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legatul frances şi cel en'gles. !). Thorue; 

delegatul Bondkolderilor roşi, a sosit.

Tribunalul civil de Ilfov, secţia I, a 

pronunţat sentinţa sa iu afacerea semina

rului Nifon. Orerea profesorilor destituiţi 

de administratori s a admis in sensul că 

va trebui a fi reintregraţi in funcţiunile 

lor şi că d. Şeicaru să fiă ^confirmat ca 

administrator al seminariului Nifon.

Execuţiunea provisoriă, ce ceruseră pro

fesorii, a fost refuzi ă Nici uni din părţi ne 

fiiind mulţămită, se va face apel.

D. Vasile Alecsandri a sosit ieri dimi

neaţă la Bucureşti. Marele nostru poet, pre

cum spune jGazette de Ronmanie< işi pro

pune să petieacă iarna in străinătate, in 

insula Zintbe.

I N F O R M A T W N I
D. Louis Basset, secretarul M. S. Rege- 

s’a întors din concediu săaibăti seară

Ca suceeior probabil al baronului de 

Haymerle In ministerul afacerilor străine 

se desemnează d. de Kalay.

Situaţia in Africa australă

Nou*ăţile ce vin din Pretoria nu 
sun! deloc asigurătoare, spune „Ti
mes." Ceşti unea relativă, la tractatul 
cu Engliera s’a redeschis. Tractatul 
era făcut intr’un mod care să consli- 
tue ultimului. Volksraadul poate să re
fuze de a ratifica convenţii, dar, zice 
„Times,“ pe propriile sale riscuri. O 
lună de reflexiuue ar putea modifica 
in mod considerabil ideile Bijrilor. En 
glitera trebue să se ţină pe lăngă ter
menii convenţiei» şi cănd Volksraadul 
va fi convins că aceaste liotărire e 
serioasă, el va fi dispus să examineze 
din nou cestiunea intr’un spirit mai 
rezonabil. Englejilor le-ar părea reu 
să reinceapă resboiul.

Căt pentru Bori, ei s’ar bale, nu 
pentru a-şi că şti ga independenţa, căci, 
afară de căte-va rezerve neinsemnă- 
toare, ea li s’a oferit, ci pentru oa
re-cari modificări la un aranjament 
care e cu totul in favoarea lor. Daca 
ar judeca ei puţin, de sigur nu ar 
voi resboiul. cănd pot să se bucure 
de binefacerile păcii fără pericul.La graniţa rusească se desfăşoară 

o vigilenţă neobosită in timpul din 
urmă. Ruşii urmăresc cu mare aten
ţiune tot ce se petrece in districtele 
vecine ale Prusiei, Austriei şi Româ
niei. Şi prin porturi se vizitează mai 
strict navele engleze, franceze şi a- 
mericane, spre a nu se strecura ma- 
şine explosive. Se mai zice, că prin 
porturile numitelor ţSri guvernul rus 
intreţine un sistem organizat de a- 
genţi secreţi.

Prinţul de Bismarck socialist

Sub acest titlu, „Provinzial Corres- 
pondenz" —  organ oficios —  publică 
un articol din care pxtrngem pasajul 
următor :

Prinţul de Bismarck nu e democrat 
socialist, ci socialist in bună accep
tare a vorbei. In interesul Statului şi 
al lucrătorilor, el a trebuit să com
bată democraţia socialistă, mai mult 
decăt a făcut aceasta vre un alt om 
de Stat. El a inţeles tot d’auna tre
buinţele claselor sărace şi voeşte să 
uzeze de prestigiul seu in favoarea lor; 
singura sa ambiţie consistă in a atin
ge acest scop inainte de a ajunge la 
termenul carierii sale, atăt de bogată 
in glorie şi onoruri.

Prin programa sa : protejare celor 
slabi şi celor sSraci, desvoltare forţe-

Prinţesa ’ losefina de Hohen- 

•imit ieri in audienţă pe d. 

ministrul României la Athena.
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lor productive ale ţârii, mai cu seamă 
in industrie şi agriculturii, guvernul 
crede că va dejuca toafe manevrele 
oposiţiei şi va găsi un sprijin ener
gic pe lăngă alegătorii inteligenţi.

C  r  o n i ca
D. Al. Durma, inspector financiar, sa 

numit in funcţiunea de casier, central, in 

locul d-lui N. Brătianu, ca'e ş a chemat 
iu altă funcţiune.

Consiliul comunei rurale Ciumeşti, 

judeţul Muscel, s’a disolva1:.
din

D. Niţă Anghelescu s’a numit primar al 

comunei urbane Cănipina, din judeţul Pra
hova.

D. G. Popovici, directorul prefectnrei 

poliţiei Iaşi, este autorizat a gera lucrările 

cei prefecturi pe tot timpul absenţei d-lui 

prefect Criştodulo Cerk«z, in coucediul ce 

i s’a acordat pentru doufi luni.

[ colorile cele mai negre situaţiunea 
scoalei normale. Iată ce ni se comu
nică : Fostul director Petro van , ime
diat dupS ancheta, a dispărut din Ga
laţi, fără a fi predat noului director 
archiva , do:a scoalei, îmbrăcămintea 
elevilor şi casa; astfel că noul direc 
tor, d. Th. Paulo, nu are nici sigilele 
scoalei, nici condica de espediţie', cu 
un cuvent nimic din tot ce se recere 
spre administrarea unui internat . .
O mulţime de elevi sunt goi; o mul
ţime de elevi, cari doresc a intra in 
şcoală, şed de 4 septămSni in Galaţi 
cu părinţii lor, fără a putea fi primiţi 
in internat, fiindcă certificatele lor se
află la d. Petrovan sau incluse de a-
cesta, cine ştie unde. Elevii corrigenţi 

, au depus esamenul in primele zile ale
j lui septembre; insă notele sunt la d,

D. N. 1. Voinov, veckiu funcţionar, este 

numit in postul de şef de biurou in can

celaria prefectnrei judeţului Dămboviţa in 

locul vacant.
•

O circulară a d-l.uiministru al ngricul- 

fcurei invită pe prefecţi să ia mesuri a se 

• ndeplini dispoziţi miile legei comunale care 

obiigă pe toate oomunelo rurale, a căror 

populaţie trece de 500 locuitori, sil aibă 

tauri, armăsari şi berbeci .de soiu pentru 

îmbunătăţirea vitelor.

Un individ anume Răducanu, ca de 20 

ani, furănd prin ckei falşe- de la stăpânul 

mju Mircea, comerciant, suma de 6000 lei, 

a dispărut imbarcăndu-se p e vapor la Giur

giu.

S’a luat mesuri pentru prinderea lui.

O comisinne specială numită de minis

terul de finauce, va examina peste, căteva 

zile regulamentul intewor al acestui minis

ter. Astfel acest regulament va' fi pus’ peste 

puţin timp in aplicare.

Ovri-ii sugători de sănge îiu s’au dove

dit. >lnd£p. roti mâine* află că d. Zenid'e, 

procuror de cnrte, a fost la Călăraşi,. unde 

a făcut o anchetă in privinţa ovreilor acu

zaţi c’ar fi luat sănge de la o fată de eve- 

1 tio. S’a coustatat in adever că fata avea 

vineţeli pe braţe, dar din nimic nu se do

vedeşte că acele vineţeli au fost produse 

prin cauza ce li se atribuia.

Este probabil, zice foaia franceză, că nis

cai persoane reu voitoare an vrut să ex

ploateze această afacire şi s’au silit să in

ducă iu eroare justiţia din Călăraşi.

Şcoala normala din Galaţi
Afacerea Petrovan.

Primim mai in fiecare zi epistole 
din Galaţi, prin cari ni se descrie cu

Petrovan ..N u  se ştie dar, cari au 
trecut şi cari nu ; dar toţi trăesc pe 
cheltuiala statului in internat. Elevii, 
iu mare parte, sunt aşa de demorali- 
saţi, incăt, eu toate dispoziţiunile lu
ate de noul director, ies noaptea şi 
cu'reeră viele, sparg lăzile şi fură 
cărţile colegilor lor. Noul director ’şi- 
a trămis de 2 ori dimisiunea ; căci 
pe lăngă atâtea greutăţi, ea cari are 
a lup a, el a fost nevoit a întreţine 
elevii scoalei din punga sa dela 14 

septembre incoace, şi continuă a-i în
treţine, plătind in fiecare zi cu nume
rar piaţa; căci d. Peirovanu nu i-a pre
dat casa, şi discreditul şcoalci e aşa 
de mare incăt nimeni nu vrea să dea 
nimic pe credit.

Să mai adaogăm la aceste, că d. 
Pe rovan in decursul acestei luni n’a 
făcut lecţiuni.. că dela anchetă a şi 
dispărut (îiu Galaţi, că această şcoală 
are o mulţime de catedre vacante, 0- 
cupate in mod gratuit de unele per- 

'soane onorab !e din localitate, dar cari 
anul aces a ăucă n’au făcut nici o 
lecţiune; că celelalte 4 catedre sun! 
numai; suplini e. astfel şcoala n’a avut 
pănă acum nici un profesor provisor, 
decăt pe pedagogistul Petrovan.

Ancheta trămisă contra d-lui Petro
van şi-a terminat opera. Sun!em in
formaţi, — ne facem cu toate acestea 
rezervele noasţiv,= că toate cele de- 
unţate contra d-lui Petrovan s’au consta
tat adeverate. D. inspector general 
Dimitrescu a fost la înălţimea misi- 
unei sale: fie pentru a nu se aduce 
insinuări şi acusaţiuni nefondate con
tra d lui Petrovanu, fie pentru a nu 
i se atribui părtinire in cele ce va 
scrie asupra aces:ei anchete . D-sa a 
găsit cu cale a face ancheta in faţa 
întregului corp didaetic al şcoalei, care 
a fest convocat in cancelaria şcoalei. 
La această anchetă a fost chemat -si

d. Macry, Ciochină, ferarul Bretter şi 
d. Radu. In faţa tuturor s’a constatat 
că cele denunţate in sarcina d-lui Pe
trovan sunt adevărate ; d. Petrovan 
insuşi a binevoit a le recunoaşte Cu 
această ocasiune s’au descoperit încă 
multe, foarte multe; dar tocmai d’ace- 
iaonorab. inspector general n’a mai voit 
a interoga şi pe elevi —■ dela cari 
negreşit putea incă multe descoperi 
—  pentru a du alimenta immoralita- 
tea deja generalis^tă intre ei.

In faţa acestei situaţiuni cerem cu 
insistenţă, ca d. ministru să publice 
raportul şi să-şi facă datoria faţă cu 
un om, care a demoralisat o şcoală 
şi a adus desonoare corpului didactic.

Cerem şi vom insista din toate pu
terile, ca afacerea să nu se facă mu
şama ; iar pe de altă parte să se pună 
şcoala in posiţiune d’a putea funcţiona 
prin grabnice şi energice mesuri.

Asemenea suntem informaţi, că o 
denunţare sar fi fUcut la minister 
contra a doi profesori ai seminarului 
din Galaţi, cari şi ei ar fi luat pa
rale dela păriuţii elevilor. Cerem să 
se facă o anchetă serioasă şi aci 
Trebue pus capetjjnor asifel.de abu- 
surî , . .  făcute tocmai din partea ace
lora, cărora ţara Be-â confiat viitoi u 
copiilor noş r i— viitorul ţerei.

Mişcarea populaţiuuii
Bucureşti.

Mişcarea populaţiunii oraşului Bucureşti 

pentru timpul dela 6—19 septembre a fost 
următoarea :

Naşteri : copii legitimi 80 băeţi, 70 fete, 

nelegitimi 24 băeţi 24 fete, total 198. In
tre aceştia sunt 28 israeliţi.

Decese: de sex bărbătesc 69, femeesc 

15, total 144, din cari 29 au mnnt in 
spitale.

Căuşele principale ale deceselor fan fost 

Febrele tifoide. Ftisia pulmonară, Ente- 

rita gaslroent. Diar şi Peeum. pleurop. 
Bronch.

Numerul naşterilor întrece pe al morţi
lor cu 54.

Galnţi

Mişcarea populatiunei oraşului Galaţi 

de la 20—27 sept. mbrie este : Născuţi : 

23, din care 12 băeţi legitimi, 9 fete le

gitime şi 2 nelegitime.
Morţi : 34.

întreţin vrajba şi nemulţumirele i i i  
fraţi.

Dar fie ori care convingerile nln/W'’ 
tre şi atribu-ni-se noug orice tendelV’’* 
aceasta este indiferent, vorba elf^#- 
spus-am sau nu a deverul noi ?

In numgru seu de Ia 30 SeptclUfi 
brie ziarul Independenţa Romană I  , 
Iaşi publică o scrisoare a uuui nj'L1*1 V  
căriciu ajuns om mare in zilele aci 

te ee domnie a tuturor suitoriilorjţ1 ojl̂  
clovnilor politici, către un alt p ro f}/ '  
sit de la Huşi, un oare care Cişmlv*1' 
ne mai auzit şi ne mai pomenit pfîbipft 
care scrisoare se face vorbă de § L ^  
mirea prefectuloi de Huşi, şi de 1 ]^* 
relevăm următoarele cuvinte : »& ..4

«D. Rosetti este dispus sefacăE| 
ce pentru tine, dar alegerea lui 0.1 

Căsătorii: 8. j c^n,raur> drept se ţi spun, nu este 1 *
| merită. v8 place Boean de la Buzeil:#*1''

de
Morţi pană la un an, 5 băeţi şi 5 fete; ' Respunde. “
la 1—5 ani, 3 băeţi şi 2 fete; de la

5 —10 ani, 2 băeţi ; de la 10 -20 am,
Nu rnai căutăm a cerceta penii

1 băet; de la 29-40 ani. 4 bărbaţi - de Ca,cănlraur e ste ll
la 40-60 ani, 4 bărbaţi şi 1 femee'; de' me ’ mtsl e ce D. Cişman a’ agrl 
la 60 ani iu sus, 3 bărbaţi şi 3 femei'. A j at Pe ®oean ê Buzeu : ceea || 

fost .şi un mort născut. Bărba|i morţi voira a stabili este că prefecţii in M<| 
sunt 22 şi femei 12. Morţile au intrecut ' dovova Sunt numiţi dupe placul î 
naşterile cu 11. In cele patru septămăni j chibzueala lui Pana şi Cişman si a 

escedentul moi-ţilor a 1 - - - -ale luuei curente

D I N  C E R N A V O D A

Din Cernavoda se anunţă „Vocii Co- 

vurluiului* că in zioa de 24 septembre, un 

locotenent anume Ghelţu, plecând in con

cediu din Mangalia, a sosit in Cernavoda 

spre a se imbarca pe vapor. Locotenen

tul, indată ce-a vSzut vaporul viind, s’a 

suit pe ponton. Căpitanul portului Mărcu- 

lescu, ’l somează să Se dea jos. Locote

nentul refusănd, ’l observă să fie mai mo

dest cu pasagerii. Mărculescu amerinţă 

pe locotenent cn degetul; atunci acest din 

urmă trage 2 palme căpitanului de port, 

care, la reud'ul şeii, dă un picior in pânte

cele ofiţerului. Atunci acesta scoate sabia 

lurios, spre a lovi pe căpitanul de port, 

care prin o iute mişcare parează lovitura 

cu măna. Ofiţerul incepe a’l imboldi cu 

sabia, in păntece; fiind insă gros imbrâ- 

cat, nu s'a intSmplat alt accident de căt 

că degetul cel mare a d-lui Mărculescu, 

ce necontenit se apSra cu măna, a fost 

aproape cu totul desfăcut. Fiind-că era 

să plece vaporul, ofiţerul renunţă la luptă 

şi voeşte să se urce inJ vapor. Atunci d. 

Mărculescu strigă la fnateloţi cu autori

tatea sa de căpitan de port, cari lasă pun

tea, şi ofiţerul rgmăne pe uscat. Pro cu 

rorul a sosit şi a făcut constatarea 

venită.

mers crescând : m septămăna 1, a fost de 
2, in al II de 5, in 111 de 10, şi IV 
de 11.

Progres nici că se poate mii trist !

om uşori ca aceşti doi, şi că pămgnt fc  
lut S:efan Vodă este dat spre esplol 
tarea unei adunături de ciocoi pul 
sub inalta ocrotire a d-lui C. Roseti' 

Mai indiăsni-vor oare şi de astlL 
dată foile roşii a tăgădui adevărul, ii 
Mai iudrăsni-vor oare a iusulta idee:sl 
şi simţimintele unei jumâiăţi de ţeantt- 

J calificăndu-o de separatistă ? Mai' iift
drăsni-vor in sfârşit a susţinea că a||

Roşii şi Moldova

Adeverate sau nu sunt cele ce ară
tăm noi de atăta vreme, că fie care
district al Moldovei este dat pradă Ia Partlt in ŞÎ că victoriele lofl
căte doi trei golani reconlaţi de prin 'a. a*ê t'ri sunt ^aton(e prepondereBl(*Jrr
gunoaiele societăţei şi constituiţi in 1 aces û* Pai'tit asupra celor-alte, ea 1,11 
mare pârlit naţional liberal, sub prezi-! nU *ll&erentê or tot soiul şi a a-1* .̂
denţia DD. Rosetti şi Brătianu ? cestei omnipoatenţe ce se lasă câtorlr

Adevărat este tabloul miserielor de va_ care âo ce P°̂ lese prin oraşe | §l| *4
tot felul ce această parte a ţgrei s u -! Pr*a sate ? . . .Biute
feră din cauza violenţelor ce eserdtl, I ^0Ĥ e raa* indrâsni, căci indrăal
contra populaţiunilor, improvisatului | nea â deprinderele lor, precuril -
partit roş in Moldova, şi pe care, este î depiinderele demagogiei ori ua-ftţV-'*
acuma puţină rveme, ’l ara fost f&cut ara °')Serva‘0-
noi in aceste coloane chiar ?

îşi aduce publicul aminte ce res 
puns ni se dădu atuucea de foele roşii J 
care indrăsniră a tăgădui faptele şi a 
ne califica pe noi ca oameni cari a- 
vem idei particulariste şi cercăm a fa
ce deosibiri intre Munteni şi Moldo
veni.

Ei au crezut alunc:, şi suntem si
guri că cred incă şi astăzi, că pot în
chide gura Moldovei, taxSnd pe cei 

cu. ce arată nenorocirele ei, cu calificaţi- 
uni ca cele de mai sus, şi vorbirea 
lor nu'i a făcut incă să vadă couvin- 

| gerea ce’şi formează lumea că singurii, 
că adevăraţii separatişti sunt ei, cari

In tot caşul, noi suntem rei 
i in deajuns.

„ Posta. “

sbunaw*-.1

C o m e rciul Rom âniei ou S ta te le  
s tre in e  in anul 1S S0.
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Direcţiunea generală a vămilor a diŝ iiiiii; 

tribnit tutulor ziarelor o dare de seamă a-lift} 

supra comerciului României cu statele ,-tie-f . 

ine io 1880.

După acest document, mişcarea corner- 

ciului României cu statele streine, in cur- • 

sul anului 1880, a atins la importaţiuuijl s 

ca valoare cifra de fr. 255,336,415 care I  

e superioară anului 1879 cu fr. 855}7rf8'T 

(0,33 la sută); iar la expoitaţiuni cifra (ie i

- F O IL E T O N *)

Contraste caracteristice,
sau

o episodiî din viaţa romană.

Novelă originală, 

de
P . .u.

(Urmare) 52

Vocea Zoei era atăt de aspră şi ascuţi

tă, ăncăt Baronul de Colpicev o privi cu 

surprindere.

Ea simţi' lipsa de tact ce cuprindea cu

vintele ei, care s ar fi putut interpreta cu 

efect al unui sentiment de invidie in con

tra Didinei. Zoe se’nroşi găndindu-se la a- 

ceastă posibilitate — oh ! Didina, şi ear 

Didina 1

»A inceput să me doară capul, se vede 

că-i un atac de migrenă, de care cam su

") Vezi , Timpul® No. 145 -211.

fer căte-odată,* adăogă ea cu scop d a in- 

dul'ii efectul primelor cuvinte.

TrecSnd pe lăngă piano fără a se opri, 

ea adresă Didinei incet următoarele cu

vinte : „Assez Didina, il ne faut pas en- 

nuyer le monde ă for ce de musiqne.u In o 

cliii cei negri ai Didinei acu se reflectă un 

foc d‘j mănie; inainte insă d’a-şi impinge 

cu violenţă scaunul, şi d’a inchide cu- a- 

ceeaşi manieră instrumentul, Emil o calmă 

zicendu-i :

„Zoe n’a putut avea intenţiunea ca să 

te ofenseze, crede-me iubita mea L)idim>,* 

»N’a voit sa me ofenseze şi dinţii cei 

mici şi albi ai gentilei fetiţe muşcară pă 

nă Ia săngu buza de jos a frumoasei sale 

guriţe. „N“a voit să me ofenseze, cu acest 

ton, cu această căutătură ce părea a fi a- 

runcat unei insecte scârboase ?.. .. Ceea-ce 

trece de la femee la femee, voi bărbaţii 

nu sunteţi nici odată iu stare a pricepe.* 

Zoe a fost observat această iutreVorbire, 

căci ea nu’ncefca d’a-şi aţinti neiutrerup! 

ochii asupra lui Emil şi Didinei. Şi o in- 

trevorbire ce începuse intre Banul şi Ge

neral, se părea a-i inlesni şi mai muit a- 

cest studiu penibil. Oaspete întreba despre 

resultntele couiisiuni’i, ee să institui e peu- 

truja examina propunerile Generalului Ti-an- 

d.afirov, veuit anume din Rusia cu scop d’a

intreprinde 'exploatarea minelor din ţara 

romănească.

Zoe spusese adevSrul in momentul cănd 

a fost susţinut c’o doare capul. Descoperi

rea neprevăzută pe care o făcuse astă-sea- 

ră, o ameţise, ii s lruncinase tot echilibrul 

ei moral ; vinele templelor bătean c’o fu

rie, ca şi cănd ar fi voit să se rupă; cu

getări nenumerate şi coufuse ii turburase

ră cu totul creerii, toate aceste iutr’un mo" 

ment pe cănd. ea simţia c-a mai mare 

necesitate de linişte şi prezenţă de spirir, 

pentru a nu confunda starea lucrurilor, şi 

pentru a-şi putea creea un plan concis şi 

practic pentru viitor. Ea era insă din na

tura ei târzie in toate cugetările, şi astfel 

coucepţiuuea de urgenţă era pentru ea 

tot-deauna o chestiune ce-i intrecea pute

rile ; ce n’ar fi dat â<Jii pe.itrn ca să ai

bă o mamă, la care luandu»şi refugiul, să- 

şi poată versa lacrămile in sinnl ei, şi su 

poată primi o măngăere- in starea de de- 

solaţie in care se afla I Ea să apropiă de 

sora sa, care convorbea ou coroana Săl

tă ; c’.im suris silit se ‘părea că ascultă Iu 

conversaţi unea lor, vezemăndu-şi coi pul pi 

reclinatoriul unui fotei. Din cănd in căud 

■şi trecea măna peste faţa sa palidă, iutoc- 

111:11 ca şi cănd ar fi voit să’ulătuje cevn

»Pentru Dumnezeu Zoiţo; ce ai ?* între

bă acu Alexandrina cu surprindere. »De 

sigur te-ai recit, tot-deauna amosusţinut 

cârsituaţiunea acestei case in apropierea 

Duuărei şi a Oltului nu este sănătoasă, 

aerul este prea umed. N’ai voi să te culci 

u.ai bine, şi să bei o ceaşcă de ceaiu de 

mii-f unele ? Ceea-ce cred că te-ar restaur. 

de sigur. Vin-o scun.pa mea să ne retra

gem, nu cum va să capeţi [niscai-va fri 

guri.»

Zoe făcu un semn de negaţiune.

, Nu-mi este nimic; nâbuşeala ce dom

neşte iu salon.,.... ş’apoi musica tumul

tuoasă.....“

>Pentru ce n’ai zis Didinei să’nceteze ?‘ 

Întrerupse Spătăreasa, privind la fisiono- 

mia palidă şi defigurată a b unei sale su

rori, »tu eşti tot-deauna prea indulgentă 

cu oamenii tei.... ce-i dreptul insă, azi te 

ved schimbată cum nu !.e-am vSzut nici o 

dată in viaţa mea.*

O roşaţă volatilă trecu peste fruntea Zo 

ei; ea trebuea să caute a se domina mai 

bine, dacă nu voea ca ochiul observatoi 

al vr’iuiui curios să deviueze secretul ce se 

petrecea in inima ei, ceea-ce o şi făcu ca 

luăud pe Alexandrina lu braţ, să se retra

gă in eJicnlul unei feres're.

„Oh I aci e cu mult mai bine, ecelpu-

1

ffrf'i!

L||h

ţin un pic de aer,« observă ea, aşezănda- t  ^  

se p'un fotei ce era mascat de greaoa per- 

dea de da/naieă portocalie, şi rezimăndu-şi 

capul pe recea peatră a ferestrei.... „Căt 

de bine imi cade Rată recoare !.... Âşi dor 

să fiu la munte, unde omul este scutit de 

astil atmosferă sufocantă, ce adese te'inpe- 

decă d’a-ţi trage sufletul.»

,Şi aci nu poţi zice că-i urit,* respun- 

se sora cea mare, cari şezănd in preajma 

Zoei, o privea cu multă atenţiuue, cău

tând să descopere mobilul alteraţiunei a- 

cestei fiinţe atăt de frumoase. ,Pe icomo- 1 
dează vizitele ? Eu cred o ar trebui să te J 

deprinzi odată cu ele, posiţiunea noastră 

socială nu ue poate dispensa de aci-st reu ' 

neceiar.*

Zoe mişcă din cap, in semn de nega

ţi nne.
»Tu ştii căt suntem de ospitalieri chiar iu I  

Bucureşti; acea.-tă afluenţi de străiui insă, 

cari vin şi să duc neîncetat, dela un timp 

începe a te fatiga ; cu modul acesta pre

tinşii linişte dela ţară nu se deosebeşte in

tru nimic de sgomntul capitalei.*

„Bine, nu tu eşti carc ai invitat pe 

Colpicev ?‘
(Va urma.)

4
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218,918,878, inferioară annlui 1879 

19,731,128 (8,26 la sută).

^ad seama de numerul locuitorilor, 

;juderea teritoriulni şi de importanţa 

lob ilo r fie-cărui stat, vedem că ţevile 

progres vine in prima linie sunt 

si Belgia. In acest din urmă stat 

seamă, unde comerciul este atăt de 

•iiltat in căt intr’un teritoriu mai mic 

||oi ori de căt al României transac- 

sunt de şase ori irai mari, se crede 

[«sitele gravează intr’uu mod aproape 

Ijtor.
'^terciul Sto tel or-Ulii te a luat aseme- 

J, câţi va ani o mare desvoltare. Va- 

j |a produselor sale, precum, cereale, 

le, fabricaţiuni, metale din cele mai 

L materii, textile etc., face ca comer- 

*gn să sa iiitinză treptat in toate păr- 

lipei.
ceea-ce priveşte România vedem: 

fS com< rciul mijlociu, dupe popula

te de don e ori aproape mai mare ca 

[bia, Rusia şi Spania şi cu puţin 

Jrcat de căt in Italia, Austro-Ungaria 

i-tugalia.

Pupă teritoriu, Romănia avend ace- 

imer de locuitori pe kilometru ca 

Vă Fa şi Serbia, produce o valoare in-
iul

4

I

I
Produsul impositelor, comparat cu 

cţiunile comerciale ale fie cărui Stat, 

Romănia mai mic de căt iu Serbia, 

Jfca, Portugalia, Austro-Ungaria, Rusia, 

t şi Spania.
iimalele vii figurează cu suin* de 

)43 capete in valoarea de fr.12150319. 

iutyj 1 o dusele animale alimentare atiug cifia 

1533,469 kilograme in valoare de fr. 

9,123. Iar materiile textile pe aceea 

,811,775 kilograme iu valoare de fr. 

9,b52.[
In mărfurile importate in cursul ann- 

BâO sau sipus dr.pi.uri o; vamale nu- 

cantitate in valoare de fr. 10,578443 

ce revine la o taxă de fr. 483 la 

iar restul in valoare de fr. 37,418,041 

iuţit de drepturi in basa tarifelor, 

lifturile taxate la esport au atins ca 

ie cifra de fr. 203,021,118 percepăn- 

fr. 1,867,627. ceeace revine la un 

vamal de fr. 0,91 la sută; iar res- 

.valoare de franci 15,897,760 a fost 

de taxe conform turifelor.

|iortaţiunea şi esportaţiunea principa- 

mărfuri a fost supusă in cursul ani- 

1879— 1880 la mai multe fluctuaţiuni. 

rpioataţiunea animalelor vii se poate 

tiera după aceea a cerealelor, ca a do - 

amnră de venit a producţinni noastre, 

ţre animale care de ordinar ridic mai 

cifra esportaţinnilor noastre sunt ; vi- 

’cornute şi oile. Din darea de seamă se 

că cifrele celor d'intăin doue spe i. 

continuu, astfel că numai pentru a- 

1880 resultă comparativ cu 1879, o 

nţă in minus de fr. 5,925,698. 

privire la cereale, annl 1880 compa- 

cu 1879, presintă o diferinţă in mi 

[le fr. 20.365,688 din cere cea mai 

nată priveşte porumbul, a cărui re- 

in 1879 a fost slabă.

na

' -'si'

in practică I aud-Actul in regiuuile unde 

el ar putea slăbi liga agrară.

S an luat hotăriri prin cari se aprobă 

cele luate in convenţia dela Dublin.

Bulgaria. — Se scrie din Sofia :

Noul consiliu de stat va avea să dis

cute un regulament de serviciu pentru func
ţionarii bulgari, care stabileşte innmavibî- 

litatea judicăt rilor, apoi un proect de lege a- 

supra presei, câ e imi'ează legislaţia fran

ceză in această materie.

Italia,, BGazeta Pieuiontese* afirmă 

ca delegaţii itnliani au obţinut in noul trac

tat de comerţ, cu Franţa ştergerea drep

turilor de intrare asupra vinului, uliiu- 

rilor, portocalelor, lămâilor şi a reşinelor.

Exportarea acestor producte a atins o 

oifră foarte ridicată iu cursul anilur din 

urmă.

Rusia. — Se ştie că iu Rasia s’a for

mat o societate anti-nihilistă.

După „Daily N. ws“, d. Podenoszef, ve

chiul dascăl al impgratulni, ar fi declarat 

că ici * ea acestei societăţi, or-re s’ar ;ice 

nu emană dela el şi efl n’a f .st nici odată 

vorba d^ a ataca personal pe nihilişti.

Statele-Unite. — Prezidentul A, thur re

fuză in mod absolut de a primi şi a cul

ta pe aceia cari viu să ceară po turi in 

serviciele publice.

Germania. — „Frankfurter Zeit.ung“ a- 

nunţă că prinţul imperial, pe timpul şe

derii sale in Treves, a acordat monsenio

rului Kurum o audienţă ce a durat mai 

mult de o oră.

Prinţul ar fi exprimat [.speranţa ca in 

curend înţelegerea intre Prusia şi Vatican 

va fi un fapt împlinit, cu atăt mai mult 

că Leon X III declarase in mai multe ren- 

dnri d-lui Schloezer că doreşte viu un mr- 

dus vivendi cu Prusia.

Fgipt. — Sa nsignră că cabinetele din 

Londra şi Paris an făcut Porţii observa- 

ţinrii in privinţa misiunii comisarilor turci 

in Fgipet.

Ac as-ă mi-iune e azi eon-'iderată ca 

r- sulfatul unei curate eurtenie şi eS nu 

atinge de loe stătu quo actual din Egipet.

Tunisia şi Algeria. — Coloana mobilă 

trimisă la Medjez-el-Bab asupra Testuri 

lor a respins un atac al Arabi or.

Arabii ar fi avut pierderi ronsideia- 

bile.
Dain A ’.ger se tele.ţrafează, că deschid >■ 

rea campaniei e iminenţii. Generalul De

iii'

Cronica teatrală

ăine seară, 1 octobre, se deschide sta- 

ie a Teatrului Naţional cu drama Ma- 

Delorme.

TIMPUL

puţin. Intr’o zi la o lucrare grabnică, trecu 

prin gură, ca de obiceiu. un fir de aţă 

verde. După căte va ore limba incepu să

i se umfle tot mai tare şi să o scuture 

frigurile. ( hiemându-se un medic, a<esta 

recunoscu, după o cercetare minuţioasă, că 

prin intrarea in rana limbei a materiei o- 

trăvitoare din firul de aţă verde s’a pro

vocat o otrăvire. Mtdioul intrebuinţă în

dată antidoturi şi speră, că viaţa pacientei 

nu e in pericol, dar cu toate acestea Bta- 

rea ei devine tot mai pericnloasă.

Populafiunea medicala de pe glob. — 

Populaţiuuea medicală actualmente res- 

păndită pe toată suprafaţa globului se ri

dică la 189 mii bărbaţi ai artei, din cari

11 mii numai imbogăţesc literatura medi

cală. Iată cum se descompune: Statele- 

Unite, 65 m ii; Francia, 26 m ii; Germa

nia, şi Austria, 32 m ii; Marea-Britaniă şi 

coloniele ei, 35 m ii; Italia, lo m ii; Spa

nia, 5 m ii; diverse 17 mii.

Biblioteca ce ar conţinea tot ce e scris 

asupra medicinei ar cuprinde i 2o mii vo

lume, fără a cuprinde in această cifră im- 

plele broşuri sau memorie, cam de 2 ori 

mai numeroase. Statele-Unite viu in pri

mul rang cu 2,800 autori; apoi Francia 

cu 2 600 autori; Germania şi Austria, cu 

2,3oo autori; Marea-Britaniă, cu 2,000 
autori; Spania nu numără de căt 

autori. Romănia nici pe jumătate.
3oo

Programul alergărilor de cal
INTKUNIREA DE TOAMNĂ

ZIOA A D0A.

Duminică 4 Octombre la orele 2.

Sub Înaltul patrouagiu al M. S. Regele 
şi sub direcţiunea Societăţei de încurajare

I.
Premiul AI. Sale Regele. Alergarea ce 

garduri, pentru armăsari, epe şijugaui, dn 
ori-ce etate şi de ori ce proveninţă, apar
ţinând proprietarilor romăni, san străini 
stabiliţi in Romănia. Distanţa 2000 metie 
5 garduri de 3 şi jum. picioare înălţime 
Intrarea I 5O lei. Greutatea după verstă 
înscrierea pănă la 4 Septembre ; cuintra- 
rea îndoită pănă la l^Octombre. Retrage
rea pe jumetate, dacă este declarată pănă 
la 15 i^epteuibre. ora 12 din zi.

Premiul I. — Un obiect de artă oferit 
de M. t>a Regele.

„ II. 500 lei.

(Aceasta alergare se va face iu urma 
celor l’aite).

II.

Premiul Colintina. Alergare pen ru ar
măsari, epe şi jngani, de ori-ce verstă şi 
de ori-ce proveninţă. Toţi caii sunt de r<— 
c amat. Ori-care din ei pentru preţul de 
2000 lei. Greutatea di pă vărstă, insă calul 
declarat de ve.;Zire pentru 1500 lei s • va 
Io osi de o de cărcnre de 1 .fi jnm. kilogr.; 
pentru 1000 lei 3 kilogr.. Caii născuţi şi

’ebecqne se va înţelege cn g neralnl Saus- cresc ţi in ţară se vor mai folosi pe lăn-
. . .  •, gă aceasta încă de o descărcare de 1 şi

«ier in privinţa direcţiei operaţnioi 111 Ş , . . .
rî, . f  , 1 lumătate kilogr. Declaraţia pentru scădea

sndul oranez. Trutistni eren te egrame or r e ţ  puţului urmează a f i  făcută o datâ c-
se efectuează regulat intre Cale şi Bi/.erta- inscripţia. Distanţa 2000 metre. Intrareu

_____ 50 lei. înscrierea pănă la 1 Octombre.
* Premiul I. — 1500 lei.

Spania — Se telegrafiază din Alad'id :  ̂— Intrări e pănă la concu-

Se va citi Marţi (azi) Cortejilor doe- j renţă de 500 lei.

zeci şi patru de proecte privitoare toate j III.

numai la finanţe.

1 rnpa Vlădice,tilor continuă cu mult 

n re representaţinnile teatrale la Dacia.

) iră s’a jucat acolo piesa Două Mierle 

«au Doui vite in căi ţaţe, care a fost 

l/e poate de bine interpretită. t si-me- 

comedia cu care s’a sfirşit spectaco'ul 

Iras aplause numeroase pentru actori, 

leosebire Vlădicescu tenerul a fermecat 

icul prin căutarea unei fiu moaşe ro- 

ţe. Puternica, dar plăcuta-i voce , di- 

■ U cum ştie a o modula, ne înfăţişează 

f'cest actor ca un bun cântăreţ. Publi- 

a remas cu deosebire mulţumit şi l’a

I r

'Oiinuănd pe această cale, trupa să fie 

a de simpatia publicului nostru, 

ni seară se va juca comedia Senatorul 

’i< ros şi d. Vlădicescu va căuta mai 

fP ai ii frumoase romăne^t'.

11 Ştiri din afară

ţnglitera — D. Paruele, vorbind iua- 

a urnii auditoriu de vre-o 10,000 de 

Şuane, a sfătuit pe auditoriu să nu pună

V A U I  E t A T  L

O soacră nevasta ginerului. — Aceasta 

nu se vede de căt la America. William 

Ring, un impiegat a unei companii, ce 

era deja veduv de 3 femei, s’a căsătorit 

de a 4 a oară cu una din soacrele sale, 

d-na Lizzia Sm ith . Noua soţia are 8 copii 

in viaţă. Pe lăugă ace te mai avea o fată 

moartă astSzi. care era măritată cu gine

rele a cărei soţiă devine astăzi, şi care, 

înaintea acestei căsătorii, era deja veduva 

unui anume George Klark. Căsătoria Im 

King şi a damei Smith le face o singulară

stare civilă.
Bărbatul se g s şte acum nu numai so

crul cumnatului sEu, ci şi propriul seu 

socru. El e in acelaşi timp socru şi bunic 

a copilei ce una din soţiele sale anterioare, 

fiica femeii sale actuale, a avut din casa- 

toria rea cu Clark. D-na King deviue soa

cra acelei copde a cărei buuică era deja. 

Dacă nona pSre.hi va avea copii, cum 

totnl face a se presupune, se vor pioluce 

nişte eomplicatinni de natură a încurca pe 

cel mai subtil om de legi.

Otrăvirii cu un fir de oţă. — Un caz 

particuhr de intocsicarea sângelui s’a in- 

timplat nu de mult in Berliu. Cusătoreasa 

Emilie Kohler ’şi muşcase limba foarte

zilele la secretariatul Jockey Clubului, ca
lea Victoriei No. 100.

Premiul al 2*lea şi al 3-lea se vor da 
e timp laori căţi cai ar a'erga io fie care 
alergare. Un c»l care ar rămânea să »- 
l-rge singur este dispensat de alergare, şi 
şi va primi premiul, presintădu-se numai 
naintea d-lor Comisari spre a se dova.li 

oă este in condiţii de a putea alerg»-

Congresul va fi întrunit pănă pe .1* 15 

ale lnuei viitoare, ţi in memoria a -enUi 

prim» întruniri revizorii au h>-tarit «4 >■< 

fotografieze iu grupă dimpreună eu minis

trul, cn direetornl minut.rulai t8u şi eu 

pr.ife-orii otsşaţi pe U:,g4 minister.

Marele lYemiu al Jockey-Clubului. A- 
lergare internaţională, p ntru armăsari şi 
epe pur-sângi*, de ori-ce etate şi de ori-ce 
provenînţă. învingătorul de reclamat pen
tru 4000 lei daca aparţine unui străin ne 
stabilit in liomănia. Dreptul de reclamat 
prevezut de regulament este un drept es- 
clusiv al proprietarilor romăni ; şi in ase
menea caz, acest drept începe de la cel 
d intăiu cal al unui proprietar roman, ca
re vine după caii streini, după ordinea so
sirii.
pănă la 15 Sept. Retragerea pe jumătate 
daca este declarată pănă la 20 Septembrie
12 ore din zi.

I  'r emiul I  — 000 lei,
„ u .— woo „
,  111.- 250 „

IV.

Premiul Subscriptorilor. Alergare pen 
tru armăsari, epe sau jugani, de ori-ce vir- 
stă şi de ori-ce proveuinţă. învingătorul 
devine de drept proprietatea subseriptorilori 
in schimbul celor 4000 lei afectaţi pentru
această alergare. Sorţii vor decide in ur
mă pe proprietar. Dinstanţa 3000 metri. 
Intrarea 50 lei, greutatea după vărsţă în
scrierea pănă la 24 Septembrie ; cu intra
rea îndoită pănă la 1 Octombrie.

Premiul I.—4000 lei 
11.—Intrările

Premiul de consolaţie. Alergare pen
tru toţi caii care an alergat in zilele de 
27 Septembre şi 4 Octombre şi nu au câş
tigat vre un premiu iutei,̂  al^ 2-lea sau 
al 3-lea. Greutatea după vărslă. Intrarea 
liberă. Distanţa 1500 metri.

Premiul unic. — 1000 lei.

NB. Im; cripţiunele se primesc iu toat-

ULTIME ŞTIRI

Paris, 11 octobre. — D. Iules Grevy a 

primit ieri iu audienţă particulară pe co

lonelul Pilat, şef d misiunii militare romă- 

ne, care a urmărit marile manevre ale cor- 

pnlui de armată de sub generalul Schnitz 

Primirea făcu'ă colonelului Pilat de prezi

dentul Repub icei a fost foarte afectuoasă' 

cu atăt mai afectuoasă cu căt d. lulas G e- 

vv ştia că colonelul Pilat servîse iu ar

mata franceză in 1870 şi că fu e -e rănit 

in bătaia de la Villers'-xel.

Roma, 11 octobre. — Cifra tuturor im- 

positelor pe timpul primelor nouă luni din 

1881 a trecut cn 88.500 000 franci peste 

a perioadei corespondente din 1880.

,Diritto* zice in articolul său usupra 

moi ţii baronului Hnyreerle : » Această moar

te piematură e o pierdere tot a'.ăt de du

reroasă pentru Italia ca şi peu ru Austria 

de oarece baronul Haymerle a contribuit la 

îeinvierea simpatiilor dint e ce e două na

ţiuni. tDirit'o* dureşt• ca viitorul minis

tru de ex erne al A n.-triei să continue şi 

să îndeplinească opera biue începută de 

ambele părţi.

Berlin, 11 octobre — Ziarele „Norde- : 

ntshe Algemeiue Zeit ng * „Kreuzz îtuug“, 

„Die Post* releve iză că moartea barounlui 

de Haymerle e o pîerdere dureroasă şi 

pentru Germania căci defunctul considera 

ca prima sa ţintă mănţiuerea un.i prie- ‘ 

t nie infime intre Germania şi Austria. ; 

Aceste ziare exprimă convingere» «a po- j 

litica urmată de baronul Huymerle nu \a 

dispare, pentn:c& ea e resultatul unei 

nece ităţi intrinsece, indeveudeută de per- 

soaue şi ileoueee e şi una din basele fun

damentali ale politicei generale europene.

Paris, 11 octob. e. — Generalul S >us- 

sier s'a ambareat pentru Algeria, ca >ă 

meargă la Tunis, va lua comanda supremă 

a operaţiilor contra Keimanu'.ui.

D. Gambetta a sosit la Pari', din Ger

mania.

Londra 11 octo'.re. — „Morning Pcat* 

publică «respond nţa schimbată intre ca

binetele din LondrA şi Pari-i in privinţa 

acţiunii comune ce trebue exercitată iu 

Egipet. In una din telegramele publicate, 

d. Barthelelemv St Hilaire declară că dela 

cele din urmă evenimente ale căror teatru 

au fost Egipet il, o acţiune eui<rgieă şi 

imediată in sc p de n mănţine in această 

ţară stătu quo e de cea mai mare însem' 

nătate pentru Anglia şi Frânţi. Intr’o a 

t’oa telegrama, ministru externelor din 

Franţa, reeunoscSud că înţelegerea intre 

cele doe ţeri e asigurată, cere dela cabi

netul eng'ez să ia iniţiativa pentru o ac- 

ţiuue comună şi imediată.

îndată ce lordul Granville a aflat des

pre misiunea turcească din Constantin 'pol 

la Cair scrise, d-Iui B»r helemey St.-HiUi- 

re că el ar propune să se trimită Porţii o 

notă identică care să explice iuţelog^rea 

perfectă diutre Franţa şi Englitera şi caie 

să declare că cele doă ţe i reeuuosc drep

turi1 e de suzeranitate s sultanului asupra Fgi- 

petulni, dar că nu vor tolera manifestaţi- 

uui raii să pericliteze influenţa lor iu ad

ministraţia financiară a Egipet ului. Lor

dul Grauville propuse iucă să se trimită 

instrue iuui identic-* consulilor aeieditaţi 

pe lăiigă Khediv ca să grăbească întoar

cerea misiunii turceşti ; el propuse şi tri

miterea a tlo3 eurisate in Alexandria.

Teatre-spectacole

Teit m l Uncia

Joui seara l octobre pen tea prima oară 

piesa Senatorul somnoros, eomedie en căn- 

tece in 5 aet». D. Al. Vlă<lie>seu văeân'a 

intre acte aiiile >Tudor Vladiinirescu*, 

„Bălcescu nmiind- şi »Dulce Bucovină*.

T e r n i i  N a ţ io n a l

Joui 1 oe.tobr» deşi hi dorea stagiunii 

cu Marian Delortne, dramă.

Circul Kreutbsor

In toate serile la 8 şi jura. ore, fii timp 

frumos, tiă ploae, repre*e .taţiuni de :n d- 

tă echitaţie, (iimna'itieă şi prodneţiuni de 

jonglerie pe -ărmă. Pentru căteva zile de

butul renumitei capel« de dame vimeie, 

sub direcţia impresarinlui Uhlmanii.

Institutul 1 1 A D U
i i i  < » u l a ţ l  

Cursurile primare vor inespe la 16 A -  
ugust; iur cele gimnasiale f% comercial - 
la 1 Srp'embre viitor La 1 Septembres 
eschide ţi clasa 5-a liceală. 7 t

L l« i  l e  t i u  F i n a u o l i t r

11 Octombre (Agenţia Havas)

[targa de Parts

8» — 80
Noile obliciţi..ni 6 olo C. P. & . -1 —
Aeţmnila Băncii Rominiei — —*
R011U franewsa 5 olo , , . , .10 U 115 li
Lolrrile tnrcryli . . . . . . 58 — 58 5b

Itarsa de Derlla

Priorităţile O. P. Român*, . .
100 X0

' —
Obl guţiuuila C. F. HobU<*« . --
Acţiunii» C F. Koinili*. . . .  
Noile Oblijfitţiaiii Solo £. F. K. .

82 Uf OS -
10* 40 luS ut

împrumutai Juui mu U|tptn)uiai. 111 «0 111 70

Bana i i  Leadra

Împrumutul d-nAreau Oppouholm, — —
, , Sttru , . — —

Buraa du Vteaa

9 ST 8 8#i
i  m 5 «S

Rentd mivnliti 5 olo . . , V 50 Î7

CURSUL BUCURESC1 

Casa ’de schimb
TOMA ŢACIU f 

BO, Strada Llptfani. Nu. tu.
/V tiua df 30 septembre , ISX /.

Luui s'a deschis co igresul revizorilor 

şcolari de către d. ministru al instrucţiei 

publice, ca e a cerut aă i se presinte un 

nieino iu relativ Is stricta aplicare a obli

gativităţii inveţănifutului. Memoriul a fo<t 

pre-intat. a eară şi a remas a se dis

cuta diseară Tot aseară s’au mai dis

cutat .cestiunile : „ee să se facă cu şco-

alele de gradnl al doilea, cnm să se 

proeeadă in privinţa separării claselor şi 

in mod să se rezolve cestiui.et şcoalelor 

mix‘e ?€ Asupra resnltatului tuturor aces

tor discuţiuni ministrul şi-a exprimat de- 

plina sa mulţumire

f*U .

5olo Renta Amort:n ulii. . . , 
5-‘|i> R*> U Komiui. . . . . 
5“|u obliţiţinui J« stat . . .
6 Obli|:. Cailor f. R-iu. reftdo
7 Scrisuri fauviarc rarii*. ,, .
7 > » urban*;. .
8 împrumuţi muuidjul. ' . . 
8 Oblig. llomeui»i* ; . . 
Oblig- cas. p*u». (800 proe.4. 10) 
Impr. cn ţiriui** 8ae. (20.1. b.) 
Acţii K4n<;*i N»ţi^u»l* Itomiut

, Dkcia-Raiuinu. • . . . 
,  Ui ia da arami. , > .

ViHpiî
yo—

W i-
iw-’tx 
m  -  
lvia:4 
107—

*30-
80’lî

I7«5—
«1#

*4‘ it 
s i 

lo »- 
ivVlx 
lonsu 
ll'2S14 
l«7'l-

28* . 
M'ls 

I8t« 
420

O lillp ţ lv a i eşlte U  fierţi.

6 Obl ignţ' uni de Stat . . . 
6 Cailor f. K K.j»le. * . . .
8 Municipale.................. ....
5 Renta Amortisibili. . •

»■*'( • I» 
J9'lt»l*

Cipaaa*

De Renta K«iu»nl exigibil* . . 
0a Oblig, de 8t«t 6 la iuti. . .

,  Caii* F. h Reţ» *. . 
De Objig. Municipal «xigibil*. , 
De scrinuri fnne. rur. ;i arb. ex.

'li #1» 

'.la al-
»1, a . 
<1< a a
’ l» si

Ulverae

Aur contra argint. . . .  . . 
Aur cantra bilete lii»et*c»r* . . . 
Bi'ete da liane» N»ţiou. Romi»!. 
Fiorini vtlavre Aaatriaci.................

lii! a|a 
»

215 
1.28 
99 »l4

8 4e •

M
21#
125
Iul

Carsal Tleaa 11 oct mi

Napoleonii . . . .  < . . . 
Ducatul .......................................

98T
562

PI

Carsal Berlla 11 octoai.

6 Oblig eitil. far. Rom. noi . . 
8 Op|i*nlieira . . * . . . .

108 40 
111 M

Mirai

Caraal Parts 11 actom.

5 Renta Rnm&nS p. cupon • . 
8 Oppenheim.................. ....

---

f rasei
Carsal Lendra 11 actom. —

7 Stern . . • .........................
—

Schimbai.

Viana la vwlore...................• .

paris la vedere.
Paris 8 '.mii
Londra la vedere ....................
Londra 8 lnni[. . . . . . .

1



U L T IM A  C R E A Ţ IEn \N  SBFPr?C V/lt'NE

Masine de cusut

n e w y o h k

(AMERICA)37, BOULBVARD DE STRASBOUR<r, 37

P A R I S

Săpunul Ixova posede po lănţîă pnrfmnul 
său cfolicios şi pătrunzător fericitul privilegiu 
de <i face să dispăru şljuLviliurila.

Albeşte şi frăgcy.oate rnoloa şi-i na un f'.iciu 
de linorclă : e rebele $afmuuuil'>p.

PARTIDE DE CASATORI!
Se mijloceşte pănâ iu clasele mai 

iiliahe, conştiinţios, cu tactul cuvenit 
şî sub strictă disereţiune. Dorilorii au 
să trimită descrieri specii de a împre
jurărilor lor sociale si pi-cuniare, a 
pretenţiilor şi dorinţelor lor dela per
soana cu care ar voi să sk unească; 
apoi fo'ografia şi francatura suficientă'. 
Pen ru dame avute nu resuliă nici-o 
dală chiliueli. Succesele ferici j; se 
pot proba. Ofertele neanonime sunt a 
$e adresa la d luliux Wulilm ann, 
Brezau, (Germania) Herreimrassc 24. 
Corespondenţa nesgomotoasă. Heferenţe 

| bune
I Se recomandă in!ă!niri spre a se 
j înţelege personal că noi sunt in joc 
| pivte.i'ţii mai mari. Se iau in eonsii 
I iteraţie numai propuneri de toi reale 
! şi serioase, al'cle dorim să ne cruţe.

Se caută agenţi solizi a d ic ă  cola 

i boratoi'i.

l’enlru noul sezon sosindu-rni eu. inrnermari quantitîiţi diferite mobile 

şi oglinzi din cele m a i. renumite fabrici din Franţa, Germania şi Austria 

pe -cari le-am- putut dobândi in cursul voiajului ce am fâcut in interva- 

lu anului expirat, şi care mă pune iti pozipiun6 de a putea vinde cu pre

ţurile- -mai-- avantagioase de căt ori care altul din această specialitate 

viu respec.tos a ruga pe onor. P. T. Public de a bine voi a ’mi vi- 

zia măg-azîni'l meu spre a se convinge de această oeaziune favotahilSI..

I N S T I T U T U L  M E D I C A L
I D E

G IM N A S T IC A  S V E D E S A  SI M A SA G IU
J P C E A  M A I B t J N A l l  

DEEC,G4% 7;iAl Dilui PROFESOR

Alexandru Iyanov (Tioseiil’eUH)
B U C U R E Ş T I  

Strada Modeî 1, — casele d-lui Sclicinttan, farmacistul Curţei.

Gimnestica higienicS ^vedeşii şi Masagiul se întrebuinţează cn un succes deplin la următoarele boale : 
Felurite str am bâtu r a robim «-i vert^mSnile. Spasme 51 tremur, hi ri de rtitmh Ia sn-iera şi joc de Pi- 
auo. —C»atiriârile capului $i >gitiir;î<* men l.riîor Par.>l:aia ag U n u ) 1— L-t diferi» e nrvralgii. — La elilo- 
r« e 51 anevrii {lipsa d*» *;n»gej. ti® ier. inţu de a se ^ugruşu. - Uatliarele elironice a stomacului,— 
S’iasm*1 de stomac (« ardiaîgia) Coii^Hpatfiim Iiătituale. —Lâ divers»* devi:iţiuni ale mitrei (Hexiuni, ver- 
shmi r — Rlieumaf-isiuele chrotriee a iricn ceţuri lor şi mu^cliiior. — L.l luat dureros.
'■ Şi mai cu semnă . *Incontra nepoteuţei. - La felurite forme de atrofie p raHzie. — La defectel
(.rgauului vorbifnr

Institui s’a asigurat de concursul medical al inai multor medici.
Orele de consultaţie d^*li '8 nris d ■ m ineaţa piuă la~12 amiazi ţ|i la -I - ti nre post meridiane—După 

cerye'se va pi-ofesa"gtmiiasti<a, Svedeşâ' 51 Masaginl j  in case p .rucoJare.

M.Asur.i pentru gimnastică tipărită in limba roniăuă si ilustrată cu 200
de figuri, se aftă devSnzare la institut.)

Adm inistra ţi unea : PARIS , £2, 
bulcv. Mofltmnrtrei.

G E  ANI>E-<iRI L  LE. Aferţi.ml li
mfatice, boia căi lo «ti ini.»Luil6re um
flarea liealulul ş’a spiinel. upstruc^iunl 
viscerale, calcule biliare.

HOPlTAJj.-- Afccţiunl ale căii or G 
mistuilore, greulale la st niac.ua rnis 
tuire grea. nepoftă' dc mâncare gas- 
tralgie, uispensie.

CKLEST1NS. Afecţiunile reniclii- 
lord ale besiceî. nisipu, pâlră, gută, 
diabetă, albuminacia.

HAUTER1VE — Afecţiunile rini- 
cbilorQ, ale beşicel năsipu, pelră, gută, 
diabetă; albuminăriă.
A sd cere namele iavoriilui po 

capsu 14
Oeposilâ în BucurescJ la DD. War- 

tonovitz şi Herţog.__________________

MARE SUCCES

PABRICAŢIUNE FRANCES A |

A SE FERi
D E J  M I T A ŢIUN]
l Numai atunci e veritabila acesta cliartia I  

> de cigarotte, daca fie-care foiţa 

aro marca- l  £ î H O U B L O N  şi | 

) daca fie-care carton aro seniuatur&4BH 

f şi marca do mai jos.

ESTE O FAINA DE OREZ 

de o deosebita spec ia litate , foarte  fina nc- 

s im ţib ila , p repara tă  cu B icm u t, şi posed-i 

ca lita te a  cea feric ită, a  da  feţei om u lu i

FiU-S 1TATRA N A TUR. Tl.xEREŢEI

Scu'ptnrti N 
rană No. 2. ■uVi.r Y ri HFNRY

VIN si SIROP de DESPINOY ou extractă cnncontrattiDepozit in ro- 

mauia pentru 

1 «M-.astS untu

ră de peşte 

se află in Bu

cureşti la dd. 

Zur aer farma

cist şi Ovessa 

droguist.

De FOIE DE iVIORUE (Untură deS'a muta! iu 8 rada MiSlaiu SSnivtil, litugn grădina public:!, Casa 

Negri, au luuicutfi e cu Siicfi şapte saloane superb araupl<‘, o grădină ou arbori 
fructiferi, o ctirt« marc c u 'arbori umbroşi tor fi la dispoziţia ţevilor pe 
viitor.

IM P O H T A N T

LA-MAGAZINUL L fN :STRADA I . I PSCaNI  No. 21

P E T R A C H I î  I O  A N  ^ i-decă, pune, scoate, plumjb'ie.t. cu aiir 
cu ]vial.ină e'c. dinţii fJrâ de nk-i o durere 
şi prin metode de cnrend iuvenbite. Tol- 
o iată curăţă siunlţnl dinţilor intr’un mod 
extraordinar.

Se po.ite găsi.a casă iu toate zilele la 
orice oră. B:icureşli, .-'trada Ştirb'‘v-Vodă 
Nn. !) alături cn grădina Union-Snisc.

CAŞCAVAL DE PENTELEU T Y P O G R A P H IA  N
Sub n mnatul aduce la eu.-.j§tinla onor. Public, C;. adevcrutul î rennmitul Caşcaval de pmtolen 

se ş-flit itf>inai la sn? nnmit.nl Magazin din adevăratul Mnnte Pentolen. propietatea d-lui St. Borîinescu- 
Astfel,d-ir rog j»o onor . I’nbl-i• a da atenţiune a na fi indus in eroare, de oarece mulţi din d-nii 

comercianţi anunţă tot Pmtcleu, §i astfel nimeni nu ponte avea de e.at en, de oarece tot produsul 
Muntelui Penteleu este pe seama jn<*a, afara dr magazinul meu se află spre venzare ia magazinele 
d-lor D. Staicovici, P. Bărbuîescu, V. Marinesen, G. Uobriceanu calea Victorii» Carol Ge'tabce suc
cesorul d. Ovc-îsn, Matei u Sftlceann, I, Corman, str. Ştirbei-Vodă, N. D. Moroianu, str. Caro! 1, Ma- 
tadie Georgcscu, c:ilea Moşilor, Constând, et Sinones^u î p , llristescu.

TAS!.IR IIVDIMfpucl lax± vJ ăcori{or*
g h i l I iON  CONSTIPATIILOR

şi Hemoroidelor şi cel mai plăcut purgativ 
pentru copii.

GMLLON, FARM., 27, RUE RAMDUTEAU, PARIS. 

La B ucu resc i la d. ZU rner, B rus , Ovessa. 

si in tâte farmaciile-

^ ) 0alea Victoriei, sil) sala Teatrului Bossel.6in

îîECOMANDĂ ATELIERUL SEU ASOiîTAT DIN NOU CU :

Diferite C A R A C TER E de L T E R E  din
m a i  r e n u m i t e  f a b v i e i  d i n  I C n r o p a

Şi se aflu asl-fd in stare, a esecuia 
ori ce Inc -■uri alingetore de acesta artă, preeum :

R O B  B O Y V E A U - L A F F E C T E U R
Approbaifl in Francia. tielgia, Austria, Rusia; Rob’M  este un Siropi Depuratifu (curâţitorfl) 

de comppsiţiune cu totală.vegetală acâruia reputaţiune se ureS la unfi secolil (1878). Elfi este 

foane efficace centra affecţramlorfl pelfl, dartrelorfl, scrofuriloră, ulceriloră, gurmelorfl, 

’iEtâririlorfi, maladillorfl conta'gidSe nuVelle safl învechite şi contra tutorii viciurilorfl sângelui. 

Eltt este garantată veritabilă prin semnătura Doctoralul G iraudean  de Salnt-Gervais. 

. Deposituiu Generalii: PARfS; 42 RUE RICHER. In Slreinitate in  Mte Pharmaciile. j

VEK’IT Â B IL  \

E A I T  A L  E M A N I )
COMPUSA de LESEUR 

Acesta apS face a dispare petele ro
şit, impi-dică. sbârci; urile şi albeşte pelea'.

La Paris, la D-uu Grîistellier p;irfu- 
mut-.r, No. 47, rue dt* la Chausee d'Au r.

Deposit in Bucureşti Ia farmacia d-luî 
0. W. Zurner, la d-nu Appel et C-ie 
la foţi coiferi parfumeori.

111 oi'î-ce limbă şi formate

A N U N C L U F i l  şi  A F I Ş E
Cârti de Visita,Bilete de Kudta si ifimarmentare

REGISTRE, TABLOURI şi CONDICE ASOUCHE
precum fi

CHTANTE. POLIŢE. ETICHETE ADRESE
ŞI ORI-CE ALTE LUCEAEI DE LUCS

in preţuri fi eondiţiunî forte a-

PJ1ESERVATIVE AiNTIRIFILIT ICE ! J !

Re trimii libere de porto şi vamă Ia adresa indicată sau la ori-ce
cifră, poşte restanţi- pentru A, B, C, D, E, F prima.

0 duzină 5, 6, 7, 8, 9, 10 franci.

Corespondenţa iu ori-ce limbă. Se trimite şi spre vSnzare.

P. Stenzell & C-nie, Geneva (Elveţia).

SINTAXA LIM BEI LATINE W
de A- RADU .

Un volum de 27 coaie oct-iv, preţul 5 lei, se afl& 

e venzare la librăria Socec & Cemp, Bucureşti, 

librăria Tritten î la autor in Galaţi. ________

PROFESOR CIRCA §
4 ) primeşti; 2  elevi priimiasiali san lic n!e

Tâte aceste lucrări se îndeplinesc 
vantagiAse.

ripogpali.î Miulescu calea Victoriei sala teatrului Bosse

T I M P U L

y


