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ABONAMENTELE
I  »  Capitalii, pe an .

, pe 6 lunl-
,  pe 3 Ibni

SRfifii Districte, pe an .
t  pe 6 luni

' ,  pe 3 Innî
Hi l i  ____

iraentele se prcmejte la Adiuinistrsţla.

36 lei.
19 lei. 
9 M.

40 lei.
20 lei. 
10 iţi. TIMPUL

i \  

S 1

numor în Capitalii ÎO b. 
. în Districte 15 b. REDACŢIA, CALEA VICTORIEI Nr. 102.

ANUNŢURI ŞI INSERŢII
Linia 30 litere petit paj. 1T. SĂ b

Idem pag. III, 1 SfO »
Inserţii pag. IV . . .  . 50 t
Reclame pag. III . . . .  1 50 >

Anunţurile, yi inserţiile se priaete : Im 
Bucureşti, la Administraţia ziarului ; ia 
Vleua, ta hiurourile de amuuţari Heiuricb 
Schalek, Wollzeile 12;—A. Oppelik, Stubeo 
stein 2;—Pari», C. Alam, rne Cernesc 4 
Compania generali de publicitate O I* 
Daube et C-ie; in Londra, Frauefart 
Berlin, Znricli şl New-Yark prin cam 
pania generală de publicitate O . I r  Vaub 
et C-ie.
Scrisorii* nefrancate »u se primesc 
Manuscrisele nelmprimate se ari.

(Bucureşti, 28 Octobre 1881

Vesbaterile din Camera franceză, a- 

ra interpelaţiunilor relative la cam-

I bel-Uslet, unde se semnalase presenţa disi- 

dinţilor, a reintrat in cartierul generale din 

haiman, făra să fi ’ntălnit vr’un insurginte 
n Djebel-Uslet.

ia tuniziană au pănă acum foarte 

Hin interes. Justificarea ministrului 

[ şedinţe Jules Ferry nu s’a ridicai 

asupra! nivelului acelor argumente,

( cari le-au debitat deja foile gu- 

ifnamenfale. Oratorul intransigent 

(agat a făcut fiasco prin platitudi- 

| sale, cari au făcut pe Cameră să 

ăsească sala. Desbaterile următoare 

deveni poate mai interesante, căci 

să vorbească Gambetta, şi Clemen- 

tta va propune o anchetă parlamen 

|ă asupra evenimentelor tuniziene. 

ţeastă propunere conţine o expunere 

> motive şi cere o comisiune de 22 

Etabri, cari să cerceteze, dacă mi

strii sunt a se inculpa numai de in- 

jpacitafe, sau dacă, conform art. 6 

In constituţie, miniştri sunt a se da 

judecată.

După cum se vorbeşte prin cercu- 

|â politice din Londra, guvernul en 

gpz are de gănd să convoace parla- 

ntul incă in Ianuare, spre a’şi in- 

be sesiunea cu trei sSptămăni mai 

inte ca de ordinar. Scopul este ca 

înlăture din cale cestiunea Brad- 

igh şi să s'abilească disposiţiuni 

i peniru viitoarele desbateri, f&ră a 
iejudeca mersul afacerilor ordinare

l<ş Camerii.
îpNici pănă acum nu se vSd semne 

 ̂ ameliorare a stării de lucruri din 

Kanda. La Waterford şi Cool, mai 

p it iţ i arendaşi iar au refuzat de aşi 

ati arenzile. La Tuam a fost ucis un 

endaş, peniru că si-a achitat aren- 

L  Intr’un meeting al ligei damelor 

a primit propunerea doamnei Parnel), 

să se formeze o societate de aju- 

J  |are pentm prizonierii politic. Spre 

I face ilusorib funcţionarea noului tri- 

junal agrariu, capii ligei au decis să 

1 blocheze" acest tribunal prin nenu- 

i ] p fir a te suplice şi adrese. Numai din 

jomitatele Clare şi Limerick se vor a- 

M jli'esa 10,000 de petiţii. Cu modul a- 

• ’ sesta se speră, că mersul afacerilor 

acestui tribnnal va fi paralizat şi a- 

ndaşii, nevăzSndu’şi regulată prin ju-

Viena, 8 notinbre. — „Ziarul oficial > 

publică numirea d-lui comite Schpenbrun 

in postul de guveruatove generale al Mo- 

raviei.

Washington, 8 noembre. — Raportul a- 

nualo al generarelui Shermann recomandă 

mărirea efectivufui armatei. Statelor-Unite.

Dubtin, 8 noembre. — Em.~; S. Mac- 

Kale, archiepiscopul catolic de la Tuam 

(Irlanda) a murit.

A se redea ultim e ş tir i pe pagina III

ziar ce pare a sta in oare-cari 

relaţîuni cu guvernul nostru e, 

precum se va vedea mai la vale, 

informat că guvernele s’au învoi; 

a institui comisia mixtă, care nu 

unmai că nu e prev8zntă in tractatul 

de la Berlin, ci a fost inlăturată 

chiar din diseuţie de către Con

gresul de la Barlin. Ziarul fran 

cez spuue următoarele .

sul indoit al independenţei sale Şi 

al siguranţei Orientului.

âecată ţifra arenzii, vor avea un pre- 

jext ca eâ refuze ori ce plată. De aci 

le vede pănă unde merge liga spre 

j»  face imposibile mesurile guvernului.

ŞTIRI TELEGRAFICE
Serviciul telegrafie al Agenţiei Havas•

Constantinopol, 8 noembre. — In ?e* 

uliuţa ţinută ieri de comisiunea financiară 

ra lichidării, delegaţii turci au o f e r i t  Bond- 

holderilor, ca cea din urmă concesiune pu- 

tincioasă, produsul taxei asupra tutunului 

persan numit Tumehi, pSnă la concurinţa 

de 5Q)0QQ livre. Delegaţii europeni au pri

mit şi şi-au supus proiectul de lichidare 

generală a datoriei publice turceşti.

Breslau, ‘8 noembre. — La scrutinul de 

bălotagin, d-nii Haseaelever, candidaţi de

mocraţi socialişti, au fost aleşi in contra 

progresiştilor.

Tuni», 8 noemrbe. — Generarele Saint- 

J.ean, care plecase din Kairnan cu trei ba 

talioane de infanteria nn escadron şi jum 

de cavaleria ş’o bateriă d artileriă la Dje-

De câte ori poziţia Cancela

rului Germaniei era ingreuiată 

prin mecanismul parlamentar, el 

ameninţa eu demisia şi parlamen

tul, vrănd-nevrSnd, se mulcomea.

In adevSr partidele germane vo

iau să aibă iaflueuţă asupra po

liticei principelui Cancelar , iuse 

in genere erau prea patriotice 

pentru a nu desista dela cererile 

lor, de căte ori creatorul unităţii 

Germaniei ar fi ameninţat cu a- 

runcarea sarcinei sale. Prea noue 

sunt intocmirile imp&ăţîei şi prea

şubrede Doate. nentrn «a să nu 
aibă nevoie de consolidare priu

acel care le-a dat naştere. Acum 

insă telegraful ne comunică un 

estras din ziarul „Post ,“ or- 

gan adese ori inspirat din sferele 

Cancelarului, prin care se arată 

că acesta ar fi declarat că e. 

obosit de-a fi ţinta tuturor rău

tăţilor, iujosirii, calomniei, sus

piciunii invidioase a unei popu

laţii de 45 de milioane. Majorita

tea parlamentară, compusă din een- 

trul catolic şi progresişti, ar putea 

in adevSr să-’l restoarne şi prin

cipele va fi căutănd să previe 

acest eveniment, dăndn-şi singur 

demisiunea. Nu e lesne de crezut 

că cel mai' mare om de stat al 

secolului nostru ar fi dispus a-şi

părăsi locul sSu, fără a ineerca 

toate mijloacele peatru a paraliza 

urele îndreptate in contra sa. De 

aceea se poate ea articolul zia

rului „Post“ să nu fie de eăt o 

'încercare de a pune in vederea 

opoziţiei germane nemăsurata res

ponsabilitate ce şi-ar asuma-o, 

cănd Caueelarul s’ar decide a-şi 

muta sarcina pe umerii ei.

De şi; in
cestiunea Dunării, 

buna dreptate e in partea Romă- 

niei intr’un mod atăt de neîndoios 

incăt ziarele vieneze chiar sunt 

silite de evidenţă «’o recunoască 

ştirile din urmă ce fac a se pre

vedea soluţiunea iinală, ne sunt cu 

toate acestea nefavorabile.

„Le Renseigaeuient parisien

Preocupaţiunile noastre din lăuu- 

tru, nu trebue să ne oprească de-a 

avea ochiul deschis asupra celor ce 

se intSmpla afară; pentrucă din 

afară, mai mult de căt din lăun- 

tru, pot veni pericolele pentru 

Franţa şî pentru republică 

Nu i de ajuns cam ajutat Ro-. 

măniei de a se renaşte şi de-a se 

constitui: cată să continuăm spri

jinul nostru. Nu se creează copii 

pentru a-i părăsi, Romănia este 

o fiică a Franţei. r;E născută in 

adever din Roma şi din Paris.

Astăzi ea are nevoie de noi, 

de Franţa şi de Italia. Ar fi du

reros să găndim că Franţa n’o 

va asculta ; şi n’am voi să ere-,

dem că Italia a sacrificat-o Aus
triei in timpul întrevedem Ue ia

Viena.

De mai multe ori am tratat 

deja chestiunea Duuării, lămurind 

că buna dreptate e. in partea Ro

mâniei şi că, in acest punct, in 

teresele romăue se identifică cu 

interesele franceze şi italiane...

Se anunţase că la 7 ale cu 

rentei comisarii europeni se vor 

afla întruniţi la Galaţi. InsS toate 

datele pe căte ziarele le-a ptibli 

cat in privirea întrunirii Comisiei 

europene sunt eronate.

Aflăm din sorginte sigură că 

Comisia europeană nu se va în

truni înainte de 22 noemvrie cu-

rea^ ' ; M , '
După căt se asigură , puterile

sunt in acord pentru a stabili , 

îu toată opoziţia Romănieî , o 

Comisie mixtă.

Şi cu toate acestea voim să 

sperăm ăncă. Daea in anticitate 

3e putea apela, nu &ră sueces, 

dela Filip cel beat la Filip cel 

az, e şi măi natnral acuma 

de-a apela dela un miListeriu ce 

se duee la un ministeriu ce vine.

Noul nostru ministeriu nu va 

voi fără indoială să înceapă prin 

a părăsi un interes atăt ’de se

rios francez in Orient.

Ziarul „R^publique fran<?aise“ 

a publicat in cestiunea Dunării 

articole prea bune, pentrucă o 

menii politici ce’l inspiră şi diri

jează să poată uita că Romănia 

este sentinela Dunării, in intero-

D. N. Basarabescu, pănă mai ieri sluj

baş al statului, fiind dat afară din slujbă a 

găsit de cuviinţă să scoată o gazetă de 

opoziţie. Nedeprinşi a lua in serios poli

tica paraponisiţilor, n’am dat nici o aten- 

:ie încercărilor stilistice ale Iui Nae Pos- 

tuleanu. proprii poate pentru a fi citite 

de Millo, cu arta de-a apSsa asupra ne- 

oldgismilor neinţeleşi şi a fescentricităţilor 

retorice, de căt de-a lumina publicul in 

vr’o cestiune oare-care.

In unul din cele din urmă numere d. 

N. Basarabescu se incum&tă a consacra 

chiar un articol teoriei noastre etnologice. 

Ne pare rgn că trebue să-i luăm pentru 

tot de-una speranţa că vom discuta vre

odată cu d-sa vr’o cestiune generală, de 

ori-ce natură ar fi, etnologică, istorică sau 

politică, pentru cuventul practic că cu 

cenuşeri de archive şi cancelarii nu dis

cutăm asemenea materii. Tot atăţ de pu

ţin ne pasă de tonul in cari scriitori de 

teapa această sunt obicinuiţi a imbrăca 

puţinătatea lor, căci n’ar fi ei, daca n’ar 

fi aşa cpm sunt. Ceartă cu Dumnezeu pen

tru c’a umplut lumea cu ce-a putut nu 

incepem

Dar in acel articol d. ;N. Basarabescu 

mai susţine că redactorul „Timpului* ar fi 

bulgar de la Brăila.

Lucrul acesta privindu-ne personal pe 

noi, iar nu teoria etnologică, ’l putem spune 

verde d-Iui Basarabescu că minte pur şi 

implu.

toate notabilităţile politice, diplomatioe şi 

militare.

Trimisul extraordinar şi mimV-ru pleni

potenţiar al Persiei la Viena, Nuriman 

Khan, a primit dela M. S. Regele marele 

cordon al Coroanii Romănieî.

Prinţul Obolenski s’a intors dela Cer

năuţi. Plăţile pentru despăgubirile rusesci 

au început din noB.

M. S. Regele, cu ooasianea sfântului 

Dumitru, a făcut o visită prinţului Dimi- 

trie Ghica.

M. S. Regele a autorisat funcţionarea 

Societăţei romane anonime pentru fabrica

rea hărtiei ş'aprobat statutele Societăţei, 

modificând art. 4 ast-fcl:

Durata societăţei este fixată la trsi-zeei 

ani, după care o noua autorisare se va pu

tea acorda, de se va găsi necesară.

INFORM ATIUNI

Luni, 26 octobre, la orele 2 p. m-, M, 

S. Regele a primit in audienţă oficiali, la 

Palatul din Capitalii, misiunea M- S. I. 

Şahului Persiei, însărcinată a aduce M. S,

Regelui marele cordpn al ordinului impe 

rial persan şi Soarelui cu steaua

in brii ante şi petre scumpe.
Misiunea se compune de Ex. S. gene 

ralul Neriman Khan, trămis extraordinar, 

de Ex. S. Mirza-Kerim Khan, ataşat mi 

litar pe lăngă misiune, şi de d. Artaky 

Nevruz, secrekar de legaţiune al M. S. I. 

Şahului. ,

Ex. S. generalul Neriman Khan, in pre 

senţa d-lui ministru secretar de Stat jla 

departamentul afacerilor străine, pronun 

ciănd o scurtă alocuţiune, a înmânat M. 

S. Regelui, împreună cu o scrisoare din 

partea Augustului seu. suveran, însemnele 

înaltului ordîn imperial persan.

M. S. Regele a rSspnns mulţumind pen

tru cnvintele ce ’i-a adresat trămisul extra

ordinar şi aretănd căt este de simţitor 

pentru noua dovadă de cordiala amiciţie 

ce ’i dă M. S. I. Şahul Persiei.

Trămisul extra-ordinar a presentat, apoi, 

Majestăţei Sale, succesiv, pe membri mi- 

siunei, şi după aceasta Excelenţa Sa a fost 

primita, împreună eu personalul misîur.ei, 

de M. S. Regina, incongiurată de doam

nele Curţei Sale.

Ex. S. generalul Neriman Khan a fost 

recondus la ospelul sen, cu ceremonialul 

care a presidat la sosire.

Tot in acea zi, misiunea persană a fost 

presintată M. S. Reginei.

Duminică şi luni, misiunea a făcut mai 

multe visite. Ea s’a dus la d. Brătiann, 

preşedintele consiliului^ la d. C. A. Ro- 

setti, ministru de interne, la prinţul Di* 

mitrie Ghica, preşedintele Senatului şi la 

alte notabilităţi ale oraşului-

Aseară s’a dat la palat un prăuz de gală 

in onoarea misiunei p-rgane. Au luat parte

CALVINII DIN UNGARIA

Calvinii din Ungaria işi ţin acum 

sinodul lor general la Debreczen. Pri

ma şedinţă s’a ţinut la 1 novembre 

sub prezidenţa baronului Nicolau Vay.

E locentul prezident pronunţă un dis 

curs viu aplaudat de auditoriu. Cal

vinii din Ungaria şi-au fixat trei sco

puri : desvoltarea doctrinei eclesias- 

tice, organizarea constituţională a co

munelor eclesiastice şi desvoltarea in-

---- , —

nu se va ocupa de ea deloc ; el se 

va ocupa insă de celelalte dofi, de or

ganizarea comunelor şi de instrucţia 

publică. După discuis , deputaţiunea 

Luterană a fost cordial salutată de 

către prezident.

Ministrul Tisza a trimis o scrisoare 

sinodului in care-şi cere seuze eă nu 

poate lua parte la şedinţele sinodului 

din eausa multelor sale ocupaţiuai po

litice-

M itropolitul Serbiei

In Belgrad face mare sensaţie ati

tudinea mitropolitului Mihail, destituit 

printr’un ukaz princiar. In loc să pă

răsească reşedinţa mitropolitană şi să 

plece la mănăstirea sf. Petka, el a a- 

dresat prinţului următorul protest :

«Alteţă, înlăturarea persoanei mele 

din postul de administrator al arhidie- 

cesei Belgradului şi mitropoliei din 

Serbia, precum şi numirea episcopu

lui Moise de Negotin ca Vicar al a- 

cestor funcţiuni, es'.e o nemSsurată vi

olare a legei, faţă cu Biserica or

todoxă. Biserica ortodoxă este re

cunoscută prin constituţie de biserică 

a statului in Serbia şi după princi

piile bisericei ortodoxe ea depinde ex

clusiv numai de patriarhul din Con- 

stantinopol, capul Bisericei orientale. 

Demnitatea mea episcopală, şi jură

mântul meu public şi solemn, sancti

tatea credinţei şi inviolabilitatea drep

turilor bisericeşti m8 obligă să le a- 

p6r şi să r&măi in reşedinţa mea ea 

şef al Bisericei sfirbe, aruneănd ana

tema mea asupra actului dispoziţiei 

lumeşti, ca asupra unui act de vio

lenţă contra legilor bisericeşti in vi

goare, prin care ana fos‘ destituit şi
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episcopul Moise s’a numit in locul 

meu. Asupra persoanei mele vor de

cide factorii competiQţi, anume patriar

hul din Constantinopol, ca şef al Si

nodului oriental, Ţarul rusesc, capul 

suprem al Biserieei ruseşti, patriarhul 

de Etiopia, patriarhul de Ierusalim, 

patriarhul de Alexandria, Mitropolitul 

de Muntenegru, Mitropolitul României 

şi' Mitropolitul Greciei. Eu am apelat 

la aceşti capi supremi ai Biserieei 

ortodoxe şi numai Sinodurile Biseri

ceşti ortodoxe mă pot destitui, dar nici 

odată un consiliu ministerial, care nu 

e in drept a decide ceva in afaceri 

bisericeşti.. 1
ţ  Ca cetăţeau sSrb şi ca servitor al 

statului de'28 de ani mai invoc şi 

art. 2(5 din constituţia sgrbă, după ca

re /,/i-ce cetăţean trebue tradus ina- 

inu.a judecăţei şi nimeni nu poate fi 

condamnat, inaiute de a fi ascultat şi 

de a se fi apărat eontra acuzărilor. 

Eu' nam fost nici acuzat, nici tradus 

inaintea tribunaluiui competent Pro

cedura ministerului vosiru este peste; 

măgură ilegală, ufcazul e nul şi nea

venit.. $e£uzănd taxele financiare reli

gioase, ’mi am făout numai datoria, 

căci •6lef snnt o simonie faţă ca bise- 

r W  oriodbxă şf de oare ce ele a au; 
introdus fără ca Sinodul episcopal şi 

eu să fi îoirmsTlItaţi^de acea Sino- 

dul le-a refuzat şi ele; au  fest decla

rate ca nefiind in vigoare prin sem

năturile episcopilor Victor şi Niş, Vin- 

ceuti de Ujiţa, Moise de Negotin şi 

Ierolim de. Şiibaţ-. Eu nu poţ fi rest 

ponsabil pentru pericolul unei sciziuni 

in Biserica, aărbă.
Belgrad, 20 0ctvohre, 1881 

^  Caput Biserieei ştirbe si mitropolit al Serbiei.

Premiul I de 200 lei, s’a dat lui Ioau mes.uri peutru ocjroţiraa drepturilor sgrma-

C r o n i c a

Boliac, din comuna Isroarele.
Premiul II de 140 lei.jjs’a dat lui Firică 

Pană, din comuna Frunz&ru. 

s.  Premiul III de 100 lei, s’a dat lui Nae 

Popescu, din comuna Şerbiineşti-de-Jos.

Premial IV  de 40 lei ?i un plng de 

fer, s’a dat Ini Florea Popescu din Dră- 

găneştî.
Premiul V de 30 lei şi un plug de fer,- 

s’a dat lui Stoica Eremia, din Crăciunei- 

de-Sus.
Premiul VI de 20 lei .şi un plug de fer, 

s’a dat lui Badea Negrîlă, din comuna 

Drăgăneşti.

Din cei opt evadaţi, in seara de 11 ale 

curentei, din arestul judeţian de Prahova, 

s’a prins foan Avram, asasinul inginerului 

S tunisia u Conchizki, de la Sinaia, graţie 

notarului comunei Sinaia, Alexandru Ma- 

nescu, care mergend la Cămpina a recu-: 

noscut pe Ioan Avram, care căuta să se 

strecoare pe lângă garduri ca să treacă in 

munţi. Notarul fiind singur, a încercat: 

mari dificultăţi ca să '1 poată ţine pană 

să ’i vie in ajutor fratele, seu ca să se a- 

sigure de fugar. Ministerul aduce in pu

blic mulţumirile sale d-lui Alexandru Mă- 

nescu, pentrul curagiul ce a arătat şi bi-; 

nele ce, a adus şocietăţei prin răpirea din 

sinnl ei a unui asemenea asasin.

In zioa de 17 ale curentei, pe Ia orele 

9 din noapte, femeia Maria Gheorghe Tri- 

fan, din comuya Dagăţa, plasa Siretu-de- 

Sus, judeţul Roman, ducendu-se cu o do

niţă la făntănă. spre a scoate apă, a căzut 

in lăuntru, unde s’a şi inecat.

D. A. Densusianu a fost numit suplini- 

nitojr la catedra de limba latină de la fa

cilitatea pin Iaşi.

D. V. A. Ureche, ministrul instrucţiti- 

hei publice, a visitat cu deameauntul şeoa- 

la normală Carol, dănd o nouă disposiţi-̂  

nne locali lor de dasă şi dormitoarelor.

nului ţSran asuprit. Destule despuieri a 

suferit el ic timpul resboîului ; la rechi- 

ziţiile cele vechi, fie-vîs milă de nu i mai 

adăogaţi şi altele noi..... >•

Citim in Stindardul Tirgovîştei:

Ne-am văitat de muscali, ne-ara văitat 

de fanarioţi, ne vjiităm de ovr"i ; dar oare 

ce cusur a i şi' netoţii — ’i vedem că s’a 

intins prin comune, şi ’mi aduc aminte că 

odată puindu-se pe tapet in Cameră a se 

adoce colonizări, Sc<‘i bStrăni de pfi atunci 

au sărit contra propunerei şi au zis : „de 

„abia am scăpat de muscali şi fanaftoţi şi 

„mai voiţi a aduce şi şoacăţi ? Nu voim, 

„şi-i respingem* şi au respins şi bine au 

făcut şi fie-le memoria bine cuventata. Noi 

vedem insă că de vre-o 7 — 8 am, ţeara 

s’a umplut de nemţi, şi poate fi şi cn me

serii, insă tot trebuie să ne

cui asistent remănea uimit, ascultăndu-s^ 

desvoltările acuzaţiunilor susţinute de că

tre ministerul public.
„Aceşti indiviz', fără simţ de ţară, fără 

nici-o ambiţiune personală şi lipsiţi de 

orice pudoare, stau la bara justiţiei pentru 

a'şi asculta verdictul de condamnare cu 

atâta nepăsar», in căt întrecea curajul ve

teranului cese prezintă a’şi primi recom

pensa meritului, şi aceasta pentru că unii 

dintre condamnaţi sunt dintr’ace'a cari 

şi-au mai avut domiciliul in palatul dela 

Văcăreşti si alte stabilimente de felul a- 

cestuia pentru fapte, bine inţeles , ce nu 

putea să placă societătei, de oarece ’i-an 

trimis să stea pe contul statului- ani în

tregi." i

Acum de cur8nd, un individ Qherovici 

de naţionalitate armean, fost translator la 

administraţia din Sulina, a fost osăndit 

de tribunalul de apel din Tulcea la B ani

niei. Cu deosebire aceasta din urmă a tr 

buit să îndure isbucniri căt de gentile | j i y 1 

patimei naţionale maghiare. Fără indura 

se compuse registrul penatelor sale. Ba 

ales i se imputa că ar fi trimis emiaarfii 

dată chiar pe un veritabil husar ron jj 
nesc — pentru a sumuţa pe Românii ţ|.

Din Districte

cauza epiafernîeflie  noieră ce uauw« 1 «cin ş i ° ^ pxl]îcSP,r1îlf.D\ngerv^ior/faî c?-îm

actualmente la Mecca, guvernul otoman a 

luat m ^ r i  ca să împiedice pelerinajul în

chinătorilor''musulmani' la acea localitate, 

sfătuindu-i a se'duce in anul viitor.

Direcţia generală a serviciului nostrn sa

nitar a dispus la răndu’i ca d-nii prefecţi 

din Dobrogea să aducă la cunoştinţa po- 

pulaţiuuei musulmane d’acolo, că persoa

nele cari ar întreprinde auul acesta pele

rinajul Ia Mecc.a s ar expune unui mare 

ţ&tHor prin nfolipsire, Şl afară d‘aceasta 

la întoarcere vor fi supase la diferite ma

suri de precauţiune.

Pentru cei ce au plecat deja la Mecca, 

s’a dispus ca, l r  Tntbarcerea lor, să nu iii. 

se perţoiţs a intra in coţitapt. cu nimeni, 

pană ce nu vor fi supuşi mai in tăi unei 

examinări medicale minuţioase şi nu li ser 

Va dezinfecta bagajele şi hainele.

Un <SOprl lepădat, de. sex masculin, s’a 

găsit alaltă-ieri pe strada Cojţei. Nu în

ţelegem cutn se face că autorii unor ase

menea fapte criminale mai nici-odată nu 

sunt dovediţi ?!

O nifliă asociare de tineri^ sub numele 

de: „Cercul 8<ilidaiîtăţei«, s’a constituit in 

Bucureşti.

jţjScppul acestui cerc ’t găsim in art] 2 
al statutelor şale:

»Această asociaţiune are de scop inljes- 
»nîreă comunicarel ideilor liienibrilor din 
»cart;se compune, cultivarea gustului lite- 
>rat* prin -disenţiuni, recitări şi conferinţe, 
',,imprăştiarea şi desvoltarea sentimentului 
»de;Sociabilitate, şi, in şcelaşi timp, ca un 
, mijloc de intălniie şi de recreaţiunc^.

Monitorul publică un nou prăeet de lege 

al Ministrului înstrncţiuniî publice şi a- 

hnme ' proiectul asupra inv^ţnmSntalui 

privat.

La 13 octombre curent, ţinendu-se con

curs de pluguri pe teritoriul comunei Dră- 

gffneşti, din judeţul Olt, in presenţa juriu

lui compus anume pentru aceasta, din 44 

pluguri cari au luat parte la concurs in 

condiţiuni egale, jurinl, apreciind că o mai 

bun arătură s’a făcut de persoanele ■ no

tate mai jos, a distribuit premiurile după 

cir urmează :

ingiijim, i . jnc]jjsoare> pentru faptal de plastografie
unii diu ei.nu plătesc nici acea modesta . . , . .p . m r 1]t) prejil(]iclui unui comer3ant.

dare de căi naţionale Rugam pe onor. ^  per8oanele alese să administreze şi 
guvern a’, mai apuca de paşapoarte a le Dobrogea!
mai lua socoteala, 4e rostul ce au in ţeara, 

a le mai face rSvaş de drum, că intr’o 

bună dimineaţă o să ne pomenim : pe la 

Cernăuţi cu un corp de armată ovreească, 

pe la Predeal, cu ungurească şi pe la .Vir- 

cioroVa cu nemţească, căci pe Dunăre deja 

ne-au acaparat, societatea vapoarelor nem

ţeşti, voind a ne lua cu Dunăre cu tot.

.ht1'
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gaţiunilor un memoria asupra stării actu- 

Această prevedere, servi-va la ceva ?1 ale a administraţiei din Bosnia.

Ungaria. Scriitorul acestor şiruri se l  

pe acel timp cănd fantasia maghiară 4. 

in floarea cea mai desvolţată , la poajţ | 

Alpilor Transilvaniei şi a convenit dl i 

cuRomănii. Şi astfel visinnile maghiiT 

au făcnt mult haz. Cn toate aceste in 

a trebuit să’şr zică, foile maghiare t°W L 0* ^  

simt oarecum, că intre Romănii din 

guria şi Transilvania se petrece ceva |> fr1 ,. 

numai atăt că aceasta nn e nn ce neijIii10’ 

tat şi poate deveni primejdios numai tw || ,«

stat unguresc, precum si‘l inchipnesc niji r 

.şovinişti maghiari. Tot mai mult |iMl®*!1 

mai repede se rSspăndeşte adică intre t!' . Cfr 

mSni cultura şi cu ea se întăreşte to t l l , $!■' 

dată şi conştiinţa naţională romănă. i|  

getele aceste au fost stârnite in suMi'^^ir 

scriitorului cu deosibire la privirea W • p»*1 

ziţiunei prime (î ?Red. T. rom.“), pa car 

au infiinţat-o Romănii Ungariei şi' Tflf jjjcii0 

silva niei. . ‘

Asociaţinnea, întemeiată tocmai afc'j,^!»!1 

douezeci de ani sub protectoratul meSţlj, 

politttlui Şaguna, pentru propagarea 
Auetro-Ungaria. —  S'a presentaţ Dele- ' turpi şi iiteratnrei poporului romăn, Ş t? .,*

Ştiri din afară

Cangrena s’a intins şi chiar prin comunele 

rurale. S& nu păţim ca Grecia cu Bavarezii.

Dimitrie P. Smilof, arendaşul moşii Oceşti 

din plasa Marginea, judeţul Vlaşca, au ple 

cat cu vitele se le pSşuneze pe locul ntf- 

mit Padina.

Cn o 2i mai ’nainte lui Aii ii perise un 

pachet de tutun şi avea grea bănuială a- 

supra lui Ioan căruia ii şi declarase a- 

ceasta.
Ion, atins de această imputare, pândeşte 

pe Aii pană ce adoarme şi lovindu-1 cu .o 

sapă in cap ’l lasă mort.

Sub-prefectul plăş^i luând cunoştinţa de 

fapt, merge la localitate; şi Cercetând îm

prejurarea găseşte hainele lui Aii strinse 

şi legate, şi cadavrul lui puţin mai de

parte ingropat.

Ion Galbenu, declarând faptul, se află 

arestat.

Se spune ziarului Calniţtea că Marin 

Nica'escn (bulgar) primarul comunei Iepu

reşti din plasa Călniştea, bate lumea ne 

milostiv, atăt in biroul primăriii căt şi in 

cârciuma s’a, (fiind eă acest primar are o 

cârciumă, cn toate circulările date in a- 

cestă privinţă).

Aducem Ia cunoştinţa d-lui prefect a- 

cestea, căci sub-prefectul fiind şi sub-loco 

tenent de Călniştea lipseşte de veri doue 

luni de la plasă şi ’l rugăm să scapd,' 

căt mai curend, comuna Iepureşti de acest 

giuvaer bnlgăresc.

Reiaţi i la speculele ovreejtj întreprinse 

de unii, d’a smulge de la ţerani pe pre

ţul de nimic actele pentru despăgubirile 

ruseşti, Independinţa română din Iaşi con

stată că, cu toate denunţările sale, d. mi

nistru de interne n'a luat nici o mSsură 

pentru a cercota faptele şi a da pe cul

pabili in judecată'.

Foaia iaşeană mai adaogă că, pe lăngă 

cavalerul Moses de Vdlborg şi agentul 

seu Suher Kern, cari se zice a fi in com

plicitate cu unii din funcţionari inalţi ai 

comitiiunei de despăgubire, se şopteşte incă 

şi despre alţii şi anume Reful Langman- 

del din Iaşi omul de casă al comisarului 

general romăn.

Asemenea şoapte circulă meren şi au în

ceput să ia din ce in ce mai multă con

sistenţă. Noi ne am făcut datoria d’a le 

denunţa la timp guvernului, spre a lua

Direcţiunea generală a  servi

ciului sanitar.

Precum s’a mai publicat şi Ia 21 

maiu anul curent, in „Monitorul o- 

ficial* No. 38, se aduce şi acum ia

răşi la cunoştinţa generală că, conform 

jurnalului consiliului de miniştri No., 

1, din 22 aprilie 1881, aprobat de 

M, S. Regele prin apostila pusă pe 

raportul d-lui ministru de interne, cu 

No. 1,765, este interzis cu desăvăr- 

şire a se importa in România carne

in care intră : carne, sânge, slănină 

si maţe de porc, de proveninţă arae- 

îicană, eoglesă, rusă şi turcă.

,Din acest memoriu extragem :

Dijma a adus in 1880 suma de 2,783-313 

florini. In total, veniturile s’au ridicat in 

acest;an la ţifra de 5,591,292 florini, pe 

cănd cheltuelile au fost, de 5,578,790 fl.j 

ceea ce dă un esbedent de 12,602 florini, 

la venituri.

D. Parnell a fost ales in unamitatate 

membru al camerii de comerţ din Cork.

Tunisia fi Algeria. — Meşeria, dupe 

cum se telegrafiază din Alger, comandă a- 

eum regulat cu Kreiderul, prin telegraf 

optici'
Lucrările drumului de fer dela Meşeria 

înaintează cu repeziciune.

Toată escadra franceză, afară de »Rei- 

ne Blauche«, a părăsit Guletta la 3 nov. 

Dentru a se întoarce la Tonlon.

Grecia. Se .telegrafiază din Atena:

Un decret regal, apărut azi (3 nov), pro

nunţă disolvarea Cana rii, fixează pe I ian. 

alegerile şi pe 30 ianuare convocarea Ca- 

merii.
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SCUMPETEA DIN TULCEA

ScumpStatea mare cu care se vSnd 

mai toate articolele de alimentaţie in ora

şul Tulcea a dev.enit îngrozitoare pentru 

populaţia lbcală şî cu osebire pentru func

ţionari.

Am ajuns in cea mai critică stare de l 

nu putem cumpăra pănă şi cel mai mio 

articol dc alimentaţie, de căt numai din 

mainele nemilostîVilor precupeţi ■ evrei ve

niţi din Ismail, ce-a inundat toate pieţele 

oraşului, speculând populaţia intr’un mod 

cu totul ne-omeiiros.

Nu putem atribui acest' ren ce ne b2n- 

tueşte de un timp încoace, de căt numai i 

autorităţei comunale, şi in special trândă

viei impiegaţilor însărcinaţi cu priveghe

rea cuvenita in această privinţă ea bună 

oară, comisarii comunali.

Spaţiul nu ne permite a ne ocupa asi- 

tăzi de această chestie intr’un mod mai 

desvoltat, dar vom reveni asupra ei in 

unul din nurnerile viitoare, cănd nu vom 

cruţa să arătăm sorgintea acestui rgu ce 

băntueşte societatee oraşului nostru.

(„Steaua Dobrogei.*)

Spania. — Progresiştii şi democraţii s’au 

întrunit astă-noapte sub prezidenţa d-lni 

Figuerola.

Nici un reprezentant al grnpnriler Zpril- 

la şi Martos nu era de faţă.

Toţi vice-prezidenţii şi-au dat dimisia ; 

' cn toate acestea, întrunirea a declarat că 

partidul va urma politica indicată in ma

nifestul redijat după întrunirea de la Bi- 

aritz.

Din Dobrogea
Asupra moralităţei funcţionarilor trimişi 

de guvern ea să aducă servicii ţŞrei in 

noua provincie de peste Dunăre, extragem 

următoarele din „Steaua Dubrogei“!

„Trei zile una după alta tribunalul de 

prima instanţă, ca şi cel de apel din Tul

cea, n’au avut alte cestiuni la ordinea zi

lei, de căt numai examinarea proceselor 

intentate contra amploiaţilor administra

tivi, financiari, comunali şi notari, daţi in 

judecată, unii pentru jafuri, alţii pentru 

escrocherii, falsificări şi perceperi ilegale , 

alţii pentrn arestări şi bătăi şi in fine res- 

tnl pentru luare de mită snpt nişte forme 

şi invenţiuni atăt de dibace, in căt publi-

Italia. — Se scrie din Roma :

Se pare că guvernul italian poate nego- 

ţia direct eu Egipetul pentru incheerea u- 

nui tractat de comerţ, dar că Poarta ridi

că dificultăţi in această privinţă.

Franţa. — Din Paris se scrie următoa

rele :
Ministrul de interne, aflănd că s’ar or

ganiza manifestaţiuni pe diverse puncte cu 

prilejul aniversării execuţiei decreteloi, a 

dat ordine precise pentru ca or-ce mani

festaţie exterioară să fie imediat reprimată.

Englitera- — D. Hagh Law s’a numit 

lord-cancelar şi gardian a marei peoeţi 

pentru Irlanda.

Un. discurs al dlui Harcourt, la Carlis- 

le, ridiculizează sgomotul publicat zilele a- 

cestea de „Standard*, privitor la pretinsa 

apropiată retragere a. dlui Qladstone.

ill ie li

Espoziţia romănă
. DIN A K DE AL.

Citim in „Tagespost* din Graz :

Oricare a dat in timpul din urmă oare 

care atenţie jurnalelor ungureşti va fi aflat 

că ele; începând dela »Pester LIoyd* pănă 

in jos la „Elleuzek« din Cluj, au fost ou- 

prinse de o turburare destul de mare faţă 

cu Romănii şi cu regatul june al Romă»

unise a arangea in anul aeesti cn ocafjT|j|:Ci 

adunărei sale migrătoare o expoziţiê

Sibiiu. Dar aceasta nn s’a perm: 

sus asociaţiunei de coltură, de oafcil 

O' astfel de expoziţie n'ar aparţine se®-*” . 

Ini aceleia. Astfel deci vreo câţiva Roflji 

fruntaşi au luat lucrul in mănă şi pvţsi r(j 

in scurt timp expoziţia in picioare, 'cjjB: 

se şi deschise intr’un pavilion consif V  

anume spre scopul acesta.

Dela această expoziţie romănă nn.it ii 

bue să pretindem aceea, ce suntsm obi Hj 

nuiţi a pretinde dela astfel de intrepr n 

peri din ţerile noastre apusene de culftri 

Căci expoziţia romănă reraăne incă bi ir 

şor indereţul acestora. Luănd Snsăin pB' 

vire poporul, care au produs aşa ceţ 

considerând că poporul acesta numai ir 

inte cu puţine decenii a incepnt să - 

şească pe calea civilisaţiunei ; apoi !reilK" 

să ne exprimăm recunoştinţa fără reser'r*̂ ' 

apoi trebue se recunoaştem că in popolw * 
acesta se manirestează o energie, o peţu ■■ * 

da desvoltare, ce’l vor aduce repede I ţ i  

departe pe terenul culturei. Şi intre a# 

poporului acestuia mai e de folos unajjw 

este preste tot luat modest. El şi aci 

expoziţie o declară de o primi pr&J 

el ştie că are de a inveţa incă multe,, 

deosebire şi dela poporul nemţesc, a 

însemnătate culturală el o concede fri 

Tocmai prin aceasta se deosibeîc Romii 

cu desăverşire de alte naţiuni mai niîl 

cari se pun intr’un chip indrăsneţ alătf 

rea cu cea nemţească, ca şi cănd ar i*|, . 

gal îndreptăţite in cultură; şi tocnai ft|... 

zace pentru români garanţia succeselor

mari- <is? i : y
Nu voim să intram in amennnte. i| 

insemuăm aici, că unele piese ale ii® 

triei textile romane casnice, care e foi 

tare reprezentată, precum costumele i> 

ţionale, esCelente in privirea gustului, |j 

bogăţiei, s ar putea presenta cu onoarp J 

intr'o exposiţie mai mare.
Curagiul şi vigoarea Romăuilor, oare 1 

concurs de pretutîndenea din Transih# 

şi Ungaria (ba şi din regat), pentru a 

dea expoziţia, vor creşte şi vor ridica^fT- 

prin această primă „exposiţiune romăiil.

Şi de sigur cuvintele ce le-a rostit nnll 

măn faţă cn scriitorul şirurilor aceaf| ĵ '  
n’au fost cu totul neindreptăţite: „Esţj« ,J 

siţiunea noastră a doua va lăsa pe I I  

dintăin departe inderStul ei.“ Statului ii I 

nu trebue-să’i fie teamă do un astfel J 

progres in cultură, cătă vreme el̂  se 

reşte de şiovinismul maghiar şi ni*uei 

reali-a cuventnl lui Deâk , că popoare 

de altă limbă trebuesc făcute raportţţ, 

plăcute.

R
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E ^p o s iţ iu n e a  d in  O a la tz . îv';

S’a aoordat căte Ii8  lei următorilorjl ^  

esposanţi, a căror obiecte s’au găsit| I 

cl. I,: Soltuna şi Elena T. Iordacbe, 

chea, o scoarţă de lănă aleasă ; Elena î j^ j ,  

dose, Pechea, un covor de lănă; TiţaJptţ^ 

Icnescu, Galaţi, 2 cuverturi împle*W'| 

Domuica Hristea, Frumuşiţa, ţesăturiJK. 

lănă ; Paraschiva St.' Hrîstea, Frumuşj • 

id. * Domnica Panait, Pechea, o căiţi 

naţională ; Smaranda A. Gheorghe, Peclf ^ 

ţesături de mătasăr

tel
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1;
jlbitîna A. Nistor, Galaţi, prostiri de 

&săj; Ioana T. Trenchi, Găneşti, pauza 

jcStasă galbenă, I. Hristofan, Rogo- 

metasîi nelaorată ; tChiriaohiţa Miîescu-, 

ţesături de metasă : Domnica Gh. 

fche, Oancea, id. ; Parasohiva Garai 

IJŞeaş, Oancea, metăsuri lucrate şi brute; 

Werina G. Petrescu, Galaţi, mai multe

« tu n

Lrtîi.

Emil Bâumann, Galaţi, obiecte

acordat cate 68 lei următoarelor 18 

j J I oaue a căror obiecte s’au recunoscut 

II : Tene I. Teodor, elev cl. II I 

jJrtMialS, Galaţi, harta Roinăniei : D.

jkşan, Galaţi, caligrafie ; D. Debinski, 

t  Galaţi, desemn ; Tom a Ştefan, Ga

li id.; Eta Roşu, Galaţi, cusături naţio- 

D. RmaicTie, Galaţi, 2 cusături de 

Caterina Costesou, Galaţi, ţesături de 

; I. Sima, Tuluceşti, id. ; Presvitera 

Edianoil,' Masfacani, iii. , Cliira 

lidour Cavadineşti, iil. ; An. Popovici,;

f
şo

j *
! i f ;

ora

eşti, cusătură de mană ; Gh. Bardaş,;

fj ijojeni, ţeseturi de metasă; N. Stroia, 

ojeni, ştergare de metasă : Gh. Popa,; 

ft ; gojeni, pănză de mtftasa\ N. Ciudu, 

j gojeni, ştergare de metase : Navreta Bo- 

ann, Bujor, o eşarpă tricoloră cu flori ; 

na N, Pricopip, Bujor, pănză de me-j 

6 ; Dimitra D. Ga vrii, Independenţa, o 

|stire de lănă.

'a acordat căte 43 lei următorilor 9 
losanţi, a căror obiecte s’au considerat 

^Hol. III : Catincu I. Iv.anciu, Galaţi, o 

fertură împletită : Elena Tulbure, Ga 

îi, lucru de mană j M. Code, Galaţi, o 

ndă naţională; Zlata şi Tudoriţa Dimi 

acu, Galaţi, cămăşi naţionale cusute 

lena Cocinski, Mănzăteşti, un ştergar de 

jgtasâ : presvitera Maria Marica, Masta- 

id. ; Ilinca preutul V. Trenke, Gă

ti, prosoape lucrate ; Maria Ştefan. BS- 

ştergare ; Marghiola Hr. Damaschin, 

ijor, bete de lănă eu metasă.

S’a acordat căte 38 lei următorilor 11 

Iposanţi, a căror obiecte s’a recunoscut 

cl. IV ; Maria S. Nicolan, Galaţi, o 

parţă de lănă ; Tudoriţa Dumitru, Ga- 

ţi, cusături de mănă ; Maria Mânios, 

fclaţi, id .; Zamfira Ştefan, Băleni, o 

loarţă de lănă ; Anastasia Butură, Fâr- 

Ineşti, un lăvicer ales; Smaranda Bej an 

Ifiluceşti, ţSsâturi de pănză ; Paraschiva 

iteaş, Oancea, ţesături de lănă ; Ecate- 

[rina D. Mihiu, Şuteşti, pănză de metasă; 

aton Muscă, Pisc, pânzeturi ; N. Măslea 

jogô eni, ţesături , "V". Slabu, Tuluceşti, 

«ştiri de metasă.

("Va urma)

Sub influenţa unor asem,enea fapte, va- i 

loriîe noastre au avut să sufere căt-va in 

cursul sgptămănei. Acţiunile Băncei Naţio

nale cu deosebire au fost atinse mai mult 

de acalmia ce se observă in piaţă. Ele 

au debutat luni cu 1695 şi i705,au men

ţinut cu puţine variaţi uni acest curs in 

timpul sgptămăni şi au inchis cu I 700.

Renta amortisabilă 5 la sută a dat îna

poi cu ’/j la sută încă din primele zile 

ale sgptămăui; a inchis cu-89 ’/,cu foarte 
puţine afaceri.

Renta perpetuă, a reatins cursul de 90 
■U mai mult de căt acel la care o 

lăsasem acum opt zile.

Obligaţiele de Stat 6 la svţtă, au per- 

dut şi ele din fermetatea lor, închizând 

in slăbiciune cu 102 ’lj.

6 la sută de Căi ferate a urmat ten

dinţa generală ; ele au deschis şi inchis 

sgptămăna cu 102.80,

Scrisurile funciare rurale 8 la sută se 

inănţin la lo2 Mj. Scrisurile funciare ur

bane 7 la sută sau invărtit in *impul sep- 

tămănei in jurul cursului de io2 'lg. 6. 1a 
sută urbaue nu se depărtează de 96’1Z.

împrumutul 8 la sută al Comunei Bu

cureşti a descjus cu al; la sută inchizănd 

cu loâ’L in slăbiciune.

fost de 2,823,665

la

INSERŢIUNI Ş I KEGLAME.

Domnule Redactor,
De cănd guvernul pretins liberal a ve

nit la cărma afacerilor atăt dijterne căt 

şi externe, toate relele an căzut pe capul 

acestei nenorocite ţeri: diif afar suntem a- 

meninţaţi a perde Dunărea, in interior, o 

administraţie cangrenată, dela cap păn la 

picere. Astfel dar, voi incepe a arăta d-lui 

C. A. Kosetti, ca Ministru afacerilor din 

năuntru, că na prin circulari se face ad

ministraţie^ ci prin oameni oneşti şi cu dor 

de interesele cetăţenilor; şi ca se vă dau 

un exemplu despre roadele acestei admi

nistraţii voi; cita un caz. In comuna Bo-

in anul 1876 venitul a 

lei 31 la'sută, in 18771 3,965,550 82 

sută; in 1878, 6,861,007 58 la sută ; in 

1879, 4,086,993 12 la 'sută şi in 1880, 

3,199,542 56 la sută. Scoţend escepţionalii 

ani 1877, 78 şi 79 in cari am avut veni

turi extraordinara din transitarea poştei1 
armatei ruseşti, şi luănd ca normă numai 

anii 1876 şi 1880, ani ordinari, avem in 

timp de 5 ani nn spor la venit de aproa

pe 35 la antă.

Comparând venitul ca cheltuelile şi ex

ceptând aceiaşi trei ani 77, 78, 79, iu oa

ra .-ui s’a dat însemnate ê c den^e, pntem 

afirma că deficitul, care, la 1876, e prea 

852,429 .3 1a sută, a dispărut cn totul, 

căci, de .şi in anul 1880 se vede un defi

cit de lei 129,904 56 la sută, dar din cre

ditele extraordinare deschise in acel an, in 

suma de lei 364,048 53 la sută, suma de 

lei 181,513, 48 bani priveşte pe 1879, in 

căt scăzend această siimă din cheltuelile 

lui 1880, avem şi in "acest an un escodent 

de 51,608 82 la sută. Pe lă ngă aceasta, 

daca atu socoti si taxele ce s’ar cuveni pen

tru corespondenţele şi mesageri iile statu

lui, care, după -cum se. poate a vedea 1 din 

tablourile No. 9, 12, 13, 14 se ridică la 

sume destul de mari, am avea in fie-ca- 

re an însemnate escedente.

De şi postn, şi mai ales telegraful, sunt 

considerate ca o sarcină, iar nu ca produ

cători de venituri, şi, de şi noi nn avem 

avantagîile altor ţeri, frecam Elveţia, Bel

gia, unde posta produce venituri mari din 

serviciul de transit, care la uoi este foarte 

| mărginît, 'căci nu deservim de căt schim- 

j bnl cu Turcia, tot'işi, vezfnd creşterea con

stată a venitului telegrafo-postal, vom pu

tea. spera ca deficitele să dispară, cu totul 

şi să eomptăm chiar pe un escedent.

zare la librăria Nicolescu, Pasagiul 

mău, a cincea fasciculă din opera:

ro-

STUDIE
asupra

' : C’ONSTITUŢIUNEI ROMANILOR
sau

explicarea pactului nostru fundamental 

din 1 Iulie 1866 

de G. G. MEITANI 

. Preţul unui examplar 5 lei, pentru stu 

denţii de la şcoala de drept 2 lei.

Din Bucureşti la Ploeşti ji Sinaia, Ia 3 ort ji 

15 min. d. a.

Din Bucureşti la Roman, laşi, Suceava, la 10 

ore 45 min. eeară 

Din Bucureşti la Verciorova, la 8 ofe, 15 min. 

Sini.

Din Oraiova la Verciorova, la 3 ore 80 mii. d. a. 
Din Bucureşti lă Piteşti, la 4 ore, 45 min. d. a. 
Din Bucureşti la GHurgiu, la 7 ore 80„n)in- dim. 

;i la 6 ore 20 minntt seara.

= x =
Sosirea trenurilor la  Bncnresti

gaţi Plasa şi judeţu Dftmboviţa se dă foc

O căsătorie distinsă, r— Foile franceze 

publică cu reservă următoarea notiţă : „A

fănăriei şi grajdarilor de vite alt d-lui U- ! patra fiică a reginei Engliterei, prinţesa

drescu (Postelnic), de cinci ani in continuu, Louise, s'a căsătorit acuma căţi-va ani din

PAETEA ECONOMICA

Recetele cailor-feraţe-romăne 

Linia jRoman-Bucnrejti-Verciorova.* In 

[erioada de la 22—28 octobre s’a incasat 

[f '267,230 contra 532,610 in epoca co- 

Esponfieiită a anului procedent. Diferenţa 

m mTnus Iei 265,330.

Linia »Ploeşti-Predeal“. In săptămâna 

le-1» 7—13 octobre s’aii iucasat lei 2o,f>19

8
'ontra 12.320 in perioada oorespondenta 

[in 1880. Totalul încasărilor de la 1 Apri

lie pănă la 13 Octobre se urcă la 620,121 

ia mai mult cu 129,533 de căt in . anul 

%recut.

Numărul voiajorilor a fost de 40,431,; 

nărfurile transportate an avat greutate de 

>8,610 tone.

Voiajori au produs lei 229,367 ; mărfu- 

'lj jtle mare vitesă 13,183 lei, şi mica ritesă 

1375,570 lei.

şi prin reaua administraţie, nu s’a putut J 

prinde acel tâlhar. Pentru ce? răspunsul,e | 

l e s n e n u  e autoritate administrativă, o 

comună ca cea da sus care are o populaţie 

de 900—1000, familii, est«~ administrată 

de . un primar, fără ( arte, ne-ştind să’şi 

semneze numele chiar, şi cănd un primar 

este chemat a ’ndepjini atătea cestiuni 

mari competinte de el, ce face? se mulţii' 

mesce cu ce face notare, ei e bine, notarul 

se fie ori căt, de bună credinţă, totuşi nu 

poate se corespundă misiunei unui primar, 

şi cel din tăiu, după ce ’i lipseşte cunoş

tinţei elementare, apoi se. ţine numai do 

băutură, afaoerile competinte de fnnc* 

ţiunea lui, le resolvează in stabilimente 

publici (cârciumi), ca să reviii la caşul 

principal, in cursul săptemănei trecute s’a 

dat iarăşi foc sus numitului , ri la fă*» 

năriea, astfel că i-a causat.o pagubă enor* 

mâ. Se vor prinde .oare. tâlharii ? eu sunt 

sigur câ nu

amor cu marchizul of Lorne. Tinerii soţi 

s’au :dus la Canada, dar de odată'prinţesă 

s’a intorş in Europa, fără a’şi lua adio de 

la soţul seu, guvernatorul Canadei. De a- 

tunci prinţesa trăeşte ’cănd la unul cănd 

la altul din membrii familiei regale şi nu 

mai”corespondează de loc cu soţul .şen. 

Cănd acum căteva zile s’a serbat zioa 0- 
nomasti,că a prinţesei Louise, marchizul of 

Lorne a telegrafiât, către’ un'funţionar al 

Curţei, felicitările sale, adăogănd căsnu 

cunoaşte adresa soţiei sale. Guvernatorul e 

in cea mai mare dizgraţie la Curte şi ca

uza reului este frumuseţea incomparabilă 

a unei tinere dame, cu ’care a f^cut..cuf 

noştinţă; ujaFcfiizul iî) ̂ Canada. “

SEPTAMANA FINANCIARA

Fisionomia' -cu care au inchis pieţele 

noastre este departe de a ne semnala 

vre-o îmbunătăţire faţă cu situaţiunea de 

acum opt zile. Calmul s’a accentuat incă 

mai mult in valori; aurul 3 devenit şi mai 

rar, şi nimic nu ne face să preved' tn că 

Hicrările vor lua in-scurt timp o înfăţi

şare mai bună.

Afacerile s&ptămSnii au fost puţin nu

meroase; oare-cârc mici expedieri de aur 

se pare că s’au mai operut incă. din care 

causă argintul s’a reardfcat la 131* la sută 

j spre a'l vedea poate in curfind la 2 la 

Sută. Deja speculaţiunea a inceput a fi 

foarte ingrijată de modul cum se vor face 

lichidările finelui lunei de care ne apro

piem , repoartele se anunţ de pe acum a 

fi scumpe, din care causă cercul operaţiu

nilor devine natural şi mai restrâns.

fiind câ primarul nu e ĉa-î 

pabil se facă nici o cercetare, subprefectul 

se mulţumeşte cu un proces-verbal, dresat 

de notari, şi el la rândul sen ’i înaintează 

mai departe, fără a se transporta la faţa 

locului, Oare nenorocitul Ioan Udrescu, nu 

se bucura de aceleaşi drepturi cu toţi oei- 

Jalţi, eu cred că da, in timp de 5 ani cata 

pagubă i sa adna unui individ ca cel de 

sus. Domnule Redactor nu găsesc cuvinte 

ca se vă arăt starea deplorabilă ia care 

se găseşte comunele rurale, in ceeace pri

veşte partea administrativă, răul este la 

culme, dar se ştie de ori şi cine cat poate 

sS rabde.
Românul nostru, el rabdă cuţitul in pele, 

in carne, dar cuţitul a ajuns la os. Nu se 

tem oare cei de sus că va veni poate i vre 

o dată timpol cănd i se va cere socoteala 

de aceste lucruri. Găsi-va scuze ? eu cred 

că nu.
Termin Domnule Redactor rugăndu-ve a 

publica cele de mai sus, pentru ca publi

cul se poată vedea unlle am ajuns cu pro

gresul d.-lor Rosetti-Brătiann.

Mireasa• banditului. — ' Neposkinoseste 

unul din cei mai indrăsniţi bandiţi, ce 

băntue acuma Albania şi Macedonia; el 

are şi agenţi prin oraşele mai mari, cari 

’i fac .cnnosfnt la timp cănd aoses&' sau 

pleacă vre un comersant sau strein. Fiind

că profesează meseria haiduciei de zece 

ani, ’şi a făcut din jaf o avere frumuşică 

ce o ţinea ascunsă intr’o peşteră aproap< 

de ora?u! Darre. Afara de amanta sa, fru

moasa greacă Serpa, nu ştia nimeni des

pre această comoară a banditului. Acuma 

căţe-va septemăni, Serpa făcu. cunoştinţă 

cu un alt bandit şi se înţeleseră să fugă 

in Epir.' Iuainte de fugă necredincioasa luă 

şi tezaurul lui Nepo^kinos, ce conţinea 

la 14,000 galbeni, precum şi alte 

preţioase.

ULTIMESTIRI
Viena. 8 Noembre.—In şedinţa plenară 

a delegaţiei ungare, d. de Kallay a decla

rat că ziarele au dat publicităţii asupra 

celei din urmă şedinţe a comisiunii pentru 

afacerile exterioare dări de seamă in parte 

eronate şi . presentănd uumeroase lacune. 

„Scopul meu nu poate fi de a intra iritr’o 

rectificare generală, zice d. de Kallav, dar 

cred că e datoria mea de a face oarecari 

observaţii, privitoare la partea declaraţiilor 

mele cari se rapoarta la cea din urmă in- 

trevedere a regelui Italiei şi impfrâtului 

nostru. Voesc a acoperi o lacună care dă 

loc in presă la conclusiuni cu totul greşite. 

Această lacună constă in următoarele : Eu 

am zis in , şedinţa comitetului delegaţiunei 

ungare, iu ceeace ne priceşte pe noi in 

particula1’ cu relaţiile nuastrecu Italia, că nu 

suut câtuşi de puţin determinate de consi- 

deraţinni egoiste, putem dar a o şpuue cu 

francheţă cu cătă grabă am intins mâna 

acestei din urmă apropieri, a cărei valoare 

pentru noi părea ou atăt mai preţioasă cu 

cât sentimentele amicale ale Italiei nu ne 

fură esprimate numai de cercurile guver

namentale, dar că, dupe numeroasele ma- 

nifestaţiuni ale opiniei pnblice din Italia, 

aceste sentimente găsesc un viu ecou chiar 

in inima poporului. In urma acestei desfă

şurări de sentimente amicale,; raporturile 

noastre mutuale pe yiitor na vor mai . lăsa 

reciproc nimic de dorit şi nimic de temut. 

MS credeam obligat de a umplea această 

lacună, or a intra intr’o discuţiune asupra 

celor ce s au 4is relativ la partidul ireden - 

tist şi asupra celorlalte puncte.*

Această esplicaţiuhe dată de şeful secţiei 

afacerilor streine a fost viu aplaudată. 

Contele Andrassy rectifică apoi aserţiunile 

ce i-au fost atribuite de ziare in dările lor 

de seamĂ despre aceeaşi şedinţă.

Conetantinopol, 8 uov. — Deşi primul 

raport a fost favorabil, autorităţile turceşti 

persistă in foinţa de a visita intreaga în

cărcătură, chiar oea destinată pentru Cou- 

stantindpol a steamerului german Vulcan, 

presupus că ar conţine dinamită. D. de 

Hirschfeld, însărcinat de afaceri al Germa

niei, a remis ieri o notă Porţii prin care 

protestă contra cererii autorităţilor turceşti, 

zicŞnd că dreptul de a visita o marfă ne- 

destiuată pentru .Constantinopol e ilegal 

şi făcend reserve in privinţa daunelor-in- 

terese ce trebuesc reclamate pentru deţine

rea corăbiei.

Din Suceava; Iasi ;i Roman, îIa 6 ore 30 min. 

dim.

Din Sinaia 51 Ploegti, la ainiazi.

Din Foc;ani Galaţi, la 8 ore seara.

Din Braşov ;i ploegti, la 10 ore 25 min. seara.

Din VtSrciorova Ia 9 ore seara,

Din piteşti la 11 ore dimineaţa.

Din Giurgiu la 9 ore 5 min, dim. gi la 7 ere 45 

min. Beara.

Teatre-spectacole
Circul Krembser

In toate serile la 8 şi jura. ore, fiă timp 
frumos, fiă ploae, representaţiuni de inal- 
tă echitaţie, gimnastică şi producţinni de 
jonglerie pe sSrmă. Pentru căteva zile de
butul renumitei capele de dame vicneze 
sub dirteţia impresariulni Uhlmano.

TEATRU NATIONAL t
1 Societatea dramatică

J o i  
Pentru int&ia

l a  3 9  O c t o m b r e  
se va juca
oară in stagiunea aceasta 

piesa :

CURIERUL DIN LION
Dramă iu 5 acte traducţiune de d-nn 

M. Pascaly.

Duminecă la 1 Noembre 1881 se va jucfv 

Pentru inteia oară in stagiunea aceasta 

piesa :

ROTARU
din

Yremea lui Tudor Vladimirescu 

Episod Istoric Naţional in 4 acte de d-nu 

M. Pascaly.
Musica naţională de d-nu Flechtenmacher 

la sfârşit 

Mare danţ Naţional.

Teatrul Dacia.—Joui 29 octobre, pentru 

ăntăia oară Cei şase prinţi de Lara, dramă, 

jucată in beneficiul d-lui A. Vlădicescu.

Opera italiană. — Mereu ri 28 octobre, 

La for za del destino.

Posta si telegraful in

ca

lucruri

NOI ITIE BIBLIOGRAFICE

Roinantâ-
(jExtras din darea de seamă■ a d-lui di

rector general al telegrafelor şi poştelor, 

C. F . Robescu, pe anii dela 1876 penS 

la 1880 inclusiv).

Venituri şi cheltueli. — Veniturile de 

la 1876 încoace merg tot cresc end, ast-fe\

O comisiinsSrciuue nată de ministeru 

instrucţiuni publice cu examinarea cărţii 

d-lui S. P, Radian,' [Catechismul Cultivar 

tomluî (Manual complect de agricultură, 

cu aplicaţiuni la ştiinţele fisico-naturale), 

arecomandat-o ministetului ca pe una 

din cele mai bune cărţi de introdus in 

şcoalele rurale-
I

Broşura ^Ţ^ranul*, de A. Millo se afla
pe vSnzare la librăriile Socek. Bucureşti;
la d. Daniil in laşi şi in celelalte oraşe la
librării sau redacţii.

. . .

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

A eşit de sub tipar şi se află de v«n-

Roma, 8 nov. — Ziarele de azi-dimi- 

n aţă publică, telegramă: Viena, 7 nov.— 

D. de Kallay a exprimat contelui de Ro- 

bilanf-, ambasador al Italiei, viul seu re

gret pentru inexplicabila versiune, dată de 

ziarele vienezo, in privinţa celor petrecute 

ieri in şedinţa comitetului delegaţiei un

gare. Şeful secţii i a repetat ast-fel amba

sadorului declaraţiile şale'asupra vistţei de

claraţiile sale asnpra visitei regelui' şi a 

reginii Italiei la curtea din Viena : »Mo- 

narchia noastră era deja in relaţii priete

neşti cu Italia, cu toată mişcarea ireden

tistă. Luănd iniţiativa unei visite la im- 

peratul, regele Humbert atesta existenţa 

relaţiilor sale amicale. Opinia publică şi 

presa celor doe ţeri au aplaudat rfiuşita în

trevederii, pe ti/npul căreea nici o cestiune 

politică specială na fost tratată, nici a- 

tinsă. *
,Resultatul visitei regelui Humb rtecă 

nu vom avea, nici de o parte, nici de alta,

în cele din urmă trageri principale ale 

Loteriei de bani Hamburgiană, jucătorii 

Români au fost favorisaţi de noroc intr’un 

mod splendit obţinând destul de frumose şj 

insmnate câştiguri. Participarea Românie 

la aceasta Loterie de Stat devine din ce 

in ce mai importantă.

Biroul principal de Loterie Jsenthal &, 

in j Hamburg publică prin (Jiarul nostru 

intâia serie a aceştei noii Loterii, f*gran- 

diosă şi pretutindeni bine reputată; sco

pul ne este de a atrage’in deosibit, aten

ţiune asupra anunciului mencionat, de ore 

ce nu se tratează aci de nişte Jpromese 

sau bilete de participat ci e verba de 

losuri de Stat fiind gnrantate cu tontă a- 

verea imensă a statului german la Ham

burg.

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

să dorim nimic, nici să se teme de nimic 

in relaţiile,,;noastre viitoare.

Plecarea tr a n r ilo r  din Bucureşti
Din Bucureşti la Ploeşti ji la Braşov, la 7 or® 

15 minute dimineaţa 
Din Bucureşti la Focşani 51 la Galaţi, la 10 ore 

dimineaţa.
Din hocşani la Roman, laşi, Suciava, îa 11 ore 

şi cinci min. dim.
Din Focşani la Galaţi, !a 8 ore d. fv

M a rs ilia

Kilogr 100. Grău ghircă de Galaţi
,  > Br&ila . • • -11 -

Porumb cincautin . 17—75

St » de Galaţi . 17 ?5

» Orz de Galaţi. « . • . . 17-70

* » » Brăila • • • • • 16—

> Secară de Dunăre . — —

> 0v8z de Dun&rc • . • t t 21 —

> Fasole de Brăila . . • > 25-

> Semănţă de in . • S l-50

* Semân^â de răpiţi * 32—

L o a d ra
41 —

Grâu de Galaţi • . • . • • 41 —
Porumb de Dunăre.................... • • , 28 6
Porumb de Galaţi • . , . • • • 30 6
Orz de 24 6

24 6
37 —

A nvers

Kilogr. 100. Grău de Sandomirka • * . 81—25

> Polî§ de Odessa. . • t • •. 80—20

» Secară de Dunăre. • . — —

» Seeară de Marea Neagră . «. 23-25
- Orz de Dunăre . . • • . . 17—50

» Orz de Odecsa* . • • % •. 18-85

» Srmănţă de in de M, Ne* gri.<1— —

dec 8e ... urlaţi . Ga * t. » • • 37 —

DE ÎNCHIRIAT un grajdi şi şo
pron, doritori se 

ot adresa, Calea Vitoriei 102.



X f S o a le l e  S t o m a c u l u i  
DIQE8T1CN1 GRELE

PRAFUKI şi PASTILE 

P A T E B S O N
Ou Bismutli şi Magneslă 

Diplomă de merit la expoziţia din Viena, 
Aceste Prafuri şi aceste Pastile antiaoide. 8i 

digestive vindecă boalele stomacului, lipsa de 
apetit digestiunile grele, aerimile, vărsăturile 
dări afară, colice; ele'regularisează funcţiunile 
stomacului şi a intestinelor.

Adh.DETHAN, farmairFot St-Denis.90,Pari 
şi în prim farmacii <lin Francia şi străinătate 

A secere pe etichete timbrul guvernului şi 
semnăturai J. PA YARD 

-Prafuri 5 fr.—Pastile 2 fr 5C franco.

W S s M w  sau  t i r a n i

SIj-A-IBITXI
In urma multor eccese ale juneţel, recomandăm usaginl 

P ICATURILOB BEGENERATBICE
ALE

D -r u lu l ŞAM UL THOMPSON
Paris, rne St. Lazare. 11.

Ort-ce flacon care nu va purta semnătura d-luî „Gelin“ ^  
pharmacist se va considera ca contrafăcut. 

Depositul în BucurescT la pharmaciile Zurner, Risdorfer, 
Brus, etc.
^ -;— --------- ........................ ..................    

LA MAGAZINUL DIN STRADA LIPSCANI No. 21 — 22

PETRACHE IO AN '»*-
A sosit al 4-lea transport de

CAŞCAVAL DE PENTELED

ENVOI GRATIS et aT O U T le MONDE
da l’iudicalion d’uue formule iofaillible pour fuirlr, en iccret et A 

pen de fraii, Ies teoalemcaU recente ou lnvAUret.
Jt io r ir *  â  E  Y M IN . 4  V ie x m e  (Im irm ), F r a n c *

MARE SUCCES

VELOUTINE
ESTE O FAINA DE OREZ 

de o deosebită specialitate, foarte fină ne- 
simţibilS, preparata cu Bicmut, şi posedă 
calitatea cea fericită, a da feţei omului

FRESCITATEA NA TUR. TINEREŢEI

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

Depozit in Bucureşti, la toţi parfumerii şi 
coaferii.

de câştigat.

La această' sumă enormă se urcă in cazul I 
cel mai fericit c&ştignl cel mai mart care e J 
de olţinnt la cea mai nonă Loerie de bani. ] 
Această Loterie e autorizată de guvern la Ham- jj 
burg (Germania), şi pentru plata esactă a c&ş-,, 
tignrilor gUYernnl garantează cu toată averea 1 
Statului. — In total această Loterie conţine] 
50,800 căştignri in sumă de 9.140’340 mărci,] 
care se hotărâse prin trageri Ia sorţ in 7 sec-] 
ţinni Termenile tragerilor sunt oficialmenfce 
ficsate şi trrgerile se succed repede una după j 
alta.—Comande pentra ănt8ia tragere se pri- 1 
mese pănă cel 'mai tărziu

30 Noembrie a. c. s, n.
Căştigni cel mai mare care e d» obţinnt in ea- j 
sul cel mal norocos se nrcă dn,ă menţionarea 
do mai sus la 405,000 Mărci. In special Lote-3 
ria mai conţine câştiguri cu mărci 250.000,j
150.000, 100,000, 60,000, 50,000 51 o mnl-1 
ţime de mărci 40,000, 30,000, 25 000,20,0001
15.000, 12,000. 10,000. 8,000, 6,000, 5.000J
4.000, 3,000, 2,000. 1.500, 1,200, 1000,500," 
300, 250, 200, 150, 138, 124, 100 etc. mrreî. j 
Cel mai mic căştig e de 20 mărci. Loteria j 
conţine in total 50,800 câştiguri in sumă de 1

9 . 1 4 0 , 3 4 0  M a r e i  |
Preţul loselor e oficialmente hotărit urcănduse* 
pentru toate tragerile al primei secţiuni la Lei ;J 
noi 7.50 pentru un los intreg original Lei noi 
3.75 pentru jumetate Los şi lei noi 1.90 pen-̂  
tru un sfert los original.—Toate losnrile sunt/ 
originale fiind investi fe cu armele ţSrii. Cp- 
mandelo urmează a fi ţinsoţite de cost, fie inj 
bilete liipotecare, timbre poştale române sau 
prin mandate poştale.

Îndată după primirea comandelor expediăm 
prin envelop biue incli s. Fie-cărei expediţiuni, 
de lose asociam gratis programa oficială a tu
turor tragerilor, şi indată după terminareai. 
tragerii fie-care posesor de lose primeşte lista i 
oficială de resultatul tragerii — Achitarea câş
tigurilor se face sub controlul guvernului şi 
prin intermediul casei noastre indată după e- 
fectuarea tragerii, eventual şi la domiciliul 
câştigătorului şi cliwr in monedă de aur .ro
mană, Firma noastră există deja 100 de ani. 
şi e de priscs a mai asigura că ea efectuiază 
toate comindele prompt şi esact. Rugăm res- 

! pectuos pe onor. public ca să bine voiască a 
adresa comandele. direst către noi.

Sezonul 
11 DE TOAMNA ŞI IARNB

(Limbric)

Se vindecă îub garanţie, fără pericol sau du

reri, ftră cură de foamete, in dou# bre, prin 

medicamentul farmaciei la >SfăntuI George«, 

7iena, V Wimmergasse No. 38

VERITABILA

EAU ALEMAND
COMPUSA de LESEUR 

Acestă apă face a dispare petele ro
şii, împedică sbârcilurile şi albeşte pelea. 

La Paris, la D-nu Gastellier parfu- 
muer, No. 4-7, rue de la Chaus^e d Anfr. 

Deposit in Bucureşti la farmacia d-luî 
0. W. Zflrner, la d-nu Appel et C-ie 
la toţi coiferi parfumeori.

#sr CAVALERUL DE MODA
Bucureşti, 2. Strada Şelari si colţul stradei Covaci. 2

FAVORABILOCAZ1UNE
LIBRAR IN FĂLTICENI

Are onoare a anuţa că, făcând un nou 
aranjament magazinului s£u, bine aşortat 
cu cărţi didactice romăne, şi streine, di
verse romannri şi poesii, articole de biu- 
rou şi de scoale, hărtie de scris şi co 
respondenţă.Se insărciuează totdeodată şi 
cu vSnzarea de ziare, cărţi şi ori ce atie 
publicaţiuni-

Antorii şi editorii sunt rugaţi a'i tri- 
mete oriee tipărituri, fiind siguri de cea 
mai corectă desfacere.

BUCUREŞTI 
23 Calea Victoriei (Mogoşoaij 

------— ~-rr B uroul principal de Loterie 

HAMBURG (Garraania)
Corespnndem româneşte. Timp de poştă intre 

Romăniafşi Hambnrg 70—80 oreLOZURI
princiare serbeşti cu 3 la sută, 

din anul 1881 de căte 100 

franci in aur.
tratează printr’o artă specială

Dr. I. BRAUNSTEIIT
pe an 5  trageri:
la 14 Ianuarie, 14 Martie 

14 Iunie, 14 August, şi U 

Noemvrie.

c â ş t i g u l  p r i n c i p a l

Medic, cliirur şi acconcheur fost medic praotirant 
in Viena in Klinicele:

BRACN (Boale de femei şi facere)
HEBRA (Boale de piele, de pSr şi syphilis.

Consultaţiuni de la 3—5 p. m.
TRADA SF. VINERI NO. \ (CASA MISU),

LOTERIA REGALA A STATULUI UNGAR
•{iii'cresi oficială- la 5  1)6C*. 1801'de franci in anr.

Cel mai mic căştig de 100 franci 
in ama.

Toate câştigurile şi dobânzile sunt 
pentru totd’anna libere de ori ce re

ţinere.

Lozul aduce o dobândă de 3°jo in anr

Condiţii de cumpeiwrc avantagiose.

Lozurile serbe cu 95 franci.

Biletele pentru franci 8.50 şi plătind 
restanţa dc 86 fr., 50 cent. precum 
şi 60 centime dobândă la 15 Ianua

rie 1882.

i n s o b i s u r I

plătite iu 11 rate lnnare de căte 8 
fianci 50 b.

Iu toate cazurile cumpărătorul joacă 
indată la toate câştigurile.

1-a tragere la 12 Noemlire.
2-a tragere la 12 Decembre.
3-a tragere la 14 Ianuarie, 

deci 3 trageri in 3 luni.

Afaceri de sefiimb a administraţiei lui

Viena W o l- R iirn P I |D Ch.Chon
lz e ile l0 .1 3 m L n tU n W o l. 10,18

Pentru noul sezon sosindu-mi eu inmermari quantitiţi difeiite mobji 
şi oglinzi din cele mai renumite fabrici din Franţa, Germania şi Austria 
pe cari le-am putut dobândi in cursul voiajului ce am făcut in interva- 
lu 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 
viu respectos a ruga pe onor. P. T. Public de a bine voi a ’mi vi- 
sita magazinrl meu spre a se convinge de această ocaziune favorabilă.

MARE E X P O Z IŢ II*  DE TOT FELUL DE

DELICATESE PROASPETE
A se adresa, 3 strada Mayer- 

beer Paris la propagatorul 

lui Anti-Obesitas.
Tipografia Miulescu calea Victoriei sala teatrului Bossel


