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frriciul dela 14 decemvrie, 5 or) seara.

Pesta, 14 decernvre ; 

»m itetu l de 18 membri numit de Ca-; 
pentru a delibera asupra tratatului 
Berlin a otSrit d ’a prim i acest tratat 

I  condiţiunl.
I  uate propunerile pentru a blama po- 

gnvernntol afi fost respinse

Londra 14 decemvre. j 

Ihmera comunelor. Desbatera asupra a- 
rilor Afganistanului s’att sfârşit. Ea 

|jet urmată d'un vot in favoarea cabi- 

lui Beaconefield cu 328 in contra 227.

Paris, 14 decemvrie.

joi s’aeigarS cS, in onrBnd, se va e- 
11a in Rusia nu proiect de Constitn- 
i'j c’ un minister responsabil.

15 Decembre 9 ore dimineaţa,
Darnutadt 2 decembre 

'a anunţat moartea Murei Ducese de 
a A ii ce, M ati’de Marin nSscutâ la 25 

ii ilie 1843, principesa K.-galS a M areî 
lânii şi a Irlandei, Duet să de Saxa, 

a Reginei Victoria.

Paris, 29 decembre.

enatnl.* D. W addington, ministrul 
Serilor străine, ardspanz8ad la o in ter
ii re a d-lul G oitant-B iron, vechili am* 

dor al Franţei fu B irlin , zice că Fraţa 
it din Congresul de la B irlin  fără nici 

lugagiament. Adaogă: , Politica  Franţei 

asumă într’ nu cnveut: pacea. Europa 
încredere în guvernul Franţei, d. W ad - 
fton crede că meuţinerea păoel atirnă 
executarea tratatului dela Berlin . El 
tată că deja multe clanse ale tratata- 
s’aB executat.

Petersburg, 14 dreemvrie. 

udată dnpă demonstraţiile ilegal făcute 
»studenţii universităţii de medicină, nu
lită ţile  afi luat oarecarl măsuri preven-

Viena, 26 decembre.

ilegaţia ungurească a terminat in două 
înţe discuţia relativă la oreditul des- 

rj—'t pentru acoperirea cheltnelilor ocupa- 
din 1879. Corniţele Andrassy a ţinut 

lung diecnrs in care s’a silit a respinge 
mtăţile formulate contra politicei sale 
•către oratorii opoziţiei, 
îndată după acest discurs delegaţia a 
mit cn mare majoritate, propunerea 00- 
iel care tinde a acorda nn credit de 
'milioane.

16 decemvre 8 ore seara.
Paria, 16 dec'mvrie.

Le Journal des Dăbats, cred-) că Ea- 
:era ar garanta noul împrumut, pe care 
reia m  propune a’l face, in contra ce
ns! portului Alexandria, care ar servi 
pcl de punct principal al lin iei nnn! 
m ds fer ce ar lega Maditerana 00 gol - 
pen is.

Roma, 18 decemvrie.
tegale Hambsrt I a prim it damisia ce 
, dat’o ministerol Cairoli in urma vo- 

J ral din 30 noemvrie asnpra ordinal zi* 
Bacoalli.

ilaistatea Sa a însărcinat pe D ipre- 
a forma noul cabinet.

Pesta, 16 decemvrie.

a şedinţa de erl, Contele Andrassy res- 
gănd motivele de frioă, exprimate da 

ptele Apponyi in materie de drept că 
l'il aveafi să traveneze astăzi România

ca proprinl lor teritorifi, a accentuat acea 
ce zisese d e j) in şedinţa dela 11 noemvrie; 
el a adaos că Congresnl de la Berlin a 
proclamat independenţa Romăniel şi că a- 
stăzi acest Stat formează nn mur de se- 
paraţinne intre Rusia şi Tarei a.

Ministrul afacerilor streine al Austriei 
a terminat zicănd, că voinţa Romăniel de 
a apăra drepturile sale este mal forte de 
căt totd’aoua.

Constantinopol, 3 decembre.

D. Schmidt pe care comisia internaţio
nală a Rameliel il numise director al fi
nanţelor, inepectănd casele de ban! din 

Sandjaos, a fost constrăns de populaţia 
bulgară din Ieni-Sagra, de a înceta cn 
funcţinnile sale şi de a se intoarce Ia F i- 
lipopoli.

(16 decern. 9 ore dimin).

Roma, 16 dieemvre.

D. Dapretis a prim it misiunea de-a forma 
nn cab:net noii.

Londra, 15 decembre.
Noutăţile din Afganistan sunt bane pen

tru engleji, cari ocupă toate defileurile.
Umblă vorba, că ar fi izbucnit o insn- 

recţiune in China.

Viena, 15 decembre.

D. D jpretis a prim it misiunea de-a forma 
nn nofi cabinet italion.

Roma, 15 decembre.

împăratul W ilhelm , respunzănd la fe li
citările Papei, a exprimat buna sa voinţă 
de-a coopera prin toate mij o icele ca pu
tinţă spre a restabili pacea religioasă in 
Germania şi bnnele reiaţii in tre guvernul 

săfi şi Papa.

I

BUCUREŞTI
Lunnl, 4  (13) decembre.

Curând se va prezintă in Cameră 
urmârotul proiect de lege de o im
portanţă de căpeten ie;

A rt I. Clausa penală este prohi
bită in orice fel de contract fără 
nici o distincţiune, şi fără oonside- 
raţiune dacă obligaţiunea care na
şte diutr’ăusu 1 este civilă safi co
mercială.

Judecătorul este ţinnt a pronun
ţa nulitatea şi nn a condamna, in caz 

de obligaţiune bănească, de căt la 
dobânda legală, prevâzntă de art. 
1589 cod. c iv il, iar pentru obliga
ţiunile de a da safi de a face la 
daunele interese prevăzute de art. 
1089 codul c iv il.

A rt. I I .  Se adaogă la a r t . 1089 
Codul Civil aliniatul urm ător;

Clauza, prin care s’ar stipula de 
mal nainte dobăndă la dobănzl safi 
la venituri viitoare, este nulă.

Din espunerea de motive a d-lul 
raportor D. Qiani estragem urmă
toarele :

„Nu  mă voifi ocupa, de impor
tanţa şi neces’tatea acestei leg i mal 

cn deosebire cănd privim la popa- 
laţianea noastră rurală, pentru care 

fatala clausă penală, cănd constă 

in bani, aduce mizeria şi perspectiva 
unul prohtoriat, iară cănd constă

in prestaţiun! in natnră, atunci e- 
fectnl este vexaţiunea, degradaţiu- 
nea omului şi incătenarea libertăţii 
lucrului. Toate aceste consideraţiuul 

sunt atăt de bine pase in vedere 
prin espanerea de motive a guver
nului, incăt ne-a determinat pe to ţi 
a lua proiectul in consideraţiune. 
Ceea ce ăml voifi perm ite a arăta 
printr’Acest raport, sunt cuvintele 
care m’afi autorizat să m erg din- 
prennă cn onorabilul com itet al de
legaţilor ceva mai departe in acea
stă privinţă decăt proiectul guver
nului.*

„Toată  lumea va conveni că in 
m ateria aceasta două mari princi
pii sunt puse in joc ; principiul li-  
bertăţel conven(iunilor şi principiul li• 
bertăţel omului ;  toată lumea asemenea 
va conveni că cel cf ăntăiU este subor
donat celui din urmă ; fără  libertate 
a omului nu poate esista o libertate 
de convenţia nl, precum 'fără oameni 
nu pot exista convenţiunl. Guvernul 
recunoaşte cu noi dinprennă acest 
adevăr, cănd spune că o persoană 
care subscrie o clausă penală, nu poate 
avea consimţimîntul liber. Cum in ira - 
devSr se foaie susţine, că cineva ar 
consimţi la eeea ce nu poate intra in 
Prevederile sale, la epoca cănd contrac
tează ? Ori ce om onest se obligă in 
credinţă de a plăti, şi cu toate a- 
cestea clausa penală ăl sileşte a pre
vedea neplata. Sila nu este voinţă, 
şi nevotnţa este negaţiunea liber ţâţei. 
Dacă pe lăngă aceste consideraţinnl 
filosofice ne-am uita, că in siste
mul actual al legiBlaţiunei noastre 
este posibilă o clausă penală, care 
să curgă de drept, fără somaţinne 
safi chemare in judecată to t in v ir
tutea libertăţelconvenţinnilor, atunci 
spectacolul ar deveni în fiorător.*

Proiectai ca proiectul, dar consi- 
deraţiunile filosofice ale d-lul Giani 
sunt intr'adevăr admirabile. !

„Poate ni s’ar objecta. —  urmează 
d-sa —  că nu am făcut nimic cu a-

deraţiunl economice ar fi fost mal faptă pe care lăsăm publicului grija  
cu cale decăt fraze e ftene, pe care de a o califica mal nem erit şi m i i  

d. D. Giani, cn sentimentul săfi de brutal, 
m odestie, binevoieşte a le  numi f i -  j  ^= = g i = _ g ^ _ _ _ _
losofice. „Princip iu l libertă ţii conven- 
ţiunilor e subordonat principialul l i

bertăţii om ului!* Astă s'ar părea că 
vrea să zică ceva , dar iu fond nu 
zice nim ic. In realitate omul e to t 
aşa de pnţin lib er, precum e pică
tura de ploaie, ce cade, safi unda ce 

curge la va le, iar nn la deal,—  aşa 
dar despre o libertate absolută, in 
sens metafizic nu poate fi nici vorba, 
prin urmare nici despre o libertate 
a omului, snpra-ordinată libertăţilor 

lui. Foarte cu grefi ni s’ar pntea da 
definiţia unei asemenea libertă ţi ab

stracte şi absolute, şi chiar daca ni 
s'ar da, ea n’ar putea fi exactă, căci 

ar trata  despre un obiect, a cărui 
existenţă nu s’a putut dovedi pănă 
acuma. Libertatea omului e mal mult 

o noţiune istorică, decăt filosofică 
o serie de acte de eliberare sncce 
sivă, un şir de libertăţf coordonate 
şi căşt.igate in curgerea timpurilor 
şi in acest şir e cuprinsă şi libertatea 
transacţiunilor.

Vorbind sans phrase proiectul este 
o mărginire a libertăţii transacţiu 
nilor, şi o mărginire salutară, pen 
tru că nici averea noastră, nici cul
tura generală nu ne-a făcat Ancă 
maturi pentru exerciţiul deplin al 
acestei libertăţi. j

D. D. Giani ar fi făcut mal bine 
să consulte pentru darea sa de sea 
mă desbátenle Re3chsratulul din V i
ena şi a dietei galiţiene asnpra le 
ge l carnetelor, preenm escelenta scri
ere a D-rnluI P la tte r  asupra „came 
te l in Bucovina.* Cel puţin incestiunl 
practice am trebui să renunţăm de 
la fraze eftene, care aleargă uliţele 
rostite de to ţi şi nepricepute pe de
plin de nimenea.

Nu inţelegem  ce voeşte a proba 
„Romănul* prin răndurile publicate 

ceastă prohibiţiune, de oare ce clausa 1 jn No. săfi de Duminioă) Că arti-
penală poate fi înglobată iu capital, 
chiar cănd se contractează obliga
ţiunea. Răspunsul insă este uşor de 
făcut : anevoe consimte cineva să 
subscrie pentru o sumă pe care nu 
o pipăe, dar uşor subscrie pentru 
ceia ce ia in rea lita te ; in cazul 
d’ăntăl desastrul, calamitatea este 
înaintea ochilor săi, in cel de al 
douilea el este mal depărtat şi de 
ochii şi de credinţa sa, care este tot
deauna pentru plată.

Să venim acnm la consideraţiu- 
nile filosofice ale d-lul D. Qiani. îna

inte de toate ne-am intreba, ce scop 
urmăresc ele in tr’o prozaică dare de 
seamă asupra anul proiect de lege, 
relativ la clauza penală, dare de sea
mă, in care date statistice şi consi-

colul nostru a fost publicat la 29 
noemvre, ear acel diu „Pressa la 
28 ? Apoi aceasta i i  am zis’o şi noi 
in răspunsul nostrn din decemvrie, 
şi era, ni se pare, foarte de prisos 
a o repeta.

Safi voeşte a proba că articolul 
nostrn este o consecuenţă a acelui 
din „Pressa* fiindcă  sa publicat cu 
24 de ceasnrl mal in urmă ? Apoi 
asupra acestui punct, i-am arătat că 
era in eroare de vreme oe artico
lul nostru era la tipar in seara cănd 
s’a im părţit numărul iu chestiune 
al „Pressel*.

A mănţine afi maţi unea sa in faţa 
esplicaţiunel ce ’I am dat, este a 
intra pe calea eroarilor voluntare, 
espresinnea eufemistică pentru o

DEPUTATE AVRAM BDRAH
Cine este cel mal fierbinte apă

rător al românismului f—  Jnp ln  A - 
vram sin Moişe.

Cine este cel maf nepot dintre 
to ţi nepoţii divulnl T ra ian f - Ju* 
păn Avram  sin Moişe Leiba.

Cine este cel mai mare patriot 

romăn? —  Jupăn Avram  sin Moişe 
Leiba Roşu.

Cine a făcut rechizitorul şi actele 
de acuzare in potriva m iniştrilor 
cons°rvatorI români? —  Jupăn A -  
vram sin Moişe Leiba Roşu sin D rei- 
cop Burăh.

Şi ce este şi cine, acest jupăn A -  
vram Burăh\  —  Deputat radical 
snb psendonumele George Misail.

Ia tă  in adevăr următoarea in te
resantă notiţă biografi A , pe care 
am mal publicat-o şi acum o Innă 
după un ziar din Ia ş f :

„Domnule redactor,
„Ca să puteţi avea lumină despre 

naşterea şi creşterea d-lul Misail, 
vă voifi descrie cele următoare, des
pre care am exactă ştiinţă ca con- 
şcolar ce am fost cn d-lul.

„In  anul 1837, cănd pe atunci se 
numea Avram  Burăh , cn ochii în
crucişaţi. am avut ocaziune, ca m t- 
halagifl. de a m erge împreună la 
un Heder (scoală de b ă ie ţ i ) , la bel
fe ru l  (dascălul) Moişe Beleşler, nnde 
am inceput a învăţa Himeş (B ib lia ).

„D . Avram  Burăh, acnm Misail, 
s’a năsent in Roman la annl 1882, 
făcăndu-i-se operaţiunea Brismi/a  de 
cătră psaltul Leizer Mendel.

„Dumnealui este născut din tatăl 
Moişe Leiba Roşu sin Burăh D re i- 
cop şi din muma Ana Riva  născută 
Menea Rugea, şi a fost nnic fifi la 
părinţi.

„Surorile mumii sale, cu domiciliul 
n Roman, se numesc una Hene şi 

a lta  Ghitla\ fiii lor, ce trăiesc in Ro
man, se numesc Moişe şi Lipe, su
pranumiţi Cocoşi; mal afi şi nn frate 
la Bucureşti, ce se numeşte Altăr 
Mărunţişarul.

„In  anul 1838, in luna iulie, cănd 
tatăl săfi, Moişe Leiba, ca negustor 
alpalar (tabacar), s’a fost dus la 

iarmarocul de Sf&ntnl U ie in târgul 
FolticenI, atunci, in noaptea de T i- 
şebof (post de 24 ore), mama sa Ana  
Riva, prin concursul d-lul Ienache 
Misail, fost pe atunci poliţmaistru 
in Roman, cu care s’a amorezat, a 
fu g it la moşia Trifeşti, iu apropiare 
de Roman, unde s’a botezat; şi a- 
pol, a furat din şcoală pe unicul el



fiü, Avram  Burăh, dncëndu-so cu el 
la târgul Tecuciü, unde aü tr&it cu 
d. Ieuache Misait. Băiatul insă. A - 
vratn Burăh, s’a cpus, n’a primit 
botezul, ţinăndu-se de învăţătura bel* 
ferului, rămasă in memoria sa mult 
timp. De atunci n’a mal avut oca- 
ziune a se mal intălni cu tatăl sëü, 
pănă in anul 1855 saQ 1857, cănd 
d. Avram  Burăh, acum M isail, era 
ca cinovnic al ministerului de justi
ţie din Iaşi. A făcut atunci revizie 
in archiva tribunalului de Roman, 
şi in acest oraş a găsit pe adevă* 
râtul sëü părinte, Moişe Leiba, in mi
zerie, in calitate de otelier, şi, după 
cum aice proverbul, săngele apă nu 
se face, l-a ajutat cu câţiva galbeni, 
asigurăndu’l să nu se îngrijascâ, căci 
el, Avram  Burăh , 11U 0St6 bo teza t, 
şi la masa cea mare, in lumea vi
itoare, vor mănca amândoi din 
Leviatan şi Şorobor.

, Domnule redactor, primiţi, vă 
rog, deocamdată aceste câteva răn- 
durl, pe cari cred că veţi vine voi a 
le publica, etc.

Al d-voastre 
,/. Sedesctt din Roman.*

La această preţioasă notiţă bio
grafică, n’am primit, de când am i 
publicat-o şi pănă astăzi, nicio des- 
minţire saü intimpinare. Prin ur
mare, datele din cuprinsul el remăn 
adevărate, de-oare-ce partea inte
resată nu caută să le restoarne. Cum 
rămâne dar cu jupăn A vram  sin 
Moişe Leiba Roşu Dreicop B urăh , 
cum am zice cu d. Pseudo-M isail ? 
Care va să zică, in Camera româ
nească, inainte chiar de tractatul 
delà Berlin, ne-a invrednicit Iehova 
să vedem şi un român cu cusur pe 
banca de deputat; căci, după cum 
vedem in documentul de mal sus, 
feciorul lui Moişe Leiba Roşu sin 

Dreicop Burăh a asigurat pe tatăl 
sëü, când l-a găsit in proastă stare 
la Roman, că el, Avram , nu s’a bo
tezat şi i a făgăduit prin urmare, 
că pe ceea lume, la masa cea mare, 
aü să mănânce amândoi din Levia
tan şi Şorobor, ca toţi ovreii drept- 
credincioşl al Talmudului. Jupăn A - 
vram Burăh ar fi deci nebotezat ; 
atunci cum ar remâne cu voturile 
pe cari jupăn Avram  Burăh le-a 
dat in Camera românească?

Noi, din parte-ne, deşi d. Pseudo- 
M isait a tăcut pănă acuma, âncâ nu 
credem că n'ar fi botezat, şi aştep
tăm delà jupăn A vra m -B u ră h -M i- 
sail să ne trimeaţâ acte, prin cari 
să dovedească : că dumnealui s’a fost 
lepădat de Himeş, ce a invăţat-o la 
belferul Moişe Feleşler, că, măcar că 
nu mal e leac, ëï pare rëü de ce 
i-a făcut psaltul Leizer Mendel, şi 
că, pentru a fi nepot al Iul Traian 
şi deputat radical, a renunţat la ta
câmul cu care l-o fi aşteptând Ia 
masa veciniciel venerabilul sëü pă
rinte, Moişe! Roşu sin Dreicop Burăh 
Leiba.

CORESPONDENŢA PARTICULARA
a

T I J V r P T T L T J T

Iaşi, 1 decernvre.

Când, după multă muncă şi multe 
intrigi, conclava cardinalilor isbu- 
buteşte a alege un papă, se vesteşte 
aceasta poporului adunat prin cu
vin tele: „Annuntio vobis gaudium 
maximum, habemus papam!* Acest 
„giudium maximum* l’am avut şi 
noi aflând despre compunerea nou
lui minister după atâta trudă, atâ
tea intrigi, atâta zăbavă. Dar pen
tru ce s’afi schimbat foştii miniştri? 
Care este secretul acestei lungi 
şi laborioase crize, când atât iu A-

nare şi in Senat guvernul avea ma
joritatea sa? Crede d. Brâtiann că 
acum e mal tare când a pus pe d. 
Câmpineanu in locul d-lul Cogâlni- 
ceanu, pe d. Cantili io lecui d-lul 
Chiţu, pe d. Ferechidis in locul d-lul 
Rosetti etc.? Vorbad-voastrâ: Ce-’ml 
e Chiţu, cc ml <? Cantili! Din contra 
parcă avenü mal multă greutate d-nil 
Cogâlniceanuşi Rosetti, decât d-nil 
Ferechidis şi Cantili. Aşa dar pen
tru ce criza? Neputăndu-se schimba 
politica auterioră câtă vreme d. Brâ 
tianu va personifica guvernul, pe la 
noi se presupune că faimoasa răs
cumpărare a drumului de fer ar fi 
cauza schimbării parţiale a ministe
rului. Să vedem insă dacă d. Dim. 
Sturza, aşa precum este, schimbăcios, 
capricios, azi intrând', mâne e- 
şind, poimâne reintrând in mini
ster, va fi omul d-lul Brâteanu in 
treaba aceasta. Rescumpărarea, pre
cum ne-o descriü jurnalele din Ber
lin e din cale afară groasă, pentru 
ca d. Sturza, bărbat onest inainte 
de toate, să o admită. Poate insă 
că la ocazia votării acelei conven- 
ţiunl d. Sturza va eşi din guvern 
ca să reintre % doua zi. Toate sunt 
posibile.

înainte de a se numi prefecţi in 
Dobrogea, d-nil G h ergh fl, Chica şi 
Opreanu, ministeru la  propus aceste 
funcţii d-nilor Negruzzi , Dimitrie 
Donicl şi Alex. Degré. Se zice că in 
consiliul de miniştri se luase hotâ- 
rirea de a nu numi administratori 
din Dobrogea după coloarea lor po
litică , ci după meritele adevărate 
ale persoanelor. După multă chib- 
zuire, consiliul de miniştri a recu
noscut că administratorii cel mal 

recomandabili din ţară ar fi fost 
domnii sus numiţi. Poate că minis
trul de interne de atnucl d. C. A. 
Rosetti şi-a îndeplinit numai o ces- 
tiune de conştiinţă când s’a adresat 
la foşti prefecţi al guvernului Lascar 
Gatargl şi că ar fi avut o neplă
cută surprindere văzănd că aceşti 
domni priimesc funcţiile ce li pro
punea. Această neplăcută surprin
dere , d. Rosetti n’a avut-o. Nici 
d. Negruzzi, nici d. Donicl, nici d. 
Degrea n’aü primit. Era şi prea na
tural , căci aceşti domni trebuiaü 
sâ’şl zică ; dacă am fost aşa de răi 
in timpul guvernului d-lul Catargi, 
cănd opozanţii de atunci şi (guver
nanţii de astăzi) ne ocâreaü nu a- 
tăta vehemenţă, cum am eşit de o- 
datâ aşa de buni, incât noi suntem 
luaţi ca cel mal de frunte, uu ad
ministratori, ci organizatori ? Ciudat 
lucru ! Acestor domni li s’aü spart 
lăzile şi dulapurile ca să li se des
copere mari secrete şi mari crime, 
ba d. Donicl a fost chiar arestat îm
preună cu soţia sa de colegul sëü 
din Adunare, de d. deputat Vizanti. 
şi iată că sub acelaşi guvern şi a- 
ceeaşl cameră tot d-lor sunt priviţi 
ca modelurl de administraţie bună ! 
Comisarul general al gunernulul, că
ruia ’i s’ a încredinţat, greaua şi de
licata sarcină de a lua Dobrogea in 
stăpânire este d. Nicu Catargi, fra
tele fostului ministru Lascar Catargi 
şi fost prefect de Covurluiü in tim
pul guvernului conservator. Poziţiu- 
nea ce d. Nicu Catargi ocupă la Ca
laţi, raporturile ce aü avut cu de
legaţii imper, ruşi şi intimitatea re
laţiilor sale cu d. Cogâlniceanu l ’au 
silit să primească sarcina de comi
sar general al guvernului actual, dar 
nu găsiţi ca mine că soorta are iro 
nia sa? Un prefect al d-lul Catargi, 
comisar general, alţi prefecţi recu
noscuţi cel mal buni administratori, 
ce satisfacere mare pentru onora
bilele persoane atâta prigonite la 
începutul erei nouă şi mântuitoare 
a regimului radical !

Se zice că persoana, ce va fi în
tărită ca primar la Iaşi, va fi d. N. 
Rosnovanu. Prîn public se vorbeştqj 
chinr ca inainte de a intra d. Ros
novanu in fracţiunea liberă şi inde- 
pendetâ, ar fi urmat o corespon
denţă in această privinţă cu d. Brâ- 
tiai.u, şi că numirea sa de primar 
ar fi fost o condiţie a ruperii legă
turilor sale cu partidul conservator- 
liberal din Moldova şi a intrării sale 
in partidul radical. In acest caz am 
vedea ciudatul fapt, că se numeşte 
un primar din minoritatea consiliu
lui. Aceasta n'ar fi tocmai constitu
ţional, dar in sfârşit dacă este sâ 
se numească primarul din minori
tate, tot d. Rosnovanu este cel mnl 
recomandabil. D. Rosnovanu este 
prea noü fracţionist pentru a face 
listele electorale aşa cura le fâcea 
predecesorul sëü, vechiul fracţionist 
d. Pastia. Aşa de curănd eşit din 
fostul sëü partid, d-lul trebue să 
aibă âncâ prea multe scrupulurl, 
prea multă conştiinţă pentru a ni
mici drepturile celor ce nu’l convin, 
precum făcea d. Pastia cu un cu
raj şi o consecuenţă deamoâ de o mal 
bună cauză.

Ce se face cu alegerea colegiului 
IV  al comunei noastre ? Se zice la 
noi că, dacă raporturile intre frac
ţiune şi d. Brâtianu aü rămas in
time ca mal nainte, atunci alegerea 
a fost cea mal legală din lume, iar 
dacă raporturile s’aü răcit, atunci 
ilegalităţile şi violinţele denunţate 
sunt foarte adevărate. 0 ! Adevăr 
istoric de la ce a târn i!!

---------------- . iX i .  *-------------

ADUNAREA DEPUTAŢILOR

Şedinţa dala 29 Doembre.

D. Stolojan. D-lor, toţi d-voastră ş tiţi 
actuala organisare a întregului servicii! 
medical din ţara noastră. Astfel cunoaş
teţi că la noi sânt înfiinţaţi in fiecare 
plasă cate nu m edic; el bine, unde stai! 
aceşti medici ? Toţi grămadă in oraşul de 
reşedinţă. Astfel, că ori de cate ori ei caută 
bolnavii, ei sunt in oraş ducendu-se cât pot 
mai rar prin plaşile lor, cănd cer ca bolnavii 
ce au trebuinţă de dânşii, să se ducă la 
primărie să’ i consulte. F iţ i signri că tot 
astfel vor face şi moaşele pe care cereţi 
să se înfiinţeze ; astfel că primind înfiin
ţarea lor, nu veţi face de căt a adăoga 
comnnelor o cheltuială mai mult, fără nici 
nn folos pentrn densele. De voiţi insă a 
face ceva serios, cheltuţl bani şi începeţi 
prin a face şcoli din care să easă moaşe 
bune pentrn toate comnnele rnrale din 
ţeară. A ltfe l fiţi sigarl că nn veţi ajunge 
la resnltatul la care tindeţi.

D. 6. Misail. Am modificat amenda-1 
mental med in modal cum cred că va : 
împăca pe toţi. Eată cuprinderea lu i :

»Fiecare comună va contribui la sala- • 
ria l moaşei comunale, in proporţinne cu 
mijloacele sale. Acolo unde comnna nu va 
avea mijloace, vor contribui mai multe 
comnne pentru întreţinerea unei moaşe.

D. G. Rădulescu. Ori ce moaşe s’ar numi 
in comunele rurale, şi mai ales de acele 
ca titluri, nn vor putea sta la postul lor 
in comună, şi vor face şi ele, ceea ce cu 
drept cuvănt a zis d. Stolojan că fac me 
dicii de plăşl, vor sta in oraşe degeaba.

Pe lăngă aceasta vă rog să nu uitaţi 
că ca nici un chip comunele rarale azi 
nu vor fi in stare a da acelor moaşe o 
leafă de cel puţin 100 lei, cu care ar 
trebui să se plătească o moaşe cu t it lu r i; 
şi vă rog ca pentru azi să vă raliaţi la 
opiniunea d-lui Misail, care a cerut ca 
comuni le rnrale să contribnească Bă se 
înfiinţeze cel puţin moaşe la plăşl.

D. ministru de culte. Pare-mi-se că ar 
fi mai bine să admiteţi amendamentul 
acesta, pentrn că el satisface tntnror con
sideraţi anilor şi nu poate lăsa loc la nici 
o objecţione.

Voci. închiderea discuţiunai.

D. I. Ionoscu. Nn vă grăbiţi, d-lor, a 
inchide discuţiunea, pentru că cestiunea 
uu este resolvată cu cuvintele d-lui mi
nistru. EU ştii! că atunci cănd se fac legi, 
trebue să se facă bazate pe anchete care 
să dovedească starea lucrărilor. Se zioe că

popnlaţiunea noistra moare io fişe, din
cauză că ne lipsesc moaşele. Apoi ce? Noi 
şnnţexn sălbateci? Suntem Ţigani in căt 
nn avan  nici moaşe ? Cine v’ a spijkâceastd? 
(întreruperi). 8 intern sătul pănă la gătea 
dările pentru initituţinnile impuse !...

Se pune la vot închiderea disenţiu- 
nel şi se primeşte.

—  Se pane la vot amendamentul d-lui 
Misail şi se adoptă, cu esplicaţiunea de a 
se intercala la locul cnvenit.

Se dă citire ort. 165, care stabileşte că 
in comunele urbane să fie mai mult! pri
mari.

D. P. Ghicn. In comitetul dait geţilor 
am făcut parte din minoritate, am com
bătut această dizpoziţ.une, căci mi g’a 
părut că nu este de cat a da ocaziune a 
se face cheltueli cu totul inutile; mi s’a 
părut cu totul inutilă această dizpoziţiune. 
In adevăr, ce insemntază aceşti primari 
de secţiuni, ca să zic aşa, aceşti primari 
de ocoale ?

Peniru ce, cănd este un primar care 
reprezinla toată popnlaţiunea oraşului şi 
care poate su o reprezinte cu demnitate, 
să facem 4 şi 5 primari, care nu pot să 
întrunească iu ei condiţiuuea da capaci
tate, de consideraţiune publică, de desă
vârşită încredere cura poate să o intru- 
n-ascl un singur primar ? Apoi găndiţi- 
ve că iu B icureştl a fost primar d. Ro
setti, care este preşedintele Camerei şi 
alte persoane care se bucură de o con si - 
deraţiune mare, şi unde veţi găsi d-v. 
opt ori patru Rosetti cari să primească 
a face sacrificiul d’a îndeplini această sar 
cină ?

Ş’apoî ce sunt aceşti primari de circon- 
scripţiunl, ce sunt aceşti comisari de o- 
coale ? Ce atribuţia ui daţi acestor primari? 
Dar este şi ridioul să’ I numiţi primari pe 
aceştia. Aceşti primari ai! să ceară salarii 
potrivit cc sarcinele lor, şi cu aceasta mă
riţi cheltnelile consiliator comunale. As
tăzi cousiliele comunale discută d’a da 
căte un cornist saQ toboşar la gardă unde 
este trebuinţă, ca să facă economie şi D-v. 
voiţi să faceţi acest adaus de cheltueli 
pentrn viitor, fără nici nă necesitate? Mie 
mi se pare că este cu totul in dispropor 
ţiune şi cu mijloacele şi cu interesele şi 
cu exiginţele comunei noastre înfiinţarea 
acestor primari, căci comnna noastră, când 
nu a fost bine administrată, a fost pen 
tru că de multe ori s’aii făcut alegeri si
lite, s’aii făcut ingerinţe, influenţe, presi
uni in alegeri, iar nici de cam că persoana, 
care a fost aleasă bine, liber, a adminis

trat răii.

Pentrn aceste cuvinte vă rog să respin- 
peţY numărul acela de primari c< se pro
pune şi să’ i dăm primarului 4 snO 8 aju
toare, câte are trebuinţă.

D. Ern. Protopopescu Pate. D-lor, am 
luat cuvântul ca să dau uă esplicaţiune 
in ceea ce priveşte redacţiunea art. 165.

Am admis ca sistemă acestei legi des- 
centralisarea si am zis că in ceea ce pri- 
vesoe poliţia oraşelor, primarul caută iu 
viitor să aibă saroiua acestei poliţii. Când 
dar ne dăm seama de această nouă sar
cină ce dăm primarului din BucurescI şi 
Iaşi neapărat că atunci ne vom esplica 
nevoia iu care s’âti găsit redaotoril aces
tui project de lege, ea sa adauge numărul 
primarilor, şi chiar al consilierilor, şi iste 
logic ca atunci când se adaugă uă sarcină, 
trebue să se imulţenscă şi numărul perso
nalului. Mi se pare că d. P. Ghika n’are 
dreptate, când zice că trebue să se gân- 
doscă cineva, Ară nu să primească cu în- 
lesu re funcţia de primar şi că cine ar 
primi să fie primar la uă culoare 6re-care, 
ar trebui să aleagă bărbaţi ca d. Rosetti; 
Nimic nu ne îropedică ca să alegem de 
primar persoane marcante, pentru că pri
marul trebue să fiă uă persoană insămnată. 
dar şi cei lai ţi primari de secţiuni vor fi 
neapărat bărbaţi demni de toată încrede
rea, cari vor primi să îngrijească de ne
cesităţile arondismentulnl care'I-a ales.

Am admis ah gerea de secţiuni în toate 
comnnele urbane. Am primit ca in comuna 
BucurescI şi laşi, colegiul să fiă împărţit 
în 5 secţiuni cari aleg. Prin armare re- 
presentaţiunea comunală va fi aleasă de 
către aceste secţiuni. Fie-care din aceste 
secţiuni va trebui să aibă un cap pentrn 
ca să poată condace interesele locali. Ast
fel dar mi se pare că nu găsim altă ex- 
presiune mal bine nemerită să dăm aces
tor aleşi de cât titlu de prim iri şi cu a- 
cest chip corespundam la scopul chiar al 
D-lul P. Ghika.

De aceea v'aş ruga să încuviinţaţi ca 
projectul să se voteze ast-fel cum s'a re
dactat de comitet.

D. vioe-preş dinte. D-lor, D-nil cesturi

Relic (1er şedinţa publica, şi nn%nj| 
viitoare pe mâine, 30 Noembre.

I i i

cerusem cuventul in cesj 
pentru ce acuma lipseşte!

Ştdinţa dela 30 noembre.

După mai multe discuţii asupra ort| 
zii I, d. vicc-preşedinte, dă cuvântul SI 
Pa u ta zi Ghica iu cestiuue personală.! R

D. P. Ghica. D-lor, erl d. Vorm setai 
se crede in drept de a lansa totdeauni 
uşuritate cuvinte atingetoare pen tr ia j1 
cine un cugetă ca d-sa, nu crede d l  
toria sa a remăne pe banca d-sale e i 
asculte rcspnnsuţ.. .  D-sa ştie foartej'j 

de ieri că 
personală ;
locul d-sale? (aplause).

Aceasta semnifică cnmcă după ce d. 
nescu aruncă o ofensă, el lipseşte cttfl 
de a o BUBţine. . . . Domnii deputaţi 
d. Sturza, cari mă întrerup, observând;, 
că d. Vernescu nu este aicea, 81 rog s 
couvinşi că sunt in stare să dai! sălii 
ţiune de cuvintele mele, că ele se vor t  
in * Monitor», oricui va vroi să ’mi o 
compt, şi d. Vernescu care nu a avui 
rujul să şează aci să asculte răspunsa 
va ceti negreşit, (Aplauze).

D-lor, efi am obicei)! de a nu atacai 
odată pe o persoană prin cuvintele m 
am prin urmare dreptul de a cere ca 
flQ şi ei! tot atăt de respectat. Daci 
Vernescu n'ar fi făcut o cestiuue 
nală de un gust mai mult decăt medii 
ve încredinţez că n’aş fi luat cuv 
der fiindcă d-sa a făcut o asemenea 
ţiune 'ml permit să rSspunz după cu 
ritS.

Erl, d-lor, in discuţiunea publică* 
pra legal comunale, d. Vernescu a erej 
că este foarte spiritual, să facă aluziv 
la o diformitate cu care zice d-sa că :> 
tura m’a dotat. Dar, cănd e vorba de «■ 
formităţl flsice, şi eu puteam să'i a tril 
d-sale o infirmitate, filfeiala in vorba« 
Acuitatea d-sale in modul de a proniffl 
şi ar fi una pentru alta fără a deteria 
care este mal neplăcută, insă in ceq 
priveşte diformitatea de care a vorbi 
voiă răspunde numai atât: nn pot 
pund d-luî Vernescu, cu cuvintele 
general care zicea ; de unde ştie el 
sunt diform căci nu. m’a văzut nic 
in spate; pen truca d. Vernescu m’a 
de multeori intorcendn’i  spatele in cel 
politice, cănd erai! ceştinnî de oarece! 
biţiunl înfumurata şi ne nemerit

Acum ’ mi mai remăne incă o cesl 
D. Vernescu interpretând reu o găndl 

mea, ’ml a atribuit in Adunare o j  
foarte desavantagioasă in cauză. EIÎ 
susţinut că pe lăngă moaşe, comuB j 
trebui să întreţină şi veteranarl şi n

k

fs

m8 asigură că numai suntem In număr.

in comnnele rurale, cari sunt tot af 
necesari ca şi moaşele ; d-sa ’mi-a atj 
că am pus pe oameni in comparaţii 
vitele. La nn caz estrem s’ar fi putui 
aceasta iu ceea ce 81 priveşte pe d-si 
odată insă in ceea ce priveşte ţara. 
am vorbit de necesitatea veterenarilo 
vorbit de o necesitate tare simţită 
deţe. Vitele sunt producţiunea lu i, ] 
toacele Ini de esistenţă, şi am zis căi 
moaşele sunt necesare pentru comunei 
rale, nu mai puţin sunt şi vetereş 
dupe cum sunt necesari medicii. Dai 
adaos că in situaţiunea de astăzi cq 
trăngerea resurselor lor, comnnele ni 
să facă sacrificii pentru moaşe. Ac6a| 
fost găndirea mea. No ’mi-a treont 
dată prin minte de a compara oama 
vite le; asemenea găndirl poate să 1 
nnmal prin spiritul d-lui Vernescu.

D. preşedinte. V8 rog, d-le GhikaJ 
faceţi o a dona cestinne personală.

D. P. Ghika, Me ertaţi d-le preşec 
dar acum cine face oare cestinne 
nală?

Cer ertare onor. Camere, dacă iuta 
inţez espresiunl vulgare ; n’am cs fafl 
spirite vulgare nu se poate respuni] 
căt cu espresiunl asemenea...

D. Giani. Este o lege foarte im portS l. p 
care ne a ocupat zile întregi, am voj 
am terminat’o şi vedem că stă de | 
timp, aproape un an legislativ, in cav 
nele Senatului. Este vorba de legeal 
ponsabilităţel ministeriale care trebue | I 
aibă mersul sBt! inainte, mai cu seaul 
este emanată din iniţiativa Camerei; dl 
ceea vă rog se fiţi geloşi ca această I  
să'şi aibă fiinţa, şi preonm aţi luat iu) 
tiva de a o vota, se v8 uniţi cu mint 
se rugăm pe guvern a o aduce la desftr l 
şire, ca se ne putem presanta şi cu afl 
stă lege dinaintea ţărei, nu numai vot» 
de noi, dar şi promulgată, ca se arătţ 
că nu ne-am mărginit numai a elabora* 
ceastă lege, dar că am voit ca ea să da 
şi efectele sale pentrn viitor. Rog d*r p



' şiitirn justiţiei, oare '1 ved presiute, 
promită că in noest an legislativ 

fa să se voteze aceasta lege ţi de

¡ministru justiţiei. Na mâ îndoiesc 
iov; Senat se va ocupa in sesiunea a- 
b de acea lege, care; după căt 'mi 
fnminte a fost discutată in secţiunile 
jiliiar din sesiunea trecură şi delegaţi

B urniţi. Prin armare cred că Senatu 
anne li ordinea zilei intre cele d’ăn- 

[Şi in Cameră ancă sunt proiecte de 
L jlmportante cari stnu de un an întreg 

|| ss discută, aşa de esempln este pro*

Îl de lege pentrn justiţia de pace. 
■Iar se ve ocupaţi şi d-voastră de a-

J r  leSe-
|* I. Este la ordinea silei, 

j  | Al. Sihleaua. d-lor, efi voifi să adre*
1 » rugăciune onor. biurofi s in sesiunea 
i t a  aţi bine-voit a numi o anchetă 
1 ţmentarS ca să vadă situaţiunea casei 
l in  oilor şi se vă educă rcsnltatnl der- 
| firelor sale.

ea comisiune a mers şi 'şi a făcut 
ia, şi despre cele ce a putut redea 
ii pensiunilor a adus raportul aSQ, 

lepus pe biurofi de vr’o 7, 8 zile şi 
ţ/t că acel raport va fi trămis la ti* 
iar de aco’o incă n’a venit. Stărueso 
a onor. biurofi să eseents imprimarea 

Iii raport, şi iată pentrn oe: Dacă se 
jdmite de Cameră conclnsianele acelui 
■t, are să aducă o diferenţă foarte 
9 in casa pensiunilor, şi voiţi să previn 

ra ca să discute de acum acel raport 
T că sunt membra al comisinnel bnd- 
p ,  şi fiind-că budgetul este una din 

t f l jd ’ăntâlfi lucrări eare trebue să fie de- 
î Adunărel, trabne să se ştie ce să se 
cn acea diferenţă care este de două 
ane. Vtdeţî dar că cestinnea este des- 
le importantă şi că trebue să ’ml dafi 
a şi ca membru al comisiune! budge- 
şi ca membru al oomisinnel parlamen- 
Apoî, casa pensiunilor să găseşte a* 
in confecţionarea budgetului aed care 
ia vie înaintea noastră, şi trebue să se 
mm are să se reguleze această dife- 

De aceea rog pe biurofi să eseente 
marea, să ne dea raportul imprimat 

i’ l discutăm şi să dăm un vot asu
lui.

1 preşedinte. In momentul acesta s’a 
■  ut adresa ia această privinţă.

P. Grîîdişfean □ citeşte următorul ra- I 
| privitor la alegerea coleg. IV  de 
uicn-Săriit, in p. rsoana d-lui Eustatie 
toforeanu, prin care să constată că 

listă alegere in forma sa esterioară este 
|p< rfectă regulă, deşi din acte, resnltă 
Igeriuţă făţişă a administraţiunel, care 
te de nulitate această alegere de oare 

Ip  este espresiuner» liberă a voinţei 
¡iătorilor; drept care comisiunea, nea- 
il elementele necesare spre a se con- 

6 despre veracitatea faptelor alegate 
p parte şi alta, este de părere ca Ca
ia ea suspende pronunţarea decisiune!

asupra acestei alegeri, trămiţănd’o la 
.comitet judiciar, care să proceadă la 

| flatarea evidenţei; totodată insă, spre 
da deplină garanţie că cercet rea va 

J ia in deplină libertate, comisiunea este 
«părere a se invita d. ministru de iu
l i e  să suspende pe d. prefect de R.-Să- 
1 in timpul acestei cercetări.

. preşedinte. Discuţiunea este deschisă.

. P. Grădişteaun. D-lor, daţi’ml voie 
’afi lectură actelor cari am promis că 

da lectură, pentru ca să se convingă 
’¡v. Cameră că in adevăr, ou toată re- 

ritatea formelor esterioare, este ceva 
iceste acte de natură a viţia alegerea 

I faţă şi care pane in îndoială conştiinţa

I *
Stă mal întâitt o petiţiune adresată 
ere! de 37 alegatori al colegialul IV  
re numele cărora am constatat că fi- 
(fizu in adevăr in lista electorală, 

t. Al. Gheorghiu. Care este numărul 
LI al alegătorilor ?
>. P. Grădişteaun. Ort-cnre ar fi, acea- 

- - puţin importă, pentru cuvăntul ca ni- 
s lfl au se raportă iu zisele celor 37 la 

ele esterioare, ci la ingerinţele in ale- 
H' din partea administraţiunel. Şi ori 
i ar fi, puţin importă. ’Mi pare că sunt 
o 280.
)acă după citirea actelor va crede d. 
arghiu că mal are nevoie de acea deş
ire voifi daO.
). P. Grădişteanu dă citire actelor din

X P. Ghika. Voeec iu toată imparţia- 
tea să aduc Camerei esplicâţi uni in 
vinţa acestei alegeri căol cunosc toate 
Hale şi amănuntele el.
D-lor deputaţi, am zis incă odată că 
trn ca d-voastră să pnteţl judeca in

deplină cunoştinţă de causă, şi cu conşti
inţa desăvârşit luminată aceasta afacere 
v'uşi ruga sâ'inl permiteţi ca să vă daii 
oare earl explicaţiunT, să vă arăt amănun
tele acestei alegeri, pentru ca s& vă pn
teţl pronunţa fiiiă a fi bănuiţi că aţi păr
tinit pe o parte aafi je  cea altă.

D-lor, «ii nu am să fac aci apărare 
nici acnzaţiune, nu am să fac aci mal cu 
seamă ceştiune guvernamentală, căci inţe— 
legfeţf că nu mie 'mi aparţine rolul a- 
costa. Ed din potrivă, scot pe ministru cu 
desăvârşire din ori oe acţiune, mulţumind 
ăncă d-lul preşedinte al Camerei, fost mi
nistru de interne pe cănd s’a petrecut a- 
ceastă alegere, că prin un excts de deli
cateţa a crezut de datorie a se retrage de | 
la biurofi cănd a început discoţiunen asu
pra acestei alegeri. Eu am să fac din a- 
ceasta nici cestiune ministerială, nici Ge
stiune de par ti t, că « f i  sunt convins, şi de
clar această convicţiune că ministerul a 
fost surprins in buna sa credinţă, şi de
clar această convincţinne sus şi tare că 
partita) liberal in această afacere fie din 
ceces de z e l, fie din eroare, a fost răO 
reprezintat. Iată cum s'a petrecut faptul: 
sa găsea un colegii! vacant in Rămnicu- 
Sărat, colegiul IV, un guvern cu desăvâr
şire nepărtinitor, cn desăvârşire desintere- 
sat, căci avea încredere că naţiunea, ma
joritatea ţereî, este pentru densul, a vroit 
sa lase, fidel programei sule, desăvărşită 
libertate in alegeri. Neaparat cu această 
desăvărşită libertate se înţelege fără a fi 
îngrădită de toate acele manopere care se 
pot face direct saă indirect pentrn a in
fluenţa, fie şi in mod moral, r-zultatnl a- 
legarilor.

Lată in ce condiţinnî ne găseam cănd 
e'a făcut alegerea d-lul Hristoforeanu.

S’a procedat la alegerea d-lnî Plsgino 
junele, pe care’ l cunoaşteţi toţi, şi pe caro 
*1 stimaţi pentrn simţimentele de inda- 
pendinţa ce’ i caracterizează, d. Plagino se 
găseşte sub- prefect prin un sacrificii!. Nn 
că d. Plagino a primit această poziţiona 

! p6ntrn a exercita o influenţă in district, 
căci era destul numele săi! ce şi’ l făcuse 
însuşi, nume bine format ca să poată 
exercita această infloiuţa. D. Plagino se 
găsea eub-prefect şi se mal găseau şl alţi 
snb-prefecţi ca d-nu Zamfirescu şi alţii. 
Dar d-nul prefect de Rămnicn-Sărat fie 
din exces de zel, fie din neexperiinţă, căci 
d. prefect de Rămnicn-Sărat e foarte june 
şi n’a dat ăncă oo capul de sus şi da jos 
ca să dobăudească acea experiinţă neapă
rată unul prefjct, găseşte că trebue in 
interesul partidului liberal să enaţie şi 
d-sa o candidatură.

Acum că d. Hristoforeanu candidatul 
prefectului, era un om din partidul libe
ra], zicând că aceasta nu ne priveşte pe noi, 
căci noi nn putem verifica titlurile liberali
lor de bună credinţă, şi liberalilor de mai 
puţină bnnă credinţă; noi avem să verificăm 
titlurile care după sensul legal sunt ex- 
presiunea acelor alegători liberi şi inde
pendenţi, avem să verifioăm dacă el 'şi afi 
dat votul fără ingerinţă din partea admi
nistraţiunel.

D. prefect de Rămnicn-Sărat găseşte de 
cuviinţă să esercite presiune in alegere. 
Pe cine întrebuinţează ? —  Hui să ne adre
săm la sub-prefeoţî. Dară sub-prefecţi! e- 
ratt d. Plagino şi d. Zamfirescu, cari nu a- 
veafi trebuinţă spre a se incovăia prefec
tului.— Hai să ne adresăm la primari. Hei? 
aată-zi şi primarii după legea comunală, 
după mai multe voturi ale Camerei Le
giuitoare, sunt oameni independinţi, liberi. 
Dară d. prefect a creznt că se poate pro
ceda ca in timpii regulamentari, ca snb 
regimul trecut, şi a chemat pe sub-pre- 
fdeţi şi primari ca aă le impue eă voteze 
pentru candidatul prefectului ameriuţăn- 
du’i că de nu vor vota aşa se vor esercita 
represalii contra lor. Ei bine, nn s’a spe
riat nici primam), nici sub-prefectul de 
ameninţările prefectului pentru care ca un 
bun esemplu trebue să ne pronunţăm a* 
etă-zl susţinând pe acel sub-prefecţi şi pri
mari cari aă ferit ale 'erea de asemenea 
influenţe.

Onorabilul raportator v’a arătat actele 
acelor primari şi sub-prefeoţî cari spun că 
d. prefect acasă la dânsul le afi zis că are 
să le impună candidatura d-lul Hristofo- 
reann. Dară scama veţi zice d-voastră că 
pană la ce pnnet se poate pune credinţă pe 
afirmaţiunea nnul snb-prefect, Efi vă voifi 
arăta pănă la ce pnnet se poate pune te
melii pe afirmaţiunea d-lul eub-prefect 
Plagino.—S’a scris nn numii in gazete, 
dară, s’a vorbit şi in Cameră, că d. Plagino 
era ahtiat de prefectnră; că ast-fel a fă
cut opoliţiune prefectului ca sft’ l răstoar
ne. EI bine, avem aci dovadă ca eă jude
caţi că numai ahtiat de prefectură nu era

T I M P U L

d. Plagino, căci ’i se propusese prefectura 
judeţului Teleorman, un judeţ destul de 
important.

D-lor, am deolarat aci, ou numai nu 
singur lucru nu se poate imputa d-lui Pla- 
g iu o : ahtiare de prefectură, şi spre do
vadă avem aci depuşi, in care d. prim mi
nistru, şi care prim-ministru ? acela care 
se bicoră no numai de încrederea noastră, 
dur de tot respectai oe i ee cuvine, prin 
oare depeyl propune d-lul Piagino mul 
multe foucţiuDl de prefect, iută depeşele 
(citeşte).

Iată dar patru prefecturi din cele mal 
principale, din cele mal importante din 
ţară, ca să zio aşa, care se propune d-lui 
Plagino, şi d-sa declină onoarea de a fi 
prefect peutra că a creznt că este mul bi
ne ca alţii să primească această funcţiune, 
oare poate să aibă mai multe drepturi de 
căt d-sa, din punctul de vedere mal mult 
a tinereţel d-sale, şi d-lor, un simţimânt 
de delicateţe a oprit pe d. Plagino nu de 
consideraţia ni politice, căci d. Plagino a 
luptat cn noi in contra acelui regim care 
a căzut de la putere, şi a condamnat a- 
cele fapte ale regimului trecut pe care ţara 
Ie-a fi jadecat. Nu pentru cestinnea de pa
siuni politice d. Plagino n’a primit pre
fectura.

D. vice-preşediate. Vorbiţi vâ rog de ale
gere şi lăsaţi pe d. Plagino la o parte.

D. P. Ghik i. Prea bine, de alegeri vor
besc. Tată d-lor nnnl din sub-prefecţi care 
a contestat alegerea d-lul Hristoforeanu.

Care eete cel-lalt? Este d. Zamfirescu. 
Ce să zice despre această persoană in acea 
petiţiune care se presintă d-voastră ? Să 
zice că d. Zamfirescu este omul d-lul Plă
gii o. Ei d-lor, paroă trăim sub regimul 
Caragea sau sub regulamentul organic, ca 
să se zică că, d. cutare este ciocoiul cn- 
tărnia. No d-lor, nstă-zi fie-care este omul 
săfi şi al ţârei,

D. M. Schina. Afară de escepţiunl.
D. P. Ghica. Atăt mal râfi pentru ad- 

miniştri.ţinne, pentrn acel prefect oare a 
luat ciocoiul d-lul cutărin şi la pus in 
capnl administraţiunel. Iată ce pot se vâ 
răspund d-le Schina la intrerupţiunea d-v. 
Ducă d-v. ne vorbiţi de escepţiunl cănd 
sunteţi la putere şi cănd aveţi opiniunea 
publică ou d-v, apoi nu luaţi ciocoiul co
turni» safl cotăruia şi ’1 pnueţl in func
ţiune.

D. C. A. Rosetti. De care ciocoi vor
beşti d-le? Efi am fost ministru de in
terne, şi vreai! sa’un spui ce ciocoi am lnat 
şi iam pus in funcţiune?

D. P. Ghica. Lăsaţi-me aă mă esplic. Or, 
prin urmare d. Zamfirescu era omul ţereî 
şi al şefi, d. Zamfirescu prin poziţinnea sa 
socială şi prin averea ea este omul săfi şi 
nu al nimărul şi nu poate să fie pus in 
necesitate absolută să primească funcţiuni 
publice.

Apoi d-lor, dacă doi eubprefecţl vă fac 
ac.leaş! declaraţiunl, nn înţelegeţi d.-voa
stră că şi d. Hristoforeanu poate să aibă 
oamenii săi să cânte pretexte ca să arate 
că alegerea a fost liberă şi că arătările a- 
celor doul subprefecţi nn sunt esacte, şi 
eă intrebuinţeze in susţinerea lor para
doxul că omnI entare este al cutăruia?

Apoi ce fel d-lor?
D. RSdnIescu, primarul ac-la care este 

espresiunea alegătorilor, reprezentantul tu
telor alegătorilor eete omul d-luî Plagino? 
Apoi, nu vedeţi că prin aceasta faceţi o 
prea mare onoare d-luî Plagino crezănd 
asemenea lucruri?

Apoi nn vedeţi d.-v. că sunt 32 de ale
gători fie primari, fie cetăţeni, cari con
testă alegerea aceasta, şi cari afirmă că pre- 
feotnl ’i-a chemat acasă şi le-a zis că vo
ieşte să voteze pentrn d. cutare. Apoi d-lor, 
un asemenea esempln nu a’a văzut nici snb 
regimul trecut. Am văzut depeşl ale pre
fecţilor şi subprefdcţilor, in dosarele comi- 
eiunel de aouzaţiune formate de Cameră, 
care erai! mal puţin grave decăt aceasta 
şi pentru care regimul trecut s’a dat in 
judecată de către reprezentaţia nea naţio
nală, am văzut, d-lor, in tot raportai a- 
cela, oare este o operă remarcabilă a d-lni 
Mieail, acte mal puţin compromiţătoare 
decăt aceste in care se zicea că prefecţii 
afi iugerat direct in alegeri şi pentru oare 
guvernul căzut a fost dat in judecată de 
două treimi a reprezentaţi unei naţionale, 
EU crez şi am deplină convicţiune că gu
vernul actual n’a voit eă ingereze in ale
geri şi a voit deplina libertate, de bună 
credinţă in alegeri, noi nn admitem ca 
prefecţi! ee comită in alegeri asemenea pă
cate. (intrerupţiun!) d-lor, această cestiune 
a făcut' prea mult agomot in ţară, şi este 
prea importantă ca să nu vă daU toate lă
muririle pe oaze le veţi pretinde in această 
privinţă. După acestea d. Giani prefectul

de Rămnion-SSrat orezăndu-se ultragiat, 
safi calomniat, intentează o acţiona pu
blică d-lui Plagino şi’ I chinină înaintea 
instanţelor judecătoreşti, şi pane pe gnver- 
nul acela care ştia că d. Plagino este omul 
demn de toată stima lui, ia bana sa cre
dinţă, şi crezând in buna credinţă a pre
fectului sâfi pane in jadecată pe d. Pla
gino, dar ce ee întâmplă? Tribunalul ju 
decă pe d. Plagino şi’ l achită, şi ar fi oţios 
a vâ ocapa timpul intr’ un mod inutil ci- 
tindn-vâ toate consideratele acei tei sen
tinţe precum şi toate argumentele c;re 
le-afi invocat apărătorii d-'ni Plagino in 
instanţă. Ce resultă din toate aceste ? Re
snltă că d. Plagino a probat înaintea ju
stiţiei că d. Geani s’a amestecat in alegeri, 
CS a esercitat presiuni in alegeri. Că a 
forţat conştiinţa opininntl poblice in ale
geri ; nnnl din considsrantele tribunalului, 
care achita pe d. Plagino, eete conceput 
in următorii termeni;

înainte de a vă citi vă atrag atenţiunea 
d-voastră ca eă v.deţl că aci e cestiune de 
nn ordin dat de prefect, şi nn ştii! cum 
prefectul poate eă dea ordin ca să ee ur
mărească uu cetăţean, dar vom trece asu
pra acelui punct, (citeşte) Considerând că 
chiar dacă s’ur interpreta intr’ un sens 
mal larg etc. (pănă la : Ci mal alea ca eă 
sa retragă dela faptul de ingerinţă in ale
geri, la caz cănd acest fapt s’nr urmări) 
fac omagiale mele jaetiţiei pentrn inde
pendenţa cea dovedit ia această cestiune, 
fac omagiele mele guvernului pentru că a 
respectat merita1 jaetiţiei. Va eă zică tri-' 
banalul constată că a fost ingerinţă in a- 
legeri fapt pedepsit de legea electorală, şi 
că d. Plagino ca să evite această respon
sabilitate ’şî-a dat demisinnea, oa să nn 
devină solidar de acest fapt de ingerinţă, 
iată ce probează justiţia.

Acum dacă unii din d-voastră vorbesc 
de minoritate, vor voi să interprete sen
tinţa tribunalului cum afi interpretat zia
rele din opoeiţiune >Râsboiul* şi altele in
terpretări pe cari noi nu le considerăm 
aci, este altă cestiune, dar efi cred că ao- 
tele justiţiei tr< b ie aă fie luate aşa cum sunt 
scrise şi Cum trebue eă fie interpretate 
după spiritul lor, şi că actele care să pro
duc înaintea Corpurilor Legiuitoare, tre
bue eă fie inţeleee aşa cum ae produc ele 
in spiritul şi intenţinnea lor.

Dacă d-voastră, dăpă acte positive: de- 
claraţinnea d-lnl Plagino şi a d-lui Zam- 
fireecu, in contra cărora nu s’a alegat alt 
C3-va decăt oă d. Plagino era amator de 
prefectură şi că d. Zamfirescu era omul 
d-lui Plagino, ceea ce chiar cn depeşa d-luî 
prim-ministru am probat că nu este eeact, 
nu pnteţl face alt decăt dacă na eă inva
lidaţi această alegere dcamnă de invalidat 
sub ţoata punctările de vedere, dar să pri
miţi conciusinnile comisinniî.

(Va arma).

C R O N I C A

Virtute militar^.— Prin inalt decret Dom
nesc, s’a acordat dreptnl de a pnrta me
dalia (Virtute militară* oficierilor şi gra
delor inferioare ce nrmează, pe cari, on o- 
cazinnea inspecţiei! 'făcută spitalelor din 
Craiova de către M. S. R. Domnnl, '1 afi 
găsit in căutarea, in nrma rănilor primite 
pe cămpul de lnptă :

Medalia de aur.
D-luî locotenent Paladi loan, din regi- 

mentul 4 de linie.

Medalia de argint.

Caporalului Marin loan, din regimental 
4 de linie.

Soldaţilor Dojan Tema şi Proca Dumi
tru, din regimental 4 de linie*

Soldaţilor Basarab Dumitru şi Michă- 
escu Vasile, din regimentul 2 de dorobanţi.

Soldatnlni Simion Niţii, din regimentul 
1 de linie.

Soldaţilor Pricop Irimia, Plueraru Stan, 
Grigore Tudor, Stefan Gbrietea, P iriito 
Marin şi Joiţa Nicolae, din regimentul 9 
de dorobanţi.

Soldaţilor Voinea loan, Mateifi Marin , 
Bălăci Radu , Ştefan Năataee , Adaraescn 
Iosif, Andreeson M irin , Mar dare Preda, 
Bora Dumitra, Mitică Dumitra, Drăgan 
Sanda, Vulpi Dinei!, Spenianu Toader, Bă- 
doin Gbiţă, Goanţă Constantin şi Angleşu 
Constantin, din regimental 4 de linie.

Soldaţilor Aldea George şi Purcărea Ilie 
din regimental 7 de linie.

Soldatnlni Popovic! Ilie, din regimentul 
8 de linie.

Soldatnlni Voietrie Nicolae, din regi
mental 11 de dorobanţi.

Soldatnlni George loan, din batalionul 
1 de vânători.

Soldatului Costache Ilie , din regimen
tul 3 de artilierie.

Soldatului Marian Dumitra, din r*gi- 
mentnl 14 de dorobanţi.

Soldatnlni Dnmitro Todor, din regimen- 
mentnl 1 de artilerie.

Soldaţilor Păun Păun, Popescu Alexan
dru, Birbn Constantin, Vişan George fi 
Toader Alean, din regimentul 6 de linie.

Asemenea e’a acordat dreptul de a pnrta 
medalia »Virtute militară gradelor infe
rioare din regimentul 10 de dorobanţi, 
pentrn cnrajul cn cari e'afi distins in tot 
timpnl campaniei:

Sergenţilor-majorl Grigorifi Nicolae ş 
Piţigoiu Stan.

Sergenţilor Cucolea Eracle, Gagea Ge- 
orge, Căniţă Ioao, Neaga Tador, Robeeca 
Pavel, Corbea Nicolae, Pogon Ioan, D îmi- 
Ireecn Ioan, Viad Semoilă, ;Zarimbă Con
stantin, Voicn Dumitru, M.molarhe Ioan', 
Bejenarn Vasile, Moiee Costache, Constan- 
t inet.cn Ioan, Cioflitn Manolache şi Rnilea- 
nn Rada.

Caporalilor Marin Iordache, Bercncifi
Ioan, Speriatu Nicolae, Marinescn Coata- 

che, Pelin Tănase, Vasilache G iv r i l , Bo- 
rnngiuc Toader, Michaifi Constantin yi 8a- 
va Toader.

Soldaţilor, Meleoifi Alexandra , Petre 
Gtorge, Drăgan Alexandra şi Gărleana 
Michail.

Asemenea s’a acordat dreptul de a pnrta 
medalia »Virtute militară* gradelor infe
rioare din regimentul 4 de dorobanţi, pen
tru curajul ce afi desvoltat in laptele la 
cari a luat parte regimentul lor şi in cari 
afi fost răniţi:

Soldaţilor Petcn Vasile, Enache Ioan , 
Radu Stoica Ilie, Dumitra Ilie, Constantin 
Mitache, Ioan Ianacbe, CXrstinoin Ghe- 
orghe, Andronic Dumitru, Popa Toader I. 
Vasile Domitru, Mirieă Dumitru, Ioan Du- 
mitrace Tănase, Rada Stan, Pislarn Ioan, 
Manteanu Ioan, Ursaehe Stan, Zidaro Ioan. 
Busuioc Rada, Ghiţă Bratn; Iran Anghel, 
Statuate Ioan, Scăntee George , Ivan I l ie , 
Călin Constantin, Năstaee Năstase, Nicn- 
ţă Constantin, Mitrea Dobre III, Drăgoifi 
Stoica, Pantilie Ghiţă, Nedelcu Nedelon 
şi Dnmitro Moaea.j

BIBLIOGRAFIE

Q .  S i O l l .  —  Operile principelui 
Conlemir, tipărite de soc;etatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brănco- 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de un glosariă. Preţnl 3 1. n.

A eţit de sub tipar ; Igieilil sin
gurul manual elaborat conform pro 
gramel oficiale pentru şcoaleie se
cundare. De vânzare la librăriele 
din Bucureşti şi Craiova.

NB. Această carte este de reco
mandat şi familielor.

Irimia QircA* — Gramatica km- 
bel Române.

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

ConsideraţinnY asupra paneumaticel 
copil de C. G. N lca , dr. in med. şi 
chirnrg. Broşură in 55 pagine. Bncnreştl. 
1878 tipogr. Thiel & Weiss.

Preţul un leu noii.

Dr. Barba Constantinescu, —
Lim ba şt literatura ţiganilor din R o 
mânia.

Enrico Croce* — L a  Romanţa 
davanti a lt Europa. Firenze 1878. 
Broşură 8o mare 50 pagine.

Mărie Nizet.—Romtiniu— Poisus  
roumennes. —  Volum de lux, ediţie 
medievală, tipărită la Bruxelles.

Pentru completarea volumului I a 
acestei Anatomii, mal mijlocind in- 
tărziere cu publicaţiunea intrege- 
Miologil, 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 îşi vor fi procurat această 
mare parte din volumul I, a şi-Ifi 
completa prin restul Miologie!, inda- 
tă-ce va lua sfârşit publicaţiunea el.

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



; Mult« perpone dimineţa sculando-i», se 
plâng de o mare genă in bronehe, de un 
fel de nSdnş, produs în gât, de flegme mal 
mult s«3 mal puţin gross. Pentrn a le scdte 
trebnesc eforte violente, cari adesea aduc 
tuse fi icneli; şi numai dupe mari silinţe, 
dupe o oră sdQ donS de neustâjupfir, se 
pot scăpa de tot ceea ce tmpedeca respi
raţia. A  indica remediul personelor cari 
sufer de de penibila afecţiune, este a le aduce 
un adevărat saricii! ; tot gudronul, atât 
de eficace iu t6te afeoţiunile broncbelor, 
trebueţte întrebuinţat f i  aci. Este de ajuns 
a înghiţi la fie-care mâncare două sâQ trei 
capsule ale lui Ouyot cu gudron pentru a 
obţine repede o buni stare pe care adesea 
aî fi cautat’o în zadar într’ nn mere număr 
de alte medicamente mai mult aâfi mal 
puciu complicate f i  costisitdre. D < opt aed 
noni ori din ijece, acest neastâmpăr din 
fie-ce diminejă dispare cu totul prin usa- 
giul mal prelungit al capsu'elor de gudron.

Trebueşte readus aminte c » fie-care flacon 
oonţiuând 60 oapsnle, acest mol de trata- | 
ment nu costă mai nimic: 10 sâfi 15 bani 
pe $1.

Acest product diu causa vindere! rele 
considerabile, a dat loc la nomerâse imita- 
ţiunt. D. Gnyot nu pute garanta de c it  
flacânele cari pârti semnitura sa impri
maţi iu trei colori.

Capsulele Gnyot se găsesc în România 
la mal tâte farmaciele.

Medalia Socictaţei Sciinţelor industriale la Paria. 

LIPSEASCĂ PERlT A LB lI

H l I t V M . I A
T I N C T 1J H Â  E S C K I . L Ï N T A  A  P B R I I . O R A I . B t I

a D. D1CQUEMARE, aîné
c h i m i s t  l a  R o u e n  (Francia)

Ea vapieaU numai de cat perii albii ai 
«m ig jţ jc a p u lu i ÿi ai barbei, fara necl un pericol

»

fara miros desagreabil, Ea este recu- 
BCQÜEMAW: noscuta superidra tutulor lincturelor in- 
n m  t rebuinţate pena asta ţ)i.
Depoail in principalele magasine de parftimerie.

La administraţia fieru lu i »Reeboiul* 
află de vendare :

D 1 C Ţ I O N A R I U L

LIMBEI ROMÂNE

de

I ii curênd vu es ! de sub t ip a r :

CALENDARUL

RESBOIULUI
PE ANUL 1879

Gd o mnltiDiB io Illnstratii.
PREŢUL 50 BANI

Comande se primesc de acum în 
ainte la Tipografia Th iel IVeiss.

Anunciurl vor găsi în acest calen
dar cea mal mare Întindere.

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

Ou preţul de L e ! no! 60 în loc. de 72.
Adm inistraţia.

M niin i i i i l  n m  illU îlf in T  

1NJEC ! IU N E

i i iiitn inm isM itirrrnrp

G K IM A U L T
CU

& C“

M A T I C O
G R IM A Ü L T  et O ,  pharm acifti

8,  R U B  V I V I E N N E ,  P A R I S

Exolusivmente preparata cu foiile Matlcoului 
din Peruvia, acostă injeejiune, şi au căştigatu in 
putiuu anni uâ reputatiune uni versallâ. Ea cura- 
riseşce in pu(inu timpu sculamentele celle mai 
rebelle.

Deposita in principalele PA im u cil

Q A S T H M E

C I G A R E T T E  I N D I E N N E
f j

CU C ANN ABIS  —  IN DIC A

De GB TM AULT A C‘% pharmacist! la Paris

Este d'ajjunsû d’a aspira fumulü ClgaretelorO cu Cannabis indica, pentru a face se dis* 
pare ssthmulü celù mai violeotü. tusses nervàssi, rSyuşeala, stingerea roceï, 

nevralgiile faciale, insomnia |i pentru combatterea phlhisicl laryngea, şi toate affecţiuntie 
càtlorrt respiralore. — Pie cars cigaretti p ó rti semnătura GRIMAÜLT A C*

Deposilü in principalele Pharmacii.

INJECTION higienică, infailibilă 
preservativS. Singu
ră vindecatóre fără 
a-i adanganimic. Să

găseste în t6te larmaciile din Univers şi la Paris la JULE3 FERRE, farmacist 
No. 120 Strada Richelieu, snccessor a lui B ron ; la BucurescI la d-nn J. W . 
ZuRNER, farmacist.

MERSUL T R E N U R I L O R
PE LINIA

B U C U R E S C I - G I U R G I U  (S m â rd a )
V a la b il  de l a  ' î octoI bmp!6 1878 pa n a  la  noi Disposera

BUCUBE8CÏ-6IURG1Ü G IU KG IC -B U C U RE SC I

Tr. No. I 
DiminAţa

Buenresc! . . Plecare 9 15
Jilava .............................. 9 27
Slnteştî (H alta) . . . 9 33
"V idra ...............................9 43
Grădişte (Halta) . . . 9 62 

. Sosire 10 01 

. Plecare 10 11
Bănăsa...........................10 39
F r ă ţ e ş t i .......................10 58

G,̂ tt: : :  lîSL 11 \l
Smărda . . . Sosire 11 35 

AmiaŞi-Şi

Comana

Tr. Ne. 3 
84ra 

5 05 
5 17 
5 23 
5 33 
5 42
5 51
6 01 
0 29
6 49
7 05 
Sérs

Comana

Smărda . . . Plecare

o « " * «  : : ; ! £ .  r s r
F ră ţe ş t i .........................9 16
Băndsa......................9 39

Sosire 10 03 
Plecare 10 13 

Grădişte (Halta) . 10 18
V id r a ........................... 10 31
Slnteştî (H alta ) . . 10 39
J i l a v a ................. -, 10 48
Bncnresc! . . . . . 11 05

DiminAţa

Tr. Ns. 2 Tr. No. 4 
Dup-amAŞ f
4 37 
4 45
4 55
5 06 
5 29
5 53
6 03 
6 03 
(5 21 
6 29 
0 39 
6 55
Sérs

L E G  i  
A. CU LINIA DE NORD.

I. Trenul No. 4 : Cu trennl accele
rat No. 1, la ora 8 f i  15 minute, săra 
la Brăila-Galatz, Roman, lassy-Sucăva,
Viena, Berlin, Paris, Petersburg.

II . Trennl No. 1: Ca trennl accele-
rat No. 2, caresosesce din Viena, Lem
berg, Sucăva, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 f i  30 minute dimiuăţa.

I I I .  Trenul No. 3: Cu trenul No. 6 
de călători care sosesce din Galaţi fi 
Brăila la ora 4 şi 30 m inate, dapă 
amă<j8-<Ji.

T U E I
B. CU VAPOARE DANUBIENE la GIURGIU

Ou Voptrre de poeţi la Giurgiu.
1) Sosind la Ginrgiii din sus: Lnnl, 

Miercuri şi Vineri, cn Trenul No. 4.
2) Plecând de la Ginrgiii în jos Luni, 

Meircnr! şi V ineri cn Trenul No. 1.
3) Plecând de la GinrgiQ în sus: Marţ!. 

Vineri şi Duminică cn Trennl No. 1.
4) Sosind la Ginrgiii din jos Marţi, 

Vineri şi Duminecă cu Trennl No. 4.

NB. La gara Filartt se venă bilete 
pentru vapóre, pentru tote staţiunile in sus 
până la Viena şi in jos până la Chilia.

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION
a .  A d a m

à Paris, 2 Carrefour de la Croix Rouge. 2-
I l  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 les voyageurs à visiter l’ exposition et les curiosités de Paris. On 
parle français, allemand, russe et polonais.'

In  Ubrăria Socec & Comp.

spre vêntjare :

R a d u  B t i z e n c
safi

HAN TÀTARUL
Un volum în S °, preţul 2 le i noi.

Bibliotheca poporului român 

C O L i E C T I U N  J
de

POESI I  VECHI
Volumul I, Conţine 216 feţe. 

B A N I  50 E X E M P L A R I U L  

De vendare la tote Librăriele din ţâră

a l m Y n a h
AMERICAN

sistem nod

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

Librăria Socec & Comp.

Seconde série. — No. 2.
De venejare la chioşcuri. la toţi 

debitanţl de <Jiare şi la Tipogrofia  
Th iel â f Weiss In BucurescI.

Preţul 50 bani,

Deposit in BucurescI la D-nil Ovessa,' Biasdörfer, 
Bruss, Schmettau, Dimbovicl, ZOrner.

SPECIALITATE 

COKS! reni PI villilli
M ADA M E LUCIE

KxeculÂ o r i-ce commanda ds 
corselurî pe mSsură cu preciuril« 
cele maT moderate, asemenea mal 
príimesce ori-ce reparaţi une de 
coree tu rT precum fl spălatul ca 
din nofi.

priaSe priimescu commande 
poştă trinieţănd mătura.

Corset cuirase©, Corset ortho- 
Oui ia Aaaaiii oedic şi Corecturi pentru Coiul.

Strada Academiei No. 25 lingă Raşca.

Lecţiunî de Dans
Sub-serauatul are ouóre a se recomanda 

Onor. Pnblio că dă lecţinnl în case partí 
calare, preenm şi la Domiciliul meii Hotel 
Fieschi, camera No. 39, cn o metodă fórtu 
lesniciósu. Se primesc deosebit persóne.

M. C. Sehamagyy 
Profesor de dans.

M .

MAI MULTE MU DE 
SACI

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

o pereche
case cn 

locul lor, 
situate în 

Strada
Romană No. 63 bis, Suburbia Preoupeţî- 
NoI. Doritorii de ale cumpăra se pot adresa 
la proprietar lor ce locuesoe întrânsele.

(îr i

O -  L .  O  S  A .  H  I  T J .
După Însărcinarea dată ca

Societatea Academică Română

MAGASINUL DE LINGEK1E DIN VIENA
Calea Victoriei (Mogoşâi), Palatul „Dacia* (a  doua prăvălie de la coiful Lipscani#.) I

DESFACERE TOTALI |
cu mare scădere de predu

din causa cramaflirai celei nari ale marfnrilor.j
Cele mal nuol şi cele mal moderne 

P R E O U  Ts/L
Fuste, Capóte şi Costumări de flanelă, Camisóne, Ciorapi, Glletce, I 
B rotó (le, de lână şl de bumbac, Plapăml de flanelă, Camisóne, Pantaloni I I  • 
şi fuste de P iquet de ¿m ă, Hăinuţe de copil, mantale de pióle de flanelă, ji

L IM E M E  PENTRU BĂRBAŢI, LAME ŞI COPII
Alegerea cea mal bogată şi mare pentru t<5to clasele Societăţii.

OLANDA, CHIFFON şi MÂDAPOLAM
in tâte lăţimile, In bucăţi întregi |i jumătăţi, provenind din fabricele cele mal renu

mite ds Boemi a (Bumburg), Belgia, Olanda, Francia şi Englitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PR0SÓPE ŞI BATISTE
d* ori-ce calitate fi mărim0, batiste francase de lind, batiste brodate fi de dan

tele, batiste colorate etc. etc.

GOLIRE 81 HiNCHITI PENTRU BARBATI 81 DAME
de oil-ce fason modern, de ori-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichas de den tele 

CORSETTE DE FRANCIA ŞI Ge RMHANIA, ROBES DE CHAMBRES,
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.
Ori-ce comandă in ramurile Ungeriel şi broderiei se primesce şi se va 

esecuta prompt în atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURINT F1CSAT
Fuste de flanelă franceeă dif. col. a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lână „ ,  , 1.50, 2, 2.60, 3.60 şi 4.50.
Flanele de bnmb&c 1.50, 8.75, 6, 7.
Flanele de Ifină 5, 6, 8, 12.
Brobóde de lână fină frâne! 3.50, 5, 7.50, 9.50.
Plapumă de ifinft cnrată 18 pănă la 45 fr.
Hăinnţe de flanelă flnă 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnrn dame, de flanelă a fr. 8 50, 14, 28, 38.
Camisóne de piquet de érnâ a fr. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piqnet de érnâ a fr. 4. 6, 8.25.
Foste de piqnet de érnâ a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costo me peotro dame, de flanelă franceeă a fr. 32, 41, 58 şi 72. 
Mantale de plóie de l6nă fină a fr. 30, 38, 48, 65.
Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. 5, 6, şi 7.

Cămăşi bărbătesc!, co pept, gnlere şi mánchete de Olandă (şi fără 
gulere) a fr. 7, 8, 9.50.

Cămăşi de Olanda fină a fr. 8, 10 şi 15.
Cămăşi de Oxford Englesescl color, g .irao’ ate a fr. 4, 6 8.50. 
Cămăşi pentru dame, de Chiffon co garnituri şi brod&rie a fr. 4 ,5 ,6 ,7 .50.
Cămăşi pentru dame, de 

<9 7.50 8.50, şi 10.50.
Olandă simple şi co broderie a fr. 5.50.

Cămăşi pentrn dame de ulandă cn 
fr. 12, 15, 18, 23.

broderii séfl cn dantelă fină. a

Cămăşi de nópte de dame séü de bărbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi 17.
Camisóne simple garnisite a fr. 3.50. 4.50 şi 5.50. 
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 17.
Pantaloni 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.
Pantalon! pentrn dame, de Olandă fină cn broderie séü dentele a fr. 

7.50, 8.50, 10.50, şi 12. ____________
Foste de Costóme co plise a fr. 4.60, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Foste Costume cn broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9,11.50,15. 
Foste co şlep cn plise, co broderie şi cn dentele a fr. 8.50, 11,15, 18, 26.

Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.
6 Gnlere bărbătesc! calitate bună ln 4 iţe a fr. 3 şi 4.__________
6 Manchete calitatea I-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50^______________
6 Gnlere de dame diferite fasdne 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 lină adevărată cn tivul lat a fr. 7.60, 9.50 şi 14. 
6 Batiste de lină cn litere brodate fin a fr. 16, 18 şi 22.

Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4.
6 Batiste colorate tivite, calitate solida a fr. 3, 4 şi 5.50.
6 Batiste de Olandă, tivite şi co margini colorate a fr. 5, 7 şi 9.
Fiţe de mese de Olandă albe de 6 persóne a fr. 5.50, 7 şi 8.50.
Feţe de mese de Olandă albe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34
Feţe de mese de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36, 48, 56.
Feţe de mese de Olanda damast 24 persóne a fr. 33, 54, 69, 75.
6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 6. 6, 7 şi 8.50.
6 Şervete de Olandă damast a fr. 7.50, 9, 11 şi 15.
6 Şervete de ceaitt a fr. 2.50, 4 şi 5.50.
6 Prosópe de aţă cnrată a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10 50. 
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.
1 Bucată de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.
1 Bucată de Olandă Bnmbnrg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90
1 Bucată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.

Bocată de Olandă de Bnmbarg 3 coţi de lat, 21 coţi de long 
a fr. 85, 48 şi 63.

1 Bocată de Chiffon franţosesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
1 Bocată de percail franţosesc de 45 coţi a fr. 23, 28, 34 şi 42. 
1 Bucată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33.
Mal m ulta de 1000 o o tî resturi de pftnzS, Chlfon, O x fo r d  şi P ic h e t fit oupfine de 5, 8 , 8 ,10 şl 15 
ooţî, ee vin d e  mai ale a fórte eftin, Ira â  numai p â n i când se v a  sfTrşi depoeitul acestora.

Magastnul de lingerie din Viena
Cnloa Victoria!, Palatal »D acii*, ( i  doua pri< ilia  du la colţul Lipscanial).

Tipografia, Thiel, A Weiss Palatal „D u la * . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L


