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(Agenţia Havas)
(3 decemvrie, 4 ore seara)

Bombay, 2 decemvrie.
11a de Ia Knrnm a filent intăin in-

I pentru a lua strâmtoarea Pen var, 
ost respinsă. Aven sa reinceapâ azi

de englezo-indiane, ale căror co- 
,il ernO tiis te  in strâmtoarea Khi- 

1 3  desblocat,
. 1 pal Şir Aii grămădeşte puteri iusem- 

\  ■ Dejalhalabad.
lin a  delà Chetah este silită să sm ăne 
avară operaţiile contra Candaharu- 
cauza rft aii mnrît cămilele intre* 
la transport.

Londra, 2 decemvrie, 
iţnph* anunţă că convenţia au

tor. 7 ia privinţa Bosniei şi Noviba- 
trebne să se fi semnat er! sau azi. 

(8 decern. 9 ore dimin).
Londra, 2 decembre.

lis lă ) . — O telogramă din Lahora 
ă că s’a primit aci o scrisoare a 

|uf. Coprinsul el este neennosent. 
e'e despre atacurile afganilor con- 
iriri'or delà Khiber spre a o relua 
exagerate. Comandantul din Aii— 

fv a  asigura comunicaţia prin trece
re la Khiber.

Pesta, 2 decembre.'
isia financiară a delegaţiei anstriace, 

it propunerea d-luî Herbst, d’a nn 
discutarea proiectului pentru credi- 
rnte spre a se acoperi spesele de 

ia Bosniei şi Erţegovinel pe annl 
dar să se acorde provizoriii, sub ti- 
j spese extraordinare ale armatei 
1879, sama de 15 milioane, 

isia a discutat apoi rapartul asu- 
ţ I »getului ministerului afacerilor stiă- 

mitele Andrassy, criticând acest ra- 
leclară că’l consideră ca nn act de 
• şi ca nn vot de neincredere in 
5® cărora va şti să’şl arate aimţi- 
0 sale constituţionale. Raportul a 
cele din urmă primit de comisie 
[majoritate de 12 votări contra G vo-

(4 decemvrie 9 ore dimineaţa).
Londra, 8 decembre.

bptă înverşunată a avut Ioc ieri toată 
|lp strimtoarea Pciwar. Resultatul este 
Ipscut.

Lahora, 3 decembre, 
ială. — Niciun incident nu s’a pro- 
tazi in strimtoarea Kyber. Nişte ştiri 
ice spun că Gelalabad este deşertat. 

Constantinopol, 3 decembre, 
şi al de reeboitt a osundit pe Suleiman- 
jja cinsprezece ani inchisoare intr’o 
te şi la degradare, 

mis-beiă este numit introducător al 
adorilor,

avea ca rezultat de a compromite 
soarta ţârei şi mal mult de cum este 
deja compromisă, safi pe cătă vreme 
negoţiările pentru înlocuirea celor 
morţi nu vor trece peste cercul par
tidului aşa zis liberal.

Vom aştepta dar in linişte rezul
tatu l crizei in tr’un fel sad in tr’altul 
şi atunci numai vom avea a zice şi 
noi cuvântul roatru.

Astăzi voim a face numai ceea ce 
s’ar putea numi diagnosis crizei mi
nisteriale, fără a ne preocupa dacă 
boala este mortală sa fi cine va 6 
moştenitorul, in caz de moarte.

Spectacolul ce ne este dat a privi 
este, fără îndoială, din cele mal ex
traordinare.

Vedem pa d. Brâtianu dispunând 
in Cameră aproape de unanimitatea 
voturilor, şi de o mare majoritate 
in Senat, ameninţat de a perde o 
bună a treia parte din deputaţi şi 
a râmăne poate in minoritate in Se
nat:

Ce a’a întâm plat oare acum deco
rând care să facă a periclita in tr’un 
mod a tă t  de neaşteptat o poziţiune 
pănă astăzi aşa de strălucită şi aşa 
de puternic întemeiată?

Un mic, foarte mic fapt s’a în
tâm plat ; dar care pentru d. Brâ- 
tianu ce ştie a înţelege semnele pre
vestitoare, are o îngrijitoare insem 
nătate. Acest fapt snnt cele căteva 
alegeri comunale eşite favorabile par- 

| tulului conservator.
Pănă astăzi partidul ce voeşte a 

, fi partidul liberal, dar care in rea
litate este partidul radical, precum 
totdenna l’am numit pentru că’l cu-

BUCUREŞTI
nu 22 noom. (4) decembrie'

impui" s’a abstinut cu desăvăr- 
|g d e  orl-ce reflecţii safi comen- 

asnpra epidemiei ce băntue car 
iBtul Brătiann, şi care a şi sece

rei victime. Am stat şi armăm 
]i netnrbnrnţl in faţa unor certe 

■  «tine pe cătă vreme ele na vor

A

noaştem firea şi tendinţele, partidul 
radical zicem, şi-a îndeplinit veclnica 
chemare, adică distrugere.

In lâuntrn, instrucţiunea publică, 
just'ţia , organizarea comnnală, în
treţinerea căilor de comunicaţie, ve
nitul monopolului tutunurilor, finan
ţele, buna stare economică, şi toate 
celelalte sunt distruse, safi cel puţin 
desorganízate.

In politica din afară, mal avem 
oare trebuinţă de a aminti toate 
faptele ce sunt ăncă aşa de proas
pete in mintea tutulor ?

Toate acestea s’a fi făcnt cu con- 
simţimântnl Adunărilor, şi acolo unde 
miniştrii noştri, in cele interne safi 
in cele externe, veneafi cu fapte îm
plinite, Gamerile, pe lăngă supusa 
înregistrare a acelor fapte, emitea fi 
tot-d’o-dată şi bilurl de încredere 
safi de indemnitate.

Şi astfel d. Brătiann şi cn colegii 
săi urmănd calea lor semănată de 
izbânzi, netedă, fără obstacole, fără 
primejdii şi fără decepţiunl, procla
maţi sus şi tare că ţara este cn 
d lor. Ero fi ponte sinceri. Iş inchi- 
pueail poate serios că calea lor ăl

dace la capitol unde ăl aşteaptă 
coroana triumfătorilor.

Dar eată că de odată, in loc de' 
capitolul visat, li se arată  in zarea 
stănca tarpeiană cn prăpastia el. 
Căci acum s’a schimbat faţa lucru
rilor. Nu mal poate fi vorba, safi 
mal bine, nn mal este loc de a dis
truge; acum este vorba de a clădi, 
de a organiza, şi aici se zdrobeşte 
puterea radicalismului.

Ţara care ’i-a mal văzut la lucru, 
ştie că nu este aceasta meseria lor 
şi un prim avertisment a venit să 
arate d-lul Brătiann că nn ajunge 
de a se bucura de o majoritate or 
căt de numeroasă in camere, pen
tru a putea spera de a avea şi ţara  
cu sine.

Tot odată d. Brătiann simte că 
nu numai instinctul lucrărilor se
rioase de organizare lipeşte parti
dului săfi, dar că’i lipse şte to t odată 
şi capacitatea intelectuală.

Acest simţimănt explică pentruce» 
in toate încercările sale pentru corn- 
plectarea şi reint&rirea cabinetului, 
d. prim-ministru nu a consimţit a 
se despărţi de colegul săfi dela ex
terne.

Nu simpatia safi armonia in ve
deri leagă, de o vreme incoace, pe 
d. Brătianu de d. Cogălniceanu. Cine, 
in adevăr, nn cunoaşte sfăşiările in 
testine ce exista fi intre aceşti doi 
bărbaţi, şi făţişa neincredere mu 
tuală cu care se păzeau unul pe al
tul, intre altele in vremea petrece 
rel lor la Berlin pentru lucrările Con
gresului. Ceea ce face pe d. Brătianu 
a se ţine acum strins legat de d. 
Cogălniceanu este că simte că are 
in acest bărbat aceea ce nu poate 
găsi in jurul săfi, adică o putere in
telectuală, o capacitate.

Asemenea marfă este rară in par
tidul radical şi fericitul proprietar ac
tual nu voeşte a se desface de dânsa 
cu niciun preţ.

Precum am zis’o, ţara, adevârata 
ţa ră , a dat dd-lor Brătianu şi Ro- 
setti un ântâl avertisment. Pentru 
d. Rosetti acest avertisment, intărit 
poate şi prin alte consideraţinnl, l’a 
şi făcut a părăsi fotoliul sâfi. D. 
Brătianu, care şi el a înţeles lec- 
ţiunea, lucrează la înlăturarea peri
colelor cel stafi in perspectivă prin 
fuzionare cu aliaţi vechi safi noul.

Se zice că toate sforţările d-sale 
a fi fost zădarnice şi că to t d-sa re- 
măne însărcinat a purta greutatea 
situaţiunel cu al săi, fără infuziune 
de sănge nou.

Oricum ar fi, noi, acestil dela „Tim
pul", absolut dezinteresaţi in ces- 
tiune , privim cu linişte şi cu răb
dare la criza de care este frământat 
cabinetul, şi avem statornica încre
dere in adevârul zicâtoarel care zice 
că : .fie care păşire pe limba sa pere.“

\  NERUM1R1R1 STATISTIC^

^  Observările pjihUeatrŞTlh coloanele 
ziarului „Timpul" asupra recensă- 
mântului sevirşit estimp in Bucu
reşti nfi îndemnat pre dd. I. Em. 
Petre seu, şeful div, compt. comunale 
şi conducâtornl lucrărilor de recen
sământ, să ne nee mal multe lămu
riri, care de asemenea au fost pu
blicate in acest ziar.

Trebnie să mărturisim, că cele 
mal multe din lămuririle ce ni s’afi 
dat sunt preţioase, fiind-că privesc 
fapte, pe care trebue să le cunoa
ştem spre a putea judeca despre va- 
loaroa cifrelor resultate din recen
sământ. Cu părere de răfi a trebuit 
insă să vedem, că d, Petrescu a dat 
observărilor noastre un înţeles cam 
personal, respunzându-ne ca la nişte 
oameni, care ar fi având intenţia 
de a pune îndeosebi meritele d-sale 
in disenţie.

Revenind dar’ asupra cestiumT, 
trebue să declarăm, că nu voim să 
atingem pe nimeni, ci singura noa
stră  dorinţă este de a face să se 
lămurească cestiunile de interes sta
tistic, pe care nu le găsim îndestul 
de lămurite in recensământul s vir- 
şit estimp in capitală. Scopul no
stru nu e de a strica ori de a dre
ge ceea ce s’a făcut in capitală, ci 
de a convinge pe alţii că nu e bine 
să se urmeze in viitor, precum s’a 
urmat astâ-dată.

Vom pune in discuţiune cn deo
sebire trei puncte: 1) Planul gene
ral, 2) Proporţia intre secsnri şi 3) 
cifrele de virstă.

Plannl general.
Domnul I. Em. Petrescu ne spune, 

că planul recensământului sevirşit 
estimp in capitală uu a fost urzit 
de consiliul comunal, ci afi fost luate 
drept puncte de plecare bazele for
mulate de reposatul Marţianu, cn 
oare-care modificări cerute de sta
diul mal modern al statistice!.

Această procederé e greşită.
Cănd noi, in cnrsnl observărilor 

noastre, am vorbit despre Marţiană, 
nu puteam inţelege pe Marţianu, ca 
om, care ştie să conducă o lucrare 
statistică, de oarr-ce pentru aseme
nea lacrare nu se cere un deosebit 
talent, ci numai şi numai dorinţa 
de a şti adevârul, iubirea de muncă 
şi deprinderea discipline!; am inţe- 
les pe Marţianu, ca pe un om, care 
ne deduse dovezi despre vederile 
sale sociale şi economice şl care ne 
încredinţase că a găndit despre s ta 
rea de lucruri in mijlocul căreia se 
afla şi ştia să formuleze întrebări 
privitoare la această stare de lu
cruri.

Omul cu vederi economice şi so
ciale priveşte mereu impregiurul săfi

şi meren Îşi pune întrebări, la care 
numai un recensământ bine făcut ii 
poate respunde. Şi, drept vorbind, 
aceste intrebări nu le pune omnl, 
ci ele se pun ănsele in virtutea stării 
de lucruri, şi omul, care şi-a dat 
seamă despre starea de lucruri, se 
mărgineşte a le constata şi a le da 
o formulare potrivită cu trebuinţele 
şi cu vederile secietăţil.

înţelegem că Marţianu cucoştea 
starea de lucruri de la anul 1859, 
ştia să constate intrebările ce se 
iveau in acea stare de lucruri şi 
pntea să formuleze aceste intrebări 
potrivit cn vederile timpului săfi.

De la 1859 pănă la 1878 starea 
de lncrurl şi vederile societăţii s’afi 
schimbat insă ; alte intrebări se pan 
astăzi şi alta trebne să fie formularea 
lor. De oarece M arţiană nn putea 
să formuleze intrebările potrivit cu 
o stare de lncrarl şi cn nişte ve
deri sociale pe care nu pntea să le 
prevază, este greşit a lua drept 
puncte de plecare bazele formulate 
de dânsul, ci voind să facem nn re
censământ, înainte de toate trebue 
să ne dăm noi ânşine seamă des
pre starea de lucruri faţă cu care 
ne aflăm şi să ne întrebăm, care 
anume sunt datele generale şi spe
ciale, pe care trebue să le avem, 
pentru ca să ne putem lămuri po
triv it cn trebuinţele momentului.

Consilinl comunal al Capitalei nu 
şi-a pus această întrebare şi pentru 
aceea intregul recensământ a rămas 
o lucrare mecanică de foarte puţin 
folos statistic.

Bazele formulate de reposatul Mar- 
tianu sunt bune, nnmal pe cât ele 
privesc raporturi sociale, care afi 
remas neschimbate pănă in zilele 
noastre.

AceaşI valoare o afi şi modifică
rile făcute potrivit cu cererile con
greselor statistice.

Sunt raporturi sociale comune tu 
tulor societăţilor organizate; con
gresele statistice nu se pot ocupa 
de căt de aceste raporturi şi numai 
pentru aceste, bazele formulate de 
dănsele, pot să fie bone. Când insă 
in România să face o statistică, ca 
trebue să fie românească, adică o 
statistică, ce răspunde Ia intrebările 
ce să pun îndeosebi in viaţa popo
rului român.

Din nenorocire in toate cele ce 
s’afi făcut până acum in România, 
firea deosebită a poporului şi rapor
turile sociale in deosebi româneşti 
afi fost nesocotite. Un singur lucra 
neimportat avem, Dorobanţii, şi a- 
cesta e cel mal bun dintre toate. 
Acest exemplu ar trebui să ne în
demne a nu mal face nimic îna
inte de a ne fi dat seamă despre 
starea de lucruri faţă cu care ne 
aflăm. In deosebi statistica este o
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lucrare zâdarnicâ, dacă ea nu cores-1 
punde cu starea societăţii asupra C&-J 
reia s’a făcut.

Fără îndoială sunt raporturi so
ciale, economice şi administrativei

garanţie despre esactitatea ţlfrei 
ovreilor.

Dar să presupunem, că ţifra ovrei 
lor e esactă şi că in adevăr numă
rul ovreilor din B ucureşti nu e de

neschimbate*şi pe aceste le poate! c¿t; ,]e 20 749 stifl te.
lămuri şi o statistică făcută ca cea 
din Bucureşti; foloasele administra
tive ale unei esemenea lucrări, fă 
cută cu destulă exactitate pot să fie 
m ari; dar atăt nu e destul.

In cursul observărilor noastre ne
am dat pe faţă părerea de réfl, cu 
care a trebuit să vedem, că recen
sământul nu ne lămureşte asupra 
Gestiunilor topografice şi etnografice 
privitoare la populaţia Bucureştilor

D. Petrescu responde că o lucrare 
atăt de amănunţită nu se putea face,

Trebuie să mărturisim, că acest 
respuns ne pare cu totul straniii.

Chiar congresul statistic cere, ca 
fie care locuitor să fie notat cu co
muna , in care s’a născut, cu pro
vincia, in care se afiă această co
mună şi cu timpul de cănd petrece 
in comuna recensământului. Noi nu 
ceream afară de asta decăt să i se 
mal noteze şi naţ;onalitatea.

Pentru-ce oare toate aceste ar fi 
peste putinţă? şi cum un congres 
cere lucruri, care nu se pot face ?
— Aceasta nu o putem inţplege. 

Lucrul e mal greii; fără îndoială;
dar el se poate face numai dacă să 
iafi toate măsurile cuvenite şi dacă 
nu lipseşte iubirea de muncă şi do
rinţa de a şti adevărul. Recunoa
ştem, că consiliu] comunal nu a 
luat măsurile pe care trebuia să le 
iea şi nu a dat organelor insărci- 
nate mijloacele, de care aveaü tre
buinţă spre a putea face un lucu 
bun : o recunoaştem aceasta şi mu- 
străm pe consiliul comunal. — Dar
— lucrul e cu putinţă.

Mai spune d. Petrescu că mer
gând mai departe cn dorinţele ex
primate de noi, ar trebui să se no
teze şi oltenii, moldovenii, dobro
genii şi aşa mai departe.— Se înţe
lege că trebue să fie notaţi; cu deo
sebire trebue să fie notaţi.

E destul ca un om cu judecată 
să stea trei zile in Bucureşti pen
tru ca să înţeleagă, că cel mai im
portant şi mai folositor element, 
oare-cum arteriile Bucureştilor, sunt 
aşa numiţii .Olteni safi Precupc-ţi*, 
şi este un lucru foarte straniü a 
vedea, cum primăria capitalei nu in- 
ţnlege importanţa de a şti, câţi a- 
semenea oameni uunt in Bucureşti, 
de unde vin şi ce se alege de dânşii. 
Dela nimic viitorul capitalei nu a- 
tărnâ mal mult, decăt dela sporul 
acestor oameni deştepţi şi harnici; 
cu toate aceste ei, pentru consiliul 
comunal, nu aú nici o importanţă.

D. Petrpscu ne spune in sfârşit, 
că scopul consiliului comunal era cu 
deosebire acela, de a şti numărul 
ovreilor.

Acest scop e vrednic de toată 
lauda.

Ştie insă consiliul comunal că nu 
e nimic mal greü decât a număra 
pe ovn l ? In Austria, unde serviciul 
statistic s’a întemeiat âncâ pe la 
începutul veacului XVIII şi unde o 
greşală in cărţile stării civile e pe
depsită cu 20 ani inchisoare, in 
Austria nici până astăzi nu s’a pu
tu t constata cu destulă esactitate 
numărul ovreilor. începând dela a- 
nul 1873 trei ani de-a rândul, ces 
tiunea s’a deubâtut mereü prin par
lamente şi s’a discutat prin ziare, 
fără ca să fi putut fi resolvatâ, căci 
ovreii afi o credinţă vechiâ, care zice, 
că, dacă neamul lui Israil va fi nu
mărat, are să paţâ mari nenorociri. 
Astfel mimai măsnrile cu totul extra
ordinare pot să oe dea oar -car»

E oare această cifră tot ceea ce 
trebue să ştim ? E oar.* indiferent a 
şti, mai ales aceşti ovrei de unde 
vin şi decând petrec in ţară? e in
diferent a ş t i , căţl dintre dânşii 
sânt .parşivi* şi căţl oameni cu 
stare ?

Tabela f. de pe pagina 85 ne a- 
ratâ, că dintre aceşti ovrei 1609 
sunt in clasa profesiunilor libere, 
8617 in acea a comercianţilor, 5421 
in acea a industriaşilor şi 2032 in 
acea a oamenilor fără de profe
siune.

Adecă maioritatea desăvirşitâ a 
ovreilor sunt nuguţâtori şi meşte
şugari.

Alte anumite tabele speciale ne 
arată, care anume sunt ramurile de 
comerciâ şi meşteşugâriile, pe care 
şi le-aâ ales ovreii.

Toate aceste sunt date preţioas 
ale căror exactitate e greu a se pune 
la indoialâ; dară ele nu ne satisfac, 
Pentru-ca ştiinţa să ne fie deplină 
mal ales la ovreii, care sunt un fac
tor cu deosebire economic, ar mai 
trebui să ştim şi raporturile de a 
vere. Sunt in clasa comercianţilor 
cu totul 27,110 suflete; pentru-ca 
să putem judeca drept, or trebui să 
ştim, cam ce reprezenta Jie-care din
tre aceste suflete. In această clasă 
găsim pe băcanul din mahala pus 
de o potrivă cu băcanul din centrul 
oraşului şi cu banchierul milionar. 
Trebuia deci să dorim a cunoaşte 
mai de aproape valoarea economică 
a fie cărui suflet.

Aceasta nu e apoi un lucru, care 
nu se putea face, de oare ce la Pri
mărie trebue să se ş tie , câte case 
sunt in mâna ovreilor, ce venit re- 
prezentâ aceste case, câtă patentă 
plătesc ovreii şi ce capital de veni
turi representâ această patentă.

Nu credem de cuvinţă a intra in 
alte detaiuri, de oare-ce scopul nu 
ne este decât a arăta, in mâna cn 
rezultatele recensământului sevirşit 
in capitală, că recensământul gene
ral, ce e a se face la anul 1880 
nu va fi de nici un folos practie, 
dacă se va face to t ca acesta de 
acum.

Ori unde s’ar face vre-un recesă- 
mânt in România, nu trebue să per- 
dem din vedere,că pământul românesc 
in toate vremile a fost un câmp 
deschis pentru năvălirile popoarelor 
şi că şi astâ-zi oamenii vin meretî 
din toate părţile şi se aşează asu
pra acestui pământ. Mai ales in Ro
mânia dar statistica trebue să ne 
arate, de unde vin oamenii, de ce 
naţionalitate snnt, de cănd petrec in 
ţară şi care e starea economică in 
care se află. Pentru acea recensă
mântul trebue să ne înfăţişeze po
pulaţia şi in tabele grupate după 
naţionalitate, lucru, cire in ţerile 
apusene ar fi de prisos. înţelegem, 
ca in fran ţa, Germania, Euglitera 
ori Italia deosebirile de naţionalitate 
să fie trecute cu vederea; la noi in
se, uude in toate vremile o mare 
parte a puterilor naţionale s’a con
sumat in luptă cu elementele stre
ine şi unde chiar şi astă-zi cuvân
tul .strein* are un înţeles foarte 
aspru, giupârile după naţionalitate 
sunt neapărate.

Mal eurând ori mai tărziă trebue 
să se facă in România un recensă
mânt general: dacă se va face, tre
bue să se facă potrivit cu starea 
du lucruri, faţă cu care ne aflăm,

earâ nu pe 
alte ţâri, in care 
stare de lucruri.

bazele acceptate in  sirgninţă a însufleţit pe aceet nobil jone, 
cu totul altă care n trebuit să se despartă de lntne in 

I floarea vieţii sale.

C R O N I C A  

t Ilación Muntean.

.Ojten" din Viena scrie următoarele: 
Un brav ofiţer s’a înmormântat aci, an 

ofiţer care ş’a adns moartea din deşertate 
cămpnri de bătaie ale Bosniei. Ilarion 
Manteann, nn romăn din Bucovina, a săn- 
gerat pentrn eliberarea slavilor de sob jn- 
gnl turcesc, intocmai ca şi fraţii săi de 
dincolo de CarpnţT, cari alătorea cn Rn- 
sia ş’aQ vărsat nobilnl sănge pentrn eman
ciparea bulgarilor. Să nn nite slavii, că 
pentrn dânşii romanii au Inptat cn cre
dinţă, bărbăţie şi neinten sare, şi cn recu
noştinţă să răsplătească românilor, căci re
cunoştinţa este o virtute şi in viaţa po
poarelor. înmormântarea Ini Ilarion Man
teann s'a desvoltat in adevăr grandios. Co
lonia românească din Viena prin cel mal 
de fronte reprezentanţi al sei invită pe 
toată tinerimea dela şcolile inalte, care se 
şi prezenta spre a face camaradului el nl- 
timol onor. Un frate infrănt de dnrere, 
profesor gimnasial in Snceava, urma trist 
coşcingnlnl.

Ilarion Manteann, născut in Valea Seacă 
in Bocovina la 30 Innifi 1850, ca fiă al 
preotului gr. or. Daniil Monteann din Va> 
lea Seacă, la anul 1862 intră in gimnasin 
din Snceava şi absolvi stndiile la anal 
1869/70 depnnSnd esamennl de maturitate 
Ca o diligenţă deosebită stndift in acel 
timp istoria şi geografia, apoi limbele mo
derne (fraceză şi italiană!, stenografia şi 
mnzica, din cari stndil totd'auna şi-a efiş 
tigat deosebita mulţumire a înveţetorilor 
săi. Totnşl deocamdată se hotări a se de 
dica studiilor teologice.

In anal 1874 absolvă ştndiile teologice 
la facultatea din Cernăuţi cn succes stră' 
Incit. Pe lăngă aceste cultiva mere fi stu 
diile sule de predilecţiune. Din tinereţe 
avea o aplecare deosebită şi cătră cariera 
militară. Dapă absolvarea stndielor gim 
naziali intră ca voluntar in armrtă. Deo
camdată insă nn pntn satisface îndatori
rilor sale, termină stndiile teologice. Abia 
acum era să i se deschidă calea pentrn 
aplecările şi stndiile sale de predilecţiune.
La anal 1874 veni la Viena, se înscrise 
ca ascultător ordinar la facultatea filoso
fică. Pară amânare se supuse îndatoririlor 
de voluntar şi dopa un an de servicii! do
bândi rangul de ofiţer.

Totodată la nni versitat9 stadia cu zel 
estraordinar limbele moderne şi istoria, 
dar şi afară de universitate, cn deosebire 
n reuniunile studenţilor, desvolta o vie 

activitate prin care 'şi căştigă o mulţime 
nenumărată de amici.

In timpnl universitar coincid deosebite 
călătorii in străinătate, anume in Italia, 
idealul visurilor Ini, nude a cercetat ce
tăţile mai însemnate din Italia de sus şi 
de jos şi se urca pe Vesnv. In patrie pe
trecu da repeţite ori in deosebite părţi 

in Austria de sas şi de jos (Ischl) apoi 
iu Moravia, Silesia, Tirol, Ungarie de 

nde peste Serbia călători prin Romania, 
in a cărei capitală făcn cunoştinţă şi pe
trecu cn diferiţi bărbaţi de ştiinţă. Espo- 
siţia universală din 1878 a influenţat mult 
asupra lui, căci de aci 'şi făcu planul, să 
ntreprinză o călătorie mal lângă in Franţa 

şi totodată să cerceteze espoziţia aniver
sată. Pregătirile spre acest scop eraţi fă- 
ente, cănd evenimentele din urmă ’I che
mară pe cămpnl de rezbel io Bosnia. C a. 
bacnrie se snpuse ostenelelor nespuse ale 

ces tel espediţinni, dapă cnm se vede a- 
acensta din toate corespondenţele Ini.

In 19 septembre, divisinnra Vecsey, la 
care aparţinea reposatnl (el a fost in al 
41 regim, de infanterie, baron Kellner) 
avea să opereze spre Senkovic. In 21 di
mineaţa divisinnea dete peste inamic. 
Brigada König (regim. 41 şi 37) la incon- 
nrarea inimicului a fost cu deosebire ac

tivă. Lnpta începuse la 5 şi jnm. ore di
mineaţa. Pe la 10 şi jnm. ore reposatnl, 
prin nn glonţ care străbătu prin partea 
de sus a pioiornlui stâng, prin pănteca 
pană in partea de sns a piciorului drept, 
ta greii rănit şi das la Seraievo. De aci 
fa transportat la Viena şi predat îngriji— 
roi călugăriţelor miserioordiane, unde muri 
n 16 1. c. la 3 şi jumătate ore dimineaţa 

in presenţa frate] ni săO.
Ce priveşte limbile, el ştia perfect romă- 

neşte (ca limbă maternă), nemţeşte, fran
ţuzeşte, italieneşte, englezeşte şi in parte 
limba malorosiană şi cea polonă. O mare

Rubla de argint calam itate publică 
in Romăn ia.

Un bărbat foarte versat in materii de 
finanţe, a adresat »Coriernlnl Financiar* 
următoarea interesantă epistolă:

D-le director al > Curierului Financiar *,
Nu se poate studia îndestul ori-ce ces- 

tiune care, de aproape saU de departe, a 
tinge finan cele nnei ţări. Observaţinnl 
foarte drepte asupra pericolului inporta- 
ţinnet rnblei in Romanía nu apărat in 
Nr. 41, 42 şi 43 al ziarnlni d-voastră ,Cu 
riernl Financiar*. Am crezut că n’ar fi 
inntil d’a resuma aceea ce a’ţi scris asu
pra acestei cestinni la cara eml permit a 
adăoga şi eu căteva reflecsinnl.

In şedinţa Camerei dala Vis maiu 1877, 
d. loan Brătiann, preşedintele consiliului 
de miniştri, zicea că să dea Dumnezeii să 
remănă multe rable in ţară şi să nn ne 
preocupăm de valoarea lor. Astă ragă a 
preşedintelui consiliului de miniştri, a fost 
pe larg ascultată : 120 mii. fr. aü rămas 
dela ruşi in Romănia. Acest rezultat e in 
diferite moduri interpretat. Imensa mojo- 
ritate ar vedea in ele prosperitatea ţârei; 
cel alţi, spirite cugetătoare, găsesc certi
tudinea nnei pertnrbaţinni inevitabile in 
afacerile comerciale, pentrn envâatnl că 
rabla de argint nn poete fi nn mijloc de 
schimb de căt in Romănia. Nici Earopa 
nici Asia nn voeşte s’o primească ca mo 
n etă; Rusia chiar, lucru straniii, opreşte 
importaţinnea ei in diversele gubernii ale 
vaatului şefi imperii!. Ca ocazionea disen- 
tărei in Cameră asnpra valoare! legale a 
rablei in Romănia, deputaţii Hol ban, Ghics 
şi Mantn aii vorbit limbaginl oamenilor 
competinţi iu materie şi aQ demonstrat 
că rabla de argint nevalorăod in Earopa 
decăt 3 fr. 50 b., ţara se va găsi in scurt 
timp in faţa unei sitnaţinnî dificile, dacă 
valoarea ei ar fi superioară aceleia accep
tate de cele alte ţâri ale Europei. Camera 
respinse propunerea acestor d-ni depntaţl 
fondată pe logice considerante. Fete de re
gretat că aceşti domni n’aQ mai putut 
adăoga că in 1875 Banca de stat din Pe- 
tersbnrg făcuse o declara ţi une că nniuni 
primea monettle rase contra bărtieldecăt 
cn n rmătoarele condiţiuni :

Va Imperial a rable 5,75 cop.
1 Rublă de argint metal a 1,04 hărtie.
De unde rezultă că chiar Banca de stat 

estima rabla cn 3 fr. 72 centime.
Nn amintesc de căt ca memorie decla

raţi unea ministrului preşedinte in Cameră 
3 rabla avea un titlu de ##0/iooo, şi prin 

conseqnenţă o valoare de 4 franci. Căt 
despre rezultatele analisei făcute de d 
B rnath, ea este atăt de inesactă i i  căt 
ne face să ne îndoim de cunoştinţele sale 
chimice, dacă n’aş fi încredinţat că numai 
eroarea este reznltatnl imperfecţiune! nti- 
lngiuluT. Afirm dar împreună cn d-voastră,
-!e director, că titlul rablei este 868/iooo 

iar nu de ,00/iooo.
Admiţând insă cn preşedintele consiliului, 

că titlul rublei este de 900/iooo, poate 
oare să ne demonstre d. preşedinte că im- 
portaţiunea acestei monede nn va deveni 
in curănd nn obiect de pertnrbaţiune in 
afacerile comerciale ?

Scăderea argintului in toate pieţele Eu
ropei este nn fapt indiscutabil. Guvernul 
ca şi lomea de finanţe se ocnp de grava 
chestiune a monometalismnlni de aur pro
vocată do scădereă considerabilă a meta
nia! alb.

Congresul monetar al nniunel latine, care 
'şi-a terminat lucrările de vr'o căteva zile. 
a luat hotărârea d’a inc ta baterea argin
tului metal din cauza marel sala scăderi.

Euglitera se preocupă in acest moment 
a introduce in Indii etalonul dj aur in 
locnl celnl da argint. Se zice că ea va 
instala nn botei de monote la Hong-Kong 
in scopnl de a bate o monetă ds comerţ 
specială de argint, destinată a face conca- 
renţâ dolarilor americani, a căror circu
laţie e aşa de mare in China, şi a izgo
nit atăt de mnlt din Orient piastrul Me
xican.

Germania continuă a vinde pe piaţa 
Londrei marile sale Stock ari de vechi mo
nede, ceea-ce natnral influenţează totdenna 
cursurile.

America singură, prevăzând imensul râfi 
ce poate produce in marea prodncţinne a 
argintului sistemul monometal, se vede si
lită de a se face campionul sâQ păstrând 
nn numai etalonul dobla, dar anunţând încă 
lnmel de (1 nance cnm că cumpără acest 
metal cu */< a 1. 70 mal sus de căt cota 
Londrei.

Această scă Iere, o recunoaştem, ( 
să adacă nici o lovire valoare! r 
indigene care nn intrecn totalul s 
cesarie schimburilor ce pot avea 
cetăţeni aceleaşi ţâri Dar, dacă <jt 
vârât că argintai alb romăn nn J  
depreciat, nn este tot ast-fel şi cil 
de argint acceptate fără nici o ii 
cn nn preţ mai pre sns de valosl 
Nn se poate face cn ele altă intre |  
de căt a le topi pentrn a fabrica I  
afară nnmai dacă Ministrul nostif 
nance, d. Cămpineann, nn va pref 
trimeată la Hong-Kong.

Gnvernnl romăn trebne să rep 
mai iote această greşală economica, f 
cn primirea robiei in Romănia Ar 
lat că ea a costat dejt pe ţară păi 
zi cam vre-o 20 a 25 milioane fra 
mai din diferenţe de corsari. La i 
perderé mai putem adăoga şi conţi 
nea de 2% din deprecierea monete. ' 
gint contra anraloi pe care come 
o adaogă la preţnl mărfurilor.

Statistica ne demonstra că cifra 
taţiunel in Romănia era in 1875 ţ t  
milioane franci. 2°/« din această sutil 
4,920,000 franci care se poate uda 
contribnţinne annală.

Termin această epistolă, Dotnnn I 
rector, făcănd o ragă contrarie aci 
d. Preşedinte al Consiliata! de Mtniş 
căt mal inte să nnmai remăe nici 
blă in Romănia, şi să ne d<baraşi 
astă sorginte de avnţie atăt de set 
rita de d. Ion Brătiaen, Primai |  
ministra. P . J

A. S. R. Domnul a primit nj 
toarea depeşe din Tulcea :

Tnlcca, 18 uoembre, I €, 

Prea Înălţa e Doamne,

Drapelul oşteanului romăn, j 
minat de flori, fâlfăe mândru 
noi. L’am salutat cn iubire şi b 
tament, şi iuimele noastre trei 
de lacrimi de bucurie, căci jij 
vedem simbolul civilizaţiunel 
Alteţa Ta Regală, marele cl 
al vitezei oaste remăne, seral 
nona provincie Regală. De 
înainte începe o viaţă nonă 
noi. Vom privi dar cu incredj 
iubire in viitor, uitând treent 
dicâm rugi călduroase către 
Pntintele pentru ca să bine 4 
teze opera românismului din§ 
de Dunăre şi depunem la picioj 
Alteţei Tale Regale simţiuien ie 
noastre de iubire şi fidelitatejj

Dumnezeu să aibă in sănj^tt 
pază pe Alteţa Ta Regală!

Dumnezeü să protejeze pe di| 
Augusta noastră Suverană!

Damnezeü să ţie putere ost| 
nostru!

Colonia Ramănă : Mibail Petrescu, IE 
niitrin, Em. Popovic!, V. Sotirescn? 
Creţoin, M. Sotirescn, V. Nedelcn, Vt  
mitresen. G. Bnrgelea, T. E 
roviol, I. Plengu.

Colonia Bulgară : D. Todorof, .. _  
soni, S. Teodorof, P. Havesof, P. Trtj 
rof, R. Gradinarof, B. Lnzarof, G. Gtfj'

Colonia Greacă : U. Karavia, Em. (TI 
Epaminondas, U. Liciardopnlos, M. Cj 
zsos, A. Valasogln;

Colonia Rusa : Dimitrie Rndriovtof, 
tro Mihailoff, P. Adolfof, Dimitrie 
Ihof, V. Timofeî, V. Grigoroff.

Colonia Musulmană : Idat Efendi, 
met Zari-Efendi, Usein-Efend 
fendi, Ismail-Efendi.

Colonia Armeană : Âdavetian 
bfltian, H. Parserian, Hagi Agap Parse 
Simon Melalcon, Atikmos Raftian.

Colonia Israelită : Melman, Ch. I 
stein, Â. Bergit.au, G. Grünbarg, A. 
man. M. Znckerman, M. Horovitz.

(Urmează încă 500 iscăli tari.)

N'edelcu, V, 
Eaache, P§

dorof, I. C
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I
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J k
Ministerul afacerilor străine a p r in ®  

la d. prim-delegat romăn la Talcea , j 
mătonrea telegramă:

Astăzi, sămbătă, la 12 ore din zi, d| 
sânţi rea apelor la malnl Dunărei ,1 
mata noastră a intrat in oraş, nndfl 
strada Babaci, a defilat pe d in a in tea S t]  
nernlnlni Anglieleson, cn steagurile iiOT i M 
dobite de cnnnnl de flori, oferite do offl 
doamnele din Tulcea, şi cn arări entusw 
din partea popnlaţinnei. N. Ca/argm

Infamia admhiislrafiunel flăcăului. — 8* 
aoest titlu, * Curierul da Bacău, scris 01 
mătonrele:

Nimic nu mal este cruţat sub sdinin



N
O  lunea d-luî prefect Villner ; vaudalia-
* ţ f  ajuns la calme, neonestitatea e o 

ere de toate zilele şi depravarea e 
il de a funcţiona.
ii foaea băcăoană comnnicS plSuge
nul soldat, elitră Prefectură, din care 
im următoarele :
însemnatul Ianuş BSlaşa, (dorobanţ 

14-lea, compania a S-a, domiciliat 
muna Răcăci un i i ; aduc prin aceasta 
uoştinţa d-voastră următoarele im

i g r ă r i  :
x ! anul trecut după cum cunoaşteţi,

• < ■ noastră pornind resboitt contra duş- 
■. V lor el, ne-aă adunat pe toţi ancă de 
D,. ^ imărie 1877 şi astfol am fost nevoit

I las casa, masx, plugul, părinţii, ne- 
i AU şi un copil mic, fără de a avea răgaz 

k V I iafi zioa bună de la dănşil.
HI riecănd atunci am făcut aceea ce mi 
*1$ l irdonat de şefii mei, pănă cănd sosi 
tţ |aa ca să trecem Dunărei, Cănd sosi

Î timp fericit pentru noi, inima mea 
cepnt puţin a se găudi la bătrănit 
părinţi a căror sprijin era nn alt 

a al meii, şi pe care soarta M făcu să 
soldat ca şi mine; şi lx nevasta ca 

cari remăsese fără nici un ajutor 
j nici o avere. M'am măngăiat insă 
i că, guvernul au luat măsuri de a 

de familiale noastre, 
m scăpat sănătos şi nevătămat. In 

K trecută ni saă dat drumul pe la ca- 
noastre, ajangănd şi eS in comuna 

£ rai-im imbraţoşat nevasta, copilei,

(ţiî şi iuainte de toate am fooepnt a 
ta pe soaţa mea de suferinţele ce aU 
rat din cauza lipsei de cele trabni- 
! pentru hrana sa. Car/ml fu insă 
ras, cănd soţia mea plăngănd aü in- 
t a1 mi spune alătea, incăt nn am pu- 
respnnde alta de cat să plăng şi eS 
ilila el!...
lată insă d-le prefect, pricina celor 
m’afi făcut se simt durerea in inima

»In acel timp veni la dănsa fiul căr- 
oinmarnlnl Oh. Cojoc, spnind să meargă 
la d. subprefect că o cheamă numai 
de cat, dar ea nn aii voit; apoi seara 
veni chiar an vafăjel cercând a o lua cu pu - 
rea; veni mal pe nrmă şi cărei mar al Qh. 
Cojoc »rugăud’o să meargă căci d. sub
prefect 81 plăteşte*, ea de frică incuind 
uşa pe dinăuntru n’a mal eşit afară. 
A dona seară, d. subprefect a trimis pe 
străjerul C. Teşu ,ca să o rădice cn sila,* 
dar ea nn s’afi lăsat. A treia zi veni chiar 
d. subprefect, »spaindal se meargă cn 
el la cărciamă că pe nrmă 81 cum
pără fustă şi papuci şi va trăi ou dănsa 
pănă va veni bărbat al el* adecă eă.

»Extă ajutorai ce s’afl dat soţiei unul 
soldoţ!.. Vă rog d-le prefeot faceţi mal 
ăn'ăiti ca din recolta d-lui primar să mi 
se re8titue de primar banii ce soţia mea 
aii dat de i s’afl lucrat pămSntul. Căt pri
veşte despre urmărirea d-lul primar şi a 
d-lul subprefect Oh. Meleca, vă rog să 
faceţi ca să fiu satisfat astfel ca să nu 
fiii nevoit a mă plânge d l ui ministru poa
te chiar şi M. 8. Domnitorul.

fanuşl Balaş a soldat din al i4lea.
Mal deunăzi prefectul de Vasluin, acuma 

un suprefec dela Bacău.. DobitoceştI in
stincte mal aii administratorii gnvernulul 
liberal!

uchipuiţivă o femeo săracă cu un 
I mic in braţe, In timpul ernel stănd 
casă fără de foc şi fără de hrană, 

•r mergem! la primăria comunei cerând 
br, de unde dată afară de către pri- 
şi notar »după ce'I făcu sfătnire de 
apuca de fapte necinstite; şi astfel 
irsă eat5şi in casa din care eşise şi 

le lumina nn mal putea intra de căt 
uşă, căci ferestele eraţi cuprinse de 
tâi de un lat de mănă..,, iuchipnindnvă 

•y |l  veţ şti una din suferinţele unei 
li a cărui bărbat B’aii dus in bătălie. 
Lipsită astfel iu a suferit umblând 
i casele bieţilor oameni, ţiindu-şi vi- 
1 p&nă ce primăvara, muma săracilor,
I In acel timp soţia mea vuzînd ear 
multe femei d’a soldaţilor că merg la 

mărie spre a le da loc de arătură, după 
I auzise că este ordin că fie-căriea se i 

, T Beie cel puţin 80 prăjini locd, s’a dus 
n ;  dar primarele şi notarul ea ii spus

Îiu mal aă bani să cumpere pentru toţi 
Iţii pămănturi, şi că ea se ’şi cumpere 

fi ’I vor manei. Ea duc&ndn-se la ta- 
. | med ii spune pricina cerăndu'i ca se’i 

" B el o leacă de pămBnt, părintele med 
| dat 31 prăj. cerăndu’i primarului oa- 

^ i l i  pentru ai ara acel loc, avu respun- 
■ ■ I ca şi cănd ad cerut loc. Ad fost ne- 
" I 1 ca să văoză un ţol de pe pat fi se 

fjteascu nn om de a merge la arat.
Sosi timpul praşilel, cănd ca toate ce- 
Ite femei ceruse şi soţia mea ca se’i 

Bşească popuşoil, dar şi setă dată fu dată 
I primărie. A doa zi viind d. subpre- 

Gb. Meleca in comună i s’ad tănguit 
subprefect ad scris un ordin dăndul ne- 

stex mele spre ai aduce primarului. Du 
du-se nevasta cu ordinul fără a se nita 
fel l’ad aruncat jos, răcnind să’l ia şi 
iasă afară. Popuşoil fiind aproape a se 
le in bnrniană, ad fost nevoită de ad 

,t aşternutul din casă, vănzindn’l , a 
unit oameni la preşilu cn 4 lei 20 par

¿Viind earăşl d. subprefect in c imună 
¡lungul d-sale nude l’au găsit, adecă in 
ilşma Iul Gb. Cojoc. D. ;subprefect insă 
Ioc de a lua vr’o măsură contra pri- 

.rnln! şi notarului după cum avea or
ia dela d-voastră; chema pe tafta mea in 
V odac a cărcimel Sub cuvint ea săi dea 

ordine la primar, unde neoltunosul Subprc- 
, incuind usa val da sih pe nevasta mea 
făgădui nfă eă'l va face dreptate , fi Că't 

da săfl cumpere de o Justă, făclndu'l var
ie dragoste. Atunci soţia mea folosindu-se 
tăria el, 81 dădu o brâncă aşa de căzu 

«te o mată şi incepănd a plănge s’ad 
ezit la uşă. ,D. subprefect sculându-se 
jos, o apucă earăşl in mănile lui,* dar 
doastadată avu acelaşi noroc şi soţia mea 
pănd cn fuga s’a dus acasă plăngănd.

Primarul de Galaft. — , Vocea Covurlu- 
iolui* publică următorul protest contra a- 
legeril in colegiul al II-lea comunal al 
actualului primar de Galaţi, G. P. Manta.

D-le ministru !
Sub-semnaţiî, alegători din comuna Ga

laţi, venim ia termenul de 10 zile cerat 
de lege spre a protesta contra alegerii 
d-1nï G. P. Manta in colegiul II comunal, 
nn numai in ce priveşte că d-iea se află 
in contsazicere flagrantă cu art. 84 din 
legea comunală, ca unul ce ţine unul din 
veniturile comunei, adecă locuri de che
restea, dar chiar protestăm şi contra fiin
ţei sale oa membru, de oare ce este parte 
interesată, şi legea exclude pe cel ce ad 
interese directe in comună. D. G. P. Mantu 
are interese directe in primăria de Galaţi, 
fiind-să nişte case ale sale le-a inchiriat 
comunei cu preţ mare pentru spital, şi 
ţine locuri de cherestea, tot de a comunei, 
fără a face comerţ, astfel incăt s’a abă
tut dela stipulaţiunile cuprinse in proce
sul verbal din 1863 şi debitează comunei 
o amendă aproape de 3000 galbeni. Pănă 
la oare-care punt ccstiunea cherestelei a 
fost atinsă chiar de ancheta făcută de 

or. d. director al ministerialul, d. Si
meon Mihălescu, şi constatată pe larg in 
un raport al d-lui inspector financiar, d. 
Daca. Aficerea, d-le ministru, este foarte 
gravă, căci e Gestiunea de mal bine de 
100,000 galbeni in joc. Chiar d-voastră, 
d-le ministru, prin nn ordin adresat in 
octombre, aţi pas in vederea d-luî primar 
a scoate in licitaţiune locurile de chere
stea şi a supune la amendă pe cei ce au 
contravenit dispoziţiunilor din 1863. D. 
G. P. Manta insă; ca parte interesată, n’a 
luat niclo măsură. Acum noi alegătorii cn 
onoare vă prevenim asupra faptului şi vă 
rugăm să nu confirmaţi pe d. G. P. Manta 
niol ca consilier, căci se calcă legea şi se 
prejudecă asnpra averii comunale.

Primiţi eto : Manta Rufa ; M. Bobocii 
M. Ruso viei ; N. Calciurescu.

Scoală la SUlnic. — Epitropia actuală 
a spitalelor sf. Spiridon a deschis o scoală 
primară la băile Slănicului din fandai mun
ţilor in jndeţnl Bacăului.

Rel&ţiunea asupra deschidere! acestei 
scoli de epitropnl spitalului din Tărgul 
Ocna, eată ce ne spune:

Epitropia Spitalului din Tergul Ocna
Conform adreselor d-voastre No. 3487 

şi No. 3507. Subsemnatul insuşl plecănd 
la băile Slănicului dinpreuna cu d. pro
fesor Verdeann după celebrarea serviciului 
divin, a deschis in zioa de 1 noemvrie 
şcoala, ţiuăud şi un discurs popnlaţiunel 
adunate mal dinainte, care prin strigăte 
entusiastice şi lacrimi au arătat recuno
ştinţa lor către d- voastră, cari in ¡naltul 
sentiment de umanitate şi patrotism aţi 
deschis o sorginte de lumină pentru el.

Populaţionea scoale!, considerând numai 
acea din vatra Slănicului, se urcă la 40 
copil.

După dîstxibnţinnea cărţilor şi placelor 
trimese de d-voastră şi după înscrierea in 
cataloage a copiilor prezenţi, părinţii şi 
copiii lor prin călduroase urări nu ronlţn- 
mit incă odată d-voastre pentrn părin
teasca îngrijire re aveţi de el.

Am regulat camern pentru scoală in care

T IMP DL

mal dinainie aşezasem bănci şi cela nece
sara pentru clase, am oferit di n parte’ml 
o sobă de tablă pentrn încălzirea camerei 
destinată scoale!, rămănănd in nrmă a face 
şi alte obiecte necesare.

A vă descrie boenria tutelor locuitori
lor, fără excepţioue. precum şi a micilor 
copilaşi cred de prisos, d-lor epitrop! şi 
afară de aceasta acea bucurie e inexpri- 
mabi.ă; ceea ce vă pot spune e că mă fe
liei tez da frumoasa însărcinare ce mi’aţl 
dat şi pe care am mulţumirea da a crede 
că am indeplinit’o iu sensul dorit da 
d-veastre.

Epitrop, Gr, Cagaeencu.
Casier, T). Stefăneseu.

Taxa de 5% asupra funcţionarilor pu
blici fi particulari. — Se pare la prima 
vedere că legiuitorii din 1877 cari aO 
stabilit taxa de 5°/o asupra salarielor de 
ori ce natură cari trxc peite 100 lei, afi 
voit să pue iu practică principiul »impo
zitelor asupra veniturilor*, usitat atăt de 
mult in Englitero, Dacă sistema aoeasta 
de impozite ar fi fost gi neralizată asupra 
tutulor contribuabililor, enormitatea taxei 
de 5% ar fi fost poate şi ea mal puţin 
isbitoare, mal puţiu nedreaptă. Fiecare din 
contribuabili ar fi avat satisfacţianea că 
toţi sânt taxaţi cn aceeaşi rigoare, ear 
legiuitorii ar fi avnt meritai de a 
fost drepţi, de şi peste măsură de aspri. 
Dar nu s’a făcut aşa. S’a aruncat o mare 
greutate asupra funcţionarilor numai, fără 
a o fi repărţit egal asupra veniturilor 
tutulor.

Vom lua un exempla pentru ca să ară
tăm disproporţiunex ce există intre im- 
positele unora şi ale altora.

Iată o casă de bancă al cărei capital se 
nrcă spre es. la suma de 0 milioane lei, 
făcănd operaţiuni întinse intr’an local a 
cărat chirie este, spre exemplu, de lei 
20,000. Această casă căşligă pe an cel 
puţin 12°/o, aceea ce face iu total un 
venit de 1,080,000 lei. Dacă asnpra aces
tui venit s’ar lua taxa proporţională de 
5°/o, banca ia cestiane ar trebui să dea 
statului anual lei 51,000. Ga toxte acei 
tea o asemenea casă de bancă nu plă
teşte de căt taxx proporţională de 50 
bani la mia de capital, plus taxa pro
porţională de 10 la sută asupra chiriei, 
fără ca totatul insă să treacă peste 5000 lei. 
In căzni de faţă dar, banca in cestiane 
na plăteşte decăt maximul de 5000 lei, iu 
loc de 51,000. Disproporţia dar intre taxa 
9a şi a unui funcţionar care dă 5°/o este 
enormă.

Dar să luăm nn bijutier din capitală, 
dintre cei taxaţi de lege ia clasa 1. Acesta 
are un capital de oel puţiix 70,000 franci, 
şi face comerţ intr’an magazin a cărei chi
rie e evaluaţi la 1000 fr. Ştiţi ce plăteşte 
acesta ?

Taxa fixă cl. I .........................lei 300
Taxa proporţ. 5% asup. chiriei » 50

Total ,  350
Şi, cn toate acestea, el căştigă pe a a 

cel pnţin 20,000 franci. Ar fi trebuit deci, 
dacă era taxat ca funcţionarii, să plătească 
1000 lei. Atonei ar fi fost in adevăr ega
litate in impozite. Dar asemenea diferenţe 
isbitoare snnt foarte numeroase şi credem 
da prisos a le mal enumăra. Ţinem insă 
să punem şi azi in vederea camerilor greu
tatea enormă ce apasă asnpra funcţionari
lor pnb'ici, după ce am văzut cnm stati 
cel particulari.

Uu funcţionar cn 250 lei apnntamente 
plăteşte pe Jună :

Reţinerea de 15% . . . . .  37 50
Taxa de 5n/o asnpra snmel bu

getare minus reţinerea de 15°/0 . 10 63 
total pe lună Joi. . , 48 13

Aceea ce face pe nn an imposit de lei 
577,56 asupra unul venit de 3,000, afară 
de celel’alte taxe ordinare 1

S’a mai văzut oare in vre-o ţară atăt 
de mare greutate aruncată asupra func
ţionarilor, cari adesea cred numai iu leafă 
şi care intămpină cele mal mari greutăţi 
zilnice.

Noi mărturisim că nu credem. Ar tre
bui ca camarile să ia cestiuuea aceasta in 
mod mal serios decăt a lnat’o comisinnea 
bugetară, căci ea merită cea mal mare so
licitudine, din punctai de vedere al j usti
ţiei şi echităţii.

Terminând, ţinem să rectificăm o eroare 
de tipar strecurată in nnmărnl din nrmă, 
in articolul cu acelaşi titln taxă de 5°/o. 
Astfel s’a zis că *un funcţionar particular 
cu o retribuţii mensuală de lei 110 plă
teşte pe an 120 lei taxa 5°/o in lac de G6 
lei. Aeemenea, două rlndurl mai la vale, 
s’n zis : nn altul avănd 500 lei va plăti 
pe nn 300 lei ea fi acela eto, in loc de:

va plăti pe an 300 lei; fi acela care nu ar 
avea decăt 410 lei lunar plătcfte 246 etc.

(‘Curierul finanţiar»).

Numiri in Dobrogea. — Sunt numiţi in 
posturile de controlori şi agenţi de urmă
rire in Dobrogea :

La judeţul Tuleea.
D. S. A, Petrini, actualul controlor şi 

agent de urmărire la jaduţul Prahova.
D. Dănescn, actualul sobprefec in ja- 

deţal Prahova.
D. Corvin: fxst, funcţionar iu minist rol 

finanţelor.
La judeţul Kinstenge.

D. G. Auneanu , fost controlor la ja- 
deţni Cihal.

D. I. Michăilescu, fost coutro’or la ju 
deţul Ismai).

La judeţul Noua-Silistră
D. Al D. Stoicescu , actualul controlor 

şi agent de urmărire la jadeţul Olt.
*

Verificatori, in serviciul casieriilor ge
nerale din Dobrogea, s’ali nnmit următorii:

I. Hohor şi G. Alexandrescn , la casie
ria Kinstenge;

P. Dinescn şi Ioau Popescn,, la casie
ria Tuleea ;

C. Vasilin şi G. Dimitrescn, la casieria 
Silistra-Nonă.

*
Registratori şi archivart, in serviciul 

casieriilor generale din Dobrogea, s’afi 
nnm it:

A. Michăescu, la casieria Silistra-Nonă.
N. Th. Iordănescu, la casieria Tol- 

cea, şi
E. Dimitria, la casieria Kiaatenge.

*

Virtutea militară.—Prin inalt decret Dom
nesc, s'a acord it dreptul de a purta me
dalia »Virtute militară« gradelor inferioare 
ce urmeazl, pentru curajul cu care e’a 
distins in timpul campaniei:

Sergentului Sigismund Vasile, din re
gimentul 7 de călăraşi.

Sergentului Vt-1 ea Radu, din regimen
tul 3 da călăraşi.

Surgentului Rocafacs Constantin din re
gimentul 5 de linie.

m
Medalie.— A. S. R gală Domnul, a bine- 

voit a acorda d-lul Alexandru Brăiloin 
inalta autorizaţiune pentru a primi şi 
purta medalia de bronz negru a resbelu- 
lnl rusoturc 1877—1878, ce i s’a conferit 
de M'ijestatea St Impărfttul tutulor Ro
şiilor.

*

Steaua Romăniel.—Prin inalt decrect A. 
S. R. Domnul a binevoit a conferi crucea 
de comandor al ordiauluf »Steoa Rnmă- 
niei d-luî colonel Celestiuo Ro«8>, şi aceea 
de o6cer d-lai căpitan Francois T anfm i, 
ambii din armata italiană.

*

Prin decret Domnesc s’a deschis pe sea
ma ministerului de finanţe nn credit de 
lei 124,475, pentru plata cheltnelilor ne
cesare personalului finanţiar din Dobro
gea şi a materialului trebuitor pe două 
luni din annl 1878. Această sumă se va 
regala prin conturile exerciţiului anului 
curent şi se va acoperi din fondai de lei 
1,000,000, acordat prin legea sancţionată 
cn decretul No. (3,297, din 11 Oxtom-1 
bre 1878.

Asemenea, pe temeinl art. 25 din legea 
contabilităţel generale, se deschide pe sia- 
ma ministerului de finanţe următoarele 
credite suplimentare, asnpra esescitinln! 
anului curent;

La art. 5 de la cap. 3, pentrn cheltn- 
elile de reparaţinne in servicinl Adnnărel 
deputaţilor, l e i ............................... 2,574.

Ls art. 61 de la cap. 22, pentru 
plata diplomelor de natnralisaţie, le! 287

La art. 51 de la cap. 30, pentru 
construcţii, reparaţii, întreţineri şi 
asigurări contra incendiului a bunu
rilor Statului, lei . . . , . . 8,000 

Total: lei . . . 16,861
Aceste credite se vor acoperi din fon

dai de 500,000 lei, acordat prin legea on 
No. 2,297, din 11 Octombre 1878.

Asemenea ministerului de reebel un cre
dit estraordinar de Iei 23,586 bani 17, 
asnpra eserciţinlnl annlnl curent, pentru 
plata diurnei oficiărilor şi a soldei şî hra
nei gradelor inferioare prizonieri turci, ne
cesar in luna O Borti bre.

Acest credit se va acoperi d:n fondul 
de 1,000 000 lei pus la dispoziţinnea gu
vernului, pentru trebuinţele armatei, prin 
legea din 3 Octombre, promulgată cn or
donanţa No. 2,229, şi care se va nni in 
compturi cu creditul estraordinar deschis 
cu decretul No. 2,377.

Asemenea s'a deschis ministerului nf.- 
cerilor străine nn credit estraordinar de 
lei şease sute, pentrn înlesnirea chdtoeli- 
lor de drum şi instalare a căpitanilor por
tarilor noastre maritime şi fl ivitle, cari 
urmează a merge in Dxbrogefl, pentru ocu
parea posturilor la care sunt chemaţi. A- 
ctst credit sa va regala prin compturi şi 
se va acoperi diu fondul de l f000,(>09f 
acordat prin decretul No. 2,297, din 11 
O :tombre treont.

FOÜLQATiUNEA ANA8T. BAŞOTÂ.
F ondaţiunea In stitu tu lu i A cade

mic, ce a a  ee înfiinţa pe m oşia 
Pomérla, fiind pusă prin te s tam en 
tu l defunctului A nastasie  BaşotA sub 
în a lta  p ro tecţiune a  M. S. Dom nu
lui şi ep itrop ia acestu i in s titu t, corn- 
plectAnd, in luna iunifi anal cnren t, 
p la ta  tu tu ro r legate lo r singulare şi 
datorie lor pAnA astAzI co n stA tite , 
care cAdeaú in s.irclua averel in s ti
tu tu lu i, ep itropil a  supus M. Sale o 
dare de searuA gen era lă  despre în 
treag a  gestiune a  in terese lo r ace
stei fondaţiunî, dela des h iderea suc- 
cesiunel defunctului A nastasie Ba- 
şotA şi pAnA la 1 august anul cu
ren t.

Din darea de seamA se poate ve
dea cA, dac& greutA ţile ju rid ice, cu 
care a  av a t a sa lu p ta  ep itrop ia, 
aü iropedicat pAnA astăzi e fectua
rea  diviziunel averel de succesiune 
a defunctului A nastasie BaşotA şi 
limpezirea porţiunei cuvenita in s ti
tu tu lu i, to tuşi, s ta rea  in  care s'aú 
adus procesele pendente Ancă p en 
tru  diviziunea averel, perm ite  a  se 
prevedea a tâ t  ap rop iata  soluţiune 
a  acestei cestiunl, că t şi im p o rtan ţa  
mijloacelor ce vor rémAnea disponi
bile pentru  în fiin ţarea şi în tre ţin e 
re a  stab ilim entu lu i definitiv.

E pitropia, indatA ce s’a p u tu t pune 
in condiţiunea prevăzută prin  dispo- 
ziţiunea finală a articolului XVI 
din tes tam en tu l defunctului A n asta
sie BaşotA, a  profitat de posibilita
tea , ce i s’a o ferit to t  a tu n ci pen
tru  prim a oară, de a  dobăndi pe 
moşia Pom érla un local, in care se 
poate stab ili provizoriü un in te rn a t 
şi a lu a t in sub în ch irie re , pentru 
acest scop. casele m ari de locuinţă 
de pe num ita moşie, pe care le re- 
parează şi le înzestrează cu to a te  
cele necesare. Ea face to a te  pregă
tirile  spre a se aşeza in acel local, 
cu incepere ch iar din annl cu ren t, 
o clasă preparatorio  d estin a tă  a com
p leta  invăţăm ăntul elevilor din s:oa- 
lele să testl de pe moşiile defunctu
lui BaşotA şi a ’I pune in stare  de 
a urm a mal tArziü invăţăm ăntu l 
secundar, care după in ten ţiu n ea  te - 
s ta to relu l, este  a se preda in in s ti
tu tu l academic.

E pitropia, a  delegat pe m em brul 
el domnul C onstantin  Suţu, spre a 
presenta M. Sale rap o rtu l şi darea 
de seam ă asupra gestiunii.

Actualii membri al epitropieî snnt d-iii 
V. Pogor, C. Suţu, G. Mărxeseu, 1. /anoto, 
V. I. Suhopan, ţ i  doctor L. Russ, senior.
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Conform notificării a binronlnl principal 
de loterie Isenthal Co. in Hamburg publi
cată in ziarul de azi, tragerile loteri-I de 
bani germană se inerp la 11 Decembre a. 
c. Considerând participarea estraordinare de 
care se bucură această loterie in ţară, cre
dem că notiţa de faţă e de interes.—Gu
vern nl Hsmbnrgian garantează că păuă 
acuma pentru plata esactă a tntor câşti
gurilor cu toată averea Statului. Fiindcă 
ITamburg după cum e cunoscut ea enumere 
intre oraşele oele mal bogate din Germa
nia, apoi negreşit că aeiguranţa ce oferă 
e destul de suficientă, şi put?m deal re
comandă pe această loterie do stat ca 
solidă.
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Turnu-Severin, Strada Âurelian No. 5
In deplină lucrare, în apropiere de gara calei fera te  ş i  A genţia  taporelor 

pe D unăre, purtâ n d  firm a

»’. f â ®  ilK IG R B E B C ai.
Vânzarea va avea loo ca bon de minori înaintea Onorab. Tribunal 

M ehedinţii Secţia l-a  în  <Jioa de 15/2T Decembrie 1878.
Pentrn condiţinnl şi detailinri a se vedea la localnl f&bricelorîn iote  

ijilele de la 9— 12 dimindţa şi de Ia 3 — 7 sera.

(8 1 9 — 10) Tutorele L. DE B1E.

O  T T  IR  T  I  I

G A L A Ţ I ,  S t r a d a  D o m n é s c a
CĂMĂŞI albe şi colorate
CAMAŞl de trico şi flanelă
ISMENE de olandă şi flanelă
GILECI de vênàtôre şi G1LECI de flanelă
CRAVATE, haute nouveauté
UMBRELE şi MANTALE de plôie
ŞI ORI CE ALTE ARTICOLE de modă.

DKRNE CARE SE EFECTUAZĂ CU CEA MAÏ MARE PROMPTITUDINE

MODERATE
J O S K F  G R Ü N B A U M

F u r n i s o r u l  C u r ţ i i
Bucur osci. Culca Victoriei No. 20. —  Galaţi, Strada Dont'nésctt.

F T T B 1 T I S O R I J L .

BUCURESCI,  Ca l ea  Victoriei  No. 20
PARDESIURIÎ duble de T6rană 
PALTOANE de IARNA 
REDINGOTE cu 1 şi 2 rânduri

PRECIUR1LE

Pentru acea a c&ror profesiune ti obligă 
a vorbi m ult: avocaţi, profesori, oratori, 
predicatori, pote fi ceva mal neplăcut de 
cât durerea de gât, guturaiul, séü rămăşi
ţele unei bronchite? Se tn'rebuinţădă cu 
profesiune, dâră fără vre-un folos, toţi o sciü, 
o seriă de paste, siropuri, ceaiuri, etc. cari 
mal adesea lasă maladia s&’şl urm ele tu 
pace cursul séú Numai gudronul este care 
se póte aduce o uşurare repede, mal mal in
stantanei când dosa ce se ia este suficientă. 
Pentru a obţine acest resultat, trebue la fie 
care masă câte patru séü şdse capsule a le 
lui Guyot cu gudron.

Flaconul conţinând 60 capsule, acest mod 
de tratament nu costă deci de cât câţi va 
hani pe di, şi se póte afirma ca din ţlece 
persóne cari ’1 aü Încercat, sunt nouă cari 
a& continuat acéstá medicaţiune.

Capsulele lui Guyot, din causa succe
sului lor care merge crescând pe fie
ce di, aü suscitat numeróse imitaţiunl. D. 
Guyot nu póte garanta de cât flacónele, 
cari pórt& semnătura sa imprimată In trei 
culori.

Capsulele Guyot se găsesc in România 
la mal tote farmaciele.

/at*rrhelor, iiuotnnW'
^  lor; «ic. ^

Deposit in Buoorescl la D-nil Ovesaa, Riesdörfer, 
Brus», Schmettau, Dimbovicl, Z Orner.

o pereche 
case eu 

locul lor, 
situate în 

Strada
Romană No. 63 bis, Suburbia Precupeţi- 
Noi. Doritorii de ale cumpăra se pot adresa 
a proprietor lor ce locnesce intrensele.

SPECIALITATE 

tOASITL'KI PI UÎStRĂ
M AD AM E LUCIE

Execută ori-ce rotnmandâ d t 
corseturl pe măeură cu preciurile 
cele mtT moderate, asemenea mei 
priimesce orl-ce reparaţiune de 
coraetarl precum ţi  spălatul ce 
din no6.

Se priimeecu commende prin 
poşti trimeţind măsura.

Corae.l cuirasse. Corset ortbo* 
Oniei ia Braans oedic ţ i  Coraeturi pentru Copil.

Strada Academiei No. 25 lingă Raşca.

D fl U H  renumită esenţă japoneză, care 
1*U"iiîU vindică îndată ori-ce durere de 
cap se găsesce la farmacia d-lnî F. Brus 
vis-â-vis de biserica Sărindar.

MARE SUCCES.

V E L O U T I N E
este o

FĂINĂ DE OREZ
de o deosebită specialitate, f6re fină, ne- 
sim ţibilă, preparată cn B ism u t, şi posedă 
calitatea cea feric ită , a da feţei omnlnl.

FRESC1TATEA NATURALĂ
a tinereţe!.

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

Deposit în Bucnrescî la farmacia d-lnl 
F . W . Z u m e r ,  şi la d -n il A p p d  & C  ie.

I)
Seconde série. — No. 1.

De vêD^are la chioşcuri, la toţi 
debitanţl de (jiare şi la Tipogrofia 
Thiel c5r* Weiss In  Bucurescl.

Preţul 50 bani,

16,600 r e c o m p e n s a  n a ţ io n a l a  16,600

à
ELIXIR VINOS

Quima larochk este un Elixir trino* oonţinend 
principíele celor 3 sped! de qulnquine.

De ue emereciune plăcute el este cu mult superior 
vinurilor seu siropurilor de quinquine 9! Iu creeze ce 
Aperitif, tonic, seu febrifug, in contre *ffoctiunilor 
tlom&chului, e slăbiciunilor, e anemiei §1 e frigu
rilor învechite, ele.

r r n n i i m  u n o  combi nat cu ua sareA«.,*. FERRUGINOS d.
milabila, Quin« Laroche davina anal din raconstl* 
toan ti cal mal afflcacl In contra aaraeiei sângelui ,1  
ădecolorătiuneihd,a chlorosei, algmphatismului, 
aleuziei, a convalescenţilor proa lungi; al ascit aşi 
favoriseaz. digestivnea, ato.

P A R IS , 9 0 ,  S tra d a  D ro a o t, *1 la  p h a rm a e la ll.
Deposite la Bucnretiî la D-nii Ovessn, Rissdórfer, Zürner, Brass, Schmetan, Dio.bovicí

higienică, infailibilă  
preservativă. Singu
ră vindecătâre fără 
a-I adanga nim ic. Să 

gâstste in t6te farmaciile din U nivtrs şi la Paris la  JULE3 FER RE, farmacist 
No. 120 Strada Rirhelisu, succfssor a lui Bron; la Bucurescl la d-nu I. W . 
ZURNER, farmacist.

MAI MULTE MII DE 
S A C I

sunt de vêüijire. A se adresa la Tip 
Thiel & Weiss, Palatul „Dacia.*

C/N  V T j r t o  doctor în medicină 
• D T , Av l v c t i  şj jn chirurgie. Ma
ni o j i  şi meJic specialist pentrn bolele de 
copil, dă consultaţii în tâte cjilele de !a 3 
până la 5 ore p. in. în strada Colţii No, 14.

tiiaW iiia iu iiw w iiiă
DE L ABBAYE DE FECAMP (FRANCE) 

ESCELINTĂ, TONICA, DIGESTIVĂ ŞI APERITIIVA

CEA MAf BUNĂ DIN T 6T E  LICORILE
A se cere todeuna in josul u fie

cărei sticle, eticheta pătrată pur- 
fandu semnătura directorelui g e 
nerale.

Aueveru ia ii cure litutUiLium  ae găsesce numai la.

fu Bucur r tel la d-niT Gabler WortaaoTits A Cp., oganţl gen.; L Athanaoia A I. Klee,
A. Fialkowski. I. Oveno, J. Eiiwr, negoeianţl; Toma Antonia. Dinii trie Marinase?,
C. Somai, Fraţi! O. A D. Tăniaescu. U. Constantlaeecn, O. Kiduleocn A 1. Ioneeen, 
eonfleer!; C, Răcoriţi, farm a ciut, ţi la tăie temele mol renumite !n celelalte o raţe.

Grands Magasins du Printemps à Paris
I" TS^T- r .  I ”T* en diamant, de anr fin controhtt, într’o cctioră de atlas 
I L N  i r *  J  J — J  albastru ca iniţiale, (diamantul ade\ërat brasilian în greu

tate de o ijecime karat) f r o n o ï  Desrnul inelnlnl se găsesce în catalogul
trimefem franco pentrn l i  cULLUl. nostru ilustrat de anul noü, care ’1 tr i
mitem gratis şi franco  la orl-cine care se va adresa către

Grands Magasins du Printemps à Paris

Oficialii Ilarii
La 11 Decembrie a. c. «. n.
se ir  cep trag e rile  a  lo te rie i de bani Ham - 
b n rg ian ă . M ai ecsistă  n um ai 82,500 lose 
t r e b u 's c  să  c iş t ig e . — P e n trn  p la ta  
e sac tă  a  sum elor c& ştigate guvernai ga
ra n ta tă  cu td tă  av erea  S ta tu lu i. C&şti- 
g  1 oel m a l m are  oare e de făcu t In 
casai cel m a i norocos se u rcă  la

« O O  O O »  Lei noi
deoseb it d ’acesta  m a i su n t de c â ş tig a t:

Francs Franors
1 a 333,333 6 à 20,000
1 ă 166,666 1 à 16,000
1 a 106,666 24 à 13,333
1 a 80,000 2 il 10,666
1 â 66,666 3 a 8.000
1 ă 53,333 31 il 6,666
1 à 48,000 61 a 5.333
3 â 40,000 4 h 4,000
1 à 33,333 304 a 2,666
6 & 26,666 3 à 2,000

etc. etc.
in total 48,600 Căştigurl cari se trag 
In 7 secţiuni de trageri succedftndu-se 
repede. Preţul 1 oscior e oficia! ni inte ho- 
târît cea ce se póte constata din pro
gramul oficial pe care alăturim gratis 
fie-r&rel trimiteri de lose. Cine vrea sft 
part1 ci pe la acostă loterii de bani es- 
traordinare, trebue s& trimdţă in tainte: 
4 8  Lei noi pentru 1 los Întreg original 
Í 3 4  ,  ,  ,  jumătate los original
U S  > > . u n  slert los original
şi primesce atunci pe dată losurile co
mandate originale. După fic-care tra
gere espediei irdată lista oficială şi su
mele câştigate re plătesc Îndată supt 
controlul guvernului. Rog a adresa co
mándele gr bnic şi directaminte către 
mine.

A- GOLDFAFB,
Biroul principal de Loteriă. Hamburg.
Cortspodinţa romPnft. Timp de posta Intra Roma

nía ţl Hamburg 70 de ora.

Rectificare.
In arma nnel notiţe publicată într’o foiţă de acolo care notiţ ă 

calomniază pe negustorii cn loanrl austriece aruncând tot-d’o-dată  
luminii şi aanpra afacerilor unor agenţi de loenrl în Rom ânia, n e  
sim ţim  datori de a respunde că noi n’avem agenţi in România şi că nu 
vindem bilete de participat ci numai* Iosurî Originale em ise de Stat 
şi prevăzute cn armările ţărel cn preţul oficialm ente hotărît şi plata 
esactă a câştigurilor e garantată de guvernul H jm burgian.

Hoinburg, 28 Noembrie 1878.

Biuroul principal de Loterie,

Jsenthal &. Co.
HAMBURG.

^ m kiim 'iim 'T m rrnlrilü lH m m rrrnum rm ntnhi^b

CAPSULE  GRIMAULT & C¡
A  CU

M A T I C O
G R I M A U L T  & C1*, P h a r m a c i ş t i  

8, HUE VIVIENNE, PARIS

Resultatù infailliblü in tratamentulii Gonorrhoe, 
fără a osteni stomachulù dupe cumû faeü tôte 
Capsulóle cu copahu liquidü.

Deposita in principatele Pharmaciï.

H APU RILE
D e  B U R I I V  D U  B U I S S O N  

OU IODURU DE FERU SI MANGANESĂ 
Approbate de c&tre Academia de M edicină d in  Paris.

Ineficacitatea atătu de frequentă a hapurilorâ de ferii provine din 
aceia că elle nu conţine manganesă, sare ce se gâseşce in totu de- 
una in sânge in unire cu ferulu. Si este din causa presenlei ei in 
H a p u r ile  de B u r ln  du  B u isso n  câ medicii datoreijă effecturile minu
nate, sigure şi nefaibile ce ei obţine in affecţiunile  lym phatice, scro- 
fulâsse, rac/ritice şi luberculâsse; in  inlArirea glandeloru, irregula- 
r il il i le  m enstrual iurtei, in  accidentele de syp h ilis  constitutionalle, 
ins&răcirea sângelui, chlorosa, anemia, pdla a lb i şi mai allessu in 
primele periode a-le maladiiloru. de peplu .

Depositil in  principalele Pharmacil

Tipografia, Tbie), A Weiss Palatul „Daria*.


