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I de Bncrrresol, 5 decembre, 
irale . ,  ,  . q ,  , j.01 *101
omeniale . . . .  IOS'/i 
iinciar rural . . 95'fi

urban . . 96
uunieipal al Capit 17
l’e n s il .................... 09
li ci .............................. 185
»mânia . . .  • • 190 
I unici pal cu premii 25
tomâaâ...............

13 Inel ....................
61'Ji

99 74 
25 15 
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Cursul de Vioua, 16 decembre 
Renta ungară tn aur . . . .  84 85 
Bonuri ie teaaur ung-, Iern ii. 114 80 

94*|» .  ,  ,  II .  78 75
— Impru ‘u tul austr, In hilrtie . 61 50
— I . .  > arg in t . 62 70

R e n ta  a u s t r i a c ă  In a u r  . . .  72 55
— I Lose din 1866................................113 —
— I Acţiunile b&ncol naţionale . 788 —
— j .  .  austr. de credit . 229 75
— .  „ ungare > 212 25

Argint . . . . . . . . . . .  100 —
— | Ducatul . ..................................  5 57
<- i Napoleonul . . . . . . . . .  9 34
— I 100 mitrei g e rm a n e ................... 57 70

Cursul de Berlin, 16 decembre 
Acţiunile C&ilor ferate române. 84 30 
Obligaţiunile române 6»/« . . 83 — 
Priorităţile 0. fer. rom. &>/* 86 10 
împrumutul Oppcnheitn . . . 102 —
Napoleonul.............................  16 17
Viena, termen lu n g .................— —
Parii ,  scurt . . . .  80 95

C alendarul (Jilei 
Miercuri, g Decembre 
Patronal silei : Sf. Nicolae.
Râsâritul soarelu i: 7 ore 34 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 32 min. 
Vasele lun e l: Prim cusrt

P L E O A  B E A  r " R . E 2K T T T  B I L . O R
Uncnreeol Suceava 

Buouretcl . . . . 8.15 n 10.—
Ploescl . . ; . . 9.50 n 12.00
B r â i l a .............. 1.53 n 5.45
Tecuci 0 .............. 4.38 n
R o m a n ..................... 9.05 d
8 uoeava,sosire . .12.03 j

Baonreec—Vereiorova 
Bucuresel . . . . . .  7.40 <
P i t e ş t i ......................... 10.18 <

8noenrn—(.ocăresc!

15 d 
..O.) 
.45 4 
65 n

Slatina . . . .  
Craiova . . . .  
Vôrciorova, sosire

12.31*. 
2.20 
6. -  1

40d

30 n 
»5$

Suoiava . . . . 6.11 d 6.46
R im a n .................  8.45 4 1230
T e c u c i................. 12.30 n 5.10
B râ ila . . . . .  3.08 n 8.10
Ploescl....................7.1a d
Bucuresel sosire 8.3o <¡

Vereiorova—Bncnresc
Vereiorova ......................... 11.25
Craiova ..............................3.—
S la tin a .................................. 4.45
P ite ş ti.................................... 7.03
Bucuresel, sosire . . . .  9.20 .

3.68 <J 
1.45 ■}
1.30 4

.80 
30 
4)8 
.20 <

D ncnrcscl— Glnrgln 
B ueurescl.. . . . . . .  9.16 d
Giurgiu, sosire . . . . .  11.35 Ş

G iurgiu—Bnctireael 
| Giurgiu . . . . . . . . .  9.05 d
| Bucuresel, sosire . . . 11.0 6 j

G a la |l—B ărboşi
I G a la ţ i ....................1.20 n 8 26 d
| Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— 4

B ărboşi—G alaţi 
Bărboşi . . . . .  2.55 o 6.25 n 
G alaţi, sosire . . .  3,30 n 7— n.

5.05 4
7.06 u

4.56 d 
6.65 n

7.30 n 
8.06 n

7.26n
8. - n

ş e p e ş i  t e l e g r a f ic e

f  A L E . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)

ciul dela 1G decemvrie, 8 ore seara.
Lahora, 16 decemvre. 

ierului Roberts, care înaintase pun» 
Petoarea Satargardan, s’a întors la 
ş lui dela Kurvum. Generalul Browne 
Laxa spre Gelalabad. Locuitorii din 
1 coprinsnrl primesc cn multă ami- 
I rupele anglo-indiane.

Londra 16 decemvre.
! întăresc sgomotele des;ire o nouă 
juţie de intervenire intre Englitera 
6rcis.

(17 decern. 9 ore dirain).

Odesa, 16 decemvre. 
licu comercială a O dese! a rostit li- 
ţtea el.

Londra, 16 decembre.
[Norlhcote, cancelarii! al tezaurulnl, 
nte încheierea unei convenţii nouă in- 
iglitera şi Tarcia şi tot odată ştirea, 
[avut loc consfătuiri intre reprezentanţi 
br două puteri in privirea insulei Cipru, 
stul englez a renunţat dea cere un 
pentru victimele insurecţinnil din 

I Rhodope.
Pesta, 16 decemvrie. 

Segaţiunea ungurească a aderat la ho
gi delegaţiuniî austriaca, care consistă 
a nu Bcorda ctle două credite, da

le la cumpărarea de cal pentru că- 
I de infanterie ţi la construcţia unul 
Monitor. Cele două delegaţi uni aO 
hotarir.a lori conformăndn-se nua al- 
Delegaţiunile se vor amăna astă-seară. 
vernnl a prazentat Camerei nngnre- 
n proioct relativ la anexiunea Spiţei.

BUCUREŞTI
M arţi, & (17) decem bre.

orespondenţele ziarelor străine 
pe flecare zi nişte date foarte 

fresante asupra crizei şi prefa- 
' l  ministeriale, ce s’a petrecat in 

le trecute la Constanţinopol, din* 
j cari culegem pe cele mal in* 
{ nate.

’ostul mare vizir Savfet-paşa a 
>1 nici mal mult nici mal puţin 
d amăgit. Dânsul, in urma ne- 

iegeril sale cu Sultanul in pri- 
a  cestiunil graniţelor greceşti, 
iştepta să cază, insă nu ştia de 
e are să’I vie lovitura, şi nu 
lea in orice caz, că are să fie 
t aşa de fără veste. Se ştie că 
ntrarea lui in minister, Savfet 

p ia pusese ca o condiţie neapărată 
a intrării sale, isgonirea lui Said* 
ţ a din Constantinopol. Acum Said 

întorcea in capitală, insă Savfet 
crezu că chiar Sultanul să’l fi 
hemat. şi ceru suveranului să& 

no& isgonirea acelui om. In 
nul căderii sale, fostul mare 
ir dete un prănz in onoarea 
listrulul Romăuiel Ia Constanti
ni, d. D. Brătiann; intre invi* 
i se afla şi Hairedin-paşa. A

doua zi apoi, ministerul fu resturnat 
împreună ou marele vizir, şi Haire- 
din luă locul lui Savfet. Miniştrii 
căzuţi nici n’aft fost vestiţi mal di
nainte despre căderea lor, ci aâ ci
t i t  ca toată lumea profană, intr’un 
lârzifi, hatul împărătesc, prin care 
el erafi destituiţi.

In cercurile politice apusene e- 
xistă oarecare încredere pentru noul 
vizir. Ilairedin paşa este partizan al 
reformelor, dânsul a publicat, in a- 
nul 1868, in limba franceză şi in 
cea arabă, o importantă scriere asu
pra unor «reforme neapărate state
lor musulmane*, in care a vorbit 
cu un spirit foarte liberal şi totuşi 
nelipsit de judecată. Cu toate astea, 
zic unii pesimişti, după ce şl-a pu
blicat interesanta lucrare, numai 
decăt Hairedin-paşa a fost chemat 
in capul administraţiei unei ţâri 
musulmane, adică ântâiâ-m inistru 
al beiului de Tunis, şi n’a pus deloc 
in practică frumoasele principii pre
dicate prin publicaţia lui despre re
forme ; din potrivă, administraţia lui 
a lăsat amintiri şi urme nu prea fa
vorabile pentru reputaţia unul mi
nistru.

Preschimbări a ministerială,— care 
se poate prea bine numi o revolu
ţie de palat, ceea ce de aminterl 
nu’I vr’un lacra minunat in Turcia 
— a produs, ca niciodată, o mare 
mirare in public. E adevâr&t că po
porul turcesc, ingrijat acum de re
pararea stricăciunilor şi mizeriilor 
pricinuite de rSsb jifi, nu se prea 
găndeşte la politică; insă in cercă
rile mal înalte domneşte o preocu
pare serioasă de cele intămplăte şi 
o completă lipsă de incredere in 
noul minister şi in marele vizir.

Din punctul de vedere al politi
cii din afară, noul minister ce schim
bare ar putea face f Fostul mare- 
vizir Savfet-paşa ajunsese aproape 
la deplină înţelegere cu Austria pre
cum şi cu Rusia. Convenţia austro- 
turcească era aproape de iscălire şi 
saDgeacul Novi-Bazarulul era să fie 
ocupat mixt de turci şi de austriac!; 
asemenea şi tractatul cu Rusia era 
gata să se iscălească.

Care să fie acum spiritul şi in
tenţiile noului cabinet? De sigur 
Hairedin nu este om fără minte, şi 
nu ar putea nicicând ca atare să 
aibă vre-o veleitate de resistenţă, 
care ar fi nefolositoare şi primej
dioasă chiar. Unii insă cred că schim
barea ministerială s’ar fi făcat in 
favorul şi prin inriurirea ascunsă a 
EngliterlI. In ajunul preschimbării, 
se zice că Sir Layard, ambasadorul 
englez, a stat doâ ceasuri şi m ii 
bine de vorbă cn Said-paşa, şi cănd 
âl acuză unii pe acesta că ar fi ru
sofil, el protestează din toate pute

rile.* Alţii iar cred că Said-paşa ar 
fi in adevăr prieten al Rusiei, căci 
este vorba despre un noft proiect de 
drum de fer prin Asia, in capul că
rei întreprinderi ar fi stănd nişte 
finanţiarl ruşi, şi Said-paşa se vor
beşte că patronează acest proiect.

Oricum ar fi, situaţia împărăţiei 
otomane in urma resboiulul şi trac 
tatului ce a sfâşiat-o in bucăţi, nu 
se poate îndrepta prin preschimbări 
ministeriale necontenite, şi orice s’ar 
zice, Savfet-paşa era intru cătva ade
văratul vizir ce trebuia Turciei, un 
diplomat foarte inteligent şi bun 
patriot.

IDI3ST A F A R A .

Vestisem in tr’alt rând hotărirea, 
luată de comisia europeană de de
limitare intre Bulgaria şi Dobrogea. 
Guvernul romăn o făcuse se observe, 
că linia de demarcare cată să fie 
la optsute de coţi englezeşti (yard) 
depărtate de cele mal înaintate in 
tăriturl ale Silistirel, pentru că mal 
incolo mlâştinele insulelor dunărene 
fac cu neputinţă stabilirea unei co
municaţii cu Dobrogea. Comisia a 
hotărit cu unanimitate, afară de 
comisarul Rusiei, care a avut ose
bita părere, cum că printr-o apro
piere a tă t de mare a liniei de de
marcaţie s’ar zădărnici puterea de
finitivă a cetăţii Silistria. Dar în
tâmpinarea aceasta a delegatului 
rus era lesne de răsturnat, de vreme 
ce tractatul de la Berlin stabileşte, 
ca zidurile cetăţilor de pe malul 
drept al Dunării să fie dărămate, 
iu căt numai poate fi vorba de-o 
tărie defensivă a cetăţii, de vreme 
ce s’a hotărit in mod absolut, ca 
ea să nu aibă de fel o asemenea 
tărie. Se vede insă, că nu to t asta 
e opinia ruşilor, căci el aü făcut 
propunerea, ca hotărirea comisiei 
europene şâ vie ăncă odată la des
batare intre ambasadorii din Cons
tan  tinopol. J

Se ştie asemenea, că această co
misie de delimitare şi a stipulat, 
inainte de a’şl începe lucrările, ca 
să ia hotărirl cn majeritate de vo
turi şl că aceste hotărirl să rărnăe 
definitive. De finiţi vi Latea lor e insă 
pusă in ceşti une prin cngetul ascuns 
al Rusiei, care se vede că voieşte 
să mănţie fortificaţii! ni le Silistrieî.

Trimiterea afacerii iuaintea am
basadorilor din Constantinopol in* 
timpină insă juste greutăţi. După 
«Times*, Germania ar Ii susţiind, 
că guvernul francez e cel care face 
objecţiunile cele mal tari. O aseme
nea procedură — ar fi zicând gu
vernul frcncez — e contrarie regu- 
lelor stabilite de comisie însăşi şi 
stipulaţiunilor limpezi ale tractatu-

lul, cari spun, cumcă hotărnicirea 
definitivă a liniei de demarcaţie să 
se stabilească de comisia de delim i
tare.

Guvernul austriac şi cel italian 
n’ab luat ăncă o atitudine ho 'ărită  
in tr’o direcţie ori in tr’alta, dar gata 
sunt de-a primi propunerea Rusiei, 
dacă vor primi-o şi celel’alte pu
teri.

In fine guvernul englez păzeşte 
aceeaşi linie de purtare, cn reserva 
insă. ca mal ăntăl să i se aducă a- 
minte Rusiei, cumcă comisarii tu tu 
ror celor-alte puteri aO fost uniţi 
in cestiunnea aceasta şi c’ar fi bine 
ca in pnnctnl acesta să cedeze.

Din partea Rusiei s’a obiectat, că 
trim iterea afacerii înaintea ambasa
dorilor s’a propus, pentru că ţarnl 
voeşte a face un amendament, care, 
după a sa părere, ar duce la un 
compromis. Acest amendament ar fi 
consistând in propunerea, ca graniţa 
să nu fie la 800, ci la 1200 de coţi 
englezeşti departe de intăriturile cele 

I mal înaintate ale Silistref. Vorba e 
dacă prin acest amendament nu se 
zădărniceşte scopul, pe care comisia 
l’a avut in vedere cănd a stabilit 
depărtarea de 800 de yarzl, adicî 
linia practicabilă de comunicaţie in 
tre Dobrogea şi România.

Prim irea iinpâratuliil Germa
nici in Berlin.

Din Potsdam se scrie câtrâ ziaru 
«des Debats* că serbătoarea rein- 
turnăril împăratului german la Ber 
lin va lăsa de sigur in memoria t a  
tulor o suvenire, ce tiu se va putea 
şterge aşa degrabă. In raport cu zi
lele înaintate ale lui decemvrie, vre
mea a fost in destul de bună la a- 
ceastâ sărbătoare naţională a capi
talei germane. Deşi cerul era inon- 
rat, insă n’a plouat, şi împăratul a 
putut intra in oraş in trăsură des
coperită.

In vederea primirii împăratului 
se făcuseră de mult pregătiri mari, 
a tâ t de câtrâ autorităţile comunale 
căt şi de câtrâ particulari. Astfel, 
din ajunul intrării împăratului, ora
şul semăna a o pădure de steaguri. 
Intre toate uliţele, cea mal strălu
cit împodobită era calea triumfală, 
ce merge dela gară până la pala
tul împărătesc. La intrare, adică pe 
piaţa ce se intinde înaintea debar
caderului dela Potsdam, se ridica un 
obelisc, copie fidelă după vestitul obe
lisc egiptean numit .acul Oleop&tri!*; 
de ambele părţi, până la poarta Bran- 
deburguluf, era ii înfipte catargurl in 
vârful cărora fălfâiaă toate steagu
rile statelor germ ane; din distanţă 
’n distanţă, se vedeaă ghirlande de 
flori şi lanţuri de frunze atirnate

peste uliţă, şi pe fiecare lanţ se ve 
deaă embleme de deosihite forme şi 
inscripţii patriotice şi religioase.

Toate edificiile publice şi private 
eraţi împodobite strălucit, iar mal 
ales ambasada Frânţii se deosebia 
mal ales prin originalitatea împo
dobirii sale cu tricolorul franţuzesc.

Mulţimea ce să grămădise la pa
radă de dimineaţă era peste doâ 
sute de mii de suflete. La fereşti, 
la uşi, in balcoane, pe copaci, pe 
acoperişurile caselor nu mal rămă
sese loc să arunci un ac.

Trenul împărătesc a in tra t in ga
ră la amiază. Miniştri şi alte înalte 
personaje dintre funcţionari eraţi 
adunaţi in tr’un salon de aştep ta re  
Aci intrând împăratul le adresă la 
fiecare grnp căte o cuvântare, in 
care ăşi rosti mulţumirea ce simte 
vezănd entusiasmul naţional, şi spe
ran ţa că naţia germană va şti să 
conjure primejdia ce ameninţă so
cietatea, adică va împiedica propă
şirea socialismului. împăratul a spus 
că e fericit de sângele ce i-a curs 
din rănile sale, de vreme ce a ten 
tatu l a slujit să deschiză ochii până 
şi celor mal optimişti asupra pri
mejdiei sociale.

In nrmă îm păratul suindn-se in 
trăsura sa descoperită, urm ată de 
trăsurile priuţiare, ajunse pe piaţa 
f  otsdamulul. d. von Madai, preziden
tul polieţiel, mergea in capul cor- 
tejului. Cănd cortejul a ajuns pe 
piaţă, veselia poporului a isbucnit 
d’odată. Toate gurile aclamară pe 
imperatul, toate mâinile ridicau ba
tistele şi pălăriile in sus, şi strigă
rile entasiaste nu se potoliră decât 
dupe ce împăratul in tră  in palat.

Aceste dovezi de afecţiune popu
lară aâ emoţionat pe îm păratul, care 
avea înfăţişarea sănătoasă şi vioae, 
aşa că toată lumea remăsese uimită.

Seara, sa  sfârşit sărbătoarea cn 
iluminaţie strălucită aşa cum nu s’a 
mal pomenit in Berlin. Purtarea mul
ţimii nenumărate ce atâtea ceasuri 
stetese grămădită pe uliţă, a fost 
mal presus de orice landă. Nicio în
tâmplare supărătoare nu s’a petre
cut, şi ordinea cea mal deplină a 
domnit.

După dispoziţiile luate de mal na- 
n te , regenţa prinţului impărâtesc 

s’a sfârşit chiar in zioa reintrării 
mpâratnlaif, care numai decăt a şi 

iscălit actele in puterea cărora a 
reluat cârma afacerilor. Toată lu 
mea germană in tr’un singur glas 
mărturiseşte cumcă moştenitorul tro 
nului german, a cărui persoană şi 
de aminterl e foarte simpatică tu 
tu lor, a dat dovezi de mari şi însem
nate aptitudini guvernamentale in 
vremea cât a înlocuit pe părintele 
săâ la cârma statului.

-**• a £&El a  - -  v



Reconfirmarea alegerilor comu
nale din Iaşi.

AQ treout trei săptămâni de când 
s'nil comunicat guvemulur central 
rezultatul alegerilor comunale ale 
oraşului Iaşi, şi ou toate acestea mi- 
nist-riul incă n’aă udat de cuviinţa, 
incă n’afl avut timpul de a se ocupa 
de aceste alegeri, de a se rosti in- 
t r ’un fel asupra rezultatului lor.

Se susţine eft preocupările politicei 
înalte, că interese de ordine supe- 
rioată, grija de a constitui cabinetul, 
aă impedecat pe atot puternicii zilei 
de-a pune la cale cestinnea alege
rilor din Iaşi.

Se poate că această împrejurare să 
fi fost intr'adevăr cauza care n’nâ 
permis primulnl ministru, ca să se 
găndească câteva minute, numai 
căteva minute măcar, şi la soarta 
disgraţiatulul oraş, aceasta in bătaie 
de joc numită a dona capitală a Ro
mâniei, care nu merită, ca, orTeăt 
ar fi de mari prevenţiunele ce-ar 
putea avea fraţii noştri de dincolo 
de Milcov in contra'!, să fie atăt de 
uitată şi de cu totul părăsită in voia 
fracţiunel, a acestui partid de ură, 
de prigonire şi de afaceri.

Dar dacă pănă acum inacţiunea 
guvernului foate avea in favoare-I 
oare cari circumstanţe atenuante, 
dacă Iaşii nedreptăţiţi, vecinie ur
gisiţi de toate regimurile, ar putea 
fi plecaţi de a ierta şi de astădată 
pe aceia cari i-afi amăgit cele mal 
legitime speranţe, cari i-afi sacrifi
cat cele mal intime iuterese; a- 
ceastft indulgenţă biue-voitoare nu 
mal poate avea loc de acum inainte, 
noi înşine nu o am putea manifesta 
fără să nu ne facem culpabili de o 
mare vină, de acea de a trăda in
teresele cele mal nemijlocite ale ce- 
tăţel noastre.

Intr’adevâr, guvernului actual nu I 
mal este permis să nu cunoască ma
rea nedreptate ce s’afi făcut Iaşilor 
de-a fi lăsaţi in prada unor oameni 
inepţi, ignoranţi, împătimiţi, a unor 
oameni cari nu se sfiesc de-a face 
din toate instituţiunile, din comună, 
din şcoală, din biserică, din aşezâ- 
mintele de binefacere, din justiţie 
chiar instrumente de prigonire şi de 
afaoerl, instrumente pi ntru realiza
rea scopurilor lor politice, pentru 
îndestularea ambiţiunilor celor rn.il 
nejustificate şi mal necumpătate.

Tinerii şi nevinovaţ.I miniştri, cari 
compun cabinetul actual, cunos • ca 
pacitatea, valoarea, calităţile şi a- 
pucăturile sectei car* de trei ani 
de zile aproape se află in fruntea 
Iaşilor şi a unei părţi din Moldova. 
Examineze in toată liniştea conştiin
ţei dacă este in interesnl ţâ re i, al 
partidului liberal, in acela chiar al 
bunel reputaţiunl de care el Be bu
cură ca să ingădue bătrânului prim- 
ministru de a mal incărca de fa
voarea sa pe nişte nuliăţl preten
ţioase, pe nişte oameni, cari prin

P A R T E A  L I T E R A RA

EPOCA FANARIOŢILOR
Documente istorice adunate de E. llurmutachi.

Tom. VI. 1700—1749 şi Tom. VII. 1750 — 1818.

Pe la sfărşitul veacului trecut se 
ivesc in Ardeal căţlva oameni iso- 
laţi, care urmează cu mult zel lu
crarea incepută de cronicarii din 
Moldova şi Muntenia. In vreme insă 
ce cronicari moldovenii scrieatt mal 
ales istoria Moldovei şi cel munteni 
pe aceea a Munteniei, scrutătorii 
istoriei din Ardeal incep să adune 
materialul pentru istoria întregului 
popor romăn.

Colecţia de documente istorice a 
reposatulul Eudoxie Hurmuzachi este 
o continuare a acestei lucrări şi fără 
indoială cea mal insemnată lucrare 
in veacul nostru. Această preţioasă 
colecţ;e a tost câştigată in profitul 
statului român prin iniţiativa d-lul 
Titu Maiorescu care pe când era mi
nistru de culte şi instrucţiune pu
blică in România a mers insuşl la 
Cernăuţi spre a se înţelege cu fa
milia defunctului Hurmuzachi asu
pra modulul predării şi publicării el.

In acel nămol de documente e sâ- 
dint un şir de gândiri, ce vor tre-

spiritul lor de exclusivism şi de sec
tă, prin ângustiine.i simţiinintelor 
şi a vederilor lor prin lăcomia lor 
neţermurită afi compromis toate li
bertăţii»: toate instituţiunile şiatk
îngrozit a tât de tare pe toţi oame
nii probi, oneşti şi liberali, in cât 
i-ntk făcut să regreteze că ati con
tribuit la resturnarca regimului con
servator.

Tinerii miniştri, dacă ţinea să pă
streze neprihănit numele de cnre se 
bucură, dacă afl adevărat respect 
pentru legile şi drepturile ţârei lor, 
ceară primului ministru ca să exa
mineze împreună cu dânşii dosarele 
ultimelor alegeri comunale, dosare 
din cari se vor incredinţa cefei 
oameni, trebue să fie aceia cari se 
află in fruntea administraţiunef, a 
gardclcivile şi a comunei laşilor, 
dacă nelegiuitele lor ingerinţe, dacă 
făţişa lor presiune afi trebuit să m- 
dign zo pe nişte bârbiţi nepărtini
tori streini de no i, ca domnii A. 
Degrea, D. Lăzârescu, V. Lnzu, O. 
Beldiman, in căt sâ-l facă se pro
testeze contra unor manopere ne 
mal pomenite in viaţa noastră con 
stituţionalâ, dană păna şi sergenţii 
de oraş afi trebuit să se rovolteze 
contra impunerel ce le-ail făcut ad
ministraţia de a falsifica voinţa a- 
legâtoribr.

Gândească se, cerceteze şi disbatâ 
dd. Sturza, Cantili, Ferichide, Stă 
tescu şi Câmpineanu , domniile lor 
oameni nepătaţi, dacă poate fi spre 
onoarea lor a permite ca să vali
deze alegerea colegiului al IV-lea , 
de a permite ca să stee in fruntea 
Iaşilor oameni mici la snflet ca d. 
Gheorghian, care să scoboară până 
a-şl resbuna contra sergenţilor de 
oraş. „Steaua României)

Proiect de respuns al Camerei la Mesa- 
giul Tronului pus la ordlueu zilei pen
tru şedinţa publică de Joi 7 decem
vrie 1878.

Măria Ta,
Adunarea Deputaţilor, începând 

prima sa sesiune ordinară, dela r e 
cunoaşterea independinţel ţâţei do 
către marele puteri europene, e9te 
fericită de a aduce omagiele sale şi 
de a ’şi exprime recunoştinţa pentru 
credinţa patriotică şi pentru valoa
rea militară cu care Măria Ta, ca 
şef al Statului şi in capul bravei 
noastre armate, AI asigurat indepen- 
dinţa patriei şi prestigiul naţiunel 
române.

Situaţiunea politică a Statului ro
mân fiind ast-fel stabilită, toată ac
tivitatea naţională poate acum să 
se indrepbeze spre desvoltarea şi în
tărirea noastră interioară,

Naţiunea doreşte să fie cât mal 
lungă şi mal temeinică pacea ce s’ar 
asigura prin sincera aplicare a tra 
tatului din Berlin; ea doreşte intre- 

i ţinerea celor mal bune relaţiunl cu

bui să resarâ cu vremea şi să dea 
tărie poporului român. E destul să 
citim resumati-le documentelor, pen
tru ca să ne încredinţăm, că ele ah 
fost adunate după un plan stator
nicit de mal nainte şi să aflăm, unde 
voia E. Hurmuzachi să ajungă prin 
munca sa de trczecl de ani.

El a avut in vedere nu numai 
Moldova, ţara părinţil<ir sâl, nici 
Bucovina, patria sa, ci întregul po
por român. Cercul străbătut de o- 
chiul lui scrutător era foarte întins. 
Ori unde, pe teritoriul Carpaţ lor, 
se găsesc români, el se opreşte, 
caută dovezi şi astful adună toate 
isvoarele, ce ne pot lămuri asupra 
faptelor, dela care, direct ori indi
rect, atârna soarta român lor.

Cele douâ tomuri eşite până acum 
de sab tipar cuprind, pe 150 coaie, 
vr'o opt sute de documente privi- 

¡toare la viaţa românilor din anii 
1700— 1818, adică din epoca Fana
rioţilor.

De sine se inţelege, că nici chiar 
aceste isvoare bogate nu ne lâinu • 
resc pe deplin asupra acestei epoce 
Atât de invâlinâşite ; ele aruncă insă 
multă lumină asupra faptelor petre
cute şi mal ales asupra vederilor ce 
predomneaă in societate. Adăugând 
crea ce aflăm din aceste isvoare la

TI MP UL

to ite puterile străine şi speră că 
bine-voitorul lor sprijin nu'l Jva lipsi.

Pentru statornicirea oficială a re- 
lnţiunilor diplomatice dintre puterile 
europene şi România, Adunarea De
putaţilor a făcut şi va face tot ce 
este de competinţa sa. Ea este cu 
atât mal doritoare de a ’şi îndeplini 
misiunea şi de lăsa locul Cmvrelor 
de revizuire, cu căt 9perâ că ast-fel 
se va inlâtura eroarea profundă că 
esistă - sa ti că a esistat vre o dată 
in România intoleranţă religioasă. 
Naţiunea română n a fost sfâşiată 
de lupte religioase in nici o epocă 
a istoriei sale; pământul românesc 
a fost din contra adăpostul tutor 
religiunilor persecutate in alte State. 
Legile ţârei noastre n’afi admis nici 
o-datâ neegalitatea politică intre ro
mâni pentru cauză de religiune. Dis- 
posiţiunea art, 7 din Constituţiune, 
care oprea pe străinii de rit necre
ştin de a dobândi impemântenirea, 
n’a fost de cât o măsură de ordine 
socială şi economică; după cum re- 
stri-r ţi unea pusă Musulmanilor, prin 
vechile capitulaţiunl cu Poarta, de 
a se stabili şi de a avea templ6 pe 
pământul românesc, nu era de cât 
o măsură de ordine politică.

Astâ-zi insă România aflându-se 
intr’o posiţi ;ne politică bine definită, 
credem că şi ultima restricţium de 
asemenea natură, ce mal esiste in 
Constituţiune, poate să dispară.

Camera se va sili dar a se rosti 
cât mal neintărziat asupra îmbună
tăţirilor interioare urgente, arătate 
el prin discursul Măriei Tale Regale, 
spre a pune de indatâ apoi ţara in 
poziţiune de a’şl da Camerele de 
revizuire a Constitaţiunil.

Adunarea primeşte cu fericire a- 
sigurarea că starea finanţelor ţâ re i, 
cu toate greutăţile şi sacrificieleres- 
belulel, este mal bună decât era in 
ultimii ani de pace. Cumpătarea in 
cheltuell pe de o p a r te , sporirea 
veniturilor pe de alta, prin mărirea 
avuţiei generale, prin desvoltarea 
resurselor ţârei cu ajutorul unor mă
suri economice eficace, vor avea ne
încetat partea cea mal largă in ac
tivitatea reprezintanţilor naţiunii.

0 situaţiune financiară bună, - pe 
lângă lămurirea situaţiunil noastre 
politice ca stat European, ne va în 
lesni şi mal mult calea îmbunătăţi
rilor interioare.

Intre aceste îm bunătăţiri, acele 
ce se impun ca un interes şi o da
torie naţională de prima ordine, sunt 
cele menite a rădica poporaţiunele 
noastre rurale.

Camera a votat mal melte dispozi- 
ţiunl şi va mal complecta sistema 
de legiuiri .ce are de scop această 
râdicare.

împroprietărirea însurăţeilor,astăzi 
fapt inplinit, este pentru poporaţiu- 
ţiunile rurale un act de dreptate şi 
un ajutor puternic, pe care repre- 
zintanţil naţiune! â] constată cu o 
adâncă mulţumire.

ceea ce se mal ştie, icoana veacului 
trecut ni se infâţişeazâ aproape de
săvârşită.

In secolul XVIII soarta românilor 
atârna cu desâvirşire de faptele pe
trecuta in împărăţia otomană şi de 
relaţiunile deosebitelor state euro
pene cu această impârâţie. De aceea, 
abia este in Europa vreun popor, 
de care in cele 800 documente nu 
s’ar face amintire. Firul insă, pe 
care se înşiră întreaga colecţie, este 
lupta pentru esistenţă a împărăţiei 
otomane. Foarte puţine documente 
lămuresc lucruri străine acestor lupte.

Documentele, privitoare in deosebi 
la viaţa românilor se pot împărţi 
in trei grupe :

I. Isvoare pentru istoria celor diu 
urmă Domni pământeni şi a dom
niei fanarioţilor in Moldova şi Mun
tenia.

II. Isvoare pentru istoria Olteniei 
şi aceea a Bucovinei.

III. Isvoare pentru istoria româ
nilor din ţările supuse Austriei.

Cele mnl multe sunt scrisori şi 
instrucţiuni ale monarchilor din Eu
ropa saă ale cancelarilor lor, rapor
turi ale ambasadorilor saă ale al
tor agenţi diplomatici, îndeobşte co
respondenţa mal mult ori mal pu
ţin secretă şi oficială.

Proiectele de legi pentru cruţarea 
pădurilor, pentru exploatarea mi-
nelor, p ntru grabnica unire a sis
temei câiilor noastre ferato cu Do- 
brogea şi cu portul nostru de mare 
vor fi primite cu 1 area aminte ce 
merită prin însemnătatea lor eco
nomică şi naţională.

Camera a acordat totdeauna cu 
grăbire to t ce s’a cerut pentru des- 
voltarea oşt ril. Astăzi mal mult de 
cât oricând, după servicíele eminente 
aduse naţiunel de brava sa armată, 
interesul naţional se uneşte cu sim- 
ţimântul de recunoştinţă, spre a ne 
îndemna să dăm o deosebită aten
ţiune proiectelor menite a realiza 
îmbunătăţiri in organizarea puterel 
noastre armate.

Tendinţa stăruitoare a represen- 
taţiunei naţionale a fost de-a face 
ca justiţia să fie in adevâr o putere 
independentă şi astfel constituită, 
incât să asigure statului echilibrul 
neapărat puterilor lut pentru sincera 
şi regulata funcţionare a mecanis
mului constituţional şi să dea socie- 
tâţel toate g iranţiele posibile de ne-" 
părtinire. Orice proiecte ale guver
nului ar tindo Ia realizarea acestui 
scop, vor fi bine primite şi serios 
studiate de Adunarea deputaţilor.

Instrucţiunea publică, cârti, chiar 
in timpul celei mal grele crize, n’a 
suferit de reducerile bugetare im
puse tuturor celorlalte servicie, gşl 
are asigurată şi ac m toată solici
tudinea noastră, căci baza îmbună
tăţirilor şi intârirel noastre inte
rioare, este desvoltarea puterilor in- 
te'ectuale şi morale ale naţiunel

ADUNAREA DEPUTAŢI!Şedinţa dela 80 noembre.
D. P. Ghics. El bine, d-lor, eO cn 

| aceasta Cameră, in simţimintele sa 
! bonă credinţă, in sitnţiinântnl «8Q c 
i bertate şi de justiţie, această Camera 
f este la cea din armă sesiune a saţll 
i va depune mane mandatul b?S in rin 
{alegătorilor, va merge cn frnntea se 
} şi va zice alegătorilor săi : ne demj 
( mandatele dnpă :e ne-am îndepliniţi 
î toria in conştiinţă, fie chiar atnncl 1] 
ţ a’ar fi binari că acele presiuni şi ilşj 
i taţi ar fi venife cn autorizarea, fie dn 
j fie răii înţeleasă , a governnlul; noflj 
respectat mai mari autoritatea şi pic 
giul guvernului 1 beral. naţional, mal i 
prestigiul şi autoritatea acestei majori I 

j pentru că noi na am voit nici chia 
j ea să fie bănuită. Atăt de ecrupuloşf I 
| fost incat pentru cele mal mici pete cVţ 
fi putut lovi in alegere, am invalid 
semenea alegere, spre a da esempln i 

! tea naţiunii de ceea ce vor fi alej 
I pentru Camera viitoare de revizuire,
fie-care trebnie să ’şl exprime in libes
opiniunea sn.

Măria Ta,
Lucrând in înţelegere cu guver

nul pe câmpul de activitate desem
nat sesiune! actuale, Adunarea de
putaţilor speră a face să înainteze 
repede opera interioară, menită a 
complecta şi consolida marea operă 
săvârşită a râdicârel politice a sta
tului nostru. Numai astfel poporul 
român va proba intr’un mod temei
nic vitalitatea lui şi va face ca Eu
ropa să’l considere ca un auxiliar 
neapărat intereselor şi echilibrului el.

Implinindu-ae această măreaţă mi
siune cu acelaşi succes care a fost 
mceputâ, istoria va consemna pe cele 
mat frumoase pagiue ale sale, că sub 
aceiaşi fericită Domnie a Lui Garol 
1, România, una dela gurele Dunărei 
până la Porţile de Fer şi dela Car- 
paţl până la Marea-Neagrâ, a fost 
introdusă cu onoare in familia Sta
telor independente ale Europei, şi a 
făcut in intru un pas uriaş pe calea 
prosperităţel şi a civilizaţiunel.

Să trăieşti Măria Ta.
Să trăiască Măria Sa Doamna.

Raportor, E. Costinescu.

După ce mal vorbesc şi alţii in cest 
nea aceasta se pnn la vot conclusinj 
raportului şi Adunarea admite nu 
anei anchete judecătoreşti şi suspen 
prefectului.

D. B. Mania. M’am abţinut, d-lor, 
tru cuvântul că, conclnsiunile rapo 
cer suspendarea prefectalul.

D. N. Dimsncea. Onor. deputaţi, p< 
rea votnlni s’a făcut in arma desvoll 
lor cari nn aii tins decât la admite, 
sau respingerea conclnsinmlor raportul,A- 
Ia principii! conclasianile raportului eiyi 
o anchetă parlamentară, căci nn aceal- 
Caiueră ’şi va permite să impieteze asnj 
prerogativei patere! executive de a 
saO a scoate pe cutare funcţionar.

Aşa dur rămâne că s’aQ votat eoni 
suini le raportnlnl cn ceşti unea princil 
de comiainne parlamentară, şi cn e 
nea sub-sidiară ca onor. guvern să 
dacă atunci, când e bănuială că nn 
ţionar local a influenţat alegerile, e 
sau nn ca el să fle in suspensince pe 
pul cercetării acelor operaţiuni. Ro| 
pe onor. biuroQ să nu mai dea cnvj 
in ceea ce priveşte interpretarea v<f

D. P. Ghikn. D-lor deputaţi, excej 
nea pe care o face d. Dimancea cu 
stinne principală şi snb-sidiară trebue 
o lămurim şi să ne înţelegem asupraj

Conclnsinnile raportorii sunt clarei 
e nimic subsidiar in conclnsiunile ra| 
tulni, şi ine refer la bana credinţă a 
raportator să ne spună dacă d-sa a f] 
o asemenea distincţinne. Noi n’am 
idea de a face pe guvern solidar cn 
stă alegeri; departe de noi această 
Aci a fost o cestiune de localitate, şl 
ceştinne de localitatea am voit ca mol 
tatea şi libertatea in alegeri să fie res| 
tate cn desăvârşire, şi de aceia s’a ii v 
conclnsinnile raportorii; nici nn dep] 
n’a rădicat această excepţinne înainte] 
vot. Prin urmare, conclusiunile raport 
pentru mine sunt votate cn suspend 
prefecturii şi cn ancheta parlamentară.

ñ
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Oamenii care scriă, pregătesc ori 
săvârşesc el inşii faptele istorice şi 
astfel adeseori sunt preocupaţi, fă
ţarnici şi vicleni. Tocmai pentru a- 
ceea insă cuvintele lor ne lămuresc 
nu numai asupra faptelor petrecute, 
ci şi asupra valorii ce li se atribuea 
in acel timp. Citind documentele 
vedem chiar cum să intramâ istoria.

Documentele sunt publicate parte 
in limba originală, parte in tradu
cerea oficială aflată in archivele in 
care sunt păstrate.

Cele mal multe sunt in limba ger
mană, in cea latină, in cea fran
ceză şi in cea italienească. In limba 
românească nu sunt comunicate de 
cât douâ, ear in cea grecească trei. 
Un singur document se comunică in 
limba turcească, acesta insă împreună 
cu traducerea oficială aflată in ar- 
chiva din Viena.

împărăţia otomană iu veacul XVIII. 
La incôputul veacului trecut Eu-

ropa e cuprinsă de o îngrijire, care 
n'a încetat nici chiar până in ziua 
de astăzi. Pe la sfârşitul veacului 
XVII oştirile otomane suferiseră în
frângerea dela Zenbo, in urma că
reia s’a încheiat pacea dela Carlo- 
vâţ, pentru impârăţia otomană cn

! atăt mal fatală, cu căt ea ascund 
in sine germenii unul noü rësbfl 
cu Habsburgil. Iu tractatul de pd_ 
dela Carlovâţ Veueţianil c â ş tig a« ! ' 
Morea, Habsburgil Ţara Ungureni»** 1 II. III.' 
şi Ardealul, şi aşa Mu eşul era gtW^ 
□iţa intre ţârile stăpânite de Poaif 
şi noele provincii ale împărăţiei HaU  ̂
burgilor. Abia rămânea deci inii 
ialâ, că mal curând ori mal tâ r a E ^  
va trebui să isbucnească un nfl 
rôsboiù pentru statornicirea unulj 
liniament de graniţe mal firesc.

Insă deşi se putea a prevede, V 1* 
cest rôsboiü nu punea pe EuropaHp 
îngrijire, fiindcă chestiunea, pe cs9*® 
avea să o résolve, era pe d e p l in  
lămnntâ şi altfel părea un lucru c| 
puţin foarte probabil, că după 
graniţ le împărăţiei Habsburgilorl 
vor 6 in tins până la Dunăre şi pâfll 
la linia Carpăţilor, şirul răsboaela 
intre cele două împărăţii vecine 9  
trebui să se inchee. O altă cestium 
cu desăvârşire nelămurită, vrajbă 
intre turci şi ru şi,— âncâ la inee»S 
putui veacului XVIII ajunsese a tf  'i 
pentru popoarele din Europa un n&* 
secat izvor de îngrijiri.

Ţarul Petru se încuibase cu oşti
rile sale in Suedia şi in Polonia, pu
sese in mişcare popoarele din ţerile 
despre Crimea, din Caucas şi de la

■
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I Camerei, ţi d-voastră, d-lo preşo- 
u’aveţî dreptul de a interpreta de 

¡tal C-imord, un cuvintele cari se
Lua.
lg pQQe In vot închiderea incidentu-

J e  primeşte.
¡¡Ghica. D-lor deputaţi, cfind s’n ce- 
giortnl Dini Giădiştesnn, asupra co
ri al patrula din Rămnic, acest ra- 

i ţenchidea in modul următor, şi aşa 
fc ¡1 l'am votaţ ou toţii.
, iofte conclnziunea).
Jincest raport s'aii ad&ogat cu con

ic plumb, dupft cuvintele: ae Ta 
da prefectul, cuvintele ; in timpui a 
ereetărl. Ett rog să nu se reproduci 

¡Tonitjr* cu acest adaos, de vreme ce 
un votat conolnsînn-le raportului , 
l acela nu ni sa citit 
A. GheorgbiiJ. Ceşti unea sulevntS de 
ica este foarte gravii, şi este nenpS- 

;a & ce Convingem dac» a putut sa 
J  I reşcă iu aceastii cestiune caeace pre 
.. fie d-sa. E i cred cu buunaala d-lal Di 

K Ghica este prea gravii. D-sa voeşte 
KeeascI motive de aonzaţinne acolo 
w a  poate să existe.
■  Ghica. Na am voit aceasta.

J  tA. Gheorghifl. Ce va s8 zică un vot 
j  hr da pentru snspensinnen unul pre 
j I Ya să zică că acea snspensinne să 

za numai iu timpul ar,chet I ; aceasta 
Iţelege de U sine şi nu e nevoe să s- 
Ipcrie cu plumbul aiH cu cerneala in 
I t  Scopul snspcnsiunel este ca an- 
I să’şl facă cercetările sale in toată 
taica, pentru ca nu persoana presu- 

de culpabilă să impedice intru ceva 
iperlrea adevărului. Suspensinneo o ro
se înţelege pe timpul anchetai, şi nu 
»rajare dreptul de a cere ca această 
snsinne să fie mal lungă cănd nnche- 
r descoperi că nu sunt adevărate sen
inele ce se aduc in contra acriul fune- 
»r.
tă, d-lor, pentro ce vă rog să nn mal 
curs accstni[incident, şi să bine-voiască 
[linişti d. Ghica că nici la binrott nici 
arta torni nn aii putut să intre,Încă in- 

mod clandestin acele cuvinte care nu 
ţnnează nimic, pentru că dela sine se 
ege eă snspcnsinnea va fi numai pe 
ml d era tel acestei anchete, 
bel. Închiderea incidentala!, 
i Q-. Varasscn.jD-lor, nimeni nu este 
Arapt să adaoge ceva in concluzinnile 
I raport, dacă acel adaos nn s'a apro
ba urma unei discnţiunl in Cameră ori 
ne nein emnător ar fi acel adaos, căci 
1 neom se adaogă ceva neinsemnător, 

eŞ coate adăogi altădată ceva care ar res- 
kj oa intreaga conclnsinne.

şa dar, să fie binea constatat că nn 
ntăm niroennl nimic; dar nn este "bine 
ie intrehninţeze lucruri de asemenea na- 
i in Cameră.

n5j -Ne mal lnănd nimeni cnvăntul inci- 
■tnl se declară inchis. 
lle votează pe seama ministerolol justi- 

on credit suplimentar de I I 12,300 
a face faţă atât cheltnelilor de trans- 
a preşedinţilor curţilor on juraţi, chel 

Iilor in materie penală, căt şi pentru 
noţiunea registrelor necesare antorită- 
r  judecătoreşti.
, vice preşedinte.

Acum d-lor, vom continua discutarea 
lege! comunale

D. Pnche-Protopopesen. Am rămas d-lor,
13 art. 165

D. A. Vizmti. D-lor, am luat cnvăntul 
ca să combat art. 165 şi anume in pri
vinţa alineatelor C, D şi se propune in 
acelaşi timp nn amendament. In alineatul 
C şi D se zice că in oraşele Iaşi şi Bucu
reşti, se vor alege uu primar principal, şi 
mal mulţi primari de secţiuni.

Se mal daţi voie a fi contra ac stei idei 
şi din punctai de vedere economic, şi din 
acela al unită ţel lucrărilor. Mi se pare că 
ar fi a ingrouia pre v mult ch ¡Ituelele co
mun, lor de Bucureşti şi Inşi creănd a t ii ţi 
primari, căte co'orl sunt.

Cred că ar fi de ajuna ca din ajutoarele 
primarilor să se delege peutru secţiuni, 
Iacă vroiţi numai decăt să aveţi repre- 
sintanţî al primarului in mai ninlte locuri, 
şi cu modul acesta evitaţi acea mulţime 
de funcţionari ce are primarul central.

Pentru aceste ea vin te am onoare a pro, 
pnne următorul amendament:

«In con.una BncnrescI şi Iaşi, si aleg 
nn primar şi atâtea ajutoare câte despăr 
ţirl (colori) sunt in aceste oraşe,*

D. Al. Gh-orghin. D-lor, sânt pentru 
articolul 165 ast-frl cam se presintă de 
comitet. Propuitoril acestui articol, ade
văraţi legislatori, s’aii ocupat că ceea ce 
propun să fie basit pe justiţie. Cam voiţi 
D- voastră, când admiteţi nn primar pen- 
trn un număr de zece mii locuitori, să nn 
*1 admiteţi pentru 20, 30 şi 40 mii? Unde 
vă este j astiţia ?

D. I. Ionescn. Na sânt parale ca să 
facem ast-fi 1.

D. Al. Gheorghiu. Instituţinnile, am o- 
noare a răspunde primului meii profesore 
de economia pol tică, instituţinnile nu se 
preocupă de Gestiunea bănească, dur se pre
ocupă a pune la disposiţinnea fic-cărul 
cetăţean acea justiţie zilnică de care simte 
necesitate. Unde este proporţinnea D-v., 
cari primiţi nn primar pentru nă popula- 
ţiune de 10,000 loouitorl, impnuSad la 
200,000 tot un primar? Eă mă întreb care 
este baza argumentărel d voastră ? Cu ce 
fol de instituţiune voiţi să dotaţi ţara? 
Cu iustitnţionl din care afi să profite nu
mai unii? In adevăr, ce folos va avea lo
cuitorul de la Ootrocenl, de primarul d-v., 
aşezat in centrul ornşnlnl? Negreşit-, ’i 
va conveni să renunţe la interesele sale, 
de căt să meargă să vază pe primar la o 
depărtare aşa de mare. Mulţi dar vor fi 
in imposibilitate de a se bucura de avan- 
tagele instituţiune! comunale, şi astfel, 
d-lor, să intămp ă că inşiituţiunele dimo- 
cratice, in loc d’a prinde rădăcini intre 
cetăţeni şi in loc d’a fi bine cuventate 
de denşil, sunt blestemate. Prin armare, 
noi trebue să căutăm in toate legile noas
tre să evităm d’a se intămpla asemenea 
lucru; şi propuitoril acestui proiect de 
lege, să evitat acest rău pnind la dizpo- 
ziţinnea fiecărui cetăţean această utilă 
instituţiune; căci pria modal propus de 
comitet fiecare cetăţean v-i vedea pe pri
marul săă, care adesea ori, in împreju
rări grele, va găsi şi cuvinte da consola- 
ţinne şi aşa cetăţeanul va incepe a iubi 
şi a susţine institaţiunele ţerei sale.

Iată cuvintele pentru care eă sunt pen

tru art. 165 astfel după cum este pre
sau tat de comitet şi pentru oe eă rog pe 
onor. Cameră să’l adopte.

D. Bncscn. D-lor, d. Gheorghia, intre 
nit»lo a zis eă unde contribuabili sunt liberi, 
trebuie1 e eă plătească mult. 88’ml permită 
d. Gheorghia, u’i spune că ncc.istA teorie 
economică nu o Înţeleg; nu am văzut nici 
intr’o carte scris, ca pentru că o uneai! 
sunt liberi trebae h!  plătească m ii mult. 
Libertatea snpozează toata guranţiele li
bertăţilor pub ice; dar pentru nceasta nu 
va să zică că omul lib >r trebue su’şl văneă 
tot avatul săă, ca să plat ască snrcinele 
ce i an iiqpnn, căoi atnucl numai este 
liber. Oamenii liberi sunt acul cari trăcso 
iutr’o comună orgauisită nslf-1 in căt 
chettnelile sale se pot acoperi fără a avea 
reenrs la iraprainotnri, cum am aj >ns 
noi, că mal toata comunele sunt datoare. 
S’a creat ch-»lta*<)I mari, fără a sa avea 
in vedere că veniturile eraă mici, şi de 
aceea avem nenorociri a a vedea mal toate 
primăriele alergănd la împrumuturi.

Vă ro,ţ dar, să aveţi in veierecă aceste 
ora şi vor fi şi mol mult înglobate in da
torii ea sporal de primari şi ajutoare ce 
voiţi a crea prin legea aceasta, şi ceea oe 
trrbne să condamnăm este sporina de 
funcţionari. Prin legi nu trebae să creăm 
sinecure, ci trebue să căutăm n.ijloAce 
pentrn ca societatea să meargă pe dramul 
cel mal economia posibil. Acesta este cel 
mal bun sistem liberal.

Na numărul primarilor, no numărul 
ajutoirelor sale fire nn serviciu ban.

Ceea ce trebae să sreţl in vedere pen
trn nn serviciQ est», ca să fie in consilii! 
persoane cari să represinte specialităţile 
diferitelor serviete. Astfel m it  servicii 
technice, administrative, judiciare; el bine 
pentrn toate aceste servicii primarul nea
părat trebue să aibă ajutoare oari să fie 
competiute in aceste materii.

C R O N I C A

Audienţă oficială.— Duminicii, 8 de- 
ceravre curent, la orele 11 şi ju
in é ta te dimineaţa, Ex. Sa Sul-ymnn- 
Bey, tr&mia extraordinar şi ministru 
plenipotenţiar al M. S. 1. Sultanu
lui, a f.»st primit, împreună cu per
sonalul legaţiunel imperiale otomane 
la patatnl din capitaJA, in audienţii
0 ti ială, cu ceremonialul prescris.

Ex. Sa Suleiman-Bey a avut o- 
noarea a remite A. S. R. Domnului, 
in prezenţa d Iul ministru se.-retar 
de stat la departamentul aficetilor 
străine, scrisorile de creanţă cari a 
credită in calitate de tpAmis extra
ordinar şi ministru plenipotenţiar 
al M. S. I. pe lăngă persoana A. S. R.

DupA terminarea audienţei oficia
le, d. ministru plenipotenţiar, a a- 
vut onoare a prezenta personalul 
legaţiunel A. S. R. Domnului.

Ex. S. 8 ili-yman-Bey a fost pri
mit ap»*!, împreună cu personalul le- 
gsţiunel, de A. S. R. Doamna, fiind 
înconjurată de curtea Sa. şi la urmă 
a fost reeoodus la osptdul sëü , cu

1 ceremonialul ce a présidât la sosire
Prim arul de Bucureşti.— Prin înalt 

de ret domnesc, d. Constantin Bo- 
zlnnu s'a confirmat prim ir al capi
tale'.

*

Doliu. — Iu urma incetărel din 
viaţă a A. S. R. Mare! Ducese Dom
nitoare Alice de Hessa, curtea Mă
riilor Lor Regale a luat d >liü pe trei 
sAptămănl, cu începere delà 3 ale cu
rentei.

•

Steaoa Rornăniei. — A. S. R. Domnul a 
bi ut voit, a confaii ordinal *Suaoa Rom fi
nito,, in gradai« aci indicate ofiţerilor şi

Iată calităţile dopă cari trebae eă ale- [funcţionarilor d n armata şi administra-
gem pe primar şi ajaloarele a vie, ear nn 
dopă numărul popnlaţiunii. 
din atăţea membri ? Cfit voiţi d-voastră 
a cr •« prin această lege ? Primarului i se 
dă 6 , 10, 12 adjotoarc, şi numărul cel mat 
maro de consilieri ce prevedeţi eBte aceU 
de 35. Aceasta este o dispoziţiune feno
menală. Ar trebni, dacă adoptaţi acest 
mare nntnăr de primari şi ejiitoire, eă 
faceţi ca consiliul sfi fie compus din o sută 
de membri. Prin urmare, numărul ajutoa
relor ce prevtd-.ţl este mare, şi v’uş pro
pune să admiteţi peDtru Bucureşti numai 
patru, iar pentru Iaşi trei.

D. B. Mania. Vorbiţi de democraţie şi 
descentrai isare. Apoi, tocmai acolo voim 
să ajangem prin acest proiect de lege. Des
centralizarea oondnce mal cn înlesnire la 
eultnră şi la prosperitate, fie a nnni stat, 
fie a onei comnne. El bine, principala idee 
oare trebne să ne predomine pe toţi este 
aceea, ca foloasele să fie in raport ca sar
cinile, in mod egal pentrn toţi cetăţenii.

D-lor, ce se cere prin acest proiect de 
lege? Se cere să fia un centra compus 
dintr’an primar, care să aibă nişte consi
lieri, ajutoare saă delegnţinnl In oare-car! 
părţi ale oraşnlnT, adică oficie de d lega- 
ţinne ale primarului central, ceea ce ve
dem in toate capitalele mari ca Viena, 
Brlinul, Parisul şi chiar Londra.

(va urmn.)

Irea-Caspică şi iucepuse a-ş( căş- 
si simpatiile creştinilor din impfi- 
jia otomană Planul ee pusese in 

Tirare, era de o urzeală atăt de 
nsă. incit nimeni nu putea să 

5vază unde va trebui să ajungă 
dânsul; toate Curţile europene 

Beafl nsă, că el năzueşte a chim- 
Starea de IncrurI şi a sgudni e- 

librul european. Isgonirea tun i- 
din Europa era chiar la incepu- 
veaculul o eventualitate, de care 

jitte puterile europene ţineaft samă 
lolitica lor şi pe care insa şl Poarta 

aştepta cn o fatală resignare, şi 
astă resignare era una din cele 
I de căpeienie cause ale nemer- 

a ¡iei, pe care o intimpinăm in viaţa 
veacnl XVIII, a Turcilor. 

Documentele privitoare la cel d’in- 
zece ani al veacului ne lămuresc 
deplin despre acesta şi cn deo- 

Dire scrisoarea din 27 August 1700 
I) a impâratnlul Leopold I, cores 
indenţa lui Pianeisc Rak< czy cn 
iibasadorul francez Ferriol (XVIII, 
X şi XX), memoriile agenţilor lui 
koczy cătră marele Vizir (XXI şi 
iii), trei dialoguri politice publi 
e in S-raiu (XXV), proiectul de 
anţă al Franţei cn Austria con- 
. Turciei (XXVIII) şi raportul din 

Iannarie 1708 al Residentulul

Talman (XXXIV).
Temerea ce preJomnea, era că 

Austria se va alia cu Rusia şi prin 
acţiunea lor comnnă vor pune capôt 
impârâţiel otomane in Europa. .Bi- 
sogna dunque temere che, finita la 
tregua, l’Imperatore d’Alemnnga at- 
tachi qnest’ Imperio per l'Occidt nte, 
nel tempo ch'il Czar di Moscovia 
l’attachera per il Nord, se non si 
previene nel tempo medesimo, e poi 
avec leurs forçes unies ils ne l’acca
blent,*—zic agenţii lui Ràkdczy in 
memoriul lor cătră marele Vizir 
(XXI).

Aceeaşi temere e motivul cel mal 
de căpetenie al proiectului de ali
anţă intre Franţa şi Austria, şi i- 
deea conducătoare in dialogürile po
litice publicate in Serain ; ea, in 
sflrşit, hotâreşte pe Sultanul Ach- 
med a nn declara Austriei rësboiu, 
un rôsboiü pentru care se făcuseră 
toate pregătirile (XXXIV). Şi nici- 
o-dată in cursul veacului această 
temere nu s’a dumerit. Chiar la a- 
nul 1783 (T. VIL—CCXLIX). Regele 
Frédéric II scrie ambasadorului Ga- 
ffron următoarele : .11 est certain au
tant qn’on peut juger, ici, qne les 
Russes se préparent pour faire no
tifier la guerre anx Turcs, et on 
prétend, qu'ils sont convenus de par-

tager le gateau. De sorte, que si 
les Russes gagnent qnelqu’autre chose 
sur les Turcs, les Autrichiens aussi 
escamotteront autant de leurs côté. 
Je comprends fort bien, que la Porte 
ne peut pas céder en tout cela; et 
ce que vous m * marquez le 10 Ju-

ţinnea imperială rr.să ale căror nome ur
mează .

Mari ofifert.
D-loi Iocotenent-general Aller Alexan

dra, comandantul diviziei 32 de infanterie
D-lal Iocotenent-general Golinsky Ioan, 

comantnl ofiţerilor roşi.
Comandori.

D-loi general ni .ior Kutloff Gregorin.
,  ,  ,  lucovleff Qeorge.
,  ,  „ Petrovsky Al xan

drn.
D-loi gt-nera’-maior Ziitzeff Ioan, şef al 

spitalelor militare ruse.
D-lul general-maior de stat-maior Vo- 

dar Basile.
D-lul general-maior Pluksine Vudime, 

comandantul I-el brigade din a II a di
vizie de grenadirl'

D-lul general TinnkofF Alexandra.
D-lal colonel Lichiae Ioan.

„ , Mironitch Al< xandrn.
, .  de etat-maior Markozoff

Basile.
.  , Devei Victor, comandan

tul bat. 3 din a 32-a brigadă de artilerie,
D-!oI colonel Kolenel Voldemar.

, .  de stat-maior Povolotzky
Ioan, şefa) statalnl-mnior al 32-a divizie 
de infanterie.

D-lnl căpitan de corabie de I rang No- 
vikofl Modeste.

D-lul căpitan de corabie de I rang No- 
vossiltky Mi :hai 1.

D-loI colonel Ioan K*veline.
, inginer de podari şi şosele, con- 

siliar de carte, Petrovsky Michail.
D-lul colonel Alexenko.

,  general-mr.ior Ivastchenko Victor

D-loI na «or de colegiil, inginer de po
dari şi şosele, Kopytkine Nicolae.

Cavaleri.
D-lo! eonsiliar titular Weisblut Stanis- 

las Eduardovltch.
D-lul corn¡ tubi 1 Trink-.r Camilin.

, , Hlawulrb»k IoSvf.
> locotenent Kiiyenko.
» » Vraghie.
„ Noagba Constantin Anaetasi w, 

amploiat la administraţionea eomunicaţin- 
nilor imperiale in timpnl resbelulnl.

D-lnl Leserr P., inginer.
» secretar de colegiU MstrirhoWfky 

inginer.
D-lal Altxandra Tntsikuff»ky, inginer, 

o
Modificări in statuie. — Prin ¡nalt decret 

domnise s'a aprobat modificările statute
lor societăţel de asigurare * Român iu ,, vo
tate de adunarea sa generală in şedinţa 
ela 7 muifi anal cDr»ul, la articolele mal 

jos inserate şi cu redacţinnea ce urmează: 
Art. 20, lit. D. In cumpărări de efecte 

de valori garantate de statele următoare: 
Franţa, Anstro-Ungaria, Germania, Italia 
şi Elveţia, intra cSt aceste efecte vor fi 
cerate ca să « rve de caoţinne in ţările 

Specti ve.
Art. 22, alin. I. Consiliul de administra

ţie se compune din maximum 20 fi mini
mum 10 membri, aleşi de adunarea gene
rală din ainnl e l: aceştia aleg dintre dăn- 
şil nn preşedinte şi nn vice-preşi-dinte.

Art. 33. Consilia) de administraţie va 
avea o delegaţinne sub nome de comitet 
lirigent. Acest comitet se va forma din 
membrii consiliului de administraţi». Atri- 
bnţiunile sale speciile ss vor determina 
prin nn anume regulament.

Art. 62, alin. II. Adunarea generală va 
delibera şi asupra propunerilor cari i ee 
vor face de 10 acţionari posedănd îm
preună cel puţin 1,000 acţiuni, insă a- 
ceste propnnerl trebuiesc comunicate în
scris consiliului de administraţie cn 8 zile 
inaint a adun fire! generale, depunăndn-se 
pănă la acelaşi termen şi acţiunile in casa 
societăţel.

Art. 63, alin. II. Adunarea generală se 
va pntea convoca cănd 20 acţionari pose
dănd împreună 1,000 acţiuni, pe cari le 
vor fi depus la casa societăţel, vor face a- 
ceaată cerere înscris către preşedintele con
siliului de administraţie.

Art. 63, alin. III. In orice caz de disol
vere a sooittăţeî, această disolvere nn va 
putea fi definitivă, şi prin armare capita
lul nn ee >a împărţi intre acţionari, decăt 
numai dnpă ce societatea se va libera de 
toate angajamentele esistente.

*

Numire. — Prin decisinnea d-lnl mini
stra de finanţe după recomandaţiunea con
siliului de administraţie al casei de depu
neri şi consemnaţiunf, d. Alexandra Ben- 
geson este nnmit in postnl de casier al 
acestal serviciu, in local d-lal Petre Si- 
mionesca. demisionat.

illiet, me donne à  co n n a ltrj aussi, 
qu’elle ne le fera point en effet. Si Alexievitch.
les Tares cédaient dans cette ren D-loI colonel de stat-maior general Den- 
contre anx deux cours Impériales, kowsky Stefan M>kh«îIovitch. 
ils se feront dépouiller comme des I D-lul consiliar privât Kidochenkow Ni- 
Lô/îhes ; au lieu que s’ils se défen- co'ae Vasilitch, trésorier general de cam-
dent bien valeureusement, ils peu
vent se flatter de sortir sans perte. 
Il y r apparence, que si une fois la 
guerre sera déclarée les autres Pu
issances ne verront pas tranquille
ment, que par un débordement d’am
bition, les cours Impériales voulus
sent expluser les Turcs d'Europe*.

Dar nu numai politica orieutalA 
era st&p&nită de această temere, ci 
eventualitatea isgoniril Turcilor din 
Europa e in tot cursul veacului li
nul din punctele de plecare ale po
liticei europene îndeobşte.

(va arma)

pame.
D-lnl Walerian Mhkscbejuff, intendentul 

armatei sub ordinele Alteţei Sale Imperiale 
¡Marele Duce Moştenitor.

D-luî Togendgold Alexandro, colonel de 
stat-maior.

Ofi(eri.
D-luî căpitan de stat-maior Subotitch 

Dean.
D-lnl ingin»r de poduri şi şosele, se

cretar de colegii!, Doinogntzky Nicolae, şef 
da serviciQ de remontă.

D-luî consilier antic Presniakow Eugenii! 
Loovitch.

Principelnl Mornzi, secretarul comisa
riatului imperial ros.

D-luî locotenent de corabie principele D. 
Mnvrocordat.

D-lnl eonsiliar de curte, inginer de po
dari şi şosele, Ioan de Knryscheff.

BULETIN METEOROLOGIC

Indicaţinnea temperata re!, maxină şi 
minimă, de peste noapte şi de peste z i , 
dnpă termometrografal lai Pi'licher din 
Londra, cn diviziunile’ Fuhrenheit, Rean- 
mur şi centigrade.

In noaptea de sămbătă 2 spre dnminică 
3 decernvre, termometrografal s'a scoborit 
snb 0 la 3,33 grade ^oentigrade safi 2,26 
gr. Reaumar. Acesta a fost frigul cel mai 
mare al iernel începătoare.

Duminecă dimineaţa 9 ore, afi fost : 
2 grade c. sub 0. *

înălţimea barometică 755 milimetre. 
Duminică 3 spre 1 a I  4 decemvre, noap

tea... 1 grad c. enb 0. 9 ore dimineaţa, 
0, 55 e. enb 0.

înălţimea Barometrică 752.
Temperatura maxima de căldură , peste 

zi, luni, 4 decemvre, a fost: 3,22 gr. c .

BIBLIOGRAFIE
Q. Sion. — Ofierile principelui 

Contemir, tip&rite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brăuco- 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de un glosări fi. Preţul 3 1. n.

A eţit de sub tipar : IgicilA 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- 
mandăt şi familielor.



T I M P U L

Două st5u trei Capsule ale lui Ouyot cu 
gudron. luate înaintea mesei, aduc o uşurare 
repede şi ajnng mal adesea pentru a vin
deca In puţin timp guturaiul cel mal tare 
şi bronchita. Ast-fel se pote chiar opri şi 
vindeca phthisia bine declarată: în acest 
cas, gudronul opresce decomposiţiunea tu
berculelor, şi, natura ajutând vindecarea essei 
mal repede de cât ÎI ar ii fost cuiva permit 
a spera.

N’am putea recomanda îndestul acest re
medii! devenit popular, şi acesta, atât din 
causa eficacităţel sele cât şi a eftin&tăţel 
sele. In adevăr fie care flacon de capsule 
de gudron, conţine 60 capsule. Tratamentul 
dără nu costă mal mult de ţlece săli cinci
sprezece bani pe ţii şi te scuteşte de în
trebuinţarea ceaiurilor, pastelor şi siropu
rilor. Pentru a fi sigur de a avea adevă_ 
ratele capsule ale lui Guyot, a exige pe 
etiijueta flaconului semnătura Guyot, impri
mată în trei culori.

Capsulele Guyot se gXsesce în România 
la mal tdte farmaciele. I

MARE SUCCES.

V E L O U T I N E
este o

F Ă IN Ă  D E O REZ
de o deosebită specialitate, I6re fină, ne- 
simţibilă, preparată cn Bismut, şi posedă 
calitatea cea fericită, a da feţei omnln.I

FRESCITATEA NATURALA
a'tinereţel.

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

Deposit în BucnrescI la farmacia d-lni 
F. W. Zumer, şi la d-nil Appel & C ie

II] EEEESG nC“r‘!'7 n -  r 'I M M M  Cnrarisind Dartne, Coji, 
Babele veneriere, cn si

ropul deparotifal doctornlul CHABLE din 
Paris. Băile sale minerale, hapnrilr depn- 
rative, Pomada anti-dartroasa (Vejli notiţa).

TRINŞI (Hémorroïdes) Pomadă cnrari
sind în trei

In Paris, la D. Chable, rne Vivienne 36.

PLUS DE

COPAHU

0 perecli' 
case cn 

locul lor, 
situate în 

Strada
Romană No. 63 bis, Subnrbia Precnpeţî- 
Nof. Doritorii de ale cumpăra se potr adresa 
a proprietarii lor ce locnesce in tense le .

tirr immiTnrnm i nTïÏÏr

CAPSULE GRIMAULT & C
cu

M A TIC O
G R IM A U L T  & C‘% P h a r m a c iş t i  

8, RUE VIVIENNE, PARIS

R esultatu  infailliblü in tratam entulfi Gonorrhce. 
fâră a osteni stom achulù dupe cum ü faoü tote 
Capsulele cu  copahu liquidó.

Depositñ in principatele Pharmadï. 
fliïji i ii im t Mül taiiujijjuuiuM iiuLuuiuiuuini ■ i j  i il) 11 u-iru11111

SIEOPÜ s, VINÜ de DÜSAßT
CU L A C T O -PH O SP H A T U  D E  CALCE

Aceste preparaţiunl stinlft singuritc care nit servilii Medicilorù Spitalelorii din Paris 
pentru constatarea pronrietiifilorü reconatituitoţp 

Anti-ancmice fi digestive a-le Lacio-Phosphatulut de calce.

EL L E
C o p iilo r 3 p& li'jl;
R a c h l t i c i l o r i  ;
Fetelor^ tinere cere se disvoltâ; 
Femolilor) de lica te ;
Doicilor «J. pentru favor ¡sarea yi imbo- 

gftţirra laptelui;
.  C o n  v a l e s c e n i i l o r i ) ;
1B ttrftn ilo ril s l iblU’ ;

CONVIN E :
in Maladiile de peptfl; 
in D lgestianlle laborioase; 
in InapetenciA;
in tdte m aladiile care se traduci) prin 

Slăbiciune ¡ji Perderea forţelor u ; 
in F ra c tu ri pentru reconstituirea 6» 

seloru;
in C icatrisalianea Rănilor j ;

DKpo#iri Li) GENfJiAHi : Cessa GRIMAULT et C*\ 8, rue Vivienne, Paris i 
In strei nit ate in principalele Pharmacif.

r
MERSUL TRENURILOR

PE LINIA

B U C U R E S C l - G I U R G I U  ( S m â r d a )
tt . _ . ______ _ , 1« 8RPTKSBRIK
V A LARII. DE LA i octombrie

BUCURESCI-GIURGIÜ
Tr. No. I Tr. No. 3

. 8 7 8  p a n a  l a  n o i  Disposrra 
GIURGltJ-BUCURESCI

Tr. No. 2 Tr. No. 4
Diminita Séra

Smârda
Oup-améÿl

Bucurescl . . Plecare 9 15 5 05 . • . Plecare 4 37
Jilava . . 9 27 5 17 Giurgiü . . . Sosire Diminé|a 

9 05
4 45

Sinteştî (Halta) . . . 9 33 5 23 . . . Plecare 4 55
Vidra . . Frăţeşti 9 16 5 06
Grădişte (Halta) . . . 9 52 5 42 Ban ésa 9 5 29
Comalia . . Sosire IU 01 5 51 Comana . . Sosire IU 03 5 53

. . Plecare IO 11 t> 01 . Plecare 10 13 0 03
Băn ésa . 10 39 6 29 Grădişte (Halta) IU 18 t í 03
Frăţeşti IO 58 6 49 Vidra . IU 31 tí 21
Ginrgiil . . Sosire 11 15 7 05 Sinteştî (Halta) . . IU 39 tí 29

. . Plecare 11 25 Séra Jilava IU 48 tí 39
Sinărda . . . Sosire 11 .35 Bucurescl................ 11 05 6 55

Amiadi-Şi Diminé{a Séra
L E G A T U R I

A. CU LINIA DE NORD.
I. Trenul No.' 4: Cn trenul accele

rat No. 1, la ora 8 şi 15 minnte, săra 
la Bruila-Galatz, Roman, lasey-Suceva, 
Viena, Berlin, Paris, Petersburg.

II. Trenul No. 1: Cu trenul accele
rat No. 2, care sosesce din Vi* na, Lem
berg, Snc4va, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 şi 30 minute diminăţa.

III. Trenul No. 3: Cu trenai No. 6 
de călători care sos si e din Galaţi şi 
Brăila la ora 4 şi 30 minute, dnpă 
am<:<jă-()i.

f & î
\ £ Jn

©

NOUA LIBRĂRIA Sl PAPETERIA 
I G K  S-l -A . X IMI _A_ IN" IsT

74. Calea Victoriei 74, (Casa Lah-vary, peste drum de Falat) 
Recomandă bogatul s8S asortim ent de tot-felul de

C Ă R Ţ I  i n  T O A T E  L I M B E L E  U 8 I T A T E  
Uvrage clasice, Medicină, Drept şi Jnrisprndanţă,

LITERATURA.
DEPOSIT o i  TOT EmUE D E Nj^iTOl

O b ie c t e  nbcbsabe pe n t r u  s t u d iî,  d esem n  şi pic t u r ă

Furnituri de biurou.

CABINET DE LECTURA
coprinţldnd scrierile tutulor autorilor mal renumiţi, francesl şi streini.

Depositul jurnalului Le F ig a i‘0 ; VOn^are cu numftrul.(826-8)

Fără Copahu 
Siropnl cn citrate de 

fer al Dr. CHABLE, vine 
divă pe dată scnlamentnl, slăbeşte vina 
caDalnlnl, precum Damelor P(jLA ALBĂ 
(Ies pertesblanches.) InjecţiunI pentru femei.

In Paris, la D. Chable, rne Vivienne, 36.
Deposit la farmccieln d-lor Ziiroer, Ris- 

dotfcr ti Eitel, la d-nu Oveasa, Drog'stnl 
şi la d-nn Denibov'c*.

Prem iul Abonaţilor
ANUALI AI

3 3
Administraţia <j,iarulul „Resboiulu

va da de anul nou un frum os tablou fotografic:

„CU STEGUL ÎNAINTE!
episod din asalturile Românilor de la Plevna, un acw' 
v6rat cap-d’operâ al talentosulul artist Dembinzchi. 1  
bloul este lucrat în atelierul (parului Resboiul. Mărimi 
lui este de 22 centimetrii lărgime şi 36 cent. înâlţiin

PRODUCTE SPECIALE

PARFUMERIE

u

ED.  P I N A U D
Săpun . . . .  DE MICSIUNELE DE PARMA 
Essenţa pentru
batiste . . . .  DE MICSIUNELE DE PARMA 

Ap&de to iletiă DE MICSIUNELE DE PARMA 
Pomadă . . . .  DE MICSiUNELE DE PARMA
O l i u ................. DE MICSIUNELE DE PARMA
P ra f  de orez .  .  DE MICSIUNELE DE PARMA 
Cosmetic . . .  DE MICSIUNELE DE PARMA 

.97, B o u lc v a rd  dc S trasbourg .-  73 . 
Singurul Deposit allfl Aspasinl Mignote. 

rai

Dflia la 16 si 17
Ianuarie va avea loc tragerea loterie! a 
86-lea bine ins stra tă  ou c&ştigurl, acor
d a tă  şi g . r¡uitată de ducatul Brunsvic. 
Aii si! vie la  hotărire în tim pul cel scurt 
de m al puţin de 6 luni 45,000 c&ştigurl 

şi o premi& in suina to ta lă  de

11 m ilidne 150,000. franci
intre care se află \umuUorete câştiguri pre
cum in caşul cei mai fericii 460,000 mărci f i

1 à 800.000 1 n 100,000 
J à 100,000 
1 à 60,000 
8 à 40,000 
8 à 80,000

1 à 88,000 
6 à 80,000 

78 à 18,000 
88 à 10.000 
8 d 8.000 
4 à 6,000

61 à 5.000 
6 à 4.000 

107 à 8.000 
518 d 8.000 
588 à 1,000 

de. etc.
costuPrecum s’a hotărî t de la guvernul duca! 

pentru dana I
1 lot original întreg 80 franci 
1 jumttalt Io» original IO w 
1 pătrime ( ,  5 ,,

n voiîi trimite acoBle lose forte ei act în contra 
trimitere! c o n  tu Iul lor in anr, note, timbre poe
tule. — Fie-care comandă, fle cit de mici, se va 
efectua prompt ţi bine, ţi alăture?, gratia la fle-care 
comandă ţl planai oficial editat de direcţia dncala 
a lo tonelor ; asemenea trimit grabnic după tragerea 
efectuată atât banii căstigaţT cât ţi resoltatul tra
gere i.

Casa mea eaistind deja de 26 an! se bacuri de 
un noroc eetrnordinar, căci pe linei mal multe 
căţtigurl din cele mal mar!, de la 1871 afi cIŞot 
in colecta mea principală, după dovedite oficiale, 
de treî or! premia de mdrr! 854,000, 188,000, 188.000 
ai dup! tragerea loteriei a 85-a acum de curend 
terminat! am plătit ma! multe oaţtigur! principale 
în România. Pociţi dar spune cu drept curent el 
coleta mea este cea mol fericită, ţi rog dar •! bine
voiţi a*mt trimite oomdnţile cât mo! grabnic, căci 
depositul losolor este atic. 8i nu perdeţ! oca?¡unea 
de a putea partieipa loteria cea mare ţi plini de 
ţanee.

X. D A M M A N N  
Colectorul principal antoriaat de guvernai ducal 

Hamburg, 48 Zenghansmarkt.

B CU VAPOARE DANUBIENE la GIURGIU
Cu Vapóre de postă la Giurgiu,

1) Sosind Ia Giurgifi din sas: Luni, 
Miercuri şi Vineri, ca Trenul No. 4.

2) Plecând de la Ginrgifl în jos Luni, 
Meircuri şi Vineri cn Trenul No. 1.

3) Plecând de la Ginrgiil in sas: Marţi. 
Vineri şi Duminică cn Trenul No. 1.

4) Sosind Ia Giurgiü din jo* Marţi, 
Vineri şi Duminecă cn Trenai No. 4.

NB. La gara Filartt se vând bilete 
pentru vapóre, pentru tóte staţiunile in sus 
până la Viena şt in jos până la Chilia

a l m Y n a h
AMERICAN

sistem noii

spre a putea face notiţe pe fie-care filă,
a eşit în editura

Librăria Socec & Comp.

©
Seconde série. — No. 2.

De vônçlare la chioşcuri, la toţi 
debitanţl de cjiare şi la Tipogrofia 
Thiel <5t* Weiss în Bucurescl. 

Preţul 50  bani,

L e c ţ iu n î  de D a n s
3ub-semi»atul are onôre a se recomanda 

Ouor. Public că dă lecţinni in case parti
culare, precum şi la Domiciliul mefi Hotel 
Pieschi, camera No. 39, cn o metodă f6rte 
IfcsniciôsS. Se primesc deosebit pi radar.

M. C. Seluunngyy 
Profesor de dans.

-

II
intrebuiniarca Elixirului Doctorului Gendrin vechiu Profcssoru dc Medicină lu)5 LaureatL 
la mapele concurau de la 4880, curarisire sigură a digesţinnilorG relie şi a maladiilorG dff 
stomachu : Diacriaeg gastro-intcstinale. I)y«j>e^s¡e ílaluientá, Dyspepsie "niucdsBi saii ni«lJ 

111 rdssă. Friguri assode, Dyspepsií asccsccnle sau cardialgice, con6fipu|íune.
Acesta de ţjecc ori mai superiorii PebsineT, este preparaţii de către mine cu u! grijă cu toftilu gpecialfl 

Pentru bolnavii attiny! totu de uă data d'anemic, chlorosi. Doctorulu Gendrin ordonnl Elixirulu spui 
ferruginosu care au datu in totu dé-una celle mai bune résultale médíciloru. Trebue ccrutu in uite 
Phfcrmaciile, pentru a avea adevăralulfi: Elixirulu Dr Gendrin, preparalü de către LEMAIRE pharmacistf 
la Paris,114, rue Grammont, şi a cere cu stăruinţă numele meii j.l* 119 care flaconu. — La Bucureşc] 
ZÜrner, Pharmacistu, la .laşî, Haeowitz Pharmacistu. la Galafz, Marino Curlovits, Pharniacistu yi i 
tdte PharmaciHc.

ADEVERATE INJECTIUNI Sl CAPSULE
R  I  C  O  R  I

F A V R O T
Aceste Capsule posedă proprietăţile  tonice a G u d ro n u lu i  adăogate pe lângă ac

ţiunea  an tib lenoragică de Copahu. Ele nu  oboscscu stom ahul şi nu provócá nici 
d iaree nici gTeţâ ; oonstituescu m edicam entul p rin  eacelenţâ in tra ta rea  bólelor 
contagióse a  am belor soc se, scu rgeri vechi seu recente, catare  a beşicei şi curzo- 
rea fără voie au rin u lu i.

Pe la (inele tra tam en tu lu i, şi când ori-ce d u rere  a d ispă ru t, u su l 
I N J E C Ţ î U N U  H I C O R D

tonice şi astringen te , este mifjilocul infailibil de a consolida vindecarea şi de a 
evita în  tercerea.

ADEVERAT SIROP DEPURATIV
R I C O

F  A  V R  O T
Acest sirop  este ncăpart pen tru  a vin deca cu deseverşire m aladiele polci şi pen 

..*u a sfîrşi de a cu ra ţi sângele după un tra tam en tu  an ti-sifllitic . El feresce de t6U 
accidentele ce pot resu lta  din siflus constitu ţională.

Publicul, trebue  a  lepăda, ca con tra  facere periculoşii to te  m edicam entele 
RICORD, care nu  v o ru  p u r ta  sig liu lu  C. FAVROT.

D E P O SIT O  G E N E R A L .— F» F avro t, 102, strada R ic h e lie u , in  Pariu : In 
Inssy, R acovits, K o n ia ; B u cu resc i, R issdorfer, Z u m e r ,  T h e i l ; Galatz, 7’a /u -  

sesclii, M arino  K u r lo v ic h ; H raila, Petealis, Kaufm es', Crajovn, F . P olii: 
P lnjeslt, S c h u l le r ; Darlad, H rettner, ş i  in  tute fa rm a c iile .

P»
lţ

F A BRICELE DE BERE,  SPIRT SI DROJDE
situat in

T urnu-Severin , Strada A urelian No. 5
in deplină lucrare, I» apropiere de gara calei ferate şi Agenţia rapórelor 

pe Dunăre, purtând firma

9 0 .  W .  V M  7 9 9 0 9 0 R 9 3 9 0 I O C 9 Á
Vendaren va avea loc ca bnn de minori înaintea Onorai). Tribunal 

Mehedinţii Secţia l-a în 4<oa de ,S/I7 Decembrie 1378.
Pentru condiţinnl şi detailinrl a se vedea la localul fabricelorîn tóte 

filele de la 9—12 dimineţa şi de la 3—7 sera.
(319—3) Tutorele L. DE BIE.

institution Française e t Italienne!
Dirigée par MESDAMES M A ZZAN TIN I

9, Place d’Azeglio, FLORENCE.
Ces Dames , ayant quitté la France leur patrie après la guerre 

70—71, ont fondé â Florence en 1878 une Institution Française et I 
lienne qui jouit de l’estime générale, et où les jeunes filles reçoiYgJ 
une instruction aussi solide que brillante. Les directrices étant mua 
du diplôm e supérieur et secondées par des professeurs distingués;

Dans cette Institution l’enseignement est divisé en 2 cours: cous 
élémentaire et cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 class] 
et chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son aptitudj 
l’élève peut changer de section 2 fois par an.

Le prix de la pension pour les internes est de 1200 frs. par an, 
compris la musique, le dessin et la danse.

4PF Des renseignements on peut avoir à l’imprimerie Thiel & Weia 
qui ont visité l’Institution personellement et où on peut voi le proB^ 
pectus détaillé.

MAI MULTE MII DE
S i  Æ .  a  M

sunt de vên<jare. A se adresa la Tip. 
Thiel & Weiss, Palatul ,  1 ; ■ i .*

FRAN CESE
î»

GERMANE
SUNT riINTB AcâSTN IHSCIINTUTI CA OA9ESC IN TOT MOMENTUL LA

CETITORII oe JU R N A L E
SUNT r tIN T E  AcâSTA INSCI1 NT1ATI CA OASESC IN TOT MO!

KIOSCUL DIN BULEVARD, DE UNGĂ FOTOGRAFIA
principalele jurnale francese şi germane ou aprâpe acelaşi preţ eu care se vând la locul lor

Jurnalele acestea sunt:

JURNALK FRANCESE
1. La F rance............................ . 20 banï
2. Le N ord................ ....................25 liant
3. Le Gaulois ................................25 banï
4. L’U n iv e rs ................................25 banï
5. Le Figaro . . . . . . . . .  25banl
6. La République française • . .  25banl

JURNALE GERMANE
1. Deutshe Zaltung . . . .  r  . 25 bani

2. Die P resse ...................................25 bani
3. Tribune din B e r lin ...................20 bani
4. Noua Freie P re s s e ...................30 bani
5. KSInlsche Z e itu n g ....................26 bani
6. Dar O slen...................................20 bani

Tpografia, Thiel, & Weiss Palatul „Dacia“. ■


