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A L E  „ T I M P U L U I *

_  (Agenţia Havas)
Ifviciul delà 10 decemvrie, 4 ore seara.

Discuţia a început in şedinţa de eri, 
htinuS ancă a7.1.

dar mal rămâne o altă Plevnă de I 
lnat, Plevna internă a reacţiunil 1“ 

Ce impresie mal fac astăzi vor-! 
bele d-lnl C. A.Rosetti ? In Cameră, 
unde era atot puternic, şi-a luat ini- 

Londra, io decembre. } ma 'n dinţi şi a primit totuşi o pro
nie do blam contra politicei cabine-1 zidenţi'1, oferită numai de membri 

ŞBaaconsfield att fost depuse atăt in j roşil-purl al adunării şi de doi trei
... . . , ..................I din partidul gheşeftarilor liberi şi

independenţi, cari ’şl caracterisează 
_ . ' , I ideile independente printr’o suspectăLanora, 9 aecPmvre. I 1 r  1

irnl Şir-Ali a pornit familia sa la iubire Peotru moşiile pendente— de 
Baech, situat la frontiera de nord . mănăstiri. In Senat in fine era să 

tnistannluî. se aleagă prezident d. M. K. Epu-
reanu din opoziţie şi numai voturileBerlin, 10 decemvrie.

licipele Gorciacoff a dat din noii ani- conservatorilor at) făcut ca să s’a- 
jiio guvernului german despre nisnţi- 
I păco!.

Buda-Pestz, 10 decembre, 
gpă declaraţia lnl Tisza făcută in Ca- 

depntaţilor, cum că ar G inoportnn 
ta anpra nnnl tratat, care are an

leagă c’o mică maioritate persoana, 
agreată de roşii, I. P. S. S. Mitro
politul primat. Situaţia in Sunat e 
pierdută deja pentru liberali şi in- 
tr’o bună dimineaţă, tocmai cănd 

er internaţional,— propunerea d’a se ! 1®-° fi viaţa mal dragă se pot simţi 
la ordinea zilei discuţiaasnpra trata- puşi in eşec de Sunatul acela, pe 
Iflel* Berlin a fjst respinsă on 151 j care i ’an ales in momentul, cănd
rf centra 96.
bară afi fost întrunite toate comitetele, 
egaţia ungară a adoptat cu o mare 

^^itate, propunerea d’a se acorda pro- 
lit nn credit de 20 milioane, pentrn 
¡hiuţele armatei de ocnpaţie. Contele 

)ssy a aderat prealabilmente la acea- 
iropnnere, fiind conform cn acea a de- 
liel anstriace.

(11 decern. 9 ore dimin).
Lahora, 10 dec mbrie. 

|te temere ca nn cnmva Banca Eogli- 
să ridice bsşnl scontnlni din pricina 

fior scontnlni din lănntru.
Londra, 10 decembre, 

mera comunelor.— D. Northcote, can- 
v ist ierni:, spune cumcă s'a preocupat 

¡lanna de situaţia finanţiară a Tnrciei 
mijloace'e cn cari sâ’I dea ajutor, 

fhl adaogă că nn va face niclnn Ie
rni fără să consniteze parlamentul 
dinainte.

Viena, 10 decembre.
8mera a adoptat cn mare inaioritata 
marea de a trimete tractatul dela 

iu la o comisie de 18 membri. — Mi- 
il aii votat pentrn această propunere.

I BUCUREŞTI
; rcnrL 2 9  n o e m .(ll )  cleeemD-

[şa dar ieri a trecut un an de 
\ 3 căzut Plevna. Vremea e 
i şia ironiei; ea, care a foit su- 

I marilor evenimente, trecând 
ne-a lăsat in măni de căt coji 
rte, cari azi sunt departe de-a 
nai atinge sufletul cum ni’l a- 

f ţe a  odată.
ine nn’şi aduce aminte de bu- 
ia febrilă de acum nn an la că- 
ea Plevnel, de şi de-a doua zi 
tica rusească s’a întors in contra 
•strâ 1 Bucuria de atunci era pen- 
nn eveniment in defavornl nos- 
Cine nu’şl aduce aminte, că d. 

A. Rosetti. primind tinerimea 
■ lemică, zicea cn glasul săţi pa. 
c -  prefăcut: .A  căzut Plevna_

eraü purtaţi de alianţa delà Mazar- 
paşq.

In fine luni d. Brătianu apăru 
in fruntea unul noü cabinet, insem- 
nat prin lipsa lai de însemnătate 
—  un cabinet compus in doué din 
trei părţi din advocaţi mal mult 
saû mal puţin dibaci, dintre cari 
unii picaţi ca din senin. In locul 
d-luî Cogălniceanu, singurul om de 
o inteligenţă estraordinarâ din ca
binetul trecnt, 61 vedem pe d. Căm- 
pineanu, care pănă acuma n a avut 
nici cănd ocazia de a ’şi dovedi ca
lităţile sale estraordinare, apoi ve
dem pe d. Ferichidi, asemenea fără 
nici o însemnătate politică, pe d. 
Cantili in fine, delà care nu se poate 
aştepta nimic in resortul pe care 
şi l’a ales. Ce mi-e Chiţu, ce mi-e 
Cantili. D. prim-ministru Brătiann 
a citit in amăndouâ adunările un 
fel de program, care zice tot atăt 
de puţin, ca şi nnmele noilor sôl 
colegi, căci din nimic, nimic nu ese.

Programul şi indivizii aû fost pri
miţi in amëndouô adunările cu un 
mare sentiment de desiluzie. Depu
taţii roşi 6şl ziceai) fiecare in inimă : 
De ce Cantili şi Ferichidi şi nn eü ? 
Şi trebue s'o mărturisim, că fiecare 
din el, chiar d. Holban de ex. sat) 
d. Pantazi Chica aveai) cuvënt. Dar 
nu numai partidul guvernamental e 
desilnzionat —  căci aceasta n’ar în
semna nimic, dar opoziţia aseme
nea. Căci intr’adevër ori decăteorî 
te lupţi ăţl place a avea cu cine te 
lupta. Celor tari le place a se lupta 
cu cel tari, nu cu căsulil făcute din 
cărţi de j o c , cu combinaţiunl cari 
tremură la orice suflare de vënt.

Ce mal face oare Plevna internă 
a d-luï C. A. Rosetti? Oare bătrânul 
cap al demagogiei vomft.no a înce
put a vedea, că ori căt de ame

ţită ar 6 lumea prin fraze, ea 
totuşi se trezeşte pănă in sfârşit ? 
Neadevărul şi duplicitatea politică 
sunt lovite de un fel de nulitate 
din lâuntru, care le face să se ri 
sipeascâ curënd. Astfel şi liberalii 
noştri simt cum le piere in mod fa
tal pământul de sub picioare, fără 
ca cineva să contribue la aceasta, 
decât el ânşil prin greşelile lor. Ori 
unde incearcă a se râzima, simt că 
se razimâ de o umbră, de o închi
puire a lor. Nimic nu le rezistă şi 
tocmai din cauia asta nu se pot 
ţinea, peutru că spre a putea merge, 
trebue un pământ vârtos, care să 
reziste picioarelor, un razim tare 
care să reziste mănilor.

Dacă ne mângâie ceva de relele 
lumii acesteia, dacă credem intr’o 
providenţă rôsplâtitoare, e legea 
coustantâ, că ceea ce e noadevârat 
piere prin sine ânsuşl. Toată alianţa 

! de la Mazar paşa era un neadevăr 
—  a dispărut. Acuzaţiunea adusă 
cabinetului conservator era un nea
devăr şi a sfârşit prin faptul, că nu 
se mal găsea nimeni, care s’o sns- 

! ţie ; acuzarea, ce ni se face c’am fi 
reacţionari, e neadevăratâ şi cade 
de sine.

Elementele, pe cari un neadevâr 
le conglomerează pentru un mo
ment , se indrepteazâ unul contra 
altuia şi se mănâncă intre sine, a- 
ducându-şl reciproc peirea, pe cănd 

' elementele, cari sunt ţinute la un 
! loc pritr’o idee adevărată, se ţin la 
' nn loc fără silinţe personale. Con
glomerată prin neadevăruri, coaliţiu- 
nea delà Mazar-paşa s-a fârmâturit 
in sine, ca toate coaliţiunile, unde 
nu interese generale, ci lăcomia per- 
personală şi ambiţii smintite sunt 
sigurele cauze ale unei uniri mo
mentane.

Reintrarea impëratnlui şer nan 
in Berlin.

Impăratnl Oermaniel, deplin însă
nătoşit de loviturile de a fost pri
mit delà Nobiling, s’a reîntors in 
capitala jmpăfăţiel, nnde era aşte
ptat cn mare pompă in zioa de 5 
decembre st. n.

O mulţime numeroasă aştepta pe 
M. Sa la gară. împăratul coborind 
din vagon a intrat in sala cea mare 
de recepţie, unde a ţinut următoa
rea cuvântare câtrâ cel de faţă :

„D v. trebue să simţiţi ca şi mine 
cu ce intipărirl deosebite mă găsesc 
acum in faţa d-voastră, căci d-voa- 
strâ aţi trăit totd’auna cu mine in 
timpul ce s'a scara delà evenimen
tul dureros ce m’a isbit.

Ori cât de usturătoare ai) fost 
durerile fizice pe cari le-am păti
mit, ai) fost mal puţin grele decât

rana suferită de inima mea, prin 
faptul că această incercare mi s’a 
impus chiar in capitala mea şi de 
mâna a unul prusian chiar.*

Adresândn se apoi câtrâ ântăiul 
burgmaister, M. Sa. a zis :

„Te văz pentru ăntăia dată in 
noua d-tale calitate cu privire la ca
pitala împărăţiei mele, şi pot prin 
urmare chiar pe dată sâ’ţl mulţu
mesc de primirea, ce mi se face 
mulţumită conlucrării atâtor per
soane distinse, primire ce pare că 
’ml întrece cn mult nu numai aş
teptarea, ci şi dorinţele ce adesea 
le-am rostit.

Ântăia sarcină ce’ţi dai) la intra
rea d-tale in funcţie este rostirea 
mulţumirii mele câtrâ toţi aceea 
cari ai) contribuit la aceasta. Nu 
pot să doresc decât ca sentimentele 
de simpatie, ce ai) insuflat burgezia 
Berlinului a’ml pregăti această pri
mire, să fie durabile, şi contez pe 
dénsele cn atăt mal multă siguranţă 
cn cât această simpatie pentru mine 
s’a manifestat nu numai in cerca 
rile mal restrinse, ci âncă şi in va 
sta patrie germană şi chiar dincolo 
de graniţele Europei, pretutindeni 
nnde se află germani.*

Apoi, adresându-se câtiâ miniştr 
de stat şi cătrâ prezidenţii celor doă 
camere ale LandtaguluT, M. Sa a zis 

„încercarea dureroasă ce am su
ferit personal a desvălitj, in acelaşi 
timp, in starea noastră socială în
treagă nişte rane, ce nu ar putea fi 
lecuite decât cu mâna viguroasă a 
legii, la care de curănd am fost si 
liţl să facem apel. Dacă prin acest 
mijloc vom isbuti a tămădui şi aceste 
rane, m'aşl crede fericit că 'mi-am 
vărsat sângele pentrn binele ob
ştesc, şi mă voiû veseli văzând, că 
delà vărsareâ sângelui met), aţâţi 
oameni cari nu voiaú să creazâ in 
gravitatea acestor răni şi-ai) deschis 
ochii.

Mulţumesc aşa dar tutulor acelora 
cari prin voturile lor in Adunarea 
legiuitoare aü contribuit la desvol- 
tarea acestei recunoaşteri a faptu
lui, şi nu mal voit) să adaog decât 
numai urarea ca autorităţile execu
tive la rândul lor să lncreze cu e- 
nergie spre a înlesni mijloacele d'a 
atinge ţinta pe care şi-a propus-o 
legea.

Pentru dv., domnilor prezidenţl, 
va fi o sarcină plăcută fără îndo
ială d’a îndrepta reprezentaţia ţării 
in acest spirit şi pe această cale.* 

După acestea, împăratul, părăsind 
gara s'a suit intr’o trăsură de gală 
descoperită şi trasă de şase cal.

In urma acestei trăsuri veneai) 
alte doăzecl şi două, in cari luaseră 
loc prinţii, prinţesele şi suita lor.

împăratul purta uniforma cea mare 
de general prusian, cu mantaoa. Se

arăta sănătos şi ţeapăn. Braţul drept 
ăl ţinea in legătură.

Entusiasmul populaţiei, care se a- 
dunase grămada in tot parcursul cor- 
tejulul împărătesc, era nemărginit.

CUVENTAREA CZARULUI

Un ziar oficial rusesc publică o 
cuvântare ţinută mal zilele trecute 
la Ereml, vechiul palat impârâtesc 
din Mosc va, de câtră împăratul ru
sesc, cu prilejul trecerii sale prin 
acel oraş, câtrâ deputăţiile ce veni
seră să ’1 visiteze. Iată cuvântarea 
Czarulul:

Sunt foarte fericit să adresez din 
not) prin viă grăit) sincerele mele 
mulţumiri tutulor claselor populaţiei 
din Moscva pentru bine-facerea, ce 
a dovedit in vremea răsboinlnl din 
urmă. Toată Rnsia a urmat pilda 
voastră cea nobilă. Sper că o pace 
definitivă se va incbeia in curând 
cn Turcia. Vă mulţumesc asemenea 
pentru dovezile de devotament ce 
mi-aţl dat cu prilejul tristelor eve
nimente ce s'at) produs la Peters
burg şi in celel’alte părţi ale Ru
siei. Sper că, atonei cănd et) nn voit) 
mal fi, veţi hrăni aceleaşi senti
mente pentru fini met) şi pentru ur
maşii Iul. Asemenea sper că mă veţi 
ajnta a face să iasă tinerimea din 
calea primejdioasă, nnde at) tărit-o 
oamenii cărora nu li se poate da 
nici o încredere. —  Dumnezei) să 
bine-voiascâ a ne da mângâiere, in- 
găduindu ne să vedem instituţiile 
scumpei noastre patrii desvoltăndu- 
se intr-nn chip pacinic şi legal. Nu
mai cu acest chip poate fi garan
tată in viitor puterea Rusiei, care 
vă este scumpă ca şi mie.

Această cuvântare, ca toate cele
lalte pe cari, de la începutului dra
mei Orientului, impăratul susesc le 
tot ţine la Moscva, este destnl de 
importantă prin interesul ce înfăţi
şează declaraţiile reasigurâtoare cu
prinse intr’ânsa. împăratul zise că 
speră intr’o pace definitivă cn Tur
cia, prin armare şi lumea poate 
spera cumcă condiţiile propuse Tnr
ciei nn sunt neacceptabile, şi pa
cea va fi primită şi de Turoia şi 
de celelalte pateri. Aceste condi- 
ţiunl se zice că ar fi de altminteri 
chiar împărtăşite de către contele 
Şuvalof cabinetelor din Viena şi 
din Londra, şi acesta din urmă nu 
ar fi ridicând nici o altă objecţie 
de cât numai asupra unul singur 
panct. Ceva mal mult, dorinţa îm
păratului rusesc d’a vedea pacea 
întemeiată, este mal presus de ori 
ce bănuială. Insă, precum zice foarte 
bine un ziar franţuzesc, n'ar fi de 
loc cuminte să nn ne aducem aminte 
de deprinderile diplomaţiei ruseşti



T IM P U L

şi să un uităm, că in adevăr rzavul 
comaudează, dar că generalii şi 
bărbaţi! de stat negoţiază, şt că 
poate orizontul politic să nu fie 
tocmai aşa de blând şi de mângâ
ietor pe cât ăi place Czarulni a’l 
întrevedea, fie chiar sincer.

Cu privire la cuvântarea Czarului, 
ziarul parisian ,le Temps* zice că 
împăratul Alexandru a rostit spe
ranţa curacă o pace definitivă sâ 
va încheia in curănd intre Turcia 
şi Rusia, dar că trebue sâ ne amin
tim, cu privire la aceasta, câ dupft 
o depeşe din Pesta cfttre , Times*, 
proiectul de pace definitivă propus 
de către Rusia Porţii, şi atingător 
de clauzele tractatului de la San 
Stefano neanulate prin cel de la 
Berlin, a fost impârtâşit de către 
contele Şuvalof cabinetelor din Viena 
şi din Lontra, şi câ din partea En- 
gliterei se ridică obiecţiuni serioase. 
Czarul, in ceea ce zice despre pro
paganda revoluţionară şi despre aju
torul ce’l aşteaptă de la poporul 
săâ pentru a o combate, nu a ieşit 
oare din generalităţi, saâ a lăsat, 
din potrivă, să'I scape o vorbă ea- 
racteristicâ ? Noi n’am cuteza să 
judecăm despre aceasta fără a avea 
textul rusesc al cuvintelor rostite 
de impâratul; insă partea acestei 
cuvântări, ce se atinge de situaţia 
din lăuntru a impârăţiel, nu este 
tocmai aşa precum o aşteptai! cu 
multă nerăbdare o mulţime de ruşi. 
0 nehotâritâ melancholie se iveşte 
in aluzia ce acest suveran face cu 
privire la moştenitorii tronului săâ.

Tnrbnrările din peninsula bal
canică.

Ziarele străine spun câ li se ve
steşte, cumcă comisia insărcinată cu 
delimitarea graniţelor de miazăzi ale 
Bulgariei s’a inturnat la Constan- 
tinopol fără să 'şl fi putut îndeplini 
misia, din pricina ostilităţii, ce i-aü 
pus împotrivă populaţiile din par
tea locului. Este peste putinţă de 
a nu vedea cineva, că opera grab
nică a pacificării nu inaintează de
loc in ţinuturile din lăuntru Turciei 
europene, ba chiar, in urma ştirilor 
de natura acestei de sus, putem zice 
câ opera aceasta merge d’a’ndara- 
tele. In toate zilele presa europea
nă pomeneşte de turburârl, de omo
ruri, de jafuri şi scandaluri sânge
roase săvârşite, in ţinuturile din mie
zul peninsulei balcanice, intre in-1 
surgenţi şi locuitori de toate naţio
nalităţile şi mal ales bulgari, şi sol
daţi turci şi muscali, unii asupra 
altora. Ziarele englezeşti bunioară 
publicară mal alaltăieil o depeşe, in 
care se vestea, cumcă d. Layard a 
primit dintr’un isvor mal presus de 
orice bănuială — delà d. Palgrave, 
consulul britanic din Sofia — ştirea 
despre măcelărirea a 350 locnitori 
din tărguşorul Ceresniţa de câtrâ o 
ceată de redif ; dintre toţi locuitorii 
numai 7 aü scăpat cu viaţă. Cer- 
chejii turci, in ţinutul Bresna, aü 
dat foc la vreo 12 târguri. O cores
pondenţă din Salonic, adresată că- 
trâ agenţa Havas, cu data de 12 
noembre curgător, constată cumcă 
nişte cete de soldaţi neregulaţi turci, 
cărora guvernul otoman le-a încre
dinţat misiunea de-a urmări pe res- 
vrâtitoril din Macedonia, aü ruinta 
cu totul ţinuturile aed ea. Aceeaşi 
corespondenţă descrie starea anar- 
chică. ce domneşte pe graniţele Al
baniei cu nişte colori grozave. Este 
foarte cu greü, pentru cine se află 
departe delà faţa locului, sâ arunce 
răspunderea acelei stări de lucruri 
asupra uuuia saü altuia dintre ele
mentele religioase ori naţionale, ce

se frământă in peninsula balcanică; 
acea respundere cade poate nu asu
pra acelor oarbe şi nenorocite po
pulaţii, ce se sfâşie nebuneşte intre 
dénsele, ci asupra acelora ce, fără 
niciun gând de milă pentru dénsele, 
ba chiar tocmai in numele bindul lor, 
a aprins in Orient acest foc uriaş, 
care leva mistui zadarnic in folosul 
dibacilor ce aü arun at scinteea. Ori
cum insă, fie saü nu vinovate acele 
populaţii rătăcite, pentru câ o ast
fel de stare anarchicâ poate de si
gur compromite resultatele, ce se a- 
şteaptâ cu bun drept delà pacea defi
nitivă şi delà incheiarea dramei Ori
entului, grozăviile din peninsula bal
canică ar trebui sâ atragă serioasa 
atenţie a Europei.

Convenţia austro-turceştl

Intre întrebările ce s’aâ pus con* 
telul Andrassy in comisia bugetară 
a delegaţiei austriace, , unde minis
trul austro-ungar a desluşit pe dele
gaţi in privinţa politicei sale in 0- 
rient, ştim câ era .şi aceasta: pen
tru ce nu s’a incheiab până acum o 
convenţie cn Turcia privitoare la o- 
cupare, şi care este starea in care 
aâ ajuns negoţierile pentru iuchc- 
iarea acestei convenţii. Din răspun
surile ministrului austro-ungar dele
gaţii ati putut vedea cnm c ă , in 
cea mal mare parte, vina câ âncâ 
nu s’a încheiat convenţia cade a- 
supra Turciei, şi Austriei nu i se 
poate imputa decât puţină negli- 
genţâ, îndreptăţită de altminteri cu 
prisos prin tăndăleala şi spiritul de 
tocmeala şicănâtoare caracteristic la 
oamenii politici al Turciei. Ministrul a 
spus apoi că negoţierile înjghebate din 
noii cu activitate in curând, se speră, 
vor da rezultatul dorit. In adevăr, 
astăzi, după o depeşe din Constanti- 
nopol, negoţierile intre cele doă îm
părăţii sunt cât p’aci sâ ajungă la 
bun capăt. Miniştrii otomani par a 
ţine mal ales la recunoaşterea for
mală a suveranităţii Sultanului şi 
la mftnţinerea administraţiei tur
ceşti. Contele Andrassy, in urma zo
rului stăruitor al parlamentului tre
bue mal mult ca orlşicănd să fie do
ritor a avea o deslegare grabnică a 
acestei cestiunil. Prin urmare toate 
probabilităţile sunt in favoerea is- 
câliril apropiate a convenţiei austro- 
turceştl.

Cestiunea graniţei romăno-bulgare.

»Times* primeşte din Pesta şti
rea, câ in comisia europernă pentru 
delimitarea Bulgariei s’afi ivit greu
tăţi in privirea punctului in care 
linia de demarcare intre Bulgaria 
şi România ajunge la capăt. Art. 46 
al tractatului zice numai, câ pe lângă 
deosebitele ţinuturi din Dobrogea şi 
la gurile Dunării, enumerate anume, 
România va mal primi teritoriul din 
sudul Dobrogel până la o linie care 
începe spre răsărit de Silistria şi 
se intinde până la Marea-Neagrâ 
spre sud d  ̂ Mangalia , iar cu tra
sarea liniei acesteia a fost însărci
nată comisia europeană. Deşi ro
mânii— zice corespondenţa— nu pot 
intra in mod oficial in comisie, care 
consista numai din reprezentanţi al 
puterilor semnatare, totuşi el aâ is- 
butit, s’aducă cazul lor inaintea co
misiei, care consjstâ intr’acceea, ca 
linia de demarcare sâ fi foarte a- 
proape de Silistria.

El zic, câ imediat mal in jos de 
oraşul acesta incepe lunga insulă 
Balta, care s .* intinde dela Hirsova şi 
e aşa de petrecută de mici braţe 
ale Dunării, in cât e aproape un 
neintrerupt şir de bălţi şi mlftstinl, 
care mare parte a anului sunt sub 
apă. E aşa dar aproape cu nepu
tinţă de-a stabili peste ea o linie 
de comunicaţie permanentă cu Ro

mânia. Mal in jos de Hirsova se 
află o insulă tot asemenea care iar 
ar împiedeca stabilirea unei comu
nicaţii până la punctul de lângă 
Brăila, unde braţele Dunării să 
’mpreuneazâ. Dacă linia de demar- 
marcare nu va fi drept lângă Silis 
tria, pe unde se poate face pod, 
românii n-ar avea comunicaţie cu 
noul lor teritorifl, de cât cu incun 
jur, ceea ce ar fi un mare neajuns 
atât din punctul de vedere comer
cial, cât şi din cel militar.

Mal cu seamă din cel din urmă 
punct de vedere lipsa unei directe 
linii de comunicaţie ar slăbi mult 
capacitatea de apărare a ţării. Toate 
considerantele acestea n-aâ rămas 
fără efect asupra membrilor comi
siei, şi toţi cu escepţia celui rus, 
afi convenit, ca linia de lângă Du- 
nâră a delimitării intre Bulgaria 
şi România sâ înceapă 800 de me
tri spre resârit de cele mal înain
tate lucrări de fortificaţie a Silis— 
triel. Comisarul rus făcu objecţiuuea, 
câ stabilirea liniei de demarcare in 
atâta apropiere de oraş, face cu ne
putinţă apărarea fortâreţpi. I se 
observă insă, câ fortăreaţa conform 
stipulaţiunil tratatului, va fi rasă 
de pe faţa pământului, incât objec
ţiuuea comisarului rus cade de sine 
ănsâşl. La cea d’ântâl întrunire a 
comisiei se hotârise in privirea mo
dulul de procedare, ca hotăririle sâ 
se ia cu majoritate . de voturi, iar 
votul minorităţii sâ se treacă la 
protocol.

Conform deci cu principiele, sta
bilite de comisie ănsâşl, cestiunea 
aceasta de unde sâ înceapă linia de 
demarcare, e aşa dar hotâritâ, iar 
guvernului rus ăl rămâne dreptul 
de a primi saâ respinge întreaga o 
perâ a comisiunil. Guvernul rus insă 
n'a aşteptat ca comisia sâ-şl mânţină 
lucrarea, ci a trimis agenţilor ol din 
străinătate o circulară câtrâ puteri 
in privirea aceasta. Intr’o cestiune 
ca această unde împrejurările locale 
trebue să fie hotâritoare, militarii 
la faţa locului trebue să fie cu mult 
mal competenţi, decât col mal cum- 
pâtareţl diplomaţi, catl n’aâ fost nici 
când acolo.

Acest apel include in sine, şi o 
cestiune de princip, care admisă, ar 
forma un caz de precedenţă şi ar 
fi pasul cel de’ntăi la convocarea 
unei conferenţe ulterioare, despre 
care s’a vorbit atâta, puind’o in le
gătură cu executarea tratatului dela 
Berlin.

In privirea aceasta s’ -ar fi şi în
ceput o preschimbare de idei intre 
puterile, cărora li s’a adresat circu
lara aşa incăt e verisimil ca in cu
rănd să urmeze un respuns la nota 
rusească.

ÎNALT OLDIN DE ZI.
Ostaşi!

Este astăzi un an de când vitejia 
şi răbdarea voastră iuvinse toate 
primejdiile, toate greutăţile, şi voi 
intrarâţl biruitori in Plevna. Acea
stă măreaţă zi trebue sâ râmâe ne- 
ştearsâ din inimele voastre, neştearsă 
din paginile istoriei oaste!.

Aţi văzut cu câtă mândrie, cu câtă 
veselie şi recunoştinţă v’a primit ţara 
când v’aţl intors din luptă; in toate 
oraşele, in toate satele a fost ser- 
bâtoare, dar mal ales Capitala, ini
ma ţârei, v’a arătat cât Naţiunea 
ştie să preţuiascâ foloasele ce ea a 
dobândit cu sângele vostru şi câ iu
birea el se va intinde şi mal mult 
de aci înainte asupra voastră.

Ostaşi! in solemna zi de astăzi 
lie-care din voi sâ mulţumească A-Tot- 
Puterniculul câ a intârit braţul săâ 
spre a apăra patria şi să ’şl facă fă
găduinţa câ, ori când ţara va avea 
trebuinţă de voi, ea vă va găsi ca 
la Plevna şi pe Mine in capul vo
stru.

Dat in Bucureşti, astăzi 28 No- 
emvrie 1878. CAROL.

Luni, 27 ale curentei, d. preşe
dinte al consiliului de miniştri a dat 
cetire la Senat şi Cameră, următo
rului program ministerial:

Domnilor senatori,
Domnilor deputaţi,

îndeplinim o datorie constituţio 
naiă expuind d-voastre in puţine 
cuvinte ideile care inspiră pe mem
brii cabinetului Măriei Sale Regale.

Pe cât timp situnţiunea României 
in faţa celor alte state europeane 
nu era bine definită, preocnpârile 
românilor aü fost concentrate mal 
ales asupra afacerilor exterioare. A- 
stâzl independinţa patriei noastre 
fiind un fapt îndeplinit, Silinţele tu
turora trebue sâ aibă de ţintă ne
strămutată întărirea acestei nouă 
poziţiunî, da torit! 1« boare!, abnega- 
ţiunel şi curagiulul a mal multor 
generaţiunl de buni patrioţi.

In afară ministrul va căuta a pă
stra cele mal bune relaţiunl cu toate 
puterile. Ei va stărui câ tratatul de 
Berlin să fie din parte-ne executat 
cu lealitate şi a cere, prin calea in
dicată de constituţiune, convocarea 
cât se poate mal neîntârziată a Ca
merelor de reviziune, care vor avea 
a modifica art. 7 din legea funda
mentală a ţărel. Totodată ministe
rul va pune o deosebită îngrijire ca 
România, intrând in situaţiunea ce 
i s’a asigurat prin actul care a re
stabilit pacea in Orient, să'şl vadă 
drepturile sale de stat independent 
pe deplin asigurate.

In intru, preocuparea constantă 
a cabinetului va fi de a veghia ca 
justiţia sâ fie neatinsă de luptele 
politice, ca legile sâ fie respectate 
cu sânţenie, ca ordinea şi economia 
in finanţe să fie asigurate in mod 
permanent, ca funcţionarii statului 
sâ 'şl indeplinească îndatoririle lor 
intr’nn mod scrupulos şi conştiin
cios. Ne vom pune a stfel toate silin
ţele a asigura tutulor cetăţenilor 
ocrotirea intereselor lor legitime,—  
ţărel, un mers regulat şi stabilit a) 
tutulor ramurilor ad ministra ţiu neî 
publice.

Compunerea iarăşi a ministerului 
este, credem, o gâranţie câ liberta
tea alegerilor va fi asigurată tutu
lor cetăţenilor.

Vom lucra in fine sâ stabilim, sub 
scutul lege! şi al libertâţef, mulţu
mirea tuturor, pacea internă — , ca
lea cea mal sigură care conduce na
ţiunile spre prosperitate şi civilisa- 
ţiune, —  singurul mijloc de a în
tări poziţiunea redobândită de stat 
independent, şi de a atrage spre noi, 
in mod constant, simpatiile şi bună
voinţă Europei.

I. C. Brâtianu, D. Sturdza, I. Câm- 
pineanu, Eug. Stătescu, M. Phere- 
kydi, G. Cantili.

ADUNAREA DEPUTAŢILOR

Şedinţa dela 27 noembre.
Ia această şedinţa s’a continuat discu

tarea legii pentru neinstrăinarea pămân
turilor foştilor clăcnşl.

D. G. Misa ii. Art. 2 din proiectul gu
vernului şnnă astfel :

«Art. 2. Ministrul de interne este auto
rizat a repune şi a menţine in posesiunea 
acelor pământuri pe legitimii lor proprie
tari.»

Art. 2 din proiectul elaborat de comi
tetul delegaţilor, este acesta:

»Guvernul va face, din oflcitl, prin or
ganul ministeralnl public, de pe lăngă tri
bunalele locale, a se reintregi in pămân
turile lor, toţi sătenii deposedaţi in con
tra legel rurale şi a se deolara, de tribu
nalele respective, nulitatea tutulor actelor 
de verlce natură, intervenite contra legii, 
precum şi ştergerea unor asemenea acte 
din registrele de inscripţinni şi transcrip- 
ţinnî.

Nulitatea va fi pronunţată fără apel prin 
procedură somară şi gratuită.

Cel d’al treilea» cari vor fi având făcute 
constrncţiunl pe pământurile inalienabile 
ale sătenilor, vor fi consideraţi, dupe art. 
494 din codul civil, ca constructori de 
rea credinţă.»

nectnl gtV 
foecat şMw 
oie.t (leii

Articolul ol 2-lea din proiectul g 
nul ni este acela caro m’a of 
mă face se combat acest proie

Acest articol m’u ofuscat pentru 1 
acele canze cp re tu’afi făcut să'I coi 
din toate puterile mele in secţiuni, i 
colul 2 de astăzi dispnne aşa: «mini 
de interne este autorizat se penă in t 
sin ne pe toţi ţăranii cari vor fi inc ti 
a posede pământurile ce li se rovinei 
legea rurală.»

Acest articol este eliptic, s’ar pare; 
prima citire că no conţine decât cern 
so zice io articolnl 1, că acela care ai 
streinat nn pământ, ce no era liber aiV 
streina, nn poate fi lipsit d« proprio  ̂
acelui pământ; prin urmare puterea 
cutivă, cate ia cazul de faţa e miniştri 
de interne va imposesni pe toţi locuit 
cari şî-ati instreinat jămentorila cot r 
lor după legea rurala. Insă citind mal 
dănc, art. 2 coprinde in sine nn gem 
de tnlbnrare in tot mecanismul şi con 
tnţional şi legislativ şi social, şi ia fii, 
tnlbnrare şi o n st urna re a tot ceeaoe 
noaştem ca principii de ecităţl şi de drt

In adevăr, un ţăran a înstrăinat q 
care nn avea dreptul să'I instrăineze;] 
pentru această înstrăinare a primit nn I 
oarecare, a primit o compeuzaţiane os 
care, fie io bani fie de altă natură. Ce t 
bue să facem noi? Trebue să decidem 
ţăranul ere drept să ceară anularea o 
asemenea ins trei nări. Nimic mai natuj 
mal simplu. Unde trebue să facă el aci 
corere ? Acolo unde se fac toate cer 
inaintea tribunalului. Insă prin acea 
ticol văd câ ministrnl e transformaţi 
tr'nn judecător al acţiuntl posesori«. E 
ţăranul va fi el considerat măcar calfii 
turburat in posesiune? Nu, pentracă tff 
nistrul nu joacă nici măcar rolei de jo ii 
câtor de pace, nn are măcar obligaţiuni 
de a chema po părţi, de a face să se d̂  
cute cestiunea inaintea lui şi de a pi 
nnnţa contradictoriii in această matul 
Ce se va face cu acel cari vor fi tratafli 
ţărani? Aceia cari vor fi rumărst snl 
di bani? Nimic. Aceştia cari vor fi 
ban! ca cumpărători, ca inchirietori 
cu ipotecă ce vor face ei? Ce se va fu 
to te aceste drepturi ale unor onl 
cari aii dat bani, cari măcar că nu a: 
dreptul a cumpăra dar cari nu e mal 
ţin adevărat, că nu trebue să fia spo] 
de sumele numărate fie cn ori ce titl 
secţiune oii am întrebat pe autorol* 
legi ce B6 va face cu aceşti oameni şl] 
punsul ce mi a’a dat cam echivaleasi 
el să se ducă să se plimbe. Aceasta ei 
d-lor, a tăia de adevăraţ, că acesta chi 
e sensul sentinţei care se va da de 
strul de interne cănd va procede in 
tutea art. 2, incăt d. Grădişteanu, c| 
parafraseze şi mal bine ceea ce ăl se i 
că nn reiese îndestul din articolul 
nu cumva să vie un jodccător care să 
foarte bine, dar cn toate acestea, du 
ţăranul s’a restabilit iu posesiunea sa 
ce a numărat banii să nu pearză neţii 
sa pentru reetituţiune, in virtutea prii 
piulul de drept comun că nimenea nu | 
bue să se Îmbogăţească in paguba al] 
fie acel altul chiar cel mai mare hoţ. ] 
d. Grădişteanu vrea să fie generos cu j 
ce aparţine altora.

D-sa nn lasă nici măcar dreptul d<§ 
stitnţiune pentru c ea ce in realitate se 
numărat, pentru că zice d sa, cel ce afli 
că a plătit poate că nu a plătit decăt 
jumătate sau pe sfert, că acel care aii 
că a împrumutat suma cutare, se s 
împrumutat decăt a zecea part 
care afirmă că 'a plătit suma entan 
chirie, se nu fi plătit de căt a zecea p 
Dar cel puţin cel ceva care s’a un mă] 
se nn să întoarcă ? Ei bine, mă mi 
d. Grădişteanu că cel puţin n’a lăsat] 
o est proiect aşa cnm era, căci atunci 
s’ar ¡fi putut susţine că ar fi ral 
drumul de despăgubire pentru suma o 
realitate s’a numărat măcar fără dob§ 
şi fără cheltuelî; ar <1 rămas deschi 
mod tacit, implicit un drum pentru ai 
care a numărat bani. Ei bine, permiteţi 
să vă spun d-le Grudişten?, că nu vă 
cunosc;

De aceia, zic, d-lor, că acest articol 
precum este el amendat, nn poate fi 
misibil şi mai că aşi fi dispus să rog 
inaltul guvern să binevoiască a decidă 
nu primeşte amendamentul d-lui Gri 
teanu şi să se milostivească a restabili 
iectui asţ-fel precum ern; fiindcă, d - jj  
dacă ţăranul trebue să fie reintegrat 
posesiunea sa tot nşa trebue să fie ret 
tegraţl in averea lor şi acel cari aă n* 
mărat banii, pentru că oricine ar fi 
oameni, nu e mal puţin adevărat eă na 
pot despoia de averea lor, fiind că ni



•'1 Id'

».t

1 ---------------------------------—V ¡I'®11"  t rob ne a fi il spoinţl, prin-
ptnlnt ţi al 1< gil de oare ee ga
ra 'iot ito.i in tinipnrila modarne 
>rigu ţi pe cel mai răi oam eni, 
iţe a ’t spolia. Principiul ce d-v.
I’ l puneţi este un principii! noi! fi

Î’ l înscrieţi intr'un noQ cod ice , 
Hiena» principie nu există nici 
ntm oaventul de ordine publică,

Ista ar fi ordine pentru unii şi 
' pnntrn alţii.

a este novat inventioni? ,  novat 
1 fetişi te), o none regula ju rie, şi crcr.
11 ite sănătoasă nu va pntea inscric

Î’ ă intr’o 1* gn un asemenea princi 
lesordine.

ară, d-lor, să revenim la cele drept 
¡aţin in art. 2 pe care ’1 propun 
1 să îndreptăm ceea ce s’u început 
că rău ăncă de la art. 1 şi in a- 
p rog pe onor. Cameră şi pe gn- 
binovoiască a primi un amenda- 
acest art. 2 care va fi că aeeas'ă 

:a ¿ivea patere retroactivă, in acest 
va fi permis judecăţii să aprecieze 

I închiriere făcută peste cinci ani 
Q nu • serioasă dacă cntire act de 

nat nu va coprinde in sine o aliena- 
degbizată, aşa ca au fie permis ju s - 
ipi principial dreptnlut comun, a 
sin tea sa o acţiune neconvenţio- 
acest sens.
ce 'mi va răspunde onor. D. Gră- 

iu, 'mi va răspunde că ca modal a- 
5al nu va fi vindecat pentru că 

__cari vor fi primit asemenea sume

tlitiu de închiriere, fie cu titln de 
int, nu vor avea mijloace ca să res- 
ceste sume, şi la expirarea celor 30 

iprietăţile lor se vor pune din noii 
sarea.

|«ropniQ o transacţinne d-voistră şi 
W I ulu in această seamă, ca cel pu- 
daţl puterii judecătoreşti dreptul de 
cin actele cari sunt făcute înainte 
mnlgarea acestei leg?, ca să se vază 

a ac-le act? există sau nu aliena- 
leghizată; daţi-le cel puţin acest 
aceştor judecători, indicaţi o normă 
Iţi., cum că închirierea făcută pe un 

f  tarte Jung şi pe un termen mal 
Me căt cel obicinuit, va fi presupusă, 
ia proba contrarie, ca alienaţiune 

lată; dar nu stabiliţi o presnmpţi- 
tris et de jure, pentru că veţi face 
1. nedreptate eh ar acelora cari vor 

p Ja bnnă-crcdinţă şi cari vor fi inchi-

t|S6 sau 7 ani, cn nn adevărat preţ 
hiriere, şi pe cari 'i  faceţi să pearză 
I  închirierii, căci art. 1 nn distinge 

‘.el de bună şi rea credinţă, 
ii urmare, dnpă d-v. nn păment al 
.ocnitor închiriat in Brăila cu 2 fr. 
ml pe G ani, va fi considerat ca 
şi ea conţinănd o alienaţiune indi- 
şi deghizată şi acel nenorocit care 
plătit pentru 11 pogoane 22 fr. nn 
ea nici dreptul să’şi ia îndărăt ceea 
realitate a numărat-, 
mărturisesc că dacă nu veţi cugeta 

adănc, şi dacă nu veţi determina să 
i îndreptarea cuvenită, veţi ajunge Ia 
isultat atăt de inirli in căt va veni 

il căni d-v. enşi-ve vă veţi căi. 
in urmare, vă rog, şi mă adresez la 

iţea d-v. să bine-voiţi a primi amen
inţai in sensul indicat mai sus. 
că 3e va primi acel amendament va 
irmis acelui ce va fi numărat bani 

î. silească pe ţăran se restit-niască mă
mica ce se va găei că in realitate a 
it-o.
I să nu mi sc obiecteze că ţăranul nu 
fbu ce plăti această sumă, şi că cn 
il acesta pămăntul pe care '1 decla- 
inalicnabil in timp de 30 ani, impli- 

I i-s > 30 ani va fi urmărit pentru o 
rit contractată înainte de împlinirea

t i m p u l

Altmintrelea dacă nn veţi admite ac st 
amendament vă profeţia- z că legea d-v, 
un va avea durată.

D. ministru de justiţie. Onor. d. Dani - 
le an u contesteiză şi pnre a mecunoaşte 
că in dispoziţinnea aceea a legal rurale 
caro declară uealienubilu iu timp de 30 
ani păuiăutnrilo ţăranilor care li s’aQ dat 
de lege, ar fi ceva de care să intjresează 
ordinea socială. D-sa plecăud de aci vo- 
ietce şi cere ca dreptul comun, şi numai 
dreptul comun, să se aplice in toatl in
trigi tu tea Ini şi să se reguleze raportările 
dintro aceşti împroprietăriţi şi dutentoriî 
actua l al acelor loturi de pămăut.

Domnilor, mi se pare că a susţine o 
asemenea ideie, este a mecunoaşte cn to
tul caracterul acelei dispoziţiua! din legea 
rurală, pe care această lege are de obiect 
să o reinoiasc» şi sn’î dea de se poate o 
sancţionare.

Iu adevăr, domnilor, ce e mal contra
zicător dreptului comun şi principielor 
generale ale dreptului, dccăt această nein- 
străinnre in timp de 30 ani, înscris in 
legea rurală ? Cu toate acestea nu cred că 
onor. d. Danieleann va veni, in nnmele 
şi in virtutea dreptului comun, să ceară 
ştergerea acestei dispoziţiunl din legea ru
rală. D sa a recunoscat şi recunoaşte, că

Insă, iacă guvernul a sinţit trebuinţe | tragerea. Populnţiunos, şi ci 
de a veni cn această lege, dacă d-vonstră ziune, a arătat mult cntnsi 
simţiţi necesitatea de a face ceva iin acea
stă privinţă, fiind-că sunt-ţi eonvinşl că 
a lăsa pe sătenii aceştia să 'şl revendice 
drepturile in virtutea dreptulm comun, 
ficăn l cum cere d. Daniileann, veţi pnne 
pe aceşti săteni in imposibilitate de a m »I 
put a reintra ve ri odată in posesiunea pă
mânturilor lor, pnindu'I pe o cale de chel
tuieli cari poate vor fi înzecite decăt va
loarea păruăntulo! pe care 'i ar căştiga.

Aşa dar, dacă d- voastră simţiţi neccsi- ! 
taina de a faco ceva in privinţa aceasta, 
atunci trebue să recunoaşteţi că in con
formitate cu principiale de echitate şi drep
tate, aceşti oam.nl aQ necesitate de pro- 
t<cţinnea statulnl; căci protecţinnea legi
lor na este suficn-otă pentru aceşti oa
meni, de oare ce el nu sunt in poziţinne 
a se bucura de avnntsgielc, de protecţia - 
nea lor, şl tr- bus ca solicitudinea puteri
lor statnlnl să le asigure bucuria dreptu
rilor ce li se confer prin lege.

Aceasta a fost raţiunea articolului 2 din 
proiectul guvernului, articol care pare că 
a ofuscat atăt pe d. Dini lemu, f,ră cu- 
vănt, după noi, fiind-că noi voim să fa
cem ceva serios, şi atunci trebue să dero
găm dela dreptul comun in favoarea Io-

cn această oca- 
tnsinsm. Aclaraa- 

ţiunl den repetate s’aü auzit prin oraş 
pănă dopa roeznl nopţi*!.

Taicea, 24 Noembre.
D. administrator de Babadng anunţă 

că ieri. 23 cur ut, a primit adio de la de
legaţii guvernului rus.

S’ a celebrat Tu-Doimi in toata templele; 
bamlira romănă a fost ridicată pc toate 
autorităţi o publice. Seara, oraşul a fost VK 

nminnt. Populaţinnea liniştită.

‘Za vama St. Gheorghe. 
Vurificator-tixator clasa II, d, Dimitrie 

Cezianu, fost vt rifieator-taxator ia vama 
Giurgiu.

Funcţionari pe mirginoa Basarabiei.
La vama Fălci ii.

Şef-psrcspto*,'d. Eflimie Di-nitrescu, fost 
şnf-perceptor la dusfli'.ţats vin.a fiii ia.

Verificator-taxotor, d. Fotea D.mitrin, 
fost vorificator taxator delà desfiinţată 

* Ismui1.

este aci o dispoziţiune care interesează so- onitorilor săteni ce ’şl bü instreioat pă-

30 ani (intrerupari), căci ţăranul 
U avea şi alta avere de cat pămeatul, 
puţin va putea fi urmărită cealaltă 
L a sa dacă daţi dreptul natural de 
ăgubire aceluia care a tractat cu 
ml.
a căutaţi să faceţi asemenea legipen- 
că vă s jun mai de ’ nninte, nu vor 
i durată, abstracţiune făcend de cesti- 
dacă va fi saO nn primit acest pro 
fi de Senat. In adevăr măne vor veni 
guverne şi alte representaţinnl naţi 

e oare vor face din această lege ce ev 
merită, o vor desfiinţa.

■ 'cea ce nu e bun n’are da rată chiar 
>1 iste făcut in interesai mai multora 
’entrn aceste cuvinte vă rog să bine 
Hi a admite amendamentul care am 
t onoare să vă ’1 propun că ace ist 

n’are putere retroactivă, cu acest 
mdament fac şi transaoţie pentru 

1  4 ov li că fi pil mă interesez de ţăran

I
1

cietatea întreagă, interesează statal roman, 
ca pămăntnrile date ţăranilor romani să 
fie ocrotite in mănile lor. Aşa dar, onor. 
d, Danieleann, se pnne pe o cale care nn 
a fost a hgiaitorulul, cănd vine să in- 
voace aplicaţinnca dreptului comun in ce- 
stinnea de faţă. Vă rog să biuevoiţl a ob
serva că in tot ce priveşte relaţinnile, da- 
raverile şi interesele sătenilor, dreptnl co
mun este inlăturabil. Ce este altceva legea 
invoelilor agricole, dacă nn o derogare 
delà dreptnl comun ? Venita-ţl d-voastră, 
cari vă arătaţi astăzi foarte geloşi de a 
ţine cumpăna dreptăţii, să cereţi in regu- 
larea acestor raporturi aplicarea dreptoloî 
comun ? Cănd a fost cestiunea de învoielile 
acestea cari nn sunt in cele din urmă de 
căt nişte contracte ca toate contractele, 
prin care o parte s’a obligat a face ceva 
şi cealaltă a plăti, cerutaţi d-voastră apli
carea dreptnl ui comun ? Ridicata-v’aţi vre 
odată contra unei dispoziţiunl care permite 
să se e semite nn contract cn forţa inninte 
de a se fi pronunţat justiţia ?

D. Furcnlescn. M'am ridicat eu, dar nu 
m’a ascultat nimeni.

D. ministru justiţiei. Nu aveam de scop 
să ridic o cestiune care n’are raport cu 
legea de faţă; voiam numai să arăt d-lu 
Danieleann că aci suntem intr’o materie 
unde nn se invoacă dreptnl comun, intr’o 
materie ca să zio aşa sni generis, care are 
raport la interesele şi daraverile sătenilor 
Din momentul ce d-sa recunoaşte nn in
teres maior al statnlnl ca pămăntnrile a 
ceatea să stea in mana celor improprie 
tăriţl, ar primi d-sa ca in practică dispo
ziţinnea să se elude şi proprietatea acea' 
sta, sub o formă sait alta, şî, intr’ un im 
terrai oare-carc, să ajungă să nu mal fii 
in mana sătenilor ? L ’aş înţelege atunci 
dar de sigur nn e aceasta dorinţa d-ln 
Danieleann şi d-sa va fi împreună cu noi 
toţ! de a dori nn remedii! la o stare de 
lucruri care e contrarie legol.

D-lor, starea aceasta de fapte esistă, din 
nenorocire. Dacă nn ar fi asistat, nici gn 
vernnl, nici Corpurile Legiuitoare nn s’ar 

mişcat şi nu s’ar fi simţit necesitatea 
unei legi care să vină să proclame din noii 
nişte principie cari sunt deja scrise in le
gea rurală şi să le dea o sancţiune mal 
eficace. Care era dur mijlocul pentru a res- 
abili lucrurile precum trebuiai! să fie, 
r.că legea rurală s’ar fi respectat in a- 

ceastă privinţă ? Onor. d. Dismnndi zică : 
ii fost săteni cari in mare- parte aii in- 

streinat in mod direct sau sub o formă 
degbisntă, că aceste acte in puterea lege! 
sunt nule şi neavenite, in puterea proce
dare! dreptulnl coman. Ca alte cuvinte, 

Danieleanu ar voi ca toţi aceşti săteni 
deposedaţi să fie puşi in poziţinne de a 
intinde o acţiune de revendicaţiune la tri 
banal, cn drept de apel şi reonrs in cnsa- 
ţiune. Aceşti oameni să meargă, prin ur
mare, Bă plutească o tnxă pentru judecată, 
o taxă pe care nu ştim dacă o nif, să plă
tească procedura şi pe advocatul să'i sus

mental lor ; ori nu voim să facem nimic, 
şi atonei mal bine să o spunem pe faţă, 
şi să retragem cu totul acest proi ct, care 
nu mal însemnează nimic cănd ar lăsa pe 
ăran să ’şl revendice el dreptnl seQ.

Acnm am auzit că unii din d-voastră 
pot plănge pe nenorociţii —  după dam 
nealor —  cumpărători cari ’şl &Q d t ba 
ni! lor şi aă cumpărat de bună credinţă 
La aceasta mă voii! adresa la d-voastră 
toţi să spuneţi in conştiinţa d-v. dacă ere 
deţl atăt de nevinovaţi pe acel cumpără 
tor! dacă el nu aQ cumpărat ştiind că nu 
aQ dreptul a cumpăra. Sunt sigar că con
ştiinţa d-voastră va răspunde că nu de 
bună credinţă aQ cumpărat aceia. Eu ştiQ 
după acel cari in general aQ cumpărat 
semen! locnri, că nu aQ cumpărat de bună 
credinţă, şi d-voastră toţi ştiţi de sssms 
nea că ei afi cumpărat fraudulos, nelegal 
EI bine, cum tratează legea pe acel ce stă 
pfineso pe nedrept, nelegal o proprietate 
O ştiţi ; legea zice acelora : iaţl munca 
ta, iaţl fructele de pe acea proprietate, şi 
date cu DamnezeQ. Aşa zio şi autoiii di 
dreptul roaia-i, de care a vorbit d. Danie, 
leann, autori cari in această privinţă sunt 
on totul iu contra opioiunil d-s-ile.

Mal este ceva, e cestiunea adevăratul 
preţ care cumpărătorii aQ cumpărat pă 
monturile, este modul de a se constata a, 
d-.văratul preţ ca care aQ fost cumpărat 
pămăntnrile. In privinţa aceasta proi- ctel 
de lege de faţă restoarnă relaţinnile juri 
dice ale părţilor de cum sunt stabilite pr 
legile existente ; adică ar faco ca ţaranu 
care a văndut intr’ un mod ilicit să fie pus 
in posesiune, iară cumpărătorul să ’şl re. 
vindice dreptul la!...

Onor. d, Grădişti aiin, preocupat să a 
jungă la un résultat practic, serios şi să 
facă dreptate, să restabilească, ca să zic 
aşa, părţile îndreptările lor reale, să nn 
supuie pe unii la discreţiunea celorlalţi 
nici să facă pe una din părţi să fie vio 
tima intereselor ilicite a celelalte, a pro 
pus acel amendament. Cred dar că in pri 
viaţa restituire! preţului s’ar putea intre 
duce in lege o dispoziţiune care ar re
zerva dreptul cumpărătorului deposedat de 
a reclama preţul adevărat, insă dăud drep
tul săteanului se dovedească pe toate căile 
oare este adevăratul preţ care l'a primit.

Legea este bine cugetată, şi dacă onor., 
d. Danieleanu din sesiunea trecută pană 
astăzi n’a avnt timpul să cugete asupra 
el, aceasta nn este vina nimărnl.

Legea aceasta şi discnţienile urmate a- 
Bupra ei aQ pus in lumină toate speciele 
de fapte şi onor. Camera trebne să le co
ordoneze in articole de lege şi să decidă 
odată că această proprietate a sătenilor să 
fie respectată şi stabilită (aplauze).

(va urma).

Kiustengen, 20 Noembri*. 
Ieri, 25 cur. nt, pe la orele 2 post-me- 

diune, a sosit li .talionul 4 de vănători 
cu d. colonel Gorjan şi d. maior loano- 

ic‘ ; autorităţile civile şi mare parte a 
populaţiei aQ primit trnpole roraăne ou 

rări entosiaste. Comunitatea elină a oferit 
comandantului păinea şi sarea tradiţio- 

slă. Un serviciQ divin a avnt loc la bi
serica grcai ă, după care armata a defilat 
străbătând stradele importante pană la 
piaţa principală a oraşului, cu muzica re
gimentului 4 in frunte. Entuziasmul ca 
şi in zioa de 23, indescriptibil. Noaptea 
iluminaţie. Mczica a fost lăsată la dispo- 
iţii coloniei elene, care a sărbătorit ve- 

nir a armatei cu patriotismul cel mal mare.
O manifest iţie impozantă a avut loo 

dinaintea reşedinţei.
Am mulţumit in nnmele gnvenulnî Ia 

strigătele entnsiastc de : Trăiască A A. LL. 
RR. Domnitorul fi Doamna Românilor 1 

Azi dimineaţă a sosit şi o baterie de 
artilerie. Trupele instalate căt s’a putut, 
mal bine.

Funcţionari in Dobtogea —  Art. 1. Sunt 
num iţi:

La vama Ktuetenge.
Şef-perceptor clasa I, d. V. Herişescn, 

actualul fcf-perceptor dela vama Giurgiu.
Controlor, d. Dimitrie Manteneson, ac

tualul impiegat de cancelarie clasa I, dela 
vama gara Tărcovişte.

Verificator-Taxator clasa I, d. Chr. A. 
Nedeloovic?.

Revizor clasa I, d. Scarlat Baetler, ve
chio funcţionar vamal, şi d. I. Brişcan.

La vama Tulcea.
Şif-perct-ptor, clasa I, d. Vasile Mari- 

nescu, actualul verificator-taxato* clasa 1, 
dela vama gara TSrgovişte.

Controlor, d. C. Iacobescu, vechio func
ţionar vamal.

Verificator-taxator clasa I, d. Gheorghe 
Paleologu, actualul redactor in direcţiunea 
generală a vămilor şi contribnţi inilor in
directe din admini8traţiouea centrală a fi
nanţelor.

Revizor clasa I, d. Chiţi! Adamiadi, fo9t 
secretar la vama Giurgiu.

La vama Sutina.
S'-f-perceptor clasa 111, d. C. Panaitescu, 

fost şef-perceptor In vama Sooioseni.
Revizor clasa I, d. Tbeodor Maiorescn, 

fost funcţionar la gara Tărgoviste.

La vama Hărjiova.
Sub-perceptor clasa III, d. Iiie Străieseu.

La vama Cernavoda.
Şef-perceptor clasa III, d. Stan Enescu, 

fost şef-perceptor la vama VSrciorova.

La vama St. Gheorghe.
Şef-pcrceptor clasa III, d. 1. N. Bogdă- 

nsseu, actualul impiegat la casieria cen
trală.

ha vama Măcinu.

Şef-perceptor clasa IV, d. N. Nicolescn, 
actualul şef-perceptor dela vama Dorna.

La vama Kiustenge.
Vvrificator-tnxator clasa II, d. Ioan Oă- 

linrscu, fost vameş la Calafat.

La vama Bumhata- Ltova. . 
Şt-f-perceptor, d. Constantin Mihiiih sc.i, 

fostul .şef-pcrcSj tor dela desfiinţată vmnă 
Tatar-Bun r.

Veiificator-taxator clasa III, <). Constan
tin Penii, fostul verificator-taxator d-la 
desfiinţată vamă Tatar-Banar.

La vama Oneea.
Ş f perceptor, d. Alexandra Oantuniari, 

fost şof-percoptor al desfiinţate! vămi Ta- 
bicu-C-.b ofi.

La yama Qura-Prahdul.
Şef perceptor, d. Nicnlae Iliescn, fostul 

şvf-perceptor dela d-sfiinţaia vnrnă Gura- ' 
Prinului.

Retribnţiunea numiţilor se va considera 
dela 1 noembrd.

■ • - —  — -  — ,* 
Imperiali falşi. — Ds cătr- poliţia ora-' 

şuiul PioieştT, găsiudo-se soldatul Tac ha 
George, din escadronnl 2, regimentul 4 de 
călăraşi local, văozănd poli imperiali falş?, 
s’a procedat ia investigaţiunl cu domnul 
procuror al tribunalului local, şi s’ a des
coperit că: Nicolae Aoghel, argintar, do
miciliat in sobnrbea St. Ştefan, acel oraş, 
prin întrebuinţare de instrumente şi li
chide, transformă piese ruseşti de căte 25 
copeici iu moaetă galbenă, iu forma unui 
pol imperial, tăind No. 2 după acele mo- 
nete, el le vindea complicelui sSQ annme 
Constantin Mihail, de naţionalitate grec, 
fără profesie, acesta le dedea epre a le vinde 
lui Eftimie Gheorghe, din suburbea St. 
G;orge-NoQ, lui Tacbe Ghcorge călăraşu 
ţi Ini Ştefan Geocgescu, cărcinmar ia an- 
burbea St. Ştefan, asupra cărora s’a găsit 
mai multe monete f-tlşe, cari s’afl confiscat 
împreună cn corpul delictului.

Conplicil argintarului Nicolae Aoghel, 
după cum resultă din constatările făcute 
pănă acum, aQ schimbat vreo 60 bucăţi diu 
acele monete, atăt acolo in oraş, căt şi la 
tărgal din Telege, iar 67 bacăţl s’ *Q' gă
sit la el şi soţia lu! Nicolae Anghe1,.

Toţi aceşti complici s’hQ arestat şi in- 
vestigaţiunile se urmează, sperăndu-se că, 
in curănd se va descoperi totul.

('Monitorul».)

C R O N I C A

BIBLIOGRAFIE
O . Si »Ml. —  O p triie p rin cip elu i 

Contem ir, tipărite de societatea «ca
de mică, tomul Y. Partea I, eveni
mentele Cantîtcuzenilor şi Br&nco* 
yenilor. Partea II, Divanul,'‘ însoţite 
de nn glosări ti. Preţul 3 1. n.

A < ţit de sub tipar : Ig icilil sin
gurul manual elaborat ronforin pro 
grame! oficiale pentru şcoalele se  ̂
cnndare. De vănzare la librfiriele 
din Buenreştr şi Crniova.

NB. Această carte este de reco
mandat şi farailielor.

l r i l l l i a  C ir c ii .  —  Gram atica, h m - 
bel Rom ăne.

A eşit de sub tipar şi ee află de venzare 
la toate librăriile din Bucureşti:

ConsidcrnţiunI asupra panou muticei 
copil de C. (1. Nioji, dr. in med. şi 
chirnrg. Broşură in 55 pagine. Bncnreştl. 
1878 tipogr. Thiel A Weiss.

Preţul un len noi!.

D. ministru de interne a primit
ţină in toate fusele procesului şi la toate j urm ătoarele  telegram e de la d nil
instanţele judecătoreşti. Apoi credeţi d-v. p re fecţi din D obrogen i
D-lor, că ar fi a ne mănif sta măcar vo- ! Tulocn, 24 Nocmbre,
inţa de a face ceva serios cănd ar veni I A seară, întregul orsşera iluminat. Edi-
inscrie in lege idea d-lnl Danieleann, ca ficiele publice din fondurile primăriei. Cor-
conform dreptului comun să se dea drep- ' poraţinnile diferitelor naţionalităţi, ase-
tul de revendicaţiune? Dar atunci nn mal menea {lnn)innt ftrc„rile lor de triumf.
era neroe ca Corpuri?© Leffinitoare şi gn- m 4 Aai x * v . , j  s i Toate casele si magazinele iînminnte devernnl ba vina intr’nn mod special a se . . .
ocupa de aceastfi cestinne, fiindcă dreptnl particulari. Mnzicele in an erie şi roşiori- 
de revendicaţiune esistă deja. lor aQ parcurs oraşul ca facle, căutând re-

,.D A C IA "
Societate  gen era le  de  asigurare in Bucurescl. 

D a r e -d e -S e a m n  a Secţiune! Vieţel pe luna X o o m b r ie  ÎS 'T ’S .

Secţiunea Asig. de Viaţa
1 Asigurări 
I de Zeatre 

UI 1

Contra*
Asigurări

Lei

li Aaif. asupra |j 
caşului

1] ds mórte I 
L,T

S u ma

LcT

A figurări efectuate in luna , 
Noembric | 177,650 182,860 27,000 H 887,010

Se adaugă: Afacerile de 
mal ’nainte . . . . 15,797,897 15,292,697 2,829,700 33,919,794

Total . U15,975,047 15,475,057 i 2,856,700 I 34,306,804

Capitalul asigurat: Let n. 34,306,804.
Observaţiune: Vom publica tn fic-carc lună rcsultotul afacerilor Secţiune! nostre de 

Viaţă spre a arăta progresul acestei InstituţiunI.
Bururesci, j o  Notmbri* ¡SjS.

Direcţiunea Societ. „Dacia“ .



T E A T R U L  I T A L I A N  

Direcţiunea D-luï C. GEBAUER. 

M t r c u r l  la 29  N o e n i b r i e  ÎS 7 8- 
Primul debut al d -re l

HENER1TTE LEVASSEUR
Prima Cântărdţă d’agilit.,te de la opera 

italiană a Teatrului curţii din Moscva

Linda di Chamonnix
Operă în 3 acte de Gaetano Rossi. Música 

de G. Donizzti.

SALA ATHENEIJLUI
Duminecă 3 Decembrie 1878

PRIMUL SI SINGURUL

CONCERT
dat de lêncrul violinist

ARNOL ROSENBLUM
Iaurt a t de la Conservatoru l din Viena.
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Eau et Poudres dentifrices
duI P I E R R E

de la fa cu lta te« de m edicină d in  P aris.
I > A D E t I S  -  8  P L A C E  D E  L ’ O P E B A  -  P A R I S

Se găsesce la te|I farmacişti, parfamorii şi coaferii.
Medalia de m erit decernată Casei D o c to r u lu i P ie r r e  şi recom pensa cea 

mal mare obţinu tă  de dentifrices.
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ARSENIAT de AUR
Dinamizat de Doctorul ADDISON

Acest ireţieoe recoostituant, datorit comb nării a d »S medi
camente eroice, combate victorios Anemia ai Bd lele sistemului 

nervos precum şi Lipsa de sânge.
Mulţămită proprietăţilor tonice şi prontitudinel acţiunii salo, n are rival contra slăbi

ciunii organismului ce resultă din bile lungi.
Flaconul 6 fr. Farmacia GF.LIN, No. 88, uliţa Rochechouart şi la principalele fa macii» 

Trimit franco.
Deposit in Bucureşti la farmaciile d-lor ZQrner, Bisdörfer şi la d. Ovessa, droghisL

A D E V E R A T E  I N J E C T I U N I  SI C A P S U L E

I  G  O  R  I D
F A V R O T

Aceste Capsule posedă proprietăţile tonice a Gudronului adăogate pe lăngâ ac
ţiunea antiblenoragică de Copahu. Ele nu obososcu stoinahul şi nu provdcft nici
diaree nici greţă ; constituescu medicamentul prin escelenţă in tratarea bóleloi 
contagióse a ambelor secse, scurgeri vechi seú recente, catare a beşicei şi eurze- 
rea fără voie aurinului.

Pe la finele tratamentului, şi când ori-co durere a dispărut, usul 
INJECŢIUNU RICORD

tonice şi astringente, este midilocr.l infailibil de a consolida vindecarea şi de a 
evita intércerea.

A D E V E R A T  S IR O P  D E P U R A T I VI C O
F A  V  R O T

Acest sirop oste noâpart pentru a vin decacu dese verşi re ma'adiele pelei şi pen-
tru a sfirşi de a curaţi sângele după un tratamentu anti-sifilitic. El feresce de tete 
accidentele ce pot resulta din sifilis constituţională.

trebue a lepăda, ca contra facere periculosâ tote medicamenteler ................. fROT.
Publicul

RICORD, care nu vorü purta sigliulü C. FAV 
DEPOSITO GENERAL.— F» Favrot, 102, strada Richelieu, in Paris ; In 

lassy, Racovits, Konia; Bucurescî, Rissdorfer, Zurner, T heil; Galatz, Tatu-

■seschi, Marino Kurlovich; llraila, Petsalis, Kaufmcs: Crajova, F. Pohl 
Plojesti, Schüller; Hartad, fírettner, şt in tóle farmaciile.

lă ă ă tă

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION
C .  A D  A U

à Paris, 2 Carrefour de la Croix Rouge- 2-
Il se charge de tout» s les commissions commerciales et d ’ achat des marcha; 

dises aux prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en France
IfM vnvACTAlira fl viaifur l’« r Iinoitinn ut Im<3 pnrinnif^fl rlh P»irin Onaccompagne les voyageurs à visiter lVxposition et les curiosités de Paris. On 

parle français, allemand, russe et polonais.

a l  m a ”  a  h
AMERICAN

aistem noû

spre a putea face notiţe pe fie-tfare filă,
a cşit in editura

Librăria Socec & Comp.

S Ă P U N

j  MEDICAL de PÄC0RÄ
AL LOI

B E R G E R
se îutrebmnţ&S cu succes sigur de noud ani 
in urma recomandftrel şi atestatelor a d-lor: 
profesor Dr. Cavaler de ^chroff, profesor 
Heiler, Dr. Melichar şi multor medicT şi a tor 

persone ca remedifi contra

TUTULOR ROLELOR ALE PIELEÍ
precum fi contra necurdţirei feţei.

mal ales contra rtiel, pecingenilor, bubelor 
dulce, puroielor, mătreţa capului şi a barbet, 
petelor obrazului şi a trupului, nasului roşiii, 
degerăturet, transpiraţiunel pidârelor şi con
tra tutulor bălelor de cap ale copiilor. Mal 
este şi de recomandat generalmente ca un 
mijloc purificaţi v la spălat Dâcă săpunul de 
păcură al lui Berger se intreăuinţâză tn ge
nere ca mijloc de spălat pe pel»a sănătos# 
său din când tn când tn băl, atunci va da 
pelei o ţineţi şi frescheţă estraordinară, pre
cum nu va produce nici un alt săpun, preser- 
vând de tote bălele sus enumerate alo pielei.

Preţul unei bucăţi împreună cu des
crierea întrebuinţărel i  franc.

Săpunul de păcură al Iul Berger conţine 
40 la sotă păcură conc. de lemn, se prepară 
cu mare băgare de sântă şi se deosebeşte forte 
mult de cele-alte săpunuri de păcură aflătăre 

astăzi In comerdă

=Spre a se feri de falsificate=
să se ceră dinadins Săpunul de păcură al lui 

Berger şi să observe inrălitura cea verde 
Depositul general pen.ru România en gros 

şi en detail in Bucurescî tn farmacia la Spe
ranţa a lut BRUS. Deposite In Brăila, far
macia Hepitcs; Craiova , farmacia Moess ; 
Focşani: farmacia Linde; Galaţi, farmacia 
Curtovits; Iaşi, farmacia Konva; PIoescI, 
farmacia Schuller. (810—11)

PAPIER WLINSI
Marele succ»s ol acestui nemedifl se d i- 

torejte propriei aţii sale de a trage afară 
din corp iriUţinnea care tinde tot da-tna 
a se fixa asupra organelor esenţia'e a vie- 
ţel; el deplasdzS ast fel răul făcând vin
decarea uşoră şi promptă. Cel d’inteiu me
dici o recomandă cu deosebire contra gu 
uraiulul, bronchitelor. durerilor de gât, re- 
matismelor, durerilor. întrebuinţarea el e 
forte simplă: una sau două aplicaţinnî snnt 
de ajuns cele mal de multe ori şi uu cau- 
snse de cât o n âncărime nşoră. Se găs şte 
în t6te farmaciele.

A SE FERI DE CONTRAFACERI 
Iu Paris, la D. Wislin m ede Seine 31. 

Deposit la farmacia d-lul Zuraer fn Bucu
reşti, Calea Victoriei şi la alţi.

PO-HO renum ită esenţă ja p o n e z ă , care
vindică îndată orî-ce dnrere de 

cap se găsesce la farmacia d-luï F. Brus 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

prima s o c ie t a t e
de

Credit funciar RomAn din Bucurescî
Strada Colţel.

Devenind vacant uu post de copist tn 
Direcţiunea acestei Societăţi se publică con
curs pentru ^iua de SSuibălă Vu Decembrie 
1878 la orele 11 ante-ineridiaue.

Aspiranţii trebuie să fie Rumâni şi să 
fi absolvit scolii de comeroiQ sau Lyceul. 

(820 — 2) Direcţiunea.

Deja la 16 si 17
Ianuarie va avea loc tragerea loteriei a 
86-lea bine loz strată ou căşti guri, acor
dată şi garantată de ducatul Brunsvic. 
AS să vie la hotărire in timpul cel scurt 
de mal puţin de 6 luni 45,000 căşti guri 

şi o premiă în suma totală de

11 inilirine 150,000 franci

M A R E  SU CC E S.

V E L O U T I
este o

F Ă IN Ă  D E  OREZ
1

de o deosebită specialitate, fóre fină'Jj 
siroţibilă, preparată cu Bismut, şi pă| 
calitatea cea fericită, a da feţei ourl

FilESCITATEA NATURALI
a tinereţe!.

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

Deposit in Bucurescî la farmacia ă 
F. IV. Zurner, şi la d-nil Appel & (

V

intre cort te a fli \nrmătnrele câştiguri pre
cum in catul cel mai fericit 480,000 mărci fi

1 A 800.000 
1 à 150.000 
1 à 100.000 
1 à 80.000 
8 à 40.000 
8 à 80.000

1 à 85,000 
6 à 80.000 

78 à 16,000 
8 8  à 10.000 
8 à 8j000

8,000 _̂___
Precum i 'i  hotărî t de la gavernnl daoal , contă 

penUn claaa I
1 lot original întreg 80 framei 
1 j umltate /et original 10 m 
1 pătrime _ _ 5

81 à 6.000 
6 à 4,000 

107 à 8,000 
618 à 8.000 
688 à 1.000 

etc. etc.

ei roifl trimite aceste loae forte esact în contra 
triiniterel coatnlnl lor in aur. note, timbre poş
tale. — Fie-care comandă, fie cât de miei, se va 
efectua prompt ţi bine, ţi alfttnrez gratis la fle-care 
comandă ţi planai oficial editat de direcţia dncaln 
a loterielor : asemenea trimit grabnic dnpă tragerea 
efectuată afât banii eăţtlgnţl cât ţi reemllatul tra
gere 1.

Casa mea esiftind deja de 26 ani se bacuri de 
un noroc eatraordinar, căci pe lingi mal multe 
ciţtigorl din cele mal mari, de la 1871 att eiŞnt 
fn colecta mea principală, după dovedite oficiale, 
de trei orf premia de mărci 864,000, 188.000.188,000 
ei după tragerea loterie! a 86 a acum de curead 
terminată am plătit mal multe clţtignrY principale 
fn România. I’ooift dar spune en drept cuvânt ei 
oeleta mea este cea mol fericită. ţi rog dar >i bine
voiţi a'rnî trimite oomSnŞile căi mal grabnic, d c l  
depositul losolor este mic. 81 nu perdeţl oonsiunea 
de a patea participa loteria cea mare ţi plini de 
ţanee.

T. D A M M A K N *
Colectorul principel autorisât de guvernul ducal 

Hamburg, 48 Zeughausmarkt.

Deposit în Bucurescî la D-niî Ore«8<&, Riasdöi 
Brust, Schmettau, Dimbovicl, Z&rner.

Lecţiunî de Dans
Sub-seranatul ars o:;ore a se recuman 

Ouor. Public că dă lecţiunî în case pjm 
cutare, precum şi la Domiciliul meu floiţi 
Fieschi, camera No. 39, cu o metodă 16 
esnic:03ă. Sa p ri mese deosebit persânelj 

M. 0. »Seiianmgyy
Prof-sor de dans.

I D E  ' V I E l s n Z . A - R I E

FA BR ICE LE  DE BERE, SPIRT Si DROJDE
situat in

Tiirnu-Sevcrin, Strada Aurelian No. 5
I» deplină lucrare, in apropiere de gara caiet ferate şi Agenţia vapor el or 

pe Dunăre, purtând firma

a c .  W .  f i i
Vânzarea va avea loc ca bun de minori înaintea Ouorab Tribunnl 

Mehedinţii Secţia l-a  in $ioa da ls/17 Decembrie 1878.
Pentru coudiţiuul şi dttailiuri a se vedea la localul fabricelor în tote 

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

Tutorele L. DE BIE.(8 1 9 -4 )

I F U G.
de chinchină. »Eite un pJ

T O N I C  S I  F E B R
Acest vin înlocuiesce cn folos tote preparaţii'e 

temic tonic,!—  ţlice d. profesor Bouchardat, membrul academiei de medicină difl 
Paris; luat înaintea raâncărel, înlesnesce mistuirea.“ — Vinul lui G. Seguin est« 
un preţios ajutor sad ca întăritor In convalescenţe, lipsă de sânge, sleire, slăbii 
ciune senilă, anemie, lipsă de pofta mâncărel, digestii dificile, etc., sdd ca antipeţ 
riodic pentru a tăia frigurile şi preîntâmpină întorcerea.

Păru, Farmacia O. Seguin, No. 378, Strada Saint-Honord.
Deposit Iii Bucurescî Ia farmacia d-luî I. W. ZURNER.

F U B N I S O  R T TJL

BUCURESCÎ, Calea Victoriei No. 20
PARDKSIURlI duble de Tdmuă 
PALTOANE de IARNA 
REDINGOTE cu 1 si 2 rânduri 
JAQUETE „
SACOURII „
REDINGOTE NEGRE de salon şi FRAKURÏ 
HAVELOCKS şi HALATUIlI elegante

SE PttlIMESC ŞI C0MÉNDÏ DE HAINE DIN STOFELE CELE ÎIIAÏ MO-

PRECIURILE

CAMAŞl albe şi colorate 
CAMAŞÎ de trico şi flanelă 
ISMENE de olandă şi flanelă 
GILECI de vCnătdre şi GILECI de flanelă 

haute nouveautéCRAVATE 
UMBRELE şi MANTALE de pl6ie 
ŞI ORl CE ALTE ARTICOLE de modă.

DERNE CARE SE EFECTEAZĂ CU CEA MAÎ MARE PROMPTITUDINE

MODERATE
J O N E F  ( a l l U N B A U M

Furnisorul Curţii
Bucurescî, Calea Victoriei No. 20. — Galaţi, Strada Domudscâ.

Tipografia, Thiol, &  Weiss Palatul „Dacia*.


