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Impru • .tul auetr, ln hărtie , el 26 
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Argint.........................................100 —
D ueatul..................................  5 57
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100 mărci germane................  57 70

Connl de Berlin, 25 noembre 
Acţiunile Căilor ferate romăne. 86 80 
Obligaţiunile romăne 6°/« . . 82 40 
Priorităţile 0. fer. rom. 8°/* 88 26 
împrumutul Oppenheim . . .101 —
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Calendarul Şllel 
Miercuri, 16 noembre.
Patronul silei: m-ril Gurie şi Sam. 
Bdeăritul soarelui: 7 ore 09 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 25 min. 
Pasele lunel: lună nouă
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Tocişi. . , , . 4.38 n 11..0a
Rom n..............9.06 d 4.45 9
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Bocuresc—Verclorova
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Roman . . . . .  8.
T ecuci.............. 12.80 ¿
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Bucuresol sosire 8.3o 9

Verelorova—Hncnresel
Verciorova......................11.26
Craiova . . . . . . . .  8.—
Slatina. . . . . . . . .  4.45
Piteşti ................7.03
Buouresel, sosire . . . .  9.20

Bacaretci—Giargta
I Buouresel. . . . . . . .  9.16 d 6.05 4

Giurgiu, sosire . . . . .  11.85 9 7.06 n
Giurgiu—Bueurescl 

Giurgiu . . . . . . . . .  9.05 d 4.55 4
Bueurescl, sosire . . .  11.06 9 6 65 n

Galaţi—Barbeţi
Galaţi.................... 1.20 n 8.25 d 7.30 n

| Bărboşi, sosire . . 1.65 n 9.— 9 8.06 a
Bărboşi—Galaţi

I Bărboşi . . . . .  2.55 n 6.25 n 7.26a
| Galaţi, sosire . .  . 8.30 n 7— a. 8.—n
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Pesta, 26 noembre.
iiunen bugetara din delegaţitmea 
H a admis propunerea f&cntfi de 

de a trece la ordina zilei nsn- 
ctnluî de credit suplimentar, ce* 
[nvern cn ocazinuea ocnpărel Bos- 

| Herţegovinei. Această hotărire a 
ii se întemeiază pe faptul că tra- 
Berlin nn e’a discutat ancă de 

Shî
Bombay, 25 noembre. 

le de la Knrnm şi dela Kiber 
it insinte. Emirul Akar, unul din 
[înverşunaţi duşmani al Angliei, a

Londra, 25 noembre.
I citeşte in > Mor ning-Post:

—I şrnu/ rus al Tarkeetannlnl a primit 
f  de a ţine gata toote resursele sale

_' corlee intSmplare.
¡ fiteşte in »Times“  : Opt divizion! 
sau primit ordine de a se pregăti 

¡Tilla intra in Bulgaria înainte de 1
Si 14879.

BUCUREŞTI
Larţi, 1 4  (2 0 )  n oem b re .

fetie, că mal mult dpc&t in ţă-

Iminate, in cele inculte guver- 
e o mare inriurire asupra ale- 
in genere şi că inriureaecu 

^.j tnal mare, cu c&t clasa de oa- 
,- 'i  .asupra căreia se exercită, e mal 

luminată şi mal puţin capa- 
e-a pricepe interesele publice, 
eea o ţară incultă, a cărei or

aţie favorisează demagogia, de* 
jurând prada acesteia. Trebu* 
tr’adevăr fapte strigătoare la 

| care să deştepte pănâ şi ma- 
dacă ele se mal pot deştepta 

|ecinica amăgire, iu care 1 ţine 
demagocică.

rfl de-aceasta in Romănia ce- 
a se mal complică prin o altă 
urare. Sunt o mulţime de oa 

[in ţara aceasta, cari n -a i nici 
>rie certă, nici o avere şi nici 
iţă, cari aşteaptă îndreptarea 
lor de la schimbarea guver- 
Aceşbi oameni, cari fac Bă se- 
o> aşele noastre cn Roma din 
a lui Pompeii, sunt asemenea 

lori şi candidaţi la alegeri, ba 
nt aceia, cari ’şi fac din poli- 
d meserie, pentru ca să se ri
ale asupra tuturor prin mizeria 
mă, pe care se laudă c’o vor 
jpta, prin ignoranţa comună, pe 
> linguşesc pentru a d' veni 
ari; oameni fără suflete şi fără 
iţi, cari din momentul ce se 
us, uită făgăduinţele făcute c’o 

fiinţe, ce nu erai pentru dânşii 
| it un mijloc de a ajunge la ţinta 
I şi tratează ţară şi naţie, ca pe 

I  lucruri, cari sunt proprieta* 
¿¡wl.or esclusivâ, bună de exploatat.

N’avem nevoie de a ad&oga, cft 
poporul nostru nu le pricepe toate 
acestea, Abia clasele superioare, a- 
bia alegătorii din colegiile I şi al 
Il-le işi dai seamă de tendenţele 
adevărate ale patrioţilor liberali.

Pe lângă postulantism, pe lângă 
tendenţa de-a lua moşiile statului 
in arendă, fâr’a plăti câştiarile, li
beralii atk mal adaos un alt mijloc 
de inriurire in alegeri —  garda ci
vică. Comandanţii acestei instituţii 
fâr’ de nici o valoare practică, a i 
fost in timpul din urmă numai a- 
genţi electorali, ducân1 suma coman
daţilor lor la vot.

La ce se reduce intr’adevăr opi
nia liberă a ţări, opinia nefalisflcatâ, 
ueaternâtoare de agenţii direcţi şi 
indirecţi ai guvernului t Aproape nu
mai la oameni mal culţi şi mal cu 
avere din colegiul I şi II, de ori ce 
coloare politică ar fi.

El bine, in alegerile actuale la 
comune, o spunem fără laudă şi fără 
exagerare, tot ce ce a fost ales, ales 
intr’adevăr, e in rândurile opoziţiei. 
Pierderea Basarabiei, spăimântătorul 
trafic cu moşiile statului, cestiuuea 
evreilor, ridicată mal greii asupra 
noastră decât ori când, ameninţa
rea c’o nouă convenţie russo română, 
ocuparea paralelă a Dobrogef, tai
nica şi cu atât mal îngrozitoare 
chestiune a rescumpărărel drumuri
lor de fier, toate acestea la un loc 
au spâimântat lumea. Colegial al IV 
chiar a simţit fiorii primejdiilor, ce 
ne araeniţâ, şi dependent cum e, şi 
avănd frică de sergent, de poliţian, 
de toate persoanele, care-1 pot mal
trata, daca nn va vota pentru gu
vern, s’a abţinut de la alegeri, căci 
n-ah participat la ele decât cel ce 
trebuiai! cu de-a sila sa ia parte, 
adică garda. Intr’adevăr din cel 
10,000 de alegători din col. IV de 
Bucureşti, din cel 4000 din Galaţi 
cine-a luat parte ? Câte va sute.

Pe de altă parte insă in toate 
centrele ţări opoziţia a fost in mare ' 
parte aleasă in rol. I şi al II.

Şi pe alocurea, ca in Bucureşti 
de ex., ea a fost aleasă fără a-şl 
pune candidaţi chiar, fără a avea 
întruniri, numai de spaima ce o a i 
oamenii de liberali. In Iaşi in fine, 
a dona capitală, opoziţia are majo
ritatea in consiliul comunal.

Şi cine e acuzat oare şi azi c’a 
influenţat alegerile ? Conservatorii. 
Un individ din Iaşi, anume Holban, 
trimite următoarea telegramă »Ro
mânului*.

Redaeţiunit y Românului.*
După o înverşunată luptă, candi

daţii liberali a i eştt cu mare maio
ri ta te in al 4-lea colegi ti. D nil Langa 
563 voturi, Belcik 528, Rojoiţâ 502, 
comercianţii V. Mihăilescu 491 şi d. 
Gheorghiu 484 din 776 votanţi.

Reacţiunea era tont> adunată in 
Iaşi — dd.Laacar Catargu, Iepureanu, 
Beizadea Origore Stirdza, Carp, 
Mârzescu— şi »0 uzat de toate mij
loacele ; a ti format bnde de bătăuşi 
pe care iatk îm bătat; a i cumpărat 
cu bani alegător) pânî şi la uşa şa
lelor de alegeri; aă (romis gardiş
tilor desfiinţarea guail* I naţionale ; 
ah Inventat felurite wlomnil defăi
mătoare partitei libenle. Cetăţenii 
aă stat neclintiţi pe termenul lega
lităţii, şi aă avut o actorie strălu
cită. A seară, o im poantă manifes
tare cu torţe a strâlătut sbradel», 
aclamând triumful literalilor laşaul.

Holban.

Cine e acest Hollan va întreba 
lumea.

Ei bine, acesta e m individ, care 
in viaţa lui nu s’a ocupat cu nimic 
serios, care mal ieri ilaltâierl n’avea 
o avere şi azi ţiue opt moşii ale 
statului in arendă, pe preţuri de 
nimic, dar nici pe amlea nu le plă
teşte. Şi de ce toate acestea 1 Pen- 
trucâ, neştiind nimic şi nea vând ni
mic s’a făcut agent electoral de me
serie, denunţător de meserie, şi pe 
aceste căi lăudabile i ajuns deputat 
in camera României. Pe moşiile, ce 
ajunge ale lua in artndâ dela stat 
acest om, care nici român nu e, bi
serica stă închisă, şcoala stă risi— 
pită şi oamenii sunt mal răi asu
priţi decât de tătari, şi cu toate a- 

j cestea omul acesta ş românii, cari 
ăl seamănă, pretind că vor binele 
poporului românesc.

Nu mal avem nevoie a spâne, cft 
omul acesta spune neadevărul, mal 
mult, nici nu e in stare să spună a- 
devârul. Prin neadevăruri spuse cn 
neruşinare in cameră, in cari n’a cru
ţat nici vii, nici morţi, omul acesta 
a pierdut dreptul de a fi crezut.

Noi, faţă cu aserţiunile presei li
berale, o provocăm să spue anume, 
cine dintre aleşii comunelor urbane 
sunt guvernamentali, Noi ştim, că 
in aproape toate or»şele mari opo
ziţia, cu toate influenţele morale 
dar immorale, a invins pe candidaţii 
guvernului, dar se înţelege că nu
mai in colegile in care poate fi vorba 
de opinie publică.

se zice că trupele se apropie iarăşi 
de Coustantinopol; altădată, că se 
fac pregătiri pentru iernarea in nişte 
locuri ce ar şi trebui să fie deşer
tate; acum de curând iarăşi că se 
fac lucrări pentru a intâri portul de 
la Borga8. lusâ se poate ca toate 
aceste ştiri să nu aibă alt temeii 
decât operaţiunile de intoarcere in 
patria lor a unei părţi din oştirile 
ruseşti.

Ceea ce ar fi mal grav, şi din 
nefericire pare a fi şi mal adevărat, 
este pretenţiunea Rusiei de a nu 
pune pe România in stăpânirea Do- 
brogiel decât cu coudiţiunea, ca Ro
mănia să ingădue o cale militară 
permanentă intre Basarabia şi Bul
garia. Această cerere ar constitui 
un abnz de putere, o lovire in drep
tul ginţilor, pe care toată dibăcia 
contelui Şuvalof nu va isbuti a face 
să fie primită de puterile semnatare 
ale tratatulnl de Berlin.

Dacă semnele, ce răsar din cele 
mal proaspete ştiri, ne arată pe Ru 
sia dorind pe de o parte a linişti 
Europa, şi pe de alta a păstra pe 
cât se poate poziţiuuile ce le ocupă 
şi foloasele ce le-a câştigat, alte 
semne par a arăta, că o neîncredere 
cmînmâ in politica rusească a unit 
mal strins pe adversarii naturali al 
scopurilor plămădite la Livadia. Se 
poate prea bine ca Anglia şi Aus
tria să se fi inţeles asupra purtării 
ce vor avea a urma in faţa unor 
eventualităţi pe cari le prevâdu..

D I N  A F A R Ă

Extragem diu „le Temps* de la 
22 noembre următoarele conside- 
raţiuul ce face asupra stârel lucru
rilor in Orient :

„Politica rusească are totdeauna 
aernl de a se mişca in două părţi, 
declaraţiunile intr’o parte, şi fapte 
in ceal’altă parte. Astfel, pe lângă 
dorinţa de a căpăta autorizarea de 
a prelungi ocuparea Rumeliel, se 
aude pe toată zio a vorbindu-se de 
mişc&rl militare iudoelnlce. Intr'o zi

„Nordd. Ailg. Zeitung* scrie ur
mătoarele :

Ştirile din Bucureşti se ocupft cu 
poziţia internaţională a României, 
care n’a intrat Ancă pe cale bună 
din cauza chestiei ovreilor. Se zice 
că trimisul Italiei ar fi declarat gu
vernului român, că a primit ordin, 
a na preda hârtiile sale de acredi
tare până ce nu se va regula Ges
tiunea emancipării evreilor. Repre
zentantul Angliei, pe de altă parte, 
ar fi declarat, că guvernai britanic, 
nu numai că exprimă părerea sa de 
răi in ceea ce priveşte convenţia 
rom&no rusă, dar este chiar nevoit 
a lăsa România in voia sortei sale 
tocmai din cauza acestei convenţii. 
Din diferite consideraţit insă nu pu
tem crede că a putut un reprezen
tant diplomatic să rostească o astfel 
de declaraţie către guvernai unul 
principe suveran.

- - - - - - - - - -  M
S C R I S O R I  A D R E S A T E  
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Bucureşti, 9 noembre 1878. J
Onor. d-le redactor,

In jurnalul d-voastră No, 246 din 
8 noembre anul curent, sub titlul 
Recenslmlntul Bucureştilor, am văzut

că v’aţl dat osteneala a vă ocupa 
de resnltatele ce s’a i obţinut, prin 
recensământul intreprins de comună 
in anul curent, asupra numărului 
populaţiunl aflate in oraş şi altor 
date ce'I trebuiai).

Sub-semnatnl (antorisat de d. pri- 
mer al oraşului) vocşte a profita de 
această ocaziune, ca dând jurnalului 
d-vestrâ toate esplicârile posibile a- 
snpra acestei lucrări, să se fortifice 
mal mult autoritatea el.

In critica d-vostră. rădicaţi ur- 
mâtorele chestiuni principale :

1. Că după 20 de ani trecuţi de 
la recensământul făcut in anul 1859, 
in care timp din diferite considera- 
ţiunl, nimeni nu al) avut cutezarea 
de a întreprinde un al doilea recen
sământ al oraşului; vă miraţi, cam 
consiliul din 1877, au putut să aibă 
aceaştft cutezare.

2. Dacă a avut infine această 
cutezare\ care al) fost mijloacele au
toritare de al întreprinde ? spre a 
înconjura rezultatele cn increderea 
de care ab trebuinţă asemenea lu
crării

3. Actualul consilii a i ştint el 
ce întrebări trebnia să pne popula- 
ţiunil ?

4. Recensământul din anul 1859, 
aă fost acoperit cu prestigiul repau- 
satulul Marţian’, care nume, v’a da 
garanţia că cifrele nu pot f i  cu to
tul greşite şi intrebaţl, care nume 
inlocueşte pe al lui Marţian in re
censământul din anul 18781

Asupra acestor chestiuni, respnn- 
dem :

L
Consilinl din 1877, găsise deja 

nn proiect pentru fundarea unul 
servicii de statistică comunală, pre- 
sintat şi aprobat de către consilinl 
din annl 1875, al cărui autor eram 
e i  şi care, mă aflam Ancă in ser
viciul comunei. Acest proiect jude
cat ca bun de ambele consilii, se 
decise a se pune in esecutare şi 
pentru mal multă ga anţie a lucră
rii, consiliul mă insărcină chiar pe 
mine, ca autor al proiectului (care 
aveam dreptul a mă bucura de a- 
ceastâ încredere, pentru motivele 
ce se vor arăta mal jos la par
tea 4). Prin urmare, consiliul, care 
s ’a aflat in faţa unul proiect bine 
studiat, şi care coprindea mijloace 
suficiente de a se pntea esecuta, nn 
trebue să vă prinză aşa mare mi
rare că a avut cutezarea de a în 
treprinde esecutarea unei lucrări, 
pentru care avea o deplină cuno
ştinţă de canzâ.

IL
Cred că cunoaşteţi bine d-le re

dactor, definiţinnile şi scopul sta
tisticei, de aceea voi aminti aci nu
mai, snb inpârţirea:

Statistica coprinde ln sine, două 
principale feluri de lucrări, numite 
periodice şi continue.

Lucrări periodice, sunt acelea cari 
se fac nuinal prin anume recensă- 
mănte.

Lucrări continue, sunt ştiinţele ce 
serviciile de statistică adun fără în
trerupere. de la toate instituţiunile 
ţârei, publice şi particulare, pentru 
faptele lor împlinite.



T M P U L

Proiectai de statistică comunală 
ce se aprobase de ambele consilii 
coprindea aceste lucrări, din cari 
acele conţinut, se şi introduseseră 
să decise dar esecutarea şi a lucrării 
periodice, prin facerea unul recen 
sâmânt general sl oraşului, numai 
pentru adunarea oricăror indicii re
lative la topografie, pentru consta
tarea numărului edificiilor şi a nu
mărului populaţiuniî aflate in oraş.

Recensămintele în toate ţările s'a 
făcut pănă astăzi prin dispoziţiunl 
mal aproape identice, deosebirile 
consistaâ numai In sisteme, cari se 
dovedeaă in urmă unele mal per
fecte de căt altele; astfel că, chiar 
astăzi se discută, care sistem de 
recensămănt ar fi acela ce ar pre- 
sinta mal multă garanţie, asupra 
esactel adunări a datelor ce sunt 
trebuincioase acestei importante şti
inţe, menită a conduce lumea.

Consiliul comunei, neavănd pre- 
tenţiune a căuta să deslege dănsul 
această problemă, a aprobat să se 
pună in practică, tot sistemul ce 
se Întrebuinţase deja in România 
la 1859, adică, acela care s’a bu
curat de prestigiul repausatulul Mar
ţian, ca astfel să presinte cel pu
ţin prin această imitare de lucrare 
autoritatea ce’l trebuia.

Sistemul ce se Întrebuinţase la 
recensămăntul din anul 1859, a fost; 
concursul unor comisiunl de recen
sămănt, compuse de căte 3 persoane 
in plasele judeţelor, şi căte o per
soană In oraş de fiecare culoare, 
asistaţi de agenţii poliţiei şi nota 
bilii suburbiilor.

III
Prin critica d-v. mal voiţi a a 

duce opiniunea publică in indoinţS 
dacă consiliul din anul 1877, i 
ştiut se pună Întrebările ce se cu
venea populaţiunel. la o asemenea 
cutezătoare lucrare? Apoi dv. aveţi 
de faţă lucrarea ce criticaţi şi care 
coprinde toate răspunsurile primite 
delà populaţiune, şi aceste răspun
suri vă arată esact, ca ce anume 
întrebări le a făcut consiliul? A 
supra acestei chestiuni insă, d-v. 
nu ziceţi nimic, nu spuneţi nici un 
cuvănt, de esemplu : sad că nu sunt 
adresate corect ori ştiinţific între
bările ? saü că nu sunt de ajunse ? 
saù că nu sunt destul de sistema
tic distribuite? Prin urmare adest 
de la d-v. observaţiunl, mal cu o- 
sebire asupra acestei cestiunl, căci 
numai din asemenea critici bazate 
pe ştiinţă, s’ar putea lumina opi
niunea publi' â, dacă consiliul a ştiut 
să aprobe bine întrebările puse 
populaţiuniî.

IV.

Aceste comisinnt, s’aú transpor
tat din casă in casă şi aü notat 
pe tabele cu formulare liniate, şti
inţele, ce se cereaü atunci de la po
pulaţiune. Tabelele apoi, aü fost adi
ţionate de personalul serviciului sta
tistic centra), saü condensat cifrele 
in resúmate şi a eşit dintrănsele 
resáltatele recensământului anului 
1859. *

In proiectul de recensămănt, ce 
se aprobase de ambele consilii, pro
cedarea se propunea identic, numai 
cu osebire următoare:

1. In privinţa personahilul, din 
care urma să se compună cele cinci 
comisiunl de culori, in locul per
soanei streine ce se numea provi
zoriii numai pentru această lucrare, 
s’a pus de fiecare culoare, controlo
rul, ajutorul séü, un copist, agen
tul de urmărire al suburbii, agen
tele poliţiei cari! amândoi, aveaü 
cunoştinţă de aproape cu popnlaţi- 
unea şi notabilii suburbiilor; altfel 
că, acest personal, corespundea cu 
prisos la mijloacele de înscriere, a 
ştiinţelor ce se cereaü.

2. In privinţa formularelor, in 
loc a se urma acelaşi sistem tabe
larii! ca In anul 1859, a fost îh- l 
locuit la recensămăntul actual; prin 
Buletine individuale; nu numai peri-1 
tru o mal esactâ Înscriere a râs- 
punsulilor la Întrebării»- ce se f&ceaü 
populaţiuniî, dar şi pentru scopul, 
ca aceste acte să se poată păstra şi 
verifii a ¡ ori cănd la localitate, şi a 
se proba, că a fost înscrisă esact 
populaţiunea şi cele lalte date, carii 
eraü relative la fiecare domiciliu In 
parte.

Astfel a fost Întocmite comisiu- 
nile pe culori, cari aü esécutat re
censământul comunal din anul 1878, 
şi cetăţenii din Bucureşti, pot măr
turisi In conştiinţă, că aceste comî- 
siuni s’a ti transportat din casă In 
casă şi ati Înscris pe buletine,. răs
punsurile aşa cum li s'ati dat la fie 
care domicilio.

Aceasta fiind dar baza oricărui 
recensămănt de populaţiune, lucra
rea ulterioară adică despoiarea bu
letinelor, condensarea ţifrelor pe ca
tegoria întrebărilor propuse şi re
capitularea lor iu numere totale pe 
specii, nu este de căt o lucrare 
foarte secundară, care nu are iu 
sine alt merit, de căt a fi fost încre
dinţată la agenţi, cari a armat se 
opereze conştiincios şi esact, lucrare 
care s'a îndeplinit şi acea cu multă 
îngrijire, căci comuna aü avut a- 
leşl şase impiegaţi anume pentru 
această lucrare , sub privegerea 
personală a subscrisului.

In privinţa persoanei căria con
siliu] comunei din 1877, a crezut 
că poate confia punerea in eseca- 
tare a acestui recensămănt comu 
nai, cu toate că astăzi nu conduc 
un servioiâ special de statistică 
dar de oarece aţi biue-voit să fa
ceţi menţiune şi de mine, sunt ne
voit de această provocare a d v, 
să ies din cercnl modest in care 
m'am ţinut totdeauna, şi a vă proba 
prin lucrările următoare, că am 
oarecarl mici titluri autoritare in 
asemenea lucrări statistice:

I. Circularca d-lul ministru de 
interne I. Gbica, ăncă din anul 
1859, No..... prin rare găseşte că 
este drept să’ml adncă mulţumirile 
sale către toate judeţele, pentru 
aptitudinea ce am arătat in lucră
rile statistice. (Contra semnată de 
repausatul Martiann),

II. Decretul domnesc din anul 
1862, cu No. 587, repetat priu 
decretul 318, din anul 1863, prin 
cari, pentru moritoriile lucrării sta
tistice, mă avansează la postul de 
ajutor al repausatulul Martianu. 
(Conform cererii din raportul sââ).

III. Analele statistice, uvragiă o- 
ficial statistic din anul 1865. lucrat 
de mine, in calitatea de îndeplini-' 
tor de director al serviciului sta
tistic central, după incetarea din 
viaţă a regretatului director, d. P. 
Martianu. Uvragiâ, in care pentru 
ăntâia dată am contopit recensă
mântul esecutat in Moldova la 1859 
cu acel din Muntenia, şi am făcut 
astfel să avem date generale pen
tru toată ţara; lucrare care nu s’a 
văzut contestată de nimeni ca lip
sită de autoritate, de oarece era 
sub numele meii.

IV. Uvragiul ce am publicat in 
anul 1866, sub titlul .Statistică 
administrativă a Ramăniel* in lim- 
bele română şi franceză, lucrare 
primită oficial de stat, şi care s’a 
servit cu dânsa, la toate congresu-. 
rile de statistică, fără a i se con
testa de nimeni autoritatea, căci 
purta nu rufele meii.

Consiliul comunei dar având in ve
dere aceste precedente, având in 
vedere proiectul ce propusesem pen
tru punerea unul început de stati
stică comunală, având in vedere, 
formularele propuse pentru cestiu- 
mje ce urma să fie intrebută popu
la ţiunoa la recensinrie, şi carii co
respundeam şi cii dei isiunile luate 
de congresele de statistică din Flo
renţa pentru fa ere a recensemăn- 
telor, a crezut că poate să ’ml con - 
âese conducerea acestei lucrări, al 
cărei rezultat este supus acum cri- 
tioel d-voartă.

Singurele inovaţiunl, ce am adaos 
la recensămăntul actual, peste în
trebările uzitată din anul 1859, aii 
fost dorinţele exprese ale congre
selor de statistică, ca pe viitor, Ia 
asemenea recensămente de popula
ţiune, să se adaege rubrici:

1. Spre a se arăta, nu numai nu
mărul populaţiuniî de fapt dar şi 
numărul populaţiuniî de drept.

2. A se arăta modul şi timpnl

miciliQ in timul recensământului şi 
şi locul unde e află.

Finescu d lt redactor, prin a vă 
ruga că, orice alte observaţiunl pe 
terâmul ştimţic veţi bine voi a ne 
mal facă, să 6 însoţite şi cu ară
tarea modululcum ar fi trebuit să 
fie proiactatft o asemenea lucrare 
şi să credeţi câ eii voi fi fericit a’ml 
recunoaşte eroile, de care s’ar pu
tea feri pentru viitor cutezătorii de 
a mal intrepride asemenea lucrări, 
carii alarmă att de mult lumea, 
mal cu osebire cu ţifrele găsite de 
d-voastră şi de care trebue să vi te
meţi.

Osebit de acasta, sunt satisfăcut 
şi ca cetăţean, căci cu această oca- 
ziune a criticei recensământului co
munal. guverut ţârei a putut des
coperi şi secunda, câ la redacţiunea 
jurnalului d-vostrâ se află o per
soană, care ar iuţea fi chemată se 
susţină cu succrs un loc, in comi- 
siunea de statitica centrală de la 
ministerul de hterne, care in cu
rând trebue a 1 chemată, ca să a- 
vizeze la modu şi mijloacele recen
sământului, ce ste a se face in 
toată ţara la aiul 1880.

Bine-voiţi d-li redactor a primi 
ncredinţarea oebitel stime ce vă 

datoresc.
I. Hm. Petrcscu. 

şeful dv. com pt. comunale.

R E G U L A M E N T
De admimstraţie publică asupra or- 
ganizaţiundt judeâtoreştt, competenţei 
şi procedurii aitorităţilor judecăto
reşti din Dobroga.

locuiral fiecărui individ numărat.
3. A se arăta absenţii de la do-

TIT1UL I.
Despre judecălori/e comunale de face.

Art, 1, In fiecare comună rurală se în
fiinţează căte o judcătorie de pace, cbm- 
puiă din primenii romanei (Mnchtar) şi 
doi juraţi (Azale săi Ci orb agii) aleşi pe 
termen de un an le către obştea locui
torilor dintre notalilil saii bătrânii co
munei.

In comunele mixt», adică in cari popu
laţiunea este de dififite naţionalităţi, fie
care naţionalitate v* fi reprezintată de că
tre un jurat.

Art. 2. Căderea judecătoriei comunale 
est a de a împăca prigonirile de orice na
tură şi de orice valoare cari s’ar ivi intre 
locuitorii acelei comune.

Dacă părţile aptrţin la două comune 
diferite, judecătoria compttintă este acea 
a comunei pă rit ului, sad a lucrului de 
prigonire, dacăe vorba de un imobil.

Dacă părţile sunt de naţionalităţi dife
rite consili.nl de impăcăcinne se va alcă
tui de primar şi cale un jorat al fiecărei 
naţionalităţi.

Art. 3. Procedară înaintea acestor ju 
decătorii va fi oea următoare:

Reclamantul se va adresa, in scris sad 
verbal, către primarii comunei cu cerere 
deacbiema înaintea judecătorieipj acela ou 
care are prigonire, arătănd şi obiectul 
prigonire!.

Primarnl prin un slujbaş al comunei, 
va fu ce cunoscut oăt se va putea mai ne
întârziat, păritclul zioa, in care va avea 
loc cercetarea pricinel.

Art. 4. La zioa sorocită, fiecare din 
părţi 'şl va spune pe rănd dreptăţile sale, 
şi judecătoria compusă cum s’a arătat 
mai sus, ascultându-le, va căuta a Ie îm
păca. Dacă va izbuti, atunci va da la 
măna fiecărei părţi cate o carte de împă
ciuire. Această carte va avea puterea u- 
nel hotfiriri judecătoreşti, dară nu va fi 
erecotorie de căt după ce se va omologa 
de către tribunalul de ocol in coprinsul 
căruia ee află ncea comună.

Dacă consilia! nn va putea împăca pe 
părţi, atunci va da .. carte că împăciuirea 
nn s’a putut fuce, şi partea reclamantă 
remăne in drept să pornească judecata 
înaintea autorităţei judecătoreşti de ău- 
tăi'a instanţă.

TITLUL II.
Despre tribunalele de ocoale.

§ 1, Orgsnizaţiunea.

Art. 5. In oraşul do reşedinţă al fiecă
rei sub-divifiunl administrative a judeţu
lui, se înfiinţează căte un tribunal de o- 
col compus din nn judeoător, un supleant 
al sâd, nn grefier şi doi saii mal mulţi 
copişti după importanţa localităţii şi tre
buinţa ce se va simţi.

Art. G. Pentru judecarea cauzelor de 
competinţa tribunalelor de ocoale, judecă

torul sau in lipsă’i, supleantul sâd, va fi 
asistat de doi membri aleşi dintre nota
bilii oraşului de reşedinţă, după o listă 
de alegători ce ee va forma prin ingrijirea 
administraţiunil.

Art. 7. Lista alegătorilor va fi formată 
cel vnal târziu pănă la*finele lunel in ni il 
al fiecărui an. E i va coprinde numele tu
tu lor locuitorilor majori din coprinsul plă- 
şel, ce nu se bucură dejverî-o protecţiune 
stăină şi cari nu se vor găsi in cazurile 
de incapacitate prevăzute de articolele ur
mătoare.

Art. 8. Nn vor potoa fi înscrişi in lista 
de care se vorbeşte mal sus: 1. Toţi a- 
ceia cari au şti ii a sori şi citi. 2. Servi
torii un simbrie. 3. Aceia cărora li s’ati 
interzis drepturile civile, politice saii de 
familie, conform lege! penale. 4. Faliţii 
nereabilitSţi. 5. Acel oondamnaţl la veri 
o pedeapsă aflictivă saii infamantă, saii 
pentru următoarele delicte: furt, escro
cherie, abns de încredere, atentat la bu
nde morav ari, vagabondagid, sad acel 
cari pentru orice alt deliet vor fi fost con
damnaţi la şase luni cel puţin de închi
soare corecţională.

Art. 9. Vor fi esclnşf din listă toţi 
fanoţionarii pnblicl şi militari in acti
vitate.

Art. 10. Lista va fi formată in donă 
coloane Una va coprinde numele alegăto
rilor nemnsnlniam şi ceaaltă ale celor mu
sulmani. Ea va fi afişată pe porţile bise 
rici lor, m'oscheelor şi in oraş'ol de reşe
dinţă al judecătoriei de ocol, la 1 Iulie 
al fiecărnl an.

Art. 11. In termen de 10 zile dela 
data afişărel listei, orice persoană va avea 
dreptnl să facă contesta ţin ni la tribuna
lul de ocol contra nnei înscrieri SAti omi
siuni.

Tribunalul de ocol se va pronunţa de
finitiv asupra oricărei contestaţi nn! cel 
mult in termen de 5 zile dela primirea ei.

Art. 12. Dnpă trecerea termenului de 
10 zile, lista rămănănd definitivă se va 
inainta de către administraţinnea judecă
torului, oare o va afige in sala tribuna- 
nlnl.

Art. 13. Lista va fi permanentă. In toţi 
anii ense, şi aceasta înainte de 1 Iulie, ea 
va fi revizuită de administraţiune, prin 
scoaterea alegătorilor decedaţi sad devi- 
niţî incapabili şi prin adăognrea celor 
care vor fi dobăndit in acest timp condi- 
ţinnile cerate.

Art, 14. In cele d’ ăntei doă zils ale lu- 
neî Ini August, ale fie-cărui an,, toţi ale
gătorii nemnlsnmani şi musulmani se vor 
intrnni la reşedinşa plăşel respective pen
tru ea sft aleagă pe cel doi membri cari 
vor urma a funcţiona pe lângă tribuna- 
Iul de ocol, precum se zice la art. 6 de 
mai sns.

Art, 15. In plăşile mixte, alegătorii ne- 
ninsnlmanî vor alege nn membra nemu- 
snlm'an dintre cel înscrişi pe listă, şi a- 
vănd domiciliul in oraşnl de reşedinţă al 
tribunalului de ocol; alegătorii musulmani 
vor alege nn membra mnsnlman; In plă
şile loonite esclusiv de o&tre nemnsnlmani 
saii musulmani, cel doi membri vor fi ne- 
mnsnlmanl saii musulmani.

Alegerea va fi constatată printr'nn pro- 
ces-verbal ce va fi semnat de snb-prefect 
şi dnpă oare se va trimite copie judecă
torului tribunalului de ocol.

Art. 16. Membrii aleşi vor intra in func
ţiune la începutul anului judecătoresc şi 
vor primi o retribuţiune anuală de căte 600 
Iei no! fiecare (3,000 lei turceşti).

Art. 17. In caz de absenţă a unei mem
bra ales, el va fi înlocuit printr’ nn suple
ant ce sa va lua de către judecătorul tri
bunalului de ocol, dintre nobilii oraşnlui 
de reşedinţă, cari la alegere ad intrnnit 
cele mal multe voturi.

Art. 18. Direcţiunea desbaterilor şi drep
tnl de a prezida aparţin esclnsiv jndeoă- 
torului tribunalului numit de guvern; el 
are dreptul de a declara închiderea desba
terilor, de a pune oestţnnile de drept şi 
de fapt membrilor, a cnlege voturile, a 
face aplic'aţinnea legel, a pronunţa sen
tinţele şi ale motiva, infine a supraveghia 
redacţiunea şi expediţinnea lor.

Art. 10. Supleantul, cănd nn va fi im- 
pedioat de alte afaceri ale serviciului va 
lua pare la înfăţişarea proceselor, insă nu
mai cn vot consultativ cănd tribnualnl va 
fi complet.

In caz de lipsă a jndecătoralnl, el '1 su
plineşte şi execută atunci toate drepturile 
şi prerogativele acestuia.

§ II. Competinţa şi procedară.
Art. 20. Tribunalele de ocoale snut com- 

petinte a judeca toate afacerile civile şi 
oomerciale, de orice natură ar fi ele, m 
prima şi ultima instanţă pănă la valoarea

de 800 le capital şi interese, sad 
venit anual, şi ca apel pănă Jj I 
sumă.

Art. 21. In materie penală, trib 
de ocol vor judeca in prima şi ntti i 
stanţă contravenţinnile şi cn apel I 
infracţiunile calificate de lege delic>l * 

Art. 22. In materie de notariat I ţi 
ce acte de procedură graţioasă trib?! 
de ocoale ad competinţa tribunale■ 
dinare de jndeţe.

IA «  aiEle sont pe lângă aceasta ţinute» 
ocazia legalizărei actelor de vânzare i) 
nainte de transcripţia nea lor, să | 
neze dreptnl de proprietate a! văn:fl 
Ini, pacinica posesiune, preenm şi daç i 
bilnl ce se instreinează nn este sui: 
veri o sarcină reală, ipotecă, servitn 
altele.

Art. 23. Tribunalele de ocol sun i 
competinţi ca dnpă formalităţile preij 
de procedară codului civil, şi pria, 
cirea agenţilor administrativi, să infiî. 
printr’ nn delegat al tribunalului, secţii 
să ia orice măsuri asigurătoare şi să 
ceadă la esecutarea silită asupra m l 
lor şi imobilelor.

Art. 24. Procedura înaintea tribu 
lor de ocoale, in afaceri civile şi ci 
ciale, va fi aceeaşi ca a jadecătorufl 
plasă, iară in materie penală va fi II' 
a codnlni de procedară penală.

In materie civilă şi comercială tr il! 
lele de ocoale vor judeca la trebniuţl 
pă equitate şi dnpă legile bonei c ro i

Art. 25. Părţile se vor înfăţişa in i 
soană sad prin ori-ce radă pănă la a l  
al treilea Inclusiv. Nici o persoanti 
titlu de vechil, consilid sad advocat :■ 
va putea presinta in numele veri-unei:II 
părţi sad a o asista 1& cercetarea şi .11 • 

oata veri-nnnl proces.
Art. 26. Pe lângă fie-care tribunei! 

ocol, va fi nn substitut sl primului 
onrox al tribunalului de apel respect'tl

Art. 27. Substitutul este însărcinării 
urmărirea şi instrucţiunea afacerjlol 
natură penală. El îndeplineşte, in sc 
timp, funcţiunile judecătorului de in# ţ l 
ţiune şi are dreptnl de a lua orl-ca l 
suri preventive.

Art, 28. In caz cănd, din in a tracţii 
făcută de acest magistrat sad de agm 
auxiliari ai săi, resultă că faptul 
este nn delict sad o contravenţiei 
trurnite actele in cercetarea tribnd 
de ocol, împreună şi cu prevenitul, 
va fi arestat; iară dacă faptul este 
cat de lege crimă, dosarul, împreună cn 
culpatnl, să trămit primului procurai 
pe lângă tribunalul de apel respectiv.

Art. 29. Ori-ce opoziţinne contra a 
lor instrncţinnei, arestări preventive«« 
admitere! sad respingere! cererel deU 
rare pe canţinne, va fi făcută, in ta| 
de 5 zile, către prironl-procuror al tn 
naiului de apel respectiv, oare in 24 | 
va statua definitiv asnpră’i.

Art. 30. In fie-care reşedinţă a tribu 
loial de ocol se mal înfiinţează căte o 
decătorie mahometană, compusă dirîj 
boge al localităţel şi doi membri aleşi j 
obştea locuitorilor mahometani, toţi I 
ştia confirmaţi de către ministrul jnstn 
dnpă recomandarea mnfţinlni,

Art. 31. Aceste tribunale vor fi oom h 
tinte să judece, cn drept de apel la tril l 
nalnl de apel respectiv, toate afacerile di ij 
tre mahometani relative la organizaşi pj 
familiei, la puterea părintească şi marii 
la căsătorii şi divorţ, la tutelă şi mini 
tate şi in general la toate cestinnile c i 
privesc constituirea familiei şi drepturi! 
ce decurg dintr’ănsa. K

Ele vor judeca asemenea cestinnile ft . 
succesiuni ab-intestat sad testamentari» , . 
vor lichida aceste succesiuni dnpă cern ■- 
părţilor.

Art. 32. Apelai coutra sentinţelor 
banalelor de ocoale şi tribunalelor mal 
metane, atât in materie civilă şi com } 
cială, căt şi in materie religioasă, va fi |
2 luni dela comunicarea botărirel.

I I
TITLUL III.

Despre tribunalele de apei 
§ 1. Organissţiunea.

Art. 33. In oraşele Tulcea şi Kiust^ 
gea se înfiinţează căte un tribunal de a■ p — m i  i  i  tcompus din nn preşedinte, don! memla 
nn supleant, nn prim-proenror, cn pte 
curor, nn grefier, unul sad mal mnlteu I 
jntoare şi patra sad mal mulţi aopm 
dnpă cum interesele servicinlni vor cere 

Art.’ 43. Pe Ifirgă tribnnalele de »W ii1* 
se mal in fiinţează, pentru judecarea tutulor i 
afacerilor, afară de magistraţii numiţi dl 
guvern, incă doul membri cari se vor »- 
lege, precum se arată in articolul nrmâtor. 

A rt. 35. Fie-care plasă va delega, odatl

■
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membrilor trib analelor de o - 
111 delegaţi, din care nnol nemn-j 

; li | altoi mosolman. Aceştia vor 
1 leagă, dintre alegătorii notabili 
| j de reşedinţă al tribonalolol de 

ta Lmbril cari vor nrma să fnnc- 
■ 1  lângă acest tribonal. Alegerea 
; ’jl U la reşedinţa tribnnalnlnl de 
L j  lele de 10 şi 11 august ale fie-

« H1 it nemusulmani vor alege nn 
lemusnlman. Cel musulmani un 
musulman.

Iu judeţele a căror popnlaţiu- 
M Iteluaiv nemusnlinană snă mu- 
vl n& cel doi membri aleşi vor ii 

oanî musulmani.
4 i i  membrilor va fi constată prin 

ţjverbal care va fi semnat de 
după care se 'va trămite copie 

51 latelul tribunalului de apel.
'•i . M' mbril aleşi vor intra in func
ţii ită cn începerea anului judecăto
ri vor fi aleşi pe timp de un an, şi 

ii o retribnţinne anuală de 00 
[fiecare, (eatt 6,000 lei turceşti)
33- In ca7. de absenţă a unei mem- 

Hk  • va fi inlocnit cu nn supleant 
5«a de preşedintele tribunalului 
.'intre notabilii aflaţi in oraşul 

[nţă al tribunalului, şi care la a 
fi intrunit cele mai multe voturi. 

®9. Circumscripţinnea tribunalului 
1 din Tulcea coprinde tribunalele de 
felina, Tulcea, Macin şi Babadag. 
Bcscripţinnea tribunalul nl de apel 
ptengea, coprinde tribunalele de 
prşova, Kinetengea, Mangalia, Me- 
KRasova.

■L  Con 
» 0 .  Tn 
iitima ir

l î

fc
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Competinţa şi procedura.
. Tnburalele de apele vor jade- 

instanţă toate apelurile făcute 
Sentinţelor pronunţate de tibnna- 

letane şi cele de ocoale, in pri- 
dtaaţî.

^■41. Ele vor judeca ancă, in prima 
i**|p ustsnţă, toate cauzele ce dnpă 
ordinare sunt de competinţa curţeî 
ir.

•2. Decisiunile tribunalului de apel 
li atacate de căt pe calea recnr- 
casaţie, in termenile şi du| ă for- 

ţevezutfl de legile ordinare.
4 \  Procedura înaintea tribunalu- 
M l, in materie ţi vilă, religioasă fi 

M l va fi aceea a tribunalelor <Sr- 
e judeţe şi a procedural codului 

fe l, cu următoarele modificaţiunl. 
44. Preşedintele tribunalului de 
[dată ce va primi petiţiunea de a- 

face să se înregistreze, va fixa 
in acea zi termenul de infăţ'şare şi, 

.■»(Trei mult dela această dată, grefa 
wţe citaţiunile către părţi.
145. Citaţiunea însoţită de copia 
petiţiune va fi încredinţată apelan- 

are însuşi o va da in primirea in
ii, va lua dovada subserisă de dăn- 

|o va depune la grifa tribunalului 
1, cel puţin cu 10 zile înainte de 
Istă pentru infăţişarea procesului.
1 parte căreia urmează a i se da ci
ta nu va voi aăo primească safi nu 

să subscrie dovada, agentul admi
şi» cel mei apropiat va veni să con- 
iceasta printr'nn procesverbal, pe 
I va încredinţa reclamantului şi care 
jri drept dovadă.

46. Termenul de înfăţişare nu poate 
lung de 40 zile calculat dela data 
fler

I 47. Copiile după decisiunile tribn- 
51 de ape), vor fi inmănate părţilor 

iţjeaşp regfll ca şi citaţiunile.
lud tribunalul de apel Va jo 

şi instanţă fiofecţională de apel, pro
va fi acea prevăzută de codai de 

ftrk penală.
i .19. In materie de crime aafi alte 
jiahî la legea penală, de competinţa 
lăia juraţilor, tnbnnaluide apel va 
|in .cercetarea cauzei după un rochi, 

in scria al primului procuror şi va 
după procedura indicată in sus cî- 

articol.

TITLUL IV.
îtspozifiurii generale ji tranzitorii.

. 50. Toate actele judec4ttbf^ti,’ţire- 
ji toate petiţinnile aafi orl-ce alte 
fe vor prezenta de părţi tribunalelor, 

ă a fi acrise in limb romănă.
. 51. Părţile vor putea fi reprezen- 

aai tute inaiuaintea tribunalelor 
al fie advocaţi.

52. Nimeni no va putea ănaă exer
cit rofsaiunea de «avocat inaintea tri- 

fclor de apel păuă ce mal ăntăifi nu 
^  etilica ministerului de justiţie că in- 

>şte condiţiunile lege! de la 1864,
1

şi nu va obţine un certificat pentru acea
sta. Minieerul justiţiei, eu încuviinţarea 
consiliului de miniştri, (ra |putea refnza 
autorizarea fără a arăta motivele.

Art. 53. Atribuţiunile consiliului de 
disciplină şi dreptul de a aplica pedepsele 
disciplinare prevăzute de art. 13 din legea 
corpului de advocaţi aparţin atăt instan
ţelor judecătoreşti locale, cari se vor pro
nunţa cu drept de recurz către ministerul 
justiţiei, iu termen de 10 zile dela data 
sentinţei eafi a decieiunei, căt şi consiliu
lui de miniştri oare se va pronunţa după 
referatul ministrului de justiţie.

Hotnrîrile date de tribunal in asemenea 
cazuri vor fi, provisoriă «secatorii,

A rt. 54. Toate legile oivile, comerciale, 
penale şi orl-ce alte legi relative la orga
nizaţia şi administraţia justiţiei, ee nn vor 
fi contrarii regulamentului de faţă, vor fi 
aplicabile in tot coprinsul DobrogeT.

Art. 55. Toate afacerile dintre mahome- 
tani prevăzute de art. 31 din acest regu
lament, se vor judeca de către autorităţile 
judecătoreşti competinte, dupe legea mu
sulmană.

Art. 56, Atribuţiunile primarului in pri
vinţa actelor st&ret civile se vor îndeplini, 
intru căt priveşte pe mahometanl, de că
tre fie-care hoge al localităţel, care este 
obligat ca îndată să trămită estractnl cu
venit prim aratul, pentru a se înscrie in 
registrele stărel civile.

Art. 57. Toţi preşedinţii, judecătorii şi 
supleanţii tribunalelor de apel şi de ocoale 
numiţi in puterea acestui regulament, sunt 
inamovibili pe timp de 2 ani.

Dacă in acest interval el vor fi dat pro
be necontestate de capacitate, activitate 
şi bune purtări, el vor putea fi declaraţi 
inamovibili in mod definitiv.

Art, 58. Destituirea acestor magistraţi 
nu ae va putea pronunţa, afară de cazurile 
in cari ea ar fi consecinţa unei condem 
naţiuni penale, decăt pentru faptele nr 
mătoare; vădită rea credinţă, negrigenţă 
culpabilă in îndeplinirea datoriilor, in 
condnită notorie şi imoralitate.

Art, 59. Instanţa disciplinară pentru 
destituirea judecătorilor inamovibili al tri 
banalelor de ocoale, va fi tribunalul de 
apel respectiv, iară pentru membrii ace 
stors, cartea de casaţiune.

Cele-alte pedepse disciplinarii, se vor 
putea aplica de ministrul justiţiei, după 
referatul delegatului şefi special.

Art. 60. Pentru astă singură dată, dre
sarea listelor prevăzute de art. 6 şi urm. se 
va efectua decătre autorităţile administra
tive cu începere de la 15 Decembre a. c., 
iară listele se vor afişa la începutul anu
lui viitor. —  Alegerile vor avea loc: Pen
tru  membrii tribunalelor de ocoale, in zilele 
de In 1 —  2 Fevruarie anului viitor, iar 
pentru membrii tribunalelor de apel in 
zilele Î l — 12 Februarie.

Art. 61. Durata funcţiune! membrilor 
aleşi la începutul punerel in aplicaţinne 
a acestui regulament va fi pănă la 1 iu • 
lia 1880.

Art. 62. Pănă la alegerea membrilor tri- 
bnnalelor de ocoale şi de apel, acestea vor 
pa tea judeca numai ou complectul jude
cătorilor permanenţi sa ii asistaţi de ar
bitri notabili orânduiţi de ministrul jus
tiţiei după recomandaţia delegatului spe
cia).

Art. 63. Uu delegat special al minis
terului de justiţie, în Dobrogea, va fi în
sărcinat ou punerea in lucrare a acestui 
regulament, pănă la definitiva organizare 
şi regulata funcţionare a tntnlor tribuna
lelor instituite printr'ănsul.

El va avea îndatorirea de a supraveghea 
mersul acestor tribunale, a constata lip
surile pe cari practica le va dovedi în 
mecanismul judecătoresc, şi a propune mi
nisterului modificările şi îmbunătăţirile ce 
se vor simţi de trebuinţă.

El va îngriji ca toţi magistraţi să’şi 
îndeplinească on sfinţenie datoria, şi la caz 
de abateri grave, negligenţă, imoralitate 
şi orice alte fapte de natnră a compro
mite demnitatea caracterului de magistrat, 
va raporta ministerului, conchizănd la 
pedeapsa disciplinară ee va crede că tre- 
bne să fie aplicată, alăturând şi orice acte 
de convincţinne sad informaţiune privi
toare la faptele imputate.

Art. 64. Ministerul justiţiei, dnpă ra
portul delegatului eifi special, va putea 
prin regulamente posterioare, oirenlare şi 
instrucţiuni, să complecteze, sa amelioreze 
şi să esplice diepoziţiunile coprinse în 
acest regulament după trebuinţele ce prac
tica va dovedi în careul aplicăre! lui.

Art. 65. Tratamentul delegatului spe
cial şi superior al ministerului, al perso
nalului tribunalelor de apel şi ocoale va 
fi cel prevăzut in statele ce urmează, fără

reţinarile prescrise de legile privitoare la 
pensii şi fără dreptul ce decurge din acele 
reţineri.

STAT.
Delegatul ministerului, 750 salariu pe 

lună şi 750 lei diurnă.

Personalul tribunalelor de apel din Tulcea 
fi Kiustengea.

Pe lună pentru unul
Dn preşedinte l e i ............................... 900
Doi membri l e i ....................................750
Un supleant l e i ................................600
Un prim-procuror l e i .........................750
Uu procuror l e i ..................................500
Un grefier l e i ...................................... 400
Un ajutor al grefierului lei . . .  250 
Şease copişti, din cari 2 la parc. 1. 100
Doi aprozi l e i ......................  50
Un camerier l e ! ....................................50

Personalul tribunalelor de ocoale din 
Tulcea fi Kiudengeg.

Un judecător lei  .......................... 500
Un snpleant l e i ..................................350
Un substitut l e ! ..................................350
Un grefier l e i ......................................250
Trei copişti, din cere unul regiitra-

gi archivar l s l ...........................................100
Un aprod l e i ..........................   50
Un camerier l e i ....................................50

Personalul tribunalelor de ocoale din Sulina, 
Măcin, Babadag, Harsova, Maugalia,

Jiegedit fi PaSova.

Un judecător l e ! ......................   450
Un supleant l e i ..................................350
Un substitut l e i ................................. 350
Un grefier l e i ......................................250
Donl copişti lei ................................ 100
Un aprod l e i . . . .  ...........................50
Un cam erier.............................................50

Art. 66 şi cel din nrmă. — Ministru 
Nostru secretar de Stat la departamental 
justiţiei este însărcinat cn eseentarea a- 
cestul decret.

Dat in Bucureşti, la 11 noembre 1878 
CAROL.

ministru secretar de stat 
la departamentul de justiţie,

Eug. Stătescu. No. 2,499

C R O N I C A

Snntem informaţi că la penitenciarul 
din GinrgiQ, o mulţime de arestau ţ i , sunt 
trataţi mal răfi decăt animalele; el dorm 
pe pămăntul gol neavănd nici paturi, nici 
măcar o rogojină sa fi o pătură cu care 
să’şl acopere corpul. Dacă aceste egomote 
ar fi fondate,* întrebăm pe onorabilul şi 
model oomitet permanent, care trebue să 
aibă cunoştinţa de acest fapt, ce măsuri 
a luat pentru' ameliorarea poziţinnei ace
stor nenorociţi ? Rugăm pe eminenţi mem
bri al comitetului permanent să ne lumi
nez*; s’a adăogat oare de cnrănd vr’nn 
noii articol in regulamentul închisorilor, 
care pravede această pedeapsă, ssfi afi aflat 
d-lor că acel nenorociţi arestanţi sunt din 
opoziţie şi dănşil, de a făcut să li se a- 
plice această pedeapsă doamnă numai pen
tru regimul dela putere?

>Descen tralizarea *
«

Se deschide pe sama ministrului de in
terne un credit suplimentar de lei 3,000f 
la cap. V, § 2, art. 45 din bugetul anu
lui curent, pentru acoperirea ohsltuelilor 
de reparaţiunile necesare a se face peni
tenciarelor centrale.

•
Consiliul judeţului Fălcifi este disolvat. 

*
Reseumptrarea căilor ferate române. Răs

cumpărarea căilor ferate romane s’a anun
ţat în fine zilele acestea, pentru prima 
oară, şi de ziarele guvernamentale, ca un 
fapt îndeplinit intre guvernul romăn şi 
consiliul de supraveghere din Berlin. Re
marcăm însă, cu multă părere de răii, eă 
»Romanul* anunţă acest însemnat fapt în 
nişte termeni şi cu nişte raţionamente, 
care face pe fiecare să creazft că n’ar fi 
vorba de o afacere de cel mai înalt inte
res pentru ţară, ei de o afacere de tri- 
potage. Aceasta iste impresiuuea ce a fă
cut în public revistele »Romănnl* din 
ultimele sale numere. Este de regretat In 
adevăr ca principalul organ al guvernului 
să debnte într'o chestiune atăt de impor
tantă, ca acea ce ne preocupă aci,¡cu o ex
punere de motive atăt de săracă şi atăt 
de puţin la local eL

Răscumpărarea căilor noastre ferate toţi 
am dorit’o şi o dorim atăt din pnntul de 
vedere economic căt şi din punctul de 
vedere politic. Aceasta este o dorinţă a

ţărel asupra căreia numai încape nici o i 
discuţiune. Chestiunea consistă şi să re- 
sumă acum in a se şti, căud şi cum, safi 
In ce condiţiunl şi tn ce timp trebue să 
efectuăm astă răscumpărare.

Guvernul a înoheat o con ven ţin ne cn 
consiliul de Supraveghere din Berlin, şi 
»Romanul*, al cărnl şef-redactor a nego
ciat gi a subscrie astă convenţinne In nu
mele gnv< mulul, gi oare e mal în poziţi- 
une de căt toţi cel alţi profani a cnnosgte 
in amănunt această conveuţiune, tn loc 
d’a desfăşura în faţa ţăre! chestiunea pe 
adevăratul tărîm economic, politic, şi fi
nanciar aşa după cum reclamă natura lu
crului, aruncă de o dată mănuşa conser 
vatorilor şi incepe o Îngrozitoare 1 aptă de 
partid care a nimit lomea întreagă.

O asemenea linie de conduită atăt de 
puţin corectă, n’are de sigur meritul nici 
d’a convinge nici da proba avantagele ce 
rois din faptul ce s’a consumat. Din con
tră, o astfel de ţinută arată slăbiciune şi 
lipsă de curaj, şi slăbiciunea şi lipsa de 
curaj vin de acolo, cănd omul nu înţe
lege şi nu poate să'şi dea bine seamă de 
fapta bună 'gali rea ce a comis.

.Curierul finanţiar*
*

Dreptul, ziar de legislaţinne, doctrină, 
urisprudenţă, economie politică, a reapă 

rut.
»Iată un an şi jumătate de cănd a în

cetat publicarea acestui ziar. O mulţime 
de circonstanţe afi contribuit la aceasta, 
De prisos a le mai enumera! Destul insă 
a fost acest interval pentru a ne convinge 
că lipsa unul asemenea ziar este ds toţi 
simţită.

>Şi cum putea fi altfel ? Dacă am arun
ca ochii acupra diferitelor ziare ce se pu
blică la noi in ţară, am constata că pe 
căt ele dovedesc că pot preocupa pe mulţi 
interesele publice, in diferitele lor ramure, 
tot aşa de mnlt trebue să ’1 intereseze fi 
justiţia, considerată pe de o parte din 
punctul de vedere al intereselor individuale 
ale particularilor pe de alta, ca una din 
bazele fundamentale ele existenţei unei 
societăţi.

»Lipsa ziarului era şi este simţită, mal 
nainte de toţi, de chiar magistraţii noştri 
cei mai laminaţi cari nn se tem pentru 
decisiunile lor de lumina pnblicităţei. Poate 
prea bine cineva să greşească, şi nio! un 
om inteligent nn poate fi care să aibă 
uşoara preşumţinne că este infailibil,—dar 
cel pnţin prin rtapăndirea lamine!, prin 
discnţinnl, se poate descoperi adevărul.

»Lipsa ziarnlnl era şi este simţită şi de 
toţi aceea cari inbesc ştiinţa, cari fără 
nici un fe l de intens personal sail cbiar 
de partid, vor să diseute să lamineze fi 
să se lamineze, să ajungă să fiică cn inoe- 
tnl să dispară răni ignoranţei, care e cel 
mai pernicios pentru o societate.

»Dar jnstiţiabilil ? Dar societatea ? Aci 
interesai exsistenţel anal ziar ca al nostru 
este şi mai simţitor, pentru că e vorba de 
a se priveghia şi face cunoscut modul dis- 
tribairel justiţiei. Dacă legiuitorul a cre/.nt 
că e bună şi necesară publicitatea pentru 
judecarea intereselor particularilor, şi a- 
ceaeta, intre altele, pentrn ouveatul că pu
blicitatea esercitează nn fel de control moral 
foarte puternic asupra judecătorilor, cu căt 
mal mult o publicitate mal întinsă, prin 
ziar, va face să se atingă scopul dorit de 
leglaitor. ,  Press»*.

ţianl de probe de postav de nuanţele eele 
mal delicate şi mal fine; lamina a dat 
acelor probe eoloarea lor naturală cn toate 
gradaţinnile de nuanţe ce le sunt proprie 
zina.

•
Cadoul de nuntă a imperatorulul Germa

niei dat comtesel de Bismark este o brs- 
ţeletă printre arabescurile căreia *e de
semnează nomele de Msria. Cadoul dat 
corniţei ol de Ranzan (bărbatul) este nn 
solitar splentid. Imperatorul a adaos la 
aceste cadouri deă scrisori aotogrsfe, in 
care exprimă dorinţele cele mal cordiale 
pentru fericirea familiei princiare a Bis- 
mareilor.

,Voe. Oovnr.*

ULTIME Ş T I R I

Serviciul dela 26 noembre, 9 ore dim.
Constantiaopol 24 noembre.

Negociările intre Poartă şi corniţele 
Ziehjr pentrn ocnparea Novibazarulo! ur
mează. Poarta ar consimţi, insă mărginind 
dreptnl Austriei de a ţine garnizoane la 
trei punctări din district.

Pesta, 35 noembre.
Corniţele de Chambord a trimis o scri

soare domnului de Mon, deputatul clerical 
a cărui alegere a fost anulată, pentrn al 
felicita de bărbăţia cn care a apărat reli- 
giunea. Corniţele de Chambord zice : (Pen
tru ca Franţa să fie scăpată, trebue ca 
Dnmnezefi să reintre ca stăpăn astfel ea 
•fi să pot domni ca Rege.

Losdra, St noembre.
Un consilifi de miniştri s’a convocat a- 

stăzl in pripă, care a ţinut două ceasuri.

BIBLIOGRAFIE

Lumina electrică. —  Acum câte-va lnnl 
problema ilnminărel prin electricitate ne 
părea aproape de a obţinea o eolnţinne. 
Acnm este încnrcătnră de alegere intre 
nnmesoasele sisteme inventate in Statele- 
Unite in Anglia şi in Francia. La Bru- 
xela, la Londra, la Paris, experienţele se 
urmăresc in prezenţa a o mulţime de in
gineri şi notabilităţt sciinţifice. Lamina 
electrică n fost adoptată in atelierele ar
senalului regal de la Woolwich. S’a decis 
a se cumpăra 100 felinare electrice siste
mul Wedermann pentru Flnshing. In Sue
dia mnnicipalitatea de la Stokolm îşi pro
pune a intrebninţa lamina electrică We
dermann in căte-va mahalale a oraşului.

Aparatul Ini Wedermann s’a experimen
tat la Londra. Cn o maşină de forţă de 
2 cal acest aparat prodnee o snmă de lu
mină ce echivalează on 320 laminări, re- 
părţită intre 10 pliscuri. Inventatorul orede 
că va pntea diviza lamina sa in 500 plis
curi safi şi mal mnlt in aceeaşi rază, şi 
a aprinde şi stinge deodată felinarile ali
mentate de aceeaşi maşină. Lamina este 
strălucitoare şi fixă, ceea ee permite a o 
pnne in sticle transparente. Inventatorul 
ş’a îndreptat aparatul asupra anei coleo-

N. Crcţulcscu. — Anaionia de-a 
criptică. Voi. 1 Osteología, Arthrolo- 
gia, Miologia.

Pentru completarea volumnlnl I a 
acestei Anatomii, mal mijlocind în
târziere cu publicaţiunea intregel 
Miologil, s a crezut avantagios, mal 
cu seamă pentru studenţii in medi
cină, a se pune la dispoziţiunea pu
blicului partea din acest volum pu
blicată pănă acnm, şi care conţine 
Osteología, Arthrologia şi parte din 
Miologie. Va fi lesne in urmă ace
lor cari işl vor fi procurat această 
mare parte din volnmnl I, a şi-lfl 
completa prin restul Miologie!, iada- 
tă-ce va lua sfârşit publicaţiunea el.

Preţul volnmnl o! intreg va fl de 
5 lei, iar a pârţel pănă astăzi pu
blicate 3 lei.

Enrleo CrOCe. — La Romanţa 
davanti alC Europa. Firenze 1878. 
Broşură 8o mare 50 pagine.

Mărie Nizet. —Romămu-~-Boistes 
roumaines. — Volum de lux, ediţie 
medievală, tipărită la Bruxelles.

D. Comşa şi Engen Brote. —
Calendarul bunului econom pe annl 
1879, cu mal mnlte ilnstraşiunl in
tercalate in text.

A ieşit de sub tipar şi se găseşte, 
la librării pe preţ de lefi l\—80, b):

.Soli* şi ,Haben* saü Cestln- 
nea Ovreilor in România, Stbdio 
politic şi social de Ion Slavici.

G. Sion. —■ Optriie principelui 
Cont em ir , tipărite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brănco* 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de un glosariú. Preţul 3 1. n.

Irimia Qfrcă.
bei Române.

Gramatica hm*

Conform notificării a binronlnl principal 
de loterie Isenthal Co. in Hambnrg publi
cată in ziarnl de azi, tragerile loteriei de 
bani germană ee inerp la 11 Decembre a. 
c. Considerând participarea estraordinarede 
care ee bucură această loterie in ţară, cre
dem c i notiţa de faţă e de interes. —Gu
vern ci Hambnrgian garantează că pănă 
aonma pentrn plata eeactă a tu tor căşti- 
gurilor cn toată averea Statalul. Fiindcă 
Jlamburg după cum e cunoscut se enumere 
intre oraşele cele mal bogate din Germa
nia, apoi negreşit că asignranţa ce oferă 
e destul de suficientă, şi putem deel re
comandă pe această loterie de stat os 
solidă.
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C  X J  H  T  I  I

G A L A Ţ I ,  S trad a  D o m n é s c a
CAMAŞl albe şi colorate
CAMAŞl de trico şi flanelă
ISMENE de olandă şi flanelă
GLLECI de vênàtôre şi GILECI de flanelă
CRAVATE, liaute nouveauté
UMBRELE şi MANTALE de plôie
ŞI ORI CE ALTE ARTICOLE de modă.

DEKNE CARE SE EFECTUAZl CU CEA MAÏ MAJRE PROMPTITUDINE

MODERATE
J O S E F  G R Ü 1 V B A U M

F u r n is o r u l  O u r ţ ii
Bucurcscî, Calea Victoriei No. 20. — Galaţi, Strada Dorunéscà.

PRECIURILE

Consiliul de sănătate de la Sânt Peters- 
burg a sutorisat importaţiunea tn Russia 
a Capsulelor lut Guynt cu gudron, atât de 
eficace In caşurile de guturaiurl, catarrhe, 
hronchitâ, phthisia. Două capsule la fie 
care mâncare aduc o repede amelioraţiune. 
Tratamentul costă un preciO neînsemnat, 
ţlece şed cincl-spre-ţlece bani pe di*

Pentru a evita prea numerdsele imita- 
ţiunl. a exige pe fie-care flacon semnătura 
Guyot imprimată tn trei culori.

Capsulele Guyot se găsesc In România la 
mal tute farmaciele.

REVOLVERE. REVOLVERE. REVOLVERE.
PUSCI DE VENAT ETC. ETO-

Peitru anul nod na se pot fa ce mal plăcute 
şi in acel aţi timp mal f  dositdre darur* de rât 
arme, — şi atăt mal molt, dacă c ne-va are ecasie 
a’şl le procura ca p rtar ' in adevăr escepţionale 
şi d o calitate f&rft asemănare.

Marea ndstră manufactură la Provedinţâ, R. I. 
este cunoscută de un curs de ani in tdt& Europa

S Ă P U N

MEDICAL d e  PĂCURA
AL LUI

sc Întrebuinţezi cu succcc sigur do noui ani 
in arma rccomandirel ţi atestatelor a d-lor: 
profesor Dr. Cavaler de ^chroff, profesor 
Heder, Dr. Melicliar şi multor medici ţi a tor 

persóne ca remedii! contra

TUTULOR BÓLELOR ALE PIELEÍ
precum fi contra ntcurăţiret feţei.

Oficialininte lolarît
s. n.La 11 Decembrie a. c.

se Încep tragerile a loteriei de bani Ham- 
burgiană. Mal ecaistft numai 82,500 lose 
trebu ie să cfiţtige. — Pentru pla'a 
esactă a sumelor c&ştigate guvernul ga- 
rantdsă ou t<Stă averea Statului. Căşti- 
g il oel mal maro care e de făcut in 
oaşul cel mal norocos s** urcă la
« 00.000 Lei noi
deosebit d’acoeta mal eunt de c&ţtigat:

pentru escalenta şi superiorii (tea productelor, cari 
te espediaŞă din snoursala r âslrâ de la Liverpool
cu preţurile alăturate mal jos ţi Îs ori oe adresă, 
franco la locuinţă, pentru trămiterea sumei prin 
mandate poştale, bilete de bancă, sad alt-fel In 
in seritorl recomandate (de óre-ce posta englesă 
nu espddiasă mărfuri cari să se p6tă plăti in 
străinătate.)

Fie-care obiect esle însoţit de garanţia ndstră 
pentru doi anî, ţi noi ne ingagem a restitui banii 
plătiţi pentru orl-oe marfâ, oare nu dă oea mal 
deplină satisfacere.

PREŢUL CURENT
Revolvere ou 6 focuri, «ist. Lefaucheux, sculptate 

în eben . . . . .  fr. 6 —
.  > > ,  ,  in ivoriu» 8 —
, , ,  ,  Lefaucheux,

incrustate in ivoriă „ 9  —
,  ,  ,  Buldog, foc central,

In e b e n .................,1 0  —
.  „  » Buldog, foc central,

in ivorifl . . . . ,  12 50 [ 
,  cu 7 focuri, sist. Tmith Weeson,

cu trăgător automatic . . . . .  19 —
, eu 7 focuri, sist. Smith W esson,

ca mărgele ţi argintat . . . . .  20 —
.  eu 7 focuri, sist. 8mith Wesson,

Botenxi, cu trăgător automatic, 
intorcăndu-se intreg fără pedecă, 
cel mal ingenios sistem cunoscut,
eu incrustare de aur................... „ 30 —

Carabină Flobert, de tir pentru Soc etate,
6 mm., aculptată in nuc . . . ,  18.50 

,  Flobert, de tir pentrn socetate,
8 mm. eben . . . . . . . . . .  32. —

Putei de vinal, cu doă ţevi, ţeva de 80 
centim' tre, cal. 10 pănă la 20
(după plac) ................................ .2 8  60

,  duple Lefaucheux etc. etc . . . . .  34. 50 
,  adevărate curele de m >iră, duble

c efataché................ .... 42.50
> duplu Lefaucheux, ţeva 80 cent:m. 

damas Bernard, double clef, sous- 
garde crosse an g lai se , gravare
incrustation................................ .... 87 50

,  duble peacussion centrale, adevă
rate curele Bernard, 2 peded, sist.
BeyUy ă coquille, gravură, siyet 
de chasse ţi filet aur, ă reforage 
Cholee Bore dit Americain (puşca 
cea mal magnifiică oe csistă). „ 122 50

mal ales contra rtiel, pecingcnilor, bubelor 
dulce, puroielor, mătreţa capului ţi a barbet, 
petelor obrazului ţi a trupului, nasului roşiii, 
degerăturel, transpiraţiuuet pidoielor ţi con
tra tntnlor botelor de cap ale copiilor. Mal 
este ţi de recomandat generalmente ca nn 
mijloc purificat v la spălat Dăcă săpunul de 
păcură al lui Berger se tntreăuinţăză tn ge
nere ca mijloc de spălat pe pel'a sănătosă 
seu din când In când in băl, atonei va da 
pelel o fineţă ţi frescheţă estraordinară, pre
cum nu va produce nici nn alt săpun, preser- 
vând de tote bâtele sas enumerate ale pielei.

Preţul unei bucăţi împreună cu des
crierea întrebuinţărel i franc.

Săpunul de păcură al Iul Berger conţine 
40 la sută păcură conc. de lemn, se prepară 
cu mare băgare de semă ţi se deosebeşte forte 
mult de cele-alte săpunuri de păcură aflătore 

astăzi In comerdă

=Spre a se feri de falsificate=
să se c£ră dinadins Săpunul de păcură al Iul 

Berger şi să observe lnvălitnra cea verde 
Depositul general pentru România en gros 

şi en detail In Bucuresd In farmacia la Spe
ranţa a Iul BRUS. Deposite In Brăila» far
macia Hepites; Craiova , farmacia Moess ; 
Focşani: farmacia Linde ; Galaţi ( farmacia 
Curtovits; Iaşi, farmacia Kenya; Ploescl, 
farmacia Schnller. (810—12)

Fie-care armă rate Îmbrăcate eu piele şi ga
rantată pe timp de doi ari.

E. H. ROSENZI & Corn.,
17, Brunswick Street, Liverpool, Angleterre,

A  V I S
închinând chioschiă de la p6rta mare 

a gradinei St. Gbeorghe. Am on6re a aduce 
lacnnoscinţa onor. public; că de la 15 ale 
curentei ’1 puiS într’o esactă funcţionare 
cn tot felului de jurnale şi broşarl românesc!, 
şi mal in nrmă şi cn cele mai principale 
jurnale străine dnpe incorsjarea onor. pu- 
blic.

U n  é t u d i a n t
le roumain et l’allemand, désire se placer 
dans une maison distinguée. Adresse an 
bureau du journal. (423— 2)

France Francrs
I ă ‘ 3331333 6 à 20,000
1 à 166,666 1 â 16,000
1 à 106 666 24 â 13,333
1 ă 80,000 2 â 10,666
1 â 66.666 3 â 8.000
1 â 63,333 31 â 6,666
1 ă 48,000 61 & 5,333
3 & 40,000 4 à 4,000
1 ă 33,333 304 â 2,666
6 b 26,666 3 â 2,000

ete. etc.
In total 42.600 C2 ţtigurl car se trag
In 7 secţiuni de tr îgsrl succc lându-se
repede. Preţul lose or e oficial minte ho-
tarit cea ce s** póte constata din pro-
gramul oficial pe care at&tur' m gratis 
fie-cărel trimiteri de lose. Cine vrea să 
participe la acést& loteriă de binl es- 
traordinare, trebue să trimdţă iu taiote: 
4 0  Lei noi pentru 1 los întreg original 
« 3 4  > » > jumătate los origina1
Î S  » » > un sfert los original
şi primesce atunci pe dată losurile co
mandate originale. După fie-cire tra
gere espediez irdată lista oficială şi su
mele câştigate r6 plătesc Îndată supt 
controlul guvernului. R)g a adresa co
mándele gr .bnic şi directaminte către 
mine.

A- GOLDFARB,
Biroul prii cipal de Loteriă. Hamburg.
CorMpodinţa romPnă. Timp de poet* Intre Borna* 

nia ;i Hamburg 70 de ore.

C. N. STEFANESCU SAVINY
ARCHITECT

E L E V  M E D A L I A T

SCOALE! DE BELLE ARTE DIN PARIS
Membru al Sooietăţe! centrale de arehitecţi din 

Paris şi Bruxelles, etc.
Anunţă că a deschis un atelier de arehitecţi 

sub direcţiunea sa.

Doritorii de a face construcţinni şi a co
manda planuri, sunt rugaţi a se adresa 
Strada Cornetului No. 56, în dosul St. 
Visarion, sau la administraţiunea aci stuî 
4iar.

DH UH Tennln'tă esenţă japoneză, care 
4 y *n U  vindică îndată ori-ce durere de
cap se găsesc« la farmacia d-lui F. Brus 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

CADOURI PENTRU ANUL NOU.
LEŞ GRANDS MAGA8INS DU PRINTEMPS au onore a aduce la 

cunoscinţă, că catalogul lor de crăciun a apărut acuma în limba fran- 
cesă şi germană.

Acest catalog conţine 48 pagini cu nenumerate iluBtraţiunl a diferitelor 
soiuri de jucării, lucruri de aur, pielărie şl articole parisiene cu 
envelopă în Chromolitografle şi se trimite fie-căruia după cerere gratis 
şi franco.

Cererile pentru acest catalog să se trămită către

de la St. 
Gheorghe 

viitor şi 
chair de

acuma Moşia M1AŞ1Â de sus'din districtul 
Vlaşca, plasa Nejlov, având pe dînsa moră, 
case de locuit, magasie şi pătule bune.

Doritorii se vor adresa in Bncnrescl Strada 
Colţeî No. 66.

de la St. 
Gheorghe 
viitor şi 
chiar de

acuma moşia ALBBSCI din districtul Pra
hova, plasa Cricovu, în întindere de 1500 
pogâne Iota arabile având pe dînsa Staţie 

| de irnm de fer, hanuri, magazii, pătule şi 
case de locuit, t6te îu bună stare.

Doritorii se vor adresa în Buc rescî St. 
Colţeî No. 60. (820—5)

G R A N D S  M A G A S I N S  D U  P R I N T E M P S
70, Boulevard Haussmann, în Paris.

C U  K T l/a o  doctor în medicină 
• G . As I L d  şî in chirurgie. Ma-

moşi şi medic specialist pentru búlele de 
copii, dă consultaţii în tote filele de la 3 
până la 5 ore p. m. în strada Colţii No, 14.

S I E O l ’ U  ş, V I N U  de D U S A R T
CU LACTO-PHOSPHATU DE CALCE

Acetic preparafiunt sunlit tingurile care afi srrvitü Modiciloră Spit nie lor ii din Paria
pentru constatarea propriul ă{ Horii rrconatituitore 

AnLi-anemice şi dig est ioc a-la Lacio-Phoaphatulul de calea.

E L L E  C O N V IN E :
Copllloru palltJT ;
R achltlcflor i ;
Fetelor ii tinere cireşe disvoltă; 
Femelllorfl delicate ;
D oicilorj, pentru favorisarea şl îmbo

găţirea laptelui ;
.  Con vftleucen íilorü ;

9 Hr Anilor ă slăbiţi ;

in M aladiile de peptü ; 
in Dlgestinnlle laboriósse ; 
in Inapetencia ;
in tóte m aladiile care se traducá prin 

Slăbiciune şi Perderea forjeloru ; 
in F racturi pentru reconstituirea 6a- 

selorQ ;
in Cicatrisallunea Ránílorú ;

DK posit u lu  o enera lu  : Cassa ORTMAULT et C'*, 8, roe Vivienne, Paris 
In străinătate in principalele Pharmadl.

FER R U LU DOCTORULUI GIRARD
Academia; de Medecinâ din Paris

a constatatü, intr'unù expussú alü lucrări lorù ci din 1872, cà Ferrulù 
doctorala! Girard era singurulú care distrugea cu totulú 

conslipaţiunea şi curarissea in puţinii timpù.
Perderea forţelorâ,
Hysteria,
Irregularităţile Menstrnaţinnei 
Trlnşile

Chlorosa,
Anemia,
Insăricirea Sângelui, 
Durerile de atomacbû
10 Iii fortifică convalescenţii şi persónele d’unù tem paramen Iii debilii 

Depositú in principalele Pharrnacil.

oŞooŞooŞooŞooŞ I

E a u  e t  P o u d re s  d e n t i fr ic e s

I D ®  I P  X  I E  I ? /  Z E
de la facultatea de medic-inn din Paris.

P A R I S  -  8  P L A C E  I D E  L ’ O P E R A  -  P A R I  I 
Se găsosce la toţi farmac'şti, parfumoril şl coaferil.

Medalia de merit decernată Casei Doctorului Pierre şi recompensa cr| 
mal mare obţinntă de dentifrices.

^oţooţooâoOţooţooţooţooţooţooţQQpcxaţooâooţooeooâooâooţooţooŞooţooţooţooţooţooţooţooâ
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P I C A T U R I

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

S A M U E L  T H O M P S O N
Ac ste picături au o putere re constitutivă care le pune in primul reud al descoperii

folositdre. Ele restabilesc puterile pierdute, sau din pricina unul exces de tinereţe,I 
din priciră bâtelor îndelungate. Nici o doftoi ■ nu li se pâte compara intru cât privi 
balele femeeşlî, pierderile, cloroza, pâla albă, noputinfele premature, spermaforea, etc. FJf 
conul 8 franci, Farmacia Gelin, No. 88 rue Bwchechouart, Paris.

In Bucurescl deposit la farmaciile d-lor Bisdorfer, ZQrner ţi Ia d. Ovessa dioghistu

situat în

Turnu-Soverin, Strada Aurelian No. 5
in deplină lucrare, in apropiere de gara calei ferate şi Agenţia vaporelcrl

pe Dunăre, purtând firma

ac. w. t a i  ?3a:;î;a3 33a:a:d 3a
Vânzarea va avoa loc ca bnn de minori înaintea Onorab Tribunal

Mehedinţii Secţia l-a  în <jioa de ,®/1T Decembrie 1878.
Pentrn condiţiunl şi detailiurî a ae vedea la localul fabricator în tóte] 

filele de la 9— 12 diminâţa şi de la 3—7 sera.
(819— 11) Tutorele L. DE BIE. f

Tipografia, Thol A Weiae. Pal tul _iw>în-*


