
r«

SAMBATA, 30 SEPTEMBRE ANULUI -  1878.

[ r A . TNÆÏ3 K TTTTLsEl. 
I I t o AI'a r o m â n ia

......................Y  . . . îl b. 47
..............................» .  34
........................................ » 13

N S TRAINAT A l'K ;
>  »  «0

gflONI Şl RECLAME: 
litere petit, pagi nu IV, 80 bani 
I, 80 bani, pe pag. II, 2 lei noi

¿hune 3 lei noi linia.

8r In capitală 10 bani. n i

ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRU.

1 R e d a c ţ i e i  şi A d m i n i s t r a  ţ ie î :  P a l a t u l  *1 )ani.i , .

A 3 S T T J 3 S r O I T J R I  t 
8e priiine«c In itrîina ta te  : La D-nil Itaascn- 
stein it Vogler in Vienna, Walfiscbgaa** Rio, 
A. Oppdik in Vienna, Stubenbostei 2; Hudolj 
Mots» in Vienna, 8eilemtiltte 2 : Philipp 
Up) in Vienna, Eschenbachgasse 11 : L. Lang 
é Oomp. ln P ejta, llacas-LaffUe <t Comp. 
ln Pari», O. Adam 2, C irrefour de la Croix- 
Rouge 2, Pari»; drain ¡I Comp. Rue Dronot 2 Pa- 
ri •; Kuij. Miami, 139—140, Kleet Street London

SorisorI nefraneate nu ie primeie.

Articolele nepublicate ie vor arde.

Un număr In Districte lă bani.

Bncnresct, 29 aeptevrie.
. . . . .  104*1« 104

dale . . . .  99l |,  983J«
it rural . . 91*|, 91 *|«

urban . . 85 —
pal al Capii. 95 —r.__ —
• ................  200
ia . . . . . .  76 —
»I cu premii — —,
■ ............  —
...................... 99 65 —
1  . . . . 25 07*1« —

‘ ’ * * *. ’. 123*1« —

Cursul du Viena, 37 septembre 
Renta ungarii in aur . . . .  83 70 
Bonuri de teaaur urg , I emis. 112 — 

.  > » II » 78 90
împrumutul au itr, In hftrtie . 61 — 

» .  > argint . 62 80
Beata austriacă in aur . . .  71 75
Loae din 1866 ............................. 17 80
AcţiuniL biinoel naţionale . l l l  — 

,  .  au itr. de credit . 785 —
.  „ ungare * 226 75

Argint .......................................... 206 —
Ducatul .....................................  5 59
N apoleonul................................. 9 39
100 mlirol g e rm an e ................  57 90

Cnrnnl de Borlin, 10 ootombre 
Acţiunile Căilor ferate romăne. 32 10 
Obligaţiunile rom&ne 6°/« . . 8l 6o 
Priorităţile C. fer. rom. 8°/« 85 50 
Impmmutul Oppenheim . . 100 76
Napoleonul................................... 16 23
Viena, termen lu n g ................... — —
Pari* (  scurt . . . .  80 90

Calendarul (Jllel 
Sămbătă, 80 Septembre.
Patronal s i le i : Păr. Qrigorie ep. 
Răsăritul soarelui: 6 ore Î l  min. 
Apusul soarelui: 5 ore 22 min.

I Paiele lunel: lună plină.

P L E O A  ' Î E A  T R E N U R I L O R
Bucurosul Suceam 

Bucurescl . . . . 8.15 n 10.— d
P lo e ic l..............9.60 n 12.00 d
Brăila . . . . . 1.58 n 5.46 J  7.
Tecuci û ..............4.38]n îl.
R o m an ..............9.06 d 4.
Suceava,sosire . .12.03 9 9.

Bocareec—VorcloroTB
B ucurescl..............7.40 ä 10
P i t e ş t i ................ 10.13 d 8.
Slatina . . . . . . .  12.31 a 8
Craiova . . . .  • . . 3.20 j  8.
VOrdorova, sosire . . 6.— n 6.

I5d 
Od 

45 <j 
66 n

40 4
- 4
30 b 
15 4

SnooaYa—Bucurescl
6.11 4 
3 45 4

6.464 
12.30 4
6.10 d
8.10 n

Suceava . . . .  5.
Roman............. 8.
T ecu c i.............. 12.30 n
B răila ................3.08 n
Ploesol...................7.12 4
Bucurescl sosire 8.30 4

Vcrclorova—Bocnresci
Verciorova........................11.26
Craiova ........................3.-—
SI a ti n a ................................4.45
Piteşti..................................7.03
Bucaresol, sosire . . . .  9.20 j

8.68
2.46
4.30

Bucurosul—Giurgiu
Bucurescl..................  . . 9.16 d
Giurgiu, sosire................11.35 j

Glnrgln—Bnenresci 
Gi urgi u. . . . . . . . .  7.26 d
Bucurescl, sosire. . . . 9.48 4

Galaţi—Bărboşi
G a la ţi.................. 1.20 n 825 d
Bărboşi, sosire . . 1.65 n 9.— f

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi................ 2.55 n 6.25 n
Galaţi, sosire . . .  8.30 n 7.— i

6.05 n 
8.27 a

4.55 4
7.174

7.80 n
8.06 n

7. n 
8.25n

m

ţine esposiţia, românii mer- 
iris vor găsi z ia ru l, TIMPUL* 
frfs Magasins du Printemps, 

Haussmann 70. *
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(Agenţia Havae) 
i ootombre, 5 ore seara.)

Paria, 10 ootombre. 
a Ini Sivfet-paşa a informat 

{fel din Viena ea Poarta or fi 
Invenţie înainte de ocnpare, şi 

n : respinge cerere» ca Novibnza-
) ]K i io ocnpat.

i f Londra, 10 octombre.
i opresc mişcarea de retragere.

^^■Ara linia de la Ciatalgea, pen- 
cnştmil ia partea locului aii fost

(Ut 'jciumbrc, 9 ore dimineaţa)
Viena, 10 octombre. 

[.— Se vesteşte d in  bivuacul sta- 
I Peei, cn data de 9 ; 
fctnl K rajna, unde ne aştep tam  
asistenţă, puţină găsim. La 6, 

IF;sprijiniţi de tăihari, aii fost 
[di suferit .pierderi mari. Lângă 

Ipdorovo, ni s’uii predat armele* 
Sie noastre mari se explică prin in- 

1 poziţiilor inamice şi prin greu ta- 
renul »1*

Londra, 10 ootombre. 
Ififio Berlin a d re sa tă  catră *P all 

Bite, p re tinde  că p u te rile  vor a -  
pjhoaşterea in d ep en d en ţii R om ă- 

la execu tarea clauzelor d in  t r a -  
Berlin p riv ito a re  la  jid an i.

Berlin, 10 ootomvre. 
pgnl a  ad o p ta t Sn tăin l a r t ic o l  d in  

lege co n tra  soc ia liş tilo r, con - 
tiririlo r comisiei. D e p u ta ţi i  din  
|ro g reş is tii şi soc ia liş tii a fi r o ta t

Viena, 10 octomvrie 
ibe Oorreepondenz* vesteşte că in -  

i din N ovibazar prim esc nnm ero.r -  
J ţr î; insă în a in tă rile  făcu te  de o- 
pstriace afi p rodus p re tu tin d e n i 
pire.
Iilte oraşe afi de gănd  să se in -  
hnpunere.

I  Constantinopol, 10 Ooctombre. 
L obanof a  c e ra t  su lta n u lu i să 

' B eficaci p en tru  o cro tirea  c re ş ti-  
p b tr iv a  exceselor T u rc ilo r , i a  ţ i -  
f.deja d eşerta te  de c ă tră  o ştir ile

< eu ţii din m untele  Rodop afi gonit 
I lor Sinclair.
|  a  p rim it ş tire a  că unul din ca
p tiv ilo r, anum e Cozan, s’a supus.

Londra, 10 Octombre. 
j $ptanley a  ro s tit  p ărerea , că daca 

I  n 'a r  vrea să ocupe Afgan in, ea 
I  singură cheea casii pe m ana a l-

BUCUREST1
§1, UiO S e p t .  (11 o o to m b re )

bintem dispuşi a reveni la u- 
apel pentru nnire al .Ro- 

la mutra blândă şi supusă 
no face hidoasa pocitură, cănd 
jracă ştreangul politicei şâr- 
li, pe care o face ş'o dictează

, de doî ani şi mal bine, a început să-I 
' gătuie. Nu ne pasă asemenea de 
| măntuirea ce-o caută, tinzând mă- 
I nile in dreapta şi in sbănga, pentru 
• a găsi razim in primejdia sa.

Ceea ce ne preocupă acuma este 
falimentul de idei şi de acţiune al 
partidului roşu şi ultima încercare 
de a scăpa printr’un tertip, printr’o 
apucătură: termenul de trei luni 
cerut pentru convocarea adunărilor 
de revizuire.

De ce nu se convoacă imediat a- 
ceste adunări? Ce discuţii grave preo
cupă pe cele actuale?

lntr’adevăr legea presentatâ de d. 
min:stru do finanţe pentru infiiin- 
ţiire de băl publice, in a cări espu- 
nere de motive se z ce, cumcă i- 
giena este arta prin  care sănătatea se 
perfecţionează, legea aceasta, care cere 
ca 'n băile publice să se puie două zile 
pe septămănă la dispoziţia guvernului 
băl gratis din compartimentul destinat 
poporaţtunil sărace, arătându-se in na
ivitatea stilului câmpenesc, că guver
nul are nevoie de spălătura şi ca
mera de lâutoare; apoi proectul d-lui 
Chiţu despre academie, in a căruia 
espunere de motive vorbeşte despre 
generozităţi particulare; toate aces
tei incercârl de stil sunt de o na- 
tnră atât de gravă şi de importantă, 
atât de neinlâturabilâ, incăt e de 
neapărată nevoie de a ţine ca
merele acestea convocate şi de a nu 
apela la conştiinţa ţeril in Gestiunile 
de inaltă gravitate, care o preocupă.

Trebue să se măntue odată co
media aceasta jucată de incapacita
te şi de perfidia morală. Nu e ade
vărat, că aceşti domni stat) adunaţi 
in dealul Mitropoliei pentrucâ gra
vitatea intereselor ţării ăl chiamă; 
el stafi aci peutru a se mănţine la 
cârma statului, ca singurul lor mij
loc de traifi. De aceea, deşi bătuţi 
de argumentarea opoziţiei, deşi re
cunosc, cumcă nu sunt competenţi 
a lua nici hotărire, totuşi cutează 
a se susţine competenţi, totuşi cu
tează a se autoriza , cănd inşii afi 
nevoie de autorizaţie pentru a’şl mal 
deschide gura astăzi.

N’aft dreptul de-a autoriza pe 
nimeni In privirea dispoziţiunilor 
cuprinse In tratatul de la Berlin. 
N’afi acest drept căt de depărtat 
măcar, pentrncă la alegerea d-lor 
era vorba de darea In judecată a 
cabinetului Catargin, de desfiinţarea 
convenţiei cn Austro-Ungaria, de 
desfiinţarea armatei permanente, de 
ridicarea monopolului tutunurilor ş i } 
a băuturilor spirtoase, lucruri pe I 
cari le-afl promis pe toate la Ma-f 
zar-paşa, şi din cari n’afi ţinut pe* 
nici unul, pentru că n’afi putut să le 
ţie. N’afi dreptul pentru că afi minţit 
In toate cestiunile de pe atunci, pre

cum mint In toate cestiunile actuale, 
pentru că toată tendenţa lor este di 
urna şi bugetul, iar mijlocul minciuna. 
Trebue odată ca poporul românesc să 
înţeleagă, cum că totdeuna omul 
ce are ceva, omul care are ce pierde, 
fie nume istoric, fie avere, fie ra- 
zimul moral al unei mari inteligenţe 
safi a unei mari culturi, numai a- 
cela cumpăneşte cănd fjce legi, ju
decă cn precauţiune şi nu are in
teres de a sta neapărat la putere, 
numai şi numai pentru a se hrăni 
din budget.

De aceea, trebue un nofi apel la 
ţară, ăntăf, peutru că adunările ac
tuale sunt pe deplin incompetente 
de a se rosti iu alte cestiuul, de căt 
iu punerea la dispoziţiunea lor a băilor 
gratis din compartimentul populaţieil 
sărace; al doilea, pentrucâ adunările 
să se cureţe de dinruaşi, cumularzi, 
cartofori de meserie, vânzători de 
bilete de la „caft’e ehantant* şi ad 
vocaţl fără pricini cum şi fără ştiinţă 
de carte.

Puţin ne pasă noă cine se va 
alege. Fie negustori cinstiţi, ţărani 
proprietari mari — numai elemente 
so si ale pozitive să fie, nu de acelea 
cari trăiesc din putrejunea corup 
ţiunil publice, nu de acelea pentru 
cari diurna de doi galbeni şi ghe 
şefturile cu moşiile statului sunt 
idealele vieţii.

Respingem dar tertipul autorizării 
de prisos din partea camerelor 
o autorizare, prin care guvernul 
voeşte să scape de răspunderea ce 
cade asupră’I, şi prin care totodată 
voeşte să lege libera părere a adu 
nărilor de revizuire.

Respingem termenul de trei luni 
peutru că nu suntem in stare a ve 
dea importanţa băilor gratis, pe care 
le cere guvernul in compartimentul 
poporaţiunil sărace.

Ameţiţi de gravitatea unei sitna 
ţi uni, pe care afi creat-o prin uşu 
rinţa şi incapacitatea lor, simţin 
du'şl apa la gură şi aproape a se 
îneca, mal încearcă din răsputeri a 
amăgi prin tertipuri opinia publică

Dar a sosit momentul grav, in 
care unul care vorbeşte adevărul e 
mal ascultat decăt o sută cari mint.

A sosit momentul mare, in care 
apa se limpezeşte şi gunoaiele, pe 
cari le purta vijelia trecătoare, sunt 
aruncate la mal safi cad in fund; a 
sosit momentul, in care nulitatea, 
incapacitatea, corupţiuuea şi vena
litatea trebuesc să reintre in întu
nericul din care afi eşit, să se co
boare in uliţa, de pe care s’afi ridi
cat.

D I N  A F A R A

O depeşă din Belgrad spune, că mi
nistrul rezident al Rusiei pe lăngă 
principele Serbii!, D. Persiani a de
clarat, cum că trupele ruseşti vor 
remâue iu Bulgaria şi in Rumelia, 
până ce toţi Bulgarii vor fi căştigat 
autonomia lor. Rusia nu poate es- 
pune pe Bulgari, ca să fie măcelă
riţi. Organizaţia Rumeliel resăritene 
fără miliţie bulgară şi fără autono 
mie completă e peste putinţă. Rn 
sia Doate ţine ocupată Rumelia re 
săriteană, pe cătă vreme Austria nu 
va deşerta Bosnia şi Herţegovina 
Austria, anexând aceste provincii, ar 
viola tratatul de la Berlin. Aceste 
provincii ar trebui safi să fie nea 
tărnate, safi să se anexeze la Serbia 
şi la Muntenegru.

La începutul celui din urmă rea 
boift ruso-turcesc — povesteşte Italie 
- -  cabinetul din Londra veni la idea 
cum că Emirul din Afganistan ar 
trebui să facă o mare îndatorire 
Porţii, încercând o diversiune ar
mată contra Rusiei. Fiind că Afganii 
snnt suniţf, ca şi Turcii, era nădejde 
cum că Emirul nu va opune multe 
greutăţi, pentru a face Padişahuln! 
bântuit de Ruşi un servicifi atât de 
important. Pentru această misiune 
delicată s’afi ales un anume Ahmed 
Eulussi Effendi, născut in Bokhara 
şi care cunoaşte bine populaţiile mu
sulmane din Asia centrală. El şi sosi 
la C&bul cu o scrisoare autografă 
a Sultanului, şi fu primit cu mari 
onorl din partea Emirului, cu toate 
astea Emirul nu pregetă a I declara, 
că nu va intepriude nimic contra 
Ruşilor, peutru că aceştia de multă 
vreme sunt amicii, ba aproape alia
ţii săi.

Âhmed-Kulussi se întoarse fără nici 
o ispravă la Constantinopol, şi de 
atunci nu mal fu vorbă despre E- 
mirul din Afganistan. Acum trei 
luul, Şir-Ali scrise Sultanului o e- 
pistolă, prin care-’l sfătui de a se 
apropia de Ruşi şi a se depărta de 
Eoglejf. Iar acuma solul lui Şir- 
Ali a făcut verbal Sultanului ace
leaşi propuneri, motivându-le cu 
rezoaue temeinice. Când in Iunie 

877 d. Layard a propus trimite
rea unei misiuni in Cabul, el a pro
mis totodată in numele guvernului 
săfi, că urmăndu-i-se sfatul, cabi
netul din Londra ăşl va da toate 
silinţele de a opri pe guvernul elin, 
ca să ia parte la răsboifi.

Un ziar englez „Whithall-Review* 
comunică următoarea scrisoare au
tentică a Emirului din Afganistan că-

In scrisoare se zice :
.Purtătorul înaltelor instrucţiuni 

ale Maiestaţil-Voastre afi sosit in Af
ganistan, şi supusul vostru serv e a- 
dânc mişcat de sentimentele bine
voitoare ce aveţi pentru dânsul căt 
şi de hotârirea voastră de-a’I trimite 
un sol extraordinar. Mulţumesc căldu
ros Maiestăţii-Voastre. Mă grăbesc 
totodată a vă înştiinţa , că rog pe 
Dumnezefi înaltul, ca să apere viaţa 
voastră cea scumpă şi să ia sub seu- 
tu-i fericirea sfinţitei voastre per
soane. In rugăciunile mele implor, 
ca lumina Islamului să lumineze pă
mântul, şi fiindcă rezidenţa M. Voa
stre e privită cu drept cuvânt ca 
centrul tuturor musulmanilor de 
pe faţa pământului, rog pe Dum
nezefi s’o apere improtiva năvăliri! 
duşmanilor. Trimisul Maiestăţii Voa
stre mi-a spus părerile voastre a- 
supra Englejilor. Scopul epistolei, 
pe care-am scris-o cu permisiunea 
M. V., a fost ca să am informaţiunl 
asupra evenimentelor din Europa. 
N’am intimpinnt mari greutăţi in
tru aceasta. Din comunicările, ce 
mi s’afi făcut din deosebite părţi, 
am văzut că Ruşii s’afi apropiat de 
rtzidenţa M. Voastre, pe când Eu- 
glejil, cari de atâtea ori v'afi ară
tat bună voinţă, s’afi ţinut neutri 
până iu ziua de astâ-zl şi afi ur
mărit o politică, pe care de la în
ceput erafi hotâriţl a o urmări. Fiind 
că toată lumea ştie, că naţiunea oto
mană şi cea engleză sunt legate prin 
îndelungată prietenie, n’a putut să 
nu'ml pară râfi, că EnglejiI n’afi 
voit a vă sprijini tocmai in momen
tele, in cari sprijinul era mal de 
nevoie. Findcă ştifi, cumcă de mal 
mult timp EnglejiI cu intenţie di- 
solvâ legăturile de prietenie şi de 
sinceritate, de aceea m'am silit in 
totdauna sâ-I ţifi departe de mine. 
Cred că Ruşii afi tot atâta energie 
ca şi Englejilj, ăl întrec iu bună 
credinţă şi in onestitate.

„Mi-e cu desăvârşire imposibil de 
a pune cea mal mică incredere in 
făgăduinţele englezeşti. Ştifi bine, 
ca M. V. nu aprobă cuvântul, ce 
l’&m spun in ultima mea scrisoare, 
cumcă prieteşugul englez nu-I de 
cât uu cuvânt scris pe ghiaţâ; dar 
M. V. s'a convins din proprie es- 
perienţâ, cât de puţină tncredere 
mentă prieteşugul lor, şi cum că 
EnglejiI lasă tot deuna pe amicii 
lor In voia sorţii tocmai In momen
tul celor mal grele Încercări. De 
aceea nu mă mal îndoiesc, cum că 
nu veţi refuza atenţiunea cuvenită 
neînsemnatei mele păreri. Dacă pur
tarea lor ar fi conformă cn drepta
tea, atunci de sigur că din parte-mi 
aş depărta toate greutăţile; însătre Sultanul Turciei, care e poate

ienticâ cn cea pomenită de .1- j încrezuţi In puterea lor, sunt aro- 
talie*. I ganţl şi trufaşi.



TIM P ÜL

.In  timpul, c&t am avut mal multe 
întâlniri cu ambasadorul rusesc, am 
câştigat convingerea, câ Ruşii sunt 
In toate cazurile mal vrednici de 
stimâ de cât Englejil. Cred câ In 
toate Imprejurârile e datoria mea, 
de-a ruga de urgenţâ pe M. V. a 
respinge alianţa cu Englejil ţ i  a se 
înţelege cu Ruşii. Dea Dumnezeâ ne
numărate biruinţe armelor otomane 
şi facă biruitori pe toţi Musulmanii.

.Semnat. Şir Aii. Dat la 10 Mo- 
harren 1295 (19 ianuarie 1878).*

— Oficiul Renler vesteşte din Bom
bay cu data de 6 c., cu mcă seminţiile de 
la trecâtoarea Kiber s'ar fi declarat 
pentru Engleji. Din Simla i se ve
steşte acelniaşl oficiâ cum câ Englejil 
aâ ocupat deja cetatea Âli-Muşid, 
adecâ punctul intârit, la care i s-aâ 
refuzat legaţinnil engleze intrarea 
in Afganistan. .Daily News* veste
şte tot din Si mia cn data de 6 c., 
cumcă Emirul a reţiuut pe emisarul 
vice-regelul Indiei pânâ la 28 Sep- 
temvre, pentru a respunde la scri
soarea vice-regelul. Se crede, cum- 
câ Emirul va desaproba purtarea co
mandantului fortereţel Âli-Muşid, 
dar va respinge şi condiţiile engleze.

.Times* in fine vesteşte, cnmcâ 
guvernul Indiei a renunţat de o cam- 
datâ de la intrarea in Cabul. Vice
regele din India, lord Lytton, aâ 
proiectat un plan de operaţiune, care 
consistă intr'o puternică demonstra
ţie militară la marginile Afganista 
nulul, care va sili pe Emir să se 
supue fără condiţii. Se va arăta, că 
Anglia are voinţa şi puterea de-a-i 
ocupa şi anexa toată ţara.

.Standard* spune, că Emirul a pus 
in libertate pe fiul sfiâ Iacub-Khan. 
Resboiul pare inevitabil.

iectele aţa după emu sunt înscrise in or 
dinea zilei, şi annnie ăntăl proiectul de 
lege pentru mărginirea epizootiilor.

D. D. A. Ânghel, raportorul comitetu 
Ini de delegaţi al secţiunilor, dă citire 
urmatorulol proiect de lege:

PROIECT DE LEGE)
Asupra unul articol adiţional la legea 

pentru constituirea unul fond menit de 
a servi la despăgubirea proprietăţilor, ale 
căror vite se vor omori pentru mărginirea 
epizootiilor, votată de corpurile legiui
toare, in luna Fevruarie 1874, şi promul
gată la Martie aoelnţl an.

Art. unic. Uciderea vitelor se va urma 
le inceputul boale! şi annme:

La cele d’ăntăl oincl zile, ¡udată insă 
ce boala a luat proporţiun! mal mari, o- 
morirea vitelor bolnave să se aplice nu- 
mai in locurile unde comisiunea instituită, 
basată pe motive bine determinate, ar 
crede că prin aceasta se va putea stinge 
boala şi impedeca lăţirea el, ţerouirea vi
telor molipsite iasă să se facă in toate ca
şurile cu rigoare.

Raportor, D. A. Anghel.

Pe baza nnul raport al fostnlnl gu
vernator al Bosnel, in zilele din urmă 
Poarta a adresat reprezentanţilor 
el din străinătate o notă circulară, 
in care protestenză contra procedării 
neumane a Austriacilor contra Mu
sulmanilor din Bosnia, cu totul im- 
protiva misiunii de pacificare şi cere 
dela puteri, ca să impiedece, pe Aus
tria de a repeta o asemenea proce
dare şi de-a inainta cu trupele pănă 
ce nu va sosi un răspuns al puteri
lor. Circulara mal spune, că de vreme 
ce trupele austriaco aâ comis atro
cităţi in contra locuitorilor turci al 
provinciei, Poarta refuză definitiv a 
iscăli vre-o convenţie cu Austria.

ADUNAREA DEPUTAŢILOR

Şedinţa din 27 septembre 1878.
La ordinea zilei era desbaterea pe arti

cole a proiectul ni de lege pentru adăogirea 
unui aliniat la art. 375 din legea instruc- 
ţiunel publice.

Adunarea a respins proiectul de lege.
La ordinea zilei a mal fost proiectai de 

lege privitor la înstrăinarea pămăntulol 
dat ţăranilor prin legea rurală; insă d. 
Misail, raportatorul, fiind ocupat in comi- 
siune, nu poate lua parte la lucrare.

D. Al. Holban roagă a se amăna dis- 
coţiunea proiectelor de lege ordinare, fiind 
că suntem preocupaţi de interese supe
rioare, de interese cari absorb toată cuge
tarea.

Se pune la vot amânarea şi se primeşte.

Şedinţa de la 28 Septembre 1878.
Preşedinţa d-lul preşedinte G. Vernescu.
D. preşedinte. La ordinea zilei avem as

tăzi două proiecte de legi: unul asupra 
mărginirel epizootiilor şi celalt asupra 
neinstrăinărel pămănturitor date ţăranilor 
de legee rurală. Cere cineva cuvântul 
asupra acestei ordine de zi ?

D. Dr. Polizn. Cer amânarea acestor 
ceşti uni.

D. ministru de interne. D-lor, după re
gulament, ordinea zilei nu se poate schim
ba de căt cu învoirea ministerului; astfol 
fii nd, v’aş ruga să urmăm a discuta pro-

D. ministru de interne. D*lor, aci văd 
că se iucroduce o modificare la projectul 
guvernului, care va face imposibilă apli
carea acestei legi. In ţară la noi se zio 
multe, dară sper că toate cele rele căte se 
zic nu sunt adevărate; se zice că mulţi 
oameni isbutesc de a li se plăti vitele cari 
li se acid, pe cănd alţii remăn fără nici o 
despăgubire pentru vite cari li se ucid. 
EI bine, noi, ca să evitam aceasta, am zis 
in lege ast-fel:

.Cănd pesta bovină, din cause escepţio- 
nali, precum acelea ale unul resbel a lua 
mal repede o intindere mare in ţară, şi ar 
atinge un număr considerabil de vite, o 
morirea vitelor bolnave să se aplice nu
mai in locurile unde comisunea instituită, 
bazată pe motive bine determinate, ar 
crede că prin aceasta se va putea stinge 
boala şi impedica lăţirea e l; ţercuirea vi
telor molipsite ins& să se facă in toate ca
şurile cu rigoare.*

Acum d-voastră aţi supres caşul forţei 
majore şi ne puneţi obligaţiunea ca orî-ce 
vită omorită s'o plătim. Noi nu putem 
face aceasta, mal cn seamă cănd s’a în
tins boala mal In toate judeţele, din causa 
resbelnluî, pentru că nu puteam opri de 
a nu intra vite molipsite şi pentru că 
subprefecţil şi primarii, din causă de ne- 
gligenţă, n'aii făcut ţercuirea aşa dupe 
cum trebuia.

Apoi, d-lor, cum vom putea să plătim 
noi sute de mii de vite ? Bine-voiţt dar 
a precisa, cel puţin cum a făcut guvernul, 
ca să fie prevăzut cazul de forţa majoră. 
Altfel, vă asigur că veţi face un mare răii.

D. L. Eraclide. D-lor, este legea care 
esistă astăzi şi în urma căreia, de la 1872 
încoace, mi se pare că toată ţara a con - 
tribuit cu zecimi judeţene astfel că s’a 
format fonduri destul de mari la casa de 
depuneri.

Daca a fost vre-o măsură bună pe care 
a luat-o legiuitorul de la 1872, a fost 
măsura aceasta, oare acum văz că prin un 
singur articol se desfiinţează.

D-lor, eQ v’aşl ruga să bine voiţi a nu 
Tota acest articol, şi a lua In considera- 
ţiune princ piui şi economia lege! care s’a 
votat la 1872 ; şi după ce vă veţi pătrunde 
de măsurile cari s’a luat prin ea, atunci 
să o abrogaţi daoa voiţi. Ce se zice prin 
articolul pe care se propună a’l vota astă
zi ? Ca vitele să se impuşce după 5 zile 
de la constatarea epizotiet. Este bine ştiut 
că pesta-bovina are 3 grade: ăntâiul grad 
este cănd se iveşte, al doilea grad cănd 
înaintează şi al treilea grad cănd nu mal 
se poate îndrepta nimic, cănd nu se mal 
găseşte nici un mijloc de scăpare.

Ce a zis legiuitorul de la 1872? Sfi 
se împuşce acele vite cari se vor îmbol
năvi la început. Pentru ce? Pentru ca să 
nu ajungă boala la gradul al douilea şi al 
treilea. Mi se pare că legea vechiă este 
mult mal bună de căt articolul care ni se 
propune de d. ministru de interne. D. mi
nistru ne zice că să impuscă vile numai 
pentru oa să fie despăgubiţi proprietarii*, 
aşa dară mi se pare că acest argument nu 
re poate admite; căci cine 'şl,ar împuşca vi
tele sale cănd ştie că n’aQ să fie plătite 
de căt cn a treia parte din preţul lor ? 
Cum ? Să ăml împuşc eQ boul med, care 
costă 45 de galbeni, pentru ca să fie des
păgubit numai cu 15 galbeni ?

Căt pentru bani, să nu se îngrijească 
onor. d. ministru, căci bani sunt şi tre- 
bnesăfie, fiindcă toate comunele, toatejude- 
ţele aQ contribuit cu bani, şi trebue să fie 
adunate sume enorme. Foarte ră& ar fi daoă

aceşti bani se vor fi luat delà casa de de
puneri şi se vor fi sustras delà destina 
ţinnen lor ; dar adevărul este că ţara în
treagă a contribuit. Ve întreb, d-lor, cum 
voiţi d-v. să BtărpiţI acest răQ ? Aţi văzut 
că prin măsurile cari s'ad luat la unele 
judeţ-’ s'ad ucis vitele şi s'ad aruncat pe 
apă, i eea ce a contribuit de s’a intius boala 
şi iu alte judeţe. Cea d’ântăi simptomă 
care n'a arătat a fost in judeţul Focşani; 
veterinarul a mers şi a aruncat vitele in 
Şiret şi astfel s’a molipsit judeţele Te- 
cucid, Bârlad, Bucăd şi altele, şi prin ur
mare ţara întreagă.

Acum se zice să nu se impuşte; dar, 
d-lor, toată lumea ştie că măsura cea mal 
nem rită esta ca atunoi cănd se iveşte pesta- 
boviuă să se impuşte imediat vitele bol
nave, şi numai cu mijlocul acesta se poate 
scăpa celelalte vite a nu se molipsi. D-voa- 
stru veniţi şi printr'an singur articol ce
reţi să se abroge legea veche şi numai 
după 5 zile delà constatarea boalel să se 
împuşte vitele. Apoi, după 5 zile se poate 
ca t'.-talitatea judeţului, şi chiar ţara în
treaga să se molipsească. Şi cănd ţeranul 
ăşl va perde boii săi, ei trebue 12 sad 15 
ani ca să muncească să-I poată pune la loc. 
D-vo istră vă preocupaţi de bani, dar bani 
trebue să fie, şi prin urmare trebue să ţi
nem măsurile aoelea dictate de legea veche.

D. Holban. — D. ministru ştie foarte 
bine, că nu sunt tocmai multe milioane 
casa de depuneri pentru a plăti toate vi
tele. Apoi vă faceţi d-voastră o ideie de 
mortalitatea mare, care a fost peste toată 
ţara şi este încă şi acum ? D. Eraclide 
vorbit de autorităţile noastre, cari ad a 
runcat vitele moarte in Şiret; e& vă void 
vorbit de autorităţile ruseşti cari ad a 
runc.it vitele moarte pe Prut şi ad infec 
tat toate regiuuile din partea locului, ad 
infectat Bate cari nu erad puse in contact 
cu vitele ruseşti aduse pentru transport, 

Vedeţi cum a venit împrejurarea de s’i 
généralisai această boală ; cine dar să plă
tească? Noi? (Va urma).

PROIECT DE LEGE

pentru restabilirea şi mănţinerea dis 
posiţiunilor art. 7 şi 8 din legea ru
rala, pentru neinstrăinarea pământu
rilor foştilor clăcaşl.

Espunere de motive.

Domnilor Deputaţi,
Secţiunile d-v. intrnnindu-se, aâ luat 

in cercetare proiectul de lege presentat 
din iniţiativa guvernului Măriei Sale pen
tru neinstrăinarea sad ipotecarea formală 
ori deghisată a pământurilor cedate foşti
lor clăcaşl prin legea rurală; şi admiţăn- 
du-1 cu mai multe modificări şi adăogiri, 
ad numit delegaţi la

Secţiunea i, pe d. Fleva Nicolas,
» 2, a » Maniu Basiliu,
> 3, > » Eraclide Leon,
t 4, » » Ionescu Nicolae,
» 5, • > Misail George,
» 8, > » Giani Demetriu şi la
» 7, > > Florn Alunianu ;

cari, intrnnindu-se in comitet, ad proce
dat mal ăntăl la eliminarea şi constata
rea diferitelor opiniunl şi resoluţiunl care 
ad fost rezultatul deliberărilor in secţinnl. 
Concluzia la care am ajuns după această 
operaţiune (care a fost precedată de ale
gerea d-lui Manliu ca preşedinte, iar a 
d-lul F. Aluneanu ca secretar), este cea 
următoare:

Secţiunea I ad luat proiectai in oonsi- 
deraţians şi l’ad admis cu modificarea a- 
ceasta:,ca inehierile făcăndu-se mai mult 
de un an, să fie proibite; iară pentru in- 
chierile făcute pe timpul trecut, să fie va
labile pentru tre! an!.*

Secţiunea II de asemenea a admis pro- 
ectul propus de guvern cu această deose
bire ca, după cum a declarat in comite
tul delegaţilor representantul el, proiec
tul la art. I să fiă complectat cu propu
nerea făcută la 2 Iulie 1876 de un în
semnat număr de deputaţi, tot in acea
stă materiă; propunere care sună astfel : 
>1. A se declara sub deplin drept şi ne- 
advenite toate înstrăinările de pământ ru
ral şi case, fie ele făcute sub orice formă 
deghisată, cum, de esemplu, închirieri, 
hipotecărl, gagiii, etc. II. A se prelungi 
termenul de prohîbiţiune prevăzut la art. 
7 din citata lege pe alţi 10 ani după as
pira rea celor 30 an!*,

Secţiunea III a luat proieotul in oonBÎ- 
deraţiune şi in parte l'a modificat. Astfel 
d. Soarlat Pustia a propus următorul a- 
mendament primit de majoritatea seoţiu- 
nel la art. I :  să se adaoge: (arendările 
nu pot fi mal lungi de un an*. I

Tot la art. 1, din proiectul guvernului, 
d. Furculescu a propus un amendament 
care s’a respins de secţiune şi carô atesta 
astfel după cura se vede in anexă la a- 
cest raport sub litera A.

La art. II, d. G. Rădescu a propus un 
amendament care respiugăndu-se de sec
ţiune se alătură aci sub litera B.

Majoritatea secţiunel a HI-a a primit 
Brt. 2 din proiectul guvernului fără mo
dificare. D. Scarlat Pastia a propus insă 
un al III-lea art. la proiectul gnvernulul 
care s’a primit de secţiune, având urmă
toarea coprindere: , Acelaş sătean nu poale 
comula mai mult de o parcelă*,

D. Furculescu a propus un alt amen
dament la art. III din proiectul guvernu
lui. Secţiunea insă respingăndu-l, se ală
tură aci sub litera C.

Tot d. Pastia a propus in secţiunea III 
un contra-proiect din iniţiativa d-sale, 
cere, ne admiţăndu-se de secţiune, se în
soţeşte aci sub iitera D.

Secţiunea IV ndmiţănl proiectul şi al<- 
gănd de delegat al săfl pe d. N. Ionescu, 
l’a autorisât a face in comitetul delega
ţilor modificările necesarii in simţul dis- 
coţiunilor preurmate in secţiune după a- 
mendamentul d-lul C. T. Grigorescu prin 
care se modifică titlul proiectului, cum şi 
articolele din el.

Acest amendament pe care d. Ionescu 
’1 a susţinut in comitetul delegaţilor, de 
odată cu cererea de a se reduce respecta
rea închirierilor la 5 ani şi respectarea se- 
paraţiunel puterilor Statului in aplicarea 
acestei legi,—se anexă aci sub litera E.

Secţiunea V, admiţând diferitele amen
damente propose de dd. T. Vergati şi G. 
Misai], a remaniat proiectai guvernului 
in modal următor:

(Art. l .sOrice instrăinaresaü hipotecare, 
fie formală, fie particulară a pământurilor 
cedate foştilor clăcaşl prin legea rurală, 
făcută iu contra prohibiţiunilor articolelor 
7 şi 8 din acea lege, este de drept nulă şi 
neadvenită*.

De asemenea sunt şi remăn nule şi ne 
advenite şi toate înstrăinările făcute sub 
formă deghisată sub veri ce denumire fie 
cu titlu oneros, fie cu titlu gratuit.

Art. 2. Ministru de interne este autori
sât a repune şi a mănţine in posesiunea 
acelor pământuri pe legitimii lor proprie
tari, fără prejudiţial dreptului părţilor ce 
s’ar crede lesate, de a reclama la tribuna
lele de prima instanţă după cum se sta- 
tuiază la art. 3 de mal jos.

,Art. 3. Delà promulgarea acestei legi, 
consăteanul ce va fi posedând deja un loc, 
nu mal poate cumpăra şi oumula un altoi.

(Tribunalele de prima instanţă sunt com- 
petinte a pronunţa fără apel atăt asupra 
vânzărilor şi înstrăinărilor făcute in contra 
literei şi spiritului legel rurale din 1864, 
căt şi asupra materielor ce fac objectai 
legel de faţă.»

Ia privirea închirieri lor, in secţiunea V 
a prevăzut iarăşi ideea termenului de 5 ani, 

cari ele să nu mai fie respectate.
Iu secţiunea VI proiectul se admite. A ri 

1 trece cu adaosul oa actele calificate de 
lege ca deghisate să fie impuse justiţiei ca 

presumţiunl legale» fără ca să se poată 
admite contra lor proba contrară.

Art. 2 se admite cu modificarea, ca ad- 
ministraţiunea să provoace reintegrarea ţă
ranilor in pământurile avute prin organul 
ministerului public. Constructorii pe locu
rile usurpate delà săteni să fie consideraţi 
după legea civilă, ca *oonstructorl de rea 
credinţă.*

In fine :
Secţiunea VII admiţănd cu majoritate 

proiectul guvernului, aQ introdus in el mo
dificările acestea : La art. I s’a adăogat a 
se declara de nule şi închirierile. Ca art.
2. In Ioc de cuvintele : «ministerul de in
terne este autorisât», s’a pus: »prin pro
curorii tribunalelor.»

In contra acestui proiect in secţiunea 
VII, s’a ridicat dd. George Danielopolu şi 
Betolian Angelin.

Domnitor deputaţi,
Comitetul delegaţilor intrând iu esami

narea tntor amendamentelor,1 oontra pro
iectelor şi modificărilor enumărate mal sus, 

însărcinat pe subsemnatul a vă aduce la 
cunoştinţă resultatul lucrărilor şi al cou- 
oluslunilor sale.

înainte de toate, aceea ce a preocupat 
comitetul delegaţilor a fo3t de a remănea 
in perfectă legalitate atăt spre a remăne 
ou legea din 1864, căt şi in constituions, 
art. 133 combinat cu 20. Numai legalita
tea este forţa noastră şi in ea stă succe
sul măsurel de care ne preooupăm.

O-dată ajuns la această oonolusiune, ne 
fost lesne a găsi şi titlul adevărat ce 

trebuia a se da aoestel legi oonfirmativă

1

unul drept preesistent, eară nic' »  
creativă de dreptar! noi. Aceasta a 
spiritul şi voinţa legel de faţă. Ea 
ză nimic noQ. Ea reintegrează şi i* 
pe săteanul român in proprietatea 
nabilă şi neprescriptibilă ce i s’a 
prin legea din 1864. — Ea reint nS 
săteanul român acolo de unde nun î |  
d<i şi abusul aQ putut să’l smulgi 
parte de a crea disposiţiunl noul, a 
şi sancţionează pe cele vechi. No ■ 
aduce in adevăr o stare anormală de<m 
dar numai in răudarile acelora csi’ 
case o normă din înşelăciunea şi a* 
săteanului.

Pe aceia ’I sgudue ea, şi ia lo.il 
noperielor ilicite, readuce legahtae 
1864, legalitatea mare şi constiti 
din 1866. — Cine nu ştie oare esp 
esc articolele 7 şi 8 din legea rară 

Puterea acestor articole aQ fost 
sacrosantă, atăt de majestoasă şi 
mutată pentru autorii constituţiuifj i 
1866, in căt el, cari aQ rtfundat ii 
meliă Statul Romăn, nu s’aQ put-, 
păni de a nu noţiona şi sancţiona t l  
consecutiv, drepturile săteanuluiijeg 
asupra unui pământ care dacă i s 
prin legea din 1864, el nu mal ş i 
rourase cu sângele seu, '1 cultiva' |  
conservase in mănl Româneşti şi 
Români in curs de geapte-spre-zece fi fi 
In adevăr, eacă textul articolelor 20 
din constituţiune.

»Art. 20. Proprietatea dată ţărar 
legea rurală şi despăgubirea garantai 
prii;tarilor prin acea lege, nu vor ]r 
nici o-dată atinse*.

»Art 133. Nealienabilitatea păm iJI 
lor foştilor clăcaşl in timp de 30 < H 
prevăzută prin legea rurală, este 4 1  
notă*.

Prin nrmare, legalitate pentru legemo 
— Legalitatea mare şi constituţiona<H|| 
bue pusă in locul acel legalităţi 
bastrade, in locul legalităţel de şicfşi 
speculă cu care s’a sustras, fie de or ini 
din mănele sătenilor, un pământ 
nabil. — Iacă oonsideraţiunile ce iile 
dictat titlul legel ce avem onoare a s sal 
deliberărilor domnielor-voastre, doi 
deputaţi, pentru restabilirea şi menţf 
disposiţiunilor articolelor 7 şi 8 din 
rurală conform articolelor 20 şi 131 
constituţiune.

Venind la art. 1 din proiect a tjll 
ca comitetul delegaţilor să arate inijjH 
iect, măcar intr'un mod enunciativ, njfl 
şi care acte, şi măcar parte din cele I f l  
contribuit la deposedarea ţăranul uf,jd| 
actele calificate oa deghizate nu nunSn 
vor inlesni calea dreptăţel dară se vc.ifl 
pune ca presumţinnl legale, juris ei im 
jure, in oontra cărora nu se poate actfl 
nici o probă contrariă, ca cele ce (ala 
cualificate) sunt virtual mente nule pil 
advenite după legea din 1894 oa f i a  
in frauda disposiţiunilor sale. (Coduri | 
art. 1200) — Aşa dară, acte de n il 
aceasta spoliatrice, acte deghisate, a ii * 
forme şi costume neindoite, prefăcuta 
meşteşiug şi uneltire spre ascunderea a 
vărului (Ltitre II 1026) spre a corni! i 
deliot saQ a scăpa de o prohibiţiune. -1 \ 
loz V. Deguisement), comitetul delegai 
a găsit că pot fi:

1. Tocmelile de închiriere a pSmS; 
rilor de hrană cari trec peste terme 
de 5 ani permis în art. 4 din legea 
molilor de lucrări agricole de la 1866 

1. Anticresa (art. 1697 din codul etl
3. Emfitensa (art. 1415 din codul ci
4. Gajul.
5. împrumuturile.
6. Locuţiunile de casă şi grădină iu l 

mună.
7. Donaţiunl, testamente şi adopţ 

simulate şi înzestrări.
In fine, ori ce înstrăinări, schimb <Jf) 

sub ori ce formă şi denumire.
După aceasta, oomitetul delegaţilor 

preocupat de ceitiunea separaţiunel pi 
rilor. Astfel, cum este redactat art. 2 I 
proiectul guvernului, ni s’a părut oă B 
feră paterei eseoutive nişte atribuţi 
prea arbitrarii, în aplicaţiunea legel 
s’a supus sufragelor d-voastră, de şi 
toţii dorim a o vedea aplicată cu o 
ma! ’nainte. A fost un moment cănd 
cugetat a ne reîntoarce la jurisdicţia] 
ce creează în materii de natura aceai 
art. 26 şi 27 din legea rurală, redând oi 
silielor judeţene şi comitetelor permanerş 
atribnţiunile avute înainte de definit § 
aplioare a faptului improprietărirel. As 
zi însă, cănd faptul este consumat, că 
legea rurală este aplioată, şi atribuţinn 
comitetelor delegaţilor a prevalat idi 
pusă înainte de amendamen tul delegatul 
secţiunel II, d. V. Maniu, amendament ■



ndn-se majoritatea comitetului 
K  formează acum art. 2 din 

j H i a  noii redactat; ea o transac- 
14 în scop de a cruţa pe să- 
irl cheltuieli şi de lungi stră- 

I judecăţi; — de asemenea, 
şi ca un omagiu adus prin- 
, separiţiunea puterilor stata* 

a înscrisă în constituţiuue. 
i Graclide, delegatul secţiunel 
[pus un contra amendament la 
•Ini Meniu enunciat mai sus. 
*iăm aci sub litera P. 
laniu a mal propus un omen- 

seusul acelor ce s’att mal pro* 
ia alte secţiuni la »cumuluri de 
I ce cere a se prohibi şi chiar 
ijd.* Acest amendament nein- 
najoritatea, s’a considerat ca con- 
7 din legea rurală şi s’a res-

■lor deputaţi, cari sunt consi- 
ce ne-a determinat a da pro*

( lege, ndns prin iniţiativa ga* 
Măriei Sale, forma ce se vede în 
iţrnne ce supunem deliberărilor 
ilor d-voastră, cu adaosul unul 
âtiv la însurăţeii cari, de şi în 
■că neîmproprietăriţi, dar o- 
în posesiunea pămăntulul lor, 

şi drept ca să se bucure de be* 
[Jegeî de faţă ca şi oellalţl săteni, 

şem a intra îu celelalte mici de- 
F ale proiectului ce vă supunem, re 

pa d-voaetră, în suveranitatea ce 
apreţiaţi necesitatea indispensa- 
lOvaţinnilor ce am făcut peste 
e guvernului. Tot ce ne mal râ
ie este că, cn puţină bunăvoinţă, 
i necesitatea legel de faţă.
{•rea ei va lăsa un gol desastros 

noastră socială şi iconomică. 
astă lege, cu promptitudine şi 
esecutată, nici odată nu se va 

fcc că legea rurală mal este alt 
dA tt o literă moartă. Fără această 
•naica agrariă va reveni la ordi- 
xilel iatt'un mod, ale cărei consecinţl 
ea »na le poate calcula după acum. 
^Are ict de un legiuitor prudent 

itor notând şi aplicănd imediat 
¿ceasta salutaiie. Fericirea a 
de agricultori romăni, respectai 
I şi al mancei, salutea unul 

jţrebne să plece capul înaintea 
|  rJAor-va speculanţi şi abuzatorl 

are.
uităm, d*lor, că nu pentrn a 

[pa aceste lipitori ale săteanului 
mii da mii de proprietari aii re
ce generosit-ste la drepturile ee 
:al .re le acordase asupra pămău- 

seedste sătenilor prin marele act 
. Nu pentru a’l prefaoe în paria 

tiranul de sub tutela proprietă* 
care de multe ori a fost pentru 
(acere. Ar fi, dar, o crimă de 

malitate d'a înlocui proprietatea 
it o esploatare necualificabilă. Să 
i că această eestiune luase tn 1858 
ter internaţional şi că puterile 
• tratatului de Paris găsise că 
i se amestice lu afaoerile noastre 
i, euunoiănd in act. 46 al cou- 
i din 1858, »necesitatea îmbună- 
artel ţăranului roman.* 
gă consideraţiunile de ordine so- 
politică, sunt şi consideraţiunî de 
i  totul economică care ne înde- 
H pune un capăt spărturel ce pre- 
e pămănt românesc afi făcut în 

1864. OrI-ce român deposedat 
Hal sâfi, devine un proletar în 
Locul săli se ocupă de un ve- 

cănd el emigrează. Cu autorii şi 
ifsflb Şea în mănă se poate proba la

Îpoment că sute de mit de romăni, 
[.având pămănt de hrană, afi plecat 
ptar şi populează ţările vecine. A- 

> ţfeste în dauna economiei noastre na
ri -şi spre peirea agrioulturei noastre, 

jite o teribilă lipsă de braţe. Res- 
i legea de faţă, şi în eurăud nu 
t putea zice că »nu mal sunt ces- 
ciale de resolvat în Romănia*. In- 
ă organizată, ast-fel, în căt ea 
li fie nevoită a face apel în tot 
ol la braţele fiilor ei din oraş ca 
Jmpie, nu trebne să facem ca bă. 
îoldat, întorcăndu-se la casa sa 
> şi-a apărat patria vitejeşte, să’şi 
5, dnpă cam şi-a mai găsit in timpii 

memoriă, femeia plftngănd, copiii 
uşile altora şi ogornl cotropit de 
1 de alt neam. »Săracul, zice un 
căol s’a lnptat numai pentra pa- 
este desbrăoat şi de ţărina părin- 
le coliba sa. |Pnţin inoă şi nepu- 

[tfel a ’şl plăti datoriele sale către 
se va vinde şi pre sineşl şi, in

vreme ce pănă atunci erafi numai rfisboi- 
nici, boerl şi moşneni, nu remasera de 
căt stăpâni şi robi.« Aceasta ne pregăteşte 
falsificarea legii rnrale şi neimproprietări- 
rea însurăţeilor.

Istoria ne-a păstrat răspunsul ostaşilor 
romăni către fanariotul Alexandru Iliaş, 
oănd acesta ’I ruga să-l apere de vestitul 
paharnic Lnpu Mchedinţiann. „Nu, ziseră 
el, noi na vom sta ca voi, căci ne aţi 
stricat obiceiurile, căt am rămas săraci şi 
nu avem nici o armă, căci le-am văndut 
pentru nevoile ce am avut, deci, acum 
sculaţi-ve şi fugiţi, căci vrăjmaşii noştri 
e’afi apropiat (Radu Lupescu şi Teodosie 
Stoian, Cronicari.)*

Vrăjmaşii ţărel numai erafi atnnol vrăj
maşii ostaşilor.

Dea Dumnezeii ca acel timpi să nu se 
mal întoarcă!!

Raportorul, O. Misail.

Proiect de lege
Pentru restabilirea f i menţinera dis-

poziţtunilo art. 7 şi 8  din legea 
rurală, conform art. 133 din con- 

sttlufiune.
Art. 1. Toate actele de înstrăinare, în

chiriere safi ipotecare, fie particulare, fie 
formale eafi dtghizate, a pă mentor ilor de 
hrană şi a caselor şi grădinelor cedate fo
ştilor clăcaşi prin legea rnrală, făcute in 
contra prohibiţinnilor articolelor 7 şi 8 
din legea rurală art. 20 şi art. 133 din 
constitnţiune, sunt şi remăn, de drept, 
nnle şi ne advenite.

Toate autorităţile administrative şi ju
decătoreşti sunt interzise de a mal da in 
viitor urmare vre unul act ,de asemenea 
natură, precum : tocmele de închirierea pă
mânturilor de hrană, cari trec peste ter
menul de 5 a n i; — Anticres; Gmfitensa; 
împrumutul, locaţiunile de case şi grădini 
in comună, donaţiunl, testamente, adop
ţiuni şi inzestrări simulate, şi c. 1. acte 
ecuivalente.

Se inţelege că, această dispoziţiuue se 
aplică şi la pămăntarile însurăţeilor, pre- 
;i la acele cari sunt safi vor fi atribuite 
comunelor, conform legel rnrale.

Un regulament de administraţinne pu
blică va face ca să se aleagă şi delimiteze, 
in termenul cel mal scurt, pămăntarile 
cari, după art 22 din legea rurală, trec in 
posesiunea comunei; grăbind intrrarea co
munelor nemijlocita posesiune a acelor 
pământuri şi a baneficielor ce dafi.

Art. 2. Guvernul va face, din oficifi , 
prin organul ministerului public, de pe 
lângă tribunalele locale, a se reîntregi in 
pământurile lor, toţi sătenii deposedaţi in 
contra lege! rnrale şi a se declare, de tri
bunalele respective, nulitatea tutor acte
lor de veri-ce natură , intervenite contra 
legel; precum şi ştergerea unor asemenea 
acte din registrele de insoripţinni şi tran- 
ecripţiunl.

Nulitatea va fi pronunţată fără apel prin 
procedară somară gratuită.

Cei de al treilea, cari vor fi având fă
cute conetrucţiuni pe pământurile inalie
nabile ale sătenilor, vor fi consideraţi du
pă art. 494 din cod. civil, ca constructori 
de rea credinţă.

Raportor, G. Missail.

Anexa A.
Art. 1. Toţi aceia cari, de la punerea 

in aplicaţiune a lege! rnrale şi pănă as
tăzi, afi cumpărat proprietăţi de la sătenii 
împroprietăriţi, trebne saşi legitimeze drep
turile lor de achiziţiunl legale prin auto
ritatea judiciară.

Art. 2. Până cănd se vor face aceste le
gitimări, sătenii deposedaţi vor reintra de 
drept in vechia lor posesiune, ast-fel după 
cum se constată prin tabele că au fost 
împroprietăriţi.

/ f .  C. Furculetcu.

Adexa B.
Amendament

Propuifi reformarea art. II in modul 
următor:

»Ministrul de interne este autorizat ca, 
prin comitetele permanente judeţene (au
torităţi prin care s’afi aplicat legea ru
rală) să repus şi să meuţie in posesiunea 
acelor pământuri, pe legiuiţii lor proprie
tari.

G. Eădulescu.

Anexa O.
Art. 3. Comitetele permanente judeţiane, 

prin autorităţile comunale, vor face de 
de urgenţă această reintregrare, in fie’al 
care comună.

N. Eurculescu.

TI MPUL

Anexa D.
Proiect de lege

Pentru neinsfrăinarea saîi hipotecarea 
fo rm a li sau deghizată a pămen- 

turilor cedate foştilor clăcaşi prin  
legea rurală.

Art. 1. OrI-ce înstrăinare safi hipotecare 
formală safi deghizată a pămănt uri lor ce
date foştilor clăcaşi prin lrgea rurală, fă
cute in contra prohibiţinnilor art. 7 şi 8 
din acea lege, este de drept nnlă şi nea
venită.

Art, 2. Ministrul de interne este auto
rizat a repune şi a menţine in posesiunea 
ac'lor pământuri pe legitimii lor proprie
tari.

Ministru de interne, C. A. Rosclti.

Contra proiect
Art. 1. OrT-ce înstrăinare safi ipotecare 

formală safi deghizată a pământurilor ce
date foştilor olăcaşî prin legea rurală, fă
cute in contra prohibiţinailor art. 7 şi 8 
din acea lege, rămăne de drept nulă şi 
neavenită. Arendele nu pot fi mal lungi 
de 3 ani.

Art. 2 Procurorul judeţului, provocat de 
prefectul local prin corpnl portăreiler , va 
soma pe detentorl de a delăsa pământul 
neţi ¡nubil. Dacă den ten torul nn ’1 ar de
lăsa in termen de 30 de zile, atunci pro
curorul ex oficio va sesisa tribunalul lo
cal spre a botără delăsarea şi tot odată 
spre a condamna pe detentorl la plata 
unei amende minimum de 500 lei de fie
care pogon.

Detentorul nu are drept a cere restituirea 
preţulol pământului safi cheltuelilefăcute el.

Art. 3. Judecătorii cari ar fi întărit safi 
ar intări pe viitor asemenea vânzări vor 
fi trimişi înaintea justiţiei ca călcători al 
legel.

Art. 4. Acelaşi sătean nn poate cumula 
mal mnlt de o parcelă.

Art. 5. Pentra toate vânzările ce s’ar 
mai urma in viitor in contra legel ee va 
aplica aceiaşi măsură mai sus prescrisă.

Anexa E.

Proiect de lege
pentru reintoarcera sătenilor in 

pămentunle cedate prin legea rurală
Art. 1. OrI-ce fel de acte de înstrăinare 

safi ipotecare, schimbări, ori închiriere pe 
termen mai lung de cinol ani, formale safi 
deghizate, a pământurilor oedate foştilor 
clăcaşi prin legea rurală in contra prohi- 
biţiunilor art. 7 şi 8 din acea lege, sunt 
de drept nule şi neavenite.

Art. 2. Ministrul de interne, prin pre
fecţii locali, in urma inchierei comitetelor 
judeţeane, va depune şi va menţine in po- 
sesiunea acelor pământuri pe cel in drept.

C. T. Gregorescu.

Anexa F.
Art. 2. Minietrn de interne este auto

rizat ca, in termen de 3 luni, să repne şi 
să menţie in posesiunea acelor pământuri 
pe legitimii lor proprietari, râmăind in 
urmă la tribunalele respective se declare 
de nnlitate toate actele Rente in mod frau
dulos şi contrarii! art. 7 şi 8 legea rnrală, 

L. EracUde.

REVISTA ZIARELOR

Iată, cum caracteriseazâ „Steaoa 
României“ — ziar liberai — camera 
de astăzi: „Cum că marea majori
tate a camerei va vota orl-ce-i va 
propune guvernnl, despre aceasta nu 
mal încape nici o indoealâ. Sunt 
prea mulţi diurnaşl in actuala Ca
meră, prea mulţi cari şti ti că toată 
poziţiunea lor este strins legată de 
existenţa Regimului actual, pentru 
ca să indrăsnească de a avea vre-o 
opiniune deosebită de aceea a gu
vernului.

»Cum să nu recunoască unii ca a- 
ceştia capacitatea actualelor corpuri 
legiuitoare de a decide despre orl-ce 
chestiune de existenţă politică şi 
teritorială a ţârei, cănd cea mal 
mare parte din această mulţime vo- 
tătoare este încredinţată că, de se j 
va disolva parlamentul de faţă, nu 
se va mal intălui nici cu deputăţia 
nici cu bem ficiile nenumărate, ce re
coltează astă zi prin toate mijloacele, 
per fas et nefas.*

C R O N I  CA

Primarul municipiului Iaşi publică urmă
toarele :

La 1 a viitoarei lnnl Octomvrie, ur- 
mănd a ea face serbarea comemorativă, 
pentrn decapitarea Ilnstrnlnl Domn al 
Moldovei Grigorie Ghica V V., se face cu- 
enosent tntoror autorităţilor din ţară care 
ar bine-voi a laa parte la aceasta solem
nitate de dolifi Naţional.

Programa, pentra serbarea fnnebră co
memorativă, ce va avea loc in.laşl in zioa 
de 1 Octomvrie 1878 in amintirea deca- 
pitărel Marelui Domnitor al Moldovei Gri
gorie Ghica VY. pentra că a protestat 
in cootra răpirii Bucovinei (1777 Octom
vrie) — este următoarea:

1) La 1. Octomvrie orele 12 meri
diane se va săvârşi in catedrală de cătră 
Eminenţa Sa Mitropolitul Moldaviei şi al 
Sucevei, şi de înaltul cler, sânta liturgic şi 
panahida religioasă in asistenţa tutoroT 
autorităţilor, a delegaţinnilor din ţară, şi 
a cttăţenilor.

2) Dnpă sevărşirea serviciului divin cor
tegiul in snnetul clopotelor şi a cântă
rilor fnnebre ale chornlnî vocal mitropo
litan va pleca spre piaţa Beilicnlul, nnde 
se află monumentul funerar al marelui 
Domnitor.

Ordinea cortegiului va fi următoarea; 
înaltul Cler, Corul vocal mitropolitan, Mu
zica militară, Primarul Conailnlnl comunal 
din din laşi, cn stindardul şi ou toţi re- 
presintanţil diferitelor comune şi dele- 
gaţinui din ţară, Antorităţile oivile şi mi
litare, Universitatea, scoalele şi cetăţenii.

3) Coiteginl va trece pe strada mare 
la vale pănă la cplţnl stradei Sf. Vinere, 
va strebate apoi aceaBtă stradă, pe aceea 
a cismăriei, va intra in strada Ghica-Vodâ 
safi Beilic şî se va opri dinaintea monu
mentalul funerar.

3) In faţa monumentului se va face ce
remonia religioasă. Dnpă 'sevărşirea ce
remoniei pe treptele monnmetnlol se vor 
rosti orsţinnile funebre, dnpă şirnl de În
scrierea lor prealabilă la oficial comunal: 
dnpă terminarea oraţiunilor se vor depnne 
pe mormânt cnnnnele pregătite pentrn a- 
ceasta solemnitate. In urmă stindardele 
comemorative vor fi readnse in snnetnl 
cântărilor chornlnî vocal şi a mnzicel pe 
strada Sf. Yinere şi pe strada mare pănă 
la casa comunală, nnde se vor pnne spre 
păstrare şi spre perpetuă amintire.

*
»Pressa* publică următoarea de

peşă din Tărgovişte, 24 septembre, 
1878.

Domnule redactor,
La puternicele argumente din de

misia d-lul Senator G. Fălcoiann, a- 
sociindu-se şi sub-scrişil alegători din 
D&mboviţa, vă rugăm a da publici- 
tăţel această declaraţie a noastră, 
spre a servi de normă onorabililor 
noştri representanţl.

I». Lereecu, alegător in col. 1; Ştefan 
Mărcolescn, aleg. in col. 2; Ioan Lerescn, 
aleg. in col. 2; I. Ştirbnlescn, aleg. in col. 
1; Ioan Şerbănescn, a’eg. in col. 1; G. D. 
Nicolafi, aleg. in col. 2; Gr. Zenide, aleg. 
in col. 3; M. Tânâseson, aleg. in col. 3;
I. Zoisidi, aleg. in eol. 1; Ales. Penneson, 

i aleg. in col. 3; I. Măinescn, aleg. in col. 
2; I. Angelescu, aleg. in col. 2: nedesci
frabil, aleg. in col. 2; C. Lertscu, aleg. in 
col. 2; Nicolaidi.... aleg. in col. 2; N. De- 
prenesco, aleg. in col. 2; G. Tighineanu, 
aleg. in col. 2; I. BSrbnlescu, aleg. in col. 
2; P. N. Negoescn, aleg. in ool. 3; I. Fiii— 
pescu, aleg. in col. 2; N. Gr. Chirculescn, 
aleg. in col. 2; N. Ionrscu, aleg. in col. 3; 
C. Iliescu, aleg. in col. 2; G. Constandi- 
nescu, aleg. in col. 2; N. Ionescu, aleg. in 
col. 3; Al. Predescn, aleg. in col. 3; I. Ni
colaidi, aleg. in col. 2; V.»silie George, al. 
in col. 2; A. Mihăescu, aleg. in col. 3; R. 
Stănescu, aleg. in col. 3; K. Drngomiridi 
Ek. Tănăaescu, aleg. in col. 1; Costnohe 
Gheorghiu, aleg. in ool. 3; Grig. Lerescn, 
aleg. in col. 1; G. Popescu aleg. in col. 3.

*
Dumineca trecută dd. avocaţi din Iaşi, 

intrnnindn-se in număr mal mare, afi pro
cedat la alegerea decanului şi a membri
lor consiliului de disciplină. Despoindu-se 
scrutinul a eşit următorul re-ultat: d. I. 
Mânu, decan; dd. C. Cazimir, A. M. Şen- 
drea, T. Cin percfsou, V. Conta, V. Sonly 
Logothedides şi Gr. M. Buiclin, membri.

Lista fracţionistl, pe care figura dd. D. 
Tăcu, N. Papadopol, eto. etc., a căzut.

EPITROPIA SEMINARULUI

NIKON MITROPOLITUL

Pub l i c a ţ i e
In zioa de 16 ale curentei, neprezentăn- 

du-se concurenţi pentrn arendarea moşiei 
Kisjua din judeţul Ilfov, Epitropia pu
blică din nofi zioa de 20 ootombre viitor 
cănd dd. amatori se vor presanta la can
celaria Seminarului, strada Filaret, No. 2, 
do la orele 12—4 p. m. însoţiţi fiind şi 
de cuvenitele garanţii in numerar safi o- 
fecte publice, spre a concura la licitaţie, 
cunoscând totd’odată că această moşe se 
arendează pe termen de 5 ani cn începere 
de la 23 aprilie viitor, iar condiţiunile se 
pot vedea iu orice zi de lucru la cance
larie.

1878, septembre 23. 810—3)
No. 134

In zioa de 16 octombre viitor se va ţine 
licitaţie la cancelaria Epitropiel, strada 
Filaretn, Nr. 2, pentrn vinderea a 130 
pănă la 140 chile grăfi din recolta annlol 
curent şi 100—115 chile porumb din re
colta annlnl trecut dnpă moşia Kisjua, 
judeţnl Ilfov. Aceste producte se predă 
cumpărătorilor pe loc de la magaziile mo
şiei, prin urmare amatorii de a le cum
păra se vor preeenta in arătata zi de la 
orele 12—4, spre a concura la licitaţie, 
fiind însoţiţi şi de cuvenitele garanţii in 
numerar safi efecte publice.

1878« septembre 33, (801—3)
No. 143.

In zioa de 16 Octombrie viitor se va 
ţine licitaţiă la carcelaria Epitropfl Stra
da Filaret No. 2 pentrn vânzarea a 187 
chile grăfi din recolta annlnl cnrent dnpe 
moşia BăţcoveDi din jad. Vlsşca şi 2u0 pănă 
la 250 chile pornmb din recolta anulai 
trecut tot dela zisa moşie.

Aceste producte se află depuse in ma
gazii la Ginrgifi şi dar amatorii de a le 
cumpăra se vor prezenta in aretata zi de 
la orile 12—4, spre a concnra la licitaţie 
fiind însoţiţi şi de cuvenitele garanţii in 
numerar safi efecte publice.

(1878, Septembre 26 (803 — 3.1
(No. 142).

Şansă de câştig extraordinară. Dnpă o 
anunţare a biuroulul principal Isenthal & 
Co. in Hatnburg, ultima tragere a loteriei 
de Stat Hamborgeană, se începe la 23 Oc
tombre şi se termină la 13 Noembre. In 
cursul acestor 20 de zile se trag in această 
lotăriă circa 9 milioane de franci. Această 
sumă enormă se imparte asupra 28,100 
câştiguri. — Această loterie mal continuă 
numai 69,500 lose. Şansa de a face nn câş
tig principal extraordinar e dară foarte 
importantă, căci mal mnlt ca jumătate a 
tutor losnrilor trebue să căşti e.

Guvernai german de la Hamburg, după 
cum e cunoscut aparţinând statelor ger
mane celor mai bogate, garantează cu toată 
averea grandioasă a Statului, pentru plata 
esactă a câştigurilor. Ss oferă dar din 
toate punctele de vedere pentru fie-cine o 
siguranţă perfectă. In fine atragem aten
ţiunea asupra annnciulul biuroulul prin
cipal dc lotărie Hamburgian Isenthal & Co. 
publicat in ziarul nostru de astăzi, de nnde 
se pot lna toate desluşirile necesare.
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G. Sloil. — Operile principelui 
Contemir, tip&rite de soc’etatea aca
demicii, tomul Y. Partea I, eveni
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D. M ireseu.— Aritmetică cu mici 
deprinderi de raţionament cuprin
zând peste 1000 exerciţii de calcul 
şi probleme rezolvate şi enunţate, 
pentru uzul claselor primare şi I-a 
secundară. Un voi. in 8o de 163 
pag. Preţnl 1 1. şi 50 b
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S O N A M B U L A

Melodramă in 3 acte. Muzica de V. Belinni 
INTRE ACTUL 2 SI 3 :

B A L L E T



T I M P ü L

T E A T T R U L  I TALI AN  
Merciirl lu  27 Septembrie iS78

IlEPRESNTAŢrUNE EXTRAOBDIMARÂ

L á  SONAMBULA
Me'eJr.'ini in 3 «et-, música d-' 

V. BELLINI.

A V I S .
In urma partioipir*! rstraordi- 

nare a publicului román la lotería 
de Stat HxmbnrgâkS. priiţi,ini in 
fie-care <ji mer*ü invitiiţinnl din 
partea muí mnltor árme de acolo, 
cari vor sS prin ésiS distribuirea 
acestor lose in România contra 
tcordfirei nnní provisión. In f«ţa 
unei corespondenţi mare uşa de cur- 
gítáfP, ne este imposibil de a res
ponde fie-eărul în parte, şi declarăm 
prin acésta că nn institnim nici o 
agentură pentru \âu<jsrea acestor 
lose, de óre-ce nn ne este cn pu
tinţa de a plăti pmtru vămuirea 
acestor lose ver’nn provisión, fiind
că noi vindem numai losnrl ori
ginale. Hamburg S-ptembrie 1878.

Binroul principal de loterie

Jsenthal & Co.
Hamburg.

Expositia universalii din Paris 1SÎ8
* BIBERON C. CHARTON

(16, rue d’Aleşi^. 16)
Cu a^r conţinut, Brevetat. Do& »is- 
teme, — unul cu pompă. Aii av.inta- 
ar ole d’a nu da reu laptelui,
ni ol miros greii respiraţiei copilului, 
oum şi acela d’a nu tr ige greii laptele.

I r  MAGASINUL DE LINGERIE DIIV VIENA

In buonrescl la Zürner d. Farma cista

Fonderia de Tuciù

E, K E I L H A U E 1 R
S T R A D A  I 8 V O R

efectuând ori-cc lucrare de fondărie după 
modele, desluşiri seă desemnări date.

8e asigiiru/il buna executare cu 
Materialul cel inul bun.

Ori-ce comandă p<ntrn conducererea a- 
pei, instalarea băilor cn tote atenansele lor, 
pnţuri de cnrte, pompe pentru diverse tre- 
buinţî, stropitori de grâdiul, ş c. 1. se 
ef.ctneiju grabnic şi bine la

Calea Mogopii, Palatul „Dacia“ (a doua prăvălie de la coiful Lipscanief.)

Piti r  No. 59 ;
Asemenea se găsesc tot-d’a-una în dee 

posit: Ţevi de vliirnb, ţevi de fer şi d- 
tuci iu diferite dimensiuni, precum şi bu
căţi confecţionate de tuci pentru dif-.rite 
construcţiunl.

Transmisiuni, cure’eş. c. 1., uu mare de
posit cu preţurile cele mai eftine.

(777—1)

>O*O/>O«O0©~O0CwO0O*O0O*O0©w»i>O~O< >©*O0OwO^O»O0e~O0C«O< i
P I C A T U R I

R E G E N E R A T O A R E
ale d-lal

S A M U E L  T H O M P S O N
Aceste picături au o putere reconatitutivă care le pune !n primul rSnd al descoperirilor 

folosităre. Ele restabilesc puterile pierdute , sad din pricina unul exces de tinere ţe , sad 
din prioina bălelor îndelungate. Nici o doftorie nu li se păte compara intru cât priveşte 
bilele femeeşti, pierderile, cloroza, păla albă, neputinţele premature, spermaforea, etc. Ffla- 
conul 8 frar.ol, Farmacia Gelin, No. 38 rue Rochechouart, Paris.

In Bucurescl deposit la farmaciile d-lor Risdorfer, Zdrner şi la d. Ovessa drogbistul.

P>©-O0©«>C«OC>C»O0©~O<>O~OCC«»O0O>«O0©«>O0©«O0©«O0©*>©<»O0

Ean et Poudres dentifrices
da

P I E  IE?, I R , I E
P A R I S P A R I S

de la facultatea de medicină din Paris.
8  P L A C E  I D E  L ’O P E R A  
Se g&sosce la toţi farmacişti, parfumorii şi coaferii.

Medalia de m erit decernată Casei Doctorului P ierre şi recompensa cea 
mal mare obţinută de dentifrices.

^oŞooŞooŞooŞooŞociŞooŞooŞcx)ŞooŞo»ooŞooŞooŞooeooŞooŞooŞooŞooŞooŞooŞooŞooŞooŞooŞooŞooŞoe>jooffa

ÉttAiACtAAáAáAál

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION
C L  A D A M  

à Paris» 2 Carrefour de la Croix Rouge- 2-

►

Il se charge de toutes les commissions commerciales et d’achat des marchan
dises aux prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en France; 
accompagne les voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités de Paris. Ou 
parle français, allemand, russe et polonais.

R O M A N E  I L U S T R A T E
Apare de trei ori pe septemână : Duminică, MercurI şi Vineri. 

USTo. 1 —S 3  I N C L U S I V
conţinând

D O M N U L  S C U M P - A M I C
de

Ch. Pan i de Kock
se află de vânzare la

TIPOGRAFIA THIEL & WEISS
şi la

l i  d i t a i  de diere atât ii B ranşei cât si ia districte.
Cu No. 24 a început romanul

I  O  A .  IST A .
de

GEORGES SAND.
Dopa dorinţa esprimată din mal multe părţi s’a început cu No. 26 interesantul roman.

M ISER A BILII LONDREI
DE

P I E R R E  Z A C C O N E .
Aceste din urmă d< ne ionr.ne se vor publica r.şa că câte o fasciculă va conţine 

urmarea romanului IOANA şi cea 1-allă urmarea romanului MISERABILII

D E SF A C E R E  TO T A L Ă
cu maro scădere de preciu

din caosa g r a i s d i r s i  celei m ari ale m ărfu rilo r.
Cele mai nuoî si cele mal moderne

I » i  m  m i m
P R E C U M

Fuste, Capóte şi Cosstuniuri de flanelă, Camisóue, Ciorapi, Gilctce, 
Brobóde, de lână si de bumbnc, Plapăinl de flanelă, Camisóue, Pantaloni 
şi fuste de Piquet de urnii, Hăinuţe de copii, mantale de pióle de flanelă.

LIMEME PEN1RU BĂRBAŢI DAME ŞI COPII
Alegerea cea mal bogată şi ma>e pentru tuto clasele Soc.etăţii.

OLANDA, IHIFFON şi MADA1-0LAM
in tóte lăţimile, in bucăţi întregi şi jumătăţi, pro- enind din fabrícele cele mi I renu

mite de Boemia (Rumburg), Belgia, O anda, Francii şi Euglitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PR 0SÓ PE , ŞI BATISTE
de crl-ce calitate şi mărim -, batiste francesc de 1 no, batiste brodate şi de den- 

tele batiste colorate etc. etc.

GULERE SI MANCHETE PENTRU BARBATI SI DASE
de ori-ce fason modern, de ori-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichus de dentele 

CORSSETTE DE F RAN CIA ŞI G e RMMANIA, R oBES DE ClIAMBRES,
D e m ie -C a po t s , L o n g - S h a w l s , Ş a l u r i d e  C a c h e m ir  n e g r u .

Zestre complete de 800 fr. până la 5000 fr
Ori-ce comanda in ramurile lingerid ş ; broderiei se primesce şi se ca 

esecuta prompt in atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURANT FICSAT
Faste de flanelă francesă dif. col. a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lênâ
Flanele de bnmbac

1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4.50. 
7.1.50, 3.75,

Flanele de 16nă 5, 6, 8, 12.
ţpj Brobóde de lênâ fină franci 3.50. 5. 7.50, 9.50.

Plapumă de lână carată 18 până la 45 fr.
Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnru dame, de flanelă a fr. 8.50, 14, 28, 38.
Camisóne de piquet de érnâ a fr. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piquet de ernă a fr. 4. 6, 8.25.
Fuste de piquet de érnâ a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentru dame, de flanelă francesă a fr. 32, 41, 58 şi 72. 
Mantale de pióle de I6nă fină a fr. 30, 38, 48, 65

6Cămăşi bărbătesc), de Chiffon simple a fr. 5, 6, şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, cn pept, gulere şi mánchete de Olandă (şi fără 

gnlere) a fr. 7, 8, 9.50.
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi 15.
Cămăşi de Oxford Englesescl color, garantate a fr. 4, 6, 8.50. 
Cămăşi pentru dame, de Chiffon cn garnituri şi brodărie a fr. 4 ,5 ,6 , 7.50.
Cămăşi pentru dame de Olandă semple şi cn broderie a fr. 5.50, 

7.50, 8.50, şi 10.50. ______________
Cămăşi pentrn dame de C landă cn broderii séü cu dantelă fină, a 

fr. 12, 15, 18, 23.
Cămăşi de nópte dd dame séü de bai baţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi 17.
Camisóne simple garnisite a fr. 3.50, 4.50 şi 5.50.
Camisóne cn broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9.
Camisone cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.50,11, 14 şi 17. 
Pantaloni pentrn dame, simple şi garnisiţi a fr 3, 4, 4.50, şi 5.
Pantaloni pentrn dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9.
Pantaloni pentrn dame, de Olandă fină cn broderie séü déntele a fr. 

7.50, 8.50, 10.50, şi 12. _________________
Fuste de Costume cu plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Fuste Costume cu broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9, 11.50, 15. 
Fuste cu şlep cu plise, cn broderie şi cadenţele a fr. 8.5Q, 11, 15, 18, 26.
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.
6 Gulere bărbătesc! calitate bană în 4 iţe a fr. 3 şi 4. 
6 Mánchete calitatea I a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.
6 Gulere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7.50.
6 Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50._________
6 Batiste de lino adevărată cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14.
6 Batiste de linó cu litere brodate fin a fr. 15, 18 şi 22. 
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4._________ ____________

Batiste colorate tivite, calităte solidă a fr. 3, 4 şi 5.50.
6 Batiste de Olandă, tivite şi cu margin colorate a fr. 5, 7 şi 9.
Feţe de mese de Olanda albe de 6 pnrsóne a fr. 5.50, 7 şi 8.50. 
Feţe de mese de Olandă albe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34.
Feţe de mese de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36, 48, 56. 
Feţe de mese de Olandă damast 24 persóne a fr. 33, 54, 69, 75. 
6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 5, 6, 7 şi 8.50.
6 Şervete de Olandă damast a fr. 7.50, 9, 11 şi 15.
6 Şervete de ciaiü a fr. 2.50, 4. şi 5.50.____________

8.50 şi 10,50.6 Prosópe de aţă curată a fr. 5.50,
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12._____________
1 Bucată de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.
1 Bucată de Olandă Rumbnrg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90, 
1 Bucată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.
1 Bucata de Olandă de Rumbmrg 3 coţi de lat, 21 coţi de lungă 

a fr. 35, 48 şi 63.
1 Bucată de Chiffon franţosesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
1 Bucată de percail franţususc de 45 coţi a fr. 23, 28, 34 şi 42.
1 Bucată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33.
Mal multe de 1000 coti resturi de pânză, Chiton. Oxford si Pichet In oupine de 5, 6, 8,10 fi 15 
ooţt, te  vinde mai ales forte eftin, Insă numai pănă când se va attrţi depotitul acestora.

Magnsinnl de lingerie din Viena
_  Cnlea Mogoşâieî, Paietul »Dacia*, (u doua prăvălie de Ia coltul Linsonnieî.

Ti»

2)1

“H L  I P .
MS vtl găsi Duminecă la 12 oro in tij 

w ynl, cure merge de Iu Latră xri> 
Gh- orghe.

(796—2) BATIS-L.

INGINERUL-CONSTRUCT
N. A. 80UTZ0

Vechinl elev al scoici Centrale din 'i 
care a fost 8 am In serviciul S tatu l; 
ciând la stndil şi la esploataţiunea ţii 
ferate, inginer hotarnic diplomat, stat) 
do-ae acum în BncnrescI, Strada D")

2)1

No. 4, e gata a priimi ori-ce lucră 
inginerie, arhitectură, construcţiunl <c 
Gae, ş. c. I. (799—li

m m

Loteria ie Stat 
Hamburgiană

ultima tragere
cele mal mari şanse de căşti

la 23 Octombrie.
a. c. s. n.

se începe ultima şi principala tragi iy 
a loteriei de Stat H uuburgiană conţi; 
nuănd fără Întrerupere până la 18 No', 
embrie a. c. s. n. In cursul acestor |2 ■ 
de Şile, se trag 28,100 de câştiguri, b l  
total mal esist-ă incă numai 69.500 Ies I  
in aedstfi loterii şanse de câştige dăriii 
forte Însemnat căci mal mult ca jum tsj 
tute a tutulor leşurilor rea’a ten te trebuii 
să câştige negreşit 281,100 câştiguri si
impart precum urme jă  : Lai noii

I

2
2
3
4 

20 
30 
70

200
400
600
700

26065

Castigu a 
Castigu a 
Castigu a 
Castigu a 
Castigu a 
Castigu a 

Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie care câte 
Câştigări fie oare câte 
Câştiguri fie eare eâte 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie care eâte 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie care câte

500,00 I 
333,33 I 
165,60 i 
106,66
>0.00 Ij
66,66 I I  
63.33: •; 
40,0011 
26,661 
20.0001 
13,333] 
6,661 
5,33fl 
3,200'!
1,601 I. 

66111 
33c i 
18«

Tdte 28,100 câştiguri fac in total suma d(i ■

8 Milióne 649,293 Leí nol|j|
Contra transmitere! a preciulu! oficial-/M 

mente hotărit de m

1 «  4 O A  pentru losurl inlregi.fl
L  B ,  I U v  originale

Q /A  pentrn losurl jttmă- 
fiţi originale

A f k  pentru leşuri sferturi|| 
■* U  originale

subsemnatul biroul principale de Loterie 
espedieză aceste lose originale valabile 
pentru tdte 20 de ijile de trageri, şi în«4 
vestite cu armărele Statului, in tdţeţ 
pieţele României prin poşte. -  Costul 
se p6te transmite in monedă hârtie ro-f 
mâne. Fie care trimitere de lose va 
fi însoţită de programul oficial tradusj 
in rom&nesce şi după terminarea trai 
gerei, fie care posesor de lose primcscel 
îndată şi fără ca să mal facă vre-o 
reclamatie lista oficială a tragere!, dini 
care lis'a resultatul tragere! se constată 
într’nn mod fdrte olar.

Pentru p lata esactă a câştigurilor, gu- |  
vernnl german la Hambarg garantt-ză 
cu tdtă averea grandidsă a Statutlul, a-

i
i 8

1
semenea şi achitarea sumelor câştigat^  
se face sub controlul guvernului germa
şi prin intermediul nostru îndată după 
ce tragerea a terminată. Avem In tdte 
p ie ţ'le  mal mari din România Cores-, 
pondenţ , incăt că putem plăti câştigă
torilor sumele câştigate ooiar ladomi- 
ciliulú lor şi ev. in moneda de aur ro-, 
măna. Având in vedere că mal este nu
mai un timp scurt pSno la încep rea 
termenului de trageri, şi considerând 
circumstanţă că oualitntea Iosurilor care 
mal este de dat e prea miel, rugăm pe 
onor. AmatoiI a espedui comándele lor 
grabnio şi direct către

Biroul principal do Loterie

JS FNT H AL & Cn"
HAMBURG (Germania de Nord). 

Correspondăm şi românesce. Scrisori din 
Românie in Bamburg sosesc în 70 ore.

Acel care cunosc Ha4 * 
rile purgative ale doc torn r 
întrebuinţa îndată ce vor - 
vea trebuinţă de curăţeitj 
Ele nu produc desgust n I 

slăbiciune, căci, in contra celor-alte t-t 
răţenil, acesta nu lucreză bine de cât câ|), 
este luată cu alimente bune şi băutnriî-jl 
tăritore, precum: vin, cafea, ceai. Fie-oa 
’şi alege ora şi preu^ul când ’i convţ 
mol bino să le ia, în conformitate cu oo 
paţiunile sale. Ostenela purgaţiunel fiind 
deplin anulată prin efectul unei hrane bor 
ea se p6te repeţi pe cât va fi de trebuinţ 

Cutii de 5 şi 2 fr. 50 b. la Paris la do 
torul Dehaut şi la tdte farmacopcele. Să 
ceră cn fie-care cutie cărticica de 72 pagii 
care conţine instrneţiile in tdte Hrubele, f 
se ceră şi manualul in limba francesă do 
torului Dehaut, volumul de 400 pagina.

Deposit în Bucurescl la Demnii I. V 
Ziirroer, Ovessa, Sohmettau, Brnss, Rissdois 
fer şi Dimbovid.

0. G. Nica d“'” !"şi în chirurgie. Ms 
moşi şi medic specialist pentru bdlele d 
copil, dă consultaţii în tdte filele de la 
până la 5 ore p. iu. in strada Colţii No. W

. f l .  Th iftI A  W nias Pnlnf.iii


