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8o priiruMc In ■trAinatnt«*: U  P-nil Uatmrn- 
tUin dt Vogler In Vianan, I
A. Oppclik in Vu-nna, Suil^uba* «*i *2; îtudotj 
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Calendarul ijilel 
Vineri, 10 noen bre.
Patronul silei: Mart. Luchian preotul 
Răsăritul soarelui: 7 ore 03 mia. 
Apusul soarrlul: 4 ore 29 min.
Pasele lunel: prim caart

P L E C A  T R E N U R I L O R
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P ite şti........................... 10.18 4
Slatina............................12.31 d
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ESI TELEGRAFICE . toţi n inişt riT. Mulţimea a aclamat pe Lord

Ii E . T I M P U L U I "

(Agenţia Havas)

■ (  19 noembrle 8 ore seara) 
j Roma, 10 noemb-e. I
htorul atentatului, s'att găsit epis- .
H emnnn de 11  membrii da ui in- j 
Hal I ; prin urmare mal tnnlţl in- i 
Rioliştî »a fost arestaţi. S’ aO or- ' tru operaţinnl combinate cu Sa'.im-paşa, 
A sil'te arestări. comandantul din Salonic
■jr a zis unor persoane: ,A m  pri
or scrisori cari |mi vesteaü aten-
■  ■

Beaconsfield şi pe marchizul Salisbury.
Viena, 20 nO'mbre.

»Politia ha Correapondecz* primeştsdin 
Viena nrmătoarola : Iu urma desvoltărei 
insnrecţinuii in Mis-donia, Şafkat-paşa, 
comandantul d-la Monastir, a fost inaăr- 
I inat du a începe imediat operaţiunile con
tra insurgenţilor şi du a se înţelege pen-

P

t

(20 noem. — 9 ore dimin.)
Pari', 19 noembrie.

Hz-tnx, bonapartist, interpelează 
ol asupra influenţelor sale elector ile. 

j5" por şi simplu la ordinea zilei.
Berlin, 19 noembrie, 

ra seniorilor a ales preşedinte pe 
pg,' Ratibor, co 66 voturi, din 72 

Comiţii Arnim Boitzemburg şi 
b s’sd ales vice-preşedin ţî.

C nstastinopol, 19 noembrie. 
tul a stabilit bazele unei învoieli 

Poarta ar cudi o parte conei- 
ia din Tusalia Greciei, dacă aceasta 
■ simţi să renunţe la rectificarea gra- 

cora fusese prwvS/.utS in proto
n u l al rac tatălui du Birlin. In ca - 

aşteaptă numirea delegaţilor tarei, 
armarea negoţiărilor cu Grecia, 
icut o Încăierare in preajma DjnneT, 
apele turceşti şi bandele de inear- 

® lipiri. Un mare nnmăr de in iur- 
*  fost prins.

Viena, 2o neembr*.
împăratul Franciso Iosif n ordonat su- 

j primarea comandamentului armiei a dona; 
l a ’ adresat regelui felicitări. Meni- gen erai nl Filipoviol si va in toarce să o- 
I  aloi diplomatic au exprimat mi- J cupe vechiul seu post de comandant ge
ţ i  afacerilor streine, felicitările neral »" Pral?a- Mai stataa Sa a numit pe 
Ulol lor respectiv. j Dacele de Viirt«mberg comandant gen.ral

I şi şef al guvtrnuluf provizoriii din Bosnia 
! şi Herţegovina ; iar baronul Ioannovicî e 

nun it substitutul acestuia.
do n a  p ă r ţ i  s t ,  i n t e r p e l e a z ă  _ ^ ,l i  . _ 1 « , , . Pesta, 10 noembre.

•o/ as apr j  îl fi aeuţelor s» le elector ue. % % * . • • •
Iu ş* dinţa din urma a delegaţi unu ao£-

wi- M .. _ triace d, Gro.hohky a interpelat pe con-Berlin, 19 noembrie, ’ J r  r .
iro __ i j-  4 t*ile Andras^y asupra faunelor, cari au■ r #  seuiorilor a ales uresnamte ne J .

circulat mal deunăzi, că ruşii ar fi cerând 
dela Turcia încheierea unui tratat special,

L, i , w * de care R isia ar face să a tar ne deşertareafocu g'au ales vice-preşeainţf. r
n __. .. , . . pământului turcesc. Onor. interpelant aG nstantinopol, 19 noembrie. 1

fa tul a Stabilit bazele unei învoieli ,ntr*)bat intre a!tal0> dacfi 6 adavărat, cu
fia . Poarta ar cedi o parte consi- r° 9,î .lurol“az5 oflterI nomeio5i »5 80,d^ 1

raşi in miliţia bulgară.
Contele Andrassy u'a răspuns anca.

>4

VI

BUCUREŞTI
J o u i, 9  (31) n oem bre .

Imediat după. atentatul dela Nea- 
poll s’a svSrlit o bombă-Orsini in 

Viena, 19 noembre. J mijlocul mulţime!, adunate in Flo- 
« siunea delegaţinniî ungare a primit . renţu pentru demonstraţii pa trio- 

f i  :1 ninisternlui afacerilor străine, a - . tice. Bomba a cauzat moartea a doi
■ aceea ce priveşte cererea fondi.iilor I oamen[ şj a rănit pe căţlva alţii....

cerare in privinţa că rea eu a a- ’ m . . , .■ . , . . .  Tot m aceeaşi vreme ne vine din
o> a lua decizinuea.

Roma ştirea, că in domicilinl lui 
Passamcnle, autorul atentatului s'aă

biza comunei şi cu toat<' aceslea ro î- 
duc afacerile unul stat, eminnmente 
naţional România şi eminamente con
servator, pentrucâ e agricol.

Ba nu’l deatul numai atâta. Pe 
câni principii mireni şi bisericeşti 
să grâbe8c a exprima M. S. Regelui 
Italiei părerea de bine, câ viaţa M. 
S. a fost păzită de mâna lui D-zeă 
cu ocazia acestui ludrăzn-ţ atentat 
cu cuţitul, România se va grăbi să 
trimită ministru plenipotenţiar la 
Roma pa d. C. A. Rosettl, părintele 
celor desmoşteniţl cu duhul, ca sâ'ş( 
exprime părerile de răfk câ atenta
tul n’a isbutit, şi pe când ieri Du
minică s'a celebrat dimineaţa un 
Te-Deum la sf. Mitropolie, pentru a 
iuâlţa rugi lui Dumuezeă, c ’a bine
voit a conserva zilele M. S., rabi- J 
nul partidului lib ral din ţară Îşi 
va fi legat cornul de frunte pentru 
a se ruga la statua raţiunii să păs
treze zilele prietenului Passamente.

Nouă ne pare răfi, câ In vremi 
grele ca cele de astăzi, România 
trebue să rabde un guvern, precum 
nu’l are nici o altă ţară din Eu
ropa, un guvern, al cărui membri 
de căpetenie aâ Întreţinut şi În
treţin relaţii cu elementele cele mai 
turbure şi mal discompuitoare ale 
Apusului.

dical. Asemenea, chiar rezultatul co- Iu urma acestei morţi, care iu a 
legiulnl II-iea din Iaşi a fost favo •» sgnduit adânc pe Mine şi casa Mea, 
rabil Opoziţiunel. câ' I lista acesteia toate drepturile, prerogativele şi ti- 
compusâ din d-nil Dintilrie Roselti, tlurile, care i se cuveneau pârinte- 
Const. Cristodulo-Cerchez. Michail M ir -' lui mefi regelui, in g ne re precum 
cea şi 7 elemac Cmpercescu, a fost şi in deosebi in privirea r< gatului
rotată întreagă de alegătorii acestui 
colegi fi.

Aşa dar, cu inteDţiune s'a afir
mat de către confraţii noştri dela 
.Românul, câ 28 de colegiurl sunt 
ale guvernului, aceasta se vede spre 
a infleuţ i asupra alegerilor celorlalte 
şi pentru a induce publicul in eroare.

Acestea Ie spune .Pressa. Mal a- 
dâogâmcâin I tşl.in colegiul al III lea 
s'a ales candidatul opoziţiei, d. G. 
Mârzescu şi câ fără întinse influenţe 
morale, n’ar fi isbutit a eşi nici un 
candidat fracţionist. Majoritatea no .- 
lui consiliu comunal din Iaşi e con
servatoare.

Berlin, 19 noembrie.
. ’jduraul tronului pronunţat ca ocazia . 
c jderii dietei, anunţă un proi ct da gâsit scrisori dela internaţionalişti, 
¿fi nnmt şi un altnl tinzăud a detamina câ  s’aă făcut arestări, câ intre nre- 

»tiDţa fiecărui ministru. Cănd lucră- sta ţi este şi d. Melilo, redactorul 
fii |*W°)iuare se por sfârşi, se va pre- j ziaraIu, ^Consorul* din Neapole, pu-
® :ferater0ifCt ^  ' n a r8  “  p^  Biun# • ’ blicist, care a fost deja închis odată, 

Florenţa 19noembre. împreună cu Passamente, pentrucâ 
I seara pe tinipal unei demonstra- la 1870, lipise la Salerno placavde 
{ ce avu loc pe piaţa Signoria, o pentru manifestări de râsturuârea 
P Orsini a făcut esploziune in mij- 1 tîronulul

Bomba-Orsini ne-aduce aminte de 
conspiraţia şi atentatul, comis asu
pra binefăcătorului nostru celui mal 
mare, a împăratului Napoleon ILI; 
conspiraţie la care-a luat parte ac
tivă d. C. A. Rosetti şi d. I. C. Brâ- 

' tianu. împăratul, care era om bun 
şi generos, cu toată condamnarea 
tribunalului, rostită asupra d-lul I. 
C. Brâtianu, a ordonat ca închisoa
rea să fie îmblânzită pe cât se putea, 
iar fructul şederii la recoare a ac
tualului ministru prezident a fost —  
precum se ştie —  o istorie a Româ
nilor scrisă franţuzeşte şi publicată 
sub pseudonismul Elias Kegnanlt.

Fraţii siamejl Rosetti-Brâtianu fac 
şi azi parte din marele partid cos
mopolit al republicel universale pe

irtf

'mulţime!. A0 fost doi morţi şi căţlva

Neapoli, 20 noembre. 
(Sositîi la 20 noembre seara).

Ire persoanele arestate este şi d. M*j- 
redactorul ziarului »Le Censeur*; a- 

nblicist fusese arestat şi la 1870 in
0 ¡mprennă cn asasinul P samente, 

că lipiseră plncardd pentru mani-
resturnarea Domnitorului.

Londra, 20 noembre. 
minai fixat pentru ca Emirnl Sir
1 răspuDză la ultinatnl englez a es- 
azl. Vice regele Indiilor a sosit la 
ra. A chemat la sine pe comandan- 
n Paşever peutra a se înţelege cn el a-
dispoziţiilor ce trebuesc luate. Tru- 

sunt concentrate in trd  pante de la 
ţa Afganistanulal: 1. Qaettu, Caram 
şaver.
Ier vidul dela 21 noembre, e ore dim.

Londra, 20 noembre.
î a fost consiliu, la care a Inat parte

»Românul* vorbind despre resul- 
tatul alegerilor comunale din cole
giul ântăl, aRrmâ la sfârşit că, de 
şi Capitala ţârei şi Iaşii aă votat pe 
candidaţii din opoziţiune, totuşi gu
vernul are cu ce se consola ; căci 
din 30 de colegiurl, 2  numai sunt 
ale Opoziţiunel, iar 28 ale partidu
lui radical. Această afirmaţiune este 
cu desevârşire nees.ictă; căci din 25 
de colegiurl, ale căror resulbote se 
cunosc până acum, jumătate, daca 
nu mal mult, aă ales pe candidaţii 
Opoziţiunel. Aşa de esemplu, vom 
cita Galaţul, unde s’a ales stimatul 
nostru confrate şi amic d. G. Mi- 
hâilescu, redactorul ş»f al » Vocel 
Covnrluiulul*, ziar al opoziţiunel. 
De asemenea la Piatra, s’aă ales 
d-nil Bl&ncfort, M. Albu, ect. din 
rândurile opoziţiunel. La Slatina, 
s’aă ales d-nil C. Gabunea şi Hris- 
tache Eliad, candidaţi al opoziţiunel. 
La Turnu-Severin, aă eşit d-nil Em. 
Mihălescu, Porumbarii şi T. Ipceauu 
cari nu sunt guvernamentali. La 
Turna-Mâgurele, s’aă ales d-nil Burcă. 
Pantele Dunitrescu, din opoziţiune, 
La Caracal, aă i-'şit d-nil Amza J i- 
anu şi Prijbeami, cari nu credem să fie 
de al guvernului. La Călăraşi, vedem 
câ aă întrunit mal multe voturi d-nil 
Dimitrie Manolc şi lonescu, cari a- 
parţin Opoziţiunel. La Buzâă s’aă 
ales d nil Ghifă Dăscălescu, Nae Stă- 
nescu, cari na sunt din partidul ra-

Din Constantinopol vine plăcuta 
ştire oficială, că a apărut deja o i- 
rade pentru numirea ministrului ple
nipotenţiar şi a secretarilor legaţiu- 
nel otomane din BucuresiT. Suleiman 
Bey, titularul legaţiunel, va pleca 
direct din Petersburg pentra Bum 
reştl.

Publicăm următoarea telegramă 
ce s’a adresat din Focşani d-Iui ge
neral Fioreseu.

D  le general Florescii, 
împărtăşind aceleaşi sentimente 

cu dd. alegători al colegiului I din 
capitală, ne grăbi n a ne esprima 
sincerile şi călduroasele nosstre fe
licitări pentru reuşita ce aţi avut.

Rugăm comunicaţi aceleaşi sen
timente dd. general Mânu şi V. 
Pappa.

G. Apostolescu, C. Robesc», C. Cotesca, 
Locot. Chiţii, D. E. Emandi P. Barotzi, 
P. Vidraşcu, D. Cohanowski, N. Pruncn, 
A. G. Tătare»no, T. Barea, D. N. Vidraşcu. 
M. Vidraşcu, Atanasiu.

D IN  A F A R Ă

Scrisoarea pe care Ernest August, 
fiul şi moştenitorul Iul George V, re
gele Hanove el a trimis-o regelui 
Prusiei, pentru a notifica moartea 
părintelui săă, e următoarea :

Prea Luminate şi Prea Puternice, 
iubite frate şi vere !

Cu inimă adânc măhnitâ îndepli
nesc trista datorie de-a face ştire 
Maiestăţii-Voastre, râ ia plăcut Iul 
Dumnezeă in neaflata sa hotârire 
de a rechema din viaţă după sufe
rinţe lungi pe prea iubitul meă tată, 
Maiestatea Sa George V, rege al 
Hanovcrel, principe regal al Marel 
Britanii şi al Irlandei, duce de Cum
berland, duce de Brunsvic şi Lüne
burg etc., la Paris la 12 Iunie al 
anului acestuia.

Honoverel, aă trecut asupra m>-a ia 
virtutea ordinel de moştenire, ce 
există in casa mea.

Toate aceste drepturi, prerogative 
şi titule le manţin şi Eă întreg! şi 
depline.

Dar fiindcă exerciţiul acelor drep
turi in privirea regatului Hanov. rel 
e împiedecat prin stăvili de fapt, 
cari se inţelpge câ de drept nn sunt 
obligatorii pentru mine, am hotârit, 
câ pe căt timp vor dăinui acele pir- 
deci, să port titlul de duce du Cum- 
berlnnd, duce de Brunsvic şi Lăne- 
burg cu predicatul »Alteţă Regală.“

Comunicând acestea, abia cată să 
mal amintesc, câ totalitatea drep
turilor Mele şi ale casei Mele. care 
stârue in deplina'i neatârnare, nu 
se pot mărgini prin vremelnica ne- 
intrebuinţare a titlurilor şi demni
tăţilor, ce le însemnează.

Gnumden, Iu lie  1878.

Rem&o al Maieităţil-Voaitre 
prietenesc frate şi rfr 

(Semnat) Ernest August.
C&trS Maiestatea R-gel ui Prusiei.

După ,le  Ternps* cuprinsul lă
muririlor, pe cari contele Petru-Şu- 
valor a fost Insărciuat să le dea la 
Pesta, e următorul:

1. ţarul e hotârit să execute tra
tatul de la Berlin, sub con liţiâ Insă 
f'.j, el să se execute de câtrâ toate 
părţile implicate.

2. Cabinetul din Viena, ca şi cel 
din Londra cunoaşte aceste dispo
ziţii ale Ţarului, dispoziţii de cari 
aă fost asigurate amândouă cib i- 
netele şi cari sunt astfel, In cât 
împăratul Rusiei ar fi putut să is
călească discursul împăratului Fran- 
Cisc Iosif câtrâ delegaţiunl ba chiar 
discursul lordului Beaconsfield ţinut 
a banchetul Lordul-major.

3. N’a fost nici odată vorba des
pre o nouă conferenţâ saă despre 
vre o Întrunire cu scopul de-a to- 
deplini tractatul de la Berlin.

4. Pentru a părăsi Rumelia, iu 
momentul hotârit prin tratat, Ru
sia n-a cerut nici cănd alte garan
ţii, de cât Îndeplinirea tratatului 
chiar, întrucât priveşte rectificarea 
hotarelor Greciei şi Munteuegrulul.

5. Contele Şuvalof s i 'ntoarce la 
Londra, pentru a rămânea acolo 
atâta vreme, până ce misiunea sa 
pacifică a liniştii generale, se va fi 
'ndeplinit, o Îndeplinire, care'n ochii 
contelui Şuvalof nu mal e departe.

6 . Contele Şuvalof a venit la 
Buda-Pesta, pentru a regula cu 
Austro-Ungaria cestiunl detaliă, re-



T I M P U L

lative la noua stare de lucruri 1 
In peninsula balcanică, cestiunl Însă 
cari nu primejduiesc tn nici 
chip relaţiile amicale dintre cele 
două împărăţii.

Ziarul „Neue freie Presse* scrie 
„ Promontoriile nordostice ale Bal 
cânilor, care se estind delà Silistra 
dealungul Dunărei până la Tulcea 
aü vă) cu o păşune escelentă, care 
s’a folosit inaintea ocupaţiunel ru 
seştl mal ales de păstori ardeleneşti 
Aceşti păstori, cunoscuţi sub numele 
de .mocani*, emigrează in fle-eare 
an toamna dinpreună cu ciurdele lor 
numeroase, compuse din ol, capre şi 
cai, din Transilvania la Moldova şi 
Valahia, trec Dunărea la Giurgiu 
Olteniţa, Călăraşi, Gura-Ialomiţa 
Brăila saü la Galaţi. —  El plâteaü 
pentrn folosirea păşunii afară de 
chiria statorită prin contracte, o 
taxă (Sarina para) pentru fie care 
turmă. întreitele păstorii ardele
neşti se bucuraü de drepturile sta- 
torite prin tractate, ale cetăţenilor 
austro-ungureştl. Ca atarl eraü puşi 
8nb jurisdicţiunea consulatului c. r. 
din Galaţi şi eraü scutiţi de contri
buţiile impuse creştinilor din Dobro- 
gea. Această emigrare se râzimâ pe 
un obiceiü foarte vechio, dar guver
nul austro-ungar a incheiat in a- 
seastă privinţă şi convenţiunl deo- 
se bite cu înalta Poartă ; căci era 
vorba de scutul de mari valori şi a 
multor cetăţeni austriac!. C&te odată 
a fost preste iarnă in Dobrogea mal 
mult de o jumătate milion de ol şi 
mal multe mii de cal şi capre din 
Trasilvania. Numărul slugilor şi cio
banilor se urca la trei până la pa
tru mii. In restimpul ocupaţiunel 
ruseşti, comunicaţia Transilvaniei cu 
Dobrogea incetase cu totul ; căci ni
meni nu voia a duce vitele sale drept 
jertfă ruşilor. Acum Dobrogea intră 
in proprietatea României şi ar fi la 
timp, ca să stipuleze cu guvernul 
român inovirl, pentru ca mocanii 
ardeleneşti sa aibă in viitor aceleaşi 
favoruri, cari le-a avut de cătrâ gu- 
verul turcesc.*

Ziarele austriace vorbesc toate de
spre călătoria contelui Şuvalof la 
Viena şi la Pesta, şi par a se im 
pârtăşi in privinţa această de sen
timente foarte contrarie. Neîncre
derea şi increderea se arată in pro 
porţie egală. Trebue să recunoaştem 
cu toate astea că declaraţiile recente 
făcute la Guildhall de cătrâ lord 
Beaconsfield, la Pesta de cătrâ îm
păratul Franţ losef, şi in ziarele’I 
oficioase de cătrâ guvernul rusesc, 
aü produs un efect de descordare in 
situaţia generală a Europei. Lord 
Beaconsfield a vorbit cel de'ântăl, şi 
optimismul discursului săâ a cam sur
prins pe toţi. Mal tärziü s a văzut 
că optimismul acela era pornit din 
voinţă, că era politic şi cu dibăcie 
calculat, şi că lord Beaconsfield era 
de sigur incunoştiinţat de declara
ţiile analoage ce eraü să se producă 
in celalalt capăt al Europei, la Pe
tersburg. Trebuia să prinză pe Rusia 
cu vorba, şi trebuia, cu toate decep
ţiile prea numeroase ce le-am avut 
până acuma, să credem că de astă- 
datâ bună-voinţa ţarului va fi cu de
săvârşire tfi ace. Este prin urmare 
obşteşle convenit că toată lumea vo
ieşte executarea credincioasă şi de
plină a tractatului dela Berlin, că 
toată lumea lucrează la aceasta saü 
va lucra cu o aplecare şi o ardoare 
necunoscute până acuma. Trebue să 
aşteptăm deci cu bună sperare aceste 
dispoziţii minunate, cărora se pare 
că contele Şuvalof le-a fost, in Au
stria, unul dintre interpreţii cel mal

I hotâriţl şi mal făţişi. Cu toate a- 
cestea, nu ne miră câtuşi de puţin 
îndoiala la care stă opinia publică la 
Viena şi la Pesta. Ne aducem aminte 
de alte călătorii pe cari alţi diplo 
maţi ruşi le-aü mal făcut prin Eu 
ropa, şi cari călătorii, cu toate fă 
gâduinţele liniştitoare cărorc, le era 
ocazia saü şi chiar pretextul, şi aü 
avut resultatele pe cari le nădăj
duia lumea delà ele. Un ziar din 
Viena citează mal cu osebire vestita 
călătorie a generalului Ignatief. A 
nuntirile remase >’ e atuncca in Aus
tria nu sunt de natură a face mal u- 
şoare căile contelui Şuvalof. De aceea 
şi presa austriacă, in faţa acestui 
noü misionar, se retrage in o reservă 
aşteptâtoare. „Die Presse* din Viena 
bunioarâ zice :

„Rusia oficială trebue in sfârşit 
să renunţe a se mal sustrage, prin- 
tr’o politică de subterfugiurl şi a- 
gitârl, delà recunoaşterea făţişă şi 
leală a tutulor obligaţiilor ce a con
tractat intr’un consiliu internaţio
nal. Rusia n’ar putea necunoaşte 
âncâ multă vreme că dorinţele ş 
aspiraţiile sale nu pot regula atitu
dinea Europei in cestiunea Orien
tului; că toate celelalte puteri in
teresate vor, şi dônsele, să .urmă
rească şi să mânţinâ in această a- 
facere propria lor politică, şi să ’şl 
rezerveze mal nainte de toate li
bertatea lor de acţiune.“

Acesta este tonul general in presa 
austriacă. „Deutsche Zeitung* şi 

Neue Freie Presse* ël dă chiar ca
racter şi mal agresiv, şi nu ezitează 

declara, că contele Şuvalof repre- 
ntâ in fond aceeaşi politică ca şi 

prinţul Gorceacof şi generalul Ig
natief. E poate mal cumpătat in 
formă, insă tocmai pentru asta esue 
mal primejdios. „Tagblatt* şi „Mor- 
genpost* sunt şi mal neîncrezătoare. 
Cea d’ăntăl bânueşte că contele Şu
valof a mers la Pesta pentru a în
cerca 8â’î mal dea alianţei celor tre! 
mpăraţl vechia strălucire, alianţă 

care astăzi, după cura ' zice foaia 
vieneză, este cam întunecată; „insă* 
adaogă dănsa , „mal bine să se în
tunece alianţa celor trei impăraţl 
decât să se primejduiască pacea din 
lăuntru a Statului.* Apoi pe lăngă 
acestea, şi „Morgenpost* vine să 
mal spună, că 'I probabil, cutncă 
diplomatu’ rus. sub înfăţişarea in 
care ’şl îmbracă misiunea sa, căută 
a încheia „vre-o trebuşoară particu
lară*. Vedem prin urmare, din a-j 
ceste citate, că ruşii vor avea multe 
să facă până să împrăştie neînţe
legerile, cărora purtarea generali
lor lor in Balcani şi limbagiul foi
lor lor din Pet- rsburg şi Moscva 
le-aü dat naştere in Europa şi mal 
ales in Viena.

Poate că la Viena se pare că con
tele Şuvalof prea repede şi fără 
veste s'a indrâgit de tractatul de 
la Berlin, şi această dragoste nu prea 
pare verisimilâ. Dacă trebue să o 
credem, in adevăr, pe „Corespon
denţa politică*, contele Şuvalof, ne
mulţumit că se plânge de neinde- 
plinirea tractatului cu privire la 
Muntenegru, se plânge tot aşa de 
tare şi de neindeplinirea clauzelor 
privitoare la Grecia. Acest interes 
cam noü, cam prea neaşteptat, pe 
care ’ 1 profesează ruşii pentru cau
za grecească, va fi de sigur apreţuit 
la Atena după cum merită. In ori 
ce caz, noi ăl aplaudăm..., şi sun
tem fericiţi că vedem pe ruşi im 
pingănd până acolo grija in privinţa 
executării depline a tractatului. Tre
bue să ne amintim, de altminteri, că 
rectificarea graniţelor greco-turceştl 
a fost mal mult un sfat dat Porţii 
de către Congres, decât o hotârire

formală a acestuia. I)acâ astăzi Ru 
sia se agaţă cu atâta energie de 
clauzele intru câtva faculative ale 
tractatului, poate cineva judeca 
cât zel trebue să aibă dănsa pentru 
îndeplinirea celorlalte.

După părerea celor delà „Ies Dé 
bats*, ziarele austriace n’aü drep 
tate să primească numai cu bănuell 
persoana şi cuvintele contelui Şuva 
lof. Trebue din protivâ sâ’l prinză 
cu vorba. Trebne să imiteze purta 
rea lordului Beaconsfield. Asta nu 
împiedecă, altminteri, de a 'şt pâstn 
ceea ce Pascal numea „cugetările de 
dindărătul capului*, nişte cugetâr 
ce nu se traduc pe chip. Nimic nu 
’I mal conform cu obiceiurile şi cu 
trebuinţele diplomaţiei. Din parte-ne 
nu ne îndoim de sinceritate Rusiei 
n asigurările ce ea dă astăzi Eu

ropei. Gel din Ruda a ü băgat de sea
mă că generalul Donducof-Koraacof 

fost mers prea departe , că prea 
strigaseră ziarele. O reacţie fericită 
se produce contra acestor nebune 
tendenţe ; trebue s’o incurajem, s’o 
ajutân şi prin chipul, cu care se pri
mesc şi cu care se inregistr azâ de
claraţiile ruşilor, să se facă din ele 
un legâmănt. Aceasta nu impiedică, 
bine înţeles, de a'şl lua cineva pre
cauţiile pentru cazul ce uneori se 
intămplâ, in CAre politica amatori
lor, a generalilor legiuitori şi a co
mitetelor revoluţionare ar pune in 
primejdie politica oficială.

Discursul lordului Beaconsfield
In privinţa cuvântului, delà Guil- 

dhall ministrului englez, „le Temps* 
scrie :

Discursul ce lordul Beaconsfield 
avea să rostească la Guildhall era 
aşteptat cu o deosebită nerăbdare. 
In- adevăr situaţia a devenit in Ori
ent mal întunecată ca totdeauna. De 
câteva săptămâni încoace, ea s’a com
plicat cu fapte nouă, şi se părea 
peste putinţă ca ăntâiul ministru al 
Engliteril să poată lua cuvântul, 
intr'o aşa de mare solemnitate, fără 
să arunce oarecare lumină in mij
locul acestei întunecimi. După cum 
aü putut vedea cititorii din resti
matul discursului lordului Beacons
field, lordul şi-a terminat cuvânta
rea declarând că a vorbit despre si
tuaţie fără de nicio rezervă; am zice 
mal bine că a vorbit cu o extremă 
dibăcie, afectând că atinge cestiu- 
nile drept in faţă, insă pentru a le 
eluda principalele greutăţi şi fiind 
mal preocudat de a’şi apăra opera 
sa decât d’a pune pe ascultători in 
poziţie să aibă o expunere nepărti
nitoare a stării actuale de lucruri. 
Trebue oare să vedem in explica
ţiile lordului acel optinism firesc 
temperamentului sâü, saü cutezanţa 
capului unul partid hotârit a sus 
ţine intre ai săi moralul făcănd aer 
de bună conteninţâ până ’n cipăt? 
Ceea ce este sigur, este, că ministrul 
pare a fi stăruit asupra acelor lu
cruri pe care lumea le ştia şi a tre-j 
eut sub tăcere aceea ce tontă lu
mea ar fi vrut să afle.

1 artea discursului oare se atinge 
de tractatul delà Berlin, este numai 
o repeţire a ideilor, ce oratorul a 
avut âncâ o dată până acum oca
zia să le rostească la întoarcerea lui 
din Prusia. Congresul şi-a propus 
să descarce pe Sultanul de greuta
tea unor provincii, cari pentru dân
sul eraü un isvor de slăbiciune şi 
de neplăcere, şi să ’ 1 facă in reali
tate mal tare ca totdeauna. Din ne
norocire pentru efectul cuvintelor 
sale, lordul Beaconsfield a crezut că 
trebue să specifice avantajele asigu
rate Sultanului, şi această enume-

rare a luat înfăţişarea unei ironii, 
intru cât era in opoziţie cu faptele. 
Congresul a dat Turciei o capitală 
nebiruită: ca şi când ruşii nu erafi 
cât pe aci să intre intr’ânsa. Con 
greşul a lăsat Turciei stăpânirea 
strimtorilor: fără indoialâ, in-â cu 
condiţie ca să şi le poată păstra 
Congresul i-a redat un port minu' 
nat in marea Neagră: aşa e, insă 
dând Vama bulgarilor, şi ruşilor 
Batumul. Congresul i-a asigurat Tur
ciei nişte bogate provincii in Euro
pa statornicindu’I o graniţă inteli
gibilă : fără ’ndoialâ, numai că ace 
ste provincii sunt in cea mal mare 
parte resvrâtite, şi acea graniţă, 
pentru ca să fie inteligibilă, nu mal 
puţin ameninţă a deveni închipuită. 
Aci atingem reticenţa ce se simte 
in toată partea aceasta a discursu
lui. Lordul Beaconsfield nici n'a fă
cut aluziune la mişcarea ce ame
ninţă astăzi a nimici tractatul dela 
Berlin in concepţia lui principală, 
intrunind pe bulgari! de cele doâ 
părţi ale Balcanilor. Lordul Beacon
sfield n’a cutezat să recunoască ca- 
acterul artificial şi prin urmare pre

carii al aranjamentului, care face 
din Rumelia o provincie in acelaşi 
timp şi autonomă şi supusă, iuchisă 
pentru armata turcească şi totodată 
dominată de cetăţi ridicate in munţi. 
In sfârşit lord Beaconsfield nu pu
tea mărturisi, că in potriva unei 
mişcări de soiul acesta, represiunea 
exercitată de turci ar avea un ca
racter prea grav spre a fi susţinută 
sai chiar sancţionată de puterile 
semnatare ale tractatului. Acolo stă 
tăria intre prinderii secrete a ruşi
lor in protiva stipulaţiilor Congre
sului, şi acolo stă şi slăbiciunea con
cepţiei, ce lordul Beaconsfield a re
uşit să facă a se adopta la Berlin, 
fără a se îndoi măcar despre greu
tatea realizări! la faţa locului. Tot 
acolo stă şi slăbiciunea discursului 
săâ la Guildhall.

Oratorul n’a spus adevărulintreg, 
şi, ceea ce’I mal râfi, s’a văzut silit 
să o imbrace cu nişte exagerări co 
pilâreştl, şi cu nişte lăudărl ce nu 
’şi avea acolo locul.

Explicaţiile date de lordul Bea- 
consfiel 1 in privinţa expediţiei con
tra Afganiel aft fost mal liniştitoare 
pentru publicul englezesc. Ministrul 
n’a ascuns că graniţele In liel nu 
pot fi privite ca deplin satisfăcă
toare in spre nord vest, şi că trebue 
să se tragă folos din ocazie ca să le 
rectifice aşa incât să nu mal aibă 
nimic de temut pe viitor. Este un 
alt punct cu toate astea pe care po
sesiile englezeşti din India sunt a- 
meuinţate mal serios: ar putea fi 
atacate din partea Asiel-MicI şi a 
Persiel. EI bine! convenţia anglo- 
turceascâ dela 4 iunie este menită a 
intimpina tocmai această primejdie. 
Stăpânirea insulei Cipru, dlnd engle- 
jilor un loc de arme, asigură Sulta
nului un ajutor totdeauna gata şi 
aproape; această convenţie este o 
garanţie că valea Eufratului şi Asia- 
Mică nu vor cădea niciodată in mâni 
prea slabe pentru ca să le apere, 
nici in mâni prea tari pentru a ne
linişti impârâţia Indiilor.

Greutatea, ce cabinetul englezesc 
a găsit până acum ca să justifice a- 
chiziţia Ciprului prin cuvinte strate
gice mal precise, nu este oare de 
natură a confirma ideea ce lumea 
şl-a făcut dela inceputf Această o- 
cupare constitue pentru Englitera 
mal puţin un avantaj pozitiv, decât 
un fel de legământ moral luat in 
favoarea Turciei; ocuparea are de 
etect principal, să statoi niceascft un 
fel de solidaritate intre Poartă şi 
marea putere mediteraneană.

DARBLAY, JBIt)
La Paris a murit de cu ti 

vrăstă de 84 de ani Aimé jfcU* 
las Darblay, cel mal mare pv'^ 
tar de mori in Franţa, a eâroT : 
plină de o generoasă activitCE* 
va fi inţeleasâ decât pusă ini I 
lelâ cu acea a amicului sâü— ?. 
Ion III. Numai împrejurarea, 1 ; ) 
morariü a fost prieten bun o’oi 
părat e de ajuns pentru a i'ş < 
interes.

Se ştie opinia principelui Bis<. 
despre Napoleon III. In cartei t « 
a d-lul Moritz Busch intfr n. 
„Bismarck şi oamenii săi* s» 
multe cuvinte spuse in treacă 
supra contimporanilor prince 
Iată unele despre Napoleon :► 
spus inainte de 16 ani ân câ ,* ’ 
nimeni nu voia să mă creazâ : 
şi sentimental. . . .  El e cu i 
mal bun de cum se crede in g 
şi e departe de avea atâta m 
de cum se cade... Serios vofH 
Louis Napoleon, orice s’ar credifj 
pre lovitura de stat, e intr:ă< 
bun, plin de inimă,sentimental c i 
dar inteligenţa sa nu-I atăt del 
za vă, nici ştiinţa sa.*

Se ştie totodată vorba in g l  
pe care a spus-o intr’un rănd il  
râtul: „Toţi din familie conspji 
contra mea; împărăteasa conspir 
clerul şi .foburgul Saint-Gerl_^ 
principele Napoleon conspiră cw  
publicanii; eü ănsuml,—  conspiT 
socialiştii.*

In realitate insă împăratul uni 
prost, precum zice principele 1 
ce Iar al Germaniei, ci n’avea ei 
gie, pentru aşi urmări victorilejl 
pâuâ la ultimele conseqnenţe.H

I

generos. Inteligenţa lui se dovedi 
mal pre sus de toate din trati 
comercial cu Anglia, care e o l l  
d’operă de înţelegere a celor A  
plicate cestiunl economice, şi per 
împăratul ensuşt le a conceput aş 
cum este- In genere avea multa 
ţelegere pentru cestiunile econon 
şi compătimire pentru suferia 
populaţiei de jos. Astfel el eonii 
planul de a da oamenilor muncă l i  
Haussinann, păne prin Darblay

Astfel Darblay deveni o pers» 
legendară; prin puterea sa el 
fluenţa pieţele de grăne şi prim 
peraţiunl îndrăzneţe, a contra 
doâ-zecl de ani la traiul linişte 
cu îndestulare a claselor de jos 
Franţa.

Cea din urmă operaţiune nu 
in folosul Franţei napoleoniana 
fâcut-o in Maifi 1870 (in care 
fost şi războiul cn Germania) şi 
in via amintire a tuturor, cari .
’şl puteaă esplica la moment fiT 
tuaţiunile de preţuri din piaţa 
grăne a Barizului. Situaţia politi 
părea pacinicâ de tot —  in a 
cel puţin; scena de la Ems nii] 
putea nici presupune, holdele 
frumoase pe câmpiile Franţei 
celor-lalte ţări ale continentul 
De odată preţurile grănelor in pi 
Parizulul se urcă, se urcă ine 
In cât numai pân’ln iunie făina 
urcă de la 67 la 99 de franci, 
meni nu Înţelegea urcarea de pfl| 
ţurl, când iată că la sfârşitul li 
iunie se declară resboiul Intre Frânţi 
şi Germania. Dar In scurtul ti 
de-o lună şi jumătate Frauţa 
sese milioane de hectolitre de gr^ iţ 
din porturile Rusiei şi numai pj 
tru a grăbi importul de grăne 
a’l abate de la alte ţâri, Darbl 
Înscenase urcarea, care a asigurş 
apoi ţării şi armatei imense can» 
ţâţei de făină şi păne.

Dar numai un Dablay, cu mij 
loace proprii şi având Increderei

>... 
ilijâj
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a ImpSratuţuI, putea să ga- 
succesul; căci el ftnsuşl era 

ttarul a 1 2 0  de mori în ţară,, 
ii după căderea lui Napoleon 
fjly rimase puternicul industrial, 

politică nu se mal amestecă, 
xjlilay era născut la Anvers la 

pin vrie 1794, iar In timpul 
sută de zile, In cari a apus 

Iţerloo steaua lui Napoleon I, 
arvit ca voluntar. La 1816 
(părintelui sfifi In funcţia de 

listai la E trichy. Mal tărziă 
jlocepu negoţul ou grăne şi 
kceasta introduse ameiioraţiun! 
pate în fabricarea fâineî. Sis- 
J lui Darblay Introdus In meş- 
L| morăriei fu răsplătit cu ma- 
ledalie de aur la espoziţia de 
ftidra din anul 1851. Odată

S; ,dant de batalion al gardelna- 
ţ şi membru al consiliului de 
Ument din Corbeil, Darblay 

I de la 1852 încoace membru 
legiuitor, ales la Versail- 

■azor al Băncii de Franţa şi 
Mitului fonciar, membru al 

de comerţ di a Paris şi pre- 
|t al societăţii agronomice din 
p et Oise. La 10 decemvrie 1850 

ordinul legiunii de onoare 
8  deveni ofiţer al aceluiriit 
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?
iare Contractului Regiei Mcnopo- 
ilul Tutunurilor din România.

ivi'cine a citit numerile noastre pre- 
IjÎte şi a auzit de resiliarea contractu- 
ftonopolulnl tntnnnrilor, 'şi afli zis 

K t ,  avem o mare şi gravă ces- 
«Poe Tfsolvat.
, avem o mare şi gravă ccstinne fi- 

ilrj de resolvat, şi in astă dificilă po- 
p, toţi simt că concursul sincer şi 
kt al oamenilor compttinţi şi al tu- 

|| romanilor in genere fără distinc- 
de culori sa ii de partid, este mal 
le căt trebnincios io aste momente 
^amărăciunepentru ţara noastră,căci 

b'o  spunem îndată, că aceace sun- 
emaţi a resolve, nu este o cestiune 

itb, care interesă numai nn singnr 
politic sad nn singnr partit, ci fi- 
|e unei ţări întregi, 

fina tutunurilor a cerut resiliarea eon
ii. Canzele acestei cereri de resi- 
ititorii noştri ad putut vedea sincer 
itrate prin ultimul nostru număr, 
sale fiind legitime, şi cererea de re- 
a regiei nn ponte fi de căt dreaptă, 
t fapt ne deschide trei căi:

[A accepta resiliarea şi a înfiinţa re
tezelor asupra cnlturel şi importa 
tntnnnrilor.

|A respinge resilierea şi a ceda con- 
prin licitaţinne unei alte companii 

noptal actualei societăţii.
|A a acepta resilierea, a modifica le- 

onopolnlni şi a face din actuala ra- 
i» regie co-interesată aşa după cum 
| In Italia, pe baze mal practice insă, 
limpezi in Verificarea compturilor, şi 
producătoare pentru Stat. 
capătul acestor trei căi ne aflăm as- 

l'tt care din ele trebue eă urmăm 
asigora mai bine interesele Sta- 

■ f
I  d’ăntei, adică calea înfiinţare! ta- 
f  este constatat in mod «viil-nt şi do 
B de experienţa ce am făcut altădată, 
I ne dace ,1a alt sfârşit de căt la a- 

inavnţi vre-o doe trei sute de 
'tutungii şi căteva zecimi de vameşi, 
iguba Statului.
iea a dona s'a văzut asemenea, că nu 
ţaţe duce de c it  la o nonă lioitaţiune, 

aici la o perdere reală pentru Stat de 
25 milioane franci, pine intrarea iu 
ni cu o companie a cărei solvabi- 
nimeni nn o peate garanta, 

cea d’Sntăi, şi cea de a dona din a- 
căl, arătăndo-ne gnra anei inyrozi- 
prfipăstii gata a ne înghiţi de nu 

şti să ne ferim , nn ne remăne de 
esamina pe cea de a treia cu min

utului matur, desinteresat aninat in 
ine binele public, şi constatănd bine 

ne ar putea dace ea, să păşim i- 
e en încrederea că la căpătai cel-alt 
i  vom găsi nu o prăpastie, oi soln- 

4a adevărată a celei mal deficite coa
ce ni a'a presintat pănă acum, so-

lnţinnea dreaptă şi eficace d'a garanta in -< 
terasele comune şi a asigura in mod real 
viitornl şi prosperitatea financelor noastre.

Regia co-interesată a tntnnnrilor din Ro- 
măniiu Iată o combinaţiune nonă şi efi
cace pentru a înlătura o nenorocire şi a 
asigura statnlnl o resursă importantă fără 
remăşiţe şi lesne de perceput.

Regia co-interesată, este dnpă noi, solu
ţiona» practică eê guvernul şi Camerile 
romăue trebue să dea gravei cestiunl ce ne 
munceşte de atăta timp.

Regia co-interesată are de obiect :
a) A interesa pe stat in afacerile regiei, 

şi prin acensţa a’ ) face mal stăruitor in 
stărpirea contra-bandei şi a oulturei ilicite 
din causa cărora nu poate exista niciun 
monopol.

b) A nu supune pe stat la nici nna din 
chsltnelile de esploatare, dar a’l acorda in 
acelaşi timp pentru stăruinţele sale d'a 
stârpi contrabanda şi cnltora ilicită, pe 
lăngă arenda anuală, şi ana atăt la sută 
din vânzările brute ale regiei, ce vor trece 
peste o samă annme determinată; condi
ţiona dnpă urma căriia statal ar putea 
beneficia mal raniţe milioane pa fiecare an.

c) A înlesni statului, cftud acesta n’ar 
găsi oportun a pune nqoi impozite, mij
loace d’aşî procura sumele necesarii urcănd 
preţurile tutunurilor, şi apoi scăzăndu-le 
cănd tesanrnl n'ar mal simţi jena ca re '1-a 
provocat a nrca tarifele.

d) A face ca statal să aibă totdeauna la 
indemănă o garanţie solidă, pentrn con
tractarea de împrumutări saO alte opera
ţiuni finanţiare.

e) Societatea, asigurată prin interesarea 
statnlnl in afacerile sale de nn concnrs 
mal efieace pentrn stărpirea contra-bandei 
şi a cnltnrel ilicite, eşi găsesce interesele şi 
viitornl întreprindere! sale. mal bice ga
rantat, fapt çare o dispune signramente a 
opera cn :< mal; mult curaj şi a continua 
contractul.

Aceasta este in résumât, regia co-intere- 
sată.

Daci ne aducem bine aminte, d. Bruce, 
reprezentantul şi deplin impnternioitnl ac
ţionarilor regiei din Paris şi din Londra, 
propusese acnm căteva Ioni guvernului no
st ru, d'a interesa pe stat in afacerile re
giei, adică d'a transforma aetoala regie in 
regie co-intereată.

D. Brnce propunea o arendă de 8 mi
lioane pe fiecare an şi 45 la antă din vin- 
zările braţe ale regiei delà 18 milioane 
in sas.

Nn ştim dacă regia mai e dispusă astăzi 
in favoarea acestei propuneri. Aceea ce ştim 
e, că trebue s’o facem dispusă, căci nici 
o altă eolnţinne sănătoasă nn ne poate a- 
sigura mai mnlte şi mal reale avantaje 
decăt aceasta ; nici o altă combinaţiune 
n’ar pntea să scoată ţara din impasnl in 
care se află, decăt aceasta.

Să sperăm dar că guvernul şi corpurile 
legiuitoare, inspirate de nn pur şi lumi
nat patriotism, se vor grăbi a modifica 
legea monopolnlnlui şi a rezolva cestiunea 
in sensul Pegitl-Co-interesat*.

( ‘ Curierul finanţiar,).

Rezultatul alegerilor coleg. II 
comunal

Severin. — Tache Ştefane seu. St. Corlă- 
nescu, N. Barbovescu.

Iaşi, —  Dim. Rosetti, Const. Christodalo 
Cerchez, Mihail Mircea şi Telemah Cinper-
CE S C U .  '

Focşani. —  N. D. Dimitriu. Z. Kirink, 
*şi T. ’tfrăngo.

Caracal. — “ Tache Been, Ilie Brejann, 
Iancn Leoveanu, N. Bibianu. ■

Boz.SU. — K. 1. Conitantineecn, Emanuel 
Mtntfijp'cifi, (Uliţă PoenarU; Dim. Oriteann.

Tecnqî, — Constantin Racoviţă, Alecu 
Alesandrescu, Dim. Morţnm şi Oarabet Po
pov ici.

Călăraşi. — Panait Şerbănescu, Moscu 
Mihail, Iacovache Bădnlescu.

Galaţi. —  George P. Manta, P. Alesan- 
dresco, Tancu Nicu şi profesorale Scriban

BSrlad. —  loan Ooroi, Teodor Pasca, 
George Vasilin şi Iordacba Ganea.

Slatina.— N. Negreanu, Niţă Dimitrescu, 
St. Danii).

Craiova.— Tauăsache QhenovicI, N. T. 
Popp, St. Zâgănescn.

BacăQ.— George Hoeing, Iacovache Con- 
stantinin, Constantin Turbure, Dim. Ln- 
paşen.

Piatra.— T. Dornescu, Gbiţă Jorist, G. 
Colboski, N. Şoimarin.

T,-Măgurele.— Ilie Popescn, Gnţă Dimi- 
tresen Prănon Mogbiles, Anghelache D. Po
pe seu.

Fălticeni.— N. Popovici, C. Coicea, T. 
Tănase, G. Mironescn.

R.-Sărat.— P, Ciochină, I. Georgescn, I. 
Znmfirescn, I. Michăescn.

Ploeşti.— Haralambie Stănescn, Matache 
Nicolad, Nache I. Nacioviol.

T .-Jid.— George Ionescn, Matei Dămă- 
ricn, Vaeile Măcescn.

Bucureşti.— I. Ppoeopid Dimitrsscn, N. 
Manolescd, C. Bo/.innu, Dim. Geani.

Piteşti.— Mihăiţă Hegnlescn, Iancn Ste- 
fauescu Fotache Radovicl, Ghiţă David.

Tărgovişte.— Ghiţă Constantinesen,Aleen 
Brătescn, Isaia Lereeco, Dineă Bncşeneann.

Rezultatul alegerilor col. al III.
Iaşi,— Măr/,eseu, N. Rosnovann, Scarlet 

Pastia, N. Ornescn.
Bucureşti.— Dr. Sergid, C. Pornmbaru, 

Col. I. Bărnţ, I. P. Dnmitrescn.
Xenopol.

C R O N I C A

Te-Deum. —  Dnminecă 12 noembre cu
rent, Ia 11 ore dimineaţa, se va celebra 
in Sf. Mitropolie nn Te-Deom, spre a se 
inălţa rugi pentru conservarea zilelor Ma- 
iestăţei Sale Regelui Italiei, ameninţate de 
atentatul delà 5 (17) ale acestei luni.

*
Ministerul afacerilor străine. —  Un credit 

de lei trei mii şase snte s'a deschis mi
nisterului afacerilor străine, pentrn plata 
cheltnelelor de întreţinere şi locaţie a mem
brilor comisiei insărcinată ca primirea Do- 
brogeL

S’a conferit d-lnî L. L. Pognon, repre
sentante! .Agenţiei Harta* in Bucureşti, 
crucea de cavaler al ordinnlni ‘ Steaua 
României,.

v
‘ Vocea Covnrlninlni, află din sorginte 

positivă, că guvernai a numit comisari 
pentru priinrirea Dobrogel. Ca prim-comi- 
sar e numit d. N. Catarg), care va şi pleca 
imediat la Tnlcea, unde se va intrnni co
misia in zioa de 8 noembre.

Credit. S’a deschis pe seama d-lol mi- 
ministrn de interne nn credit extraordinar 
de lei 116.336 bani 68 snma necesară pen
trn instalarea serviciului telegrafo-postal 
in Dobrogea şi întreţinem Ini pe timp de 
doné luni.

Această sumă se impart« astfel .*
34,720 lei, plata personala Ini dupe bu

get, care va deservi oficíele tel egrafo-po- 
stal9 ce se vor înfiinţa in Dobrogea adică : 
1 inspector, 4 oficianţi superiori clasa II, 
7 oficianţi superiori clasa III, 43 oficianţi 
clasa III, 5 conductori • clssa III , II şefi 
de cantonieri, 30 factori clasa III şi 34 
cantonieri.

17,000 leí, díamele cese acordă acestor 
amploiaţi, socotit pe lână căte 200 lei 
inspectorului, 150 lei oficianţilor superiori 
100 lei oficianţilor inferiori şi efite 30 le! 
celuilalt personal inferior.

64,516, lei, pentrn instalarea ofiţerilor 
adică ; cumpărare de mobilier, aparate te
legrafice, nnclte, ştampile, cntil de scri
sori plată de chirii, lemne . etc., preenm 
şi pentrn întreţinerea serviciului telegra
fic şi postai In acest timp de două Ini.

" *
Statua României,—  Prin înalt decret A. 

9. R. Domnul a bine-voit a conferi d-lnl 
colonel baron Aminoff, comandantul regi
mentului 138 de BolchofT, in armata im
perială rasă, erccea de oficiăr al ordinala! 
,Steaoa României*.

*
— Calamităţile vin una dnpă alta. Dnpă 

pesta bovină oare a băntnit cea mal mare 
parte de judeţe şi a făcut imposbile tran
sportările cn bol, iată că acum comerci
anţii, ce fac comerţnl de vinuri indigene, 
sunt expuşi la cele mai mari pericole. In 
gara de Mărăşeşti stad aruncate pe câmp 
15,000 vase cu-vin, adică o valoare aproa
pe de 4 milioane. Drnmnl de fer nn pro
cură nici vagoane, nici maşine spre a tran
sporta vasele la destinaţinnea lor. Caread 
va da frigul, lichidul va îngheţa, şi o ca
lamitate nonă va isbi pe comersanţi. S’a 
arătat prin telegrame ministerial ni şi di
recţiuni acest fapt de cătră peste 40 ne- 
gnţitorl angrosişti, dar pănă acum niol-o 
îndreptare nn s'a făcut. Presa este datoare 
a rădica glasul sâd şi a cere ca una din 
rosársele de avuţie a ţărei să nn fie arun
cată preda întâmplării. Cerem guvernului 
să oblige pe direcţiunea drumulnl de fer 
a da comerţului mijloace de transport. Ţara 
a plătit seo mp acest servicii! şi este in 
drept a cere ca să poată fi servită la timp.

(Vocea. Covnrlninlni.

O executare curioasă. In urma unei jude
căţi, ce a avnt loc intre d. loan Ghica 
proprietar al moşiei GherganI şi episcopal 
de RSmnic, administrator testamentar al 
moşiei Mavrodinnl, vecină cn Ghergani; 
d. Ghica a câştigat (bine sad râd, aceasta 
nn ne priveşte fiind locru jndecat) drep
tate.! ; hotărîrea rămăind definitivă, d. 
Ghica o pnne in executare. Un portărel 
merge in faţa locnlni şi dă d-lnl Ghica 
pămăntnl câştigat.

Pănă aci lncrnl ar părea foarte regalat; 
întrebarea insă este din a cui stăpînire 
s’a Inat pămăntnl? din acea a Episcopiei, 
saii no.. Pămăntnl a'«d luat din posesiunea 
ţăranilor, fiind el proprietarii Ini ăncă de 
la 1864, epocă pe cănd se zice că ăncă 
nn începuse procesul. Stranie dar şi tur
cească dnpă noi este eşecutarea acestei 
vestite hotărâri făcută tn contra ţărani
lor străini de proces. Facem apel la tot 
omnl de bine a lua apăraroa cansel aces
tor nenorociţi care al! rămas pe dramuri, 
fără o palmă de pământ prin faptoi că 
fără să fie judecaţi aii fost espropriaţl.

»Cetatea*.
*

V i accident regretabil. —  In seara de 29 
octombre şeful poliţiei din Tărgovişte fo 
vnnnţat, că pe nliţa mare nn sergent a- 
nume Nicolae Tănăsescn ar fi înjunghiat 
pe cetăţeanul George Rom an, care este 
in pericol fiind rana foarte gravă. D. 
Poliţai pe dată anunţă pe procurorul care 
imediat insoţit de şefa Poliţii, dedoctoral 
oraşului, d. Stef. Negoescn comisar comunal 
şi d. Ângel lonescndoctor al plăţii, pornesc 
in faţa locnlni,ora ănsă fiind prea inaintată 
şi distanţa prea marein nepuainţă de a 
găsi o birje d. şef al poliţii proenră che- 
sonnl pompii de foc, in care plecară on 
toţii. In dreptul caselor d-lui Androneecn 
portărelul, cbesonul se rnpe şi toţi cei a- 
flaţi inti'ănsnl sunt trântiţi la pământ; 
procurorul apneat sub roatele trăsnri doc- 
toru oraşului 'şl ecranteşte n ana, comisa
rul 'şi sparge capnl iar doctora plaţii şi 
poliţain se fdrelesc, primarul la oebin şi 
cel de al doilea la cap. Dintre toţi aceştia 
procnrornl şi doctoral oraşnlu! al! fost mal 
grei! aţineţi abia dnpe 5 zile de snferinţe 
ad părăsit patul. (»Cetatea*)

*
»Steaoa României* din Iaşi puns snb 

ochii cititorilor următorul fap t:
Societatea rasă a Cruceî-RoşiI solicitase 

de la primăria de Iaşi nn teren spre a 
construi o baratei pentrn 70 bolnavi.

Primăria a acordat terenul necesar ca
rele din nenorocire mal in nrmă a fost 
reennosent ca nefiind proprietatea sa, ci 
proprietatea d-lni Castano.

Am pntea zice, iată o Primărie care nn 
cnnoaşte dreapta sa proprietate dar tre
cem cn vederea, şi urmăm mai departe cn 
părerea.

Societatea, feţă cn adevăratul proprie
tar, plecă capnl, nn zise Primăriei nici 
nn cnvănt pentrn faptul săă se învoi cn 
d. Castano spre a’ i plăti o chirie pentrn 
teren nl acesta.

Cătva timp mai nainte do plecarea din 
Iaşi a Crucei-Roşi, dnpă propunerea dele
gatului rus general principele Drntzboy, 
s'a decis de către cei in drept ca baraca 
a căria constrncţiune a fost costat peste 
40.000 fr. se fie dărnită urbei Iaşi in 
semn de recunoştinţă pentrn banele sale 
procedimente cătră Crucca-Roşit.

An treent mai mult de donă Icni, fără 
ca mnnicipalitea se fi dat vre un respnns 
că primeşte sad refuză acest dar, de şi o 
asemenea acceptaţinne, departe de a-I o- 
casiona vre o pagubă, din contra ’I pro
enră nn folos, dacă ^u  altnl cel puţin 
preţnl ce ar fi lnat primăria din vânza
rea material nlnL

In fine, dnpă donă luni de aşteptare şi 
de matură reflecsinne din partea primaru
lui nostru şi a ajutoarelor sale, primăria 
făcu cunoscut ca se catadicseşte a priimî 
darnl oferit de Cruce-Roşie.

Nn facem o cnlpă primarului celei a 
doua capitale a României dacă nn exce
lează in stilul sead diplomat, dar ne cre
dem datori de a observa, spre a salva dacă 
nn altceva, cel puţin bana creştere a con
cetăţenilor noştri, că oraşul Iaşi mulţu
meşte şi exprimă recunoştinţa sa societă- 
ţei, (Tracei-Roşie pentrn ofranda ce i-a 
făcut această înaltă inatituţiune de uma
nitate şi caritate

Orăşenii roagă pe societatea Cracel-Ro- 
»ii se binr-voeaecă a scuza pe primar dacă 
pan astăzi n’a publicat prin monitor sad 
prin foite oficiale acest dar făcnt Iaşilor.

Redacţianea ar fi prea fericită dacă lu
mea n'ar judeca urbanitatea orăşenilor Ie
şeni dnpă acea a primarului de oraş.

Un cetăţean din cnpitală ne trimite şti
rea, că primăria a lnat iniţiativa pentrn 
dărâmarea magherniţilor din tot cn rinsa 
capitalei şi ca aceasta a vrut să înfrumu
seţeze oraşul.

Dtr snb aceasta îngrijire părintească <e 
ascunde o spccnlaţiune infernala !

Tot central capitalei este încă împănat 
cn aceste magherniţe, insă sub o altă for
mă, şi oricine voieşte a şi o menţine, plă
teşte căte-o snmişoară fixată dela locul 
competióte ca o taxă neprevăzută in nielo 
lege şi percepută fără formulităţî.

Snb masca de-a îngriji pentrn prospera- 
rea capitalei, dd. dela primărie şl-ad creat 
nn venit particolar.

Avie alegătorilor!

BIBLIOGRAFIE

N. Creţulescu. —  Anatonia de a 
criptivi. Voi. I Osteologia, Arlhrolo- 
gia, Miologia.

Pentru completarea volumului I a 
acestei Anatomii, mal mijlocind în
târziere cu publicaţinnea intregel 
Miologil, s'a crezut avantagios, mal 
cu seamâ pentru studenţii in medi
cină, a se pane la dispoziţiunea pu
blicului partea din acest volum pu
blicată până acum, şi rare conţine 
Osteologia, Arthrologia şi parte din 
Miologie. Va fi lesne in armă ace
lor cari işl vor fi procurat această 
mare parte din volumul 1 . a şi-lfi 
completa prin restul Miologie!, iuda- 
tft-ce va lua sf&rşit publicuţiun ’a el.

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

Enrico Croce. — La Romauia 
davatUt a lt Europa. Firenze 1878. 
Broşură 80 mare 50 pagine.

M ărie X izct.— Romltniu— Poesus 
roumaines. —  Volum de lux, ediţie 
medievală, tipărită la Bruxelles.

D. Cornişa şi Eugen Brote. —
Calendarul bunului econom pe anul 
1879, cu mal multe ilustraşinnl in
tercalate in text.

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

.Soli* şi .Haben" saâ Ceşti li
nca Ovreilor in România, Studii 
politic şi social de Ion Slavici.

Dr. Barbn Constantinesen —
Limba şt literatura {imanilor din Ro
mânia.

G. Slon. —  OperUe principelui 
Contemir, tipărite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brânco- 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de un glosariă. Preţul 3 1. n,

C S. Stoicescn şi D. St. Căli*
nesen, profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofie, Manual de sintaxa ro 
mână, pentru şcoalele secundare, e- 
diţiunea a dona.

A eţit de snb tipar ; Igiena sin
gurul manual elaborat conform pro • 
gramel oficiale pentru şcoalele se
cundare. De vânzare la librâriele 
din Bucureşti şi Graiova.

NB. Această carte este de reco
mandat şi familielor.

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

Irimia Clrcft. —  Gramatica lim-  
bel Române.

Conform notificării a binronluî principal 
de loterie Isenthal Co. in Hamborg publi
cată in ziarul de azi, tragerile loteriei da 
bani germană se inerp la 11 Decembre a. 
c. Considerând participarea estraordinare de 
care se bucură această loterie in ţară, cre
dem oă notiţa de faţă e de interes.—Gu
vernai Hambnrgian garantează că pănă 
ecnma pentrn plata esactă a tntor cişti- 
gnrilor cn toată averea Statnlnl. Fiindcă 
Hamburg dnpă cam e onnescntse enumere 
intre oraşele cele mal bogate din Germa
nia, apoi negreşit oă asignranţa ce oferă 
e destul de suficientă, şi putem deal re
comandă pe această loterie de stat ca 
solidă.
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T O N I C  S I  F E B R I F U G .
Acest vin Inlocuiesce cu fol s tdte preparaţiile de cbinehint. «E.to un pu

ternic tonic,!— ţiice d. profesor Ilouchardat, membrul academiei de medicină din 
Paris: luat înaintea m.in că roi, tnlesnesce mistuirea." — Vinul lui 0. Seffuin este 
un preţios ajutor saO ca tn/ă'itor In convalescenţe, lipsă de sânge, sleire, slăbi
ciune senilă, anemie, lipsă de pofta mâncărel, digestii dificile, etc, sdtt ca antipe- 
riodic pentru a tăia frigurile şi preîntâmpină Intdrcerea.

Paris, Farmacia O■ Seguin, No. 378, Strada Saint-IIonor/,
Dcposit în Bucureşti la farmacia d-lnl I. W. ZOkNER.

ADEVERATE INJECTIUNI SI CAPSULE
I C O

F A V R O T
Aceste Capsule posedă proprietăţile tonice a Gudronului adâogate pe lăngă ac

ţiunea anti blenoragie« de Copahu. Ele nu oboscscu stomahul şi nu provocă nici 
diaree nici greţă : constituescu medicamentul prin escclenţă in tratarea bólelor 
contagióse a ambelor secse, scurgeri vechi seú recente, catare a beşicei şi curzc- 
rca fără voie aurinului.

Pe la finele tratamentului, şi când ori-ce durere a dispărut, usul 
INJECŢIUNU RICORD

tonice şi astringente, este miijl locul infailibil de a consolida vindecarea şi de a 
evita ¡ntércerea.

ADEVERAT SIROP DEPURATIV
R I C O

F A V R O T
Acest sirop este neâpart pentru a vin deca cu deseverşire maladiele pelei şi pen

tru a sfirsi de a curaţi sângele după un tratamentu anti-sifilitic. El feresce detote 
accidentele ce pot resulta din sifilis constituţională.

Publicul, trebue a lepăda, ca contra facere periculdsâ tote medicamentele 
RICORD, care nu voru purta sigliulu C. FAVROT.

DEPOSITO GENERAL.— F* Favrot, 102, strada Richelieu, in Paris ; In 
Iassy, Racovits, Konia; Bucurescî. Rissdorfer, Zumer, Theil; Galatz, Tatu- 

seschi, Marino Kurtovich; Braila, Petsalis, Kaufmes; Crajova, F. Pohl; 
Plojestl, Schuller; Barlad, Brettner, şi in tdte farmaciile.

S I R O P  s. V J N DE

Q U I N Q U I N A  F E R R U G I N O S

GRIMAULT & C "

B  iâ /
Philadelphia l#7G

Med iranienii fonici, febrifmji9 
i epuratori şi rrronst it uan(i

VlKN.NA 1873

Do mulţii timpii, cfiimiştM §• 
iinv.7i.i{ii «’au In^mlat J d’a grVwi 
u;l combinare cc medicii dorescu 
cu ard6re şi care arii pulo.i por- 
mitte lintrebuinliiiva eoneti ni
meri 16 a Ferulu • cc este clemcn- 
tulu principalu ulii ietng#hiî nos
tru şi Quinqalna care '»sto aî in- 
telo tonicii şi febrif'iirin prin ox- 
cellenţă.

D. I). Grimault et C'*« au corn* 
pusu subit! forma do Sirop şi do 
Vin, unu medicarnouiu care rc- 
solv.l problema p«1n;l la complecta 
■«atisfacţiune a corpului medicalii.

Siropul • ost' spccialmonto rc- 
commandatu pentru copii tineri şi 
damele delicate.— V inul', pre
parat u cu vinii vechiii şi eone- 
rosfi de Malapi, este luaţii de 
prefereaţă do către pors^ncle mari. 
Amcndouil conţine Phosphatul' 
de fer care oslo cel ii mai esti
maţii dintre medicamentele fer
mei noss.se şi Quinquina galben 1 
regal , care est? cetii mai actifu 
dintre quinquinile şi conţine cea 
mai marc cuantitato de sulfatu 
de chinină şi principuri tonice.

Siropul î si Vinul 1 de quin
quina ferruginos de Grimault 
& C'% suntii prcserirc in totii de- 
una cu succeau, in tote maladiile 
datorate anemie', ins rlcirer 
săngelu . VA suntii tonici, febri- 
fii(ji,reparntori şi reconstit uanţl; 
eî comhaltc utonin stoinachulul 
şi a intestinelorn, provenită lie 
d’uă ren alimentaţiune. d uă şe
dere nretnngitA in ţerlcd1dnn\sse 
şi h *mcde, sau fie resultatulu fri- 
qh rifarft inlermittente sad ar.nle: 
a diurrhel rebelle sa ii a convales
cenţei de lungi maladii. In tote 
caşurile unde trebue oxciUit"! pofta 
de vitlncnre, prevenirea aci'O&si- 
loru febrile. combattcrea Âml-tei
lor ii nortnrne, redarea cornii1 ui 
bolnava principurile alterate sau 
perdute, susţinerea biitvnnitovfi, a 
femeiiloru delicate şi a copiii teii 
debili, aceste două preimraiiuni 
suntii in totii dc-una in iu una te.

• Mnopir.fi FKii 'fiiüos de Grimai t.r este 
•in» (lin pr*p u*.*>(iiinile plmrinnceitUce dlu 

!,ine riMisiio. .mil niedioamentü . r,,;U»';s iiiir'a.lev.i1 ü sci'njilifû . produ- 
can«lii re-uliaifl.» iiuiliiî mni rapide de eâuï 
•v*||c I- lie lürirtf i|lnnl ferrmriimssè dln
pu . r u  u-i.pc.i H-fi-lû SC nlia resolvritü

»‘.Ii- >i t tl'pr, p -iij.-à de nmllu 1 i i-pu
1 ,|;l : d'n nd'i.ln cr»  frmilfl si <|ninqnina, 
n,'^ ,l douf .-i fi'uji d’u i aciivit i'e remnrea- 
biià. auliiû ua r»rnA p îiculâ Iw-lna vilorü, • 

VINCENT KLETZINSKI,
Prr.fe<sor .),• -irm io. Kvpertû alù tribuna- 

|.*lorn. rTtdiid-«! ni A npitnlulul impérial 
çi rc„'.d de Wlcdcn (AiMtiia).

. . . . .  p  (V|ll V • • / o r . i o i i i *  i | i * i  i O ' U l K l i r i o
n»»llp m i feri *il»» in ca-iii île de dmjtcpnie* 
c/i ori.a-T. nmpiiorrhpfl. UemotrUngie. leu- 
cn. rhf.1 . ,'■ »./•/r/ ti/jiImUle, üinbeliï si in tôle 
cir unde este nc.-o-.snriù <]’a ridiea
G"* *m»Iu ,vul.ii si d'a rosiiini «ânc^lulprin ipurtle eolio alterate «nA pe-dute •

pnslamonte re-uiltatele

l pe
D' ARNAL, 

Medican lin pen torului.

• AmA forto ninitA a vf mulţumi pentru 
exoellenta D' nrepmţlune cu ferA ?i quin- 
qnina, m’aintii /â--iifi F6rte bine prin luarea 
et in do«*e de uA Imnuri intre ambele ro- 
paMurl, fi compteţJA a reîncepe uauIA. •

O* baron oe l a r r o q u e , 
Cavalerii de la Legiunea d’lionndre.

« D. Ler.... in etate de p'itru (joci anuf, 
attin*A de dyspepsia cu debilitate, nalu'enţA 
stmna -alâ şi vcrsllu»! trequente. nu toaiQ 
supusA unulut OnaociaKl peru oixfcsu ; 
dupe cinci i.nre ()ere qiUo. binele aâ fosu'i 
dom nimţih.lQ. forţele, pofta de m&ncare, 
vewlia roveniau. l)upe dntift Iun! d'intre- 
hiiiiitaro 'n medica emulul, D. I*er... au 
foştii cu totulu curarisuita, a 
Bulletin generăl de Ihernpeulică din Psrin.

• AoP-ufi prefiri raţiune, care permitte a*se 
da bolnavilorA două medicamente impor
tante subtâ uA for ni plAcutA, este l. >rle lesne 
de dlgeratA. •

O *  C h a r r i e r .
ŞefulA clinicei de la Facultatea din Paria.

• De la 18’iA, intrehu’nţ -ţjil cu successú 
StROPirnl r»K yriNyi m  Firnni oiNus iik Gri- 
mai lt si ‘IA considerA ca uâ Innovajiune 
forte fei idt&. •

O '  C H A Ç S A I G N A C .
Chirurg al A Spitalului Lariboi-miere. Paris.

• A<-o«tii medicamenta in tota «lé-un.i bine 
P'imita de cât re bolnavi, mi a fi dai fi in totú 
a—una resultaturile celle mai avantnizifisse 
dintre ••oile ce ne putea adesta de la d >ul 
clemenţi oare il fa.-ù basa. •

O’ HERVCZ DE CHÉOOIN.
Membru de la Academia de mederink 

din Paris.

• Guslnlû lui plfccutd, esemplO de or! ce 
navf.ro neplnoulft n ferului şi m »1 illes^u în
lesnirea cu care » c i l i  prepar;.Ji'ino ente 
s ipp u-i.ilà du jţ(re l'()limvii cel mai dHi - iţl. 
f .cu dfn ea un A medicamenta at&tA d‘efllca- 
rifi precuntA plicutil.

O '  M O N O D .
Chirurgalû spitaletorO dln Parin.

La Paris, cassa 11 III M A1" LT et C1*, 8, rue Vivienne.
Şl IN PRINCIPALELE PlIARUACIi DIN FRANCIA 81 DIN STREINÎTATK.

ARSE MI AT de AUR
Dinamizat de Doctorul AD0I80N

Aceat preţinos reconst.ituant, datorit comb nării a d fi raedi- 
camf-n'e eroice, combate victorios Anemia si Bâtele sistemului 

nervos precum şi Lipsa da sânge.
Mulţumită proprietăţilor t ni ce şi prontitudinel acţiunii sale, nare rival contra slăbi

ciunii organismului ce resultă din b6'e lungi.
Flaconul 6 fr. Farmacia GEL1N, No. 38, uliţa Rochsohouart şi la principalele fa-macii, 

Trimis franco.
Deposifc în Bucureşti la farmaciile d-lor ZQrner, BisiiOrfer |i la d. Ovessa, droghist.

i Toţi sc!& ce medicament precios este gu- 
I dronul In caşurile de bronchita, phthisia, 
| catarrhe, guturaiurl şi In general tn contra 
afecţiunilor bronchelor şi plămânilor.

Pin nenorocire, mulţi bolnavi cărora a- 
cest product le ar fi util, nu'I Intrebuin- 
ţ(\lî, fie din causa gustului seü care, nu 
tutulor, le este plăcut, fie din causa neca
zului ce le dă preparaţiunea apel de gudron.

Astăzi, gra^iă ingeniósel idei a D-luI 
Guyot, farmacist la Paris, tdte repugnan 
ciele, mai mult séii mai puţin justificate ale 
bolnavului, ad Încetat de a esista.

D. Guyot a parvenit a Închide gudronul 
sub o cdjă subţire de gelatină transparentă 
şi a forma nesce capsule rotunde de mă
rimea unei pilule. Aceste capsule se íaü In 
momentul de a se pune la masă şi se In 
ghit fórte lesne fără a lăsa nici un gust. 
îndată ce aü ajuns In stomach, cója se 
disolvă, gudronul se emulsionézá şi se ab
sorbe repede.

Aceste c ipsule se pot conserva in delung. 
Ast-fel In cât, lntr'un flacon Început-, capsu
lele cari remân Îşi couservă totă eficacitatea 
lor, chiar dupe mal mulţi ani.

Capsulele lui Quyon cu gudron oierâ un 
mod de tratament raţional şi care nu costă 
mal mult de ţlece séil cmci-spre-jlece bani 
pe \li şi care scutesce de Întrebuinţarea 
ori cărui fel de ceai.

Ca ori ce product bun, capsulele Iul Guyot' 
aü 'lat nas ere la numeróse concurenţe. D. 
Guyot nu pote garanta de cât flacónele cari 
pórtá pe etiquetó semnătura sa imprimată 
In trei culo i.

Capsulele Guyot se găsesc In România 
la mal tote farmaciele.

m e r s u l  t r e n u r i l o r
PE LINIA

/

B U C U R E S C l - G I U R G I U  ( S m â r d a )
Valabil  de l a ‘ Î oS35w " k 1 8 7 8  pana la  noi dispositti

BU CUR ESCI-GIURGIÜ GIUBGlt-BUCUKESCI

Tr. Ho. I 
Dimiaăţa

Bucurescî . . Plecare 9 15
J ila v a ..................................9 27
Sinteştî (Halta) . . . 9 33
Vidra................................9 43
Grădişte (Halta) . . . 9 52
n . . .  Sosire 10 01Comana p , Ciire 10
Bünésa...........................10
P r& teştî.......  10 53

. Sosire 11 15
, Piteare 11
. Sosire 11

11

Giurgiü 
Si mir du

25
35

Tr. Ne. 3 
1ère 

5 05 
5 17 
5 23 
5 33 
5 12
5 51 
O 01
6 29
6 49
7 05 
Sért

âmisÿi-ÿi

Tr. Ne. 2

Smârda
Giurgiü

Plecare
Sosire
Plecare

Diminiţa 
9 05

Frăţeşti
Bânésa
Comana
Grădişte (Halte)
V id ra ..................
Sluţeşti (Hdlta) 
Jilava . . . . 
Bucurescî . . ,

Sosire
Plecare

9 16 
9 39 

10 03
10 13 
10 18
10 31 
10 39
10
11

48
05

Dimlaé|a

T r . t jy
Dup- n
4 T i*

î î >
5 H& y
6 J  
ti i
ti 4 , »  
ti )

o [ y j
8.1

M A R E  S U C C E S .

V E L O U T I N E
este o

FAINĂ DE OREZ
de o deosebită specialitate, fóre fiuă, ne- 
siniţibilS, preparată cu liismut, şi posedă 
calitatea cea fericită , a da feţei omului.

FRKSC1TATEA NATURALĂ
a tinereţel.

C H .  F A Y ,
Parfumeur la Paris, 9, rue de Paix.

Deposit în Bucurescî la farmacia d-loi
F. \V. Zumer, şi la d-uiî Appel A C ie.

PAPIER WLINSI
Alare e suco s al acestui nemedid se da- 

oreşt- proprietăţii sale de a trage afară 
din corp irit ţinnea c >re tiude tot da-tn i 
a se fixa asnpra organelor osen ţin e a vi - 
H ; o! deplasezi .ist f  1 răul făiăid vin
dec rea nşoră şi promptă. Cel d’intéüí meJ 
dicl o recomandă ca deosebi:e contra gu- 
uratului, brotichitelor, durerilor de gât, re
ni atisnu lor, durerilor. Întrebuinţarea el e 
fó.tesimp'a: una sa ii done aplicaţiuni sunt 
de ajans cele mal de multe ori şi uu cau
sase de cât o nAncărime nşoră. Se găs şte 
in tote f  .rmaciele.

A SE FERI DE CONTRAFACERI 
lu Pari", la D. Wi.-siiu mede Seine 31. 

Deposit la far maci. d- ui Ziirner in Bjcn- 
reşti, Calea Victoriei şi la aiţ’.

Bonbóne de plante

CONTRA DURERE1 PEPTULU1

L E G A
A. CU UNIA DE NORD.

I. Trenul No. 4: Ca trennl accele
rat No. 1, la ora 8 şi 15 minute, sera 
la Brăila-Q.latz, Roman, Inssy-Suceva,
Vi« na, Berlin, Paris, Pcti rsbnrg.

II. Trenul No. 1: Cu trennl accele
rat No. 2, car» soseace din Vi na, Lem
berg, Suceva, Roman, G .laţi, Brăila, la 
ora 8 şi 30 minute dimineţa.
III. Trennl No. 3: Cu trennl No. 6 

de călători care sos s e din G daţi şi 
Brăila la ora 4 şi 30 minate, dopa 
ameijă-fji.

T U R I
B CU

1) Sosind 
Miercur

2) Piecand de iu tt.orgiQ in jos 1 
Meircnri şi Vineri cu Trennl No. q g

3) Ple< and de la GinrgiQ in sos: Mp| 
V iu -ri şi Duminică ca I renul No. H i

\) Sosind la Giurgiu din 
Vineri şi Diimiueuă eu Tren«

NB. La gara Filartt se vând i ■  
pentru vapóre, pentru tute staţinni'e 11| 
până la Viena şi in jos până la Ciil

L o t e r i a  ş v r m a n ă  d e  b a n i
Tragerea la 11 Decembrie anul corent s. n.
Guvernul Ham rgian, conform deoiiiuneî dio 10 Octombrie 1878 a aprobat din nou sceeti 

mare loterie de ua-il, prin armare aedstă loterie ecittănd de 100 de ani are loc acuma l| 
a1 275-lea de ort. Controla guvernului Hamburgian nu priveice numai pe emisiunea JosalfH 
ci se întinde şi supra trageri or oferSndu-se ast-fel fie-căr ¡1 din tdte puntele de vederH 
«siguranţa cea mal suficientă. Şi pentru plata fsactă a căştignri'or guvernul Hamburgiaaţţ 
gar-mejă cu tdtă averea Statului. A 376-lea loteria germană de bani conţine numen 
82 600 lose (de la No. 1 - 83,600) şi conform programei oficiale de tragere 43,600 fose trtf 
bu ac să fie trase cn câştiguri negreşit, şansa de câştig e dară fdrte Însemnată căci mii 
mult ca jumătate a tutulor loselor esistonte trrbuese să câştige. Ciştigul cel mal majl 
care e de făcut in caşul cel mal fericit se urcă la

5 0 0 , 0 0 0  L E I  I s T O I
deosebit de acénta 

1 à franci 333,333
mai snnt de făcut

1 à franci 166,666 
1 à franci 106,666 
1 à franci 80,000 
1 à franci 66,666 
l à franci 53,833 
1 à franci 48,000

3 à franci 
1 à franci 
6 à franci 
6 a frânei 
1 à frarcl 

24 à franci
2 à franci

40.000
33.333 
26,666

20.000
16,000
13.333
10,666

Lrmătoreie premieri mari :
3 à franci 8.00(1) 

31 à franci 6,66é 
61 k franci 5,333 f

4 à frarcl 4.0001 
304 à franci 2,666 :

3 à franci 2,000

c

(SPITZWEGERICH)
pentru vindecarea bólelor de plăm&nl şi 
de pept, tuşă, tuşă măgărdscâ, r&guşdlă 

şi flegmélá bronchială.
Planln cos nepreciabilS, care pro

duce natura pentru binele şi vinde* 
curea omenilor suferinzi, conţine 
ntr'tnsn secretul până astăzi Încă 

nelămurit, a da alinarea grabnică şi 
sigură pelel infts- _ 
mate ale fie mei, 

e nodului sîtle-

şi mal multe «ute câştiguri de Lei ml 1600, 1338, 666, 460, 333, şi 266 etc. etc. In tot 
conform menţi n urei de mal sus 42,000 câştiguri. Tdte 42,600 de câştiguri so trag lJ 
secţiuni de trageri cari se succed repede. Cine doresce a mal part ci pa la aedstă loterii gram i 

didsă trebue să transmită înainte:
L ei n oi 48  pentru i lo s  în t r e g  original 
.  « 24 .  j  DIB S ta te  los  în treg
•  « 1 2  «  un S fe r t  lo s  orig in a l

şi va priimi al unei losele comandate la original. Observăm încă odată insdirs prin acest: 
că preţul leselor e oficialmente bo ârlt şi că noi nu espediăm nici promese, bilete de participai 
nici veri o altă efectă de loterie int< njisă ci numai 1 suri rnginale p>ntru cari Stătu 
garantu4â şi cari sunt învestite cu armările Statului. Jumătăţile şi sferturile de lose sun1 
asemenea losurl originale.

Costul loselOr comandate se pdte transmite in bilete bipotecare române sdă In poliţe'tr t 
asupra oaselor de bancă francase, englese şi germane. Fie-cărei trămiterî de lose 11 ală 
i urăm gratis şi programa oficială a tutulor claselor, şi după fie-care tragere espediăm p 
dată fie-cărul posesori de lose lista oficială a tragerii de unde se constată resultatul tra 
gerel esactamente. Sumele câştigate >ă achit de noi imediat după tragere sub controla 
guvernului. S<ăm in relnţiunl cu osc de ba.că din dte piiţ*le României şi -untem dec 
in poslţiune de a putea plăti căşti<-ătorilor, sumele căşt:gate In domiciliu) lor seu in oraşd 
cel m I apropiat şi chiar In soiul de monedă ce ar dori lăştigătorl.

Tragerea urmând a se începe deja la 11 Decembrie a. c. s. n. rugăm a adresa comande] 
grabnic şi direct către -.

Bin root principal de Loterii
J S E N T H A L  & C«-

Scrisori din România sosesc Ii 
italienesc , englezesc©, grecesoe

Hamburg (Germania.)
Hamburg In 70 ore. Corespo dăm românesc«, franţ *s»ser"î s

V,
julul fi a‘ sist -mel gîtlcgcî, şi prin acesta gribesco 
vindecarea cât se pute mal iote a acestor organe 
nbolnăvite. Fiind-cl noi garantăm la fabricatul 

nostru pentru amestecarea carată de zahăr şi plante 
de pept ( pitzwegericli), rugăm a observa bine mura 
noştri de coraerciâ înregistrată la autoritatea comre- 
•ială şi iscălitura pe cartonul, căci numai atucea 
ra fi adevăratul nostru fabricat.

Victor Schmidt & Söhne.
Fabricant c. r. priv,, VUna, Wieden, AUeegaue

Singurul deposit pentru totă România la d-nu 
OXJîmTAV RIETZ, la Stucul alb, Strada Carol în 
Bucurescî.

A 3 S T X J 3 S T C X T J

B

Institution Française et italienne
Dirigée par MESDAMES MAZZANTINI

9, Place d’Azeglto, FLORENCE.
Ces D a m e s , nyaht qu itté  ha F rance leur patrie  après la gu rrejF». 

70— 71, o n t  fondé à  F lorence en 1878 une In stitu tion  F rançaise e t m  'j 
lit-nne qui jo u it  de l'estim e générale , et où  les jeu n es filles r e ço iv ll 
une in stru ction  aussi solide que brillan te . Les d irectrices é ta n t m uil l| 
du diplôme supérieur e t  secondées par des professeurs d istin gu é! . ' 

Dans cette In stitu tion  ren se ig n em en t est divisé en 2 cou rs: caftE* 
élém entaire e t  cours supérieur. Chacun de ces cours com prend 2 c la n »  
e t  chaque classe est divisée en  plusieurs sections. Selon son aptityH  
l’é lève  peu t changer de section  2 fo is par an.

Le prix  de la pension  pour les in ternes est de 1200 frs. par anJiHi 
com pris  la m usique, le  dessin e t  la danse.

In 4io& de 11 Noin brie ale corentel la 
11 ore de diuiiueţă se vii du prin licitaţie 
in sala Onorab. Tribunal Ilfov Secţia III 
Moşia Coeni din districtul Ilfov pisa Olte
niţa. — Calităţile aci-stl Moşii saü publi
cat în Monitorul oficial No. 146, din anul ——- . . . , , , .
1878. — Doritori să se presinte la Tribunal J " U1 o n t v isite  1 In stitu tion  person ellem ent e t  où  on  peut voi le pW 
spre a licite. (813—0) f pectu s déta illé .

Des renseign em en ts on peut avoir  à  l’ im prim erie  Thiel à WeB

Tipografia, Thiel à Weisp, Palatal .Daria*


