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(Agenţia Havas)

(13 decemvrie 4 amcază z;).
Londra, 13 dec'mbrie. 

arestat in Londra un individ, acn 
ameninţat d’a trage asupra re-

Viena, 13 decembre.
M loralul FilipovicI a ajuns aseară.

Berlin, 13 dec'mvrie.
I terminat negoţierile, cari se nrmaS 
_A.nstria şi Gurmania in privinţa tra- 

de comerţ.
L) F si ură că tratatul s’a încheiat, nu- 

mtrn un an ţi că are de teniei» na
lt mal favorizată.

Londra ]3 dee învrf. 

u |  atnera Comunelor va urma astă s-’ară 
I la privitoare la afacerile Afganista-

zice că Englejii, in urma revoluţiei, 
l isbncnit in contra Emirului Ş*re- 
Bit rugaţi să meargă pană in Cubul, 
1 a aşezi acolo an gnvera regalat, 
tun alt sgomot Emirul ar fi oferit să 
I  pace.

(14 decern. 9 ore dirain).
Londra, 13 decembre, 

torităţile şi fruntaşii din Gelalabad 
[it la Dakka spre a ofiri supunerea 
,’iciele Euglejilor.
eralnl Roberts a telegrafiat ia 9 ale 
oarei, că a sosit la Şutargardar.

.  BUCUREŞTI
Afhb&tA, 2  (14) clec.emtp?6.

||omInul“ din 30 noembre spune 
el orbi toate câte s’aii fâcut 
aatâzl de câtre partidul care 

a cârma ţârii pentru imbunâ- 
ea sorţel ţăranului şi ne pro- 
ineurănd incoronarea edificiu- 

Irin cr area de bâncl rurale, 
vine pe urmâ şi o circulară 
f prefecţi şi prim ari plinâ de 

■ mal frumoase cugetări, şi des- 
ă negreşit a produce o pro- 
i impresiune asupra tu turor 
lor societâţel. Chiar moda noua 

vorbi cu prefecţii şi cu pri- 
I prin circulare, întocmai ca şi 
tt a esecutivâ, ne ara tâ  îndestul 
itenţiunea este de a trage ân- 
un tun ca la zile m ari pentru 
jtep ta pe cetăţenii cuprinşi de 
eală şi a le a ră ta  apoi in li
man ce cugetă partidul despre 
a ţăranului.
proprietârirea însurăţeilor pe 
île statului decretată de gu- 

f il actual este fără indoială o 
I râ bună şi înţeleaptă in prin - 
I de şi s’ar putea zice multe in 
|  n ţa modulul desastros pentru 

a statalul in care s’a esecnt&t 
eseentâ, şi âncă mal multe 
a abuzului ce s’a făcut sub 

K test de „însurăţel* ; dar in fine 
i t i  împroprietărire nu poate

avea de câ t valoarea unul espedient 
in tru  câ t nu se. vor lua măsuri se
rioase şi bine cumpănite, psntru ca 
şi aceşti însurăţel să nu ajungă iu- 
curănd in starea mizerabilă a tu* 
turor celorlalţi săteni, şi aceasta va 
fi inevatibil dacă nu se va schimba 
incurănd în treaga sistemă de gu
vernare faţă cu muncitorii de pâ- 
măut, precum şi cu proprietarii şi 
cu arendaşii, adică in tr’un cuvănt 
cu to ţi acel cari se ocupă in ţa ra  
noastră de industria agricolă.

Ne esplicăm.
Nu cu bănci agricole fârâ parale, 

nu cu schimbări continue a legii 
comunale, nu cu legi contra ierbă* 
ritului cari ar fi adevărate legi co
munarde, nu cu doriuţl şi cu cir
culare platonice pentru imbuuătâ 
ţirea soartel agriculturilor şi a a- 
griculturel se poate face ceva se
rios pentru ţăran . De multe ori 
toate câte se promit nu sunt chiar 
promise iu altă  intenţiune de cât 
pentru a se lua act că marele par
tid a avut de gând să le facă, şi 
pentru a putea striga la timpul 
oportun că, dacă ar fi mal sta t la 
putere, l'iar fi făcut pe toate.

Pentru a putea vorbi ciue-va 
serios de a le ţăranului trebue să 
cunoască mal ăntăl pe ţăran, să aibă 
o idee de agricultora ce se face 
-astăzi iu ţa ră , de condiţiunea in 
care se a fli proprietarii şi arenda 
şii, să cunoască bine toate câte sa 
petrec şi cum se petrec la ţa ră  
să ştie care e caracterul şi care 
sunt obiceiurile săteanului, căci nu 
mal prin combiuaţinuea tu turor a 
cestor lucruri să poate ajunge la o 
idee sănătoasă şi practică in ma 
teria această. Dar din câţi scriü şi 
vorbesc astăzi necontenit de ţăran 
in Bucureşti, câţi sunt oare din acel 
cari il cunosc de aiurea decât delà al 
doilea Rondpoint al şoselei Kiselef, 
când se intăroplâ că el, stând in 
birjă, il văd trecând cu carul cu boit 
pe dinaintea lor ? Prea puţini; şi acel 
puţini poate nici că sunt consultaţi 
de făcătorii de minuni din dealul 
Mitropoliei, când e vorba de a legi
fera pentru ţăran .

Pentru a schimba radical starea 
actuală mizerabilă a ţăranului şi al 
face să ajungă cel puţin la gradul 
de prosperitate a ţăranilor de prin 
alte ţări, unde pământul e cu mult 
mal puţin fertil şi populaţiunea de 
cinci şi şase ori mal deasă decât 
la noi, şi unde prin urmare aceea 
ce nunesc englezii Slruçle fo r  life , 
adecă lupta pentru păhea de toate 
zilele a ajuns la proporţiunl necu
noscute la noi, pentru a-vedea, zi
cem, pe ţăran  şezăad in casă de 
peatrâ şi cultivăndu-şl proprietatea 
cu argaţi, trebue timp, mult timp,

şi afară de multe legi iuţelepte şi o
mulţime de împrejurări, cari es cu
totul din sfera legiuitorului, şi pe
cari trebue să le aducă desvoltarea
naturală  şi trep ta tă  a oamenilor şi

! a lucrurilor.
1

Până ce ţăranul nostru nu va fi 
mal înstărit, nu’şl va cultiva mal bine 
ogotu], ori câte am zi'*e şi am scrie 
noi prin z ia re ; până când pe de 
altă  parte nu va fi mal luminat prin 
instrucţiune şi nu’şt va cunoaşte şi 
cumpăni el insuşt mal biue in tere
sele, cu greü se va inavuţi; pentru 
a fi insă mal luminat şi pentru a 
lua obiceiurile stringereî ş‘ ale eco
nomiei, trebue un şir iutreg de eve
nimente pe cari poate numai copiii 
uoştri le vor vedea. Sunt insă lu
cruri pe cari le putem f-tce imediat 
noi inşi-ne, şi ale căror rezultate vom 
putea să le vedem numai decât, şi 
asupra acestor lucruri am dori ca 
to ţi oamenii cari se interesează in 
tru  adevăr de sătean să cugete şi 
să coutribueascâ a le pune in lu 
crare.

Astăzi ţâram il la noi plăteşte două 
feluri de coutribuţiuni; plăteşte con- 
tribuţiunl câtrâ sta t şi plăteşte apoi 
şi contribuţiuuea abuzurilor ce comit 
asupra pielei Iul şi primarul, şi no
ta ru l, şi vâtâjelul sa tu lu i, şi sub
prefectul , şi s îpleantul de subpre
fect, şi judecâtorele de pace, şi con
siliul judeţian , şi comitetul perma
nent, şi inginerul districtului, şi şe
ful garnizoanei care strânge doro
banţii şi călăraşii, şi in fine toată 
acea pleiadă de agenţi administrativi 
cari. sub diferite denumiri şi cu di
ferite forme şi feţe de galoane, sunt 
cele mal de multe ori cuprinşi de 
setea de a preface leii vechi din 
budget in lei noi pe spetele bietu
lui contribuabil. EscepţiunI lăudabile 
vor fi negreşit in multe locuri, dar 
iu fine oricine priveşte cu nepărti- 
nire cum merg lucrurile iu cea mal 
mare parte de judeţele şi comune 
rurale diu ţară, va trebui cu mâna 
pe conştiinţă să recunoască că setea 
pomenită mal sus esistă, şi că poto
lirea el este cam tendinţa predomi
nantă a zilei.

De ordiuar nu sa numeşte prefect 
acel ce dă cele mal bune garanţii de 
o administraţiune onestă şi înţe
leaptă in adevăratul inţeles a cu
vântului, ci acel oe*a dat probe că 
e mare pişicher in alegeri şi că ştie 
să scoată la nevoie din urnă pe cine 
pofteşte ministrul din Bucureşti.

Se inţelege că şi prefectul numit 
cu a.semenea programă ăl alege pe 
subprefecţl pe sprinceană, adecă to t 
de acel cari ştiti să fie şi el pişicheri 
la rândul lor, şi subprefecţil fac to t 
astfel cu primarii etc. etc. Cu con- 
siliele j udeţene şi cu comitetele per*

manente e apoi altă comedie. Acolo 
e de tra liţie  ca să se numească saü 
rude de ale prefectului, saü oameni 
scăpătaţi cărl suspină după o chivir- 
nisealâ, saü oameni devotaţi al par
tidului, cari in schimbul pişicherllcu- 
lu l ce sunt ţinuţi a desvolta şi el iu 
alegeri, m inifestărl patriotice, cer
tificate de bnnâ conduită etc. etc. 
căpătă dreptul de a dispune de ve
nitul judeţului şi de privigherea bu
getelor comunelor rurale după bunul 
lor plac şi pentru buna oblăduire a 
tutulor amicilor şi rudelor ce pot 
avea in judeţ. Astfel fiind organi
zată maşina, vedem ia toate zilele 
cum toate autorităţile unul judeţ, 
delà prefect până la vâtâjelul din 
sat, sar to ţi şi vântură zi'e şi nopţi 
intregl judeţul, desvo'tănd o activi
ta te  prodigioasă pentruca să se a- 
leagă deputat saü senator Nenea 
folie ZmintilA, care este amic al gu
vernului şi nu D. Tac/ie care este in 
opoziţie, şi to t aceşti oam eni, a tâ t 
de aprigi pentru asemenea trebl, 
staü in tr’o adormire şi o apatie fe
nomenală oricând e vorba de un a- 
devărat interes al populaţiunel ju
deţului care nu are a face cu poli
tica.
■ S 4 ineacă oamenii şi vitele iu no 
roiü, mor oamenii de epidemii, vi 
te le  de epizotie, cresc copil, câţi re- 
mân neseceraţi de vărsat, de firigurl 
şi alte boals, ca ciupercile fără 
carte, fără puţină învăţătură de dul 
gherie, bulnărif, de f-rărie, şi alte 
asemenea mici meserii cari ar spori 
cu milioane avuţiile ţării, şi s’ar 
putea învăţa cu u d  lucru de nimic 
care s’ar cheltui din fondurile fie 
căruia judeţ pentru stabilirea a câ
torva şcoli profesionale modeste in 
comunele rurale cele mal populate 
nimenea nu se gândeşte la nimic 
decât la alegeri şi la combi area 
budgetului astfel, cum să fie mal 
mulţi amici căpătuiţi. EI bine? dacă 
vom analiza de aproape lucrul ne 
vom convinge că in cele-din urmă 
ţăranul plăteşte cu pielea Iul toată 
gloaba acestui regim de guvernare, 
şi pe lăugâ el şi arendaşul şi pro
prietarul, cari sărăcesc la urmă şi el 
de sărăcia lui ; zicem că ţăranul plă
teşte toată gloaba pentru că in de
finitiv esploatarea lui se dă ca pre
mii şi ca recompensă tuturor acelor, 
cari aleg pe Nenea Nae citat mal 
sus; să urmărească insă cineva vi- 
eaţa zilnică a unul ţăran delà l-iü 
Ianuarie până la 31 Decembre, şi 
sâ ţie socoteala esactâ de fie-care 
para şi de fia-care oră de muncă ce 
pierde .ţăranul direct saü indirect 
diu complecsnl de cauze enumerat 
mal sus, şi nu’I va fi greü a se con
vinge, cum ne-am convins noi cari 
scriem aceste rindurl, că contribu- 
ţiuna, care o plăteşte pentru poli

tica din Bucureşti, este cu mult mal 
apăsătoare dicât contribuţiuuea pt n- 
tru stat şi pentru ogorul ce’l cultivă. 
Cangrena aceasta insă, care ne mă
nâncă are leac ; sâ voim numai să’l 
aplicăm. Să nu mal fie politică in 
admiDistraţiune, şi in câţiva ani ţă
ranul va fi mal uşurat, decât dacă 
i s’ar fi iertat toate impozitele câ
trâ fisc cu condiţiune insă ca să se 
menţie regimul de astăzi. Acest 
ierbărit de care vorbim aicea sâ se 
desfiinţa, şi celelalt, care e un 
purice pe lângă acesta, va deveni 
delà sine echitabil pe unde e prea 
aspru prin forţa lucrurilor.

Sâ se schimbe dar regimul, şi fie 
albi, fie roşi, fie verzi la putere sâ 
se isgoueascâ politica din afacerile 
judeţelor şi a comunelor. Cu această 
botărire aplicată nu pe hârtie şi :n 
discursurile din Cameră şi d:n Se
nat, ci in faptă, şi cu câteva l-gl 
scurte practice, scrise româneşte cari 
sâ simplifice formele justiţiei şi a 
procedure!, şi să nu mai trimită nici 
pe ţăran nici pe arendaş, nici pe 
proprietar pentru fiecare lucru de 
nimic la judecătoriile de pace şi la 
tribunal, uude 86 incurcâ lucrurile 
de advocaţi până când ajunge obiec
tul de litigiü ca cazul din fabulă, 
şi vom vedea iu foarte scurt timp 
pe ţăran viinduşt in fire şi agricul
tura luând o altă fizonomie.

Până când nu vom vedea insă 
această reformă cum o cerem noi 
pusă in practică, suntem in drept 
a zice că toate câte se scriü in re
giunile oficiale şi oficioasa despre 
inbunătăţirea soartel ţărănoiul nu 
plătesc nici cât hârtia pe care sunt 
scrise.

Cabinetul turcesc*

„Cores. pol.* primeşte o scrisoare 
din Constantinopole, prin care se 
caracteriseazâ nonl cabinet Chai- 
reddin-paşa.

Ministerul Chaireddin-Said Osman 
—zice foaea—se compune parte dm 
omenii noi, cari n-aü dat âncă do
vezi despre capacitatea lor, parte iar 
din bărbaţi, al căror incapacitate 

pe deplin cunoscută. In fond va 
fi un guvern al Camarillel şi in tri
gile de palat vor fi mal rele decât 
ori şi când. Altfel oricine e convins, 
că va dăinni numai câteva luai ca 
ministeriü de transiţia , ce e s te , şi 
că va face loc unui cabinet cu Mah- 
mud-paşa Redim ca mare vizir şi cu 
Said-paşa ca ministru de interne. 
Prin mijlocirea lui S&id, Mahmud- 
Redim a şi căpătat permisiunea de-a 
se muta delà Smirna la Brussa.

Schimbarea de ministeriü din Con- 
stantiuopol face asupra presse! ru 
seşti o impresie bună. Mal cu seamă
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„Qolos* din Petersburg ăşl făgădu
ieşte multe dela numirea lui Chai- 
reddin. Influenţa noastră— zice foaea 
rusească— sporeşte prin numirea nou
lui Vizir, iar a Angliei trebue să 
scază in aceeaşi măsură. Chaireddin 
e un om cu opinii neatârnate şi cu 
tărie de caracter. Pentru ca Turcia 
să se poată reabilita, are nevoie 
de-a mântui de atârn&rea el de Eu
ropa in genere şi de Anglia îndeo
sebi şi aceasta e ţinta de căpetenie, 
pe care şi-a ales o Chaireddin-paşa.

Un conflict anglo-rus in 
Âdrianopole

Acum căteva zile sirma electrică 
ne adusese ştirea , cumcă in Adria- 
nopol autorităţile ruseşti ar fi pus 
măna pe un supus englez, care fă
cea negoţ cu earbă de puşcă, că a- 
cesta scăpase apoi inlăuntrul loca
lului consulatului englez şi că ruşii 
aâ pătruns in acest local şi aă pus 
măna pe el.

Incidentul e foarte grav, de vreme 
ce teritoriul, pe care se află un con' 
sulat e neutru.

Pentru a aplana conflictul ivit intre 
consulat şi autoritatea militară rusea
scă din Adrianopol generalul Totleben 
a tiim is la consul pe-unofiţer din statul 
major, cu insărcinarea de-a-i cere scu
ze şi de-a-i comunica, că ofiţerul rus, 
care pătrunsese in consulat şi are
stase pe supusul englez, a fost are
stat şi degradat. Consulul englez de
clară că din parte— şi nu primeşte 
satisfacţiunea aceasta, ci că trebue 
să aştepte instrucţiuni dela amba
sadorul englez din Constantinopole, 
inainte de-a putea da măna de îm
păcare in afacerea aceasta. Bandi- 
era naţională, pe care consulul a lâ 
sat-o de-atuncea in jos, n’a mal fost 
reardicată.

Starea de asediu in Berlin.

La 9 Decemvrie profesorul d. Vir
chow a adresat in camera Prusiei 
o interpelaţie cătră ministrul de in
terne, intrebăndu'l, dacă voieşte să 
spue cuvintele, pentru cari aü de
cretat asupra Berlinului mica stare 
de asediu.

Ministrul de interne, Contele Eu- 
leuburg declară, că guvernul n’a dat 
păn’ acuma din iniţiativă proprie 
asemenea lămuriri, pentrucă legea 
contra socialiştilor dă numai Rei- 
chsratului dreptul de-a cere seamă 
despre executarea acestei legi. Dar 
fiindcă din mal multe părţi s’a cerut 
lămuriri, guvernul urmează bucuros 
propriilor lui dorinţe şi voieşte a da 
seamă şi reprezentaţiunil legiuitoare 
a Prusiei despre măsurile luate, Mal 
nainte de toate atrage atenţia adu
nării, că art. 28 al legii contra so
cialiştilor nu cere, pentru a fi apli
cat, o primejdie inmediată, nici ca 
primejdia aceasta va fi ajuns la e- 
stremitatea unei revolte. Conside- 
rănd împrejurare aceasta, nimeni 
nu va putea tăgădui, că condiţiile 
pentru aplicarea art. 28 există de 
mult in Berlin. Adunările agitatoare 
şi demonstraţiile publice ale demo
craţilor socialişti, cari aveaü de scop 
de-a inrola mereú membri noi şi de-a 
desvolta o putere deosebită in Ber
lin, au fost de natură a turbura li
niştea publică şi immédiat după de
cretarea legii contra socialiştilor aü 
dat naştere ideei, de-a se lua mă
suri speciale de precauţiune pentru 
Berlin. Cu toate acestea guvernul 
s’a mărginit de la ’nceput de-a re
introduce numai îndatorirea, ca fie 
care să’şi aibă pasportul de legiti
maţie, căci faţă cu atitudinea foarte

deosebite a organelor democraţiei 
sociale, voia să vază mal ăntăiu 
efectul legii contra socialiştilor. Cu 
rănd insă guvernul trebue să faci 
esperienţa, că democraţia socială 
continuă de-a agita şi de-a esploata 
legea in favorul tendenţelor ei, s’f 
făcut incercarea de-a preface orga 
nizarea făţişă a socialiştilor intr’una 
secretă şi de-a introduce cu mulţi 
mea broşuri democratice-sociale din 
străinătate. In asemenea împrejurări 
guvernul a crezut de cuviinţă de-a 
elibera poporul de influenţa capilor 
socialişti, depărtăndu-i. O deosebită 
ocazie a fost întoarcerea împăratu
lui. Lumea pare a se afla intr’o e- 
pocă, in care principii sunt intr’o 
necontenită primejdie de viaţă. A- 
tentatele repetate din Berlin, uci
derile regilor increcate in Spania şi 
in Italia justifică concluzia, că saă 
crimele acestea se'ntemeiază pe o 
conspiraţie— care ce e dreptul, că 
păn'acum nu s’a putut dovedi —  sau 
că veninul democraţiei sociale prin 
intinderea lui internaţională aduce 
la lumină in ţări deosebite fenomene 
indentice. Şi ’n Berlin s’aă dovedit 
legătura democraţiei sociale cu «In
ternaţională* şi de aceea guvernul a 
simţit datoria de’a ’nchide şcoala crimei 
depărtând pe dascălii din ea şi sco
ţând poporul de sub iufluenţa lor. 
C’o dureroasă părere de răă guver-1 
nul s’a hotârît de a decreta asupra 
reşedinţei germane o stare excep
ţională, dar nici un mijloc n’a tre
buit cruţat faţă cu inalta răspun 
dere de a apăra viaţa scumpă a îm
păratului.

Virchow a recunoscut, că in faţa 
unei răspunderi atăt de grele, mi
nistrul n’a prea putut să iea o altă 
hotărire şi că el însuşi poate, fiind 
in locul ministrului, n’ar fi făcut 
altfel. întrebarea este insă, dacă 
guvernul nu se inşalâ cumva in pri
virea istoriei naşterii stărilor de as
tăzi, precum şi in privirea persoa
nelor, lovite de măsurile de esm i
siune. Dacă guvernul se plănge a- 
cu ira , că Berlinul e vatra propa
gandei socialiste, să nu uite că fos
tul ministru de interne a privit cu 
linişte la desvoltarea democraţiei 
sociale, ba i-a venit la îndemână 
chiar ca o unealtă politică pentru 
combaterea partidului progresist. Gu
vernul a voit să gonească pe dra
cul prin tatăl dracilor şi acuma se 
miră că tatăl dracilor e faţă. In 
realitate mărimea primejdioasă a 
mişcării socialiste se datoreşte po
liticei rele a cancelarului. Acuma 
vor să lecuiască răul prin măsuri 
excepţionale; dar oare starea aceasta 
nu va dura vecinie? Prin îngrijirea, că 
s’ar putea întâmpla un noă atentat 
starea se poate justifica pen(ru timpi 
nedeterminaţi, căci istoria atenta  
telor asupra regilor ne învaţă că 
totdeuna aă existat descreeraţl, cari 
credeaă că se poate ajunge la vr’un 
bine, in'âturănd pe monarchl. Aser 
ţiune.); că al doilea atentat nu s’ar 
fi intâmplat, dacă imediat după cel 
d’ânătl s’ar fi votat legea contra so
cialiştilor, e aproape aserţ une de 
idiot. Până in momentul de faţă nu 
s’a dovedit ăncâ nici măcar legă
tura dintre atentate cu agitaţiile 
socialiste. De unde deci va lua mi
nistrul material, pentru a acuza pe 
cel esmişi că propoveduesc uciderea 
regilor) Numai in inţelesul acesta 
se poate lua vorba : că şcoala cri
mei trebue în ch isă , depărtând-se 
dascălii el. E o foarte mare deose
bire intre un revoluţinar şl un uci
gaş de regi. Pe calea aceasta râul 
nu se va lecui.

Deputatul Richter (Hagen) a con
testat eficacitatea măsurilor, luate

de guvern; ele din contra sunt de 
natură de-a 'mpiedeca lecuirea râu
lui, căci mijloacele riguroase pro
duc in popor o iritaţiune , care in- 
greue din ce in ce claselor cetăţe
neşti de mijloc de-a influinţa in- 
tr'un inţeles ameliorator asupra ten
denţelor socialiste : Mal vorbiră ăncâ 
câţ(-va oratori, intre cari Hânel şi 
Laskea, după care discuţiunea s’a 
inchis.

ADUNAREA DEPUTAŢILOR

Şedinţa delà 29 noembre.
Pieşidenţia d-lol vice-preşedinte Scarlat 

Pastia.
C. vice-preşedinte. La ordinea zilei aveai 

continuarea diecnţinnel asupra proiectulnî 
de lege pentru neinstreinarea pământurilor 
date prin legea rurală foştilor olăcaşi.

D. G Misail. D-lor comitetul delegaţilor, 
intrnnindn-se, a respins amendamentul

’1 a inlo-

ţl prin pre

propus de d. P. GrSdişteann ş 
cuit cu redacţinnea următoare 

> Art. 3. Toţi sătenii restabii 
senta lege in posesiunea pământurilor lori 
vor fi scoţi, in orice ca z , de plată de 
timbru şi de orlre altă taxă judecătorească 
in procesele ce ar putea avea loc..

«Nici o cbeltueală de judecată nu va 
putea fi pronunţată in contra lor.*

—Se pune la vot amendamentul corni 
tetul d legaţilor şi se adoptă.

D. vice-preşedinte. Guvernul aderă la 
modificările introduse ?

D. ministru al lăcrărilor publice. De vre
me ce proiectai acesta de lege priveşte pe 
mistral de interne, care nn este de faţă, 
efi nu pot face nici o declaraţiune.

D. vice-preşedinte. Atunci proiectai va 
rămănea a se vota in total in altă zi.

Acum la ordinea zilei este continuarea 
discuţinnei asupra proiectului de lege co
munală.

D. P. Ohika, in lipsa d-lul raportor, dă 
citire art, 130—159 cari se primec.

Se citeşte art 160.
D. P. Ghioa. D-lor, acest articol con

ţine un inconvenient foarte mare, acela că 
pune pe to t consilinlni comunal sub tutela 
secretarului, care nevoind să contrasem
neze un act, lucrările primăriei vor ră
mâne in urmă. Secretarul consiliului co
munal nu poate avea răspundere, căci nu 
are o autoritate reală; el nu este nici re
prezentantul alegătorilor comunei, nici de- I 
legatul paterei comunale, nici nu poate lu
cra din autoritatea sa. Prin urmare nu 
văz ce raţiune, qp logică are acestă res
ponsabilitate dată secretarnlui şi acest a r
ticol nu ar ajunge la alt rezultat decăt 
acela de a impedioa lucrările consiliului 
comunal atunci cănd el ar voi să pună 
beţe in roate.

Pentru aceste cuvinte vă rog să înlă
turaţi articolul 160.

D. G. Fussea. Eu cred că acest articol 
are raţiune de a fi, căci d-voastre ştiţi 
din experienţă că mal in general primarii 
nu ştiQ ca rte , iar secretarii sunt aceia 
care conduc lucrările comunei. Prin urmare 
cred că trebue să punem oarecare respon
sabilitate asupra aceluia care singur are 
in mană toate lucrările comunale. •

D. ministru De de lucrări publice, M. 
Ferichide. d-lor deputaţi, in adevăr arti
colul acesta stabileşte nn paincipifi care 
in aprecierea mea este ăntăifi injust, şi al 
doilea nepotaivit cu trebuinţele generale. 
Zic că este injust, căci in adevăr’ a zioe 
că secretarul ia asupă’î o egală responsa 
bilitate cu primarul pentru toate actele 
contrasemnate de el, este a face pe secre
tar responsabil pentru nişte acte care in 
realitate nu sunt săvârşite de dânsul. Bine 
voiţi d-v. a vedea in articolele deja votate 
care sunt căderile primarului şi veţi vedea 
că unele din aceste atribuţia! sunt legate 
esclnsiv de calitate de primar , nu mal 
puţin că actele, instrumentele săvârşite 
de primar, urmează să poarte subsemnătura 
secretarului. Ce insemnează subsemnătura 
secretarulnl decăt dovada de participarea 
in realitate a primarului la dresarea ace
stui act? A zice insă că in toata actele in 
care el subsemnează acte de o potrivă 
responsabil ca primarnl -este a ajunge la 
imposibilităţi şi pentru aceasta vă voi da 
un esempln ca să vedeţi adevărul. Prima
rul are căderea de a face eonstatărl in 
materie de delicte; face prooese-verbale, 
ia interogatorii şi altele, care toate aces
tea sunt legate de calitatea de primar. Ei 
bine, voiţi oare d-v. să subordonaţi toate 
acestea imixtiune! secretarului? Atunci

veţi da primarului un şef in acest secre
tar, care, dacă nu va voi să subscrie, va 
putea in adevăr paraliza toată acţiunea 
primarului.

Âsa dar, d-lor, dacă puneţi responsa 
bilitate asupra secretarului, fără că el să 
poată controla pe primar in actele sale, 
faceţi o nedreptate către dânsul; ori dacă 
’1 lăsaţi să controleze pe primar, atunci 
paralizaţi lucrarea acestuia.

Cu toate acestea, ori de căte ori, in co
munele rurale mai ales, s’utt făcut acte 
reprobate, secretarul nu a fost scutit de 
lovituri; dnr aceasta nu pentru cuvântul 
că e înscrisă in lege această responsabi 
litatea, ci pentru că in fapt el iafl parte 
totd’auna in actele oomnnale; pentru că 
ei afi registrele, el afi arhiva, şi in fine 
aii in măna lor chiar mecanismul cance
lariei comunei in oăt nu pot fi scatiţi de 
răspundere saă de pedepse. Dar nu peutru 
aceasta aţi putea d-v. să generalizaţi res
ponsabilitatea lor in căt să ziceţi că vor 
fi de opotrivă responsabil! ou primarii) 
fiind că alta este răspunderea primara lui 
şi alta poate să fie răspunderea secreta
rului.

Atrag dar atenţiunea onor. comision» 
asupra acestei necesităţi şi rog pe d. ra
portor să bine voiască, ca recunoscând că 
există o răspundere a secretarului, să 
propună un amendament care să se măr
ginească la o răspundere care să nu si 
confunde cn răspunderea primarului.

D. P. Grădişteanu. D-lor, ideea art. 
160, este o idee generoasă, bună in sine 
şi avantagioaBâ. Propuitoril acestui proiect 
aii plecat din acest punct de vedere: in 
comunele rurale primarii sunt foarte ade
sea victime neconştiente ale notarilor, 
care singuri ştiiud carte, constată ce vo- 
iesc, fac actele cum vor el, şi pun pe pri
mari să pnnă sigiliul pe aceste constatări 
de rea credinţă făcute de e l ; de aci pro
cese corecţionale, criminale in contra a- 
cestor nenorocite victime, şi prin urmare 
trebue să se pună capăt unei asemenea 
stări de lucruri. Eată la ce a ţin tit acest 
proiect de lege. Redacţiunea insă a aces
te! idei merge mal departe de căt era ne
cesar. In adevăr, după cum foarte bine a 
observat d. ministru al lucrărilor pnb'ice, 
cu să se facă cu acele acte pe care pri
marii le dresează in oalitatea lor de ofi- 
cerl auxiliari ai poliţiei judiciare ? Dacă 
se dă pentra aprecinrea faptelor, pentru 
to t ce se constată in aceste acte o egală 
răspundere secretarului ca şi primarului, 
se dă in acelaşi moment secretarului drep
tul de a refuza contra-semnarea sa la ase
menea acte, prin urmare o imposibilitate 
administrativă s’ar ivi in asemenea cazuri!, 
pentru că la nişte asemenea acte s’ar pu
tea ivi numai da căt o neînţelegere intre 
secretar şi primar, şi prin urmare mersnl 
administrativ şi chiar al justiţie i ar de
veni imposibil. Eată d-lor, acesta ca un 
exemplu luat, dar nu este sigur, şi dacă 
acest < xemplu nu ar fi tocmai esact, s’ar 
găsi actele o mulţime, in care această im
posibilitate, acest dualism intre secretar şi 
primar s’ar ivi adesea.

Aşa dar spre a palia la amândouă aceste 
inconveniente eu voiii avea onoare a pro
pune nn amendament ca secretarul să fie 
respnnzător numai in privinţa unul fapt 
material, că adică ceea ce este scris in 
act este esact, şi pe d’altă parte secreta
rul este respons abil către primar numai 
in aceea că el n’a scris alt in act de căt 
aceea c i i s’a dictat.

Apoi art. 160, aşa cum iste redactat, dă 
dreptul nelimitat secretarului d’n refuza 
subscrierea sa, cu singura condiţinne ca 
acest refuz al săS sâ’l supună comitetului 
permanent; aşa că ar fi pu tu t să refuze 
subscrierea sa şi la actele de justiţie. EI 
bine, eii crez că paliez la inconvenientul 
acesta al dualismului intre secretar şi primar 
şi impedec pe secretar d’u refuza această con- 
trasemuare, zicând in amendament c& el 
nn poate refuza semnătura sa decăt nu
mai in actele cari interesează administra- 
ţiunea, şi adaog că in acest caz este da
tor a da motivele înscris şi a referi co
mitetului permanent, care va avea să se 
pronunţe. Aoesta este amendamentul ce 
rom avea onoare a depune pe binroul A- 
dnnăril.

D. L. Eraolide. D-lor, eă am onoare a 
fi şi in contra amendamentulnl d-lul Gră- 
dişteann şi in contra art. 160. Dacă vem 
pune in comparaţiune art. 160 din pro
iectul comisiunel cu art. 195 din proiec
tul guvernului vom vedea că se face o a- 
devărată confasiune. Proiectul guvernului 
a voit să facă o deosebire intre comunele 
urbane şi oomunele rurale. Şi in adevăr, 
d osebirea ce voifi a face era o deosebire 
justă, cum voiB avea onoare să vă dove

desc citind articolul din proieăl 
nulul. Insă prin art. 160 din pn 
misinnel, lucrul se schimbă.

Nu se poate admite că in d 
bane secretarul să aibă vre u| 
a censura pe primar, căci estj 
primarii sunt oameni cu ştiirt 
oameni învăţaţi. Cum a’ţ l  paj 
d-voastra, că un asemenea primi 
mi el insu-şi pe un amploiat oft) 
să’J controleze ? Proiectul gnvşn 
o deosebire intre notarii comut® 
şi secretarii comunelor de priiM 
rora le menţine atribuţiunele ci 
stăzl. La comunele rurale, insăsl 
face respnnzător!, de actele etqfj 
comună, pe secretari, sad notarii 
primar. Prin urmare este o mal 
bire intre articolul din proiecta 
al guvernului, şi modificarea iu l 
comisiune, şi această deosebire ari 
La comunele rurale, notarul poar 
contra-semnarea sa la uu act, caii 
făcut fără competenţa, sad cu 1 
putsre, dar e dator să motiv 
săO, asupra căruia se va pron 
tetul permanent. Şi foarte bini 
guvernai de a pus acest articol,' 
comunele rurale, unde secretara! 
adevăr numit de guvern, şi luat i|f 
tr'o bună pepinieră; căci astfel el 
să lucreze astfel ca să lumineze 
şi să-l pună legea in vedere.

Vă rog dar, d-lor, să rnapii 
amendamentul d-lai Grădiştea 
articolul propus de comitet, ini 
ou art. 94 şi 95 din proiectul d 

D. G. Rădescn. Nu e bine calm 
dicăm de asupra notarulai comun 
ponderea peutru acte subscrise aSi1 

Onor. d-nu Pantazi Ghika, ca vetr 
vocat, care a avat in mana d-salit 
procese născute din cauza notarilo' 
la comunele rarall, mai cu deoşjrf 
curtea de juraţi, nu s’a iucrjdiuţ 
sunt capabili să facă notarii 
mune? Nu a văzut d-sa, că s’uu 
de judecată care aii prăpădit ol 
întreaga; căci, fiind in înţelegeri 
rul cu secretara!, s’a lăsat cart] 
decată in cancelaria comunei, 
vadă din partea locuitorilor cari 
carte, că aii primit sentinţa ş i .» 
să ştie primarul, şi comuua a p] 
văzut d-nu Ghika, că s’a trăi 
tinţă prin care se condamna u 
ai cărui ochi nu plăceau notară 
chiBoare pe şase luni, din cauză 
rul a subscris pe sătean că a pfl 
pie dape sentinţă, şi sentinţa a z] 
arhivele comunei pană ce a trecuj 
nul de apel, şi nenorocitul săteay 
menit deodată cu mandat de 
trămis la puşcărie. N’aţî văzut 
primari, daţi in judecată, că aă] 
actele stărel civile, şi inaiutea 
primarii aii răspuns că nu ştie < 
notarul a făcut aceste, itr  notaruj 
du-se că du pe lege el nu este ri
Vă aduc esemplul cu grefiera 
sează diferite acte şi care este reşj 
de ce se punem pe notarul co 
rale mal pe jos de grefier, in ce«J 
veşte responsabilitatea actelor salfl 
uită d. Pantazi G hka, că la man 
comune sunt astăzi ca notari foşfl 
de plasă ; aceştia cunosc in destin 
ri'e unei comuue şi de aceea treb] 
se pună o responsabilitate.

Pentro aceste consideraţiunl, v] 
primiţi amendamentul d-lul P. Gri 
care paliază oarecum toate temei 
Ghika.

Am putea zice pur şi simplu cn 
tarul devine responsabil pentro t 
tele ce presintă primarului spre 
şi să ştergem responsabi'itatea eg 
că aceasta ar fi un dualism vătă* 
ar contrasta cu întreagă econom» 
cestui proiect de lege.

In art. 159 se zioe că un s$cr| 
mit de comitetul permauent este oa| 
celarieî comunale. Vedeţi dar că aci 
ţionar, capul cancelariei, nu este pui 
pin un funcţionar numit de pri 
proclamă intr’nna autoritatea neli 
consiliului comunal, dar numai aoH . 
fi cea d’ăntăi restricţiona pe ca rfl ' 
punem autoritaţel consiliului? N e a  
znt d-voastră că pentru o mulţime d* 
consiliul oomunal nu poate face, n>] 
esecuta nimic fără avizul consiliului 
ţean ?

Ea primesc ideea intreagă din ară 
aşa oum este redactat de comitetul1 
geţilor, şi cer numai să se suprimau* 
gur cuvânt, cuvântul de egal, şi aM 
pentru motivul de a micşora respon* 
tatua secretarului, căci este de altă 33 
deosebită de aceia a primarului, şi af'



T I M P U L

articolul sa remunS astfel : * Secretarul 
asupră’fl împreună cu primarul res- 

luderea pentru toate aotele contrasem
na do el * adică scoţând numai cuvântul 
L , căci egalitatea nu poate să fie din 
minentul ce nu este egalitate de compe- 
Kţn fi de atribnţinnl.

vfenţin dar redncţinnea din proiect fără 
|vântul cgat, fi vă rog a o admite şi dv. 

fel.
0. D. Mărgăritescu. D-lor, ett v’aş ruga 

I binevoiţi a suprima art. 160 ;i al in
fern cu un aliniat la art. 159 in ooprin- 
ţrea următoare : secretarul este respon- 

bil in tot cu ăl priveşte ca şef al can- 
jţlariel pentru toate notele contrasemnate 
b el, şi ca conservator al arhivei fi do- 
(p montelor ce ăl sunt Încredinţate. »

Iată acum raţiunea caro m’a făcut să 
ţropuu acest amendament. Ett nu inţeleg 

& datt o egală răspundere secretarului 
li aceea a primarului, pentrncă iu dată ce 
ildmitem această egalit.te de răspundere, 
jrebue să instituim prin funcţiunea de se- 
tretar un fe1 de control asupra actelor 
primarului, aga că am paraliza lucrările 
■cestuia. Dacă secretarul este responsabil 
agi], neapărat că acela care este egal res- 
ipoflsabil, trebuie să aibă şi un drept oare- 
pire, şi atunci seoretarai poate să refuze 
^eălitura sa ;i să cheme pe primar la bara 
onritetuloî. Apoi ce sistem de control ar 

■ aceasta ? Mai ăntăl de toate egalitate de 
Itribuţiunl nu eaistă iutre primar şi se
cretar, pentru ca să poată intra iu ideia 
Iul va egalitatea răspundere!.
'  Ddlor, actele emanate delà primar nn 

ot fi valabile fără contrasemnarea nota 
tulul, tot aşa ca şi actele care emană de 
|a  tribunal ţi care sunt is bite de militate 

că nu sunt contrasemnate de grefier 
l)ar vă întreb pe d-voastră tot atăt dt 
responsabil este grefierul ca şi preţ-din- 
lîlele? Nu, dar cu toate acestea grefierul 
«te responsabil.

Aşa dar ddlor, eu cred că este destul 
tpentruca să snprimaţi abuzurile cari poate 
p’att urmat in comunele rnrale din reaoa 
■redinţă a secretarilor, să declaraţi că ei 
l i  o răspundere pentru actele contrasem 
liate de dânşii, dar să nn le daţi dreptul 
Me a refusa actele prezentate de primar 
In acest b o u s  am formulat amendamentul 
jinett.
L D. Qeorge Vernoscu. Voitt vorbi pentru 
¡articolul din proiectul guvernului astfel 

nm este redactat.
Pentru ce primesc ett articolul din pro

iect? Pentru ce comisiunea care a redac
tat acest proiect a primit această redac- 

Jţ.inne? Pentru un lucru foarte simplu: 
şnu ca să pună pe notar mai presus de 
primar, nu ca să pună pe notar să con
troleze pe primar, ci ca să pnnă pe notar 
şi pe consiliul comunal in poziţinne a nn 
face cotare sa îi cotare act abătut delà le
ge ; căci dacă ar fi numai una din aceste 
consideraţiuni care preocupă pe d. Gră- 
dişteanu aş fi ett acum cu d-sa şi cu d. 
ministru şi ceilalţi cari propun amenda
mente la această lucrare ; dar niolnna din 
aceste consideraţiuni nu este ezactă.

Pentru ce este pus acest articol, d-lor ? 
Pentru un singur lucru, ca notarul care 
in genere este in sat mai cunoscător de 
carte, de legile votate, de regulamentele 
publicate, acel notar să pună in vederea 
primarului cănd va face o iucheere care 
poate să fie abătată delà lege, să’i arate 
legea ţi regulamentul, ca să lumineze pe 
primer, nu ca să’l controleze. Vedeţi dar, 
ca legea nu face acea insultă primarilor 
cum voiţi d-voaetră să ziceţi, ci ea ţine 
seamă de situaţia nea in care se găsesc 
comunele noastre, şi c&nd facem o lege în 
ţara aceasta, să nu vorbim de dispoziţiu- 
nile car! sunt in legile din alte ţări ; căci 
atunci sg intreba Dumei decăt pe D. P. 
Ghika dacă consilierii comunali delà noi 

; sunt in acelaşi grad de cultură ca in alte 
ţări. Legea vă spâne intr'on mod clar şi 
pozitiv că notarul nu este pus să contro
leze pe primar, oi ca să’l lumineze c&t se 
poate mal bine.

Aşa dar să vizăm această cestiune de 
control şi să venim la cestiunea a doua : 
se impedioă prin aceasta primarii de a 
face lucrările trebuincioase şi s’a zis că atăt 
in privinţa actelor ce trebue să facă pri
marul ca auxiliar al poliţiei judecătoreşti, 
căt şi in privinţa actelor curat ale admi- 
nistraţiuniî, ar fi nule fără subsemnătnra 
notarului.

Aceste două afirmaţiunl mi se par ne- 
eaacte, căci dacă notarul vine şi faoe ob- 
servaţiunî că se violează o lege. nn regu
lament, şi nu voeşte a contrasemna, nu 
va să zică că faptul ce face primarei este 
nul, fiindcă nu'l oontrasemnează notarul. 
Bine-voiţi a’ml arăta o dispoziţiane in

f l

lege că asemenea acte sunt nule cănd nu 
vor fi contrasemnate de notar. Prin ur
mare, actele acelea, contrasemnate sau ne- 
contraaemnale de notar, att cursul lor.

Tot acest argument vi’l pun şi pentru 
actele de admiuistraţiune ordinară; nota
rul nu poate eă împiedice cursul lor ou 
necontrasemuarea sa. Dar ziceţi d-voastră 
că se plânge la comitet. El, d-lor, nu se 
plânge, el scuză la comitet purtarea sa, 
el nu poate Bă facă acte de revoltă, el cănd 
refuză contrasemnarea lui, trebue să dea 
compt autorităţii comunale şi merge la 
comitet să vază dacă este greţit satt nu. 
Prin urmare, nu văd aci nici o atingere 
adusă consiliului comunal, văd numai că 
legiuitorul a luat dispoziţinuea ca să pre- 
serve pe primarul şi pe consiliul comunal 
de acele greşeli cari le făceatt pană acum, 
şi cănd zio acele greşeli, Sirii permit acest 
cuvânt, fiindcă le făceai! chiar aoel notari, 
şi legiuitorii acestui proiect stt găsit de 
cuviinţă ca să obtempereze la acest rătt 

Ce se zice prin amendament? Ca nota
rul să fie răspunzător pentru actele de 
cancelarie; dar cine va spus că nu este 
respunzător notarul pentru aceasta ? No
tarii sunt răspunzători pentru "toate actele 
de cancelarie, pentru că sunt actele lor 
proprii; acolo primarul nu este răspun
zător, şi niil nu e vorba de responsablitate 
intru aceasta. Dar găsiţi d-voastră in pri
vinţa lucrărilor comunale, două respunderl 
faţă cu legea, şi voiţi numai pe a prima
rului. Ei bice, ett cred că acest articol ga
rantează şi pe comună, fi garantează fi pe 
bietul primar acela, de toate faptele rele 
cari le-ar putea face notarul, de aceea e 
bine să fie amăndoui răspunzători, să-şi 
ia notarul pedeapsa cuveni La, iar nu nu
mai primarul. D-voastră plângeţi pe pri
mar că va avea in că nn asociat la această 
faptă rea care s’a comis ?

EI bine secretarul acela care nu fi-a fă
cut datoria, care a indus in eroare pe pri
mar, de a subscris un act in contra legel 
să fie pedepsit. Ce găsiţi rătt, ce găsiţi 
draconian in această măsură ? Ett nu văd 
nimic nedrept aci. Voiţi ca săteanul să fie 
exploatat fi de aci inainte ca iu trecut? 
atunci nu puneţi nici o pedeapsă ia con
tra notarului. Voiţi ca notarul să nu in
ducă in eroare peprim&r? voiţi ca notarul 
sft lumineze pe primar in toate actele, pre
cum este dator ? Atunci puneţi această 
pedeapsă, fi veţi fi binecuvântaţi de toţi. 
Aşa dar propun adoptarea articolului gu
vernului.

D. Misail d-lor. aţi văzut statistica; ob
servăm in toate zilele fi vedem că din ne
norocire popnlaţiunea la noi scăzând ce 
merge; mal mulţi mor de căt se nasc. 
Cauzele snut intre altele că pruncii se nasc 
pe la ţară in condiţ:unî defavorabile spo
rire! populaţinnel. Starea igienică e cu de
săvârşire rea la ţară. Trebue dar să ne in
teresăm de ameliorarea stărel igienice dacă 
voim să facem ceva in această ţară Tre- 
bne să ne gândim la tot şi să nn ni se 
pară că facem lacra de prisos.

D-lor, peste Milcov există nn institut 
fondat prin donaţiunl colosale ale fosta- 
lnl Domn Grigorie Gbioa Vodă, nn Domn 
liberal, uman, care, cam s’a suit pe Tro
nul Moldovei, cea d'ântăitt îmbunătăţire a 
fost ameliorarea soartei populaţinnil rurale. 
Ast-fel, el a ioceput prin înfiinţarea nnnl 
institut de moaşe, oare deja a dat fructe 
eminente. Acel institut, a produs o mul
ţime de eleve posedând diploma de moaşe 
cari statt neintrebainţate din cauza lipsei 
de mijloace a comunelor.

Ast-fel institutul bunului Domn Gri
gorie Gbioa na produce de căt o chel
tuială anuală fără nici un profit pentru 
ţară.

D. Dr Polizu. d-lor deputaţi, vă rog 
să primiţi acest amendament căci e de cea 
mai mare necesitate. Cunoaşteţi că servi
ciul sanitar in genere in ţara romanească 
este iu desvoltare şi in compleotare, pe căt 
s’a putut acest servioitt s’a complectat şi 
pe căt s’a putut s’a dat medici şi moaşe, 
eşite tot din institutul Gregorian, căt şi 
din institutul Ghiculesou. Ett d-lor, vă rog 
să înceapă ou intinderea organlsărei servi
ciului sanitar şi dela acest element, moaşe, 
fi să se înfiinţeze prin toate comunele pe 
cătă putinţă va fi, căci de o cam dată va 
fi greii a se infiinţa iu fie-care comuni, 
ne putând avea numărul necesar, precum 
şi ne având destale mijloace pecuniare, insă 
cred oă se poate întâmpina aceasta prin 
unirea a 2 satt 3 comune învecinate să 
aibă şi să plătească o singură moaşe.

D. Pantasi Ghica vorbeşte contra moa
şelor, dând preferinţă medicilor de vite.

D. G. Vernescu, d-lor, să nu se inohie- 
tezs d, raportator oă nu sunt baul pentru 
moaşe, mal cu seamă cftud amendamentul

d-lul Misail nu cere tocmai ca să fie la 
fie-care comună căte o moaşe. Acesta este 
idealul la oare ţinea d-sa se ajungă in 
viitor; de o-oam-dată d. Misail ar voi ca 
cel puţin pentru plasă să fia o moaşe şi 
comunele dintr’o plasă se contribuească 
pentru plata unei moafe.

D. P. Ghika, zice că sunt multe lucrări 
necesarii intr'o comună, şi intre acestea 
a citat pe veterinar. Am inţeles pe d. P. 
Ghika cănd a vorbit de medioi trebuinci- 
ofl oamenilor, dar nu şi cănd a vorbit de 
veterinari; căci dacă pe de o parte inţe
leg filosofia d-lul Ghika ca omul şi vita 
sunt tot-unn, fiind că toţi sunt animale, 
pe de altă parte Insă nu inţeleg se pu
neţi pe animalul necuvântător mal pre sus 
de animalul onvăntător, mai pre sus de 
cât omul. De aceea nu cred, ca argumen- 
taţiunea d-lui Ghika a putot convinge pe 
cine-va’.'că na ar fi folositor amendamen
tul d-lnl Misail. Este vorba d-lor, de via
ţa copiilor fi de multe ori de viaţa femei
lor chiar; este vorba ca să nu vedem de 
multe ori in societate oameni schilozi, care 
ca umerile in sus, care cu piciorul strâmb 
săli alt-fel; este vorba să vedem natura 
omenească in toată mândria el aşa cum tre- 
bne să fie, uităudu-se iu sas.

Pentru aceste cuvinte nu cred că tra
buc neapărat să se primească amendamen
tul d-lul Misail cn toate argumentele puse 
inainte de d. P. Ghika.

(Va urma)

C R O N I C A

Aniversarea luării Plevnei. — In 
zioa de 28 noembre 1878, primul 
aniversar al câderel Plevnei, s'a slu
jit, la 11 ore dimineaţa, un Te- 
Deum in sânta Mitropolie de către 
I. P. S. 8. Mitropolitul Primat.

I. S. R. Domnul, din cauză de in- 
dispoziţiune, n’a putut asista la a- 
ceasta ceremonie, la care eraţi faţa 
d nil miniştri, I. P. S. S. Mitropo
litul Moldovei cu mal mulţi membri 
al s&ntulu! Sinod, reprezentanţi al 
Corpurilor Legiuitoare, inaltele curţi 
de casaţie şi de compturl şi func
ţionarii superiori civili şi militari.

Detaşamente din corpurile garni- 
soanel eraţi înşiruite in curtea Mi
tropoliei.

După Te-Deurn s'a tăcut defilarea 
trupelor, care a fost primita d<- d. 
preşedinte al consiliului şi de d. ge
neral G. Mânu.

La orele 12, d-nil miniştri s’aâ 
infăţişat la Palat, unde a ti fost pri
miţi de MM. LL. RR. Domnul şi 
Doamna, spre a prezintă felicitările 
din partea guvernului.

La ora 1 a urmat in casarma A- 
lexandria nn banchet oferit de cor
pul oficierilor gardel orăşeneşti ca
marazilor lor din armată; şi tot a- 
colo eraţi mese pontru sergenţi, ca
porali şi soldaţi din corpurile gar
nizoanei. S’a ti scos apoi trupele şi 
formându se in careţi in curtea ca- 

i zarmel, d.general G. Mânu le-a dat 
citire înaltului ordin de zi al M. S. 

ţ R. Domnului către oştire.
I A. S. R. Domnul a schimbat in a- 

ceastă zi depeşe de felicitare cu M. 
S. Imperatorul tutulor ruşilor şi 
cu Marele Duce Nicolae. Domnito
rul a primit asemenea felicitări din 
partea Esc. Sale generalul-adjutant 
de Totleben, comandantul cap al ar
matei imperiale ruse in Bulgaria, 
dela comandanţii corpurilor al 4-lea 
şi al 9-lea ale armatei imperiale 
cari afi fost sub inalta comandă a 
Alteţei Sale Regale inaintea Plev- 
nel, precum şi nn mare număr de 
depeşl de felicitare dela dosebitele 
inalte persoane din străinătate.

*
Ou ocaziunea aniversărel zilei de 

28 noembre, M. S. R. Domnul a 
primit felicitări de la un insemnat 
număr de autorităţi judeţene, co
munale, urbane şi rurale din ţară 
şi de la o mulţime de particulari.

•

De la Curte. — In ziua de 30 
noembre, serbarea Sf. Andreiă, pa
tronul primului ordin al imperiului 
Rusiei ale cărui insemne cu spade 
afi fost conferite M. 8. R. Domni
torului de M. 3. împăratul inaintea 
Plevnei, Alteţele Lor Regale ad 
întrunit la dejun .pe Esc. Sa D. 
baron de Stuart, ministru reşedinţe

al Rnsiel, cu D. prim-secretar al 
legaţiunel imperiale,- pe Esc. Sa 
D. general .Iacovl-w, comandant al 
serviciului de etape militare, precum ' 
şi mal mulţi D-nt coloneii al ar
matei noastre cari aû avut coman
damente inaintea Plevnei.

D. ministru al afacerilor străine 
a luat parte la acest dejun.

Joui, 30 noembre curent, AA. LL. 
RR. Domnul şi Doamna aû dat un 
prănz in onoarea Esc. Sale comite
lui de Hoyos, trămis estraordinar şi 
ministru plenipotenţiar al M. S. îm
păratului Austriei, Rege al Ungariei. ] 
La aoest prănz aû luat parte pe lău- j 
gă d na comitesa de Hoyos şi per
sonalul legaţiunel imperiale şi re
gale, I. P. S. S. Mitropolitul Primat, 
dd. miniştrii, d. C. A . Rosetti, pre
şedinte al Adunărel deputaţilor, d. 
principe Dimitrie Ghika, vice-preşe- 
dinte al inaltel curţi de compturl, 
d. inspector general al serviciului 
sanitar al armatei, d. general G. 
Manu, d. prefect al poliţiei capitalul 
şi alte notabilităţi, domni şi doamne, 
peste tot 50 persoane.

*
Venim a ne indepliui, deşi cam cu în

târziate, o datorie anunţând apariţianen 
nnnl noii ziar »Binele Publie*. Pentru noi, 
aceşti din opoziţiunea dela »Timpul*, 
pariţinnea acestui noii organ este bineve
nită, nu pentru principiile ce le va sus
ţine, căci ele ne saut neounosente ; pro
grama publicată in No. I este astfel con
cepută in căt verce partid satt ver ce grup 
de partid ar fi pntut’o iscăli cu ochii in- 
chifl fi vom aştepta de a vede »Binele 
Publio* afirmăndatşî părerile intr’nn mod 
mal specificat. Nn mal pnţin insă rezulta 
din conţinutul acelui program ca el va fi 
in opoziţiuoe cu guvernul de faţă, şi acest 
fapt ne ajunge pen a ne insufla o adevă
rată mulţumire. Să ne explicăm.

Este cnnoscnt că grnpnl ce inspiră acel 
ziar ee compune in întregul săli de bărbaţi 
ce făceatt parte din coaliţianeadela Mazar- 
Paşa ; acea conjuraţiunea, urzită prin a- 
lianţeAenatnrale, astăzi zboare in toate un
ghiurile orizontului ca un mănunchitt de 
paie.

Nu avem dreptul de a piivi cu mulţu 
mire ba mal mult, ca o eatiefaoţiaae peu- 
trn noi, din regimul căzut, de a vede pe 
d-nii Brătianu fi Stnrza, trataţi oa adver
sarii de foştii lor complici delà M iza-Paşa?

Fio dar bine venit Binele public.

EPITROPIA SEMINARIULUI

N1F0N MITROPOLITUL

P u b l i c a t i i
Iu zioa de 9 decembre viitor se va ţine 

licitaţie ia cancelaria epitropiei, strada 11 
Innitt (Filareto) No. 2, pentru vănzurea 
a 187 cbile grfttt din recolta moşiei Băţ- 
covenil, aflat in magazii Ia Ginrgio, pre
cum fi 183 chile poromb din recolta anu
lui trecut, care se află la sus zisa moşie 
Amatorii de a cumpăra acesta produote se 
vor prezenta in arătata zi de la orele 12 
—4 spre a concnra la licitaţie fiind înso
ţiţi şi de garanţiile necesarii, in numerar 
satt efecte public*; iar condiţiunile se pot 
vedea in orice zi de lacra 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 Epitropiei, strada 11 Iuniu (Fila- 
retu) pentru vânzarea următoarelor pro
ducte aflate la moşia Chiajna şi annme :

115 chile porumb din recolta annlnl 
trecut.

138 cbile grătt din recolta anulai cnrent.
3 chile ovăz idem.
2 » orz idem.
4 » clăi fân 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- 
l calnl cancelariei spre a concura la lici
taţie fiind însoţiţi şi de garanţiile nece
sarii in numărar satt efecte publice; iar con
diţiunile ee pot vedea in orice zi de lucru 
la cancelarie.

No. 174 1878, noembre 17
_________ (881—3)

Din lipsa de ooncurenţl nepntăndn-se 
ţine licitaţie in zioa de 20 ale curentei 
pentru arendarea moşiei Chiajna din ju
deţul Ilfov, Epitropia publică din noii zioa 
de 20 decembre viitor căod dd. amatori 
vor bine-voi a ee prezenta la oancelaria

seminarului, strada 11 Iouili (Filaretu) 
No. 2, la orele 12—4 spre a concura la 
licitaţie fiind însoţiţi şi de cuvenitele ga
ranţii in numerar satt efecte publice.

Această moşie se arendează pe termen 
de 5 aul cu începere de la 23 Aprilie vii
tor, având semănători de toamnă 170 po
goane grătt; iar condiţiile se pot vedea in 
orice zi de lucru la cancelaria epitropiei.

No. 175 1878, noembre 20.
(832— 8)

In zioa de 11 decembre viitor se va 
ţine licitaţie la cancelaria epitropiei, strada 
11 Iunitt (Filaretu) No. 2, la orele 12—4, 
pentru cumpărarea a 38 obligaţiuni do* 
meniale purtând cuponul de Ianurie viitor 
epre inlocuirea celor eşite la sorţi la tra
gerea de la 1 ini ie trecut, din oele capi
talizate la Banca imperială de OJesa, pre
cum şi a altor obligaţiuni tot domeniale 
iu valoare până la 20,000 lei, tot cu cu
ponul de Ianuarie, care urmează a se ca
pitaliza din noii conform testamentului 
prea fericitului fondatore.

Domnit amatori de a vinde asemenea 
< fect; se vor prezenta in arătata zi fi oră 
la cancelarie spre a concura la licitaţie, 
cnnoscănd tot-d’odată că spre a fi admişi 
Iu concurenţă, urmează mai ăutăitt a d - 
pnne o garanţie de zece la 'sută in nu
merar satt efecte publice.

No. 183 1878, noembre 25
(833—3)

BIBLIOGRAFIE 
LIBRĂRIA SOCEC & C*"’
anunţă ieşirea de sub tipar a următoare
lor uvrage in ediţianl noul:

ÂAny Metodă pentru învăţarea limbe, 
franceze, după ediţinnea 129 a autorului 
cursul 1-itt, 1. n. 1 25.

Ahn, Metodă pentru învăţarea limbai 
germane, după ediţinnea 83 a autorului, 
cursul 1-ifi 1. u. 1.

(¿rea leremia. Gramatica limbei româ
neşti partea etimologică pentrn clasele 
gimnaziale, preţul 1. n. 2.

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

Ciocaneli Eustapu G., Geometria elemen
tară, ediţinnea 9-s, 1. n. 1.

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

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

Gotjan A., Metod de geografie cu ilus- 
traţiuni in text, partea l-a pentrn clasa 
Il-a şi IlI-a primară, 60 bani, partea 2-a 
pentrn clasa IV 60 b.

Sub tipar, spre a ieşi in curând :
GorutanEnescn Dr. B. Confesiunea orto

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

in patru volume in 4° mare lucrate cu 
multă îngrijire şi textul cn mult ameliorat.

La noi spre vânzare :
Cant emir Dr. Dimitrie, Consilii higienice 

pentru creşterea copiilor, 1. n. 3.
(809—3—6 z.

G. SiOIl. — Operile principelui 
Contemir, tipărite de soc;etatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brânco- 
venilor. Partea II, Divanul, insoţite 
de un glosariă. Preţul 3 1. u.

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

NB. Această carte este de reco
mandat şi familielor.

Irimiă Circă. — Gramatica Um~ 
bel Române.

A eşit de eub tipar şi se află de vânzare 
la toate librăriile din Bucureşti :

Consideraţiuni asupra paneuniaticel 
copil de C. ti. Nlca, dr. in med. şi 
chirurg. Broşură in 55 pagine. Bucureşti. 
1878 tipogr. Thiel & Weies.

Preţul nn len nod.

Dr. Barbu Constantinescii,— 
Limba fi literatura ţiganilor din Ro
mânia.

Enrico Croce. — La Romauta 
davanh a lf Europa. Firenze 1878. 
Broşură 8o mare 50 pagine.

Mărie Nizet.—Romîtniu—Poiştes
roumaines. — Volum de lux, ediţie 
medievală, tipărită la Bruxelles.

D. Comşa şi Eugen Brote. —
Calendarul bunului econom pe anul 
1879, cu mai multe ilustr&şiunl in
tercalate in text.



T I M P U L

Un rem ediù eftin.
Cine nn soie cât detenac', <ât de gr 8 

sunt de vindecat gator.uele şi cele alt* 
afecţiuni de felul ace.ta, ţi câte ceaiuri, 
câte siropuri ţi câte alte me licnnient* tro- 
bnesc întrebuinţate pentru a isb t. M >i 
mnlt, cine nn s ‘ie, că nn gntnraiQ n*căutat 
adesea degenerezi tn bronchită, b\ u'iteo 
dată se transformă <h:nr in phthiaia j u'- 
monariS.

Nnmeroie experienţe probei}:! ca gndronnl 
de Norvegia curat ţi bine preparat, are o 
eficacitate care mal că e’ar put-a numi 
niiracu’o-ă pentru a vindeca maladiele de 
cari vorbim.

Gndronnl curat nn ee p6te lua din canei 
gustului se8 neplăcut ţi a naturel sale 
visc6«'. Ua farmacist din Paris, D G iyot 
a imagiuat a’l închide iu uescemici capsule 
de mărimea nnei pilule ordinare. Nimic mal 
lesne de Înghiţit, oapsnla se diso'vă ţi gu
dronul lucreijă repede.

Două tdă trei c»ps le ale lai Gayot cu 
gudron luate înaintea mesei, adno o nţnrare 
repede ţi sjung mai adesea pentru a vin
deca în pnţin timp gntnrainl cel mai tare 
ţi bronchit . Ast-fel se j6 ’e chiar opri ţi 
vindeca phthisia bine declarată: in acest 
cas gndronnl opreşte decomposiţinnea tu
berculelor, ţi, natura ajutând, vindecarea 
este mai repede de cât ii ar fi fost cuiva 
permis a spera.

N’ .m putea recomanda îndestul aci st 
re mediO devenit popular, ţi aodsta, atât din 
cansa tficacităţel sale cât ţi a eftinătăţel 
re e. Iu adevăr, tie c r fi con de capsule 
de gudron conţin • 60 capsule. Tratamentul 
¿eră nn costă mal mul. de <)ece se cinci- 
sprr-^ics bani pe d' ţi te S'utesce de în- 
tr bnir.ţurea ceaiuri or, pastelor şi siropu
rilor.

Pentru a îl sigur de a avea ad“văr«tele 
capsule ale lai Goy t, a «x'ge pe et:qieta 
fla'0'>nlui semnătru G y >*, imprimată în 
tr.I cu'ori. A-'isle cara le , d’oiurei, se 
găreac mal iu i6te farmaciile.

S A L A  A T H E N E U L U I La administraţia gieiuhJ »B o lc itl*  te 
află de vendare:

Duminecă 3  Decembrie 1878
PRIMUL SI SINGURUL

D I C Ţ I O N A R I U L
LIMBEI ROMÂNE

M P
V

CONCERT
dat de tânărul violinist

ARNOLD ROSENBLUM
lau rea t da la Conservatorul din Viena.

I n  c n r ê n d  vai c şî d c  s u b  t i p a r

C A L E N D A R U L

G L O S Ă R I  T T .
După Ina&rcinarPa o

Societatea Academicii Română

A . T . LA U R IA N  şi I. C. MASSIMU
A3 FASCICULE.

C<t ¡>rcţul de Lei noi 60 in l >e. de 72.
Administraţia.

R E S B O IU L U Í
PE ANUL 1879 

Co o Plinii te illDStratii

1 K 7  SI

A L M A N A H
AMERICAN

PREŢUL 50 BANI

Comande se primesc de acum în 
ain te  la Tipografia Thiel A: JVeiss.

A nunciurt vor găsi în acest calen
dar cea mal m are în tindere.

o pereche 
case cn 

locul lor, 
situate In 

Strada
Romană No. G3 bis, Suburbia Precupeţî- 
Noi. Doritorii de ale cumpăra se pot adresa 
la proprietar lor ce locuesoe întrensele.

s is te m  nou

spre a putea face notiţe pe fie-care filă,
a esit in editară

Librăria Socec & Comp.

Seconde série. — No. 2.
De vônçjare ]a chioşcuri, la to ţi  

d eb itau ţl de (Jiare şi la Tipogrofia 
Thiel âr Weiss în  Bucurescl.

Preţul 50 bani,

PHOSPHATE DE FEI!
al lai LERAS Pharmacist, doctor in sciinte, la Paris

e g n r.ţe  din «Snge C ân i fi elfi d ispare  
o» p a l.d i p e ftad e  m in ea re  j .sp a re  ai sân;

slăb iciunea Începe 
le perde colorea

Ferul face parte u 
din ce in ce . fa ţia  d t 
n a tu ra lii

H apurile , f i n h r t l e  d r a ie u n le  cu ta s a  de ferii în lrebu in ţa le  p en tru  a le reco n stitu i, 
au m arele in-cnver. erî'u i i  cer.;:r*  ferulîi in s ta re  neaolubila. d a da feru unui stom achu  
de ja  boinayu p en tru  a 'u  d iso iv j .J a prcvoca coR«!ipaltune s» ad essea  a n eg ri d m tnnu v a uj " r ,Tl #u a,90,Vj da prcvoca coRŞtipahune st adessej a negri dmtn 
P h o sp h a t ui de f?r solubil al lut Leras nu posaedi nici unulii din jreşii mconvemenţi 
i i V  k bquidu limpide gu$t£ f< Í3-5 mircsfi care. afară din feru. conţine ciernen
tutu phopphai . nr :nc p u r egeneratoriu  aîu c s je lo ru . Elfi p roduce efTecte m inunate 

ic tote ră s u r  ie a n d -  t r s t i  .n sărâcirea  sângelu i ru ra rie se sce  ro lo rile  palide 
tâm pele e durer«*« j -  etcm achO m '.eenesce d esvo ltarea  lele loru  tinere  

r e g u la r i tâ f i  lucrarea m essir^ a 'iu ae*  ei face ee d iepare  pola albifVcd#

SI ROP DE R A I F O R T  I ODÉ
de GRIMAULT et Cie Pharmacist'! la Paris

DE DOI A DECi ANNi ACEŞTI) EDICA.MENTU Da RESULTATELE
c e l l e  m ai r e m a r c a b il e  in  m a l a d ?!Lb  c c p : :l o r u  p e n t r u  în l o c u ir e a  

OLEIlL U i DE Fi CAT U CE MORUNI St ALT SlRCPULL*l ANTîSCOBBUTlCU 

Elfi este  s u v e ra n i  cr.r.tra ic t i r i r e  «• ir.fls ir tL a& |a  s ja o S îjâ yeste  su v e ra n a  co r.irj ir.târ:re 
iorfi tco jiiorfi) ç. a!e Üffer.-ietor errup: 
excită pofta de m in e a re . fon.Ücá 
copu!.»rw v ig ó rta  ş: vt~«eha natural, 
• 'ojilorfi p ro .lusae f r . r  lapte «• unu c* 

P e o o s m i :

aiului, pnrir.e 
» ie cap u ' u * 9* •  i® feţei. Elfi 

1 pa - -.re«« s* m olloşetea pelei «i <Lî 
es .ca ir.en lû  adm irabilii contra

DE L’ABBAYE DE FECAMP (FRANCE) 
ESCELINTA, TONICA, DIGESTIVA ŞI APERITIIVA

CEA MAI" B1JNÂ DIN TÓTE LICORILE
A se cere todéuna in josul Q fie-I VÉRITABLE LIQUEUR BÉNÉDICTINE 

I Brevetée en France et à ^Etranger.
1 -M , *“

cărei sticle, eticheta pătrată pur- 
tăndu semnătura directorului ge
nerale.

Aueveruui heure tíeuvüh.turn se gasesce numai la.

tu Bvemuét 1. d-n!T 0*Mw WtrUn.TiU A Cp.. }■ r; KI«'A. Flalkowaki. I. Ovun, J. Kaiser, négociant!; Tona Antonín. Dlmítne Marinoacv. C. Sanui, Fraţii G. A D. Tinlaoacn, O. Constan Un mco. O. Rádalesc» A I. Ionesco, conflserl ; C, Racoviţă, farmacist, (i la töte Armelo mal renumita in celelalt« oraţe.

M A I  M U L T E  M U  D E  
t S  P k -< 2 1  ■

M A G A S J H U L  D K L i i l i t l ® U l i  SliSI V 1BJK A
Calea Victoriei (Moqof&i), Palatul „Dacia* (a doua firilrillie rte la cititul Tapicanirt\

D E S F A C E R E  T O T A L Ă  >1
cu mare scădere de preciu

(lin cansa tramadirei  celei mari ale marinrilorJ
Cele mal nuoî si cele mai moderne

£
P R E C U M

Fuste, Capote şi Costumurî de flanelă, Camisöne, Ciorapi, Giletce,] 
Iirobude, de lână şi de bumbac, Flnpăinî de flanelă, Camisone, Paul aluni' 
şi fuste de Piquct de in ia , Hăinuţe de copii, mantale de piu ie de IlaneH. |

LISGERIE PENTRU BĂRBAŢI.\ BAUE Ş I COPII
Alegerea cea uni bogată ţi marc pentru 'töt« clasele Soci lăţii.

OLANDA, CHIFFON,şi HADAFOLAH
io löte lăţimile, în bucăţi întregi şi jumătăţi proven nd din f^bricele cnle mat renu

mite de Boemi a (Bumburg), Belgia, Olanda, Franci a şi Bdglitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PROSÖPE Şl BATISTE

II ̂w*

de orî-ce calitate şi mărim*, batiste francese de liod, batis'e brodite fi de den- 
tale, batiste colorit« etc. etc.

KULSîï SI MANCHETS PENTEU BiBBATI SI DII!
de oil-ce fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, Bchai de dentele 

CORSETTE DE FRANaA ŞI Ge RMMANIA, R oBES DE ClIAMBRES,
D emie-C apots L o n g - S h a w ls , Ş aluri d e  Cachemir negru .

Zestre complete de 8 0 0  fr. până Ia 5000 fr.
Orl-ce comandă in ramwule Ungeriél şi broderiei se primes ce şi se va 

csecuta prompt in  atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURANT F.CSAT
Fuste de flanela francesă dif. col. a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lena_______  ,  1.60, ~2~2J0, 3.50 şi 4 5(L
Flanele de bombac
Flanele de lôna

1.50, 3.75, 5, 7. 
5, 6, 8. 12.

Brobóde de l6nă fină franci 3.50, 5, 7.50, 9.50.
Plapumă de lbnă cnratft 18 pftnft la 45 fr.
Hăinuţe de fianelă fină 6, 8.50, i 0 şi 14 fr.

sunt de vêntjire. A se adresa là Tip. 
Thiel & Weiss, Palatul „Dacia.*

Capóte petnrn dame, de flanelă a fr. 8 50, 14, 28, 38.
Cami.'óne do piqnet de érnâ a fr. 4.50, 6.50, 8.50.

renumită esenţă japoneză, car«■flU vii ■

Pantaloni de piqnet de érnâ a fr. 4. 6, 8.25.

indică îndată orl-ce durere de 
cap se găsesoe la farmacia d-lul F. Bras 
vis-â-vis de biserica Sărindar.

Fuste de piqnet de érnâ a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentrn dame, de flanelă francesă a fr. 32. 41, 58 şi 72. 
Mantale de plóie de l6n& fină a fr. 30, 38, 48, 65

MARE SUCCES.

V E L O U T I N E

Cămăşi bărbătescl, de Chiffon simple a fr. 5, 6j şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, cn pept, galere şi manchote de Olandă (şi fără 

galere) a fr. 7, 8, 9.50.
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi 15.

este o

F Ă IN Ă  D E  OREZ

Cântaşi de Oxford Englesescl color, garan'ate a fr. 4, 6 8.50. 
Cămăşi pentru dame, de Chiffon cn garnituri şi bro tărie ăfr. 4, 5, 6, 7 59. J

de o deosebită specialitate, f6re fină, ne- 
simţibilă, preparată cn Bismut, şi posedă 
calitatea cea fericită, a da feţei omnln.l

Cămăşi pentru dame, de Olandă simple şi cn broderie a fr. 5.50. 
V 7.50 8.50, şi 10.50. «

FRESCITATEA NATURALĂ
a tinereţe!.

CH. FAY,

ţŞj Cămăşi de nópte de dame séfl de bărbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi 17 
(Pi Camisóne simple garnisite a fr. 3.50 4.50 şi 5.50.

Parfumeur la Paris, 9, rue de Paix.
Deposit în Bucnresci la farmacia d-lnî 

F. W. Zftm er, şi la d-nil Appel & C ie.

CERNEALA NOUA
M A T H IE U  P L E S S Y  *

Crucea Legiune: de Onoare la Expos: ţi un ea 
Universala din 1867

CERNEALA NOUA DUBLU-VIOLETA
P E N T R U  CO PIAT

Adoptata de toate admloistraMe ceDe mart
Deposit la tot: Papbtieri si Urocuistî

t
£

í

16,600 RECOMPENSA NAŢIONALA 16,600

7
E L I X I R  V I N O S

Quwa  laxochk Mta nn Elixir  pinoi oonţlnend 
principíele celor 3 specii de qulnqatn*.

De ue amărăciune plăcute el este eu mult superior 
vinurilor seu siropurilor de quinquina şl lucrează ee 
aperitif, tonic, sau febrifug, in contre »fracţiunilor 
Mtomachului, a  slăbiciunilor, i  in im ic i  şt a frigu 
rilor învechita, etc.

F ER R U G IN O S combinat cu u e ssrs  
de fer foarte assi- 

m ileblle, Quina Lmroche devine unul din rcconstl- 
tuanti cel mal efflcaci in contra asraciei sângelui şl 
e decoloratiunei lu i,a  chlorosei, a lym phătturnului, 
aleunei. a convalescenţilor p rea  lungi; el e sd t a ş i 
Cavorieeaza digestiunsa, eto.

P A R I S , t S ,  S tra d a  D r s i e t ,  şl Ia p h e rm ae lsU .
Duposite la Bocnres! la D-cil Ovessa, Kissdorfer, Zui'iier, Bras^, Schmetaii, DitubovioT.

A A A A A A O .a t i

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION
c : .  A D a m

à Paris, 2 Carrefour de la Croix Rouge. 2-
Il se charge de toutes les commissions commerciales et d’achat des marcha* 

dises aux prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en France 
accompagne Iee voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités de Paris. On 
parle français, allemand, russe et polonais.1

S V M M M H IM I U mf s n » i rwr%*

spretat itate D A  T ?  F  L U C I E
gorseturTn  «est n i  - - - - - - - - -

Exocutà oi-Ï-cp com m ands d i
coraelurT pe m fisu ri cu p rec iu rili  
cole m a! m oderate, asem enea ma! 
priim esce o rl-ce  rep a ra ţiu n e  d i  
corseturT precum  yi sp ila tu l  ce 
din nofi.

prin“ • priim eacu com m and 
p o şli trim eţând m ësura.

C oraet cu ira nao , Corset ortho- 
C u i  a  Itiniaii oedic şl C orseluri pen tru  Copii.

Strada Academiei No. 25 Ungă Rasca.

■  « ! « ! ■ ■ ■  Katarrh, at rin gère de 
A V I  HH A  P'ept, M vindecă prin
H O  I I H H  IT —PUBES LEWA88E?JB. 
Deposite la töte farmaciile malbune.

1

Cămăşi pentrn dame de Olandă cn broderii sé'i cn dantelă fi ă. 
fr. 12, 16, 18, 23. ______

Ş1
Camisóne cn broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9.
Camisóne cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.50,11,14 şi
Pantalon! pentrn dame, simple şi garnisiţi a fr. 3. 4, 4.50, şi 5.
Pantaloni pentrn dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9.__
Pantaloni pentrn dame, de Olandă fină cn broderie séü dentele a fr.

7 50, 8.50, 10.50, şi 12.
Fuste de Costume cn plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Fuste Costume cn broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9.1 IAO. 15-
Fuste co şlep co plise, cn broderie şi cn dentele a fr. 8 50, 1 1 ,15, 18. 26.
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.
6 Gnlere bărbătesc! calitate bnnă tn 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Mánchete calitatea I-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.____
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 linO adevărată cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14. 
6 Batiste de licâ cn litere brodate fin a fr 15, 18 şi 22.
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4.
6 Batiste colorate tivite, calitate solidă a fr. 3, 4 şi 5 50.
6 Batiste de Olandă, tivite şi cn margini colorate a fr. 5, 7 şi 9.
Fiţe de mese de Olar,dă albe de 6 persdne a fr. 5 50, 7 ţi 8.50.
F ţe de mese de Olanda albe de 12 persfae a fr. 15, 18, 26, 34_______
Feţe de mf-8» de Olandă albe de 18 persdr.e a fr. 16, 28, 36. 48, 56.
Feţe de mese de Olandă damsst 24 pers-ine a fr. 33, 54, 69, 75.
6 Şervete de masă alb* de aţă a fr 5. 6, 7 şi 8 50.
6 Şervete de Olandă damast a fr. 7.50, 9. 11 şi 15. 
6 Şjrv'te de ceaiü a fr. 2.50, 4 şi 5.50.

r . 6 Piosópe de aţă carată a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10 50.
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5 50, 7.50 şi 12.
1 Bucală de pânză de caeă 36 coţi a fr. 1 6 , 18, 24.

Lecţiunî de Dans
Sub-semnatnl are onóre a se recomanda 

Oaor. Pnblio că dă lecţinn! tn case parti 
ociare, precum şi la Domiciliul med Hotel 
Fieechi, camera No. 39, cn o metodă fórte 
lesniciósd. Se primesc deosebit persóne.

M. C. Sehamagyy
Proftior Ue dans.

c
»
I

1 Bucata de Olandă Rnmbnrg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90 
î Bucată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.

j

Bucată de Olandă de Kumborg 3 coţi de lat, 21 coţ' de lung 
a ir. 35, 48 şi 63. __________________

1 Bucată de Ch ffun franţnsesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
1 Bucată de percail franţnsesc de 45 coţi a fr. 23, 28, 34 şi 42. 
1 Bucată de Madapolnm a fr. 16, 19, 23 şi 33.
Mal multe de 1000 cn|I •rituri de pânză, Chiton. Osterd ţi Pichet tn cuplno de 5, 6. 8,10 ii 15 
coji, te  vinde ma e l-t  te dim, it că n mol pânil când ee va iltrţi depăşitul «cestira

M iig a s in u ] do l in g e r i e  d in  V i  on a
'’Vien V ciori.■!, I\> Ktni ,D  • ! * , ( •  <’ n • |>rñ ăli" d • l i  c • t n L-p.-c ni*-’)

Tipografia, Thiel, & W'das Palatul .Dacia*.


