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L „ în Districte 15 b.
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Linia 30 litere petit pa;. IV! 80 b

Idem pag. III. 1 20 ,
Inserţii pag. IT . . . . 50 ,
Reclame pap. III . . . .  1 SO ,

Anunţările gi inserţiile ae primesc : in 
Bucureşti, la Ailmimatraţia ziarului ; u> 
Vlena, la biarenrile de auaaţuri Heinricb 
Sclialek, Wnllzeile 12;— i .  Oppelik, âtukeu 
stein 2;—P a r ii, C. Mim, rue CUmene 4 
Compania generali da publicitate O L 
Dnubt et O-ie; in Londra, F raae fa rt  
l'.erlln, Zarloli şl Xew-V*rk prin cen 
pania generali de publicitate O. L Dattb 
et O-ie.
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Acum nu mai incape indoeală, cit 

ulinţa in curând va avea uii mînis- 

Iriu Gambelta!

1 Preşedintele Grevy a avut o nouă 

itrevorbire cu fostul dictator, şi i-a o 

a-it preşedinţia consiliului şi Gambet 

j  a primit. EI ă pus condiţiunea,1 'ca 

1 ’şi poată alege Colegii după plac 

Grâvy a consimţit. Se zice, cit 

:<»n Say vă fi ministru de finanţe şi 

eycinet ministru de râsboiti. Ferry 

primi portofoliul de instrucţiune. 

După cum se vede din „Republique 

[in^aise», Gambetta a considerat a- 

;erea sa de prpşedinfe provizoriu al 

imerii ca o probă a puterii sale şi 

partizanilor sfii şi deaceea a pus 

d mai mare preţ pe această alege- 

jb. Organul b£u scrie : „După ce a 

irimit acest certificat de încredere, ii 

a fl mai lesne să organizeze majo- 

Itatea ministerială cu ajutorul unei 

jpgrame clare, precise şi pozitive, 

penai in rândurile unei majorităţi ast* 

H formate poate găsi colaboratori, 

iri sunt decişi a’l urma pănâ la ţin- 

I marei sale opere şi pe cari poate 

Inia absolut. Astfel Franţa va ajun-

i j in fine să aibă un guvern tare şi 

| nogen.

[Această „mare operă* nu credem 

va fi (ocmai uşoară pentru Gam- 

tta. Camera cea noauă ni se pare 

şi mai mult dispusă pentru sceue 

ioinotoase, de căt cea de mai ’na- 

fig ie. După scandalul primei şedin- 

a urmat deja al doilea şi apoi 

pediţiunea tuneziană, care in meş 

ngorile din ultimele zile a jucat 

rol aşa de mare in Paris 

provoca desigur şi in Cameră mul 

vijelii.

Iu privinţa alegerilor din Germania 

'C a se constata faptul, că partide- 

'intermediare, conservatorii liverali 

ţîiberalii naţionali, au eşit foarlere- 

'I din lupta electorală. Mai mult au 

’erit liberalii naţionali, cari au per

ii a treea parte din cele 60 de man 

te ale lor. Aşa numita „partidă im- 

ială“ a perdut zece locuri. Impor

J

'tâ

I

,RomănuI“ a nceput să devie | statele

iţa acestor perderi este, că de aci 

m h  cancelarul nu se va putea re 

pa pe o majorita'e liberală— cou- 

vatoare. Cancelarul nu va avea de- 

jaadaiă altceva de făcut, decăt, sau

ii amăne reformele economice, sau să 

un compromis cu centrul catolic, 

iei una, nici alta nu credem că 

ine la socoteală I

ŞTIRI TELEGRAFICE

trviciul telegrafic al Agenţiei Havas.

M m . 1 om bre. — Se cunoaşte as-

resultatul definitiv al celor 397 aln- 

[{ pentru Reichstagul german; sunt 100 
Tbalotaje şi doe alr-geri contestat*; cei 

aleţi se impart astfel : 44 vechi con- 

| jatori, 22 conserv11tori-1 iberali sau pnr- 

imperinlni, 100 din Centra; 35 naţi- 

I r, Şi-liberali, 24 secesioni^ti (wchiul grup 

tkeubeck), 35 progresiş:i;3 din partidal 

arului, I 5 Poloni, 17 particula rişti, gu- 

sau din partidul protestaţiei.

18 vadea ultime ştiri pe pagina I I I

interesant.

„L Ind<$pendance roumaine“ piir 

blicasfj vr’o dare de seamă des

pre torturile suferite de ţărani in 

vr un punct al; ţerii, torturi c«\ri 

sunt de-a dreptul o unealtă de 

guvernământ al partidului roşu , 

iar un ziar italian a reprodus a- 

eea dare de seamă, formulăud o 

opinie foarte aspră asupra stări

lor de lucruri din Romăuia.

—  Vai de mine —strigă „Pse- 

udo-Romănul“ cum să se scrie a- 

semenea lucruri ca să le afle 

străinii ? Ce opinie şi-or face de 

noi ?

Tată singurul punct vulnerabil 

al pseudo-romănilor noştri , ruşi

nea de străini, teama de ei; un 

foarte slab surogat pentru frica 

lui Dumnezeu şi adevărata iubire 

de ţară.

Precum am tradus fără a pri

cepe legile şi regulamentele noas

tre din limbi străine , precum 

toată îmbrăcămintea noastră , in- 

cepend dela pălărie şi sferşind eu 

ţintele bătute in talpa ghetii, to

tul e introdus din străinătate, 

precum introducem chiar făină şi 

unt de peste graniţă , tot astfel 

opinia ce.o au despre noi străinii 

e singura consideiaţie serioasă 

pentru politicianii noştri.

La dreptul vorbind opinia rea a 

lumii despre „cutare" e foarte 

indiferentă pentru el , daca stă 

bine. Din contră, oricăt de bună 0- 

pinie ar avea cineva despre „cuta

re" daca el stă in adevăr rSu, păre

rea altora nu-i ajută nimic. Sin

gurul lucru ce se poate cere e 

ca lumea să aibă o opinie exactă 
despre o naţiune, ca şi despre 

un om.

Ei bine, cine ne-ar numi bar-

Dar poate să aibă străinătatea
Stare eeonomic* mai rea , mai o opinie atăt de rea de noi, pre- 

mizerabilă decăt acea a ţăranului cum o merităm? Intră in imaffi- 

nostru dela şes şi munte ? Yă- naţia străinătăţii publicişti ca 

zutu-sau ţară agricolă, înzestrată d’alde Carada, Fundeseu, Ba- 

e natură c o bogăţie de-a drep- sarabesen ş. a., învăţaţi ca Cer

tul m.raeuloasă, rn oare locuitorii nătesen, Crăciunescu ş. a. generali 

să moară de foame, precum au ca Cernat, directori de bancă 

munt in realitate in anii tre- naţională ca Costinescu, directori 

euţi m unele judeţe de munte ? de minister ca S. Mihălescu, mi- 

Există ţară in Europa in care nistri ca Giani, vice prezidenţi de 

deereşterea populaţiei să fie atât adunare ea Sihleanu ? 

de mare ca la noi ? Văzutu-sau o Este imaginabilă starea aceas- 

discompunere a obiceielor casnice ta de lucruri şi se poate ea in

şi publice in gradul in care există semna altfel de căt cu numele
la noi ?

Şi când ne întoarcem la pseudo-
oelei mai complete barbarii ?

O 1 uniforme frumoase, craidoni

cultura noastră şi vedem pe. bul- scoşi din cutie şi cocote, im 

garul Mihălescu, eu patru clase brăcate după cea din urm* modă 

primare, administrând o ţară de bărbaţi-muieri cari se sulemenesc 

oameni şi punănd prefect pe un fiind miniştrii, astea le avem cu 

Chiriţopol, care a fost slugă, fecior de prisos. Dar realitatea este 

in casă ; când vedem alte patru completă ignoranţă şi corupţie sus, 

elase primare, pe vestita vivan- neagră ignoranţă şi adâncă mi- 

dieră a regimentului de musche- zerie jos.

tari di» Moldova, pe onor. Oosti- ş ’aM9ba e poporul nostra ro- 

aeseu red.jilnd una din eele mai L Sne8e? p opor„| ,10str„ d„ ac„m

renp&nd,te fol, ^,Pseudo - Roniî- 50.60 de ani, de-o slnMoaai 

. u i >  cănd vede“  nulitatea şi barbarie, de-o rară deşteptăciune 

ignoranţa servind ca titlu de re- de minte dăruită de Dumnezeu 

comandaţie pentru înaintare pe de-o mare vigoare a inimei, gră- 

scara socială, nu ne convingem itor de adevăr, vesel, mun’citor 
că suntem archibarbari ?

Cănd
ironic, „des braves gens“ cum 

am întreba ce şi căt zieea principele de Ligne acum o
se citeşte in România, am rămă 

nea încremeniţi de mizeria inte

lectuală

Exista bună-oarâ un singur lex

sută de ani ?

Nu mai e de recunoscut. Nici 

Mateiu Basarab, nici Dimitrie Can- 

temir al seu nu l’ar mai recu

bari ar greşi oare ?

N’ar greşi de loc. Cine dintre 

Români are o cultură adevărată, 

acela va fi tot de opinia aceasta 

şi singura sa părere de rău, pre

cum şi a noastră , ar fi că nu 

suntem destul de barbari, avănd 

tăria şi fecioria de simţiri ale 

barbariei, ci că avem nutnai vi- 

•iile civilizaţiei pe de-o parte , 

numai viciile barbariei pe de altă 

Semi-barbari iată termenul 

technie pentru starea noastră, pe 

care un istoriograf modern l va 

şi întrebuinţa, cuiioscănd că aceas- 

ă stare e de o sută de ori mai 

ea decăt barbaria, nevorbind de 

ăutatea ei in a'ăturare cu ade

vărata civilizaţie.

Dar, pentru numele lui Dum

nezeu, văzutu-s’au undeva in lu

me, neesceptănd China, Japonia,

- HtiU ItJOU
con aproape complet al limbei nr.„ofo „ „-j- 4.

v r v 1 , noaşte, daca s ar ridica din mor
române, operă de fond de mare mjnte

Şi du unde vin toate acestea

Opinia noastră remăoe statorni

că. Pe deasupra poporului nostru

, , ,x. . .iy . l â ’a superpus o pătură străină fără
dentăi ineercare reuşită a unuiL  ^

!. t. , .. ... tradiţii, fără patrie hotăntă, fără
dicţionar comparativ al limbilor 1

valoare, cu toate mancurile ei de 

amănunte, lexiconul d-lui Cihac. 

Meritul acestei opere e cu atăt 

mai mare cu cât voi. I e cea

naţionalitate hotărită, care ne-a, „ , , » . , ud iiu iid iiid ie  11 o ia m a
romanice, Iuănd de temeiu limba . . . .

y v T . . escamotat lucrul cel
română. îndoit merit.

Căte exemplare au văudut au

torul roman iu România ? Două 

sau trei ni se pare, un număr 

cu totul ridicol. Toată ediţia 

a fost cumpărată de Franceji, En- 

gleji, Germani.

Dar intrebe-se Alecsan dri ce-a 

câştigat cu operele lui, din cari 

multe sunt nemuritoare, şi câţi l’au 

citit? întrebe se Odobescu orj 

Hasdău câţi cititori află in Româ

nia ? Oamenii vor da din umere 

şi vor ride. Daca nu i-ar încuraja 

dragostea de muncă şi de obiec 

tele ce le tratează, daca nu i-ar

încuraja străinătatea prin preţn 

irea dreaptă a celor ce scriu, de | 0 0 imP^r^ tea9ă 

sigur s’ar arunca scrierile in foc.O T

Pentrn pătura superpusă de civi

lizaţie greeo-bulg.ară de la noi 

nu există nici limbă, nici ştiiuţă, 

nici literatură românească.

mai scump 

pe care un popor ’l are : simţul 
seu istoric, simţul de desvoltare 

continuitivă şi organică, acel simţ 

pentru care iu fiece au avem o zi 

mare : Moşii.

Moşii-patres, moşia-patria, cu 

orănduelele lor bune şi drepte, 

cu limba lor spornică şi bogată, 

cu moştenirea lor intelectuală şi 

socială intemeiată pe o mare e- 

pocă eroică şi pe-o desvoltare 

normală şi sănătoasă, iată ceea 

ce nu mai avem şi de-aceea ci

vilizaţia Caradalelar seamănă eu 

cea adevărată procura ar semăna 

o servitoare a Veaerei vulgivaga

INFORMATIIJNI

Colonelul Ariun Eracle, directorul şcoa- 

lei de aplicaţie, de artilerie şi geniu, se-

numeşte inspector general pentru oficialii 

cari formez coinismiiea de control aflaţi 

la manufactura de arme piu Steyer şi gra

dele inferioare ataşate pe langţ acea co- 

misiuue.

Generalul de brigadă RacoviţS Dimitiie, 

pe lungii corpurile şi servi ciele ce inspec

tează' va inspecta şi regimentul 20 do
robanţi.

Generalul de brigadă Ritdovici Aleiao- 

drq, pe lăugi corpurile şi serviciele ce 

inspectează, va inspe.-ti şi regimentul 3 
infanterie.

D. Brătianu s*a intors ieri de la Florica, 
lăngă Piteşti.

Se vorbeşte de inlocuirea d-lui Kalimaki- 

Catargi in postul de ministru plenipoten

ţiar al Romăniei la Paris prin d. Ion 

Ohica, actualmente la Londra, D. Catargi 

nu ’şi-ar fi dat insă demisinnea. Astfel 

dar conflict tnt există intre d-sa şi minis, 

trul de externe Stătescu.

Pentru astaseara se aşteaptă in capitală 

d. I. Ghicn, ministrul Romăniei la Londra.

Se dă ca sigur venirea ambasadei per

sane in Bucureşti la 24 octobre. Lun’» 

26, va fi primită de M. M. L. L. Kegele 

şi Regina.

D. M. Cogilnic anu a fost cătva timp 

bolnav. Acum s’a inaăaetoşit- pe deplin, 

cum asigură Gazette de Roumanie.

D. colonel S. Baicoianu, şeful regimen

tului 15 de călăra i cu reşedinţa in Severin, 

se află iu capitală.

D. D. Sturdz<i se află la Berlin. I)-sa 

tratează con versiunea titlurilor funciare 

rurale 7 la sută in titluri 5 la sută.

Bugetul ministerului de resboiu peutru 

viitorul exerciţiu va fi de 29 milioane, mai 

mult adică cu 2,500,000 franci peste bu

getul anului trecut.

D. G. Mihăilescu, directorul miuisterului 

instrucţiunii publice, b’u intors in capitilă, 

concediul sSu expirând, şi a reluat gera- 

rea afacerilor directoratului acelui minister.

Din Irlanda.

Noui şi numeroase arestări se fac 

in Irlanda pe fiecare zi. Suspecţii cari 

au fost închişi Ia 27 curent sunt 

toţi membrii eminenţi in Land-Leaguc.
Dupfi „ Standard*, prisonierii poli— 

ici, deţinuţi in inchisoaiea din Gal- 

way, au ţinut un meeting in curtea 

Închisorii şi au luat o resoluţie prin 

îare aprobă manifestul d-lui Parnell 

şi al altor membrii din comitetul exe

cutiv al ligei agrare şi sfătueşc pe 

prieteuii şi pe compatrioţii lor să lu

creze dupâ recomandaţiile numitului 

manifest, neplîitiud nici o arendă.

Episcopul de Rost a adresat docto- 

ului Kavanagh, la Kildare, o scrisoare 

lin care următorul pasaj merită a fi 

citit. :

„Aţi fi gata să urmaţi liga agrară 

atăt de departe căt v’ar permite Con

stituţia sub care trăim şi pe căt timp 

ea va fi regulată de spiritul şi litera 

acestei justiţi naiurale pe oare toată 

urnea e ţinută a o recunoaşte şi a o



TIMPUL

observa. Dar dacă, d-ta şji eu, am fi 1 

perfect dispuşi sîl mergem pSn6 acolo, 

conchid din opiaia ' ce presupun că, e 

a d-tale şi din aceea ce ştiu despre 

mine insu-mi, că. au vom face un pas 

inainte. Agitaţia agrară era .pulernică. 

prin principiul şi stăruinţa ei, pen'rul 

că, era inatacabilă, pe cittit vreme nil 

cerea deeăt arenzi echitabilii. Dar agi

taţia, in orce mod ar fi. condusă,, nu 

va .avea nici un succes daca se va 

tfontinua strigătul fără mandat: „A-

rendi d«'loo-“ ••••»•--

„Nu am intenţia să intru aci in 

d.i-ferite, -Gestiuni cari ar putea fi sule- 

vate oăt pentru caracterul autoritar 

şi semnificarea cclui din urmă ma* 

nifest al comitetului executiv din liga 

agrară. Alţii, nu eu, să discute acest^ 

cestiuni. Căt pentru mine, mS mulţu

mesc a zice că publicarea lui a pro

dus nu numai adănci păreri de r8u, 

ci incă că mauifes!ul a provocat ner 

mulţumire printre cei mai buni. şi cei 

mai credincioşi amici ai poporului 

irlandez*.

terni in seminare, mioiaterm, peutr

bi’irba faptelor şi in interesul .adevărului, 

desluşirile credincioase ce se pot adresa in 

gazeta oficială de azi.

Un auume Anton Popovici a insultat 

ieri seară pe d. Carp, judecător de instruc

ţie ; ol a fost imediat condus la poliţie.

D. 6. O. Cantacuzin, directorul Regiei 

tutunurilor şi sării, a plecat in .Moldova 

să facă inspecţiuni.

u resta- Jla  spital in o stare foarte gravă. Evreul, j find riguros. Oarele, mai cu seamă celei 

voind să se vire in pivniţă spre a o scoate I mari (de la Rîmnic şi Focşani), sunt fru- 

a căzut şi el, fără insă a’şi face vr’un rSu- I mos şi solid construite. Toată lucrarea, in
şfrrşit, face onoare • dâ-lor ingineri cori- 

In noaptea de il6— 17 oct o bre, biserica 1 structori şi antreprenori, cari sau silit a 

din Copăcenii delsus fel. Sabarnl j.vl, II-[ne da im lucru şi eftin şi bun. Zic eftin, 

fov) a fost spartă de făcetori de rele şi J pentrncă după informaţiile ce putui cu- 

iăfuită 1 ê° 6’ aceas^  linie, a cărei., lungime ,e de

Criminalii au luat opt tocuri de candelă I aproape 90 de kilometre, nu costă pe’ Stat 

toate de argint, un potir de argint, garni- I de căt 9 milioane de lei, cu material ru-

Primim din partea dlui C. Ohintescu, a- 

legrtor in cohgiul I din Craiova următoa

rea telegramă :
„Rog întrebaţi pe D-nu Min'stru al Lu

crărilor Publice pentru ce ţine bann con- 

tribuabilor şi nu reparează de 8 luni po

dul Amarazif cale naţională intre trei dis

tricte, şi unde pe fie-care zi se intimplă 

nenorocjri. Pentru aceasta plătim stai^Ju? 

sume enorme? Vie D-nu Ministru, cu l a- 

tă autoritatea de care dispune, se treacă 

prin apă spre a se convinge*.

Se zice că hanul Şerban Vodă, unde es

te Imprimeria Statului, va fi cumperat de 

banca Naţională peatru bursă şi pentru 

proprieje sale localuri.

tura de argint a unei evangelii, o lingu

riţă, un disc şi garnitura de argint de la 

trei icoane.

1 8  O C T O B B E  1 8 8 1

lanţ cu tot. Lui Strusberg, dacă-mi adne 

bine aminte, i s'a plătit 270 de mii de 

lei pe Kilometru; deci aproape in treit mai 

mult, şi tot nu ni s’a dat un lucru bnn.

Să nu fiu insă de loc nedrept;" voiu 

să spun că pentru linia Buzeu -Mărăşeşti 

Statnl a dat lemnăria gratis şi tot gratis 

a dat şi d. Marghiloman terenul perours

(Serbarea inaugurării liniei ferate Bweu- | de această linie pe moşiile d-sale. 

Mărăşi

P e r t u r b a ţ ie  m o n e ta r i i  i n  I t a l i a .

„L’Opinione“ obşervă, că Italia se 

află in perioada acută a perturbaţiei 

monetare.

Pecătid oarecari economişti, zice nu

mitul ziar, aşteaptă mereu întoarcerea 

aurului din Slatele-Uni'o, acestea din 

urmă, continuă a-1 inghiţi, fără grijă 

de a ni-1 inapoia. Această situaţie 

exercită natural: influenţa sa asupra 

operaţiilor relative la ştergerea cursu

lui forţat, căci o lege.de solidaritate 

leagă, toate tergunle monetare.

Ziarţle it.aliane, mai toate, se plăng 

viu de lipsa monetei divizionare şi cei' 

ea ministerul să pună in circulaţie 

memeift de argint.

C r o n i ca

Ştirea dată ieri despre numirea d»lui Tî 

Stefănescu ca director al scoalei comercial! 

.din Bucureşti s’a . confirmat. » Monitorul! 

de azi p'jblieî; decretul.

D. ministru de interne C. A. Rosetti, 

printr’un ordin circular către t6ţi prefecţii 

din ţară le atrage atenţiunea asupra dife

ritelor protestări ce ’i vine contra masuri

lo r ‘luate de autorităţile comunale, pentru 

oprirea de a mai vinde bea tur i spirtoase 

in comunele rurale străinii cari nu iusuşesc 

condiţiunile legei. D-sa ii invită să dea 

ordine- ca, in cas de inchiderea unei câr

ciumi, proprietarul mărfii să fiă liber a o 

vinde cu ridicată eeler cărora le este per

mis a face ace;t comerţ, sau a o trausporţ- 

ta la oraşfST~"

MiuisternI iultrueţiunn pubice lasă sS 

se insereze in Monitor ăncă doue proiecte 

de lege ţi a'Wimfe: penti'n orga.iizarea dp 

ateuee şi penlxu înfiinţarea de şcoli se

cundare- de către , consiliile judeţene şi 

„comunali?.

Cwlegiul I electoral pentru consilierii ge- 

' naraţi do la judeţul Ilfov, esie convocat, 

in zilorfi de 18 Nonnibire 1881, a se întru

ni, la orele 1 0 . do dimineaţă, in localul de 

reşedinţa, ca să. aleagă un membru, la va

canţa declarată iu consiliu, prin chemarea 

d-lui generat G. Mauu in activitate.

D. Ierimia Circă, uiiul dintre cei'' mai 

vechi profrflori ai cursului superior du la 

liceul Matei-Basarnb, este numit in pos

tul de dirretor al acelui liceu, in locul 

d-lui Şaicarin, demisionat.

: In privinţa fein6ei Tinca Fiorescu din 

strada Ciclopii No. 2 s’a găsit cadavrul 

unui copil ce ae presupune a fi al seu J 

fenieea a fysţ arestată.

Printr’o scrisoare anonima publicată de 

>ziarul ‘ Curierul României1', N 49 de la 

18 curent sub titlul: o faptă morală, cri- 

ticăudu-se dispnsiţiunea luată de ministerul 

cultelor, de a nu se mai admite elevi es*

COMUNICAT

Ziarul »Binele Public*, in numerul seu 

de la 17 curent, criticând punctul ales pen

tru aşezarea statuei Eliade, ministerul se 

crede dator a da următoarele explicaţiuni.

Acest punct a foit ales de către ensăşi 

delegaţiunea comitetului instituit adhoc 

pentru facerea acestei statui dupa stainin- 

ţele d-lui Eliade fin, rfmanend ca in aripa 

stăngă a grădinei botanice să se aşeze 

statua lui Lazăr iar statua lui Mihai-Vi- 

teazul, strămutată la loc mai potrivit cu 

ea, să fie inlocuită căndva prin Coloana 

lui Traian, astfel că cu timpul in locnl 

actualei grădini botanice, sa remană o frn- 

moasă piaţă a nniversităţei, aşa pi;ecum 

s'a proiectat incă prin primul plan al con- 

strucţiunei academiei.

In căt priveşte reeordamentul aşezărei 

acestor statui cu faciada universităţei a 

trebuit să se ţină seamă şi de fiiitoaiele 

constrncţinei ce au a se mai adăogi cu 

ttmpul la ambele laturi ale palatului uni

versităţei, astfel cum este prevăzut chiar 

prin planul primitiv.

, Monitorul"

Duminică, la 18 octobre, 's'a inaugurat I Pe noua linie, pănă Jla Focşani, sunt 

prima linie de drum d« fer construită de | următoarele staţiuni : Buzeu, Zoiţa, Rim- 

ţara românească prin ea insă’şi, prima li- I nic, Sihlea, Bugeşti şi Cote^ti. 

nie de drum da fer ce leagă direct Moldo- I La Zoiţa e moşia d-lui I. Marghiloman, 

va cu Muntenia. I la Sihlea, a d-lui C. Grădişteanu. Moşia

Deci, si sub raport economic şi din punct I Zoiţa are pămeut negru, păment cernosen, 

de vedere politic, ziua de 18 octobre 1881 I cel mai bun păment al ţerii. E  bine cui» 

române o dată memorabilă. I tivată. D- Marghiloman mi-a spus ca a

* I dedat pe ţerani cu cultura alternată, lu-

Delegat din partea redacţiunii la inau- 1 cru pe care l’ar putea face mulţi proprie- 

gurare, voiu oăuta a pune sub ochii crti- I tari din ţară, dacă vor să producă mult 

torilor noştri un resumat căt se poate de | şi bun şi să nu sleiască pămentui, după 

fidel al celor petrecute, cu prilejul acestei I cum din nenorocire se intemplă in cele 

serbări. t j mai multe părţi.

S’o iau de la cap. I In Focşani am ajuns pe la 4 ore d. am. Pană

Conform programei, duminică diminea* I la Mizil ne-a plouat; de acolo am avut soare, 

ţă, la 8 şi trei cuarturi, toaţe persoanele I Printre buchetele de flori ce s’au oferit 

invitate erau in salunul gării de la Cotro- 1 Reginei do doamnele din Focşani, al d-nei

ceni, frumos gătit cu covoare, dar urit par

fumat, de sigur prin emisiunile vre-nnor 

uminări in agonie. Tot conform progra-

I. Ciurea a fost cel mai ^splendid.

După ce s’a sfinţit localul gării de că- 

j tră P. S. S. episcopul Inocente de Buzeu,

mei, toţi invitaţii de genul bărbatului pur- I şi după ce s’a cimentat iu fundaţiunile sta-

tau acea secătnră cu coadă, numită frac, I ţiei documentul comemorativ cu obicinuitul

care de departe iţi dă aspectul nnui maimu- I ceremouial, un fotograf a scos portretul

ţoiu şi care iu Italia e semnul distinctiv J Regelui şi Reginii, stand in picioare pe

al chelnerului ; ear măinile şi le ţineau I peronul gării şi inconjnraţi de o gloată

ascunse sub pele albă de bestie, care, I deasă şi numeroasă.

după regalele etichetei, e mai presentabilă I Documentul comemorativ cuprinde: le-

de căt epiderma labelor, de dinainte ale o- I gea prin care linia ferată Buzeu-Mărăşeşti 

mului. —  Să nu se creazS. că eu făceam I s'a declarat de utilitate publică, numele 

escepţie : trebuia. I miniştrilor sub cari sa decretat, numele

Printre puţinii invitaţi am vezut pe dd. I inginerilor constructori şi alo anteprenori- 

miniştrii Dabija, Stătescu, Ureehiă şi Fe- I lor, sub^emnătnrile Majestăţilor Lor, a mi- 

rechide cu d-nele, afară de d. Ureehiă ; | nistrului lucrărilor publice şi a directorului

căt adunarea întreagă fa şgaduită de£'f|̂ l 

entusiasm măreţ şi aplause frenetice I w 

periră ultimele cuvinte.

După M. S. vorbiri d. ministru Dab§m ^ 

d. Guşti, primarul Iaşilor, d. Orleann, p 
mărul Focşanilor şi d. senator Voi nov. . 

Toastul bStrănului Guşti a fost poetic! p 

mişcător. D-sa a numit foarte bine pel^e 

S. Regina podoaba Romăniei, geniul fi 

moşului şi al binelui. D-sa a terminat pi|()*v 

această comparaţie vin aplaudată de ,w| 

peţi: , Focşanii an devenit inelul de vă f » 

nică logodnă intre Moldova şi Muntenii#.!' 

D. Voinov a beut in sănătatea Focşani’! ^  

şi a primului inginer.

Uitai să spun că la masă M. S. Rea 

avea 'in dreapta pe părintele episcop Ii 

cente, ear M. S. Regele avea la stâng* 

dna Ferichide.

La inceputul bancetului un cor mixtal* 

Focşani intonă un imn, şi in tot tiirik 

mesei avurăm o muzică instrumentală 1| 

conducerea domnului capel-maistru L i i 

Vecchi.

La trei ore banchetul se isprăvi. MJn 

L. L. plecară cu o parte din oaspeţii 

d. Tufelcică, unde, in loc de bal, se i  H 

o serată.

Remăseiu in sala banchetulu' cu confl 

tele de la > Binele' Public0, la un fetf 

conferinţă a inginerilor cn d- miniştri 

lucrări publice. Se propusese ca ingi&iţ 

să se constitue in congres. S’a disebt 

mult această propunere. Am admiraf̂ -i 

miliaritatea şi bună-voinţa ministrului 

discuţiile cu inginerii- Mi-a plăcut 

măestria cu care d. Dabija delatura fft 

le şi căuta să pună mâna pe ceva prffl H 

A vorbit mult şi d. Fălcoiann, directcşB 

gal al căilor ferate. D. iu^in. Maxenjj is 

a făcut o propunere foarte raţioualŞţ ; 

ştiu insă daca s’a primit, după cum nu| 

nici resultatul conferinţei: pe la 12 ore 

noapte pVecai să’mi asigur un loc iu®■ 

nnl eare pleca spre Bucureşti. MS tenie 

să rfiraăn iu Focşani, pentru că se 1$ 

vestea că nu se găsesc odăi, nici la b, 

luri, nici la particulari.

M.M. L.L. s’au dns.din Focşaui a, 

zi păuă la Mărăşeşti. Ieri, la 7 ore seal

au sosit in capitală. ■■
Herniei

Din districte

»Armonia< din Tirgovişte scr,e nrmă- 

toarele :

In ziiia de 11 curinte, un băiat din praf-1 

vălia dlui Ghiţă Constantinescu. de curând 

adus din Braşov, s’a sinucis. Pentru acest 

scop, a luat din prăvălia un revolver, l’a 

incărcat, şi dufi^nd'u-se in etijiul de sus, 

s'a iuchis in o cameră, s’a aşezat p’nâ 

ladă cu spatele sprijinit de pat, şi 'şi a 

tras un glonţ drept in frunte. Moartea a 

fost instantanee. Se presupune că era solr 

dat desertor, lucru care l’ar fi îndemnat 

a'şi rădica viaţa.

pe d. director geberal al telegrafelor şi poş

telor, C. F. Robeacu ; d. prefect al poli

ţiei din capitală, Radu Mihaiu ; dd. 1. Mar

ghiloman şi C. Grădişteanu ; confraţi de 

la , Românul*, „Binele public*, şi „Curie

rul financiar*.

Dd. I. C. Brătianu şi C. A. Rosetti 

lipseau.

Pe la toate garele, pănă la Focşani, M.

M. LL, fură salutate priu sgnmotnase u- 

rale şi muzică de populaţia din impreju- l-iug. Mavrodiu, W . Riosel, Lnpierre, La-

liniei.

Eală şi câteva nume :

|ngineri constructori : Frunză, director ; 

Dimitrescu Tasiau, sub dir.; Mironescu, 

Pancn, Stoenescu George, Otiilescu, Ţgru- 

şanu, Baiulescu etc. ingineri şefi.

Auteprenori : Zanetto, care a lucrat la 

terasament, poduri, raliuri etc; ing. Cart- 

tacnzin, care a construit gara de la Focşa- 

I ni, gara şi podu de la Rîmnic ; ing. Răm- 

I niceauu, care a făcut traversele şi podeţele,

rimi. In multe părţi L i se ţinură chiar 

discursuri.

Am observat insă cu măhnire, că naţia 

noastră de la ţarii, opinca, e foarte sărăn- 

tnacă şi searbidă. In hainele ei sdreuţuite 

se oglinzeşte sărăcia, in figurile ei veşte

de, suferinţa şi mizeria. In strigătele ei 

de ura\ nu vezi entusiasmul, ci ^sunetul 

nnei maşini automate, pe al cărei report

gier etc.
Banchetul s’a inceput,după Ş.,

Sala, in mijlocul căreea se intinde o ma

să in formă de U cn 148 tacamiiri, are 

a-pectul unei peşteri de frunziş. Pereţii ei 

sunt de sus pănă jos îmbrăcaţi in ramur: 

de brad. Patru mari candelabre, atârnate 

pe linia mediană a tavanului, şi Vre-o 24 

de lămpi puse de jar imprejuru1

Mice

t h e a t r a i e j l ^

Astăseară, la Opera italiana, sţ.M 

Dinorah sau la Pardon de Ploermel, o ţf 

in 3 acte, musica de maestrul Meyerb̂ i 

Primul debut al d-rei Carlotta Leria ş| 

tenorului Giuseppe Carrion.

La Dacia, măiue seară, jouî, se vor.Pj^ 

presiuta comediele: 3 nunţi intr'o 

2 aCte; O fa n ă  in gpiţerie, 1 acpl 

Coarda simţitoare, un act. — In ciŞjCnerr 

Şapte prinţi ai Larei.

Direcţia operei italiane este in triT 

cu direotorul unuia din principalele thf 

de operele bufe şi de vodevile lin Ear 

pentru a da o serie de representaţiu» 

luna Februarie in Teatrul Naţional.

ori am sur-

Antorităţile au putut constata faptul 

a doua zi'şi au luat mesuri pentru că

utarea vinovaţilor şi căutarea lor. PSnă 

acum lucrarea lor n’a dus la nici un alt 

resultat de căt c’au făcut să se nască şi 

să se ’utemeieze din ce ’n ch mai mnlt 

presupunerea c’autorele acestui furt ar fi 

un lucrător străin ce s’afla ’n acea comună.

JEcoul Brăilei află că tălhnrii Bratu Ni- 

ţă şi Ioan Tudorarhe Tinjală împreună cu 

capul bandei, lacovescu, care comisese mai 

multe tâlhării in judeţul Brăila şi prin 

Dobrogen, şi care fuseseră prinşi, pa când 

se conduceau de la Măcin la cmvina Gre

cii, in noaptea de 11 curinte an scăpat de 

supt, escortă,

„Vocea Cdvurluiului^ spune că un e- 

vreu de pe strada Cojocarilor, (Galaţi) pe 

cănd tăvălia prin prăvăliă un butoiu spre 

a l viri ’n pivniţă, scândurile d’asupra piv

niţei, ce se vede eă erau putrede, s’au 

rupt. Nevasta evreului, ce se afla in po 

siţiune interesantă, şi era in acel moment 

tocmai pe acele scânduri, a căzut in piV' 

niţă, unde s’a sdrobit foarte ren, tăindu-i 

se mănele penă la oase, şi a fost condusă

s ă le i ,  rS s -

el apasă poliţia sau autorititea cu care e j pândesc o lumină plăcută şi destul de 

in contact direct. înţelepţii noştri Suverani j vje. Pe păretele din fruntea sălii sunt for

mate cu măestrie, din flori artificiale, ini— 

ţia'ele Regelui Carol şi a Reginei ^Elisa- 

beta? pe uu cămp roşn ; C inchide in sine 

pe E. Deoparte şi de alta a acestei figuri 

sunt atărnato portretele nemuritorilor G. 

Slephenson şi M. Seguin. In partea opusa, 

busturile Regelui şi Regiuii, in mărime 

naturală, înaintea a douS cămpnri pe radi 

are, roşii şi rotunde ; d’asupra lor, pe o

ved aceasta, — şi nu arare 

prins pe figurile lor zimbetul unei inimi 

striuse de compătimire.

In colo, iiiscenătorii diferitelor primiri 

au avnt merite netăgălnif.e.

Un lucru a fost prost: Dacă uu era d.

Marghiloman, care să ne pună la disposi- 

ie in vagon pâine, păstrăvi şi vin, era să 

murim de foame păuă la banchet. Nu ştiu 

dacă Regele, şi Regina au măucat ceva pe 

drnm. La Ploeşti, in loc de discursuri, mai 

bine ni sar fi dat un dejun uşor ; toţi ar 

fi fost mai mulţumiţi.

La BuziSn, asistarăm, S.nemni şi invi

taţi, sub un frumos pavilion de verdeaţă* I jatorul sălii, 

la un serviciu divin oficiat*de P. S. S. epis 

copul Inocente.

tablă verde, in litere albe mari: „Progre-

De aci urmarăm noua linie.

Să spun mai ăntăiu că această linîe e 

cea mai dreaptă, pe o întindere mare, din 

toate câte le avem in ţară.

E bine construită. Podurile cele mari 

(BuzSu, Rimnic, Slimnic, Rimna, Oreava 

şi Milcov), deşi provizorii, căci trebue stu

diat mai ăntăiu regimul apelor, au bune 

aperătoare, de fasciue; taluzele snut cu 

lucrate. Pe iei, pe colo numai, 
oase, fiind riguros afli

Ştiri din afară

iirA lb a n ia . — După cum s» scrie di 

gaza, agitaţia ar fi început iar

bania. —
Iu Prizreud domneşte Anarchia, ş i l  

viş paşa ar fi blocat de munteni iu £ 

Dods, situat in mijlocul munţilor Lui

«in,

M i

•• Loa 

«Jj

Îngrijire

prin locurile păduri
mio defect la lin i'; dar numaicăte un

sul ţinta omenirii,* ear de desubt un pod 

in 'miniatură, imitaţie a podurilor de la 

Şaşiţa, Pntna şi Rîmnic, lucrat cu destulă 

artk do d. inginer elev Rîmiiiceanu. Ar n-

___  ̂ d. director Franză, m erita un

compliment.’ Dacă nu me inşel Regele i « j  

şi făcut.

Masa, aranjată do dd. I. Sfieflei şi M 

Danin de la hotelul Union diu Bucuveşti, 

a fost destul de copioasă ; vinurile, vre-o 

7 feluri, indigene şi streiue, in deajans 

bune; promtitu.linea servieiului insă pire

că lăsa ceva de dorit.
Cănd s’a servit ăutăîul pahar de a’ii- 

panie M. S Regele a ridicat un toast pen

tru prima-linîe ferată, ale cărbi lucrări 

,au fost conduse şi isprăvite de noi înşi

ne1'; pentru „legătura oţelită dintre Moldo

va şi Muntenia." Vorbele M. S. au fost 

aşa de mişcătoare, atăt de viu simţite, in-

Rusia. -  Se scrie din Petersburij 

Jidovii din acest oraş sunt din noi 

prada unor vii alarme, de oarece seU 

de noui ordine de îsg'onire. J

Directorul poliţiei, generalul KosloJ 

donând comisarilor din toate eartiere. 

raşulni de a face o revisie asupra» 

poartelor locuitorilor jidovi, se cre«l 

adever că toţi Jidanii cari nu vor avei 

cumente in regulă, vor fi isgomţi d| 

pi tal a Rusiei.

A fr ic a  australă. -  A isbucmt x| K  

boiu la Nord-Est intre şefii Linchie^S, 

Setcheli, şi in Snd-Est intre MontsJhi 

Mostel&
Guvernul Tr&nsvaalului şi-a profl 

neutralitatea sa şi a şi înştiinţat < 

tele despre aceasta.

După o telegramă din Durban ,



r -  - ■
ji'ftndul a adoptat un drept de 5 la sută 

vaiorem asupra tuturor importaţium- 

Jcr. MarfuriLe oe pvovin din alte teri vors 

itlăti şi o suprataxă de 33 şi jumătate la 

Iută. Această resoluţiune a \ olksraadului 

1 surprins şi a indignat pe toată lumea.*

Statele-Unite. —  Intr’un mass meeting 

lrlandejilor, ce s’a ţinut la Brockiyn ,

1 RobinsoD, membrul Camerii represen- 

Lnţilor/ a promis că va propune Congre- 

jnlui să nu primească nici un ministru 

siglez, pe cătă vreme d. Parnell va fi iu

Închisoare.

Tunisia fi Algeria. —  Tabăra lui Ali-

t"" ev a fost transportată dela Bir-Magra la 

aghnan.

Brigada Etirane , ’ care era ocupată la 

lstt-1 Larjei a susţinut zilele din urmă o 

uptă in care Arabii au lăsat 60 de morţi 

■oriutre cari doi şefi importanţi.

sfirşit nenorocit era de prevezut. Colo ne - meşte in limbajul juridic regim constUu- 

veni şi se aşoza subt stejarul indicat. I ţioiikl, departe de a presupune intenţiuni 
iu  curând sosi şi fruntaşul indian

r
Germania. —  La 27 curent au fost a- 

Jifgerile pentru reinoirea Reichstagului.

La Strasburg s’a ales candidatul protes

tanţilor, eu 6,874 voturi din 10367 vo- 

jjtanţi; la Danzig şi la Stettin s au ales 

jţandidaţii secesionişti; La Mflgdoburg e 

Bjalntaj ÎDtre candidatul socialiştilor şi al 

rogresiştilor ; la Mainz s’a ale3 cand'da- 

ţtul socialist.

Englitera. — Circulă din nousgomotul 

[că contele Cowper va părăsi  ̂in curend 

funcţiunile de vice-rege al Irlandei.

Se zice că şi-ar fi şi oferit demisia simt 

câteva luni, dar d. Gladstone l ’ar fi ru

gat să aştepte pănă ce se vor mai linişti 

lucrurile.

şi Se

opri ca la trei-zbci paşi in faţa colonelului, 

care se ridică cu o mişcare măndră. FAră 

a zice un cuverit, scoaseră nmăudni cate 

un revolver şi detera foc mai in acelaşi 

timp. Indianul tresări puţin, dar ’şi stă

pâni durerea. Se schimbă al doilea glonţ 

şi colonelul căzu ca lovit de trăsnet, cur- 

g îndu i din gara un torent de. sănge; glon

ţul i pătrunsese inima. Ştirile din urmă 

spun că indianul mai trăieşte, dar nu e 

speranţă că se va vindeca. R. W.

BIBLIO GRAFIE

v a  it i Krr  rr  i

Un sfanţ pericolos:' —Sa scrie din Bang- 

En& unei foi indiene, că „unul din cei 

nai venerabili elefanţi din curtea regelui* 

|u- acesta e titlul oficial — a turbat şi a 

ilcat sub picioare cinci îngrijitori. Cu 

toate acestea colosul, care trece de sfănt, 

î̂’a fost ucis, ci l ’an împresurat cu un 

fere de bambus, sfinţit de către marele 

preot. Dar animalul turbat a spart îndată 

[acel eid slab. Iu  fino au isbutit să 1 go

nească intr'o curte închisă en zid unde a 

şi murit in curend. Fiind-că bonla şi moar- 

jîeâ acestui curios sfănt se atribuia unui 

îngrijitor, pe care nu ’l putură descoperii 

U6 aceea stăpiuitornl tutulor stăpinilor din 

Siam a ordonat să uciză pe toţi lachei, 

«sfanţului*. Sentinţa sa adus imediat la 

'îndeplinire asupra a 30 de nenorociţi.

ij I \ Concurenţă americană. — Se ş! ie că 

Americani sunt mari amatori ai produse

lor intelectuale ale Europei, cănd şi le pot 

procura, violând drepturile de auţor şi e- 

cutor. Un exemplu drastic an 3’ât ecfitorn 

americani nu de mult, cu oeazia tipărirei 

Bibliei din nou revezută. Mai multe cnră* 

bii s’au trimes pe diferite căi din Ameri

c ă  in Anglia, încărcate cu un numer sufi

cient de culegători, legătoi i, etc., cu prese, 

maşiue (ji material. îndată cum au apărut 

in Londra primele exemplare ale Bibliei Şi 

i’au adus pr va-’ele americane, acestea şi 

plecară. Ajungând mai departe pe Mare, 

niaşinele se puseră in lucrare. S’a lucrat 

ca atâta z«l in timpul călătoriei, in  căt 

Vasele canid au ajuns la litoralul american, 

erau deja gata sute de mii de B.blişi sau 

predat imediat editorilor americani.

Un ilari cu un şef indian. — Găzette 

de Little Rock in America de nord scrie 

I despre următorul duel cu rezultat mortal, 

jce s’a intimplat între colonel Price şi şs- 

I ful indianilor Chatows. Carpcuters. Era 

[ hitr’o societate din Piue Creek : Price se 

i retrăsese mfti la o parte cu Oarpenter şi 

| se* părea că conversează, cănd de odată 

| indianul se auzi stricând: >Această. în-

sultă poate fi spălată numai cu sângele 

1 vostru." Colonelul se retrase un pas şi res: 

| punse, pnriehdu-se in poziţiunea de boxare- 

I »Săngele meu este al d- tale, dacă eşti in 

stare să ’1 iei." La aceste vorbe se apro- 

piară rnnlto persoane şi indianul replică : 

„Nn acnm. Un brav nu 'şi varsă sângele 

iu faţa mulţimei. Vizitaţi-me măine^ dimi

neaţă. Cănd soarele va Inmina virful a- 

cestui arbore, pune-te lăngij el şi cănd um

bra va cădea la picioarele' d-tale priveşte 

împrejur şi me4 vei zări.» Apoi se despăr

ţiră şi a dona Izi se aduna o mul ţimă do 

lim<ţ spre a privi ia o luptă, ; al .cărei

A

S T T T I D I I E !
asupra

CONSTITUŢIUNEI ROMANILOR
sau

explicarea pactului nostru fundamental 

din 1 Iu lie  1866 

de G. G. M EITAN I

Cărţile bune, ştiinţificee lucrate cu luare 

aminte şi cu adăncă conştiinţiositate sunt 

aşa de rare la noi in ţară. incăt, căzSndn- 

ţi vre-una in mănă, ţi se umple inima de 

bucurie, O citeşti şi o reciteşti, şi, ftlră voe, 

te simţi dator a lua condeiul in mănă 

spre a face o critică asupra acelei cărţi 

şi a complimenta pe autor pentru opera 

sa, mulţumîndu-i in acelaş timp pentru 

serviciile ce aduce literaturei noastre, aşa 

de săracă, mai ales in scrieri serioase.

Acest efect ne-a făcut noirf, cănd am 

primit a cineea fasciculă din Studicle asu

pra Constituţiunei Rom anilorsau esplica- 

rea pactului nostru fundamental din 1866 

de G. G. Meitani.

Cititorii noştri au mai vgzut in coloa

nele acestui zi«r căteva critice făcute ce

lor dentăiu patru fascicule din aceste Studii 

asupra Constituţiunei noastre. In faţa dar a 

celor deja scrise, ni se uşurează sarcina, ce 

ne-am impus cu plăcere, şi nu ne va r£- 

mănea multe de zis. Vom căuta, cu toate 

acestea, a face o dare de seamă amănun

ţită asupia conţinutului acestei a cincea 

fascicule.

Zece articole din Constituţiune, şi anu

me de la art. 4 l— 5o inclusiv le găsim 

comentate iu această broşară. Autorul 

ne dovedeşte că pactul nostru fundamen

tal este una din lucrările cele mai per

fecte ce spiritul omului a putut pănă as

tăzi produce in ramura întocmirilor poli

tice şi a organizărilor sociale, şi face să 

reiasă pă, este . superioară constituţiunilor 

Greciei şi Belgiei, fiindf ca este cea mai 

liberală, cea mai democratică şi cea mai 

inţeleaptă.

Dintre articolele comentate, acela asu

pra căruia d. Meitani s’a oprit mai mult 

este art. 42 care sună astfel : »Membrii 

, uneia sau celei-l’alte Adunări, numiţi de 

»guvern intr'o funcţiune salariată pe care 

,j'o primesc, încetează de-a fi deputaţi, 

ăşi nu’şi reiau eserciţiul mandatului lor, 

»decăt in virtutea unei nou2 alegeri. I— 

, Aceste disposiţiuni nu se aplică miniş- 

„trilor. — Legea electorali determină in- 

„ compatibilităţile. “

In adevSr, aceasta cestiune a interesat 

pe mulţi autori, ca Rossi, Bossuet, Guizot 

ei alţii, pe cart autorul ’i citează in cartea 

şa. D.. Meitani ne spune că deputatul ce 

primeşte o funcţiune salariată de Stat tre-

reu-voitoare, şi ăncă mai puţin culpabile 

din partea dregetorîlor publici, nu face cu 

toate acestea: de căt să ceară continuu ga

ranţii puternice celor chemaţi a aplica le

gile şi întocmirile constituţionale. Şi toate 

ramurile oblăduirii generale a ţării nu 

presintă de căt un tot, care leagă şi poar

tă împreună toate garanţiile drepturilor ce 

ne recunoaşte Constituţinnea şi legile în 

tocmite. Cu drept cuviSnt dar autorul căr

ţii in cestiune combate această credin

ţă falacioasă . Dispoziţinnea articolului 

42 este foarte salutarie, şi bine zice Roiss, 

autorul Cursului ele drept constituţional, 

că este o adeverată concis ta pn tSrftmul 

luptelor parlamentare şi a intpcmirei mo

ralităţii politice in instituţiunile constitu

ţionale.

Continuând citirea acestei a cincea fas

ciculă dedurăm peste fericita apropiere in

tre legea franceză din 12 septembre 1830, 

legea romănă din 1 iulie 1867 şi legea 

belgiană din iulie I 832 , maiu 1848 şi 

1872. Aci este locul a zice autorului : 

»Căud vede cineva căte roade fericite pro

duce, pentru prosperitatea publică in Bel

gia, corecta, leala şi sincera aplicaţiune a 

legilor, silinţele sale in stăruinţele ce face 

zilnic de a convinge pe toţi şi in ţara

ma pe aceeaşi cale cu cele-l’alte broşuri 

ce de sigur nu va întârzia a da la Rlu- 

mina.

R.

O comisiuue însărcinată de ministeru 

instrucţiuni publice cu examinarea cărţi! 

d-lui S. P, Radian, Catcchismul Cidtiva- 

tornluî (Manual complect de agricultură, 

cu aplicaţiuni la ştiinţele fisico-naturale), 

a recomandat-o ministerului ca pe una 

din cele mai bune cărţi de introdus in 

şcoalele rurale-

Broşura > Ţgranul*, do A. Millo se află 
pe vSnzare la librăriile Socek, Bucureşti; 
la d. Daniil in Iaşi şi in celelalte oraşe la 
librării sau redacţii.

A eşit de sub tipav : Pădurile noastre, 
studiu comparativ asupra tratării lor in ra
port cu cele străine de I. C. Eleutherescn 
s. inspector de păduri.

DE VENZARE
La 7 Noembre viitor se va vinde cu 

licitaţie la trib. Prahova seesla I , ca
sele cu locul lor din oraşul Ploeşti, 
strada Sfetescu No. 26, avere a deceda
tu lu i Dum itru Dinescu, urm ărită pentru 

datorie.

ULTIME ŞTIRI
Viena, 1 Noembre. —  Reichstagul a- 

ustriac e convocat pe 14 Noembre.

Roma, 1 Noembre. —  Regele şi regina 

Italiei s’au insors azi dimineaţă la 8 ore 

noastră, că numai aceasta ne va aduce in .Ji i jumetate la castelul Monza. M.M. L.L.

tărirea statului şi propăşirea neamului ro

mânesc, nu vor rSmăne fără a da resulta- 

tele dorite.

Mai departe, d. Meitani dă cuvSntnl 

pentru care iudatorirea de a se supune u- 

nei noui alegeri nu se aplică şi Min’ştri- 

lor. Deosebirea este că deputatul , numit 

mini-tru, duce in minister iuriurirea Ca

merei, de vreme cte deputatul, numit de 

ministru in funcţiune publica salariata, iu- 

troiluce in Cameră inriurirea ministrului. 

Benjamin Constant este de aceiaşi părere 

in această cestiune.

Nimic n’a scăpat din vedere comenta

torului pactului no4 ru fundamental in astă 

iicasinne. D-sa ne arata incompatibilitatea 

intre mandatul de deputat şi oarecari func

ţiuni anume arătate de lege ; pune in e- 

vidmţă imntabilitatea l*-gii constituţionale 

şi lace să reiasă că legea electorală for

mează cu Constituţinnea noastră un corp 

.unic şi "singur ‘ in privinţa imutabilităţii 

constituţionale. Vo-beşte de guvornamentul 

monarhic, de domnia ereditara , de criza 

sgudnitoare din 1S66 şi de sistemul de 

stabilitate, veuiud apoi la netăgăduitul a- 

dever, că fundament.nl primordial al siste

mului de staiblitate este legea electorală.

Celelalte articole de la 43 iucolo sunt 

comentate cu multă erudiţiune. Autorul 

ne probează seriositatea şi conştiinţiosita- 

tea cu care s a ocupat. Dara mulţi ar fi 

urmat ca d. G. Meitani, literatura noastra 

ar fi fost astăzi înzestrată cu multe opere 

de valoare, cari ar trăi spre a dovedi cel 

puţin uimaşilor sărguinţa inteligenţilor 

alese de a lumina societatea romană. He- 

liade a avut dreptate cănd a zis : şerifi, 

dar şerifi rcontinuu. .Ş i.in  adevSr, cate 

talente adeverate, căte pene dibace, căte 

conoştinţe întinse mi se perd astăzi in 

zadar, pentru singura satisfacţiune, ce unii 

au, de a se amesteca in politica militantă 

şi de a deveni,' cum zice Beaumarchais cu 

mult .spirit, un puissant de quatre jours. 

Şi că ud se gândeşte cînevac ă aceste indi

vidualităţi sgomotoase dispar, fă, ă să lase 

nici o urmă după dSnşii că an exist it sau

snnt sănătoşi; au fost aclamaţi pretutin

deni iu trecere, mai cu seamă la Milan.

Banca Naţioualat a Romftntâi

Un numSr nou de domni acţionari, 

cerend modificarea sta tutelor cu scop 

de a se decide o a doua emisiune, se 

aduce la cunoştinţa publici cit in adu

narea generală extraordinară, a acţio

narilor, ee se va ţine in zioa de du

minică 1 noembre 1881, ora 10 de 

dimineaţă, iu localul Ritncci Naţionale 

din Bucureşti, slrada Colţei No. 21, 

va figura ca urmare a ordiuei de zi 

propunerea făcuţii in coprinderea ur

mătoare :.

„Facerea unei a doua emisiuni de 

noui; milioane lei.”

bue să se supună la o nouS alegere ; ne au jucrat pentru pămSntul in care au năs- 

arată că această mgsură ce se ia pentru 

garanţia demnităţii şi a independenţii Ta- 

merei, vine din ţara Marei-Britanie, fă

când istoricul procedimentelor parlamen

tare din Anglia. Vorbesc? de domnia Re

gelui Joan Ia 1215, de Măgna Cliarta 

Libertatmi, de lupta parlamentului englez 

din secolul 13 pănă la al 17-lea, de-Plan- 

tageneţi şi de Tulori, de revoluţia din 

i64o şi dc lungul parlament.

cut. Dar ce le pasă acestora!... Ei au 

fost.... o zi...- puternicii zilei 1
Este timpul, credem, să lăsăm la o parte 

vanitatea, şi să ne supunem travaliului, 

laboarii, prin care se distinge caracterul 

unui popor liberal şi egalitar, cum şi este 

in realitate poporul romăn. Ar trebui 

ca oameni, ca d. Meitani şi alţii, să ne 

serviască de exemplu, pentru ca degetele 

să ui se descleştească, mintea să ni se
Comentatorul Constituţiunei noastre pune j ]IIm,jneze ^  sg se concentreze ^asupra lu-

in evidenţă tristele consecinţe ce ar avea 1 crurijor. folositoare, -vanitatea să dispară,

pentrn; ca ‘astfel să putem produce cevacompatibilitatea intre mandatul de reprq- 

«eutantul al naţiunii şi ^intre o fnueţune 

publică salariată, şi ne dă de exemplu 

turpitudinele cele mai neauzite ce se pe

treceau in sinul Camerii Comunelor, in 

mijlocul acelor preschimbări reiterate, a 

acelor nesiguranţe continue, din care cauza 

nici că se putea sădi ceva corect in pro- 

cedimentele membrilor parlamentului.
Mulţi 'scriitori au combătut, au  ̂ c°n- 

demnat chiar, principiul incompatibilităţei, 

basăndu-se pe credinţa că in acest mod 

se pune la indonială moralitatea politică 

a deputatului. Nu e^te ensă astfel ; căci 

întregul îistem de administraţiune publica 

la noi ca pretutindeni, sistem ce se nu-

pentru literatura noastră aşi de săracă şi 

decăzută.

Cartea d-lui Meitani este menită a atra

ge atenţiunea bărbaţilor competinţi. Ea 

este cu multă îngrijire scrisă, de un stil 

frumos şi curgător şi o limbă cum şi cel 

mai simplu om poate pricepe. Noi din 

partene o recomandăm cu deosebire pu

blicului inteligent şi mai cu seamă stu

denţilor dela Drept ca o carte indispen

sabilă pentru ori ce om luminat.

Terminăm, exprimând autorului felicită

rile noastre pentru îfiuşita stăruinţelor 

sale conştiinţioa se, asidue şi ’i urăm a ur-

BANCA NAŢIONALA A ROMANII

Banca Naţională dorind a da o mai 

mare înlesnire depunălorilor de acţiuni 

pentru adunarea generală extraordinară 

convocată la 1 Noembre 1881 publică 

următoarele :
Conform art. 84 şi 88 din statuie, 

acţionarii cu acţiuui la purtător sunt 

ţinuţi să depună acţiunile lor la B&ncg 
in Bucureşti pănă in zioa de joi 29 
Oetobre inclusiv, iar in sucursalele 
Băncei din Iaşi, Galaţi, Braila şi Cra- 
iova pănă in zioa de marţi 27 Octo 

bre inclusiv.
Ver ce depunere făcută după a- 

ceste zile ridieă ver ce drept de a a 

sista la adunarea generală, şi admi 

nistraţia Băncei Centrale va refusa 

cu desăvăr.şire.

Teatre-spectacole
Circul Krembser

In t.oate serile Ia 8 şi jum. ore, fiă timp 
frumos, fiă ploae, represeutaţiuni de înal
tă ecliitaţie, gimnastică şi prodneţiuni de 
jonglerie pe sermă. Pentrn căteva zile de
butul renuiniteî capele de dame vieneze 
snb dii'bcţia impresariului Uhlmann.

Prima Hală de Bere
Gal. Qriviţi vis-â-ms de Scolii Militare 
T11 toate zilele serate muzicale.
Orchestră vîenoză sub direcţiunea doamnei

T i r a n i c i

începutul la oMe 7'[j seara.
■ Intrarea liberă.

Aflăm, că propritarul „Expediţiei de 

nnuuţuri", Max Dukes, va şterge firma 

de pănă acnm Rotter & C-ie, Viena, în

scriind in registrul comercial firma sa : 

Rf Dukes. Nu ne iadoim, că d. Dukosva 

merita şi de aci înainte încrederea, de 

care s’a bucurat pănă acum.

H A L A D I E L E  S Â N G E L U I

Mutşar alb Didier In contra
SlomSchulut, Gastralgios de mi(e, conutiptliunt, 

Hemirrboide, bile de pele, Reumatisme sunt vinde
cate prin Gr Ine. de Muştar alle pentru sinitaţe. En 
gros la Didier, 20, Boulevard Poissonni&re, Paris.

De v£n0are ia tolî drogbiştiî şi farmaciştii cari d i6  
prospecturî gratis. La BucurescI la d. Zurner, far
macist.

J B u l e t i n  C o m e r c i a l
Cursul de  la 29 oe tobre

Marsilia
Kilogr 100. Grău gliirc& de Galaţi —  •

> ,  ,  l’.răila , . —  —

> Porumb cincantin . 11—75
> > > de Galaţi . 17 95

t Orz de Galaţi. « . • • f 17-70
16—
—  —

» Ovlz de Dunăre . . • • t 21-
> Fasole de Brăila . . • 1 25-

» SeraSnjă de rapijă * . . i 32—

Londra
41 —

Qrăn de Galaţi , ...................... • f • 41 —
Porumb de Dnn&re . . • , • • 29 6

24 G
24 6

Secară de Dunăre 48o livre , . . | . 37 —

An vers
Kilogr. 100, Grila de Sandomirka • 31-25

,  Polîjj de Odeesa.. . . • • • 30—20

» Secară de Duiiiire. « . . 1 — —

> SeearS de Marea Neagr& . • 23-25

,  Orz de Dunăre . . • • 17-50
18-25

,  Srmănţii de in de M. flpagră,’* _  —

dec 8e ... vrlaţi . Ga * » > • 37 -

H u l e  t i u  F i n n r m i a r

30 Octombre (A g e n ţia  Havas)

Ruma de Pariu

— —
Noile obligaţiuni 6 olo C. F. K. . — —»
Acţiunile Băncii României . , —. —
llenta franceza 5 olo , , ; . Ilf i 57 116 40

Lozrrile turceai i ........................... 45 7S 44 75

Bnrsa dc Berlin

Priorităţile C. P. Române, • , _ —
Obligaţiunile C. P, Rom&ue . • 100 HO 100 30

Actiiuiile C P* Române. . • , 62 20 ■62 lu

Noile Obligaţiuni Colo 0* P. R* » 102 20 iu i 9l>

împrumutul duna. etin 0|ipenheiui. 10d £0 110 Oi

Bnrsa de Loudra

Imprnmutnl dunărean Oppenhcîm. — —
,  , Stern . . — -

Bursa de Vicua

9 385 9 St
Galbenul. . . . . . . . . 5 60 5 59
Renta metalică 5 olo . . , . 7 30 76 90

CUHSUL BUCURESCI

C a ^ a  d e  s c h i m b

T O M A  Ţ A C IL J

60, Strada Lipscani, No. <(0.
l ’e ziua de l9  Octombre 18M.

DE INCHIRIAT.»t;«i;i!°;
pot adresa, Calea Vitoriei 102.

3ump Vii.d.

Oolo llenta Amortisibilft. . . . 
6“|o Kenta Komânii. . . . .  
5°|o Obligaţiuni de stat. . . .  
5 Oblig. Căilor f. Rom. regale 
5 Scrisori funciare rnrale. . . 
7 » > turbane . .
7 Imprnmntul municipal . .
8 Oblig. Domeniale . . . .  
8blig- cas. pens. (300 proc. 1. 10) 
Impr. cu prime Bac. (20 1. b.) 
Acţii Băncei Naţionale Române

, Baia de aramă. . . .

89'12 
89- 

102—; 
103’ 2 
102— 
Iul»', 
105*‘2

230-
81-

1730—
365

90*12 
90 - 

102'1* 
104- 
IOS'12 
10MI2 
160'h

835
82—

1740
375

Obligaţiuni eşlte la Sorţi.

6 Obligaţi nni de Stat . . . . 
6 Căilor f. R. Regale. • . . .

Qd'lsolo
99<|olo
9a'ljolo

Cupoaae

De Renta Română exigibile . . 
De Oblig, de Stat 6 la sot&. . ■ 

, Căile P. R Rega e. . 
De Obpg. municipal exigibile. , 
e Serisnri tune. rnr. yi urb. ex.

'12 olo 
'Îs ol» 
'Is o|o 
'12 olo 
'l5 o|»

Diversa

Aur contra argint. . . . .  
Aur contra bilete hipoL*>c:iro .
Bilete de Banca Nnţion. Români.
Fiorini valo.ire Austriacă...............
Mărci germane.........................
Bancnote francese.....................

1 0(0 
»

214U4
1.23
100

l'l2o
ii *

215
125
iul

Cursul Vleua 29 octom

Napoleonii.............................. 9 38 
560

PI

Cursul Rcrlla 29 octom.

8 Oblig căii. fer. Rom. noi . . 
fi Op.i>onlieim .

102 20 
109 ţ.0

Mărci

Cursul Paris 29 oitom.

5 Renta Romănă p. cupon ; . 
8 Opponlieiin...............................

102 40
huo to fr.uel

Cursul Londra 29 octom.

7 Stern -
1

Scliluibul.

Viena la vedere. . . . . . .

paris la vedere. . . . • • •  
Paris 8 lnni
Londra la Tedere ......................



ADEVERAT SIROP DEPURATIV
^ 5 .  s :  C  C 3  n  3 3

F A V R O T
Acest sirop este neâpart pentru a vin deca cu dcscverşire maladiele polci şi pen-j 

ti'u a sfirşi de a curătf sânsjolo după uft tratarrientu anti-sifilitic. E l feresce de Ihld 
accidentele ce pot resulta din sifilis constituţionala.

Publicul, trebue a lepăda, ca contra facere pcriculâsâ tote medicamentele, 
U ICORD , oare nu  voru purta s ig liu lu  C. FAVROT.

D E P O S IT O  G E N E R A L .— F« F avrot, 102, strada R ich elieu , in  Paris ; In
Iassy, R acovits, K o n ia ; B ucurisc'i, R issdorfer, Z u rn er, T h e i l ;  G&latz, Tatufl 

l sesch i, M arino K u rto v ic h ; Braila, P elsa lis, K aufm cs; Crajova, F . Polii, 
P lnjesli, S ch u lle r ; Bavliid, B rettn er, şi in  tdlo fa rm aciile . A

RECOMANDĂ ATELIERUL SEtf ASORTAT DIN NOU CU :

Diferite CARACTERE de LTERE din
cele mai renumite fabrici din Europa

Şi se MS ast-fel in slare a esecuta 
ori ce luc rări atingetâre de nceală artă, preeum :

In orî-ce limbă şi formate

REGISTRE, TABLOURI şi CO N D ICE  A SO U C H E

precum şi

CHTANTE. POLIŢE.  ETICHETE ADRESE
ŞI ORl-CE ALTE LUCRĂRI DE LUCS

Tite aceste lucrări se îndeplinesc (n preţuri fi condiţiunl f ir  te a- 
vautagiâse.

TRATAMENT NOU
A ANEMIEI, EPUIS A MENTELO R 

FEMEILOR, BOĂLEL/OR. SANG
; EGALELOR NRRVOSE, BOALELOR 
EL UI, AFECŢIUNILOR INI MEI, ele.

ale dr. SAMUEL TH0MPS2N

t ede de o. simplicitate extrem'. Mii de vindecări ntesteazâ eficacitatea sa. el s 
llror persoanelor ce an iucereat fără- i’ >los preparaţinnilor ou bnză de fer si vechil 
există nici o medicafiune comparabijăii spre a fo rtifica  organele , a re s ta b ili e 

ternulu i nervos şl a re s titu i .săn gel ni elementele ce H lipsesc,
ti"un spahiu scurt de timp forţe le  renascSnd şi bolnava! revenind la  viaţă,
venne d’Antin 12; 1
curoşti la farmaciile dd. Ziiiner,; Risdoi fer, Sclimettau, Bruss şi Demlovi«i.

■ s -^ i

BIL

Pentru noul sezon sosindu-mi eu inmermari quantităţi diferite mobile 

şi oglinzi din cele mai renumite fabrici din Franţa,., Germania şi Austria 

pe cari le-am pulut dobândi in cursul voiajului ce am făcut in interva- 
iu anului expirat, şi care mS pune in poziţiun6 de a putea vinde cu pre
ţurile mai avantagioase de căt ori care altul din această specialitate 

«iu respectos ' a fuga pe onor. P. T. Public de a bine voi a ’mi vi- 
s'ta magazinrl meu spre a se convinge de aceastS ocaziune favorabilă.

AVIS IMPORTANT

2 2 .LA MAGAZINUL LIN STEA DA LIPSCANI No. 21

PETRACHE IO AN &£
A sosit al 4-lea transport de

CAŞCAVAL DE PENTELEU
ţi următoarele prospături:

Icre negre proaspete moi, Icre tescuite in ceară de Astrahan, 
Chitre de o mărime fabulosă, Pesmeţi de Braşiov cu vanilie, Ma f  

rinatâ de Hfel şi tot felul de brănzeturi, mezeluri şi peştii afuma 

ţi de toate calităţile.

M aladiile n ervose
VINDECATE IN ffiODl RADICAL, GRACIE

BROMURULUI LAROZE
S I ^ I O P  S j E D A T I V

ck cuje tic portocale unturi preparat cu

BROMURUL DE POTASSIUM
I) • «a.re

J .  P .  L A R O Z E ,  P h a r m a c i s t
P A H IS  — 2. r u e  de s  L io n s  S a in t- P a u l,  2  — P A R IS

B r o m u r u l d e  P o ta s s iu m  L a ro ze  ! medici p-niru a combat**, mai cu deosebire, 

este ile-uă puritate absoluta, condiţinue it<- | şi de-ua maniei ă >igură, afecţiunele nervdse 
dispensabilă- -prnini a puica obţine efecte | alt li/imei, ale răilor digestive şi respira- 
s e d a t iv e  şi c a lm a n te  aupra shiciuii- \ torii, nevrulgiUe. epiliysiUy kisLrria, mala- 

1 ui nervos. dia nun.iia jocul Sl Guy, insomnia şi con-
Topit In S ir o p u l  L a ro ze . de . coji de Uvtijs.iunele copii lui' iu timpul deritiţ:uniei, 

portocale amari, B r o m u r u l  rstt* în trebui n- . intr"uu cuaÎiii idte afec^iuneL1. nervdse. 
tal în mod universal şi recomandai de tf»(i I,

B R O M U R U L  L.A .R O Z E
se atla in peposit, In Idie piiarmaciili! bune pude se mai pdie ^â>i şi ♦

SIROPUL DEPURÂTIY IODUR DE POTASSIUM ^
fdrte folositor contra afecJunelor scro{u.ldsi\ ca/icertf.sv, tumorilor albr, bdle ale săngrlui,

__ - accidentelor sifilitice steundurii şi terţiare, e tc . ^ 9

Catarrfmlu, nădafulQ, | Vindecate la raornw-
I sufocaţi unea ti t<5te b 6- l V I r I |  tu cbiaru cu hapuriU

_______________________ ) lele organoloru respira- 1 Lm rruTi T r* ff antlnevralx*<*-«« *1*
iu vio a mila viiuiccaie prin Tubtirito R>«vass©5ar, â fr., ( d-ruluî C ron le r. Preţul o fr., cutia, in Francia. .
•o Francia. —  L.eva«»eur farmaciatfi-cbimistfi de clasa l-ai, 93 rae  <l« la  Monnaivi, PAKIM 

D«oo«i# io BucarescT : la d. 0> in t6te fwm*ci«l»

A se adresa, 3 strada Mayer- 

reer Paris la propagatorul 

lui Auti-Ohesitas:

ALEXANDRU HULUBEI
LIBRAR, IN FĂLTICENI 

Are onoare a anuţa că, fâcănd un nou 

aranjament niagezinului sSii, bine aşortat 

cu cărţi didactice^romăne, şi streine, di

verse romannri şi poesii, articole de biu- 

rou şi de scoale, hârtie de scris şi co 

respondenţă.Se insărciuează totdeodată şi 

cu vânzarea de ziare, cărţi şi ori ce alie 

publicaţiuni-

Antorii şi editorii sunt rugaţi a’i tri- 

Imete oriee tipărituri, fiind siguri de cea 

mai corectă desfacere.

Boalele de gât. pra, nas si nrecM,
tratează printr’o artă specială

Dr. I. B R A U N S T E IÎT
Medic, cliirnr şi a^couclianv fost medic practicant 

in Viena in Klinicele:
BRADN (Boale de femei ji facere)
HEBRA (Boale de piele, W  p8r 51 ayphilis.

Consultaţiuni de la 3— 5 p. m.
T R A D A  S F .  V I N E R I  N O .  \ ( C A S A  M I S U j .

M'! A. KIBRIK DENTISTE
‘>?V i)}decă, piine, scoate, plumbne^ts cil aur 
cn platină etc. dinţii fiirâ de nici o durere 
şi prii) metode de cnrend inventate. Tot- 
olntă cnrăţă smalţul dinţilor intr’un mod 
extraordinar.

Se poate găsi a casă in toate zilele la 
orice oră. Bucureşti, strada Ştirboy-Vodă 
No. 9 alături ca grădina Union-Saiae.

MARE SUCCES

VELOUTINE
ESTE O FA IN A  DE OREZ 

de o deosebită specialitate, foarte fină nc- 
simţibilă, preparată cu Bicmut, şi posedă 
calitatea cea fericită, a da feţei Omului

FRESCITATEA NA TUR. TINEREŢEI

OII. FAY
Parfumeur la Paris, 9 rue de la Paix. 

Depozit in Bucureşti, la toţi parfumerii şi 
coaferii.

* INJECTlim RAQUIN ^
din Copahivate de Soude

vindecare sigură şi repede

TNJEOŢ10NEA RAQUIN e absolut neofensi
vă, ce permite a se întrebuinţa atăt timp 
cât e necesar fără  frică  de vreun r lu t ce’l 
produce alte producte similare.

Ace istă injecţiune e denjuns s ’ngură spre 
a obţine o vindecare complectă a

31 nladiolor Secrete
PARIS 78, Fana St-Dcnis, 78— PARIS

unde se află şi hârtie şi vizicătocre de A l- 
bespeyres întrebuinţate in spitalele Franţei.

Se m ai găseşte şl. in  Bncnreştl la  d- 
n li F . B ras farm acist şl J .  Ovessa dro- 
g-uist.

Uoalele Stomacnliii 
DIGEST10N1 GHELE

PRAFUHI şi PASTILE 

PATE I1SON
Ou Blsmntli şi Magnesift 

Diplomă de merit l-t expoziţia din Yicna, 
Aceste Prafuri şi aceste Pastile antiacide şi 

digestive vindecă boalele stomacului, lipsa de 
apetit digestinnile grele, aerimile, vSrsă: urile 
dari afară, colice; ele regul;trisează funciinuile 
s omaculni şi a intestinelor.

Adh.DETIlAN, farmaC'Fob S t-D enis.90,Pari 

şi in prim farmacii din Francia şi străinătate 
A secere pe etitAet*- timbrul guvernului şi 

semnătura J. FA YARD 

— Trafuri 5 fr.— Pastile 2 fr 5C franco.

P ILU LELt
DOCTORULUI

DEHAUT
I DIN PARIS

Gonstituese purgativul oel 
1 mai bun si cel mai agreabil, 
V fund-că,' luate cu alimente 
V bune şi bâuturi intăritore, a 

ele nu causâzâ 
neci desgust ueci 

^ obosâlă.

U1M l\IHE\fl'ucl ,ax“ ontor*
g r il l o n  CONSTIPATIILOR

şi Hemoroidelor si cel mal plăcut purgativ 
pentru copil.

G R I L L O N ,  FARM., 27, RUE RAMBUTHAU, P A R I S .  
L aB ucure sc i la d. Z ttrner, B rus, Ovessa. 

ai in tdie farmaciile.

LOTERIA REGALA A STATULUI UNGAR
T r a g e r e a  o f i c i a l ă ,  l a  5  D e c .  1 8 8 1 -

Prin decretul gi anb patronaglnl M. S ImpSratnlni Austru-Uug.iriei • 
tragerea loterii statului suprryegliiată ţi garantată d« gurern, este fixată inreyocabil la 5 Decern, 188, 

Primul nn'mSrcare va eji va cil3tiga 70,000 fi. ş i Cele 8 nrmiSMce fiacare va c&atiga t  500 fior ■
Al doilea care va ej! Ta cS5tiga 25,000 ,  Cele 5 urnaŞţiire fiecare va cSstiga 1,000 .  '*
Cele 2 iirmătoare fie-careva căijtiga 12,500 ,  Cele 30 urmgtdre fiecare va ciutira 500
Cele 2 nrmStoare fie-care va c&jt;ga 5.000 ,  ' | Ce'e 100 nrmgtdra fiecare va cotiga 100

In  to t 11 3 3 4 9  bilete căş tig ite , c»l inai m ic că 'jtig  nn rq fi mai m ic de 10 fio. '1 
Pentru 7 lei nnmai se va primi franco nn bilet original al Statului oare pite să aducă o adevărată bogăţie.

5  bilete nu costă de căt 3 0  M —8 0  bilete nn costă de căt Î O O  lei 

Cumpărătorul a 20 bilete va primi, in acelaţi timp cu biletele, o poliţă de 100 
franci a asigurărei .Financiare din Paris 

Peroanele cari -doresc a participa la această importantă loterie, trebue să nrevesteascS fir i in 
tărz ere, tnmetăndu-ne costul in bilete de bancă, mandate ori timbre poştale adresata MnNlTftttn' 
LUI DE LA CHANCE TJNIVERSEL Viena (Austrii). P adresate M08110R0-

po^ ^ , 1" 8"'11 36 va trimit# grat1s si c&3tignriIo se va anunţa că lă to rilo r prin de-

■ A - V I S  T- A J S T T
IVAf.îKllX aIi >n.. IM A A .... 1 _\ AP U 4, In scopul de a face imposibili, chiar in caşul cel 

mai favorabil, perderea banilor daţi pentru cumpâra 
.rea b'tetelor de Loterie, sau promisiuni, administra 
'ţjiunea , Monitorului de la cliance universelle1 oferă 
fip-cărui persoane care In timpul anului cumpără pen 
tru 100, 200 300 lei bilete de. loterie sau promisi
uni, (purtănd timbrul ei), una, doiiS sau trei poliţi 
ale societăţii Asigurărei Financiare din Paris, platibi- 
lă inevitabil fio-care in 100 lei, prin mijlocul trage- 
rei sau mai bino prin nlăti anuale regulate, sau an
ticipate, Plata acestor poliţe este garantată prin un 
(le|i0sifc de Renta franceză inalienabilă. Cu modul »• 
,o?sţl .clienţi .Monitorului de la cliance universelle» 
nu riscă, in nici nu cas; fondurile întrebuinţate pen
tru cumpSrare de bilete de loterie, de oare ce in 3 
,luni, C luni, 1 an, etc, ;i cel mai tilrziii in 45 ani 
.'(graţiă plăţilor anticipate), ei vo/ reintra in fondnri-

j le lor. 1
f wastii

I I P !

ratţeri ira , 
eâ Prî- f 

care tira-j. 
liţilor c fll 
clunce îi- •

Afară de aceasta, adm’nistraţia »Monitorului de 
cliance Un;verseHe« a decis, că in anul 1882 va 
fectua 2 trageri ^particulare* cari vor avea loc \m I I  
Aprilie §i la 1 Octobre 18 >2 si la cari trageri 
vor lua parte de căt numai Poliţele date de ea 
mă din care 1 la 100 s« vor trage Ia fie-care 

Ksemplu: dacă U 31 Martie totalul Polit 
date de admimstraţiunea , Monitorului de la clu..«-„  
niverselle* se va ridica la 1966, la tragerea de la 1 p  f'̂ 1 
Aprilie 20 poliţe trebue să fie rambursate; tot a^l | r
tel dacă la 39 Septembre totalul poliţîîor ar fi, de | 
esempul de 2233, nnmfirul poliţelor cari trebuesc a l i  /.fnijft 
bras* la l Octobre va fi de 22. Din cele ce preeiâj i 
urmează că dintre clienţii noştri 1 Ia 100 va căstP #
=a »inevitabil* banii cei va fi vărsat pentru ' cninti®i 
rarea biletelor de Loterie §i aceasta »ind1ferent* dâ  

va fi căgtigat sau nu cu biletele de Loterie ! ■
• •■■iii Lvp»tt

ADEVERATE INJECTIUNI Sl CAPSULE 
R  I C O  R  H >

FAVROT
Aceste Capsule posedă proprietăţile tonice a G u dronulu i adâo<ţate pe lă n " i  ac

ţiunea antiblenoragicil de Cnpahu. Ele nu obosescu storaahul şi nu prov6oft nici 
diaree nici "reţă ; constitaescu medicamentul prin escolentft in tratarea bololoiî 
oontagiâsc a ambelor secse, scurgeri vechi seu recente, catare a beşicei şi curbei 
rea fără voie aurinu lu i.

Pe la finele tratamentului, şi cAnd ori-ce durero a dispărut, usul

IN JECŢ IUNU  R ICORD 
tonice şi astringente, este inii|iioci'Jl infailrbil de a consolida vindecarea şi fle ăl 
evita înterccrea.

LA

M A G A Z I N U L  d e  d e l i c a t e s e

Mocianu
MARE EXPOZITIUNE DE TOT FELUL DE

DELICATESE PROASPET
1 ijjuyralia Miulescu calea Victoriei sala teatrului Bossel


