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loi de Bncnresel, 25 noembro. 
■Rurale 90 098(4
Jomeniale . . . .  99"(s 99sji

I funciar rural • . 93 028(4
urban . . 85 —

I municipal al Capit 0G —
Pensil . . . . . .  184 —

lacia . . . . . .  190 —
vom ¡Inia . . . . _ •  72 —
municipal cu premii — —
Boraăoă.....................— —

I 8 luni................ 99 26 —
i . ............. *5 » -

,   122'lt -

Cursul de VIona, 6 decembre 
Renta ungarii in aur . . . .  83 80 
Bonuri ie tesaur ung , I emie. 114 35 

.  ,  » II > 73 75
Impru • - tul auetr, In b&rtie . 61 20 

> .  » a rg in t. 62 50
Renta austriecii In aur . . .  71 80
Lase din 1866............................ 112 70
Acţiunile bilncel naţionale , 785 _

„ ,  auetr. de cred it. 281 _
.  „ ungare ,  213 —

A rg in t........................................100 —
Ducatul ................................... 5 57
Napoleonul. . . . . . . . .  9 9911
100 m&rcl germ ane................ 57 4o

Cnrsnl de Berlin, 6 decembre 
Acţiunile Cililor ferate romiine. 35 35 
Obligaţiunile romiine O»/« . . 82 90 
Priorităţile 0. fer. rom. 9>U 86 80 
împrumutul Oppenheim . . .  101 75
Napoleonul..........................  16 18
Viene, termen lung...................— —
Paris ,  sourt . . . .  80 96

Calendarul (Jilel 
Sâmbătă, 25 noembro.
Patronul sile i: Mart. Beat. şi Mere, 
Răsăritul soarelui: 7 ore 22 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 23 min. 
Fesele tunel: ultim cuart

P L E O A  r W E K T T X I l I I j O I R .
Bncnresel -Suceava 

Bucurescl. . .
Ploeecl . . . .
Brăila . . . .
Tecuci Q . . . .
Roman . . . .
Suceava,sosire ,

sui—ouceuvu
. 8.15 n 10.— d •
. 9.50 n 13.00 d 
. 1.53 n 5.45 4 7.15 c

4.38 n 
. 9.06 

, .12.03
Baeuresc— Verciorova 

Bucurescl . . . . . .  7.40
P i t e ş t i ...................... 10.13
S la tin a .......................12.31
Craiova . . . .  • . , 2.20 
Vflrciorova, sosire . . 6.— n

11.0 
4.45 
9.55 ¿

10,40 d
8 .-J
6.30 n
3.154
6. - n

Suceava 
Roman 
Tecuci 
Brăila . 
PIoescl.

Suoeava—nscnrescl
6.11 4
8.45 4
6.1 
8. 

12.30 ñ 
8.08 n 
7.13

6.464 
12.30 d
5.IO5
8.10 n

Bncnresel—Glnrgla

Bucuresol sosire 8.30 4
Verdoreva—Bncnresel 

Verciorova . . . . . . .  11.36 1 >
Craiova.......................... 3.— <
Slatina.............................. 4.45 \
Piteşti. .  . ......................7.03 {!
Bucurescl, sosire . . . .  9.30 j

8.68
2.46
4.30

6.—
6.80
9.80
1.08
5.30

Bucurescl.................  9.15 d 6.05 4
Giurgiu, sosire............... 11.85 4 7.05 n

Glnrgln—Bnnnreecl
Giurgiu............................  9.05 d 4.55 4
Bucurescl, sosire , . . . 11.05 j  6.65 n

Galstl—Bărboşi
G ala ţi................. 1.30 n 8 25 d 7.30 n
Bărboşi, eosire . . 1.55 n 9.— 5 2,05 n

Bărboşi— 6ala|i
Bărboşi...............3.55 n 6.25 n 7.26b
Galaţi, sosire . . .  8.30 n 7— n. 8. — o

dkpksi tel eg r a fic e
a l e  „t i m p u l u i -

|_  (Agenţia Havos)
iciul de la 6 decemvrie după amiosi.

Londra, 6 deccmvre. 
ia inteia şedinţă a parlamentolnl 

97, sir Northcote 'şi-a arătat speranţa

4 pă cele din nrmă noutăţi primite din 
istan, resboinl se va termina cnrănd. 
,E îHnl BeaconsSeld a repetat asigura
tă, in discursul curo inel despre in- 
1 eseentare a tratatnlnl din Berlin 

rre  puterile interesate. A zis intre

Ic9 stăpânirea insnlel Cipra este fo- 
Ivre pentru Englitera şi că cnrănd va 
una din cele mal importante poziţii

trţ» ri 
t ş i  

lot v

p-ţa viitoare, lordul Halifax in camera 
d. Whitebread in camera co

vor depnne o moţiune de blam 
irs guvernului.

(7 decemvrie 9 ore dimineaţa).
Londra 7 deccmvre. 

k i şo vor depune in cele donă camere 
|ni, cari să blameze politica gnver-

[ BUCUREŞTI
b â t ă ,  S o  n o e m .  (V ) d o n o m b .

r REVIZUIREA CONSTITUŢIEI 

[b acest titlu am publicat incă 
anul trecut iu numărul din 1 
| 1877, un articol de fond, prin 
expuneam necesitatea de a se 

t’.ui Constituţia iu vederea noui* 
îm prejurări ce se desvelise. Tot 
fă arătăm  părerea noastră des- 
pu net urile de căpetenie din Con- 

iţie ce trebuiai! modificate, fă
li apel la toa te  organele de pu- 
Itate de a discuta ceatiunile ri- 

uwiuo de ziarul nostru. Cele mal 
^  te  ziare ad tăcut, iar altele 
J  ld observat că acea discuţiune 

o inoportuuâ.
ităzl nu ni se mal poate face 
stă objecţiune; puţine sftptfi- 

41 poate ne mal despart de cea- 
K-ănd se vor alege Camerile de 
m ire ; pănă atunci Camera or- 
jlră are a  hotări asupra căror 
pficărl anume in Constituţie, vor 
1 a se rosti adunările revizui- 
L. Prin  urm are nici un minut 
mal este de perdut pentru a dis- 

acele modificări, 
aceea am crezut de cuviinţă 

iblica incă odată articolul nos- 
de acum un an şi jum ătate, şi 
cern in doâ priviri mal ales. 
rid, fireşte, pentru a aminti pu
dul care ne citeşte cari sunt 
rile noastre in tru  aceste cesti- 
de viaţă pentru ţară . Al doilea 

j.rn a deştepta luarea aminte a 
staţilor asupra consideraţiunilor 
.imite iu acel articol. Nu ne fa* 

nici o iluziune : nn avem cea 
mică speranţă ca actnalil re- 

entanţl al ţă rii vor asculta gla- 
mostru; pentru ca să fie aşa ar

trebui ca domnii deputaţi să aibă 
curajul de a se desbrâca de preju
decăţile ce se nasc din pasiunea, 
din interesele de partid  şi din pof
tele personale, ar trebui ca să aibă 
voinţa şi putinţa de a se ridica pănă 
la inălţim ea grelei şi patrioticei mi
siuni ce ar avea a îndeplini in a- 
ceste ultime şi solemne momente.

Ce am văzut pănă acum nu ne dă 
dreptul de a spera un aşa frumos 
reznltat. Dea Dumnezed să fim in 
rătăcire! Oricum ar fi ne îndeplinim 
dato ria , ară tănd  boala de care su
ferim şi mijloacele de vindecare, şi 
apoi intfimplă-se ce se va in tăm pla!

Ia tă  articolul pomenit. In tr’nn nu
măr viitor vom reveni pentru a com
plecta consideraţiunile e i puse :

Proclamarea independinţil Româ
niei provoacă necesitatea de a se 
revizui Constituţia din 1866 in pri
vinţa stârel politice exterioare şi a 
poziţiunel Domnitorului României. 
Ţara întreagă aşteaptă această re
vizuire la primul moment oportun. 
Este bine insă, ca de pe acum, să ne 
dăm scamă, dacă modificarea Consti
tu ţiei va trebui să fie mărginită in 
acest singur punct; dacă după o ex
perienţă de 11 ani, sistemul aşeză
mântului nostru fundamental n 'a dat 
probă de niclun defect. Iniţiativa a- 
cestul studii! aparţine fiecărui par
tid, fiecărui român. Partidului con
servator ăl incumbă insă şi mal mult 
îndatorirea de a lua această iniţia
tivă şi de a expune ţârei cu fran- 
cheţâ şi lealitate, aprecierile sale.

Constituţia noastră a avut mal îna
inte de toate, un scop principal: sco 
pul de a ne garanta toate libertăţile 
publice de care un cetăţean poate 
pretinde a se bncura in o ţa ră  liberă. 
Egalitatea dinaintea legel, libertatea 
individuală, inviolabilitatea dornici 
li ului, libertatea presei, nimeni să nu 
poată fi sustras dela judecătorii lui na 
tu ra ll, guvernul representativ  prin 
libera delegaţiune a tutnlor intere 
selor in reprezentaţianea naţională, 
toate aceste libertăţi, toate aceste 
garanţii se află înscrise in Consti- 
tuţiunea din 1866. De la teorie insă 
până la practică, distanţa este mare. 
Dnpă o experienţă de 11 ani, to ţi 
ne am putut convinge despre acest 
adevăr. Baza acestnl sistem este sin
ceritatea in alegeri şi adevărata re- 
prezentaţia in sânul corpurilor le
giuitoare a diferitelor interese so
ciale. De 11 ani insă, toate parti
dele politice din ţară, toate s’ad 
acuzat de presiune şi falsificare in 
alegeri, toate pănă in fine s’aă sfă
râm at in contra aceleaşi s tâ n c i: apli
carea legel electorale!

Când guvernele ad ingerat in 
alegeri, sat! direct, sat! indirect prin 
comitetele întocmite de partidul lor 
lucrând in numele şi sub patrona- 
giul autorităţii, mai to td’annâ ele 
a ti întrecut cu mult scopul ce'şl pro
pusese ; triumful lor a fost prea m are; 
singurile interese ale partidului lor! 
s’aiî văzut, afară de mici excepţiuul, 
reprezentate in corpurile legiuitoare. 
Când din contra, un guvern a voit

a experimenta libertatea in alegeri, 
atuncea prin agitaţii, prin violinţe, 
prin intrunirl publice tumultoase, 
prin discursuri şi publicări desmâ- 
ţa te , radicalismul a ştiu t totd'auna 
a pune mâna pe puterea legislativă, 
şi prin acest mijloc, a inpinge ţa ra  
pe o cale care nn’I convenea, pe o 
cale ră tăcită  1

Aşa dar legea noastră electorală, 
care expune alegerile la asemeni 
extrem ităţi, este afectată fără în
doială de un viţii! fundamental, şi 
remaniarea el va trebui să fie pri
mul punct, principala preocupare iu 
revizuirea Constituţii noastre.

Să nu se inşele n im eni; nn voim 
de loc a ne atinge de libertăţile câş
tigate odată ; nu voim a ne intoarce 
indârât către privilegiurile sfărâmate 
de noi cu in3uşl mâna noastră, nu 
cerem o reacţiune spre trecut, cerem 
insă stabilirea echilibrului care nu 
mal există pentru susţinerea in tere
selor vitale ale ţârei. Dacă nu voim 
atingerea libertăţilor noastre cetă
ţeneşti prin reacţiune, de asemenea 
nu voim paralizarea lor prin licenţa 
demagogiei. Noi ,cari am contribuit 
mal mult poate de cât tribunii zi
lei, la sfărâm area despotismului de 
sus, declarăm astăzi franc şi cu e- 
nergie, că nu voim a consolida tira 
nia de jos. Voim libertate pentru 
toţi, dar respect pentru to ţi şi ga
ran ţii pentru interesele primordiale, 
vitale ale ţârei, fără care garan ţii, 
societatea şi sta ta l român nu pot 
decât să se pericliteze.

Legea electorală, am zis, este pri
mul punct care trebue să ne preo
cupe, căci ea este vicioasă, căci ea, 
deşi seamănă că face o parte dreaptă 
tutulor intereselor, in realita te , nu 
face o parte bonă de câ t vânători
lor de poziţiunl sociale.

Interesele ţârei sunt inpârţite in 
patra categorii; proprietatea mare, 
proprietatea mică, oraşele şi popu- 
laţinnile rurale. P roprietăţii, recu
noscută unanim de to ţi ca primai 
marele interes, ’i s’aă rezervat două 
colegii. In practică insă proprieta
tea cea fonciarâ r orală , proprieta
tea cea mal importantă, mal că nu 
are nici unul: prin coborârea cen
sului proprietăţii mari la trei sute 
galbeni in venit, şi prin introduce
rea proprietăţii urbane in aceste 
două colegii, ele s'au perdut toată 
greutatea şi numai există decât in 
aparinţâ. Proprietatea pământului, 
proprietatea cea mal importantă a 
moşiilor nn mal este serios repre
zentată in Camera deputaţilor ; iar 
in Senat ea nu se bucură decât de 
un colegiu, pe când şi acolo cobori- 
rea censului la trei sute galbeni venit 
pentru colegiul proprietăţii fonciare 
rurale, şi la una sută galbeni pen
tru  colegiul proprietăţii u rb an e , a 
anulat orice grentate ar fi putut a- 
vea acest corp ponderator.

Mal este necesitate să analizăm 
natura colegiului al 4-lea ? Acest co
legii! nu s’a inventat decât pentru 
satisfacţinnea unei id e i, acea ca şi 
clasa muncitoare rurală să aibă re- 
prezentaţiunea el in Camera depu
taţilor. El insă s’a redus la o simplă 
iluziune, şi de mnlt s’a zis de el, 
cu toată dreptatea : colegiul al 4-lea

este o minciună ! Şi in adevâr, când 
la inceput, până la 1866, el nu pu
tea trim ite reprezentanţi de cât din 
sinul lui, acel reprezentanţi, in o pro
fundă nedumerire de ceea ce aveaü 
da făcut, de datoria care aveaú de 
in 'eplinit, erad reduşi la rolul de o 
tris tă  unealtă in mânele propaga
torilor nnul radicalism subversiv, 
fără a înţelege unde conducătorii 
lord ii ducead. Iar dela 1866, de 
când prin legea actuală, s’a stipu
lat că colegiul al 4-lea poate lua 
din ori ce treap tă socială pe repre- 
sentantele sâd, acest colegid s’a trans
format in o fabrică de deputaţi, care 
nu dă greşi pentru candidaţii gu
vernământului ! Aşa d a r , nici inte
resele populaţiunilor muncitoare ru
rale nn sunt de loc reprezintate in 
corpurile legiuitoare; ele. sunt me
nite a reprezintă interesele puter
nicilor zilei.

Ne mal râmăne de examinat co
legiul al 3-lea, calegiul din oraşe. 
O! acestuia i s’a rezervat partea 
cea grasă, toată partea preponde
rentă. Numărul deputaţilor pe care 
oraşele it trim et in ‘sinul Camerei 
legislative, este de 58, pe când toate 
celel’alte colegiurl întrunite, trim et 
99, mal mult de jum ătate a numă 
rulul total de deputaţi a celorl’alte 
colegii. Pe lângă aceasta un mare 
număr de orăşeni, care nu posed 
proprietăţi fonciare rurale, votează 
astăzi cu o adevărată preponderenţă 
in colegiul I şi II; şi iufiue colegiul 
al 4-lea nu trim ite de cât deputaţi 
din coloarea care se află la putere

Iată  cum echilibrul Intre osebi
tele interese pe care legislatorul a 
crezut in principid că il stabileşte, 
se afiâ cu totul zdruncinat in prac
tică; iată cum cu legea electorală 
de astăzi, aşa precum ea este întoc
mită, adevăratele interese se afiâ 
„desmoştenite* şi un singur interes 
domină : acela a vânătorilor de po
ziţiunl sociale, sub masca principii
lor liberale. Sub această mască, ca
lomniile şi insultele se ridică cu 
mare zvon in sinul întrunirilor pu
blice in contra a ori cine ar cuteza 
să rostească un singar cuvânt pen
tru  apărarea avutului şi a dreptu- 
lnlul sâd.

O astfel de tocmeală nn mal poate 
dura fără pericol pentru toţi. Acest 
viţid fundamental al legel noastre 
electorale, care dă loc la o aşa mare 
perturbaţinne in prejudiţinl intere
selor noastre celor mal vitale, t r e 
bue reformat. Trebue cu ori ce preţ 
ca aceste interese sâ’şl reia locul 
lor normal şi preponderent in repre 
zentaţiunea naţională. Atuncea nu
mai se va putea invoca cu succes 
sinceritatea şi libertatea in alegeri; 
atuncea numai independinţa in ale
geri se va afla garantată prin insnşl 
independinţa intereselor in joc.

Pe lângă reforma legel electorale, 
vom mal propune reforma constitui
ré! înaltului corp, a Senatului, pen
tru  ca el să poată corespunde la a- 
levârata sa misinne.

Vom mal propane asemenea re
forma a rt. 42 din Gonstituţiune, care 
stabileşte că un reprezentant din 
Cameră sad din Senat, trebue să de
misioneze din mandatul sân indată

r.e va primi o funcţiune publică. 
Spre a pune un capăt traficului la 
care dă loc pozitfunea de deputat sad 
de senator pentru obţinerea de func- 
ţinnl publice, vom cere ca un man
datar al ţârei să nu poată fi numit 
in funcţiune a statului, afară de a- 
ceea de ministru, decât un an după 
espirarea mandatului sâd, sad după 
demisionarea sa din Corpurile Le
giuitoare.

In fine, in stadiul ce ne propu
nem să facem, vom atinge numai 
viciurile sad lacunele constituţionale, 
cari din esperienţă s’ad dovedit că 
sunt jignitoare.

Pentru studiarea şi îndeplinirea 
acestei importante lucrări din vreme 
şi spre a nu ne lăsa să fim sur
prinşi de evenimente, facem de pe 
acnin apel la marele partid conser
vator de toate nuanţele şi-l rugăm 
să cugete şi să ne dea direcţiunea 
sa. Interesul este mare, căci starea 
actuală a lucrurilor ameninţă de a 
afunda ţa ra  din ce in ce mal mnlt 
in greutăţi interioare şi mal funeste 
decât acelea in mijlocul cărora ea 
se frământă astăzi.

Starea de asediu in Berlin

Dela rostirea micei stărel de a- 
sedid asupra Berlinului şi impreju- 
ră rilo r, pressa locală de acolo s’a 
pronunţat cu mare precauţiune a- 
supra ordiuaţiuui! respective, publi
cate la 28 a lunel trecu te , iar 

Norddeutsche allgemeine Zeitung*, 
ziar oficios al cancelarului, care a- 
ştepta se vede, ca măsurile poliţie
neşti să fie salutate cu frenezie de 
pressa berlineză, să măngâe cu es- 
plicarea, că rezerva şi precauţiunea 
ziarelor se justifică prin împrejură
rile extraordinare, de şi e in carac
terul berlinezulul de-a nu manifesta 
multă încredere faţă cu cerinţele 
administrative.

Berlinezul—urmează foaea citată 
mal sus — se determină lesne prin 
pornirile sale subiective, chiar in 
cazurile, când cestinnea necesităţilor 
statalul şi a respectului înaintea le
gilor e justificată.

E o mare deosebire intre a titu 
dinea pnb licnlul englez şi a celui 
german faţă cu funcţionarii execu
tivi. Când ordinea publică şi sigu
ranţa sunt in p r im e jd ie c e tă ţe 
nii din Anglia se inscrid^ntre con- 
stab lerf; iar când funcţionarii exe- 
cuţivl din Germania păşesc la înde
plinirea datoriei lor trebne să ştie 
de mal ina iu te , că publicul va fi 
contra lor.

0 milă sentimentală acompaniază 
pe toţi arestaţii. Patern reaminti 
întâmplări, cari fac să ţi se sue 
pârul in cap, şi fiindcă moartea de 
curând urmată a lui Mieroslavski tre 
zeşte din non aducerea aminte a 
conspiratorului polon,aducem aminte, 
că atunci, cădn a fost graţiat acest



t i m p u l

om culpabil de inalt& trădare, Berj 
liuejil l-ah primit din închisoare ci 
pe un trium făto r, l-au purtat pe 
braţe şi 1-aâ acompaniat cu strigăte 
de bucurie, cănd a plecat din Ber 
lin pentru a rupe dela Prusia — < 
bucată a Prusiei. Sentimentul subiec 
tiv, sentimentalitatea care credea a 
avea inainte-I un pretins eroh şi pa 
trio tu ita  cu totul, in a cui pagubă pre 
tinsul eroh şi patriot avea să-şi ma
nifeste virtuţile sale.

Citata foae crede, Că e foarte la 
vreme ca s'aducă aminte această 
trăsătură de sentim entalitate a Ber- 
linejilor şi că s’ar bucura, dacă fap
tele ar dovedi, că cultura polilitică 
a bnrgezimel berlineze a făcut pro
grese cari să escludă recidiva in a- 
semenea sentim entalităţi desgustă- 
toare. Foaea mal presupune, că dacă 
in dieta prusiană va veni vorba şi 
la ordinaţiunea delă 28 a lunii tre 
cute, cestiunea nu va fi tra ta tă  nici 
c-o bolnăvicioasă sentim entalitate, 
nici in tr’un mod, care să facă sen
zaţie.

Partidul progresist se zice că se 
înarmează pentru tra tarea  sensaţio- 
nală pe calea exigentă a interpe
laţiei.

Noi ne abţinem a împărtăşi sah 
respinge raţionameutnl foii germane, 
de vreme ce împrejurările locale nu 
ne sunt indestul de cunoscute, pen
tru a ne putea rosti şi pentru că 
intreaga noastră manieră de-a ve
dea nu se potriveşte pe deplin cu 
ideile despre stat, cari domnesc in 
Germania, idei cari ’n orl-ce caz se 
pot explica, de nu justifica, din deo
sebirea împrejurărilor. O comparare 
insă, care nu se potriveşte de fel, 
e cea dintre burgezimea germană şi 
cea engleză. Stări publice de lu
cruri, precum sunt cele din Germa
nia, nu sunt nici măcar cu putinţă 
in Anglia, iar sentimentul datoriei 
la englez are in orl-ce caz o cu to
tul altă  bază , pentrucă s t a t , in 
înţelesul prusian al cuvântului, nici 
nu există in Anglia.

S U L E I M A N - P A Ş A

Suleiman-paşa a fost — cum ve
stesc telegramele din Constantino- 
pol — condamnat la degradare şi la 
o reclusiune de 15 ani in tr’o forţă- 
reţă. El a adus ia tr’adevăr multă 
nenorocire asupra Turciei. Mult timp 
soarta résboiuluí a fost in măna lui, 
şi dacă la vreme ar fi inaintat spre 
nord prin trecătoarea Hain-Bugan 
ce era deschisă şi s’ar fi unit cu 
oastea lui Mehemed-Ali, poate că 
oastea rusească ar fi fost silită să 
se retragă peste Dunăre. Dar el n’a 
ascultat nici de sfatul nici de ru
găminţile lui Mehmed Aii, ci şi a 
pus in minte să reia in ruptul ca
pului trecătoarea Şipca unde şi-s sa
crificat batalioanele, adase din Mun- 
tenegru. Aceasta e vina s a , nu iu- 
vingerile, pe cari le-a suferit mal 
tărzih şi retragerea lui cu fuga spre 
Cavala peste munţii Rhodope. Şi 
vina lui e cu a tă t mal grea, cu căt 
după mărturisirea lui Mehmed-Ali 
şi a corespondenţilor străini, moti
vul acţiunii lui Suleiman a fost 
meschin, a fost invidia şi tendenţa 
de a’J inplanta pe Mehmed-Ali in 
postul de comandant suprem.

Totuşi judecata rostită asupră-I e 
aspră şi nedreaptă. Tratarea pro
cesului înaintea tribunalului de răs- 
boiü a dovedit, că asalturile nebu
neşti, făcute asupra trecătorii Şipca 
nu le născocise Suleiman in mintea 
lui, ci că a prim it ordiue hotări- 
toare dela Constantinopoli. O clică 
părăsită de to ţi Dumnezeii duce 
frénele la cornul de aur şi ruinăazâ

[împărăţia otomană mult mal repede 
decăt politica şi spada Rusiei, şi acea 
clică a comandat in timpul resbo 
iulul. Mahmud-Damat, Said-paşa 
alte creaturi ale palatului, cari in 
cunjurah şi inttmjurâ ăncă pe Su 
tan, împreună cu câţiva generali bă 
trânl şi netrebnici, formaţi un fel 
de consiliu de răsboih, întocmeaţi 
planuri de bătaie pentru terenuri 
pe cari nu le cunoştea ti, tâiati de 
curmezişul ordinele lui Mehmed-Ali 
şi trimiteati la măcelărie pe viteji 
soldaţi. El ăl spuseră Sultanului, că 
trebue să li se inchidă ruşilor tre 
cătoarea Şipca, pentru ca Constan 
ti no polul să nu fie in pericol; tr i-  
miseră apoi ordine preste ordine lui 
Suleiman, ca să ia trecătoarea cu 
orl-ce preţ şi din motivele, espuse 
mal sus, el urmă mal bucuros ordi 
nele generalilor din Seraih, decăt pe 
acelea ale rivalului săh, păţit intru 
ale resboiulul şi cu mult mal invă- 
ijat. El calcula, că ruşii vor bate 
numai decât pe Mehmed-Ali, dacă 
nu-I va veni in ajutor preste Balcani, 
şi că acesta destituindu-se, el va veni 
in locul lui.

Suleiman poate ar fi şi luat tre
cătoarea Şipca şi ar fi dat resboiu
lul o altă faţă, dacă ar fi avut trupe 
in de ajuns. Dar cu toate necurma
tele sale rugăminţi nu i se trim iserâ 
deloc ajutoare, iar când trupa lui 
era redusă la jum ătate şi nu mal 
dispunea decât preste 10,000 de oa
meni, i se trim iserâ câteva mii de 
recruţi neexercitaţi, cari erah mal 
mult o sarcină decât un ajutor. Dacă 
i se trim iteah trupele, cari steteah 
in Constantinopole, numai pentru 
serviciul de gardă şi pentru părăzl, 
el poate ar fi fost biruitor. Dar fa
voriţii Sultanului, cari serbaţi orgii, 
pe cănd peninsula balcanică trem ura 
sub paşii armiile ruseşti, se temeau 
de poporul din Constantinopol mal 
mult decăt de ruşi.

El ştiah, că in cafenelele din Stam- 
bul se povestea, că el luaseră bani 
dela ruşi şi că nu orbirea, ci tră 
darea de patrie ocârmuieşte împă
răţia  turcească. Auzeafi murmurele 
inâbuşite, şi plângerile populaţiei, se 
temeai), ca nu cumva priveliştea ne
norociţilor fugari, cari soseai) cu 
miile la Canstantm opol, pentru a 
muri de foame, să provoace o răs
coală a masselor — şi in timpul se 
ho ţâ ră  soarta împărăţiei turceşti din 
Europa, ei opriră o sumă diu cele 
mal bune batalioane in capitală pen
tru  paza preţioaselor lor persoane.
In loc de-a se trim ite chiar cel din 
urmă soldat in Balcani, garnizoana 
din Constantinopole era la 1877 mat 
m are de cât in timp de pace.

Acestea sunt circumstanţele uşu- 
râtoare in favorul lui Suleiman-paşa.
Şi chiar dacă ’i s-a dictat o pedeap
să a tâ t de grea, aceasta s’a făcut 
pentru a abate luarea a minte a pu
blicului de la adevăraţii vinovaţi.

S itu f tţia  p a r ia .a e n ta r i l  A u stro - 
U n g a r ia .

Am dat in numărul de ieri resu- 
matul telegrafic al discursului rostit 
de contele Andrassy iuaintea comi
siei bugetare a delegaţiei austriaco. 
Dăm acum următoarele consideraţii 
ce le face ziarul „des Dfcbats* asu
pra acelui discurs ministerial, care 
după acea foaie, n'a putut mulţumi 
pe toată lumea inteiesată in cauză.

In adevăr, zice ziarul franţuzesc, 
contele Andrassy s’a mărginit a po
vesti, urcându-se până la originea 
el, istoria politicei sale până in zioa 
de astăzi; aceasta insă n’a putut 
fi in de ajuns pentru opoziţie. Ceea 

[ce opoziţia cere dela ministru să’i

spună, - nu e aceea ce şi dânsa, ca 
toată lumea, ştie şi fără spusa lui, 
ci aceea ce nu ştie, şi aceea ce poate 
din nenorocire nici chiar el insuşl 
nu ştie. Nu este vorba despre tre  
cut, este vorba despre viitor. Care 
va fi durata ocupării ţinuturilor tu r
ceşti? Acele ţiuuturl fi-vor definitiv 
anexate? Pentru ce Austria n’a în
cheiat cu Poarta convenţia pe care 
a îndatorat o tractatul s’o incheiâ ? 
Faţă cu aceste întrebări reci şi des
luşite, contele Andrassy a făgăduit 
un răspuns grabnic şi l-a am ănat 
pe adoa zi.

Judecând după depeşile transmise 
ziarelor din apus de câtrâ agenţia 
Havas, răspunsul contelui Andrassy 
a fost cam încurcat. Asupra faptu
lui convenţiei, multe fol străine im
portante cred cu stăruin ţă că este 
vinovat guvernul contelui Andrassy, 
dacă nu de altăceva, cel puţin de 
neglijenţă. Dânsul a crezut că ar 
putea, zorind lucrurile, să scape şi 
fără convenţie, pe care tăndăleala 
obişnuită şi reaoa voinţă a diploma
ţiei otomane o făceai foarte grea 
de săvârşit. A fost insă o g re şa lâ : 
convenţia era trebuincioasă; conven
ţia  chiar acum este imperios cerută 
de opinia publică, şi contele Andrassy 

trebuit să reinceapă, de astădată cu 
mal multă sinceritate ca mal nainte, 

egoţierile de a tâ tea  ori înjghebate 
apoi întrerupte. Astfel un însem

nat ziar englez primeşte din Constan
tinopol ştirea cum că toate piedecele 
sunt astăzi înlăturate, şi convenţia 
austro-turceascâ se va iscăli in cu
rând, dacă n’o fi chiar iscălită pănâ 
acuma. O depeşe din Pesta apoi 
confirmă această ştire, ară tând  că 
dispoziţiile Porţii ah devenit mal 
favorabile convenţiei. Insă nu se 
vede să fi t r a ta t  şi contele Andrassy 
in discursul săh această cestiune. 
Dânsul s’a mulţumit numai a zice, 
in privinţa duratei ocupării, că de
şertarea celor doă ţinu tu ri nordves- 
tice ale Turciei va avea loc indată 
ce scopul asem nat Europei va fi 
ajuns şi indată ce Turcia va despă
gubi pe Austria de jertfele ce a- 
ceasta a făc u t; afară de aceasta, 
Turcia va mal trebui să dea garan
ţii pentru m ănţinerea stării de lu
cruri ce se va infiinţa prin admi
n istra ţia austriacă, sah pentru schim
barea el in tr’un sens mal potrivit 
cu aspiraţiile şi nevoile ţării. Toate 
condiţiile acestea întrunite, şi in 
deosebi condiţia despăgubirii ce Tur
cia va trebui să plătească Austriei, 
imping term enul deşertării celor 
doă ţinuturi ocupate până la calen
dele greceşti. Contele Andrassy a 
mers ăncă şi mal departe, declarând 
că mandatul de ocupare ou ar fi in 
niclun caz modificat de că t numai 
cu învoiala unanimă a tu turor păr
ţilor contractante. Trebue să recu
noască oricine de altm interi, că con
tele Andrassy nu putea in niclun 
chip să vorbească astfel. Politica ce 
dânsul a urm at-o trebuia neapărat 
sâ’l ducă la aceste concluzii. După 
jertfele de sânge şi bani ce s'ah 
făcut pentru ocuparea Bosniei şi 
Erţegovinel, cum s’ar putea da de
şertării acestor ţinuturi un term en 
fix, absolut şi apropiat? NiminI n’ar 
cuteza una ca aceasta, nici opoziţia 
precum nici guvernul; insă mal 
mult de cât oricine fireşte contele 
Andrassy n’ar putea face această 
necuminţie. Opoziţia simte foarte 
bine aceasta, şi nu se sfieşte de loc 
a pune nişte întrebări, cărora ştie 
că nu li se poate da cumva vreun 
răspuns. Din parte’l contele Andrassy 
face fraze, neputând face altceva. 
Astăzi insă cestiunea nu mal este 
in faţa comisiei bugetare a dele

gaţiei austriaco, nici in faţa dele- dacă uneori se cam aprinde şj 
gaţiel însăşi, ci in faţa Reichsra- să ara te  marea neplăcere ce sil 
thulul, care este chemat să se ro s-’ oricând aceste bune leg ă tu rii 
tească asupra tractatu lu i de la Ber-1 in primejdie a se strica, nicloj 
lin şi sâ dea ministerului un bil de - 
indem nitate. In cercurile oficiale, 
niminl nu se îndoieşte, nici nu se 
teme cumva că cu oarecare critice 
şi rezerve neinlâturabile, Reichsra- 
thul nu va vota in favoarea miniS' 
terni ui. Astfel situaţia parlamen-
ta râ  a guvernului şi îndeosebi a 
contelui Andrassy va fi simplificată

I t a l i a  şi A u s tr ia

„Avvenire d’Italia*, care este or
ganul prezidentului cabinetului ita
lian, d. Cairoli conţine sub acest t i 
tlu un articol im portant pe care ăl 
dăm aci mal jos. Ca ziar oficios şi 
personal al ăntăiulul ministru ita* 
lian, foaea italiană se bucură de un 
mare interes din partea presei au
striaco, pentru aceea ziarele din 
Viena reproduc şi comentează a r
ticolul acesta. Ia tă  ce zice „Avve 
nire d’Ita lia“ :

„P rin tre numeroasele manifestări 
de simpatie şi de prietenie, al că 
ror obiect a fost Italia in urma 
scârbosului a ten ta t contra regelui 
săh, m anifestările simpatice şi prie
teneşti ale presei din im părăţia au- 
stro-ungureascâ trebue in deosebi să 
fie plăcute italienilor. In adevăr, ele 
pun capăt unei oare-care asprimi 
care, pe tărâmul politic, se mani
festa in şirurile majorităţilor res
pective ale celor doă ţări, şi care, 
s’o spunem franc, proveneah mat mult 
d in tr’un chip echivoc, in apreţuirea 
in tenţiilor celor doă naţiuni, decât 
d in tr’un resentim ent naţional câtuşi 
de puţin întem eiat.

In Austro-Ungaria unii voiah să 
vază, in cele ce se ziceai) şi se cu
getai) pe pământul italian, expresia 
unor tendenţe râsboinice şi dorinţa 
de a provoca conflagraţii in tr’un 
viitor mal mult sah mal puţin a- 
p ro p ia t; aceste sentimente insă n'ah 
existat nici când in populaţiile ita- 
iane. Italienii ah foarte mare ne

voie de pace şi de linişte, cari sin
gure şi numai dânsele ie pot îngă
dui să consolideze noua ordine de 
lucruri infiinţatâ cu m ultă grabă şi 
p ripea lă ; italienii voesc asemenea 
sâ reguleze sistema lor economică 
foarte mult sd runcina tâ ; este deci 
sigur că, atunci când ah a tâ tea  de 
făcut la dânşii acasă, le este peste 
putinţă de a mal voi sâ cugete se
rios a supăra pe alţii.

Gel din Austro-Ungaria foarte a- 
desea n’ah vru t să înţeleagă adevă
ratu l sp irit de care sunt italienii 
insuflaţi in privinţa acestei împă
răţii. Cât despre italieni, poate că 
dânşii pot să nu pretinză a fi mari 
politici, aceea insă ca trebue ori
cine să recunoască este că nu le 
lipseşte bunul simţ ; şi experienţa 
a tâ to r ani de suferinţă şi necazuri 
le-a servit de învăţătură de minte 
folositoare şi preţioasă.

Mulţumită deci acestei invâţâturl 
poate fi cineva tare convins, că in 
interesul Europei şi pentru liniştea 
sa, este trebuincios ca legăturile 
Austriei cu Italia sâ fie sincere cor
diale; nu numai intru cât privesc 
sentimentele reciproce ale guverne
lor, ci chiar şi sub privirea aspira
ţiilor celor doă popoare interesate. 
Italienii ştih că toată Europa are 
luarea aminte a ţin tită  asupra aces
tor legături, şi că simptomele lor 
le urm ăreşte cu un interes mare 
Ia tă  despre ce naţia italiană este 
pe deplin şi adânc convinsă, şi dânsa 
apreţueşte aşa de mult dreptatea şi 
motivele convingerii, încât, chiar

in tru  aceasta nu ascunde o i 
ţie rea.

Tocmai de aceea, italianit 
recunoscători presei austro-ungum 
pentru sentimentele ce şi-a ml 
festa t in privinţa Italiei.

E foarte probabil, urmează fiţi 
italiană, că aceea ce noi spulţ^ 
nu va exercita nici o inriurire 
Austria, sah iu orice caz va e 
cita foarte pu ţină , şi această i 
ne este foarte supărătoare, căci 
voi sâ avem destulă inriurire j j  
tru  a convinge pe vecinii noştri 
marea majoritate a italienilor *' 
cea mal mare şi cea mal sind 
dorinţă să trăiască cu dânşii pe 
picior de bună prietenie, şi că sp 
cum că nici o nouă piedecă nu J 
veni să se mal puie de-a curm 
şui legăturilor acestora perfecte.

Interesele Italiei precum şi ? 
Europei, conchide gazeta italian 
nu ne pot sfătui să urmăm altă 
nie de purtare. Deşi Italia este 
începutul cunoştinţei trebilor p< 
tice, lumea ştie foarte bine că | 
ceastâ ţa ră  nu poate să voiascâ I 
neglija interesele aşa fără socotea

1

ADUNABEA D EPU TA ŢILO R

In şedinţa de Vineri 24 o. a Adună 
deputaţilor d. ministru de externe a < 
mnnicat mesaginl domnesc, prin oarei 
inainteazS Adunării convenţinnea inel 
iată ca guvernul otoman, in privinţa i 
patriării prizonierilor, şi apoi a adaos |  

îmi permit a ve ruga să binevoiţi 
face ca această convenţinne să se voi 
de urgenţă; căci, aceasta e o cestiune r 
mult de umanitate; de la încetarea r 
belului pănă az, a treent mal mnlt ti 
şi, cn toate acestea, vedeţi nn număr 
semnat de oameni cari sunt internaţi 
capitala ţărel. Aceşti oameni simt ni 
novaţi, şi-ah făcut datoria de soldaţi 
astăzi etaii atăta timp departe de fa3 
liile lor, lăsând că mulţi zac in pămenti 
nostrn; vina este şi de astădată a diplc 
maţiei; şapte Ioni am stăruit să dobândi 
ceea ce avem astăzi, dnpă şapte lanl vs 
nim a şterge neînţelegerile dintre Ina| 
Poartă şi Romftnia, venim acnm a deci 
restabilite raporturile dintre ambele stai 
Cred dar că d-voastră simţiţi importau] 
acestui act, şi dea Dumnezei) ca acesta 
fie nn incepnt de bone relaţiani intre fd 
tal nostrn Sazerau, astăzi Imperatormj1 
Turciei, şi intre fostul domn, astăzi Sa’ 
verannl nostrn (aplauze).

— Adunarea încuviinţează nrgenţa.
D. P. Grădişteanu. înainta de a se 

cepe lucrările de la ordinea zilei, ara P?" 
noare a depune la binroul Adonărei u 
proiect de lege, tinzănd la modificare 
ari. S din codicile civil, şi dacă onoff 
Cameră bine voieşte a’ml permite, voi da 
lectură consideraţinnilor oara ru’aă coj 
dus la această modificare.

Iată propunerea ce am onoare a fac 
Avănd in vedere că art. 8 c. civ. al. 

şi 2, recunoaşte veri cărui individ născu! 
in România din părinţi străini dreptul di 
a deveni romăn prin simpla sa declari 
ţinne in timp de nn an de la majoritai 
destul nnmal să na fi fost snpus unei pr<j 
tecţiunt străine;

Avănd in vedere că această dizpoziţîuu 
crează in favoarea străinului, născut i 
Romănia, nn drept mal mare de căt 
are romănnl născut in afară de teritoriu 
României, care nu poate dobăndi eserciti 
rea drepturilor politice de căt in urm 
anul vot al corpurilor legiuitoare, cod 
forra art. 9 din Constituţiane;

Considerând că esoepţinnea prevăzuţi 
de art. 8 c. civ., in favoarea străinului est 
astfel nedreaptă şi contrară principialul 
constituţional că naturalizarea na se posti 
dobăndi decăt prin votai Corpurilor Lei 
giatoare;

Considerând că singura excepţinne ce 
trebue conservată in favoarea străina Iul I I  
născat pe pumontul Romăaiei), şi care la 
majoritatea ea ar dori să devie rom ăn, kii 
este scatirea de stagiul cerut de art. 16 I

so. civ,; . -
Considerând că acest mod de natnrah- 

zare o d a tă  admie, trebue ca to ţi s tre in ii« .



T I M P U L

profita do dânsul fă tă  disensiune 
Ş faU credinfti religioasă , intru căt a- 

restricţiune s’ar afla înscrişii in co- 
civil î că dacă art. 9 c. cir. numai 

. ii\gut de a fi; că Camera in limitele 
I  jtanţeî sale, e datoare sa probeze că 

IL. jmjiimată de spiritul de egalitate re- 
de ideile moderne/ 
uniaţii propunem:

PROIECT DE LEGE 
8 c. cir. al. 1 şi 2, se modifică cum 
|

ţfld-ce individ născut şi crescut in 
liia pănă la majoritate şi care nu se 
Imcurat nici odată de vre-o protec- 
[streină, ra  putea' in oursul unui an 

n majoritate fără alt stagifi sau iode- 
4V U altor condiţiunl, să reclame cali- 

de romăn pe care insă nu o ra pa- 
■41 iţ I bău di decât prin un ro t al Corpu- 
n ţi legiuitoare.
1^3 [datul 3, de sub art. 8, ra forma art. 

V ,  iar art. 9 actual este şi rămăue 
1  şt.
V u/aniu, P. Grădiţteanu, I. Agaricl, N .

pi se la rot urgenţa şi se adoptă. 
Tistfel dar Camera actuală e pe cale 
rejndeca şi a treia cestiune, impusă 
atnl dala Berlin, adecă egala in- 

Iţire a riturilor—necreştine-

Cointeresată a tutunu
rilor din Romănia.

Btiunea Regiei Monopolului tutunu- 
lleparte de a face un pas inainte, 
bajn că stă pe loc pentru mirarea 
r. Suntem in aderăr tentaţi a crede 

ff k icterul de finanţe ar fi vacant, atăt 
ii - e fiegligenţa ca se pune in zolu- 
[Mtel importante chestiuni, 

numărul nostru trecut, arătarăm că 
soluţiune practică ce se poate da 

pie regiei tutunurilor, este modifi- 
bgei monopolului şi transformarea 

(Şi regii, in Regie Co-Iuteresată. 
sa serioasă romănă de dincoace şi de 
[ de Milcor, studiind şi ea chestiu
nii foarte cumpănită astă soluţiune, 

, ¿comandă cu deosebire gurernnlul
i
tonte acestea, remarcăm că guvernul 
16 nici pănă astăzi nici o hotărire. 
I şease săptămănl de cănd guvernul 
[ti declaraţia nea categorică că actuala 
te a monopolului ra  înceta de a 
acţiona de la 8 decern, viitor, de 
| vor acorda modificările ce de r r ’o 
i reclamă necontenit a se introduce 
ti monopolului.
rma acestei declaraţiunl credem că 
era nevoie a reveni asupra chesti- 
t căt pentru a anunţa soluţiunea
i nefericire, această declaraţiune din 
anei societăţi serioase, — declara- 
are ameninţă ţara cu ştergerea a 
opta parte din veniturile totale

tulul, in loc de a deştepta pe mi
ile fidance, aşa după cum eram in 

I spera, şi a face ca guvernul să 
l-iască a lua ojhotărire asupra aces- 
e chestiuni, n’a putut obţine nici 

îtăzl o deslegare conformă co aceua 
şmă spiritul de dreptate şi intere- 
L tulul,
ii ce credem noi, presa romănă, şi 
kreagă, că era absolut urgent a 
Ş serios cererile societăţi şi a ne 
l'.pra unuia din aceste două lucruri: 
ICorda cererile societăţeî, sad a le 
curat şi limpede şi a propune o

jir" c ib iu a ţiu n e  pentru a înlocui socie- 
şmisionară, luănd . in acelaşi timp 

măsurile de precaoţiune exigiate 
in stan ţe , n’sO foit înţelese şi de 

|il nostru şi in special de mini» 
|trn  de finanţe. Chestiunea nu e 
£& la ordina zilei de minister, ş 

:y | e mal trist, este că, dacă se mal 
a ea, nu se ocupă de căt intr’un 
ir te vag.
■jtă poziţiona, misiunea noastră şi a 

prese romăne nu mal permite tă- 
|  nu eeităm a mărturisi mal di 
tă, nefiind dotaţi eu caracterul ileg
al ministrului nostru de finance, 

A  r mtem remănea adormiţi pănă in 
ilel* de 8 decembre, pentru a In
iei, fără mature reflecsiunl şi sub 

;area unei oatastrofe. Este mal pre- 
ni se pare din toate ponotele de 
a studia mal dinainte şi ¡ntr’un 

¿S^aetic o chestiune atăt de serioasă 
tală pentru ţara noastră ca acea 
rezintă cestiune a ce ce preocupă aci. 
inainte de toate trebue să de- 
lă  interesele societăţii nu se pri-

•i
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veso de fel. Ştim bine că intre acţio
narii societăţii se află nume co un înalt 
renume in oercurile financiare din Paris 
şi din Londra, şi că asociaţiunea cu ase
menea somităţi financiare este mal mult 
decăt avantagioasă creditului ţărel. Ade
vărata oestiune insă nu este aci. Această 
societate ne pune un .ultimatum*. Ea de
clară că monopolul ce i s’a concedat nu 
este respectat din cauza defeotuozităţilor 
legel. Ea demonstră prin statistice irecu- 
sabile că contrabanda şi cultura ilicită se 
măreşte in fie-oare an in proporţiunl spăi- 
măntătoare. Astfel vedem că contravenţiu- 
nile constatate la legea monopolului fură :

In 1875-76. 870 cazuri, confiscănd 6571 
kilograme. In 1876-77. 1182 cazuri con
fiscănd 16,452 kilograme. In 1877-78. 1297 
cazuri, confiscănd 32,243 kilograme.

Cultura ilicită sporeşte asemenea. S’a 
distrus cultură ilicită :

In 1875 . . .  la 18,890 cultivatori
In 1876 . . .  la 29,490 cultivatori
In 1877 . . .  la 37,338 cultivatori
Faţă cu această stare de lucruri, sooie- 

tatea a reclamat de vreo 18 luni interven- 
ţiunea guvernului pentru a ameliora legea, 
care este actualmente neputincioasă a re
strânge asemenea abuzuri. Demarşele att 
fost zadarnice şi, astăzi la capătul pacien- 
ţel sale, societatea profită de retrocedarea 
Basarabiei pentru a denunţa contractul 
şeii. In acelaşi timp insă, ea indică şi de
fectele legel şi remediul lor, şi pretinde 
ca nicluna din modificări să nu mai va- 
tăme nici pe tezaur nici pe oneşti şi paş
nici cetăţeni.

După cele espuse pănă aci, cititorii no
ştri vor intreba de sigur împreună cu noi: 
Statul n’are şi el un interes pentru a face 
să *se respecte legea monopolului? Şi n’ar 
,6  oare mal cuviincios ca guvernul din 
•propria sa iniţiativă să se ocupe cu mo- 
*dificările necesare pentru a face mono- 
, polul eficace? Nn vede el oare un peri- 
*col permiţând ca numărul cultivatorilor 
•iliciţi să se îndoiască in doi ani şi să a- 
•tingă ţifra colosală de 37,338 fără a nu- 
•măra numărul, probabilmente mult mal 
•mare, care scapă căutărilor agenţilor re- 
•gieî?» In adevăr, nu înţelegem pentru 
care resou n’ar trebui să se caute un re
mediu pentru un reă aşa de evident. Dacă 
ministerul de finanţe refoză de a se pune 
pe urma acestor căutări, el ar face bine a 
comunica limpede motivele sale. Căt des
pre noi contribuabilii, care respectă legea 
monopolului, nu dorim decăt ca legea să 
impue autoritatea sa asupra tutulor cetă
ţenilor, căci numai astfel acest impozit este 
just.

Să venim aoum la a doa cerere a regiei. 
Ea pretinde că, pentru a da lege! mono
polului eficacitatea dorită, este necesar ca 
fiscul să fie interesat intr’uu mod sensibil 
de soarta monopolului, şi in acest scop, 
ea propune sistemul *Co-interesat» ce se 
practică in Italia cu oarece deosebire insă 
de detalii.

In Italia, societatea regiei garantează 
tesaurulul un minimum de redevenţă a- 
nuală, şi după ce compturile sale aii fost 
inpovărate cu acest minimum de redevenţă, 
ea inparte beneficiile intreprinderel in pro- 
porţiunea de 40 la sută tesaurulul şi 60 
la sută societăţii.

Acest sistem presintă desavantagiul că 
guvernul, pentru a esersa un control efi
cace asupra cheltuielilor ce ăl interesează, 
trebuie să se amestece in toate detaliile 
comptabilităţil societăţii, detalii care se 
controlez totd’auna numai de acţionari.

Pentru a evita acest desavantaj, socie 
tatea regiei din Romănia propune a plăti 
tesaurulul o arendă fixă de 8 milioane fr. 
pe an, şi peste această sumă, 45 la sută 
din suma vănzărilor brute ce vor trece 
peste 19 milioane franci. Cu modul acesta 
singurnl control al guvernului se mărgi
neşte asupra ţifrelor de văuzare ale fa
bricilor sau ale depozitelor, care este 
un control facil de aplicat şi nu dă 
nici odată loc la neinţelegeri sau la ne
mulţumiri. Şi ar fi in interesul guvernu 
lui d’a înmulţi căt se va putea mal mult 
vănzările, saQ in alţi termeni a veghea ca 
legea monopolului să fie respectată. Acest 
raţionemănt ni se pare bun. Constatăm că 
tesaurul va fi asigurat de frumosul ve
nit fix de 8 milioane franci, şi că mulţu
mită silinţelor co-inleresaftlor — fiscal şi 
Societatea, — putem spera ca monopolul 
să prinză rădăoină in ţară şi in ourănd să 
uşureze pe contribuabili prin recete rela
tive asemenea celor ce dă Regia in Franţa. 
Numai incape discuţiune că o dată oe ţara 
suportă grelele sarcini ale unui monopol, 
noi trebue să căutăm prin toate mijloacele 
legale a face să fructifice acest impozit 
tesaurulul, in măsura cea mal largă, şi

a opri ca contra-bandiştil săli cultivatorii 
neoneştl să mal răpească in detrimentul 
fiscului o parte din ncest venit. Şi astăzi 
mal mult de căt tot deauda trebue să stu- 
diăm bine şi să oumpănim bine producţiu- 
nea impozitelor noastre căci sarcinile te
saurulul sporesc pe fie-care an intr’un mod 
foarte neliniştitor.

Terminănd nu pretindem Bă ajungem la 
o deceziuue luată asupra chestiunilor ridi
cate de Societatea Regiei. Constatăm nu
mai cft poziţinnea ce ea a luat este clară 
şi neta, şi că oererile sale au aerul d’a fi 
rezonabile şi chiar avantagioase. Remăne 
ea guvernul să studieze şi să aprofandeze 
chestiunea cu lumina oe numai el singur 
prin poziţiurea sa posedă, şi a pune un 
sfărşit incertitudinei ce domneşte actual
mente şi neliniştei de care suferă tot ro- 
mănul care cugetă matur la prosperitatea 
finaucelor ţării, căci nu trebue să se uite, 
că peste măsură gravă este responsabilita
tea acelui guvern care ar risca perderea 
unei actualităţi de 8 pănă la 10 milioane 
franci pe an, pentru vre-o combinaţiune 
nesigură şi imposibilă de pus in aplicare 
in scurtul termen de căte-va săptămăni. 
Mal nainte dar de toate, trebue să căutăm 
adevăratele interese al patriei, şi pentru 
aceasta, an convine să tratăm cu uşurinţă 
aceste interese.

(•Carierul finanţiar,.)

C R O N I C A

>Pressa* primeşte următoarea Corespon- 
dinţă particulară din Tulcea cu data de 
19 noembre, 1878.

După cum v’am anunţat ieri, pe la ora 
1, avu loc intrarea ceremonială a trape
lor Tomăne in Ta'cea. Ele intrară in ur
mătorul ordin : General de divizie Anghe- 
lescu ou statul săfi major, compus din 
d-nil locot.-colonel Argintoeanu, maior Şer- 
bănescu, căpitan Popescu şi doi oficiărl 
adjutanţi, cu o secţie de roşiori. Apoi, ve- 
nia regimentul al 7 de infanterie, pe semi- 
plutoane, comandat de col.-Cantilli, avănd 
lăogă sine pe locot.-colonel Teleman; ba
talioanele, sub comanda maiorilor Pega şi 
Jipa. Iu urma infanteriei, veniaQ trei ba
terii de artilerie, şi apoi urma un esca- 
dron de roşiori.

îndată ce generalul trecu in revistă tru
pele aşezate pe şesul debaroaderel, se puse 
in fruntea lor, şi, in sunetul muzicelor şi 
a tutulor clopotelor bisericelor din oraş, 
inaintâ spre arcul de triumf, unde era a- 
şteptat de intregul cler cu o imensă mul
ţime de norod. Cele mal multe case eraţi 
impodobite cu drapele şi cu covoare, şi 
ticsite de lume la ferestre şi la balcoane. 
Ajungănd la arc, generalul, cu tot statul 
major, descăleca, şi, in sunetul muzicelor, 
se aduse sub aro drapelele armatei. Se 
dădu comanda »spre închinăciune* şi toate 
trupele şi norodul sa descoperi. Atunci in- 
cepu sfinţirea apel şi, după finirea servi
ciului divin, armata, in urări entusiaste 
şi repetate, trecu pe sub arc şi clerul, de o 
parte şi alta, improscă ou aiasmă. încon
jurată de mnlţime, ea trecu pe sab toate 
arcorele de triumf şi generalul primi de
filarea in piaţa Babadag, in faţa caselor 
Elman. In urmă, trapele primiră ouartirnire 
şi generalul se cobora la conBC pentru pri
mirea feiioitărilor. Mal in tot parcursul 
trupelor de cuartirurl, mulţimea nu in 
oeta de a le procura rachiO, tutun şi co 
vrigl; ar fi zis cine-va că populaţia Tul 
cel şi armata romănă, s’ar fi cunosoănd 
din vechi timpuri, şi că astăzi n’ar fi fă 
cănd decăt să se intoarefi in sinul fami 
liel de mult abandonată.

Acum totul e sfărşit, şi ocupaţiuuea mi 
litară a provinciei s’a efectuat in mijlo
cul urărilor celor mal călduroase a popa- 
laţiunef. Ca toate aceste, mal multe punte 
negre se ivesc la orizont : pe de o parte 
Salina şi Chiustenge, cari rămăn ăncă sub 
comandament militar ras, iar pe de alta, 
greutăţile ce rădică fosta administraţie 
rusă Iu Tulcea pentru predarea telegrafe
lor, căsarmilor şi a altor locolităţl nece
sare ori-cărei adminiatraţiuni publice. Dar 
vom conteni cu oorespondinţa noastră aici, 
pentru a nu intaneca tabloul primirei noa
stre de populaţia dobrogeană, ou neajun
surile ce ne fao ruşii; ra sosi de sigur 
timpul să invingem şi pe acestea.

Populaţia pregăteşte aoam telegramă de 
gratitudine către Alteţa Sa Regală Carol, 
asigurănd-o de iubirea şi devotamentul el 
fără margini şi gata la orice sacrificii. A- 
ceasta telegramă, prin patriotica iniţiativă 

d-Inl M. Petreacă, umbla din mănă 
in mănă şi se umplea iute de iscălituri: 
nu ştim insă dacă telegraful rus, (căci ro

măn nu este ăncă) va priimi şi expedia la 
timp această telegramă. Vom vedea.

De acuma inainte, este ca administraţia 
Provinciei să se pue cu tot dinadinsul ’pe 
lucru, pentru organizarea poliţiei şi a co
munelor urbane şi rurale. Dacă este să se 
îndeplinească cu o oră mai nainte promi
siunile date prin proclamaţiunea guver
nului, atunci ar trebui, cu 'un moment 
mal nainte, de a se indăpărta administra
ţia bulgară actnală, care a sdrunoinat toate 
interesele celorlalte naţionalităţi, şi a uzat 
de prigonire şi nejustiţie. Aceasta este 
una din cele ăntăiti satisfacţiunl ce este 
a se da populaţiunilor romăne, grece, turce, 
tătare şi israelite.

Pănă in prezent, nu s’a ocupat ăncă de 
trapele noastre insula cea mare dintre 
Ismail şi Tulcea, despre care v’am în
treţinut intr’o corespondenţă a mea. Se 

vede insă1, că nu se pot face toate 
de odată, şi ne trebue puţină răbdare. 
Vom vedea dacă, pănă in fine, insula in 
cestiune va fi ocupată s’afi nu. Ce să facem? 
Am inceput a ne teme şi de umbra noa
stră de cănd comunicatele >Momt. oficial* 
desmint chiar lucrurile cele mal învede
rate. Dar aşa cere diplomaţia, aud pe mulţi 
spuind; nu ne rămăne d ar, decăt să ne 
inchinăm acestui noO Dumnezeii!

Am fi de păre re, ca guvernul central să 
stărue, pe lăngă administraţia sa din Do- 
brogea să schimbe numele ruseşti date 
uliţelor de către administraţia rusă, şi in 
particular uliţa, prin care a intrat Ro- 
mănii, să se numească^Co/Ira Romăniet* iar 
piaţa unde s’a primit defilarea, să ia nu
mele de t Piaţa Liberării*. Comuna va 
ingriji, mal târziu, de a ridica un mic 
monument pe care va fi scris >7878, noem- 
vre 18, Intrat ta Romănilor*. El va purta 
asemenea numele comandantelul şef şi ale 
celorlalţi şefi de corpuri.

Căci este timpul să incepem a da o deo
sebită atenţiune intereselor noastre naţio
nale, şi să nu ne ooupăm numai de iscălit 
hărţii pe la prefecţi, subprefecţl şi poliţai. 
Eeste de jelit căteo dată, cănd intră cine
va in cancelariele acestor autorităţi, de 
a nu zări nimic ce] ar semăna cu o idee na
ţională, cu un interes public naţional. Spe
răm insă, că administraţia d-lul Ghica, pe 
noul teriroritt, va corespunde aşteptări
lor romănilor inteligenţi [şi preocupaţi de 
interesele naţionale ale patriei lor. Să nn 
perdem zilele şi auil in nimicuri, şi să 
incepem a înţelege exiginţele şi datoria 
vieţel publice. Credem, că d. Ghica va fi 
neadormit in îndeplinirea acestor exigenţe 
şi indatorirl.—X.—

O ameninţare. — Ziarul „ Cetatea 8 d 
Tărgovişte află că preotnl din comuna 
Gura Şuţi in zioa de 11 curent au prim 
o scrisoare pnonimă, prin care i se cerea 
o sumă de 500 galbeni. In caz de refaz 
se făgăduia că va fi jefuit. Scrisoarea 
ozice că poartă stampila oficiilor poştale 
Tărgovişre Găieşti şi Titu din aceeaşi 
de l f  in care seara i s’a şi remis.— 
lipsa preotului de acasă scrisoarea aă fost 
lăsată in măna fiicei sale care o şi desfăcu 
şi văzănd cele ce conţinea aşteptă cu ne 
răbdare întoarcerea părintelui săă, căn 
d’odată se pomeneşte cu notarul comunei 
că vine şi ăl cere scrisoarea se o vază dacă 
slova dintr’ăusa nu se potriveşte cu acea 
din rolurile comunei.— împrejurările cum 
se petrece acest fapt; faptul imposibil dar 
care se dovedeşte din ştampilele aplicate, 
ca scrisoarea să fie remisă in zioa de 1 
şi trecută prin Găieşti Titu şi ajunsă la 
gura Şuţi in aoeiaşl seară, cum şi intre 
batea notarului care negreşit că nu putea 

nimic de cele conţinute cănd scrisoarea 
era sigilată, sunt atâtea indicii cari dafi 
multă bănuială in contra notarului şi con 
silierului. Scrisoarea ni se spune că s’aă 
dat d-lul procuror şi avem mare credinţă 
oă totul se va descoperi,

Punerea in disponibilitate. —• Generalul de 
divizie Ghica Ioan Grigore, a fost pus in 
neactivitate, ca intrăad in categoria alin 
3 art. 7 partea II din abrogata lege a po
liţiei ofiţărilor, ca agent diplomatic la 
Constautinopol şi in misie la St.-Peters- 
bnrg.

Noua lege a poziţional oficierilor, de
cretată la 5 iunie anul curent, preschim
bând poziţinnea tutulor ofiţărilor aflaţi 
in neaotivitate in aoeea de disponibilitate, 
consiliul superior al armatei a decis ca 
generalul Ghica Ioan Grigore să fie tre
cut in poziţie de disponibilitate.

•

Semn onorific.—Prin ¡naltul decret Dom
nesc, s’u acordat dreptul de a purta seni

ni onorific ofiţerilor ce urmează:

Semnul onorific de aar pentru serviciul 
militar de 25 ani împliniţi.

D-lul maior Vasilescu loan şi d-lol că
pitan Frunzescu loan, ambii din regimen
tul 1 de dorobanţi.

D-lul sub-locotenent Călinescu George, 
din regimentul 1 de dorobanţi.
Semnul onorific de argint pentru serviciul 

militar de 18 ani împliniţi.
D-lul maior Botez Panait, din regimen

tul 13 de dorobanţi.
D-lul maior BaldovicI Vasil**, din regi

mentul 2 de roşiori.
D-lul căpitan Georgescu Nicolao, din 

regimentul 4 de artilerie.
D-lul căpitan PopovicI Năetas**, din re

gimentul 16 de dorobanţi.
D-lul căpitan Lipan Constantin, din re

gimentul 5 de linie.
D-lul căpitan Codrescu Nicolao, din re

gimental 16 de dorobanţi.
D-ln! căpitan Manolescn Baloşache, din 

regimentul 4 de călăraşi.
D-lul căpitan Carp Constantin, din re

gimentul 13 de dorobanţi
D-lul căpitan Gheorghe Dinii trie, din 

regimentul 1 de roşiori.
D-lul căpitan Lupaşcu Constantin, din 

regimentul 13 de dorobanţi.
D-lul locotenent Verdescu Constantin, 

din regimentul 1 de dorobanţi.
D-lul locotenent Molnar Michail, din re

gimentul 7 de călăraşi.
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Domnule,
DorescI a sci care este apreciaţianea mea 

asupra eficacit&ţel Capsulelor lui Quyot cu 
gudron. Un proverb mal bătrân de cât mine 
a diă: Vox populi, Vox Dei.

Ori, de ore ce tâtă lumea aţii, îşi caută 
bronchitele sdle, guturai urile sdle, catar rhele 
sdle cu capsulele Guyot; de 6re-ce toţi sunt 
mulţumiţi de acest tratament şi revin la 
dânsul la cas de trebuinţă, îmi pare că 
răspunsul este făcut.

Cât despre phthisiă, md cred dator a 
face reserve, mal ales din causa diversităţe! 
formelor sub cari ea se presintă. Cu tdte re- 
sultatele favorabile obţinute de doul ani incoa 
întrebuinţarea, prin capsulelor Guyot, questi- 
unea îmi pare prea delicată pentru a nu 
fi permis să ne pronunciăm chiar de acum. 
Neapărat, gudronul nu pote face de cât 
bine phthisicilor; el va calma tuşea care 
ÎI obosesc atâta; în multe caşuri el le va 
prelungi existenţa, ddră cât despre vinde
care...? să lăsăm viitorului grija de a se 
pronuncia dupe experienţa mal concluente.

Şi cu tdte acestea, ddcă aşi fi phthisic 
aşi lua capsule Guyot.

Priimesce, Domnule, asigurarea conside- 
raţiunel mele cea mal distinsă.

Dr. Miguet.
Capsulele Guyot se găsesc în România la 

mal tdte farmaciele.

PRODUCTE SPECIALE

PARFUMERIE

AUX VIOLETTES DE PARME 
ED. P I N A U D

Săpun . . . .  DE MICSIUNELE DE PARMA 
Essenţa pentru
batiste . . . .  DE MICSIUNELE DE PARMA 

Apă de toilettă . DE MICSIUNELE DE PARMA 
Pomăda . . . .  DE MICSIUNELE DE PARMA
O l i u ................DE MICSIUNELE DE PARMA
Praf de orez . . DE MICSIUNELE OE PARMA 
Cosmetic . . .  DE MICSIUNELE DE PARMA 

37, Boulevard de Strasbourg, 73.
Singurul Deposit allô AspasinI Mignote.

I n  c u r ê n d  va eç ï d e  s u b  t i p a r  :

CALENDARUL

RESBOÍULUI
PE ANUL 1879

C d o m n lt i iD S  d o  i l l n s t r a t i i .

Lecţiuni de Dans
Sub-semnatnl are ondre a se recomanda 

Onor. Pnblio că dă lecţiuni în case parti
culare, precum şi la Domiciliul meii Hotel 
Fieschi, camera No. 39, en o metodă fdrte 
lesniciósa. Se primesc deosebit persóne.

M. C. Schemagyy 
Profesor de dans.

PR EŢU L 50 BANI

Comande se primesc de acum în 
a in te  la Tipografia Thiel <fe IVeiss.

A nunciurl vor găsi în acest calen- j 
dar cea mal m are în tindere.

SIROPU ş, VINU de DUSAKT
CU LACTO-PHOSPHATU DE CALCE m

Aceste preparaţiunî sunlù sthourile •iii servit d Modiciloră Spitalelorü din Perie
pentru constatarea proprietâţilorH reconetituUore~ —i/o /̂ tA nti-a nemice fi diffestice a 

E L L E

I*acto- Phoaphatulul de calce.

]

h

Copillorü p&li ji ;
R a c h ltlc ilo r  i ;
F e te lo rû  t in e re  córese dlsvoltà; 
F em e iilo r l d e lica te  ;
Doicilor«), pentru favorisa rea şi imbo* 

pdţirra laptelui ;
Convalescenţilor!) ;
BÀtrAnilorû slabii! ;

CO  N VI N E :
in M alad iile  de pep tfl; 
in D lg e s tia n lle  lab o rio ase  ;
In In ap e te n d A  ;
in tö te  m a lad iile  care se traducQ prin 

S H b lo lane  şi P e rd e re a  fo rţe lo ru  ; 
in  F r a c ta r I  pentru reconstituirea ós-

I
in C lo a tr lsa iin n ea  R ân llo ră  ;

DRposrrtLd generalii : Cassa ORIMAULT et C", 8, rue Vivienne, Paris 
In streinitate in principalele Pharmacil.

FERRULU DOCTORULUI GIRARD
A c ad em ia  de  M edecinä  d in  P a r i s  

a constatată, intr'unu expussù ală lucrârilorù ei din 1872, cû F e r r u lû  
d o c to ru lu i G ira rd  era singurulü care distrugea cu totulú 

constipaţiunea şi curarissea in puţină timpă.
C hlorosa,
A nem ia,
InsArioirea Sângelui, 
D urerile de atomaeba

P erd e rea  forţelorfl,
H ysteria,
I r r e g u la r  ttAţlle M enst ru a ţ lu  nel 
TrinfUe

Klă fortifica convalescenţii şi persônele d u  nu temperamentu debilă 
Deponit fi in principalele Pharmacil.

RECOMPENSA NAŢIONALA 16,600
Fr.

Quima lakochb este an Blixir vinos oonţlnend 
principíele celor 3 sped! de quinquina.

De ua Amărăciune plăcută el este cu mult superior 
vinurilor seu siropurilor de quinquina şl lucrează ca 
aperitif, tonic, sau febrifug, In contra afecţiunilor 
stomachului, a slăbiciunilor, a anemiei şi a frigu
rilor învechite, ele.

r r D D i i o i  u n o  combinat cu ua sare V LnnUul NUo de fer foarte assi-
milabila, Quina Laroche devine unul din reconsti
tuant! cei mai efflcaci in contra sărăciei sângelui 9! 
a decoloratiunei lui,a  chlorosei, a  lymphatismului, 
aleuziei. a convalescentelor prea lungi; el oscit aşi 
favoriseaz* digestiunea, etc.

P A R I S , 9 9 ,  S tra d a  D ro a o t, şl la  p h a ra a a e la ll.
Deposite la Bacaresi la D-oii Ovessa, Rissdörfer, Zürner, Brass, Schmetan, Dimbovicl.

D E

11 F A B R I C E L E  D E  B E R E ,  S P I R T  SI  D R O J D E
situat In

Turnu-Severin, Strada Aurelian No. 5
î» deplină lucrare, in apropiere de gara ccdei ferate şi Agenţia vapórelor 

pe Dunăre, purtând firma

a<:. w.v a i  saaiairoaaaoaica*
Veiujarea va avea loc ca ban de minori înaintea Onorab. Tribunal 

Mehedinţii Secţia l-a în Şioa de )S/,7 Decembrie 1878.
Pentru condiţinnl şi detailinrî a se vedea la localul fabricelor în t6te 

(jilele de la 9—12 dimindţa şi de la S—7 sera.
(819-7) Tutorele L. DE BIE.

( C y
să)-

1

NOUA LIBRĂRIA SI PAPETER IA 
I G .  H A I M A l S T I i r

74. Calea Victoriei 74, {Casa Ldhcvary, peste drum de Palat) 
Recomandă bogatul s£Q asortiment de tot-felnl de

C Ă R Ţ I  I N  T O A T E  L I M B E L E  U S I T A T E  
Uvrage clasice, Medicină, Drept şi Jurisprndanţă,

L I T E R A T U R A .
U E P O S I T  d e  V F E L U L  d  l H Â R T I E

O b ie c t e  n e c e s a r e  p e n t r u  s t u d i î , d e s e m n  ş i  p ic t u r ă

Furnituri de biurou.
C A B IN E T  D E  L E C T U R A

coprinţlând scrierile tutulor autorilor mal renumiţi, francesl şi streini. 
Depositul jurnalulu i Le Figaro ; Venţjare cu num ărul.

®

y

8
(825—2)

■ a r ®

In librăria Socec & Comp.
spre vômjare :

H a d  i i  B  u z e  s e  i i
sau

HAN TĂTARUL
Un volum în 8°, preţul 2 lei noi.

Bibliotheca poporului român
C O T L E C T I T T I S T J

de

P O E S I I  V E C H I
Volumul I, Conţine 216 feţe. 

B A N I  50 E X E M P L A R I U L  
De vânţlare la tdte Librăriele din ţâră

4 MAGASINIIL DE LIKGERIE DIN V1ENA '
Calea Victoriei (Mogoşăi), Palatul .Dacia" (a doua prăvălie de la coiful Lipscaniei.)

DESFACERE TOTALĂ >
cu mare scădere de preciu

f l i i  c a n s a  t r a m a d i r e i  c e l e i  m a r i  a l e  m a r f n r i l o r .
Cele mal nnol şl cele mal moderne

A M l i o s i  1 ® l â l i â
P R E O T T  IMT

Fuste, Capot« şi CostumurI de flanelă, Cnmisóne, Ciorapi, Glletcc, 
Brobóde, de lână şi de bumbac, Plapămi de flanelă, Camisóne, Pantaloni 
şl fuste de Plquet de ârnă, Hăinuţe de copil, mantale de plóie de flanelă.

LIAOER1E PENTRU BĂRBAŢI\ DAME ŞI COPII
Alegerea cea mal bogată şi mare pentru tito  clasele Societăţii.

OLANDA, CHIFFON şi MA.DAPOLAM
în tdte lăţimile, In bucăţi Întregi şi jumătăţi, provenind din fabrícele cele mal renu

mite de Boemia iBumburg), Belgia, Olanda, Francia şi Englitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PR0SÓPE ŞI BATISTE

V

/

de orl-ce calitate şi mărim», batiste francese de linó, batiste brodate şi de den- 
tele, batiste colorate etc. etc.

GULERE SI BANCHETE PENTRU BARBATI SI DM
de oil-ce fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichus de den tele 

CORSETTE DE FRANCIA Şl Ge RMMANIA, ROBES DE CHAMBRES, 
D e m ie -C a po ts  L o n g - S h a w l s , Ş a lu r i d e  Ca c h e m ir  n eg r u .

Zestre complete de 800 fr. până la 5000 fr.
Orl-ce comandă in ramurile lingerie şi broderiei se primesce şi se va 

esecuta prompt in atelierul din Viena.

NOUL PAETIU-CURINT FICSAT
Fuste de flanelă francesă dif. col. a f r .  8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de ldnă JP » „ „ 1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4.50. J
Flanele de bnmb&c • » » » 1.50, 3.75, 5, 7.
Flanele de lână » V ,  ,  5, 6, 8, 12.
Brobóde de lână fină franci 3.50, 5, 7.50, 9.50.
Plapumă de lână curată 18 până la 45 fr.

La administraţia (Jiarulnî »Resboiul* se 
află de vâmjare :

¿  Hăinuţe de flanela fină 6, 8.60, 10 şi 14 fr.
Capóte petnrn dame, de flanelă a fr. 8 50, 14, 28, 38.

D I C Ţ I O  N A R I U L

LIMBEI ROMANE

Camisóne de piqnet de érnâ a fr. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piqnet de érnâ a fr. 4. 6, 8.25.
Fuste de piqnet de érnâ a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentru dame, de flanelă francesă a fr. 32, 4 l, 58 şi 72.

G L O S Ă R I  T J .
După însărcinarea dată .'e

Societatea Academicii Românii'

Mantale de plóie de lână fină a fr. 30, 38, 48, 65.
Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. 5, 6( şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, cu pepfc, gulere şi mánchete de Olandă (şi fără 

galere) a fr. 7, 8, 9.50.

de Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi 15.

A. T. LAURIAN şi 1. C. MASSIMU

43 EASCICULE.

Ou preţul de Lei noi 60 în loc de 72.
Administraţia.

Cămăşi de Oxford Engiesescl color, garantate a fr. 4, 6. 8.50. 
Cămăşi pentrn daine, de Chiffon cn garnituri şi brodàrie a fr. 4, 5, 6, 7.5( 
Cămăşi pentru dame, de Olandă simple şi cn broderie a fr. 5.50 

Uf 7.60. 8.50, şi 10.50.
Cămăşi pentrn dame de « landă cn broderii sefl cn dantelă fină. 

fr. 12, 15, 18, 23. _____

CERNEALA NOUA
M A TH IEU  PL E S S Y  *

Crucea Legiunei de Onoare la Exposiţiunea 
Universala din 1867

CERNEALA NOUA DUBLU-VIOLETA
PENTRU COPIAT

Adoptata de toate admlDlstraflimfle celle mart
Deposit  la toti P a pst ier i ji Dro sbisti

ASTMA Katarrh, stringere de 
piept, se vindecă prin 
TUBE8 LEWASSEUR. 

Deposite la tdte farmaciile malbune.

MARE SUCCES.

V E L O U T I N E
este o

FĂINĂ DE OREZ
de o deosebită specialitate, fore fină, ne- 
simţibilă, preparată cn Bismut, şi posedă 
calitatea cea fericită , a da feţei omnlnl.

FRESCITATEA NATURALA
a tinereţe!.

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

Deposit în Bucnresoî la farmacia d-lnl 
F. W. Zürner, şi la d-nil Appel & C ie.

o pereche 
case cn 

local lor, 
situate în 

Strada
Romană No. 63 bis, Suburbia PrecnpeţT- 
No!. Doritorii de ale cumpăra se pot adresa 
la proprietar lor ce locnesce întrensele.

Cămăşi de nópte de dame sétl de bărbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi 17
Camisóne simple garnisite a fr. 3.50. 4.50 şi 5.50.
Camisóne cu broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9.
Camisóne cu broderie şi dantele de melino fine a fr. 9 .50,11,14 şi 17
Pantaloni pentrn dame, simple şi garnisiţi a fr. 3, 4, 4.50, şi 5
Pantaloni pentru dame, brodaţi a fr. 4.50, 5,50, 7.50 şi 9.
Pantaloni pentru dame, de Olandă fină cn broderie séfi dentele a fr 

7.50, 8.50, 10.50, şi 12. ______
Fuste de Costnme cu plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Foste Costume cu broderie de Percal şi de Uelino a fr. 7.50,9,11.50, 15 
Foste cu şlep cu plise, cu broderie şi cadenţele a fr. 8 .50 ,11,15,18, 26
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.
6 Galere bărbătesc! calitate bună în 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Mánchete calitatea I-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.
6 Galere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7.50.
6 Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50._________
6 Batiste de linó adevărată cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14.
6 Batiste de linó cu litere brodate fin a fr. 15, 18 şi 22. 
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4 . ___________________
6 Batiste colorate tivite, calitate solidă a fr. 3, 4 şi 5.50.
6 Batiste de Olandă, tivite şi cn margini colorate a fr. 5, 7 şi 9.
Ftţe de mese de Olanda albe de 6 persóne a fr. 5.50, 7 şi 8.50.
Ftţe de mese de Olandă albe de 12 persóne a fr. 15,. 18, 26, 34. 
Feţe de mese de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36, 48, 56. 
Feţe de mese de Olandă damast 24 persóne a fr. 33, 54, 69, 75.
6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 5, 6, 7 şi 8.50.
6 Şervete de Olandă damast a fr. 7.50, 9, 11 şi 15. 
6 Şervete de ceaitt a fr. 2.50, 4 şi 5.50._______
6 Prosópe de aţă curată a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10,50.
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.
1 Bucală de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24._________
1 Bucată de Olandă Rum burg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90.

Bucată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.
1 Bucată de Olandă de Rumbarg 3 coţi de lat, 21 coţi de long 

a fr. 35, 48 şi 63.
1 Bucată de Chiffon franţosesc de 30 coţi a ft. 14, 17, 23.
1 Bucată de percail franţusesc de 45 roţi a fr. 23, 28, 34 şi 42.

16, 19, 23 şi S3.1 Bucată de M&dapolam a fr.
Mal multe de 1000 oo|I resturi de pfinzfi. Chiton, Oxford şi Pichel ln cupine de 5, 6, 8,10 şl IS 
coţi, se vinde mai site (irte cf tiu, ii ei ni mai până când se va elirşl depositul acestora.

Ma ga sinul do lingerie din Ticna
Hulea Victorioî, Palatu l » D .t i .* ,  (< d mi i p ră  Slin du In colţiiI Lipsonniei).

Tipografía, Thiel, & Weiss Palatul „Dacia*.


