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P L E C A  H B A  X 'P t B l S r X J P t l I L O P t
Buonresel—Snceava 

BucurescI . . . . 8.15 n 10.— i
Ploescl.................9.60 n 13.00 j
B r& ila .................1.58 n 5.45 <
Teoaoifi. . . . .  4.38 n
Rom an.................9.06 d
Suoeava,sosire , .13.03 j

Baonresc—VereloroTa
BucurescI...................  7.40 d
P i t e ş t i ...........................10.13 d
S la tin a ........................... 12.81 d
Craiova . . . .  . . .  2.20 g
VSrciorova, sosire . . 6.— n

Snoeava—unoarescl 
Suceava . . . .  6.11 d 6.46 d
Roman . . . . .  8.45 j  12.30 a
Tecuci................13.80 n 6.10 g
Br&ila............... 8.08 n 8.10 n 8.58 g
Ploescl. . . . .  7.13 g 3.46 d
Bucuresol sosire 8.30 j  4.30 g

VercioroT«—BucurescI
10,40 g Verciorova..............11.36 g 6.— \ i
8.— g Craiova.....................3.— d 6.80 \
8.30 n Slatina..........   4.45 g 9.80 (
3.15g P iteşti. .  . ....................7.03d 1.08 ţ
6. — n I BucurescI, soiire . . . .  9.30 g 5.30 ţ I

Bncnresel—Giurgiu
BucurescI...........................9.16 d 6.05 g
Giurgiu, sosire . . . . .  11.85 g 7.06 n

Giurgiu—Bncnresel
Giurgiu............................ 9.05 d 4.55 g
Bucuresol, sosire , • . . 11.06 g 6.65 n

Galaţi—Bărboşi
G ala ţi................. 1.30 n 836 d 7.80 n
Bărboşi, sosire . . 1.65 n 9.— g 8.06 n

Bărboşi—Gala|l
Bărboşi............... 9.55 n 6.35 n 7.36u
Galaţi, sosire . . .  8.80 n 7— n. 8.— □

(Agenţia Havas)
ariciul dela 11 decemvrie, 4 ore seara.

Praga, Î l  deeemvre,
,i principele impărătesc exercit8ndn-.se 
Ba cu o pnşcS cn piston, e’a rănit din 
Ilare la mana stângă. Rana este u- 
Ipl durerea nn este mare. Starea ge- 
1 a sănătate! A. S. Imperiale este sa-

Iltoare, dar cere multă îngrijire.
Constantinopol, Î l  decemvrie.

|  ordinnl Sultanului, e'a esilat Mah- 
13amad Paşa. Se crede că va fi nn- 

|  postul de guvernator al Tripolel 
pica.

» Londra, 11 decembre. 
Iul Beaconsfield a zis in parlamen
tez , că relaţiile guvernului Chinei 

roşia ar fi amicale. El a priimit din 
Otersburg esplioaţil sincere |\  satisfă- 

re aenpra celor din urmă intemplărî. 
fcerile au dat nn vot in favornl poli- 

oabinetulnî in majoritate de 136 vo-

f
Genova, 11 deeemvre. 

}nelnl Hammer, din cantonul Solenre 
ales prezident al confederaţiei el-

(12 decern. 9 ore dimin).
Atena, 11 deoemvre.

iera deputaţilor a votat tractatul de 
tţ on Romănia.

Constantinopol, 11 decembre. 
ihmud-Damat a fost isgonit pentru 
afla in capnl unei conspiraţinnl, ee 

de gănd nimicirea nonelor reforme- 
Berlin, 11 decemvrie, 

pi propunerea centralul, Camera re
stanţilor a votat o ordine de zi tin- 
la modifica legea, ce a suprimat or- 
i religioase.

BUCUREŞTI
pi, 3 0  noenx. (12) decenab.

Jdatâ după re tragerea’I delà mi- 
r şi după alegerea d-sale ca pré

fet al Gameril, d. C. A. Rosetti 
tocat iar condeiul, de mult pft- 
, şi s’a pornit a îmbogăţi coloa- 
„ Românului“ cu genialele d-aale 
ucţil. ËI cunoaştem căt de colo 

I 3 şi logica proprie. Astfel, in nu- 
nl de azi al „Romănuluî“,găsim o

firculară a „Românului“
cătră

Prefecţi j i  Prim ari...

“el de enciclică patriarchalâ in 
biblic, care ne face să ne ingri- 

i de starea sănătă ţii marelui pro- 
din strada Doamnei, 
circulară a „Românului* cătră 

Ecţî şi primar! !
e  respectăm in deajuns ca să nu 

jî apucăm a face critica amănun- 
a acestei circulare, şi ne m ăr
ii a spune cititorilor, in scurtă 

■ • ă ,  că această producţie, mal 
ca toate producţiile condeie- 

81 radicale, nuT decăt : mofturi 
azUte, formule de seusaţie şi

aiurări de pitonisâ am eţită. Circu
lara „ Românului * cătră prefecţi 
şi prim ari fâgădueşte ţăranilor ro
mâni un viitor strălucit, prin mij
locul unei poliţe fără soroc, g ira tă  
de d. C. A. Rosetti.

Mişcarea electorală pentru Con
stituan tă  se apropie. Radicalii se 
pregătesc. Partidul ctitorilor sfin
telor aşezăminte de concerte-interna- 
ţionale, oratorilor de n liţâ  şi propo
văduitorilor de cafenele, cari la 1876, 
când cu societatea de exploatare po
litică dela Mazar-paşa, afl făgăduit 
poporului că, venind el la putere, 
aii să restoarne monopolul tu tunu
rilor, tim brul şi licenţele, şi or să1] 
scutească pe multă vreme de biruri, 
—  partidul gheşeftarilor, ce specu
lează moşiile statu lu i’ fără câpital 
nici garanţie,—partidul celor ce de 
a tâ ta  vreme, fără nici o cunoştinţă 
de cauză, luptă a  resturua to t ce 
are naţia românească al el, trad iţii, 
moravuri şi limbă, spre a le înlo
cui cu formele culturii in ternaţio 
nale,— in sfârşit, partidul oamenilor 
cari, pentru a ne face să pierdem 
Basarabia, a risipit milioane fără 
socoteală şi a repus 13-15 mii de 
ţă ran i ro m ân i, — partidul acestor 
soiuri de oameni cutează a făgădui 
marea cu sarea populaţiilor dela ţa ră , 
in tru  vederea viitoarelor alegeri. Şi 
cu forma in care să se facă acea
sta, cu aşternerea pe hârtie a ace
stei reclame, se însărcinează genia
lul prooroc al tutulor celor ce, după 
a tâ ta  vreme de „domnie a virtuţii*, 
suni de acum independenţi şi iubesc.

Nu mal incape vorbă cum că de 
astă  dată, după experienţa celor din 
urmă trei a n i , puţini români se 
vor mal găsi a tâ t de n a iv i, încât 
să ia in serios reclamele apocalip
tice ale radicalilor. Tocmai de aceea 
ar fi de dorit ca cel dela „Româ
nul* să vază că, fâcăndu-se cineva 
caraghioz de giaba aşa, fără nictun 
folos, nu dovedeşte nici măcar a tâ ta  
inteligenţă câtă le-am bânuit-o noi.

Aci am sfârşi, daca in capnl cir
cularei „Românului* n ’ar sta, ca 
introducere, ceva âncâ şi mal colo
sal, o minune, ce m erită deosebită 
atenţie mal ales din partea prieti
nilor d-lul C. A. Rosetti. Iată  rân
durile de introducere din capul cir
cularei :

«Cine a zis cft numai miniştrii 
afi drept d’a vorbi prin circn- 
lftrl cn impiegaţii lor?

„Oricare om are dreptul (Pa se 
adresa către românii S&I şa  le 
spune ceea ce crede el că este bine a 
se face.

„Miniştrii au asemenea acest 
drept...*

Şi altele asemenea.

La intrebarea d—lai C. A. Rosetti: 
„ Cine a zis că numai m iniştrii aii 

drept (Pa vorbi p rin  circulare cu im - 
piegaţii lor ?• 

răspundem :
— A zis-o toată lumea cu mintea 

nevătăm ată.
Apoi l a :
„Oricare om are dreptul (Pa se 

adresa cătră românii sel şt a le 
spune ceea ce crede el că este bine a 
se face,*

intimpinâm că :
Românii sunt numai al lu! M. Sa 

Vodă, iar nu al oricărui o m , chiar 
când acesta se numeşte cu numele 
cel lăudat al magului din strada 
Doamnei. Saâ daca d. Rosetti a 
vrut a înţelege că oricare om, a- 
vând românii săi, le poate spune 
nu ştiâ ce, - atunci nu mal incape 
vorbă că dacă ’I a re , poate să le 
şi povestească toate minunile câte’I 
plesnesc prin cap. Mulţi români să
raci in tră  cu simbrie să ingrijească 
de câte un om stricat la minţi, şi 
fireşte că bietul român, in aşa caz, 
e silit sâ'l auzâ toată zioa şi toată 
noaptea basmele omului in chestie.

După aceea, d. Rosetti zice,— şi 
cu aceasta vom incheia:

„M iniştrii aii asemenea acest drept*, 
(adică să poată şi el scrie, cum poate 
şi „Românul*, circulârl cătră pre
fecţi şi primari.)

Iar bine! după cum o apucase la 
inceput, p u te a , Doamue-fereşte, să 
le taie de to t dreptul miniştrilor de 
a mal scrie [circulârl cătră impie
gaţii lor.

Sfârşim. După circulara „Româ
nului* de azi şi mal ales după in 
troducerea el, noi credem sincer că 
nu’I e bine deloc mareluipontif al „re
publice! confederate a desmoşteniţi- 
lor*, şi pentru aceea sfătuim pe ci
racii lui sâ’l ţină de aproape. Iu- 
cailea, dacă 1-aâ lăsat să comită cir
culara şi introducerea, să nu cumva 
să ’1 lase Bă umble fără românii sil 
pe uliţă, că te pomeneşti că muşcă 
pe cineva de urechi I

XDIHST A F A R A

Nu înţelegem un lucru — a ocoli 
iu discuţie lucruri pe cari le ştie 
toată lumea şi a li da aparenţa ca 
şi când n 'ar fi aşa cum sunt. No! 
nu credem, ca să fie cineva, pe care 
să-l mal poată amăgi discuţiile in 
parlamentul şi iu delegaţiuuile de 
dincoace şi de dincolo de Luita şi 
cu toate acestea lupta in delegaţiunl 
se învârteşte împrejurul unor ces- 
tiu n l, a căror soluţie o ştie or! şi 
cine. Intr'adevăr duplicitatea poli
ticei, dar mal cu seamă duplicitatea 
unei poziţii diplomatice, cum este 
acea a contelui Andrassy, dă naştere

unor discuţii foarte serioase iD apa
ren ţă , comice in fond. Nimeni nu 
se indoieşte de pildă, că mandatul 
dat Austriei de-a ocupa Bosnia şi 
Erţegovina este un mandat de-a 
anexa ţările acestea, precum nimeni 
nu se îndoieşte, că Austria are a- 
ceastâ intenţiune. Cu toate astea 
câte ocoliri şi câte intortocherl pen
tru  a o nega aceasta. Opoziţia im
pută guvernului, de ce n’a incheiat 
o convenţie cu Turcia înainte de-a 
ocupa provinciile, deşi ştie, că Turcia 
nu voia să încheie o asemenea con
venţie, ci voia să-şi păstreze suvera
nitatea asupra lor, ceea ce Austriei 
nu-I convenea. D. Giskra întreabă 
dacă guvernul are de gând a anexa 
provinciile şi care va fi poziţia lor 
in organismul monarchiel. D. Ku- 
randa merge şi mal departe şi vo
ieşte să ştie, care e in tenţia guver
nului in privirea sanglaculul Novi- 
Bazar, şi observă, că dacă Austria 
se mulţumeşte cu o ocupare strate  
gicâ, nimic nu împiedecă de a face 
to t astfel iu Bosnia şi in Erţegovina 
şi de-a scădea in tr’acelaşl timp şi 
dificultăţile politice şi sarcinele bă' 
□eşti ale intreprinderil. Un al pa
trulea spune, c'a auzit vorbindu-se 
că ocuparea Bosuiel e numai un fi
til, cum B'ar zice, a unei întreprin
deri cu mult mal mari, care voieşte 
de nu dominaţiunea, cel puţin pa- 
tronagiul Austriei păuâ la marea 
Egeică, şi cere prin urmare infor- 
maţiunl asupra coDvenţiunilor va
male şi a măsurilor economice, cari 
vor face, ca Turcia europeană să in
tre in sfera puterii împărăţie! hab- 
sburgice.

De sigur, că la toate intrebările 
acestea ministrul de esterue n ’a fost 
in stare de a răspunde iu mod ca
tegoric. Deşi congresul prin manda
tul de ocupare a dat unul de ane
xiune şi deşi e sigur pentra orice 
om politic, că Turcia cată să se 
spele pe mâini de cele două pro
vincii, totuşi nu e mal puţin ade
vărat, că cuvântul anexiune, rostit 
de contele Andrassy ar da numai 
decât loc la protestările Porţii, ar 
reescita duşmănia unei părţi a po- 
pulaţiunil şi ar da o primejdioasă 
putere paraponelor maghiare. Con
tele Andrassy a fost aşa dar silit 
să se mărginească saâ la generali
tă ţi saâ să intrebuinţeze argumente, 
cari să lese lucrul nehotârit.

Ocupaţia—a zis contele—va ţine 
atâta , cât va fi de nevoie pentru a 
atinge scopul, pe care şi l-a propus 
Europa, incrediuţândn-ne mandatul, 
ce ne-a condus in Bosnia; — dacă 
n’am făcut convenţie cu Turcia e 
pentru că era prea exigenta ; - -sun
tem indealtmintrelea gata de a pă
răsi provinciile ocupate, numai tre-

bue ca liniştea să fie deplin resta
bilită, ca primejdiile să fie înlătu
rate, ca să ni se plătească cheltue- 
lele etc.

Ce ar fi făcut insă întrebătorii din 
delegaţiunea austriacă, dacă contele 
Andrassy ar fi avut lipsa de precau- 
ţiune de a le declara pur şi simplu 
adevărul, pe care el indealtmintrelea 
ăl ştiă cu toţii ? Dacă ar fi m ărtu
risit realitatea anexiunii, indeplinite 
deja, dacă ar fi ară ta t neputinţa 
de a preintimpiua influenţa rusească 
dincolo de Dunăre, dacă şi ar fi pus 
adversarii in alternativa de a alege 
intre trei luc ru ri; a lăsa pe ruşi să 
lucreze după plac in Turcia, a le de
clara resboiâ saâ a le contranum- 
pâui puterea şi acţiunea, asignrân- 
du-şl de mal nainte o parte in des- 
membrarea împărăţiei otomane ?

Primirea principelui Dondnkof- 
Corsaeof la Livadia

Călătoria principelui la Livadia 
— zice „Corr. pol* — nu e ca din 
senin saâ neprevăzută, ci a fost 
stabilită de mal nainte, după ce 
Ţarul ănsuşl rostise dorinţa, ca îna
inte de a se 'ntoarce la San-Pe- 
tersburg, sâ'l vază pe guvernatorul 
Bulgariei. Principele părăsi pe iah
tul Wladimir Constantinopolul, iar 
la 19 noembre a fost la Livadia.

A doua zi de cum ajunse, împă
ratul dete in onoarea-I un prânz de 
gală, la care apăru in uniforma de 
colonel de dragonl din Coucas, la 
care principele Donducof a servit 
18 ani. La masă Ţarul ridică un 
toast pentru veteranul din Caucas 
şi adaose : „Domnilor, pun preţ pe 
împrejurarea, de-a vă comunica, că 
port uniforma aceasta in onoarea 
vechinlul nostru camarad, pe care 
avem plăcerea de-a'l vedea astăzi 
in mijlocul nostru.*

A doua zi principele fu tra ta t cu 
şi mai multă bună-graţie. îm pără
teasa voi din cauza uuel indispoziţii, 
să prânzească in apartamentele el. 
La acest prânz intim nu luară parte 
de căt impâratul, împărăteasa şi 
principele. In cursul celor patru 
zile, pe cari principele le-a petrecut 
la Livadia a avut dese conversaţii 
cu impâratul asupra poziţiei Bulga
riei şi-a Rumeliel răsăritene. Ţarul 
ceru relaţii amănunţite şi esprimâ 
de mal multe ori deplina sa mul
ţumire cu polica, pe care-o urmase 
principele. Mal cu seamă accentuâ 
Ţarul, cumcâ pricepe greutăţile, cu 
cari priucipiele are a lupta şi ştie 
că are mulţi adversari şi calomnia
tori (?), dar după matură cumpănire 
a tuturor împrejurărilor, el aprobă 
prooedarea principelui şi '1 provoacă 
de-a stărui pe calea apucată. La



T I M P U L

toa te  g reu tă ţile  poate conta pe spri
jinul Ţarului. Ţarul declară, că e 
ga ta  de-a execută tra ta tu l dela Ber
lin, dar adnose că are degând a  exe
cuta pe deplin misiunea creştină, 
pentru care a lua t arm ele 'n  măni 
şi că trupele sale vor deşerta abia 
atunci Turcia europeană, cănd Toarta 
işi va fi indeplinit to a te  indatori- 
rele şi va fi da t g a ra n ţii bune şi 
solide pentru  îndrep tarea sorţii cre
ştinilor. Ţarul aprobă apoi proiec
tu l constitu ţiei bulgăreşti, propus? 
de principele, care se va introduce 
la April viitor, (la 1 April ?) P rin 
cipele şi luase congediu de la palat 
şi era  g a ta  să se imbarce, cănd îm 
păratu l ap ă ru ta  am barcaderă, merse 
spre el şi-i zise, c’a sim ţit trebu in ţa  
de-a i stringe ănc’ odată m ăna, şi 
de-a-i repeta, că poate conta pe 
dănsul.

Noul cabinet otoman.

0  telegram ă a agenţiei Hava9 
ne-a v estit mal alaltăieri, cumcă in 
Constantinopol s’a ivit pe neaştep 
ta te  o criză m in isteria lă , că mini 
sterul îm preună cu m arele vizir 
Savfet-paşa şi cu marele Şeic-ul-Is 
lam aă  căzut, şi că noul cabinet s’ 
şi form at, ia r in locul lui Savfet 
paşa a venit Heredin-paşa, fost mi 
n istru  al beiului de Tunis. Noul 
m are vizir, înain te de a se urca la 
această treap tă , a fost cătăva vre
me consilier favorit al Sultanului 
şi astfe l i-a venit uşor să ajungă 
unde se afiă acum. Această schim 
bare repede a cabinetului otoman 
dă loc la deosebite reflecţii din par
tea presei străine. Unele organe pre
tind că deşi criza m inisterială din 
Constantinopol şi formarea noului 
cabinet aâ venit cam fără veste, insă 
niminl nu poate fi surprins de una 
ca aceasta. Căderea lui Savfet-paşa 
este un fapt foarte im portant. Fo
stul mare vizir de netăgădu it, este 
unul dintre bărbaţii cel mal insem- 
naţl al Turciei şi un diplom at iste ţ, 
om onest şi inteligent şi mal p re
sus de toate patrio t sincer. El şi-a 
căpătat pe bun d rep t 'stim a gene
rală prin chipul cu care şi-a serv it 
ţa ra  in îm prejurările grave şi p ri
mejdioase din anii aceştia.Toată lumea 
prin urm are se în treab ă  cu d rep t 
cu v â n t: pentru ce Savfet-paşa a fost 
restu rna t astfel? Decăt va tim p sp i
ritu l sultanului era şi ăncă este 
muncit de nişte găndurl foarte ciu
date. Abdul-Hamid nu mal are in - 
credere in niciunul din bărba ţii de 
s ta t ce ’1 înconjoară: p retu tinden i 
vede numai vrăjm aşi, t r ă d ă to r i ,  cari 
sunt gata  să în trebuin ţeze in po 
trivă 'I to a te  mijloacele. In Jorlce 
vremuri, dar mal ales in sta rea  in 
care se află acum ţa ra  lui Abdul 
H am id, o aşa pornire din partea 
unul suveran este foarte supărătoa
re. Turcia se află acum a in tr 'o  s ta 
re din care n e a p ă r a t , daca voieşte 
să mat trăiască, trebue să iasă, şi 
pen tru  acest sfărşit este nevoie nu 
de vedenii inebipuite şi de descura
jare, nu de păreri şi de spaime fără 

• noimă, ci de energie, de sănge rece 
şi de judecată sănătoasă. Abdul- 
Hamid, ră tăc it in ¡neîncrederea lu i, 
s’a  înconjurat încetul cu încetul de 
s tră in i, crezând că '’ are să găsească 
mal m ult devotam ent şi bună cre
d in ţă  in nişte oam eni cari i-ar d a 
to ri lui to t şi a căror stare bună 
şi înălţim e a r  a tirn a  numai şi nu
m ai de la conservarea lui. Ast-fel 
dar a  crezut de cuviinţă să încarce 
cu favorl pe H eredin-paşa, vechiul 
m inistru  al beiului de Timiş, om de
şte p t şi de spirit, după cum se spune, 
dar care a lă sat la Tunis n işte am in

tir i nu prea frumoase in priv in ţa 
adm in istra ţie i sale. Bunăvoinţă ce 
o a ră ta  Sultanul lui H eredin-paşa 
era din zi in zi mal pe faţă . şi se 
spune chiar că dacă ar fi vrut, acest 
noă favorit ar fi ven it la cărm a tre- 
bilor publice de mal ina in le . Venit 
de curând la C onstantinopol, dân 
sul a voit să sondeze târâm ul- im - 
prejuru’l şi mal ales să facă cunoş
t in ţă  cu personalul politic din pa- 
tea locului. Acum că teva zile, Sul
tanul a chem at dela Brusa pe fos
tu l sâă consilier şi om de încredere, 
Zaid paşa. Aceia cari sun t in curen
tu l întregilor din seraiă a ă  potut 
inda tă  ghici, că se pregătea ceva 
şi in adevărat lucrurile s’aă  d a t pe 
fa ţă . Cănd Savfet paşa fusese num it 
mare-vizir, pusese coodiţie a prim irii 
acestui post ca Zaid-paşa să iasă 
din C onstantinopol; re in tu rn area  lui 
Zaid-paşa era deci o am en in ţare  in 
contra esistenţil m inisteriale a  vi
zirului. Savfet-paşa a s tă ru it din noă 
să depărteze pe acel om, in po triva 
căruia el n’avea vreun parapon p e r - j 
sonal, dar care, fiind favorit la p a 
la t şi nepopular in lume, era o pri
mejdie. Nu e prin urm are de m irare 
când vedem astăzi pe acelaşi Zaid- 
paşa la m inisterul de justiţie  al T ur
ciei. K adri-paşa şi Gevet-paşe asij- 
derea sun t oamenii in trige lo r de 
seraid şi nu aă  mai nici a tă ta  po
pu laritate  şi încredere publică că t 
colegul lor dela ju stiţie . Cu to a te  
astea, noul cabinet turcesc a re  in 
sinu’I şi căteva persoane populare 
şi distinse. Heredim-paşa, in izolarea 
sa, a în ţeles că trebue să’şl ia pe 
lăngă sine şi ceva oam eni mal cu
noscuţi şi m al p re ţu iţi. Osman-paşa, 
viteazul general dela P levna, a fost 
num it la m inisterul de răsboitt, şi n u 
mele acestui b ă rb a t este  destul de 
stă lucito r p en tru  a da el singur p re 
stigiul cerut unul m inister îm părătesc. 
C arateodori-paşa, m inistru  la cele din 
afară, a  d a t o destul de bună idee 
despre cap ac ita tea  lui diplom atică 
cu prilejul congresului dela Berlin. 
N um irea lui ia răşi se poate num i un 
bun tem eiă al noului cabinet. In 

nele cercuri politice europene se 
re g re tă  că acest b ărb a t insem nat, 
num ai decăt după num irea lui ca 
guverna to r creştin  al C retei, spre 
executarea articolu lu i 23 din tra c 
ta tu l  dela Berlin, a fost chem at la 
postul m inisterulu i şi a treb u it a s t
fel să lase v acan t locul din Creta, 

chim bările aces te  d e s e , după cura 
zic foile franţuzeşti, daă dovadă că 
tocm ai acum, in loc de o pu rta re  
ferm ă şi sta to rn ică , in Turcia dom
neşte o pornire şi un sp irit de pres
chim bări şi de nestatorn ic ie  destul 
de prim ejdioase ori cănd, dar mal 
ales p en tru  vrem ea de la ţâ . In  ha
lul in  care îm părăţia  otom ană se 
află as tăz i, asem enea pornire o poate 
duce curând la o desăvârşită des
com punere şi nim icire. Savas-paşa 
se zice că a r  fi fost in  C reta cu 
M uctar-paşa; ia r  că t despre Riza- 
beifi, cum natul lui Gazi-Osman şi 
secretar al Sultanului, i ve încredin
ţase o misie in Egipt. — In tr ’un j 
cuvânt noul cabinet in care se află 
am estecate deosebite elem ente nu 
dă m ari speran ţe că va ajunge cum
va la vre un resu lta t politic cum

preschim barea m inisterului din Con
stantinopol numai şi numai unor 
motive de ordine in te rioară  şi mal- 
mal p riva tă ; adică, sultanul nu se 
mal incredea in vechil lui m iniştri, 
şi şi a lua t a lţii noul pentru  ca de 
sigur peste puţin pierzăndu-şl încre
derea in el, să'i schimbe şi pe a- 
ceştia, şi aşa mal încolo.

ADUNAREA DEPUTAŢILOR

Şedinţa dela 27 noembre.
D. P. Grădişteann. Toată această dis

cuţi u ii o asupra ceetunel de a se şti dacă 
esta dreaptă, sa îl nedreaptă modificarea 
introlusă de mine, că aceia cari vor fi nu
mărat banii pentru dobăndirea unor drep
turi pe cari nn le puteaţi dobăndi, să 
piarză aceşti bani, ceetiunea zic de a se 
şti dacă această modificare este dreaptă 
sau nedreaptă nu se mal poate ridica a- 
etăzl înaintea d-voastră; ea este terminată. 
Cc avem astăzi in diecnţinne? Nimic alt 
decăt amendamentul propus de mine la 
art. 2 din priectul guvernului, şi asnpra 
acestui amendament n'am văzut din partea 
d-Ial Danieleanu nici o critică făcută; nu 
am văzut nici o obiecţiune la sistema pe 
cari eQ o propuneam ca modificătoare si
stemei propuse de guvern. Din contră, mi 
b’u părut că d-sa este de acord cu mine, 
că adică acolo unde guvernul dedea ad- 

j  ministraţiunel puterea de a face totul in- 
tr’uc mod definitiv, eu in amendamentul 
nit ii introducănd jnstiţia ordinară, mă pu
neam in oercnl ideilor d-lnî Danieleanu.

D-lor, dacă ne ar fi permis nonă a- 
stăzi să mal discutăm asupra unui amen
dament ce odată s’a votat, aş pune in ve
derea onorabililor preopinenţi că nn ne 
afiăm aci căt de puţin intr’nn cerc de 
idei abstracte juridice; nn este vorba să 
formulăm aci principii care să fie incrise 
intre regalele juridice, ne aflăm intr’o ma
terie cu totul specială şi dacă justă, poate 
să fie fundată din pnnctol de vedere al 
dreptului absolut critica d-lui Danielşanr, 
’ml aduc aminte că tot asemenea se făcea 
Critica intrege! legi rurale, cănd ea e’a 
prodns, se zicea că este o spoliaţinne a 
dreptului de proprietate, care nn poate 
considera pe ţăran decăt ca pe chiriaş. 
Apoi era oare drept să se înfricoşeze cine
va după cum făceai! aceia cari veneai! cu 
principíele d-lnî Danieleanu, susţinănd că 
legea rurală este o spoliaţinne, lege, la 
discutarea cărăia ’mi fac glorie că am luat 
parte şi eQ ? Dar, d-lor, dreptul ordinar, 
cănd e vorba de protecţinnea ce trebue să 
dăm ţăranilor, nn il invocăm, pe cănd din 
contră ’I invocăm cănd este vorba de o- 
bligaţinn! ce voim ale impune.

Aţi văzut cum onor. d. ministru de ju
stiţie adineaori v’a adus aminte că este o 
lege, legea tocmelelor agricole, unde stă 
scrisă obligaţiunea ca ţăranul să se su
pună judecăţei administrative. Na este a- 
ceasta o derogaţinne la dreptul comun ? 
Cine s’a ridicat in contra acestei deroga- 
ţiuni? Şi cănd este vorba de o protecţiune 
de dat acestor nenorociţi ţărani, noi in 
nteresnl lor invocăm, nn nplicaţinnea u- 

nol drept comun, ci a unui drept mai 
mare, interesai social, şi atonei d-voastră 
ne spuneţi că se violează principíele din 
pandecte. Ei bine, de pandeóte ne ocupăm 
noi astăzi? Nn.

S’a zis de onor. D. Danieleanu că d-sa 
propune un amendament ca transacţiune 
care este identic cn ceea ce a propus gm 
vernul, adña că tot ce am. legiferat la art,
1, se anulează; va Bă zică d-sa ne pro
pune abrogarea art. 1. Este aceasta cn pu
tinţă ? Ziceţi că veniţi in numele celor de 
bnnă credinţă. Noi vă respnndem că fa
cem această lege ca să serve de remedi
are la nn răQ. Care este sitnaţiunea ? Na 
ştim noi cam s’aQ petrecut lucrurile ? 
Cred că nu este unul, unul singur de bună 
credinţă intre toţi aceşti cumpărători de 
pămăntnrl de pe la ţărani. Aci se inşela 
d. Danieleanu. Răspundem intr’un mod 
pozitiv, cu o convicţiune fermă şi pro-

se cade; şi noul ca şi vechiul ca- fnn<̂  că toţi aoei cari aă tins la spolia-
i •__. , rea ţăranilor de pămănturile recunoscutebinet nu va putea încheia trac ta tu l , “  , v . . . . .. . n  • . lor prin legea rurala, sunt toţi de rea. , iur prin lugut* rur»iut suui» tup ut) rut*
definitiv cu R u sia , nu va pu tea is- crediDţSf şi dftc5 ban( aQ datj aiJ dat şti.  
câli convenţia cu A ustria şi asigura . ;nd oa ţăranul nu putea să văndă ..ţăranul nu putea
executarea reform elor ce le cere En- I D-lor, nu este vorba astăzi deoăt a a-
g litera pen tru  Asia-mică, in sf&rşifc } duce un remedii! la nn rău latent, dar i- 

va putea insufla m are încredere I mensi P8ntm  că binevoiţi a observa că 
__ „ * ___ j . _ ______  __ , {dacă cn drept cnvănt s’a zis că ţărannl

vină apoi a se bncura de drepturile poli
tice in virtutea unei achiziţiuni de pro
prietate contra legei ? EQ am această con- 
vinoţiune că dintr'o mie de ceznri, din o 
mie de oameni care ai! făcut fel de fel de 
acte de această natură cu ţăranii, unul nu 
se va găsi oare să fi tratat cu bună cre
dinţă, şi dacă va fi unul eQ aş răspunde 
onor. d-lnî Danieleanu, că nu am eQ ca 
legiuitor Bă sacrific interesele a o mie pen
tru unul, şi voi zice mal mult că noi ca 
legiuitori nu avrm să na preocupăm de 
interesai nici a o ‘iuie, nici de acela al 
nuni singur individ, ci noi trebne să ne 
preocupăm de interesul cel mare, care să 
resfrănge asupra intregei societăţi.

Am sQzit pe onor. d. Danieleanu zicăud 
că şi dacă vom vota noi această lege şi 
chiar de se va primi astfel şi de Senat, 
să nu ne facem ilnzionl că am făcut ceva 
durabil; căci măne, cănd va veni o altă 
Cameră, va desfiinţa aceaetă lege. Să’mi 
permită d, Danieleanu a nn fini J  in această 
privinţă de acord ca d-sa, căci ceia ce fa
cem noi astăzi este o lege iu interesai cel 
mai adevărat al conservaţiunei proprietăţii, 
dnpe cum toţi proprietarii din această ţară 
trebue să o înţeleagă, şi dapă cum mulţi 
proprietari m’aQ încredinţat că acea
sta este o lege foarte salutarie; şi prin 
armare orice Cameră conservatoare. va 
căuta să respecte şi să manţie intactă a- 
ceastă lege, iar nu să o înlăture, ca să con- 
saî re spoliaţiunea ce e’a făcut ţăranilor de 
pămănturile recunoscute lor de lege.

Iată d-lor, ceea ce aveam eQ de respuns 
in această privinţă, de şi ăncă odată re
pet, toate astea sunt inutile, de oare
ce nu mai suntem in discuţiune asupra 
art. 1.

La art. 2, eQ am adus o modificare in 
sistemul guvernului. Guvernul zice că , 
ministerul de interne e autorizat a repune 
in posesiune,—şi-Jniroic mal mult. EQ insă 
am zis in amendamentul mtQ: De, recu
nosc guvernului dreptul acesta de a servi 
de ptimă instanţă, in aplicarea legii ru
rale, dară totdeodată, partea nemulţumită 
să se poată adresa la jnstiţia pe cale As 
apel. Cu modal acesta, cred că ara satis- 
făont şi la cerinţele constituţionale cari 
se rădicaQ. Nu s’a lăsat toată aplicaţinnea 
acestei legi, numai in măinele puterii exe
cutive ; şi aceasta uu e o derogaţinne dela 
Conetitoţiune, dareaiin măna guvernului a 
primei instanţe; ca probă este că legea 
rurală deja prevedea instanţa administra
tivă ; ca probă, e că in sistemul nostru 
legiuitor, avem şi alte legi, in cari prima 
instanţă e puterea administrativă. D-voa- 
etră cănd aţi avut un interes fiscal numai 
acela cănd a fost vorba dc băuturile spi
rtoase şi de monopolul tutunurilor, aţi 
admis ca primă instanţă pe puterea admi
nistrativă ; aţi făcut această derogaţinne 
de la dreptul comun; şi la aceasta nn v’a 
îndemnat decăt nrgenţa de a da acele dis- 
poziţinni, era un interes mni mult fiscal. 
Apoi dacă interese fiscale justifică o 
asemenea derogaţinne dela dreptul comun, 
interesele cele mari sociale, să un justifi
ce şi ele această procedură ? Mi se pare 
dar, că nn mal e nevoie să insist asnpra 
acestui punct din momentnl in care total 
revine tot la atribuţinnile judecătoreşti pe 
cale de apel.

D. G. Yernescn. D-lor deputaţi, să lă
săm la o parte afirmaţinnile mari de prin
cipii şi celelalte declaraţinni de felul acesta 
făcute de la banca ministerială saQ din 
altă parte, căci dacă ni se vorbeşte de 
legea rnrală, şi de intenţinnea celor care 
afi împroprietărit pe ţărani, ori care ar 
fi ei, ar fi mnlţl dintre noi care ar pntea 
să răspundă cn mai multă autoritate celor 
care pnn astăzi aceste principii, pentrn 
că mnlţl dintre noi afi loptat pentrn a- 
oeastă lege şi pentrn prosperitatea ţăra
nul nî in general; nn sânt acel oare ridică 
vocea astăzi care afi lnptat la facerea aces
tor legi. Să lăsăm dar la o parte ceea ce 
ne spune ministernl in privinţa legei agri
cole, in privinţa relaţinnilor dintre pro

ministru, ce a făcut cu această lege»!’ 
Nu mă ooap de altă ceetiune, ci dţi 
gura această cestiune (le instrăinarjl 
făcut ministeru cu principiul din a |  
lege ? Cănd tribunalele ia contra I gé 
autenticitatea actelor de înstrăina 
mulate, ce a făcut gnvornol?..

D. Mania. Aci aveţi dreptate, j
D. G. Yernescn. Se fac legi astăzT| 

ca să cadă in apă cum a căzut I 
altele ? Apoi ziceţi oă pămănturile 
ţăranilor sunt inalienabile si că toal 
străinările snnt nnleşi neavenite; el 
este de trebuinţă să ziceţi aceasta î 
zie’o de la 1S64. şi dacă aceasta na 
o realitate, culpa este nn nnmai a I 
cari afi incelat pe ţăran, dar şi a pi 
eseentive care nn’şi a făcut datoria 
căte ori eQ singur am denunţat foii 
miniştri de justiţie acte de asemene! 
tură ce se petrecea¡3 înaintea tribunal 
Yăznt’am vr’nn judecător dat in jad 
pentru că a dat autenticitate unor 
menea acte? Nn! Nepăsare comp 
absolută. Şi credeţi că cu legea a® 
nu se vor mal petrece in viitor act 
asemenea natură? Pentrn că aţi zii 
noQ că toato Înstrăinările snnt md 
neavenite, Incrnrl cari sunt conoscat 
toată lumi a ? Se vor petrece din noQ 
menea fapte, căci sa vor găsi şireţi 
se facă adte cn ţăranii şi să le dea ao; 
ticltate, căad jaducăţoril vor şti că J 
nepedepsiţî, ba şi de multe ori vor fi 
înaintaţi.

Aşa dar eă bine-voiască puterea 
tivii intr’o ¿estiune de asemenea n 
ăntăifi se pună acţinnea sa in joc şi t  
va vedea că nn este eficace eă se adrăl 
atonei la noi, la noi la puterea leg 
toare. Yăzut’am noi, la pnterea esecu 
pusă in joc şi neputend să ajungă la 
un résultat? N'am văzut. Dar ziceţi- 
faceţi această lege in contra putere! tj 
cutive ; aceasta nu este exact : căci« 
vernul a venit ou acest proiect de 
iar nu d-voastiă.

D. B. Mania. Este din iniţiativa 
mere!; in urmă a venit gnvernnl.

D. G. Yernescn. Nu credeţi că est 
mai o cestiune de actualitate. EQ vo 
de la 1864, şi păuă la 1878, şi nu 
să fifi întrerupt. EQ zic nnmai ată 
paza legii este in măna putere! exscl 
şi pnterea fseentivă nn poate zice 
venit o nenorocire, nn potop pasta] 
că nu poate apăra legea, şi eă cea 
lege extra-ordinară spre a pune capă 
uni fapt nenorocit. EQ văd din con 
că puterea executivă nu a făcut uimi 
să pună capăt acestor fapte.

Sunt sigur că dacă puterea execuţi 
făcea datoria, se punea capăt unor as 
nea fapte, şi nu mai era trebuinţă 
măsură extraordinară legislativă. N] 
dnoî, trei judecători de se dedeafi in 
decată şi se condamnaQ la despăg 
către părţi, atunci şi-ar fi deschis 
ceilalţi, şi cănd ar fi venit alţii cu 
deghizate ca să le dea autenticitate, T 
fi făcut să renunţe la această idee.

Iată ca cestiune generală. Şi pentr 
fac această discuţiune ? O fac pentru 
rog pe guvern ca, cel puţin in viito: 
nu lase să rămănă şi această lege o li 
moartă, căci dacă va arăta aceeaşi indj 
renţă ca şi in trecut, va remănea in 
văr şi această lege o literă moartă.

Iată preambulul. Deşi nu sunt obj 
nuit a face presmbule, insă sunt cest 
peste cari nu poate cineva trece fă 
zice donă, trei cuvinte mei nainte.

Se vedem oe este această lege ? Ea ei 
nn singnr lacra, că pnterea esecutivă, 
anume ministrul de interne, este anton
să strice toate actele petrecute intre p

Uticulari, dupe propria sa judecată, şi 
esecute această sentinţă; căci incă od 
repet in privinţa nulităţii ds cari se 
clară că snnt lovite aceste acte, nn 
trebuinţă de această nonă declaraţia 
căci nulitatea lor există in legea rur 
şi este şi o nenorocire, după părerea ni

prietar sau arendaş şi ţăran, căci sunt j trebue să o spunem intre noi, este o g 
mnlţl din noi cari afi lnptat nnil pentrn [ şală de a enumera cazările de nnlit&l
alţii contra acestei legi cănd ea e'a făcut, J ori-cine le ennmeră, acela greşeşte, oi 
şi nu ar brebui să ne punem chiar noi jpoate să nu le aibă pe toate in vedere.
in poziţinne ca să ne lăudăm. Aşa dar eă J astfel ar mărgini pe ministrul de inter

1 numai intr'ănsele.
Se vorbeşte de emphitheoeă, de impş

vedem cestiunea in sine.
D-lor, inainte de toate este o cestiune 

care mă preocupă : Cănd o lege se face! mntnrl simple. EI bine, toate aceste pol 
pentrn un interes oarecare, este destul ca T greşeli şi se dă o armă teribilă in mi

Europei. A ceasta este cea mal r â s - . . . , .; , . { este talpa casei că dacă e drept ca toate
pândită părere despre noul cabinet digpoziţinnile noaste politioe Bnnt fondate
otoman in presa europeană. In m a l ' pe proprietate, cum veţi lăsa să intre pro-
to a te  cercurile politice, se a tribue ' prietatea in mănele unor oameni cari să d-voastră, şi entez atunol să intreb pe al justiţiei care susţinea sistema d-lul

eă zicem nnmai că e’a făcut legea ? Poate ! administrâţinneî cn această lege. 
ea să trăuască prin sine ? Şi nn trebuie I Aşa dar iată ce s’a făont in partea !■ 
eă fie cineva care să garanteze aoest in- ] tăia, oare nu trebuia pipăită, aţi pere 
tarea, să aplice această lege ? Neapărat j a se face un amendament oare poate adlT 
oă da. i confnsinne, şi apoi este şi ceva in eonii*

Voci. Aşa este. | ştiinţei; dar din nenorocire, aceaetă p a f
D. G. Vernesou. Şi eQ snnt de părerea ; e’a votat. M’am mirat insă de d. ministr*



fi principiul d-lnî Giani, principiu 
B fibue să se despoaie cineva pe ne- 

averin sn, a tizi tulul cn toate a- 
[ieSnd că in toate părţile tnîniate- 

de acord ca d, Grndişt.nnu, fi cn 
iiental d-ealo fi astfel a fficnt să 

[ceasta parte a legei, caro zice că 
al r s ti tu «  preţul dat. 
priccipitt l’aţl consacrat prin vo

iţi dat. Ce se propune azi ? Se pro- 
reveniţi asupra votului. Dar este 

m a s tn  permis ? S'a zis să nu mal 
Mai partea uuteia a articolului, dar
Mgâm un amendament.....

. 11. Giani. Articol deosebit.
' ■j Vernescn. Ziceţi că să faceţi un 
lWjdiosebit! Apoi se ponte ca in tr’o 
* puneţi un articol care să contra* 

l’ l i  un altul ? Nu vedeţi că este tot 
■'”-«1 că a’ţî modifica partea ăntăia, ori 

face nn noii articol ? Nu vedeţi

Î aceasta reveniţi asupra unui vot 
lat?

, să vedem partea a doua, a aee- 
'1 t i ,  care o mult mal sim pli. Ce este 
'  fele că oi ţi ca ţăranii să reintre in 

knca locurilor lor, fi faceţi ca acea- 
V  leg are sa se eaecute imediat fi 

l  tă, căci altfel nu va fi putinţă, 
fudulii acum dacă acest priucipiU de 

i i  la socială, căci nu poate să fie alt 
do oare-ce nu este nici drept nici 

bi cu constituţiunen, nici cn nma- 
n, dar să vedem că utilitatea prac- 

n 8’ar putea evita aceasta ? d-voustră 
f C.nui are să meargă ţăranul să facă 

ăci trebne să plătească taxe, să an- 
advocaţî, etc. Ei bine, nu se pot 
le toate aceste ţăran ii?

(va urma).

C R O N I C A
b l in justiţie.— Prin decretai A. S. 

Imnului, sunt numiţi fi perm utaţi: 
M. Ciocărdia, licenţiat in drept dela 
»tea din P atis , actual preşedinte al 
felului Vâlcea, ia aceeaşi calitate la 
felul Doljiu, iu locul vacant.
'. Politiraoa, doctor in drept, fost 
nte de tribunnl, intrunind condiţiu- 

Ht. 1, 3, 7 f i 11- din legea de ndrni- 
|ie , preşedinte la tribunalul Dămbo- 

locu I vacant.

r , B reşteşim, licenţiat iu drept dela 
b a  din Bucur ş ti, fost membra de 
la i , intrunind condiţiunile citatelor 
li», preşedinte la tribunalul Muscel, 

fel vacant.
I lise Boldescn, licenţiat in drept dela 
I tea din Paris, actual judecător de 
cţiune la tribunalnl Doljiu, in ace- 
1 li ta te ia tnbuualnl Tutova, ia locul
f.
M. Demetriana, licenţiat in drept de 
iltatea din Paris, vechili procuror 

banalul KomanaţI, intrunind condi- 
art. 1, 3 şi 7 din legea de admi- 

ite, judecător de instrucţiune la Iri- 
iil Doljiu, in locul d-lul Ulise Bol-

N. D. Iouescu-Flămănda, licenţiat in 
dela facnltatea din Bucureşti, ac- 

irocuror la tribunalul Dămboviţn, in 
d condiţiunile citatelor articole, ju- 
r de instrucţiune la tribunalul Pra 
in loenl vacant.

0. Georgescn, licenţiat in drept dela 
p-tea din Bncnreştl, actnal substitut 
bnnalnl Vlaşca, intrunind, condiţiu- 
iţaţelor articole, procuror la tribu- 
Dămboviţa, in locul d-lnl Flămânda 

.ut,
IC. Dămboviceann, licenţiat in drept 
Acuitatea din Bncnreştl, actnal prO' 
de secţiune la tribanainl Prahova 

ru la acelaşi tribunal, in loenl vacant 
¡1. Cărstoceann, actnal procuror la 

p jaa lu l Do'jifi, in aceeaşi calitate la 
ialnl Prahova, in locul d-lu! C. Dăm- 
anu.
G. Sion Gherei, licenţiat in drept 

V acu ita tea  din Paris, intrunind con- 
iile art. 1, 3 şi 7 din citata lege, 
ant la tribunalul Ilfov, in locul va

nului Busăfi, in local d-’nl D. Popişteanu, 
destituit.

D. G. Demetrescu, fost grefier, întru
nind condiţiunile art. 1 şi 7 din citata 
lege, substitut la tribnnalul Ialom iţa, in 
loenl vacant.

D, Grigore Calotescu, fost eub-prefect, 
intrunind condiţiunile art, 10 din legea 
de organizare, judecător de ocol in oraşul 
T.-Severin, in looul vacant,

*

Un fapt care denotă lipsă de raţiune 
li o răutate compatibilă numai cn o na
tură străină de simţimantnl romăn ¡se, s'aQ 
arătat din partea d-lul prefect, de BăcăO 
zilele astea.

Nu de mult timp s’afi aşezat iu BăcăQ, 
doi tiuerl romănî, eşiţl din şcoala de me
serii din Iaşi cu diploma de maeştri croi
tori. Mal to ţi cetăţenii s'aQ bucurat cănd 
aO văzut in mijlocul lor meseriaşi roinăni, 
şi mulţi e’afi grăbit a le da concursul lor 
comandăndu’ş! strae numai la el. Prin 
aceasta, tinerii meseriaşi căpătară curaju 
şi speranţă, punnndu-se serios pe lucru

Ca unii ce sunt copil de oameni săr
mani, întâmpinând chiar de la inoepnt 
necesitatea nnn! mic capital, pe lăngn 
»ceste atacaţi de coucaronţa jidovilor ce 
nn priv se cu o îhî buni meseria iu roă- 
nile românilor; aQ crezut a se adresa 
consiliului j  id»jţeau cu ocaziunea votării 
budgetului, a le veni in ajutor ou o sumă 
oare care, ob igăuduse după un timp a o 
înapoia. D. Prefect la citirea suplice!, dacă 
era dominat num ii de economiile budge- 
tare durândul inima de banii coctribna- 
bililor, ar fi trebuit pur şi simpla a propune 
consiliului respingerea cerere!. D sa insă 
nu se mulţumi cu aceasta, dar in faţa tutu 
ror consilierilor şi a altor persoane, aruncă 
cele mal injositoare calomnii asupra ace
stor meseriaşi, descredităndo'I pană la ur
ma celor mal de rănd cărpacl, şi acesta pe 
motive că iafi greşit nişte haine ce afi fă
cut la el. Nu se mulţumeşte numai cu a- 
tăta, dar merge iu cafenea unde d-sa joacă 
cărţi zioa şi noaptea şi acolo asooiat şi de 
alţi imbecili, aruncă cele mal gr le insulte 
asupra bieţilor croitor! romăul.

Lăsăm să jadece fiecine, cată dosă de rău 
tate conţine caracterul d-lul prefect, cănd 
pentru greşirea unul străin, ceea ce se in 
templă şi celor mal renumiţi maiştri de 
multe ori, se calomniază şi se loveşte atăt 
de neomenos nişte tineri meseriaşi la in 
ceputui carierii lor.

Dar nu greşirea hainelor, de care alţi 
nu se mal plâng, aQ făcut pe d. Vilneri 
fulgera contra lor, dar tenta tea unui ca 
racter după cnm am zis, străin de orice 
simţimănt romănesc. D-sa, rfi îndreptat şi 
indreaptă, dacă nn direct dar indirect lo 
vitnrl şi contra şcoalel de meşteangsr! prin 
desfiinţarea postului de director şi prin s 
lnngare de maiştri numai pe simple reso 
luţinni. D-sa, parvenit intre romănî, este 
fidelul tip al originel sale barbare.

(*Curierol de Bacău».)

7  sa
** ip r 

ir

l
\

rheodor Angbelescu, licenţiat in drept 
Facultatea din Paris, intrunind con- 
lile citatelor articole, supleant la tri- 
ul Prahova, in local vacant.
Simion Theodorescu, licenţiat in drept 

facnltatea din Patis, intrnnind con- 
aile citatelor articole, supleant la tri
al Covnrluiu, in loenl vacant.
Stefan Neago, licenţiat in drept dela 

Latea din Bnenreştl, actual substitut 
bnnalnl Vălcea, întrunind condiţiu- 
iţaţelor articole, procuror la tribo-

Dap3 iniţiativa a vr’o oăţlra cetăţen 
aQ fost d*ja o intrnnire in sala primăriei 
din Bacău pentru a se constitui şi in acest 
oraş o ‘ Societate de economie,. S’aO alt 
dd. care să elaboreze statutele societăţii 
Felicităm această fericită inspiraţinne, şi 
rng&m pe dd. aleşi a veni căt m.il in 
grabă cn statutele, pjntruca societatea să 
înceapă funcţionarea el dela 1 ianuarie 
1879. (Idem.)

Un prejeet liberal. — Fostei supleant la 
sub-prţfectora plăgii Raeova din ţinutul 
Vasluiului a reclamat contra suspendatului 
prefect, Vasile Holban, 114 lei noi, pen
tru curcani, gâşte, lichior şi altele. Nu 
ştim in ce conditinne, se vor fi dat d-lnl 
Holban, aceste obiecte, dacă le va fi pri
mit, dar vedem că este ridicolă purtarea 
d-sale, de oare-ce a dat motiv supleanţi
lor să reclame in contră’I

Iată şi o copie dupe petiţiunea ce a dat 
ca să vază lumea din ce specimen de oa
meni face parte d. Holban.

(Copie dnpe suplica d-lul Dembtrifi Şte
fan eseu, fostul supleant Ia plasa Racova, 
dată d-lnl judecător de pace al oraşului 
Vaslui şi plăşil Stemnienl contra d-lnl 
Vasile Holban cn data din 6 noembre 
1878.)

Sub-semnatul, Demotriu Stefănescn din 
Comuna Pnngeşti, acest judeţ vin prin a- 
ceasta a face acţiune d-lul Vasile Holban, 
fostul prefect aci, pentru că d-sa ca prefect 
saQ ca om privat, ’ml debitează suma de 114 
lei noi pe objectele notate aci pe contra 
pagină, cn i le-am dat (Inat dela mine) fără 
a’nu mal plăti, rngăndu-vă a'l chiăma in 
judecată la termenul ce veţi bine-voi a

T I M P U L

fixa cănd vă voiă desvolta cauza, şi a’l con
damna la plata banilor, taxe de timbra 
şi spese de transport, de oare ce trebne să 
vin dela Puugeştl la Vaslui, spre infaţi-
¡are.

(Semnat) Demetr iu Ste/ănescu.
Lei

36 pe noué curcani îngrăşaţi
24 » şease gâşte, idem.
24 > 18 ova peşte din iaznl GQgmşti.
18 f 3 oea lichior.
8 t patru opuri.
4 » una c¿a pastrama de găscă

dată la paşte.

U4
Aceste obiecte le-am dat doraniel-sale 

prin Vasile Dobândă, Petru VartolomeQ, 
Costacbe Tulbure, MihociO, şi prin mine 
iusa-ml. C& d d. Ho'ban va tăgădui pri
mirea şi mâncarea lor, vă voiQ aduce pro
bele.

(Semnat) Ste/ănescu.
»Core spoudenţa*

D I V E R S E

— Invenţinui'e vestitului Edison aQ sur
prins lumea; eacă insă că n’a trecut mult 
limp şi ştiinţa ne înzestrează cn o des
coperire şt mal surprinzătoare, aşi că în
trece telegrafia electrică, telefonul şi fo 
nograful: este vorbi de ,o carte care 
cântă*. Eacă experienţa ce s'a făcut iu 
casa D. Cb. de Monoel membru al insti
tutului din Franţa, şi la care aQ asistat 
mal multe persoane. Puind un caiet de 
hSrtie de scrisori pe o masă, d, de Monc«l 
a pns intre foile de hirtie foi de cositor 
uşoare, astfel ca eă formeze aceea ce ee 
numeşte in fizică nn »Condensator* ele
mentar. A legat eaietnl de nn telefon pns 
intr’o odaie depărtată de acolo, observând 
eă in cercnit s’a pns o bobină de induc- 
ţinn-\ îndată cineva a cântat in telefon, 
şi care dnpă cont s'a zis, era pns in tr’o 
odaie depărtată; in aoelaş timp per
soanele ce se afină iu salonul d-lul 
da Moncel aQ anzit caietul de hărtie 
pus pe masă căutând ca o voce so
noră, eu o patere de organ atăt de 
mare că intrece toate telefoanele cunos
cute, ca receptori de sunete. Această des
coperire datorită unui căpitan de marină, 
d. Pollard, a făcut pe asistenţi să reraăie 
încremeniţi de mirare. Nu rămâne îndoială 
că descoperirea d-lul Pollard are să se 
bncnre de un snccas care va face invidios 
chiar pe Edison.

(Revista ştiinţifică).

Carne proaspătă din America. — Această 
nonă ramură de exportaţiune a luat un 
mare sbor de ciţlva an i, după ce căzuse 
ia principiQ, fiindcă primele transporturi 
ajunseseră stricate. Astăsi cantitatea de 
carne exportată este de 53 milioane livre 
de America. E carne de vacă, de prima 
calitate, care se vinde cn preţul de 47 '/* 
cenţi mi. Carnea pentru transport e cusută 
in muselin, apoi inchisă in recipiente spe
ciale, ţinute reci după oarecari procedări. 
Aceste lăzi, nalte şi late de 10-12 picioare, 
şi lungi de 24-30 picioare, cuprind 600 
tone de carne. Iu Anglia încărcările ce so
sesc sunt din ce in ce mai considerabile, 
şi in acest moment sunt 45 de vapoare ce 
fac acest serviciQ de transport intre Ame
rica şi Anglia. După cnm spune profeso
rul Renleanx, nnnl din membrii societăţii 
pentrn studiele iudnstriule din Berlin, nnnl 
din viitoarele transportori se va îndrepta 
spre Germania, ce încă n’a primit nimic 
din acest gen pană acum.

Auroră boreală. — De curând, pe la
4 ore 45 minute seara, s’a observat o mă
reaţă auroră boreală la Harfleur, in Fran- 
oia. Ea se presenta sub forma unul even- 
t aii fi imens cu opt bande, din cari punc
tai radiant se afla la nord-ost, de-asupra 
orizontului. Acele bande, de o coloare roză 
mal mult safi mal puţin intensă, păreaţi 
a ieşi dintr’un nor gros negru şi se intin- 
dcafi p&nă dincolo de ecuator. Unele chiar 
păreaţi a atinge nordul Framciei, adecă 
traversafi cerul in toată intinderea sa. La
5 ore eraţi vizibile numai 3 bande spre 
est, şi d'asupra muntelui Cabert se putea 
vedea luna răsărind iu mijlocul acelor ban
de anrorale ee '1 dădeafi nn aspect cn to
tul particular. In curent! primele bande 
afi reapărut, şi timp de o oră aQ presen- 
ta t alternativele de strălucire şi paliditate 
ce carecterisează acest gen de fenomene.

Lumină electrică. — D. Edison, inven
tatorul luminai electrica, a căpătat sigu

ranţa că, graţiă invsnţinnil ce a făcut, la
mina electrică va deveni mult mal puţin 
costâtoare de cât gazai. Celebrul inventa
tor american construeşte o zidere nude va 
da conferenţe şi va face experienţe prac
tice a sistemului săQ spre a ’I demonstra 
n tilit’itea şi economia. El îşi propune a 
lamina nn parc cu o maşină de forţă de 
80 cal, ce vă produce ma! intăl o sumă 
de lumină eohivalentă ca 2 mii laminări. 
EI se va servi pentrn aceasta de stâlpi 
telegrafici avănd d'asopra 16 ramuri. Sco
pul săQ de a asigura numărul de razie ce 
poate produce prin forţa unul cal, spre a 
’şi rednee toite călcâiele la cea mal sim
plă expresinne, O dată câştigate aceste 
baze, va căuta a 'şi complecta »nvenţiu- 
nea ca să o facă aplicabilă la iluminarea 
oraşelor mari.

Bltrănul Afone. — In acest moment să 
află la ban-Francisco a secţiune a arbo
relui cela! mare din Nona-Lume. Acest 
arbore, snprannmit , Bătrânul Moise,* a 
fost descoperit la 1874 de naturalistul 
Knowtes pe ţărmurile Taliei, la 75 mile 
de Visalia. Circnmferenţa sa măsoară a- 
proape 100 picioare; ea intrece astfel cu 
4 picioare pe a celui mal gros arbore din 
pădurea MarifOflt. Căt despre (tate, ar a- 
tinge după calculele savanţilor, 4,842 ani. 
N'itfi trecut mai puţin de 64 cari spre a 
transporta luna trecută la Ssn-Francisco 
secţiunea Bătiănulni-Moise, a cărui inte
rior poate conţinea 200 persoane.

EP1TROPIA 8EMINARIULUI

NIF0N MITROPOLITUL
P u b l i c a t i t

In zioa de 9 decembre viitor se va ţine 
licitaţie in cancelaria epitropiel, s tra d a li 
Innifi (Filaretu) No. 2, pentru vănznrea 
a 187 chile grSQ din recolta moşiei Băţ- 
covenil, aflat in magazii la Ginrgin, pre
cum şi 183 chile porumb din recolta anu
lui trecut, care se află la sus zisa moşie 
Amatorii de a cumpăra aceste producte se 
vor prezenta in arătata zi de la orele 12 
—4 spre a concura la licitaţie fiind inso- 
ţiţl şi de garanţiile necesarii, in nnmerar 
SaQ efecte pnb ic ; iar condiţinnile se pot 
vedea in orice zi de lncrn la cancelarie.

No. 193 1878, noembre 17.
(830—3)

In zioa de 9 decembre viitor, orele 12 
—4, s’a decis a se ţine licitaţie la cance
laria Epitropiel, strada 11 Iunie (Fila
retu) pentru vănzarea următoarelor pro
ducte aflate la moşia Chiajua şi annme :

115 chile porumb din recolta anulai 
tr.eut.

138 chile griO din recolta en tln l curent.
3 chile ovăz idem.
2 » orz idem.
4 » clăi fSn in mărime de mijloc.
80 » vedre vin (cn aproximaţie).
Amatorii de a cumpăra aceste producte

se vor prezenta in arătata zi şi oră la lo
calul canoelariel spre a concura la lici
taţie fiind însoţiţi şi de garanţiile nece
sarii in numărar saQ efecte publice; iar con
diţiunile se pot vedea in orlee zi de lncru 
la cancelarie.

No. 174 1878, noembre 17
_______  (831—3)

Dia lipsa de concurenţi nepntăudn-se 
ţine licitaţie in zioa de 20 ale curentei 
pentru arendarea moşiei Chiajna din ju
deţul Ilfov, Epitropia publică din noQ zioa 
de 20 decembre viitor cănd dd. amatori 
vor bine-voi a se prezenta Ia cancelaria 
seminaraInT, strada 11 Innifi (Filaretu) 
No. 2, la orele 12—4 spre a concura la 
licitaţie fiind insoţiţl şi de cuvenitele ga
ranţii in nnmerar saQ efecte publioe.

Această moşie se arendează pe termen 
de 5 ani cu începere de la 23 Aprilie vii
tor, avănd semănători de toamnă 170 po
goane grăQ; iar condiţiile se pot vedea in 
orice zi de lacra la oancelaria epitropiel.

No. 175 1878, noembre 20.
(832— 3)

In zioa de 11 decembre viitor se va 
ţine licitaţia la cancelaria epitropiel, strada 
I I  Iunifi (Filaretu) No. 2, la orele 12—4, 
pentru compararea a 38 obligaţiuni do- 
meniale purtând cuponul de Ianurie viitor 
spr& inlocuirea celor eşite la sorţi la tra
gerea de la I iulie trecut, din cele capi
talizate Ia Banca imperială de OJesa, pre
cum şi a altor obligaţiuni tot domeniale 
iu valoare pană la 20,000 lei, to t eu cu
ponul de Ianuarie, care urmează a se ca
pitaliza din noQ conform testamentului 
prea fericitnlnl fondatore. *

Demnii amatori de a vinde asimenea 
< feet») se vor prezintă in arătata zi şi oră 
la cancelarie spre a concma la licitaţie, 
cunoscând tot-d'odatâ că spre a fi admişi 
la concnrrnţS, urmează mai ăntăiQ a d - 
pnne o garanţie de zece la *sntă in nu
merar saQ efecte publice.

No. 183 1878, noimbre 25
(8 3 3 -3 )

BIBLIOGRAFIE
LIBRARIA SOCEC & C T
anunţă ieşirea de snb tipar a următoare
lor ovrage in ed iţi an I noul:

Âhn, Metodă pentru învăţarea limbo, 
franceze, după ediţiunoa 129 a autorului 
cursul 1-ifi, I. n. 1 25.

Ahn, Metodă pentrn învăţarea limbai 
germane, după ediţinnea 83 a autorului, 
cursei 1-ifi I. n. 1.

(■¡rea leremia. Gramatica limba! rornă- 
neşti partea etimologică pentru clasele 
gimnaziale, preţol 1. n. 2.

Constantinescii D t. B .y Abecedar românesc 
pentru scoalele publice, ediţinnea 5-a, pre
ţul 30 b.

Ciocaneli Eustaţtu G., Geometria elemen
tară, ediţinnea 9-a, 1. o. 1.

Ciocaneli Eustafiu G , Aritmetica teore
tică şi practică, ediţinnea 9-a, 1. n. 90.

Gorjan A , Elemente de geografie pen
trn clasele primare, ediţinnea 16-a, 45 b

Gotjan A., Metod de geografie cn ilos- 
traţiuui in text, partea l-a  pentrn clasa 
ll-a şi 111-a primară, 60 bani, partea 2-a 
pentrn clasa IV 60 b.

Sub tipar, spre a ieşi in curând :
Constantinescn Dr. B. Confosiuuea orto

doxă, un volum in 8°.
Mica bibliotecă pentru copii, o serie nouă, 

in patra volnme in 4° mare lucrate ca 
multă îngrijire şi t< itn l cn mult ameliorat.

La d o !  spre vânzare :

Cant emir Dr. Dimitrie, Consilii higienice 
pentru creşterea copiilor, 1. n. 3.

(809—3 - 6  z.

O. SiOll. — Operile principelui 
Conlemir, tipărite de soc’etate a aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brănco- 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de un glosarifi. Preţul 3 I. n,

A i ţit de sub tipar : Igienă sin
gurul manual elaborat conform pro 
gramet oficiale pentru şcoalele se
cundare. De vânzare la librăriele 
din Bucureşti şi Craiova.

NB. Această carte este de reco- 
mandăt şi familielor.

Irimia ClrcA. — Gramatica hm - 
bel Române.

A eşit de snb tipar şi se află de vânzare 
la toate librăriile din Bncnreştl:

Consideraţiunî asupra paneumatieel 
copil de C. G. Nica, dr. in med. şi 
chirurg. Broşară in 55 pagine. Bucureşti. 
1878 tipogr. Thiel & Weise.

P reţul un leu nod.

Dr. Barbn C onstantinescn,— 
Limba şt literatura ţiganilor din Ro
mânia.

Enrico Croce. — La Romauia 
davanh all' Europa. Firenze 1878. 
Broşură 8o mare 50 pagine.

Mărie Nlzet.—Româniu— Poestes 
roumaines. — Volum de lux, ediţie 
medievală, tipărită la Bruxelles.

D. Coitişa şi Engen Brote. —
Calendarul bunului econom pe anul 
1879, cu mal multe ilustraşiunl in
tercalate in text.

A ieşit de sub tipar şi se găseşte 
la librării pe preţ de lefi 1. 50 b ;

»Soli* şi .Haben" safi Ceştin- 
nea Ovreilor In Rom&nia, Studio 
politic şi social de Ion Slavici.

Pentru completarea volumului I a 
acestei Anatomii, mal mijlocind in- 
tărziere cu publicaţiunea intrege- 
Miologif, s’a crezut avantagios, mal 
cu seamă pentru studenţii in medi
cină, a se pune la dispoziţiunea pu
blicului partea din acest volum pu
blicată pănă acum, şi care conţine 
Osteologia, Arthrologia şi parte din 
Miologie. Va fi lesne in urmă ace
lor cari işl vor fi procurat nceastă 
mare parte din volumul I. a şi-10 
completa prin restul Miologiel, înda
tă-ce va lua sfârşit publicaţiunea ci.

Preţul volumului întreg va fi de 
5 lei, iar a părţel pănă astăzi pu
blicate 3 lei.



T I M P U L

Un consiliu  d e  urm at.
Printre maladiele cari adnc contingenta! 

ior buletinului de decese, cea mal comnnS, 
cea mai descnragiatóriS pentra familii, 
acea care in fie-care <ji ocasionéis oea mai 
mare mortalitate, este de signr phthisia pul- 
monariS. Péné acnm sciinţa n’a găsit încS 
nici nn mijloc signr de vindecare; rolul 
s5îi s’a mărginit în a uşura pe phthisici şi 
a le prelnngi, prin continue îngrijiri, exis
tenţa cn câţi-va ani. Toţi acid că oftico
şilor li se recomandă a petrece earna în cli
mele calde şi pe cât se póte în vecinătatea 
pădurilor de bra^f, a căror emanaţinnî aQ 
o acţinne atât de favorabilă asupra plă
mânilor. Din nenorocire mulţi din bolnavi 
nu pot voiagia; lor mai cu sém& le este 
adresat acest artiool.

Experienţele făcu te maiîntdiQ la Bruxelles 
şi repetate apoi mai pretutindenea, aii pro
bat că gudronul, care este un product ru
şinos al bradului, are o acţiune din cele 
mai remarcabilă asupra bolnavilor de oftică 
sad de bronchită.

Acésta este det-tnl deja pentru a fixa 
băgarea de sâmă a bolnavilor asupra acestui 
prodact. Deră nu trebue să ne scape din 
vedere ca remediul trebneşte luat mai ales 
la începutul bólel. Guturaiul cel mai mic 
póte degenera în bronchită; de acea trebue 
a te supune tratamentului cu gudron în
dată ce ai început a tuşi; ast-fel numai 
se vor putea obţine cele mal mari folóse. 
Ac09tă recomandaţiune este cu atât mai 
u tilă , că mulţi ofticoşi nici nu bagă în 
sémS bóla lor, crezând că ad nn guturaid 
sed o uşoră bronchită, atunci când phthisia 
este deja declarată.

>Cel mai bun mijloc de a întrebuinţa gu
dronul, este sub forma de Capsule.

D. Guyot prepară asemenea nesce mici 
capsule rotonde de mărimea unei pilule, 
cari, sub o coji subţire de gelatină, conţin 
gudronul de Norvegia curat. Două séd trei 
capsule ale lui Guyot cu gudron, înaintea 
mesei înlocuesc lesne usagiul apel de gu
dron. Fie-care flacon conţine fiO capsule; 
din acésta se póte vedea cât de pucin costă 
tratamentul cn capsulele lui Guyot: ijece 
săd cinci-spre-^ece bani pe <ji. Acest tra 
tament tescutesce de întrebuinţarea ceaiu
rilor, pastelor şi siropurilor, şi mai adesea 
chiar dupe cele d’iotâid dose schimbarea 
în bine este simţită de bolnavi.

Capsulele Guyot se găsesc în Romănia 
la mal tóte farmaciile.

SALA ATHENEULUI

Duminecă 3  Decembrie 1878

PRIMUL SI SINGURUL

In curènd va eşî de .sub tipar

CALENDARUL
f r ţ  y o n

y ,J MAGASIN UL DK LINGERIE OIN V1ENA |¡

CONCERT
dat de tânărul violinist

ARNOLD ROSENBLUM

RESBOIULUI
PE ANUL 1879

Co o mulţime le ¡llostratii.

¡lea Victo) iei (Mogofói), Palatul „Vacia* (a doua prăvălie de la col{ul Lipteaniei

D E S F A C E R E  T O T A L A  II
cu mare scădere de preciu

dio cansa trantadiroi celei mari aie mariorilor]

laureat de la Conservatorul din Yiena.

18 7  9

A L M A N A H
AMERICAN

sistem nod

spre a putea face notife pe fie-care filă,
a eşit in editura

Librăria Socec & Comp.

PREŢUL 50 BANI

Comande se primesc de acum In- 
| ainte la Tipografia Thiel & Weiss.

A n u n c iu rl vor găsi In acest calen- 
I dar cea mal mare Întindere.

In librăria Socec & Comp.
spre vônj&re :

H a d u  B u z e s c u
saú

H A N  T À T A R U L
Un volum în 8°, preţul 2 lei noi.

Colo mal nuoî şl cele mal moderne

M f i m i  i s  r n i M
P R E C U  iv r  

Fuste, Capote şl Costumări de flanelă, Camlsone, Ciorapi, Giletce, 
lirobdde, de lână şi de bumbac, Plaptml de flanelă, Camlsone, Pantaloni 
şi fuste de Piquet de ărnă, Hăinuţe de copil, mantale de ploie de flanelă.

LIEOERIE PENTRU BĂRBAŢI\ DAME ŞI COPIÎ
Alegerea cea mal bogată ţi  mate pentra tdte clasele S o co tiţii.

OLANDA, CHIFFON ;i MADAPOLAM
in 16te lăţimile, in buc&ţl întregi şi jumSt&ţl, provenind din fabricele cele mal renu

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

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PROS0PE ŞI BATISTEI

y

de orl-ce calitate şi m ărim ’, batiste franeese de Knd, batiste brodate şi de dan
tele, batiste  colorate etc. etc.

B ibliotheca poporului rom ân
O O T L E O T T T T T s T I

PRIMA SOCIETATE
de

Credit funciar Romftn din Bucurescl
Strada Colţel. _  _ _

Devenind vacant un post de copist tu P O E S I I  V E C H I
de

&

GULERE SI MANCHET! PENTBÏÏ BARBATI SI HAIE
dr oil-ce fiison modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fiebas de dentele ! 

CORSETTB DE FRANCIA ŞI G e RMMANIA, R o BES DE CliAMBRES,
D e m ie -C a p o t s  L o n g - S h a w l s , Ş a l u r i d e  C a c h e m ir  n e g r u .

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

esecuta prompt in  atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURANT FICSAT
Direcţiunea aceste! Societăţi se publică con
curs pentru ^ina de Sâmbătă */u Decembrie 
1878 la orele 11 ante-meridiane.

Aspiranţii trebuie să fie Români şi să 
fi absolvit scola de comerciă safi Lycenl. 

(829—1) Direcţiunea.

Volumul I , Conţine 216 feţe. 

B A N I  50 E X E M P L A R I U L  
De vânzare la tóte Librăriele din ţ0ră

Fuste de flanelă francesă dif. col. a fr. 8, 9, I I ,  15 şi 18.
Ciorapi de lénft ,  ,  1.50, 2 Ţ T 5 0 7 3.50 şi 4.50.1
Flanele de bnnib&c

•F Flanele de lôoâ
1.50, 3.75, 5, 7. 
5, 6, 8, 1 2 .

La administraţia fa ru lu i »Resboiul* se 
află de vendare :

Brobóde de Jêtâ fină franci 3.50, 5, 7.50, 9.50.
Plapumă de Jdoă corală J8 până la 45 fr.

o pereche 
case cu 

locul lor, 
situate in 

Strada
Romană No. 63 bis, Suburbia PrecupeţF- 
NoI. Doritorii de ale cumpăra se pot adresa 
ia proprietar lor ce locuesce întrensele.

D I C Ţ I O N A R I U L

LIM BEI ROMÂNE

Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Cacóte petnrn dîme, de flanelă a fr. 8 50. 14, 28, 38.
Oajniyóne de piqnet de éroà a fr. 4.50, 6.50, 8.50.

Pliarmacian,Doctor inSciinle, Inspector de Academie, v & t  
Cavaler al Legiunei de Onóre. •s ä

P hosphate le  formează una din básele squeletului uman; combinate 
cu ferru l, clleconstituesc unul din principíele essentiale ale sângelui nostru. 
Este prin urmare evident ca associand aceste doua elemente intr'un medicament 
cu to tu l assim ilab il si lesue de m is tu it de orgamsatiunile cele mai 
delicate, am agiungc a crea reco n stitu au tu l prin escellentia. Atare este 
resultatul lucrărilor d. L eras, resultat consacrat pnnlr'un succes care nu 
face decât a cresce si prin unanima approbatiune a Corpului Medical.

Medicamenlele cu basa de fer cunoscute pena astadi, h ap u ri, p ra fu ri, 
cofeturi, au marele inconvenient de a conţine ferrul in stare nesolubila si, 
prin urmare a da unui stomachu deja bolnav, fer de mistuit.

Tote au drept resultat de a adduce constipatiunea seu de a irrita intes
tinele.

P h o sp h atu l de fer L eras  nu produce neci unul din aceste acci
dente E l nu  constipa , nu  negresce  neci ua d a ta  d in ţi. Este un 
liquid  c la r, lim pede, fara  savoare . Vindeca repede:

Anemia,
Chlorosa,
Slăbirea,

Leucorrhea, 
Slăbiciunea, 
Culorile palide,

Lympbatismul,
Saracia sângelui,
Cârcei si durerile des tomachu.

Escita pofla de mancare, favoriseasa digestiunea, produce celle mai 
bune resultate la fetele tine re  cari se desvo lta , si reguleasa m ens- 
truatiunea .

• Phosphatul do fer Leras este dupe 
mine, cea mai buna dintre preparaiiunile 
ferruginosa. ai acea care da reaultate'e 
cele mai repedi.*

ARAN
Medic la epitalul« Saint-Anlcine • Paris

«La ua bolnava lare greu affecfata, 
penlru care trebuise sa i*enunciu succes* 
siv la ferrul redus, la lactatul de fer, li 
pilulele lui Vallet, la apa de Spa •> de 
Passy. nu numai Phosphatul de fer Leras 
a fost bine supportai, dera toca a produs 
ua ameJioratiune immedula »

BERNOIS,
Medicul Spitalului « Pttie,* Paris

• Forma sea liquida i da un immens 
avantagiu asupra pilulelor , el este penlru 
mine superior preparatiunilor todate » 

ARNAL
Medicul M. S Im per a torul Nspoleoo III.

- Phosphatul de fer Leras nu essercila 
neci ua acţiune asupra atomachului; nu 
provoca constipatiunea ; nu da naacere la 
neci unul din acele phenomene de escita- 
tiunecari te forciasa cate ua data a paraşi 
medicatiunea ferrugindsa, In One. cfTectele 
acestei preparatium îmi par a fi forte ai- 
cure si forte repedi.»

D DEB0UT
Redactor en sefal Bulletinului (terapeutic

• Phosphatul de fer Leras es|edigerat 
•i assimilat cu cea mai mare facilitate atat, 
de copii cai si de adulţi, astfel Osoara P .. 
tenera copila de noua annii,vine de la Na- 
poli la Pana. in Juliu trecut, intr'ua stare 
de lingoare ei de atonia, care agiunsese a 
R starea ei obicinuita. Ua supui tratamen* 
tului cu phoephat de fer si in mai pucin de 
ua luoa, pofta de mancare si culorile re
veniseră in acelat temp cu vigoarea si 
grăsimea.»

E. GUIB0DT
Medic al spitalelor din Paris.

• Phosphatul de fer Leras, mi a addus 
man servicii in differilele maladii de pele, I 
complicate de chlorosa ai de anemia, neci I 
ua data o’a fost urmat de accidente de io* I 
tolerancia cum te intempla cu mai tote I 
fci i ugmosele."

CAZENAVE.
Medico! Spitalului « Satnt-Louis,» Paris.

• împlinesc ua datoria către eciinta si 
umanitate spunend sus si tare ca preş- 
criptiunile mele cu Phosphatul de fer 
Leras au foit in tot d auna încununate de 
un succes vădit.

PELLETAN.
Medical sef el armatei Ottomane.

LA PARIS, Cassa GRIM A ULT fa Cm, 8, strada Vivienne
SI IN PRINCIPALELE PHARMACII.

G L O S Ă R I  TT-
După însărcinarea dată  ¿e

Societatea Academicii Română
da

A. T. LAURIAN şi I. C. MASSIMU
43 FASCICULE.

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

Costume pentra dame, de flanelă francesă a fr. 32. 41, 58 şi 72.

Pantaloni de piquet de émâ a fr. 4. 6, 8.25.
Fuste de piqnet de ernă a fr. 5, 7.50, 10.50.

Mantale de pióte de lâna fină a fr. 30, 38, 48, 65
Cămăşi bărbătesc?, de Chiffon simple a fr. 5, 6 şi 7.
Cămăşi bărbătesc?, cn pe.pt, gulere şi mánchete de Olandă (şi fără 

galere) a fr. 7, 8, 9.50.
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi 15.
Cămăşi de Oxford Eng’esescl color, garau ate a fr. 4, 6 8.50. 
Cămăşi pentru dame, de Chiffon cn garnituri şi brotărie a frTlŢ5Ţ6,7^50l 
Cămăşi pentru dame, de Olandă simple şi cu broderie a fr. 5.50. 

7.50 8.50, şi 10.50.

Seconde série. — No. 2.
De vêntjare la chioşcuri, la to ţi 

debitanţl de Şiare şi la Tipogrofia 
Thiel &  Weiss in Bucurescl.

Preţul 5 0  bani,

M AI MULTE MII DE 
S A C I

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

Lecţiunî de Dans

P H A R M A C I A  L A  „ S F I I  IST T I A /
26, CALEA MOGOŞOAEI, 26.

E P O U L  M E D I C A M E M T E L O I t  F R A N C E S E .
Obiecte de Cauciuc şi Articole de Toalete. — Asemn nea se angajâză a efeetna 

orl-ce comande din resortul med) "cal.
B R T T S .

* I

I E .  ¥

Sub-semnatnl are onóre a se recomanda 
Onor. Public că dă lecţinnl în case partí! 
colare, preenm şi la Domioiliul meii Hotel 
Fieschi, camera No. 39, cn o metodă forte 
esnicióse. Se primesc deosebit persóne.

M. C. Seliamagyy
Profesor de dans.

MEDALIA LA EXPOSfTTUNBA DIX PARIS

Codéine]
TolU Ze*

Cămăşi pentru d»me de » landă cu broderii séú cu dantelă fină. a 
fr. 12, 15, 18, 23. ___________

Cămăşi de nópte de dame séfl 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.
Pantalon? pentru 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 cu broderie séû dente'e a fr. 

7 50, 8.50, 10.50, şi 12.
Fuste de Costume cu plise a fr. 4.50, 5.50, 6 50 şi 8.50.
Fnste Costume cu broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9,11 .'0 . 1 !
Fuste cn şlep cu plise,cu broderie şi endentóle a fr. 8.50, 11,15,18. 26.
Corsete de dame a fr. 5.50, l i  şi 14.
6 Gulere bărbătesc! calitate bună tu 4 iţe a fr. 3 şi 4.

50, 7.50 şi 7.50.6 Mánchete calitatea I a a fr.
6 Gulere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7 50.
6 Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50.
6 Batiste de linó adevßratä cu tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14.

» r 22.6 Batiste de linó cu litere brodate fiu a fr • 15, 18 şi
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, tivita şi cu margini colorate a fr. 5, 7 şi 9.
F-ţe de mese de Olanda albe de 6 persóne a fr. 5 50, 7 ţi 8.50.

S iro p u l D™1"* Zed 
ore ca ba sa Codeina si Tolu: el inlocueste 
Pasta Zed si poate li intrebuintat pentru a 
Îndulci ceaiurile si laptele copiilor seu bolna-

F-ţe de mese de Olandă hibe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34
Feţe de nu se de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36748," 56.
Feţe de mese de Olandă damn st 24 persóne a fr. 33. 64,~69, 75_.
6 Şervete de masă alba de aţă a fr. 6, 7 şi 8.50.

vilor. In contra irritatiu nitor pontului si al* 
pulmonilor, a tusşelor in vechile, bronchilelor, 
lus s clor wagarcsci, cat arrhelor, insomnielor, etc.

6 Şervete de Olandă damast a fr. 7.»0, 9, 11 şi 15. 
6 Şervete de ceaitt a fr. 2.50, 4 şi J5.50.

Paris, 22, strada Drouot si Phc". 
QDeposite la Bucuresci la d-nil ¡Ovessa, 
Rissdörfer, Bruss, Schmettan, Zürnèr, Dim- 
bovicl. g$

6 Pro80pe de aţă curată a fr. 5:50, 7, 8^5Ó~ai 10 50. 
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5 50, 7 .50  şi 12 ~
J Bucală de pânză de casă 36 coţi a fr. i 6, 18, 24.

SPECIALITATE 

•OASimii PI lisiRĂ
MADAME LUCIE

Execuţi orl-ce commands de 
corselurl pe mtisură cu preciuriie 
cele mal moderate, asemenea mal ; 
priimesce orî-ce reparaţiune da 
corseturT precum şi apilatul ea 
din nou.

Se prlimeaco commande prin 
pofti trimeţGnd mSeura.

Corset cuirasse, Corset ortho* 
ocdic fi Coreeluri penlru Copil.

1 Bucată de Olandă Bum burg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90 
1 Bucată de Olandă de Belgia & fr. 62, 75, 110.
1 Bucata de Olandă de Bumborg 3 coţi de” lat, 31 coţ' de lung 

a fr. 35, 48 şi 63.
A

1 Bucată de Chiffon franţusesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
1 Bucată de pere aii franţusesc de 45 coţi a fr. 28, 28, 34 şi 42.

Bucată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33.

Doici • IUBI

Strada Academiei No. 25 lingă Rasca.

Mal multe de 1000 coţi resturi de pnnzS, Cliifon, Oxford şi Pichet În cupâne de 5, 6,8,10 şi 15 
ooţl, se vinde mai «Ies ti teeltin, Insă numai pfinil când se va sflrşi depositirl i.ccstora.

Magasinul de Ifngerlt* din VJcna
I ^«len Victori.*!, Puiuţul »Dacii*, ( > d mi« prăvălia d- ]n 0o|ţn Lipoe-:ni“<)

Tipografia, Thiel, A Weiss Palatul ,Daoia*.


