel, 

rghiu, Şendrea, etc., a cărora 
opoziţiune lu timpul celor
Dii ll 0*0 u O C? în n l

buta jo c  toţi rnucoşil şi eşind din casă 
foarte supurată, merse de se jelui docto
rului.

Un caz analog z'a întâmplat şi la gim
nazial din Bacfifi, de cănd se ţine acum 
concursul, pentru catedrele vacante. In 
toate zilele cănd sa ţine concnrsol. Diaco
nul Andrieacn profesor ese foarte snpărat 
din sala concursului, crezănd că concuren
ţii şi concurentele 'şi bat joc de d-sa in 
răspunsurile ce daţi inaintea jarului din 
care face parte şi d-lni, şi săracul Diacon 
are mare dreptate, fiindcă din cele spuse 
la latină, franceză, algebră, geometria etc 
nn poate inţelege altceva şi mai ales după 
aernl cn care conenrenţit daü răspunsurile.

In favoarea dreptăţe! ce a re , stăruim 
şi noi a ruga pe d. ministru iestrncţinnel, 
ca să na ’ I lase a fi de bajocnră şi al 
mai nşnra de povara ce dnce. Cam ? in 
lege există nn art. pr'n care se opreşte a 
împovăra prea mult dobitoacele neenvăn- 
tătoare şi pentru d-sa, care e cuvântător, 
na se găseşte art. in lege, după care sS’ l 
nşnreze de aşa poveri ?

Cam ? d-sa nioî atnnci cănd na poate 
ceti la franceză, elenă şi din latineşte. 
algebră stil, ştiinţi naturale etc. nn cu
noaşte nimica, nici chiar atunci nn poate 

fi uşurat de povara asta ?
După ce ar pntea d-sa face deosebire 

intre concurenţi şi a le pune note, de căt 
după ochi, strae saQ bani?

Rugăm dar ancă odată pe d. ministru, 
ca pe baza dreptăţilor oe are , sa dea sa- 
tiafacţinne justei sale cereri.

Un asistent delà eonenrs.

D-niî Michail Phcrichidis şi colonel! 
Slnniceanu, Eraclie Arion şi Ştefan Fal- 
coiann sunt numiţi delegaţi rom an!, cel 
d’ănteiii civil şi cellaţl militari , pe l&ngS 
comisinnea europeana însărcinată cn de
limitarea frontierei intre Dobrogea şi Bul
garia.

*

Credite.— S’ a deschis pe seama d-lnl mi
nistru de jnstiţe următoarele credite ex
traordinare, asupra exerciţiului anului cu
rent 1878:

Lei 2.000 pentru diurna şi transportul 
persoanelor ce se vor însărcina a face nn 
stndiii asupra organizarei judecătoreşti, 
(Latinelor şi legielaţiunea din Dobrogea care 
se va acoperi din soma de 1,000,000 lei, 
acordat pentrn asemenea credite.

Lei 4,000 pentrn diurna membrilor co- 
mieiunei ce se va însărcina a transforma 
studiele tăcuta in proiect de lege sa ii re
gulamente de admiuistraţiune publici, cre
dit care se va acoperi din sama de lei 
500,000, pasă la dispoziţiunea guvern ului 
ca paragraf extraordinar pe exerciţiul a- 
nuluî corent.

*

Numiri.— Prin înalt decret Domnesc sunt 
nnmiţi şi perm utaţi:

D. Alexandrescn Sergeaon, licenţiat in 
drept dela facultatea din Paria, actual 
procuror Ia tribunalul Ilfov, supleant la 
acelaşi tribunal, in locnl d-lni Em. Cnlo- 
glo, care trece in postai ocupat de d. Ser 
gesen.

D. M. Antonesn, licenţiat in drept dela 
facultatea din Bucureşti, aotnal procuror 
la tribunalul Putno, in aceeaşi calitate la 
tribnnalnl Vlagca, in locnl d-lal Ohr. Goga, 
demisionat.

D. Deraetrin Chiriao aotnal supleant la 
tribnnalnl Cahnl, in aceeaşi calitate la tri
bunalul Fălci ii, in locnl vacant.

D. N. Vorobief, aotnal portărel la tri
bunalul Ismail, in aceeaşi calitate la tri
bunalul Neamţu, ia local d-lni N. N ico- 
reten.i

D. M. Lagisnopolo, actual adjutor de 
grefă la tribunalul Cahnl, in aceeaşi ca
litate la trib'înnlnl D orohoiu , in local 
vacant.

a

Disimcfiuni. —  Prin înaltele decrete dom
neşti s'a acordat dreptnl de a purta egnilete 
cu cifra de adjutant domnesc d-lni colonel 
FSlcoianu Stefun, pentru ser vieiurile aduse 
cn fost şef de stat-inajor al arm atei; me
dalia „Virtute militară*, d-lni colonei Bo- 
rănesca Grigore, comandatul regimentnlni 
5 de li nie, pentrn fapte meritorii de curaj 
şi devotament aăvărşite in tipul campa
niei; asemenea medalia „V irtute militară* 
sergentului G1 n*si George, din regimentul 
14 de dorobanţi, pentrn curaj al ne a dea. 
voltat in lnpte'e la cari a luat parte re
gimentul săli'

«

Marţi seara a sosit dela Ismsil in Ga
laţi primul com isar, d. N. Catargi, care 
cu trenul de noapte a şi plecat la Boon- 
reşti. Miercuri se aşteptaQ ceilalţi delegaţi, 
dd. Licia, Vera, Dona, etc.

*

L g«a comunală prevede că primarul tre- 
bne sfi convoace colegiale electorale pentru 
alegerile comunale cel paţin cn 15 zile 
in.iinte de ziua alegerii. Toate primSriele 
din ţară afi împlinit deja această formali
tate, numai primarul de Galaţi, n’a făcut 
aceasta. Nn cumva simte că nn va ¡abaţi 
in alegeri, şi voieşte a face să se caseze 
alegerile prin neindeplinirea anei formali
tă ţi?  („V oc. Cov.*)

0

Valoarea rablei de argint. —  Metalul 
de argtni a suferit o enormă scădere in 
toate pieţele metalurgice şi in special la 
Londra care este cea d'Sntâitt piaţă pentrn 
instalările preţioase. Preţul acta&l este de 
49 şi jumătate pemsy psntro o nncie Stan
dard (o nncie egalează cu 31,10340552 
grame) cn tendinţa nnei scăderi şi mal 
mari.

Cánsele acestei deprecieri aott multele 
sosiri de acest metal in piaţa Londrei şi 
lipsa absolută a trebuinţei de remize pen
tru India şi Austria, gnvernnl acestei din 
nrmS ţări avSnd deja făcute de cnrănd 
cumpărări considerabile de acest metal, in 
scopul d’a 'şi proenra fiorini de argint pen
tru plata mai eftină a cupoanelor rentei 
sale de argint şi alte valori plătibile tot 
in acest metal, eS de la 1 Ianuarie 1879 
drepturile de vamă nn se vor mai plăti 
in argint ca mai nainte, ci numai in anr.

Sub nişte as menea auspicii, nn putem 
de căt să ne alarmăm foarte mnlt pentrn 
ţara nosstrfi, prevăzănd mari pierderi atrase 
artificialmente şi prin simpla cnrtoasie din 
partea gnvernnlnl nostru pentru Rusia, a- 
liatul aSfi, cate, superior in materie de fi- 
nance, a ştiut să profite cu atăta dibăcie de 
ignoranţa noastră, in psgnba avuţiei pu
blice romăne, ce se poate calcnla la mai 
mnlte milioane, dnpe cnm am demonatrat’o 
prin „Cnriernl Financiar SncS din lnna 
Angnat 1877.

Pentrn a convinge, cel pnţin acum gn
vernnl şi pnblicnl in genere, de această ne
iertată greşală, dăm aci căte-va date ba
zate pe fapte.

In Martie 1876, Banca de Stat a Rusiei 
la St-Petersburg fixa tarifa următoare dupe 
care ea priimia monetele indigenaşi streine 
precum urmează:

—  Napoleonul a rable 5,57 capeicl (chfir- 
tie).

Rubla de argine a rable 1,04 capeicl de 
chărtie. Din acest tarif reanltă ca diferinţa 
intre anr şi argint este de 7 4/io la entS 
de perderá la rablă, şi prin armare, va
loarea rublei de argint in franci era de 
fr. 8,70 */io. In aoelaşl timp valoarea me
talului de argint la Bursa Londrei cota 
62 penny uncia Standard. Rubla valora dar 
atunci fr. 3,70 *¡io, şi daci preţul argin
tului era de 62 penny uncia, care trebne 
a& fie valoarea rablei astăzi cănd argintai 
a scăzut pană la 49 '/a p*uny uncia, adică 
ea 20 l8/ioo la sbtfi.

Am promis in numărul trecut a calcnla 
aceea ce a'ar pntea obţine topind rablele 
in bare şi vănzăndn-le in străinătate.

LuSnd , Mam torul Oficial* din 21 An- 
gnst (2 Septembre 1877) oare oonţine ana- 
lisa robiri, găsim (ţaţele următoare:

„Rubla din 1879 en titlul 766 Vs —  
1000 trage 20 grame #09/l «o*.

Consideră ci că aci e o eroare de tipar, 
căci ea acest titln, şi oalcnlSnd argintul 
dopa cel mai mare preţ ce a fost vre-o 
dată adică ca franci 220,55 şi jum. ct. ki
logramul, oale 768 şi jnm. 1000 valorez

franci 191,65 şi prin conaecuinţS cele 20 
grame 009-100 valorez namal 3 fr. 39 
5>/joo iar nn 4 franci.

Dar aă nn ne bazăm pe analisa d. Ber- 
nuth din „M onitorul Oficial,* pe oare o 
credem eronată, ci pe legea rnsă cafe pres
crie că o rablă de argint trebne aă tragi 
20.7315 grame cn nn titln de 808 4 n  
1000, adică mnlt mai favorabil pentru ra
blă de căt Monitorele ne odem onstră; gă
sim că, dnpe preţnl actual de 46 şi jum. 
penny uncia de argint Standard, neţiind 
seama nici de perdereă greutăţii nici de 
alte cheltuell care sunt considerabile, ş1 
calculând cambial Londrei la fr. 25,33 gă
sim zicem, că valoarea rablei de argint 
este fr. 3,02 */«

Mai nainte d’a conchide, trebne s i men
ţionăm SncS, că cel din armă Bilanţ al 
bancei Engliterel a făcut o arătă iaipreai- 
nue in lnmea comercială şi financiară, căol 
reeervele acestei bănci, figurez ca lire Ster
line 8.517,815 1. st. cari reprezint 27 şi 
jnm. la antă asupra sumei biletelor de 
bancă in circalaţiune, raport, care de la 
1866, n’a mai avat loc. Prin consecnenţă, 
o  urcare a ecomptnlni din partea BSnoei 
Engliterel la 7 saQ chiar la 8 la antă este 
foarte probabilă, şi Banca Francial şi ace
lor alte ţări vor fi obligate a urma acest 
esempla. Menţionăm acest fapt aci, căci el 
va contribui şi mai mnlt, a absorbi şi acel 
pnţin aur ce mai rămâne in România. — 
„Cnriernl Financiar*.

0
„Ştafeta* ne adnee vestea despre unirea 

tuturor nuanţelor conservatoare din Iaşî 
adică : acea a conservatorilor bătrâni, a 
conservatorilor junime! şi a acelor grnpaţi 
sub stindardul ziarului „Steaua României*.

D I V E R S E

Sinucidere in biuronl poliţienesc. —  Lunea 
trecntS pe la ameazi s’a întâmplat o scenă 
curioasă şi înfiorătoare în localnl direc
ţiunii poliţiei din Viena, in bironl inspec
torului de detectivi. De căteva zile locuia 
în hotel Metropole nn om in vrăsta de 
82— 35 de ani, care atrase atenţia poli
ţiei prin imprejararea, c& primea acrişor! 
aub alt nume de căt cel cn care ae ’ n- 
scrisese la hotel. Străinul se 'nacrisese în 
lista otelului aub numele de Louia Nebolle 
scutier din Paria şi întreţinea o cores
pondenţă foarte vie, căci in fiece zi ăi 
venea o  suma de scrisori. Dar mai fie
care porta altă adresă şi portarul otelu
lui trebui să ’şi încordeze memoria, pen
tru a ţine minte toate namele, sub care’ i 
venea scrisori. Detectivul, însărcinat cu 
inspectarea acesta! otel, înştiinţa autori
tatea despre aceasta şi fu avizat s&'I ceară 
să sa legitimeze. Luni dimineaţa detecti
vul intră la pretinsul Nebolle şi’ l invită 
a&’i urmeze pănă la poliţie. Nebollă ae 
declerS gata aă urineze şi agentul 81 
duse pe străin in bironl şefulni săfi, d. 
inspector superior Stehliug.

In anticameră —  nşa bironlul şefului 
era pe jumătate deschisă —  străinul fu 
invitat in mod politicos să şazS şi ai 
apne namele şi de nnde vine. Agentnl ae 
aşeză vis-a-vie de el la masă spre a acrie 
răspunsurile.

—  Vă nnmiţi aşa dar...? întrebă agentul.
—  Louis Nebollă, scutier din Paria, —  

fa răapnnsal dat eu linişte.
—  De nnde rine— întrebă detectivul—  

că primiţi scrisori sub alte nume ?
La această întrebare nu mai urmă răs

puns. O detonare uşoară... agentul îşi ri
dică ochii... Nebollă era aşternut mort la 
p&mSnt. îşi deac&rcase in cap nn revolver 
cn cinci focuri. Glontele’ I afBrmase oreiriL

Moartea interveni la moment. Uimirea 
nnei sinucideri, comise in aşa împrejurări, 
era în cel de ’ ntăiă moment atăt de vie, 
tn căt dnpS c&teva momente abia oamenii 
poliţiei reveniri la aingele lor rece. Ca
davrul —  de-a căruia aănge era înnodată 
odaia — fa deabrăcat, ae scoaseră hărtiile 
din bazanarile hainelor şi se fotografieri 
la moment.

Asupra persoanei străinului domneşte 
SncS nn întunereo misterios.

Facultatea de drept a Bulgariei. —  „Res- 
boiul epnne efi poliţia capitalei aflSnd din 
epistola c e l  a adresat banditul Serdarn, 
că el ae află la Rnsoino, a trimes acolo na 
agent invistit şi en o adresă a consula
tului Rusiei d’aci către guvernatorul din 
Rnacinc.

Infăţişuudn-so guvernatorului, acesta 
trimite după procurorul... Insă cine este 
procuror acolo? Să un pufniţi de ras, iu

biţi, cititori, căci vă spntiem nn fapt po- 
sitiv, pe care 81 garantăm. —  Procurorul 
actual din Rnecinc nu este altul de c i t  
acel Popoff, foet elev al şcoalef de medi
cină din Bucureşti, care in annl trecut 
a spart o casă de fer din eootoral d-lnî 
Nicnlescu din strada Lipscani, forind  o 
mulţime da bonnri ale d-lal Nicnlescu din 
strada Lipscani, furând o mulţime de 
bonuri aled-ln! maiorMoeaco;şi care dnpice 
a fost prins la gara Tirgovişte, in momentul 
cănd voia aS plece, a foet condamnat 
— daci nn ne înşelăm, —  la einoi ani 
de închisoare. Fiind insă transportat spre 
penitenciara! Dobrovăţ, a scăpat şi a'a 
dus peete Dunăre, iar acum este procuror 
la Rnscluk.

Agentul nostrn, spunând guvernatoru
lui din Raeciuk cine este acel procuror, 
’ i-a mal atras atenţia, că el este şi amic 
intim al banditului Serdara; prin ar
mare, acest din armă cu greii se va pu
tea prinde prin concursul Ini Popoff.

Guvernul ii răspunde că Popoff ’ i-a dat 
parola de onoare, c i  ee va face om de 
ispravă, şi de aceea ’ l-a nnmit in fancţia 
de procuror.

Cn toate aeeetea Serdarul nn s’a prins: 
dar ceea ce constatăm ia aoeastă împre
jurare, este c i  anal din cri mai im por
tanţi magistraţi din Ruscink a eşit din 
facultatea Văcăreşti.

M nunată justiţie vor avea B a lga ril!

B1BLI0QKAF1E_____
D . MiresCU.— Aritmetică ca mici 

deprinderi de raţionament cuprin
zând peste 1000  exerciţii de calcul 
şi probleme rezolvate şi enunţate^ 
pentrn nznl claselor primare şi I-a  
secundară. Un voi. in 8o de 163 
pag. Preţnl 1 1. şi 60 b

E n rico  C roce. —  La Romauia 
davanti a lt Europa.

M ărie  N izet.— Romăniu— Paestes 
roumaines. —  Volum de lux, ediţie 
medievală, tipărită la Bruxelles.

D . Com şA şi E n gen  B rote . —
Calendarul Imnului econom pe anul 
1879, cu mal multe ilnstraşiunl in
tercalate in text.

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

„S o li*  şi „H aben* saă G estiu 
n ea  O v re ilo r  in  R om ftnia , Studii 
politic şi social de Ton Slavici.

N- S cn rtescn .— Istoria Romănilor 
pentru clasei» primare.

I r im ia  (Jrcă. —  Gramatica lint- 
bet Romăne.

D r. B ărbii Constantinescu —  
Limba şt literatura ţiganilor din Ro
mânia.

G . Sion . —  Optrile principelui 
Contemir, tipărite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacnzenilor şi Brânco- 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de un glosării!. Preţnl 3 1. n„

C- S. S toicoscu  ş i  D . St. C ă li, 
n esen , profesori licenţiaţi in litere 
şi fllosofie, Manual de sintaxa ro - 
măttă, pentru şcoalele secundare, e- 
diţiunea a dona.

DESFACERE T O T A L A
Calea Moşilor 72,

l ă n g ă  b i s e r i c a  R & z v a n

Se vinde de bnni-voie toate felnrile de 
Bijouterie. Argintărie, (antici de Argin
tărie) şi Ceaeoarnice en preţuri foarte a ci- 
zute.

(812—S) Tobias M. Galeş.

A N G N C I U

Se pnblicS spre generala oonoştinţ! că 
de Ia 11/3 Noembre ee va deschide in Ca
pitală nn binrofi sn car sal telegrafic şi de 
poştă uşoară.

Acest binroii va fi instalat in casele după 
calea Moşilor No. 184, coloarea de negru, 
ăi va avea serviciu complet de ai fiind 
deschis publicata! iarna de la orele 8 di
mineaţa şi vara dala 7 dimineaţa pănă la 
9 seara.



T I M P ü L y
DEPURATIF 
*n S A N G

Curăţirea Sângelui 
Onrarisind Dartne, Coji, 

__________________ Bobale veneriece, cu si
ropul depurotif ul doctorului CHABLE din 
Paris. BSile sale minerale, hapurilr depă
raţi ve, Pomada anti-dartroaea (VeŞI notiţa).

TRINŞI (Hemorroîdes) PomadS curari- 
sind in trei (jile.

In Paris, la D. Chable, rue Vivienne. 36.

p l u s  oc
COPAHU

Fără Copaii u 
Siropul ou citrate de

___________| fer al Dr. CHABLE, vin-
ilică pe dată scuiamentnl, slăbeşte vina 
canalului, precum Damelor PÔLA ALBA 
(les pertes blanches.) Injecţinnl pentru femei.

In Paris, la D. Chable, rue Vi vienne, 36.
Deposit la farmaciele d-lor Zürner, Ris- 

dorfer & Eitel, la d-nn Ovessa, Drogistul 
fi la d-nu Dembovici.

Exposiţia universală din Paris 1878
B I B E R O N  C. C H A R T O N

Un venti accesoriii destul de 
considerabil

p i :

(16, rue d’Aletii, 16)
Cu aer conţinut, Brevetat. Do& sis
teme, — unul ou pompă. Au avanta
je le  d'n nu da gust reu laptelui, 
nici miros greu respiraţiei copilului, 
oum şi acela d’a nu trage grofi laptele.
In Buonresol Ia Zfirner d. Farmacist.

C O  M i n n  doctor în medicină • VT» X v  lLdi gi jn chirurgie. Ma'
mofl şi medic specialist pentru bólele de 
copii, dă consultaţii in tóte filele de la 3 
până la 5 ore p. in. in strada Colţii No. 14.

NOUA INVENŢJUNE

PARFUMERIE RR01ENE
ED. P I N A U D

S&pun............................................................ de IXOKA
Essen pi pentru batiste . . .  de IXORA
Apa de toiletta . .......................de IXOKA
Pomndü ....................................... de IXOKA
Olin ................................................de IXOKA
Praf de orez • • ....................... de IXOKA
Cosmetic.. ................................... de IXOKA

37, Boulevard de Strasbourg, 37. 
Singurul Deposit allfl Aspasiel Mignot.

se Aeigure^ă persanelor din t6t« claae'e so
cietăţii cari 8' ie limba germanii şi rea ro
mână. Oferte scrise sub D. T. 549 priimesc 
Haasenstein & Vogler, Wien. (806 — 6)

C. N. STEFANESCU SAVINY
ABCHTTECT

E L E V  3VLEID A L I  A T
AL

SCOALE! DE BELLE ARTE DIN PARIS
Membru al Sooietă|ei centrale de arehltectl din 

Paris şl Bruxelles, etc.

Anunţă că a deschis un atelier de architecţ/l 
sub direcţiunea sa.

Doritorii de a face construcţinni fi a co
manda plannri, sunt rngaţl a se adresa 
Strada Cornetului No. 56, în dosnl St. 
Visarion, sau la administraţinnea acestui 
Şiar.

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

biserica Calvină.

Acel care cunosc Hapu
rile purgative ale doctorului 
întrebuinţa în lată ce vor a- 
vea trebuinţă do curăţenie. 
Ele nn produc desgust nici 

slăbiciune, căci, în contra celor-alte cu
răţenii, acesta na lucrdză bine de cât când 
este luată cu alimente bune fi băuturi în
tări tore, precum: vin, cafea, ceai. Fie-care 
’ fi alege ora şi prenŞnl când ’I convine 
mal bine să le ia, in conformitate eu ocu- 
paţiunile sale. Ostenela pnrgaţinnel fiind pe 
deplin anulată prin efectul unei hrane bune, 
ea se p6te repeţi pe cât va fi de trebuinţă.

Cutii de 5 fi 2 fr. 50 b. la Paris la doc
torul Dehaut fi la tote farmacopeeie. Să se 
căra ca fie-care cutie cărticica de 72 pagine, 
care conţine instrucţiile in t6te Hrubele. Să 
se ceră fi mannalnl in limba francesă doc
torului Dehaut, volumul de 400 pagine.

Deposit în BqcurescI la Domnii I. W . 
Zurrner, Ovessa, Schmettau, Bruss, Rissdor- 
fer fi Dimbovicl.

^ 77^ renumită esenţă japoneză, care 
"AU vindică îndată ori-ce dnrere de

cap se găsesce la farmacia d-lni F. Brus 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

A0 eşit de snb foto-litografie esact I  
a ţinutului Dobrogel fi Dristoriorulu I  
vechie a românilor,) prelucrată dup 1 
cu care s’afl servit d-nii Ambasador ii , ■ , 
altelor pateri la Congresul de 
arătâudu-se pe dânsa f6rte esact oişr 
cetăţile, porturile Mării Negre fi al 
rei. Insula şerpilor, Delta Dunărei < 
ostrovele el, pădurile, bălţile, drumtft.^ i 
comunicaţie, calea ferată, Cernavoda-’l iy ^  
teuge, fi peste acesta ilustrată cub .4' 
României fi a Ini Mircea cel bătri f / / ,  
potnl Dobrogel fi domn al României , 0  
asemenea s’afi sustras pe hartă fi o 
a titlurilor lui Mircea pe când sn  /  
acel bogat ţinut. Doritorii de a y  
harta va cere de la mine orî-câte e w k ji ‘> 
vor dori trimiţând in mărci postai' 
timbre, preţul de câte doi lei noi esecii. 
Calea VicărescI No. 151. BucnrescI.Î V  
Ionel D. Papazoglu editor, —  din căra 
parte si va da pentru ajutorai faslk ' . 
orfane ala morţilor soldaţi pe câma 
luptă precum s'au dat până acum ii 
alte ediţiunl suma de 4783  lei noi u. 
curs de 10 luni de £ile. Şi le vor priiţi 
plată de transport. f

L.-Colonel. D. Pil»

»U W E *»* * *  f r g f S r f l t . 3 T ^

I N S C I I N T I A R E
DEJA LA 2  OCTOMBRIE A ÎNCEPUT

in Calea Mogoşdiel, Hotol Garni Lazar No. 42 vis-à-vis de casele Török

MAREA LIQUIDATE DE MAI MULTE 1000 BUCĂŢI
DE

Lingerie de Viena şi Paris pentru bărbaţi şi dame
mal mnlt de 1000 bucăţi costume elegante de flanelă, Pegnoirs pentru clame, un asortiment colosal de pichet de iarnă şi

Bucăţi de pântfă, articole de lină pentru iarnă, mare alegere de zestre

CARE IN INTERVAL DE 30 DILE FANA LA 2 NOEMBRIE
T R E B U E  T O T A L  D E S F Ă C U T

9 0  cu jumătate din pretiul fabrice!
de la o mare firmă din străinătate din causa neaşteptatei fi trist»! crise comerciale. 

A S O R T I M E N T U L  C O L O S A L  C O N S T Ă  D I N  U R M a T O R E L E  P Ă R Ţ I :
ro n d a »» , cămăşi brodate pentru dame, camisdne de dame, pan
oli U taldue de 2 franci, 2.50 frânei, 8 franci p&nă la 10 frânei.
/¡nn duxine rochii brodate pentru dame, de shirting şi flanelă, 
wUU 2.50 franci, 4.50 franci pănă la 12 franci.

de

I bacăţl Pegnoira elegante, costume, halaturl, de 12 franci, 18 
franci, 24 franci pănă la 40 franci.

Ifinn bucăţi cămăşi pentru bărbaţi, cămăşi de ndpte, ciorapi 
iUUU din Paria şi batiste englese.

fine

I bucăţi pâmjă cea mal escelentă de Rnmbnrg şi din Belgia, bn- 
I căţl mari de 65 coţi pentru 40 franci, 50 frai ci, 70 până la 100 fr.

bucăţi pichet de iarnă, b iretient, alb şi colorat, 85 coţi la 11.50 
franci, 12.50 franci şi 18 franci.

PANZA prntru cércéfuH, 3 coţi lat fără cusătură, prosópe cele
mal fine, Şervete, feţe de perne de du mast, se desfac cu 

8 franci 12, franol pănă la 80 frarcl.

A C E S T A . D E S F A C E R E
durézá numai 30 ÿile până la Sf. Dimitrie şi trebue să fie desfăcute până atunci tóte deposítele cele mari.

Direcţiunea mar el liquidaţiunl de la Grand Magasin de la Paix
Calea Mogoştfeî, Hotel garni Lazar 42, vis-à-vis de casele TffrUk- sos ,

Societatea Acţionarilor Căilor ferate Bomâne.. Y  
__________ ______  _______________  U f
P U B L I C A T I U N E

Conform dorinţei Ministerului de com ercid, va circula ca probă I

CU ÎNCEPERE DE DUMINECĂ »»/OT OCTOMBRIE A. G*
până la nn alt ordin

u i w  t t â e i ^ î  n a s T T

de la BUCURESCI până la MIZIL şi de la BUZËU până la BUCUr I
Acesta trenuri vor avea ordinea urmatóre de mers :

Dimin.
6 20
6 48
7 12 
7 53 
S 22

B ncurescî....................... Plecare
C b i t î l a .........................................
B oftea ..............................................
P e r i f ..............................................
Crivina .........................................
P l o e s c l .......................................... 9 38
V .-C ălugărâscă ................................ 10 05
A l b e s c I ..............................................10 22
M iz il ................................ Sosire 11 02

Ante-m er.

Bozen ................................ PJöcare I
M o n te o r ..................................... .... I
U l m e n i .........................................
M i z i l ..............................................
A l b e s c i ..........................................
V .-C ă lu g ă rescă ...........................
Ploescl ..........................................
C r i v i n x .........................................
P e r i f ..................................... ....  .
B o ftea ..............................................
C h i t i l a .........................................
B n cu rescî.......................Sosire

i i i ,

Vânzarea biletelor de voiagifi precum fi priimirea bagagiulul fi a mărfuriS-Şw'- 
mare vitesă se face ca Ia trenurile ordinare de voiagiori.

Bncurescî, a6/is Octombrie 1878. Direcţinnea de ExploatarVmi
w â

Carl Krause, Kunstverlag H . Frankfurt a. M .

Opern-Gallerle

Heine-Gallerie

Overbeck, Evangelien 60 resp. TS Mk. ord., 40 resp. 50 Mk. netto. 
Kaulbach’s Wandgemälde geb. 30 Mk. ord., 20 Mk. netto. 
Thorwaldsen Albnm Cabinet 16 Mk. ord., 9,65 Mk. netto.

> Visit 9 Mk. ord., 6 Mk. netto.
Cabinet 13,50 Mk. ord. 8,10 Mk. netto.
Visit 6 Mk. ord., 4 Mk. netto.
Cabinet 12 Mk. ord., 7,20 Mk. netto.

> - gross Quart 35 Mk. ord., 23 Mk. netto.
Sculpturen-Gallerie Folio 27 Mk. ord., 17 Mk. netto.

„ leere Mappe 5 Mk. netto.
Cauinet 12 Mk. ord., 7.20 Mk. netto.
Cabinet 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.

> 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.
> 9 Mk. oid., 5 Mk. netto.
» 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.

9 Mk. ord., 5 Mb. netto.
9 Mk. ord., 5 Mk. netto.

Musiker-Gallerie 
Antike Büsten I.

,  1L
Antiken-Album I.

» II.
Sclupturen-GaBcrie I.

n.
Rhein-Album 9 Mk. ord., 5,40 Mk. netto.
Schweiz-Album 9 Mk. ord., 5,40 Mk. netto.
Album von Rom 6 Mk. ord., 3,60 Mk. netto.

A se adresa, pentrn comande d-lnl L. ROHN in LIPSCA.

A  3STXJ3ST C I X J

In Institutul meu fondat la anul 1864, 
va începe cnrsnl semestrului de ¿mă la 
,5/»r Octomvrie a. c.

Institutul se corn pune: 1) Dintr’o grădină 
de copil, pentru oopil din ambele sexe în 
etate de 3-6 a n i: 2) Dintr’o clasă inter
mediară Intre grădina de copii fi fcola 
primara, pentrn copii de ambele sexe, fi 
3) din patru clase primare de băeţî cn 
total separate între ele, nude instrucţia 
se predă după programa geolelor pnblice; 
pa lângă limba ebreică pentru ambele ri
turi fi limba germană după sistema şc6- 
lelor germane.

IInstitution Française et Itafiennl
Dirigée par MESDAMES M AZZANTINI

9, Place d’ Azeglio, FLORENCE.

(807— 0) ED. LUDWIG,
Strada Sf. loan Non No. 38.

Ces Dames , ayant quitté la France leur patrie après la guernâV 
70— 71, ont fondé à Florence en 1873 une Institution Française etj'infc 
lienne qui jouit de l’estime générale, et où les jeunes filles reçoifM • 
une instruction aussi solide que brillante. Les directrices étant m i l  
du diplôm e supérieur et secondées par des professeurs distingaiw i 

Dans cette Institution l’enseignement est divisé en 2 cours: c<ïp i 
élémentaire et cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 cia' i 
et chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son aptit i*i 
l’élève peut changer de section 2 fois par an.

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

ÉffF’ Des renseignements on peut avoir à. l’imprimerie Thiel & W< 
qui ont visité l’Institution personellement et où on peut voi le p if 
pectus détaillé.

marele magasin de haine confecţionate şi articole de MODA
.A. Tl JL BELLE

J O S E F
FÜRNISORUL

2 0 ,  C O L T I U  X . B T J T E 'V A D E I I D T J X . X J I  S X  
Face cunoscut onor. Clientele, că i a sosit pentru sesonul 

cele mal moderne, fasône elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Benaissance şi diferite alte fasöne

PREŢURILE CELE

è JA ZÊZDUnT IT  R E

« K V N B /tU M

Se priimeşte si coimlndl de tóte felurile de haioe care 
se efcctuédíi cu mare promptitudine.

CURTIE!
M OGOSIOAIEI, O A S  A  Q-XlEO£33SrXJ,[.20

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

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
Lingerie de tóte felurile 
Cravatt© Plastrón, Fágate etc. negre şi colorii 
Umbrele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tóte lucrurile de modă

MAI MODERATE
jo sg f  erftürvBAUii

Furnisorul Curţii, No. 20 Colţul Bulevardului fi Mogofóiel Casele Grecénu.


