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|[nrsnl de Bocnrescl, 7 decembre. 
Rarale . . . » , .  100 —
Do meni ale . . . .  1011)* —

lit funciar rural . . 94'la —
urban . • 87 —

r. municipal al Capi t. 98 —
ţ .  Pensii . . . . . .  185 —

Dacia . . . . . .  lOo —
România . . . . .  85 —

ir. municipal ca premii 24 —
„ t t a  Românii.............. 6 3 '|* —

M, 8 luni....................  99 65 -
í í r a .........................  *5 15 —

122i|, —lin

Carsul de Vlena, 19 decembre 
Renta hngaril tn aur . . . .  83 90 
Bonuri e tesaur ung , I emil. 114 90 

B » ,  II  ,  78 75
Impru * i tul auitr, In h&rtie . 41 85 

,  „ » arg in t. 42 50
Renta austriac!! tn aur . . .  73 70
liON din 1864...............................112 75
Acţiunile biincel naţionale . 780 — 

,  ,  auitr. do credit . 220 6
.  *  ,  ungare ,  310 75

A rgint...........................................100 5
D u catu l.....................................  5 58
Napoleonul ...................................... 9 84
100 m&rol germane.................  57 75

Cursul de Berlin, 19 deoombre 
Acţiunile Căilor ferate române. 34 30 
Obligaţiunile româno 6»/i . . 82 60 
Priorităţile C. fer. rom. 8°/« 85 25 
împrumutul Oppenheim . . . 102 —
Napoleonul ............................  16 19
Viena, termen lung.................... — —
Parii ,  scurt . . . .  80 95

Calnndarnl «| i lei 
Sâmbătă, 9 Decembre.
Patronul z ile i: Zămislirea S-tel Ana. 
RSs&ritut soarelui: 7 ore 36 min. 
Apusul loorelul: 4 ore 23 min. 
Paiele lunel: Pleni-lunâ.

P I j B C A  ~ I E A  r B E N U R I L O R
Hucaresel — Sncearu 

Buoureicl . . . . 8.15 n 10.—
P lo e ic l.................9.60 n 13.00
Brâila . . . . .  1.58 n 5.46 
Teouci fi . . . .  ,  4.38 n 
Roman . . . . .  9.06 d 
Suceava,sosire . .12.03 j

Bccaresc—Vereiorova 
Buoureicl . . . . . .  7.40
P i t e ş t i ......................... 10.18
Slatina . . . . . . .  12.81
Craiova . . . .  . . .  2.20
Vfirdorova, sosire . . 8. — n

Sneeara—uncu rosei 
Suceava. . . .  6.11 d 6.46 d
Roman . . . . .  8.45 j  12.30 a
T e cu c i......... 12.30 n 6.10 4
B râila ............ 8.08 n 8.10 n
Ploescl................ 7.12 d
Bucuresol sosire 8.30 4

Vereierova—Baca resol
Veroiorova........................ 11.26
Craiova . . . . . . . .  8. —
Slatina.............................. 4.45
Pite|tl . . . . . . . . .  7.08
Buoureicl, sosire . . . .  9.20 4

n
05 4
06 a

6.—
6.80
9.80
1.08
5.30

Bncnrescl—Giurgiu 
Baeuresel . . . . . . . .  9.15
Giurgiu, sosire . . . . .  11.85

Giurgiu—Baeuresel
Giurgiu................................ 9.05 d 4.55 4
Buoureicl, sosire . . . .  11.05 4 6.55 n

Galaţi—Bărboşi
G a la ţi................... 1.20 n 835 d 7.30 n
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 0.— 4 9.06 n

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi . . . . .  2.55 n 6.25 n 7-26n 
Galaţi, sosire . . .  3.30 n 7— n. 8.—a

JJEPE8I TELEGRAFICE
A L E  „ T I M P U L U I “

(Agenţia Havas)

[Serviciul dela 19 decemvrie, 4 ore seara.

Borna, 18 decemvrie.
4ouI cabinet s’a compas a s t.fe l: d. De- 
tis la interne şi preşedinte al consiliului, 

Ijărcinat şi ca interimat afacerilor stra- 
|ş; d. Magi ian i la finanţe; d Mezznnotti la 

crarile pnblice; d. Coppino la instrucţia 
{¡blică şi culte; d. Maiorana la agricultură 
comerţ; d. Msze de la Roche la resbel;

a™.|racio Ia marina şi Paiani la jnstiţie.

Londra, 19 deoemvre.

i. G adstono a propus guvernnlui de a 
l S i  iniţiativa tind sub-scripţii in favoarea 

ogiaţi or din montele Rodope.

Labora, 19 decemvrie.
—\ersţnla generalilor englezi in A fgi- 
■tun sg mărginesc astăzi a trimite deta- 

Ijneute in contra triburilor inamice.
(20 decern. 9 ore dimin).

Londra, 19 dee-mvrie.
mper.-.tul Rnsi-I a oferit E-’glituril sa 
¡mensră prinţ ni Bulgariei pe ducele d’- 

mborg, al doilea fiii al reginei Victori*,' 
I cordiţie da a forma o mare Bulgarie.

Pesta, 19 decemvrie. 
JHCamera Deputaţilor, după nn discurs 
f Bocneut al d-luî Tisza, a adoptat cn 175 

t||nu contra 125 proiectai privitor la 
iterea a 40 milioane de florini de rentă 
ntrn a rescnmpera bonurile de tesaur. 
«menea a adoptat cn mare majoritate, 
iedul privitor Ia ridicarea recruţilor 
1879.

Londra, 19 decembre.
Lordul BeaconsfLld, primind o deputa

ţi a rostit din roii marea sa încredere 
deplina executare a tractatului de Ber- 

i, care a pacificat Europa. El a adăogat: 
»Eoglitera n’a ocnpat insula Cipru de- 
t  numai cn scopul de a ajuta şi • sns- 
iea pe Snltannl in regenerarea impără- 
si luL*

BUCUREŞTI
VinerîV'8 ».(2 0 ) d ecem b re.

Intr’un studio de politică contim- 
3rană, intitulat M artirii dela 4 8  

salvatorii dela 66, d. G. Mărzescu 
ipune pe 37 de pagine cicero ¡sto
icul scurt al miuisterielor, perfin- 
ite dela suirea Măriei Sale pe trou 
până astăzi.
Nervus probationis, espus in bro- 

ira d-sale este, că pricina agitâ- 
lor şi resturnărilor ministeriale pro 
ne, nu atăt din deosebirea de prin- 
pil, cât mal cu seamă din pasiunea 
eschinâ, ce a esistat şi esistă âncâ 
itre bărbaţii, ce joacă la noi rolul 
3 oameni politici şi de bărbaţi de 
«it. Aceşti oameni —  martirii dela 
348 şi salvatorii dela 1866 sunt 

lipâ d -sa : fraţii Brâtianu, C. A. 
osetti, Ioan Gbika, Cogâlniceann, 

incipele Dimitrie Ghika, Manolache 
nstache, Lascar Catargiu, Mavro- 
îeni, General Ioan Florescn, gene- 
il Teii, Necnlae Creţulescu şi âncă 
ţi vr’o câţiva.

E un simbure de adevër in teza, 
pe care voieşte a o dovedi d. Măr
zescu şi e asupra orl-căril indoielf, 
că cele mal multe grupuri politice 
dela noi din ţa ră  sunt str&nse îm
prejurul unor firme personale, nu 
imprejurul unor principii. Când ne 
adncem aminte de inaltele făgădu
inţe şi de programa, stabilită la Ma- 
zar-paşa, apoi de deplina deviare 
dela ea, a tâ t in viaţa interioară a 
statului, că t şi in politica esterioară, 
nu ne putem împotrivi a admite 
teza că mat toate, deşi nu toate  
grupurile politice sunt conduse, nu 
de o programă sigură, statornică, 
nestrămutată, ci de dorul unul nu- 
mër de persoane de % ajunge la pu
tere şi de a se mânţine. Cumcă pen
tru scopul acesta se iaü drept de
viză toate principiile posibile şi — 
imposibile, cumcă cutare grup se po
recleşte cu cutare nume de fantazie, 
iar altul cu cutare, e asemenea a- 
devôraf. Dar ceea ce d. Mărzescu 
nu espnne in broşură d-sale, ba 
poate nici cutează a espune, sunt 
cauzele acestor simptome de bizan
tinism.

Un medic nu se va opri la simp- 
tomele exterioare ale unei boale, ci 
va cânta cauza lor internă. Mutatis 
mutandis vom lua un alt exemplu 
de aiurea. Un Mărzescu german ar 
zice poate, că socialismul din Ger
mania există, pentrucă 10, 20 de 
persoane citate anume, precum Marx, 
Lasalle, Bebe], Liebknecht, ş. a. aü 
voit să ajungă la însemnătate in 
viaţa statului, exploatând mizeriile 
poporului. Aceasta ar fi poate ade
vărat pentru unii din el —  dar n’ar 
fi cauza adevărată a răului. Exi
stând cauza socială, efectul trebuia 
să vie de sine, intât e eu desâvăr- 
şire indiferent numele individual, 
care ar fi eşit deasupra pentru a 
cristiliza in el soiul de mizerie so
cială iu cestiune.

Cauza proprie a relelor noastre 
insă, e lipsă de cultură adevărată 
şi sub cultură adevărată înţelegem 
pe cea productivă. Exceptând câte
va centre din ţară, tinerimea ro
mână nu se mal ocupă cu nici o 
ramură a producţiei naţionale ; ea 
emigrează cu miile prin Paris, Bru
xelles, Piza etc. pentru a'şl menaja 
un doctorat in drept şi toţi aceştia 
se ’ntorc apoi in ţară cu pretenţia 
de-a deveni de-a doua zi oameni 
mari. Uite-se d. Mârze cu in toate 
laturile şi vază din cine se com
pun grupurile, adunate imprejurul 
oamenilor politici şi va vedea, că 
sunt in cea mal mare parte tineri 
advocaţi. Şi fiindcă pita Iul Vodă 
nu’I încape pe toţi deodată, încearcă 
de-a veni cel puţin pe rând la ea 
şl a se folosi pe cât se poate de

j mult din scurtul timp, pe care li'l 
acordă pâpuşeria constituţională.

Şi fiindcă nu există intre aceşti 
oameni deosebiri aievea, de vreme 
ce mal toţi afi aceleaşi nevoi de 
căpătuire şi aceleaşi tendenţe, in
ventează cel puţ<n deosebiri factice, 
porecle nouă pentru aceeaşi marfă 
veche. Intre capi iar sunt o mulţime 
de oameni —  de o necontestată in
teligenţă, n’o negăm —  dar pentru 
cari statul e o unealtă pentru a'şl 
mal remprospăta averile, safi cel 
puţin numele şi influenţa personală. 
Şi dacă sunt deosebiri reale, acelea 
nu sunt in genere dictate de gru
puri de interese naţionale, precum 
ar trebui să fie,* ci mal mult <1* 
temperament, de-o minte mal clară 
inâscutâ şi de nn caracter mal o- 
nest, asemenea inâscut. Fiind insă, 
că mintea şi caracterul sunt tot- 
de-nna mal rare de cât stupiditatea 
şi lipsa de caracter, de aceea vom 
vedea, că partidul cel mal numeros 
din ţară, roţii, e to t odată acela, 
care reuneşte in sinul săâ mal multă 
incapacitate, perversitate morală, 
lăcomie de avere publică şi invidie 
pentru tot ce răsare cu un cap peste 
masă, peste cel ce nu gândesc ni
mic şi nn aă nimb*.

In jucăria parlamentară, care se 
desfăşură înaintea noastră, oamenii 
pentru care nimic nu e indestul de 
sus pentru a ajunge, oricât de lip- 

| siţl ar fi de cunoştinţe speciale şi 
j de resort —  sunt advocaţii. Nu ne

am mira să vedem intr'o zi pe un 
advocat, fâcându-3e mitropolit şi pe 

| altul general de brigadă —  căci 
7 unde’l leafă apare şi advocatul ; 

restul îndatoririlor şi ’1 aranjează 
apoi intr’un chip cât se poate de 
comod. O societate ca a noastră, 
care nu se intemeează pe mun â, 
e o societate coruptă. Grupurile po
litice ar trebui să aibă drept core
lat grupuri economice, şi in cea 
mal mare parte nu le afi.

Organizaţia de astăzi a favorizat 
fuga de muncă; ea a ridicat ele
mente, cari n’aâ nimic, in fruntea 
statului, ca să trăiască saă se îm
bogăţească din averea lui şi tot or
ganizaţia aceasta a făcut şi pe alte 
clase să creazâ, că numai prin po
litică poţi ajunge la ceva. Ast-fel 
profesorii de universitate, in loc să 
’şl caute de treabă, fac politică; 
profesorii de licee şi de şcoale pri
mare asem enea; ingineri, medici, 
scriitori, muzicanţi, actori chiar — 
toţi fac politică, pentru a parveni. 
Şi acesta e răni cn desăvârşire mal 
m are; căci relele actuale ar putea 
fi trecătoare, dar conrnpăndi’-se în
suşi nervul vieţii ori câril societăţi, 
iubirea de muncă, nnmal e nici mă
car speranţa de îndreptare. Armata

noastră poate câştiga bătălii, Alexan- contră ar putea naşte, chiar şi in
dri poate scrie versuri nemuritoare, 
un ministru de esterne poate con
duce politica in afară cu ne mal po
menită dibăcie; toate acestea îm
preună vor forma luxul istoric a 
e > istenţel noastre, dar acest lux nu 
va opri discompunerea sâng Iul nos 
tru social, peirea noastră prin pei 
rea muncii.

dauna statalul.
înainte de a termina, permiteţl- 

ml a vă mal ruga să daţi şi din 
parte-vă aprecierile ce veţi avea a- 
supra acestui caz. spre a face mal 
atenţi pe cine se cuvine asupra ca
zului de faţă, solicitândule un res- 
pnns, care interesează pe toţi aren
daşii, ce văd cum li se iau din pose
siune pământurile cele mal bune şi 
alese, fără a şti c&nd şi cum se va 
proceda la scăderea arenzil, căci 
până astăzi, precât ştia, n’aâ fost 
nici direct, nici prin organul publi« 
citâţl inştiinţ-iţt şi consulaţl de Adm. 
in această privinţă.

Primiţi vă rog asigurarea prea 
deosebitei mele consideraţiunl.

M. JV. Al.

S C R I S O R I  A D R E S A T E  
T I M P U L U I

Galaţi, 2 Decemvrie 1878.

Bine voiţi vă rog a trece in foaea 
ce redactaţi următoarele răndurl 
spre a le ceti şi a respundă asupra 
lor, Administraţiunea Domeniilor sta 
tulul: Ştim cu toţii că după dispo 
ziţiile luate d * Corpurile Legiuitoare 
pentru împroprietărirea şi a insură 
ţii lor conform legii rurale din 1864  
s’aü luat din partea Administraţia 
nel imediat măsuri prin comisiunl 
numite adhoc pentru delimitarea pâ 
□fluturilor cuvenite unor asemenea 
locuitori săteni şi de pe moşiile sta 
tulul, care mal toate se găseşte date 
iu arendă. —  Ceia ce insă dorim să 
ştim, şi aştemptăm să ne respundă 
zisa Administraţi une, printr’un co 
municat, este, dacă in acelaş timp 
a luat măsuri şi pentru regnlarea 
posiţiuuel arendaşilor moşiilor sta 
tulul, care urmează a fi despăgubiţi 
pentru pâmănturiie ce li se iaü din 
posesiunea lor, spre a nu se da Ioc 
la neînţelegeri şi la procese păgubi
toare pentru o parte saü alta, când 
vor sosi terininile plâtirel viitoare
lor căştiurl.

Să nu vă pară inutilă publicarea 
acestei interpelări adresată d lor 
membri de la Domeniile Btatulul, pen
tru că intenţiunea ce am avuto. 
scriind aceste câte-va răndurl de mal 
sus, dacă doriţi se fiü mal bine in- 
ţ cles, a fost şi este : de a se şti, 
oate-cum va arma Administraţiunea 
fără a pricinui păgubi nici statalul, 
dar nici arendaşilor, ce in mare parte 
sunt ruin ţi in de ajuns, faţă cn 
art. 8 din condiţinnile de arendare?
Spre a calcula despăgubirea arenda
şilor, conform acestui articol care 
cuprinde: .Arendaşul va fi despă
gubit pentru pâmănturiie luate din 
posesiunea s’a, prin un scăzămănt 
asupra arenzel, proporţional cu în
tinderea pământurilor cedate;* ar 
urma dar, a se avea in vedere, după 
oare-enre planuri, care, saü câtă aü 
fost Ia arendare, întinderea moşiei, 
bine inţelegându-se a pământului cul
ţi vabil, ce ’1-aú luat arendaşul in es- 
ploatare, pentru o arendă determi
nată. Insă asemenea planuri, pentru 
cele mal multe moşii, nu esistă, şi
in lipsa lor, naşte întrebarea, cnm se plată; contra acri hotSrirl, locuitorii fac 
va pnne in aplicaţie mencionatul ar-1 recurs la judecătoria de pace şi invoacă 
ticol ? Iată de ce spusei mal sus, că necompetinţ* consilinlni comunal, d. jude- 
măsurl şi pentru regnlarea şi a po- 1 câtor cn toate câ a avat textul lege! * -  
siţiunel arendaşilor trebuesc luate gricole, care i s-a invocat (art. 22 c. 
mal nainte de a sosi terminile pen- 1. n.) s'a pronunţat, că consiliul a fost şi 
tru plata căştiurilor, şi căt mal ni- este competíate a judeca asemenea afaoerl 
merite şi înţelepte, pentru a se evita Vată dar d. minisern dacă cartea esteî 
neînţelegerile şi procesele, ce Ia din bine pronunţată, cuci locuitorii fiind săraci

Carne il, 5 decembre 1878.

»Este bine cred a ee da la lnmină fap
tele onora din m agistraţii de prin orsşrie 
mici, ca să vază şi d. ministru jn stiţil, 
gradai lor de cultură şi capacitate.

Voi ii să vorbesc de actuala! judecător 
de pace din oraşui Caracal, anume Dimi
trie Constantinc8co, de fel din Focşani,—  
care dopă cnm se vede in acea parte nn 
şi-a găsit loc,—şi s’a trimis in acest oraş 
ca să înflorească ju stiţia  de pace.

Este ştint scopnl pentrn care s’a creat 
nstitnţinnea judecătoriilor de pace,— mi

siunea judecătorilor este mal mult de a 
stărni să împace pe părţi (art. 19 pr. c ir .) 
şi dacă nn iebateşte, atonei pronunţă car
tea s a ; nn judecător de pace, dar, trebne 
să aibă o mare bunăvoinţă, de a asculta 
pe prigonitor! cn pacienţi, căci nnmal prin 
blăndeţe, el pot sâ’şl spne liber păsul lor, 
şi fără sfiala, dar cănd se întrebuinţează 
o asprime grosieră vie-a-vis de el, atonei 
nţekgeţl că orice om şi mal cn seamă ţă

ranii ăşî pierd cnmpătnl.
D. judecător Constantineacn insă, de- 

arte de a avea aceste calităţi, este pre
dominat de o violenţă necalificabilă cănd 
ee află pe fotoliu eafi vie-a-vie de prigo
nitori, vorbindnle cn o asprime pe care 
nn om, orl-care, nn ar intreboinţa-o nici 
către servitorii săi.

Din funcţiunea ce i-sa încredinţat, a 
Bicnt o armă de resbnnare contra acelora 
pe cari nnmal d-ea ştie din ce cause nn’I 

lace presenţa lor, pe cănd pentru alţii 
ee găseşte in stare să facă orî-cs, chiar 
călcind legea, nnmal să-I satisfacă.

Pănă aci am arătat gradai de cnltnrl 
al d-lnl judecător, aonm voi îl espnne că- 
teva fapte din care să se vază capacitatea 
de care ee bnenră.

1. Un domn Mihail Puricescn din Ca
racal, intentează acţinne la consiliul co

anei Reşca din acest judeţ, contra unor 
locuitori de acolo, pentrn că nn eseentase 

anca agricolă ce eraă datori cn acte, şi 
cere ca acel locuitori să fie obligaţi a 
plăti pogoanele nesecerate şi silele neln- 
crale in bani conform actelor. Consilia! co
munal pronunţă o hotărire ce-I obligă la

1



T I M P U L

n’aü palat face recars ia cosaţiune fi a 
plătit banii pe nedrept.

Dufe d. judecător consiliul comunal este 
instanţa judecătorească, pecănd legea de 
tocmeli agricole ăl dă dreptul a jndeca 
mimai pârele provenite din neesecotarea 
contractelor relative şi ale esecută, adică 
in timpul mancei, cfind i se reclamă, cerce
tează, judecă, dacă este dreaptă şi esecută 
in caz afirmativ pe dator la mancă. Aceasta 
este ide a ce rciase din textul art. 20 şi 
următor ; legea de tocmeli agricole, nici de 
cam na atribae consiliului comunal cora- 
pctinţa a obliga pe locuitori la plata moa
cei ne făcută,ţaceasta fiind de dreptul in
stanţelor judiciare art. 22 citata lega ul
timul aliniat.

Cartea d-sale de judecată poartă No. 
509/78.

2). La 20 noemvrie curent, Dumitru 
Popa Păun face proces Iui Marin Moga 
ambii din comuna Cezieni peotru plata a 
nişte acciz delà băuturi;—in acea zi adică 
se judecă acel proces, in instanţă părţile 
asistate de mandatari pledau causa, iu pe- 
tiţiune se cerea costa1 a 40 v.-dre vin, ca 
a c 'z , jud'cătorul întrebă pe reclamant 
cătă sumă pretinde, i se spune suma de 
20 lei şi 50 bani; cănd se pronunţă insă, 
in loc să tranşeze cestiune in un mod le
gal, edmiţăad saü respingând cererea, se

După toate acestea, apoi d. judecător ghiar, spune planurile lui Optam — apoi 
oare se iuteresează prea puţin de oamenii s» pune in fruntea oastel maghiare —  a- 
cari vin depărtare de două poştil de reşe- tacă pe fraţii săt romani pe neştiute — 
dinţă şi aşteaptă dreptatea, deschide şe- ocupă Temişana, şi pe Optam *1 măce- 
dinţa la 11 şi jumătate şi 12 de multe ori, ' lărâ.
in contra dispoziţiei art. 113 din legea I Aşa căzu şi Temişana, iar blestemele căzu
organizaţiei judecătoreşti, nst-fel că acel pe capul lut Ccnadin 1
locuitori după ce perd alte trei zile, — N’ar fi căzut principii romănî, de ar fi 
dintru cari udb ca să presinte jalba, alta fost aliaţi la o'altăl Iar cu căderea I c ,  
ca s’o ia cu citaţiunea, de oare-ce nu li  ̂căzu şi soarta romănilor din ac* ste trei
se dă in aceiaşi z i,— şi alta ca s’o aducă provinoii pe 800 de s n il !
căci in zioa iufâţişerdi un li se mai p ri-j
meşte a se face dosar, ţinăudn-se in această ] LECŢIUNEA 12.
privinţă strict in lege — sunt nevoiţi a j p 0rnănil din Cri fana, Tr ansi'vama f i  Temi 
pierde şi pe cea de a cincea, J - -y •

faptele străbunilor lor şi li-e ruşine 
de ele. Aceasta e deosebirea intre 
noi şi dânşii: pe noi nici suferinţele 
purtate in curgerea unul lung şir de 
veacuri nu ne-a frânt, lor li se um
plu obrajii de sânge, cănd le vor
bim despre timpurile lor de putere 
şi de mărire: noi boieri suntem şi

căci
şedinţa se deschide la 12 ceasuri, înţele
geţi, cănd poate să fie inchisă cn moli
ciunea ce depnne d. judecător in jadecarea 
proceselor, ceia ce face pe impiciuaţil aceia 
cari să soarta a fi mal in armă, a remŢi
nea in oraşiQ pentru a doua zi spre a se 
inapoia iu comunele lor.

t In ceea ce priveşte moralitatea de care 
se bucură d. Judecător nu voiu spâne ni
mic acnm, rămăind s’o arăt cu altă oca
ziona impreană cu alte multe fapte, pe care 
acum nu’mî permite spaţiul ale nara, căci 
ale spune toate este a umple coaie intregi.

Deocamdată crez, că sunt destule pentru 
a face pe d. Ministru Justiţiei să se în
credinţeze cui a încredinţat misinnea de a

^ac“ j sana —  după căderea principilor lor na{io-
nali.

După ce Mariot, O l şi Optam căzură, 
— romătul, s/rimoşil no f i  ti Se făcură supufl 
la  regii ungurenii. De aci incolo se iucepe 
starea lor cea tristă si suferindele de 800 de 
ani. Incetn cu incetu romanii fuseră des
poiaţi de toate drepturile cetăfenc.ti. Ajun
seră sclavi —  iobagt in patria lor proprie, 
pentru care eşî vărsară sângele atătea sute 
de an i!

pronunţă pentru anularea petiţiunei pe face să înflorească Justiţia de pace din 
baza art, 10 proc. civilă. oraşul Caracal.

Am zis insă mal sus că d-nul judecător Ga să se crează că sunt adevăruri cele 
pentru unii chiar călcănd legea, voeşte aT ce arăt, nu veţi ţine secret nomele meii, 
face să triumfez». de oare ce snnt in stare să dai! ori onl

înaintea acesta! instanţe snnt mai mulţi şi ori cănd socoteală de ele. 
cari fac pe mandatar. Dintre toţi numai i Bine-voiţi, etc.
unul are cea mai mare şuausă înaintea ac- ' 
jualulul judecător.

R.lativ la aceasta voifi espene căte-va 
fapte:

Un comerciant din Caracal N. Nicolaid 
a avut in ziua de . . .  . trei procese. In ! 
chitanţele ce avea diu p rtea debitorilor,! 
aceştia se obliga a plăti in c asjj de a nn )

Const. Pavlid din Caracal.

0 SMINTEALA UNGUREASCA

(urmare)

După ce a constatat, că in virtu- 
dasălul* dela 

Lipova, România se întinde până la 
Tisa, comitetul administrativ din 
Timişoara pune in vederea tuturor 
patrioţilor buni lecţiile 12 şi 13, ca 
pe cele mai primejdioase dintre toate.

Eeată acele lecţii:

răspunde banii la termin, 15, 18 la sută tea Cărţii scrise de 
pe an şi 2 o/o pe lună, . d-nul judeca- ' 
tor insă n’a admis de căt dobănda legală 
dela cererea in judecată.

Un alt comersant T. Marinescu a avut 
as menea mal rouite procese, a căror va
loare cn întrecea suma de 9, 12, etc. lei, 
fiind insă că avea de mandatar pe acel cu ! 
şeansă, pe favoritul (nu T numesc) admite * 
procentn de nn leu pe zi cnm i s’a cerut. I

Unui alt comersant, Ioan Grozăvescu a 
admis 5 franci pe zi procent.

Elena Stănculescn din Caracal face pro
ces contra d-lui 1. Murgăşiann propietar ■ _
v  ___  niv . • , . .  . J acela romănil din Crişana şi Maramnreşindin comuna Slavem pentru nişte obieote. I “  T \

t . . . .  , .  . .. . aveaţi domn pe Mariot, cel din Transil-ln instanţa se chiema in garanţie un epis- } 1 ’ ,
. . _. . , .. , ,  I vani.» pe Gel, — şi cel din Temişana petat al acestuia şi se admite, la o a dona 1 ..
înfăţişare se chiamâ soţia d-lnl Mnrgăşiann I . v „
. . . . .  , .  . y ] !  I La venirea nngnnlor, romanii toţi panăşi iar se admite, acesta pentru că din par- ! ’ r .

tea reclamantei era favoritei mandatar. I la nnnl eraB ore?tinI- Dela rwJ an* au
D-nnl Dimitrie Guran insă, face proces v8*at f  un* oriî rel] £ ,,n“  9)

___* . . _. _ . « - i • ( nelâ năravuri, şi patriarchul Teonlact dinnnni propietar pentrn a oontnbni Ia im- > 1 Y r  . . .
prejmuirea ce uaspute caselo. In instauţă! Constantinopol a trăm.s nngunlor episcop,
se alegă de acest din urmă că mal este Pe Ieroteii1’ J 0*0«1 ei maiy tărziB aB tre*

! ent dela cr< dinţa orientală, la cea cato-ponoa anrfl a l * '

LECŢIA 9.

Venirea ungurilor.

Ungurii &d «venit din Asia la annl 889 
d. Cr. sub decele lor Arpad. Pe timpul

lioă.

Căderea Crivatul.

Arpad, dacele maghiar dnpă ce bâta pe

propietar şi altul, se amănă causa spre a I 
dovedi aceasta căci de reclamant nu se cu- 
noscea, Ia înfăţişarea a doua se ad ac acte 
din care resulta că mai este şi altul pro
pietar, reclamantul chtaraă şi pe aeel pro- o , r  . „ , , , , ,. . . . .  ' «alan şi pe Svatopluc, domnul slovacilor
pietar in judecata, dar nind-că din partea i , .  . , , ,  . , , , „ . _, , ’ , , . . | — trămise soli la Mariot, ducele Cnşsnel,
adversarului era mandatarul favorit, care l - ,  ,, . ’ şi ceru de la el pamăntul pana la Someş,
se opnne, nu se admite. . , , , . v ,. . ’ v . , . . . .  Mariot, denega cererea aceasta zicănd :

Aci mă opresc să întreb pe d. i adecă- . . .  . . .  .r  * -ţara ce o cereţi voi dela mine numaitor, oare nn este pentru toţi o lege, sad 
are d-sa o alta pe care o ţine ascunsa, şi 
cănd ii vine lua socoteală esecută pe cea 
cunoscută de toşi, dar cănd vrea să favo
rizeze pe cine-va, pune in aplicaţia pe cea 
din bo8unar. N’ar fi bine cred peotru d. 
judecător să se conducă ast-fel. Nu’I con
testă nimeni dreptnl ce are de a putea re
veni asupra ideilor sale, dar nici i se per
mite ca ori de căte ori favoritul sădi cere, 
să i se admită tot, coatrazicăndusc in tot 
d’auua in actele sale, căci aceasta nn do
vedeşte nit de căt că ideea sa nn este in 
a face acte conforme cn legea ci de a fa
voriza pe unii lovind pe alţii.

Nu void termina fără a arăta încă o 
carte de judecată pronunţată la procesul 
intentat da Lena Ghiţnlescu contra lui 
Sterie Trică, ambii din Caracal, pentrn 
întreţinerea unnl minor ce acesta in cua- 
litate de tntor era obligat a da, de către 
consiliul de familie, — prin acea carte de 
judecată d. judecător respinge cererea re
clamantei bazăndn-se pe nişte ceusidern- 
ţiuui de tot stranii, — zicănd că asemenea 
cerere o poate face la finitul anului pentrn 
care cerea întreţinerea, căci dacă se va 
întâmpla să moară copilul, ce se face cn 
banii.

Aprecieze ori cine, dacă această carte 
de judecă ta nu este vrednică de admirat.

mort vi'o dad* ! Arpad apoi plecă cu bă- 
taiă asnpra lui Mariot, dar cnrănd se im- 
păcară,— căci Mariot mărita fata sa după 
Zoltan, feciorul lui Arpad, şi neavend alţi 
fii, dete zestre cu densa şi ducatul sed, 
apoi muri in castelul săd cel frumos din 
Bihor, şi cu moartea lai — muri indepen
denţa (neatârnarea) C rijonetl

LECŢIUNEA 10.

Căderea Transilvaniei.

Tohntam dacele maghiar —  vezănd că 
li favorează norocul, ceru iertare dela Âr- 
pad, ca să meargă in Transilvania şi să 
ocupe ducatul Iul Gel. Arpad ăl dete li
bertate, şi el plecă asnpra Iul Gel pe ne
ştiute. Bătaia se începe şi Gel cade in 
luptă. Românii perzeudu-gl pe domnul lor, 
se înfrăţiriI cu ungurii — jurătid unit altora 
credinţă fi aleseră domn pe Arpad. Local 
nade jurară romanii cu nnguril se chiamă 
Esculed.

LECŢIUNEA 11.

C ă d e r e a  I e r n i  ¡ a n e i .

Arpad se scoală asnpra lui Clandid, dar 
curënd se impăcă. Optum, următorul lui 
Clandid acuşi reocupa dela unguri şi Cri
şana şi Transilvanie; dar Cenadin, căpita
nul lui Optum, fuge la Stefan, regele ma-

LECŢItlNEA 13.

Istoria despre începutul iobagiet.

Iobagia o a iutrodas S. Ştefan, regele
Ungariei, carele a domnit pe la anul 

1000. d. Crs. EI a luat mal tot pâruen- 
tul dela popor şi l’a donat (dat) domnilor. 
Poporul trebuia să lucre pământul domni
lor fără de plată — şi din agonisinţa lor 
să le dea zecimala (zecimea) adică : din 
z-ce una. Aceasta era iobagia.

Despre Ştefan ne mai spune istoria, că 
a primit religinnea catolică, şi a deman- 
dat, ca toţi nngnrii (maghiarii) să se bo
teze in această credinţă, ăncă şi ce» ce 
mal nainte primiseră religinnea orientală. 
Pentru aceasta Papa (Patriarchul) dela 
Roma ’i-a trămis coroana de nur, şi i’a dat 
ti tula de rege apostolic (care titula şi e- 
stăzl o poartă regii Ungariei) iar după 
moarte, la făcut sfânt.

Toate aceşte sunt lucruri pe care 
autorul le-a învăţat in scoalele un
gureşti şi pe care le găsim şi in 
istoria lui Horvath. Ceea ce ar pu
tea să-I supere pre unguri, nu pot 
fi decât aprecierile .dascălului“ din 
lipova. E insă adevărat, că după 
moartea lui Mariot a încetat a mal 
exista o ţară neatirnatâ la] CrisurI ? 
—  E chiar atât de adevărat, in cât 
acela, despre care s’ar presupune 
că doreşte negarea acestui adevăr, 
e luat drept un om criminal. —  Şi 
autorul nu spune decât acest adevăr.

E adevărat, că la EskflllO, care 
va să zică, loc de jurămănt .arde
lenii şi oamenii lui Tuhutum şi-aii 
jurat credinţă? E atât de adevărat, 
ia căt copil din toate şcoalele din 
Ungaria trebne să o ştie aceasta.

.Ia r  blâstemele cad pe capul Ini 
Cenadin !*

.Dascălul* din Lipova e de păre
rea aceasta şi tocmai groaznicele 
lecţii 12 şi 13 scuză această părere.

Căci in aceste capitole se spun 
lucruri adevărate : Românii s’aii su
pus regilor ungureşti: după această 
supunere starea lor a fost tristă ; 
el aă fost in adevăr lipsiţi de drep
turi; el aă fost in adevăr iobagi in 
patria lor proprie... Unde este aici 
primejdia?? Să vie cineva să spuie, 
că autorul m inte, că romănil nu 
s’afi supus, că nu aă suferit, că nu 
aii fost lipsiţi de drepturi, că nu 
aii fost iobagi şi că pământul, pe 
care staii de cel puţin 1000 ani, 
nu e patria lo r , să v ie , să o 
spună şi să o dovedească aceasta, 
atunci .dascălul* e bun de spânzu
rătoare. îndată insă ce faptele sunt 
adevărate nu .dascălul* e păcătos, 
ci aceia, care se supără de ele.

Noi, după cum se vede din car
tea criminală, ne mândrim cu aceea 
că străbunii noştri aii stăpânit o- 
diuioarâ lumea; earâ maghiarii se 
mânie, când le spunem, că el ânşişl 
neaâ stăpânit chiar pe noi. Se vede, 
că nu se simt vrednici de stăpânirea, 
pe care o pusese întâmplarea in mâ
ni lo lor; se vede că sunt jigniţi de 
cele petrecute : se vede că osândesc

boieri rămânem chiar fiind legaţi 
cu teid la brăd , ei tremură chiar 
şi atunci, când aă puterea in mână 
dacă le aducem aminte, cum ştifi să 
fie stăpâni.

Nici odată un Român din ţările 
de sub “coroan St-lul Ştefan nu pu
tea să aibă vr’un drept. Pentru ca 
să aibă drepturi, trebuia să fie no
bil şi îndată ce era nobil, inceta a 
mal fi român căci in aceste ţări nu 
era decât nobleţă maghiară. ChiSr 
in urm ă, cănd toţi oamenii aú 
câştigat drepturi, principiul s'a pă
strat, şi nici astăzi nn poate exista 
un român cetăţean al Ungariei, ci 
numai un .cetăţean maghiar cu buză 
românească.*

Astăzi această deosebire eridicolă, 
odinioară insă ea nveaü un înţeles 
de care tocmai maghiarii nu ar tre
bui să se supere. Supărarea lor t 
insă firească; ea cuprinde o mus 
trare pentru faptele petrecute, şi 
exprimă frica de consecinţele unei 
stăpânii! urmate cu lipsă de bun 
simţ in curgerea mal multor vea
curi:

Dacă astăzi romanii ar eşi din 
morminte şi cine-va le ar arrmca 
vorba, că aă stăpânit lumea, ei ar 
respunde cu mândrie: D a, am stă
pânit-o, şi dacă nu credeţi, priviţi 
la urmele stăpânirii noastre.

Maghiagil nu pot vorbi aşa, fiind 
că urmele sunt —  cam seci. —  Cel 
puţin aşa trebue să fie, de oare ce 
altfel nu s’ar supăra de ele.—  Dar 
de aceasta nu .dascălul*.e vinovat, 
căci el se mărgineşte a inşira lu
crările ccm s’aă petrecut.

Astfel in lecţia 14 vorbeşte in 
20 rânduri despre .Starea Români 
lor din Moldova şi ţara Românească 
şi despre intemeiarea principatelor 
române;“ in lecţia 15 (9 răndurl) 
despre »venirea turcilor in Europa 
şi căderea Constantinopolel*; apoi 
urmează lecţia 16 cu următorul 
cuprins:

RiScoala romănilor dela an. 1437.
La an. 1426 romanii din Transilvalnia 

ne mal putând răbda jugul iobăgie!, s’afi 
resculat asupra domnilor (nobililor, neme
şilor, spaiilor) strigând nş arare.

Nemeşii la început—oa să Si poată mol
comi 1í-bü promis tot ce aü cerut, dar mai 
la armă eí-aü asuprit tot mal tare şi in 
dieta ţării aă făcut legi asupritoare, prin 
care romănil eraă numai suferiţi in ţară, 
ca nişte proletari (venituri), nu li era a- 
dică iertat să înveţe carte, nici să fie di- 
regătorl; nn li era iertat să poarte arme, 
nici căiuaşia subţire, nici căciula de un 
florin s. a. In 400 de ani, romănil ară
tară numai slaba semne de viaţa şi de 
bărbăţia.

Pagínele istoriei romăne din acest răs
timp sunt negre şi intnneooase, numai din 
cănd in cănd se iveşte căte un eroă — şi 
răsare căte nn luceafăr pe cerul romănimel.

De aceea istoria romănă aminteşte cu 
pietate numele acelor Eroi, ca să înveţe 
tinerimea cea de mare speranţă n nrma 
exemplele lor cele bune, şi să vază ca ce 
timpnrl grele aă trecut peste capetele stră
moşilor, şi se cunoască, că numai atăta 
este meritul nostru, că ani străbătut prin 
ele şi am rămas Români 1

Toate acestea sunt lucruri, pe rare 
le putem citi in toate istoriile Un
gariei. »Codex tripartitum* este o 
lege, care chiar nici până astăzi nu 
a fost abrogată cu desevârşire ; »Unio 
triurn nationum* a fost o stare de 
lucruri, ce s’a strecurat prin mal 
multe veacuri: maghiarii, ca oa
meni cuminte, ar trebui să arate 
legitimitatea acestor lucruri, ear nu 
să se sparie de ele.

Cartea mal vorbeşte in alt^ 
va lecţii (8 pagini) despre 1 
rea literilor latine, eroul Ioa 
vin, regele Mateiă Corvin,
Pavel Chinez, domnul Stefan]
Mare, căderea Ungariei la M 
scoaterea limbel sârbeşti din 
ricile române, MihaiQ Viteazul, | 
pe scurt, despre o mulţime dej 
crurf, care nu ar trebui să su 
pe maghiari. După acestea urine

LECŢIUNEA 25.

Starea romănilor din Transilvania, 
moartea lu i Mihaiii Viteazul.

După moartea lui Mihaiă Vi ti 
— soarta romănilor este înfiorat 
Principii Ardealului mai toţi eraă ctt 
înflăcăraţi, de aceea se trudeau ca să i 
pe români la legea lor, le promiteaă t 
de toate, numai să’şl lase credinţa şi , 
primească calvinisranl.

Poporul şi-a păstrat cu scumpetate Iii 
şi credinţa, dar uuil fruntaşi şi li 
slabi de ănger, ca să ajungă la don 
s’aă dat părpluî şi-au lăsat limba şi I 
dinţa şi astăzi ei nu mal sunt ron 
ci calvini şi nngnrl.

Ca să avem închipuire despro soani. 
romănilor, de pe timpul acela, recif 
următoarele:

La anul 1656, a fost mitropolitud 
Alba-Iolin, Sa va Brăucoveanu, oml 
dincios către popor şi biserica români 

Acest Mitropolit pentru bunătatea ¡9 
mei sale, atrase asupra s'a ura calviollo 
şi aşa la anul 1680 de cătrS principe!
Apa fi fu depus din episcopia şi băgat I  
închisoare — unde dnpă cnm zice istorici]- 
unguresc Cere! atăta l’a biciuit, pănăşj- 
căzut cămaşa şi carnea după densul, ii 
aşa a trebuit să moară.

Octipaţiunea 25. Descrieţi soarta roju| 
nilor din Ardeal după moartea lui Mi hşifikj 
Viteazul ? — Pâcutu-s’aă unii romi 
calvini şi unguri ? — Ce ştiţi despre 
tropolitul Sa va ? —

LECŢIUNEA 26.

Altă istorioară despre mitropolitul .Sărai

Istoricul romănilor : Şincan istorisi 
despre mitropolitul Sava următoarele:

Am auzit de Iu potropopii şi preoţii 
bătrâni, ca principele Apafi ar B chi 
odată pe mitropolitul Sava la prânz.-] 
ca să’l poată prinde şi învinovăţi ou ce] 
calvinii, inimicii mitropolitului, aă d J 
unei muerî învăluit un căţel şi o aă id 
văţat, ca să meargă cu el in braţe le- 
mitropolitul, — rugând u’l ca să’i boţi 
acel prunc că este slab şi alt preot 
este aproape, care să’l boteze.

Mitropolitul socotind intru sine, ce 
să fie acel lucru, de’i aduc pruncul 
boteze, tocmai cănd e la prânz cu prO 
cipele, îndată, cugeta, să nu fie vr] 
badjocură, — deci scul&ndu-se dela ml 
s’a due la mnerea aceea, ce ţinea ij 
braţe căţelul şi a văzut că este căni 
(Cu aceasta voia principele Apa fii să ii 
şele pe mitropolitul se boteze câne in 
de om, şi apoi ca pe un călcător de si 
taine să’l pedepsească).

Ear mitropolitul, după ce a văzut cl 
este câne nu om, a cunoscut violenia ItajUl 
Apafi —  şi intorcăudu-se la masă, a luajw  
o bucă tură de ridiche (că era post şi m ^l 
tropolitul postea) şi a dat căţelului, 
n’a vrut să o mănânce; apoi intorcăndu-l 
ear la masă a luat o bucată de carne dil 
talerul principelui, o-a dat căţelului, oaril| 
o-a măncat-o îndată.

Atunci a zis mitropolitul, că nu'l v ă  
boteza, fiind că nu este de legea lui,—ca 
de ar fi de legea lui, şi acela ar măncd 
bucate de post cn dănsul.

Vezănd principele şi ceilalţi calvini, car^lţ< 
eraă la masă, că batjocura oe o gătise e f l t  
pentru mitropolitul, a căzut asupra lor^B 
— şi mal tare B’a aprins de mânie.

In urmarea aceasta apoi mitropolitulH ’ 
Sava a suferit bătaie şi închisoare— pănăH 
la moarte. l

LECŢIUNEA 27.

D eSbinarea romănilor in două confesiuni. 1

Pe timpurile acestea u’a inceput unirea, 
adică : biserica unită intre români. Ear 
unirea aşa sad întâmplat:

Li se părea străinilor, că noi romănil 
suntem prea tar!, până oe snntem toţi de I 

biserioă şi de o religiune; deci se sooo-1 
tenii, eă ne slăbească impărţindu-ne in I 
două biserici şi in două religiuul, sperând, | 
că apoi ne vom invrăşbi şi ne vom certa 
intre noi.

De altă parte implratul Leopăld mit s i '



T I M P U L

jt români'or, ţi na ştia altă cale, de 
siî’l unească pe romă ni ca biserica 

1 Î ş i ,  ca aşa să intre românii in folosirea  
l jir drepturi, ce Ie aii cel de religinnea 
iţ uano-oatolicu. Aşa aii I aerat ţi bunavo- 

F.'-a imptrâtului f i  viclenia ttrlin ilor la des
pre intre romani.
Ditropolitn! Atanasin a cugetat, ca va 
|j infi annirea*, dec! Ia annl 1700 a 
■nat »sinodu* la »Alba-Inlia* ţi a im- 
| pe preoţi ţi pe mireni, se o primească, 
mulţi împreună cn mitropolitul o aă 
l i t .
Ilernl ţi poporal roman, căt s’a fost 
t ,  s’a ţi bncarat apoi de multe foloise. 
Aşa la anal 1755 din ajutoare im ptră- 
!| s’a fandat şcoalele (gimnaziul) din 
liB , şi aceste şcoale aii aju tat m ult la  
ţp ta iea românilor. Insă totuşi n’aii că- 
ţ t  toate acele bană taţi şi binefacerT, 

li se promiseseră pentru »unirea4 
¡(-ea mulţi de la »unire* nu venit 

* Hjgşî in legea strămoşeas

LECŢ1UNEA 28.

m4ni) gr. or. turn s ’a ti supus mitropoliei 
sfrbetfi din Cărlovlf.

.p i trecerea mitropolitului Atanasin 
Toire, clerul ţ i poporal roman, carele 
'mas la credinţa vechie, se supuse mi- 

bolisf serbeşti din Carlovăţ.
[1 ceasta nesocotită supunere aduse ro 

ilor mare nefericite.
[»imba romănă iar se scoase mal din 

>q bisericile romăne, ţi in locul el se 
Ifodusa cea serbeasoă.

in decursul tim corilor serbii făcură 
mal multe asupriri ţi nedreptâfi romă'

i jr .
W in  sudoarea romanilor aă stors serbii 

□Hieroase same de bani, ţi aă creat fon 
I r  mar! ţi monastirl, din care n’afl dat 
V tân ilor nici uu ajutor, 
i&n diecesele romăne pnnean episcopi tot 
9  viţa setbească, chiar ţi protopopi ţi 

>ţ! ţi învăţători tot serbeşti, ţi sileau 
români cu forţa să inveţo serbsşte. 
şi la nume le romănegtl adăogaă cate 
»vicia,* numai ţi numai ca cu timp 

fi. poată amăgi ţi sărbi 1 
Irmeaza lecţia despre romănil din Bu 

lina ţi apoi:

LECŢIUNEA 30.
v ia  tul //o r ia  f i  CI o; ca. sau r a  coala

rom ânilor dela anul 1784. 

agile asupritoare din nou aduseră pre 
ini la pofta de răsbunare.

s’au rescnlat asupra apăsătorilor mal 
I uite ori, dar dintre toate rescoala de 

F  1 784 sub Iloria ţi Cloşca este mal 
•mnată.
.tunel se resculară nu numai romănil 
?riţ», ci ţi : lte neamuri sătui d ejugai 
Igiei — din nou asupra domnilor (no- 
l<>r, nemeşilor, spaiilor,) ţi pofteau li
nte.
«şcoala lor a fost insă acum nenoro 

¡,i ffi, ţi aşia in loc de a ajunge prin a 
t i  rescoală la o stare mal bnnă, el 

ţjjj| ingreuiaţî ţi mai tare.
'•e Horia ţi pre Cloşca cu alţi mulţi 
prins ţi ian dus la »Alba Iulia,* unde 
tăiat cu roata.
tufi mal târztâ dnpă aceasta rescoală un 

fŞ tu l ¡ i regele Io s ij a l I I  călătorind prin 
ţi ascultând vaietele popoarelor a  ufiura 
tva Scorie a  iobagilor.

lucru ne mal pomenit, 
iomănil au fost stăpâniţi de un- 

au fost stăpâniţi de sârbi şi 
R fost stăpâniţi de Habsburgil: in 

ie insă ce ungurii şi sârbii se 
ăr& când le aducem aminte de 
stă stăpânire, Habsburgil par 
r putea să Pe mulţumiţi. Se 
I că Habsburgil nu au nici un 

¿'a iv de a |se [teme de consecin- 
stăpănirel lor.

Unirea* este un fel de nenoro 
| la care a contribuit şi impâ- 
1 Leopold: el a contribuit insă 
1 să le facă bine românilor, 

a anul 1755 s’au întemeiat in 
şcoale româneşti ; dar ele s’aa 

^ n irneiat din ajutoare împărăteşti 
/}> ii ajutat la deşteptarea româ- 
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>rea şi Cloşca se rescoală şi nu 
esc; dar împăratul ţosif II as- 

R vaietele popoarelor şi uşurează 
H la  iobagilor.

in adevăr ne mal pomenit In- 
acesta: in vreme ce nn’st&pân 

şmte jignit, altul stă 'mulţumit

faţă cu robul ce il bine cuvintenzâ.
Nimic mal mult de căt aceasta 

uu ir supără pe maghiari. Se t  m 
de această rucnnoştinţâ, de această 
iubire, de această oarbă alipire, ea 
insă e consecinţa faptelor petrecute, 
şi dară politicii maghiari ar fi oa
meni cu cap, s’ar închina înaintea 
acestui adevăr şi nu ar căuta să'l 
nege, de oare ce, cu că t mal mult 
il neagă, cu a tâ t mal mare ii este 
puterea.

Apoi este o curată nebunie de a 
persecuta pe nişte oameni pentru 
că ţiu la dinastia ţârii l o r ; şi a- 
ceasta e nebunia, pe care maghiarii 
o fac cu deosebită predilecţie.

(Va urma).

ADUNAREA DEPUTAŢILOR

Şedinţa delà 1 decemvrie.
La ordine zilei fiind votarea in total n 

proiectului de lege pentrn neinstreinarea 
pământurilor foştilor clăcaşi ţ i ne cerănd 
nimeni cuvântul in disenţinnea generali se 
pase la vot proiectai de lege in total, ţi 
adunarea l’a primit; apoi s’a reincepat des- 
baterea legii comnnale.

D. P. Buescu. Am cerat cuvântul pen
tru a respande la cele zise in şedinţa de 
ieri de onor. d. I. Ionesco care este unul 
din membrii comieinnil însărcinată cn ela
borarea acestni proiect de lege ţi care ’I 
canoaţte chiar spiritul. Cuvintele date de 
d-sa m’an convins ţi mal malt de spiritul 
ce a predomnit la redactarea articolului 
in disenţinne. d. Ionesco ne ah spus carat ; 
voim primari de secţiuni. E i bine, nn este 
tocmai aţa redactat articolul in disenţio- 
n e ; dar esplicaţinnea dată de d-sa numai 
laşa loo la nici o îndoială că d-lor in co- 
misinne aă admis primari de arondisment, 
adică să se înfiinţeze cinci primari in ca
pitală ţi patra la la ţi.
.  Să vedem acuma resnltatnl unde pntem 
să ajungem ca aceşti none primări pe care 
voiţi Bă creaţi. D-Ior, mal înainte, de toate 
bine-voiţla nn face atftta paradă de descen
tralizare, d-v. nu sunteţi sinceri partizani 
ai descentralisării, căci descentralisarea 
nţa cum o susţineţi d-v. anihilează prin
cipial descentralisărel, pentru că atonei 
cănd nn Incrn merge la infinit resultatul 
dispare. EI bin», tot aşa faceţi şi d-v. cn 
descentralisarea ; împărţind autoritatea co
munală in stătea părţi, o anihilaţi.

Cam, d-lor, voiţi descentralizarea in o- 
raşnl Bncnreţtt creănd cinci primării? Na 
vedeţi că ca aceasta faceţi să dispară ca 
desăvârşire toată acţiunea ce trebue să 
aibă o administraţinne ? Cuventnl de des- 
centralisare snposează că ac centra de po- 
pnlnţiune poate fi liber a chilizai despre 
trebuinţele sale proprii fixăndnţl reşedinţa 
in centru acelei popnlaţinnl ; aceasta este 
definiţinnea groso-modo a descentralisării ; 
ţi d-v. propnneţi că aceste necesităţi ale 
capitalei să se impartă in cinci părţi. A- 
ceaeta e cn neputinţă. Oraşul Bucureşti 
este astfel pus, in căt nn’l puteţi sub-di
viza : cum voiţi să faceţi ca in o coloare 
să se ia mesnri cari ar pntea să nn se 
potrivească cn măsurile ce e’ar lua in co
loarea vecină ? De esemplu, chibznindu-se 
a se face nn canal intr’o despărţire, cum 
voiţi ea acel canal să nn fie in corelaţinne 
en nn canal principal ? Este apoi canali
zarea Dîmboviţei ; sânt biurourile de artă 
cari nn se pot snb-diviza şi nn se pot ad
ministra deosebit. Prin nrmarecum puteţi 
susţine că e mal nemerit a se face cinci 
primării dintr’nna singură care esistă as
tăzi. Vă declar, d-lor, că am avnt onoare 
să fiii membra in consiliul comuna), şi 
n am văzut pe cineva care să fi reclamat 
imulţirea primarilor ; din contra aii fost 
plângeri că personalul consiliului comunal, 
primarul cn ajutoarele şi consilierii săi, 
este prea mare. Ce vă antoriză dar ca să 
ziceţi că imnlţirea primarilor este o nece
sitate simţită ? Afară de aceasta d-voastră 
nn vă gândiţi de loc şi la viitor, infiin- 
ţănd aceşti cinci primari credeţi oare că el 
n’aii să vină să ceară adaos de ajutoare 
şi de impiegaţi ? D-voastră nn vă ocupaţi 
nici decnm de organizarea acestor servicii. 
Un primar presupune că trebnesă aibă pe 
lăngă sine funcţionarii pentrn servieiile 
tecnice, de administraţinne şi de eompta- 
bilitate, şi toate aceste infiinţări de func
ţiuni vor veni de sine din momentnl ce 
veţi institni aceste antoritaşl comnnale. 
Aceşti primari trebue să fie icoana admi- 
nistraţinnel centrale ; le trebne nn perso

nal şi toate serviciile primara!ni principal. 
Apoi v’aţl gândit d-voastră an singnr mo
ment la noile cheltnell ce puneţi pe con
tribuabili cari niciodată n’uă cerut acea
sta ? Vă rog dar să ţineţi seama că acea
stă capitală este înglodată in cheltuell şi 
să nn mal creaţi servieie de sineenre.

Afară de aceasta, d-lor, deşi tfl nnnl na 
zic că a fost bană legea din 1874, dar 
dacă necesitate ar fi fost atunci de a se 
adăoga a taţi prim ari, s’ar fi făcut, mal 
ales atonei cănd ersfi destul doritori de 
sinecure. Din cootra, acea lege a admis, 
împuţinarea ajutoarelor dc primari, redn- 
căndn'I delà 5 la 3. Prin urmare vă în
treb : aceasta nu este o cousideraţiune de- 
etnl de puternică in favoarea opiniuneî 
mele, căud vedeţi că acest servicii! s’a fă
cut gi cu trei ajutoare? Pentrn aceste cu
vinte vă rog să primiţi amendamentul raru 
prin care propun ştergerea acestor primari 
ca nn Incrn cn total nefolositor.

D. N. Ionesco. Voi căuta să răapunz la 
căteva din prcocupaţiunile onorabilulaî 
preopiaet. Este inesact că in economia 
proiectata! nostru intră pentrn Bucureşti 
şi Iaşi administraţiunl comunale separate. 
D. Buescu, vechinl municipal, nn ’şî-a 
dat, dnpă opininnea mea, destolă oste
neală să vazâ că s’aă schimbat bazele in
să şl ale economiei legal trecut«. Iu legea 
trecută primarul era totul, pe cănd in pro
iectul da faţă primarul este preşedintele 
consiliului comunal gi organul lui esecu- 
tiv. D-lor, de eri. pană astăzi m'aiu gân
dit asupra cnvăntalni primar de secţiune, 
ca nu curo-v.i acest cuvăut să offasce pe 
mulţi. EQ dacă aşi avea an amendament 
de fă cn t, aşi z ice: P rim ari suburbialt ; on 
toate că nici aşa n’am pntea zice că ar fi 
o numire mai bine nemerită. Noi n’am in- 
ţeles ca aceşti primari să fie in capul nnel 
administraţiunl indépendante de cnmnnă; 
el nn pot să aplice legile dnpă voia lor, 
nici să le dam nn consiliu municipal deo
sebit, nici să ’i facem autonomi mai ales, 
cnm s’a zis, in privinţa canaturilor ; şi 
d-lor, dacă este vorba de canalnrl, muni
cipalitatea de Bucureşti nn trebne să se 
inţeleagă numai cn snbnrbiele sale, ci chiar 
ţi cu mnlte comune rurale. Mal mnlt de 
decăt atăt : tot ce este servicii! technio , 
servicii! sanitar special in comună l'am 
pus in raport cu serviciul general, aceasta 
a scăpat din vedere vechinln! municipal. 
Ce inconvenient găseşte d-sa ca in aceste 
primării să nn intie cn t-itln de organe 
executive membri din consiliul cemnual ? 
Nici nnnl. Insă dacă ar fi să consilier, ţi 
ei! pe Cameră ca o anumeobiecţinne să o ia 
in consideraţiuoe, ar [fi să rog a lua in 
consideraţinne privitoare la numărul prea 
mare de primari de secţiune. In privinţa 
aceasta domnilor, ei! vorbesc in nnmele 
meii propriii, ca simpla membra al comi
tetului delegaţilor. Domnilor eă nu ţin 
numai decătjca să fie un număr considerabil 
deprimări desecţinne;dincontra, nţ voi să’l 
reduceţi la stricta! necesar. De exemplu 
pentrn Inşi a vorbit onor. primar al ace- 
Inl oraş, d. Pnstia, ţi a arătat că d-sa 
este in contra sporirii de primari in acest 
oraş zicănd că nn vede o asemenea nece
sitate. Se poate, nn disent. Se poate ia
răşi ca in Bucureşti să fie prea mulţi cinci 
şi aă se infiinţeze mal pnţinl: in tot ca
zul noi am zis că daca este vorba ca pri
marul principal să fie preşedintele consi
liului, am voi ca acest primar să fie in- 
inconjurat ţi cn alte organe executive, 
cn ajutoare ca să participe la lucrările 
sale. Eată ce am voit noi.

Sistemul vechil era, după cnm ştiţi cn 
total alta).

Acum pentru canalele ce ar fi necesita
te a se construi, d. Buescu a zis că daca 
se vor crea aceşti primari de secţiune, nici 
odată nn se vor mal pntea face canaturi, 
fiindcă nici odată aceşti primari nn s’ar 
pntea înţelege cum ţi in ce direcţiune să 
se facă, ţi astfel oraşele ar rămânea ne- 
caualizate, Dar, d-lor, cănd se face nn 
plan pentrn efectuarea unei lucruri, acel 
plan nn se face niol odată de către pri
mari de secţiune, nn se face nici chiar 
de prim irul prinoipa), oi se disontă şi se 
aprobă de către Întreg consiliul comunal, 
inonnjnrat de toate luminile oamenilor spe
ciali, technicl. Astfel in totd'anna asemeni 
lucrări se fac cu concursul oamenilor ea 
cunoştinţe, ţi d. Buescu ea om practic va 
pntea aă aducă luminile sale practice la 
asemeni coustrncţinn!, ţi să facă să nn 
fie neunire intre diferitele secţiuni ale o- 
raşolql, nn in ceea oe priveşte planul, căci 
aceasta nn se poate, ci pentrn executare.

Am voit a înfiinţa aceşti primari de 
seoţione mal ales pentrn că se ştie că in 
oraşele noaatre nn numai centrnl este to-

tnl, ci no! ne-am preocupat gi de soarta 
marginilor,

VtdrţI că in Bucureşti, de <x *mplu, de 
îndată oe se depărtează oine-va de centrn, 
de podul Mogogosel gi alte puţine strada 
cari aB in adevăr aspectul de oraş civili
zat, dai Je  o lume cn total nonă in toate 
privinţele. Pentru ce? Din cauză că s'a 
prea centralizat, din oaază că primaral io 
oraşele noastre mari, ca capitală, este prea 
mărginit, nn se poate pane in contact cn 
trebuinţele tutulor cercurilor, tatulor păr
ţilor din orag.

Vă speriaţi de prea multă descentrali
zare, cn toate acestea uitaţi-vă la toate, ţi 
in toate TeţI vedea o centralizare com
plectă foarte vătămătoare. In ţara aceasta nu 
avem de căt centrări, din nenorocire, ţi an
inai aceste centrări sunt îngrijite, pe cănd 
masa, mărginite, snut cu total delăsate, 
ţi acolo sunt nevoile mal mari, acolo tre
bue aă fie ţi mal mult in contact dirct 
adminiatraţinnea municipală cn interesaţii, 
mărul.
Dacă socotiţi eă aceşti primari sunt prea 
mulţi, nu aveţi de căt să mal scădeţl nu

la  centra .avem ageuţii de poştă, avem 
diferite centrări sociale; iu mahalale ins! 
nn sunt acele centrurl ; mahalale nn sânt 
văzute de căt de poliţie, ţi en aş voi să 
nn fă vază numai de poliţie. Eu nnnl de
clar că voii! fi alături cu d. Buescu cănd 
va voi sa dea o viaţă municipală şi sn- 
bnrbielor. Pentrn moment insă ’I rog să 
dea şi secţiunilor cate nn prim ar, adică 
căte o persoană care a& fia egală cn pri
mam! din centru in drepturi .şi reaponaa- 
bilitate.

S’a vorbit de economie, economia cea 
mal bine Înţeleasă este aceea care evită ad
ministraţilor cheltuell. Mărginaşul insă, 
ca e& vină să verse la comună dările sale, 
oheltneyte mal mult de căt are eă dea, 
prin urmare mai economic ar fi pantrn el 
eă aibă primarol seu acolo gi să’l dea banii. 
Noi nn facem paradă de principiul dea- 
csntralisăreî, dar cn sistemul acesta po- 
pnlaţinnea va avea nn mijloc permanent 
care să facă să parvină in sinul consili
ului şi comitetului permanent dorinţele 
şale.

Se creadă d. Buesru că cu acest proiect 
de lege intrăm in o nouă eră municipală, 
şi economiele le vom face mal vil şi mal 
inţe'.epto cănd fie-care va putea zice către 
primarul şăfi de secţiune: iată dările sunt 
prea numeroase, şi ca să le vărsăm din 
pnnga noastră in a Statului facem cheltn
ell mari, şi noi cari plătim ca şi centrnl 
nu suntem ca central, n’avem pavagele ea 
acolo, n'avem canalnrl etc., atunci vom 
face să fie economie.

După închiderea disenţinne! s’a pus la 
vot amendamentul d-lni Rose Stefânescn 
şi s’a primit.

Art. 167 s’a primit fără disenţinne.

(va urma.)

C R O N I C A

Pnblicăm fără comentariu următoarea 
scrisoare, pe care o aflăm in »Besboinl*.

»Domnule ministru,
»Născută şi crescută in sinjţimănte ca

rat romăneştT, n’am crezut şi nn crez că 
in ţara noastră împlinirea nnel datorii tre
bne brevetată.

»De aceia, domnule ministru, daţi'ml 
voe a vă inapoia brevetai ce a 'ţl crezut 
necesar a’ml adresa, şi prin care mi se 
face cunoscut c ă , prin inaltnl decret, in 
nrma antorisaţieî Măriei Sale Doamne!, 
mi s’a conferit dreptul de a pnrta crucea 
comemorativă* E lisabeta.

»Ca comemoraţie, domnule ministru, lă- 
saţi’ml numai satisfacţia ce dă conştiinţa 
datoriei implinite.

»Primiţi, domnnle ministru, asigurarea 
osebitei mele consideraţii.*

Alina Florescu. 
născută pirinccsă Ştirbei 8.

Bncnrescl, 7 decemvrie 1878.

*

Inspectoratul vapoarelor Danubi
ana face cunoscut oft nnvigaţiunea 
vapoarelor societâţet c. r. privile
giate danubiană a încetat pentru 
acest a n ; iar vapoarele locale Intre 
QalaţI-Brâila şi Galaţf-Izmail vor 
umbla până la un alt avis.

*
La 4 Decemvrie noaptea s’a prins 

in urbea noastră, Ia o casă peste 
şanţ, vestitul bandit Chiculiţă, care 
fusese condamnat la 10 ani de în

chisoare şi fugise. Prineerea bandi
tului B’a făcut de sub-prefectul Pas- 
tia, ce urmărea pe bandit, de poli
ţaiul urbil nsustre şi de ajutorul de 
sergenţi T&mj.eann.

0

Tot la 4 Decemvrie au fost prin
şi şi aduşi din Dobrogia, de câtrft 
agerul adjutor de sergenţi Tâmpea- 
nu, un tovarăş a lui Chiculiţă, anu
me loan a Niţoaiel; precum şi unul 
Zamfir Talpiş ce a fugit da 2 ori 
din temniţă şi care predase anii tre
cuţi cariola Statului pe drumul spre 
Reel.

»Vocea CovnrlninlaL*
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1878 tipogr. Thiel & Weiss.

Preţnl nn len nod.

Dr. Barbu Constantinescu, —
Limba ţt literatura ţiganilor din Ro
mânia.

Enrico Croce. — L a  Romauta 
d avant; alP Europa. Firenze 1878. 
Broşură 8o mare 50 pagine.

Mario Nizet.— Romltniu— Poésies 
roumaines. —  Volum de lux, ediţie 
medievală, tipărită la Bruxelles.

O- Sion. —  Operile principelui 
Conlemir, tipărite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brânco- 
venilor. Partea II, Divanul, insoţite 
de un glosând. Preţul 3 J. d,

A eţit de sub tipar : Igiena sin
gurul manual elaborat conform pro 
gramel oficiale pentru şcoalele se
cundare. De vănzare la libr&riele 
din Bucureşti şi Craiova.

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

D. Comşa şi Eugen Brote. —  
Calendarul bunului econom pe annl 
1879, cu mal multe ilustraşiunl in
tercalate in text.

Irimia ÇirCèï. — Gramatica hm - 
bel Romăne.

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

»Soli* şi .Haben* sad Cestiu- 
nea Ovreilor in România, Studio 
politic şi social de Ion Slavici.

A eşit de sub tipar ; Documentele 
schitului românesc din Sântul-Munte 
de la intemeiarea lui şi până astăzi. 
Bucureşti, 1878. 1 voi. 4o 100 pag.

C- S. Kt oi cesen şi D. St. Căli- 
nescu, profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofie, M anual de sintaxa ro
mână, pentru şcoalele secundare, e- 
diţiunea a doua.

Pentru completarea volumulnl I a 
acestei Anatomii, mal mijlocind în
târziere cn pnblicaţinnea intrege- 
Miologil, s’a crezut avantagios, mal 
cn seamă pentrn studenţii in medi
cină, a se pune la dispoziţiunea pu
blicului partea din acest volum pu
blicată până acum, şi care conţine 
Osteología, Arthrologia şi parte din 
Miologie. Va fi lesne in nrmă ace
lor cari işl vor fi procurat această 
mare parte din volumul I, a şi-ld 
completa prin restul Miologiel, inda- 
tâ-ce va lua sfârşit publicaţiunea el.

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



Toţi sciü ce medicament precios este gu 
dronul In caşurile de bronchita, phthisia 
catarrhe, guturaiurl. şi în general în contr 
afecţiunilor bronchelor şi plămânilor.

Din nenorocire, mulţi bolnavi cărora a 
cest product le ar fí u til, nu'l tntrebuin 
ţâ jjă , fie din causa gustului seü care, nu 
tutulor, le este plăcut, fie din causa ñeca 
zulul ce le dă pro paraţi unea apel de gudron

Astăzi, graciă ingeniósel idei a D-luI 
Guyot, farmacist la Paris, tóte repugnan 
dele, mal mult séft mal puţin justificate ale 
bolnavului, aü încetat de a esista.

D. Guyot a parvenit a închide gudronul 
sub o cdjă subţire de gelatină transparentă 
şi a forma nesce capsule rotunde de mă 
rimea unei pilule. Aceste capsule se iaă în 
momentul de a se pune la masă şi se In 
ghit fórte lesne fără a lăsa nici un gust 
îndată ce aü ajuns în stomach, cója se 
disolvă, gudronul se emulsionâză şi se ab
sorbe repede.

Aceste capsule se pot conserva în delung. 
Ast-fel în cât, într’un flacon început, capsu
lele cari remân îşi conservă totâ eficacitatea 
lor, chiar dupe mal mulţi ani.

C apsulele Iul G ayón cu gudron  oferă un 
mod de tratament raţional şi care nu costă 
mal mult de ţlece séú cincl-spre-ţjece bani 
pe ţii şi care scutesce de întrebuinţarea 
ori cărui fel de ceai.

Ca ori ce product bun, capsulele lui Guyot 
aü dat nascere la numeróse concurenţe. D ’ 
Guyot nu pote garanta d e cât flacónele cari 
portă pe etiqiiet.l semnătura sa imprimată 
în trei culo I.

Capsulele Guyot se găsesc în România 
a mal tote farmaciele.

MAGASISUL DE LINGERIE
din

V I E N  A  
C alea V ictoriei (M ogoşol), P alatu l » D acia  

a doua p.&v&He de la colţul Lipscani

Desfacere Totală
(880 -1 8 )  de

4  ( I  t l
Plap&ml fine de lină de oae

în colorile cele mal framâse forte lungi şi 
ate de c&te 12 LGI. Preţul din annl tre

cut era 28 franci.
Cumpărători do cel puţin 10 bucăţi \or 

avea nn rabat de 5 la sută.

Magasinui de lingerie din Viena
Calea Victoriei (Mogoşol), Palatul »Dacia* a 

doua prăvălie de Ia colţul Lipscani.

In curând va eşl de sub tipar

CALENDARUL

R E S B O IU L U Í
PE ANUL 1879

Co o umilişi io illnstratii.
PREŢU L 50 BANI

C om and e se  p rim esc  de acum  În 
a in te  Ia Tipografia Thiel & IV eiss.

A n u n c iu r i vor g ăsi în  a c e s t  c a le n 
d ar c ea  m a i m a re  În tin d e re .

L s administraţia «jiarulri »Resboinl* se 
află de vânzare:

2

I) I C Ţ  I O N A R I U L

LIMBEI ROMÂNE
Lecţiuni de Dans

Sub-semnatnl are on6re a se recomanda 
nor. Publio că dă lecţinni în case parti- 

cnlare, precum şi la Domiciliul meii Hotel 
Fieschi, camera No. 39, cn o metodă f6rte 
lesnicios». Se primesc deosebit p> rs6n<*.

M. C. Sehamagyy 
Profesor de d&ns.

Fabrica c. r.
MĂ R F U R I  DE A U R

a curţii de
A R G I N T  SI  B R O N Z

a lai

« f c  A H I D E R S
I  IST  V I E N A  

Marialiilferstrasse No. ÎS 
E F E C T UAZ A

A rticole pentru b iseric i, in sta lări pentru p a la tu tl, ta 
câm uri, sem ne de gim n astici şi de cân tăreţi, can delabre, 
vase, sfeşn ice , articole pentru  m ilitari, ş i de u n iform ă  
cn preţurile cele mal moderate ale fabncei.. —  Preţu
rile curente, desenări, fotografii se trim it dnpă cere ® .

Fondat în annl 1S4Î

CHARTIA L A R D Y
cu E x tra ct de Ardei

Puternic revultif cu mult superior Thapsiei, uleiului de Croton, ele., 
si nepresxntand inconvenientele lor.

Intermediar intre Sinapism, a carata acţiune este rapide, dcra trecatdre, si Vesicatdre a 
ctraia energie nn convine decdt unelor case.

Acţiune IMMEDIATA si CONTINUA, ne occasionand neci DURERI neci MANCA RIME, dera 
numai caldnra. ua usturime usora si roşită viuâ, cari, chemând sângele la pete, schimba reni.

SUVERANA in OUTURA1URILE noui seu chronice, BRONCHITA, CRIPPA, CATARRHU, 
ANGINE, ASTHME, si in general tote irrititiunile gatului seu peptului, precum si in DURERILE 
NEVRALGICE seu RHUMATISMALE, Sciatica, Lumbago, etc.

t'O IKRE , pharmacian, strad a Clierrlie-Vfidl. ?». p  t R I t  
S e gasesce la pharm neiani prmcr/>ali.

S IR 0 P Ü  „  PASTA dE LAGASSE
de Seve de Fin (Sradu) Maritimi

Persdnele slabe de peptü, acele atinse de Tusse, Răgu
ş ită , G rippă, C atarrhe, B ron ch ite, S tingerea vocel  şi 
Asthm ü, suntu sigure d’a  găssi uă potolire rapidă şi cu - 
rarissire in întrebuinţarea principurilorü balsam ici a -le 
bradului m aritim ü concentrate in S iro p u lù  şi in P a s t a  de 
sev ë de P in  (bradü) de L a g a sse .

D eposită in  p rin c ip a lele P liarm aciî.

C-t-C-C-C-C-C-C’& l-C -ttrC 'C trl.-l.-l-e rtrf
Z  PILULES DIGESTIVES DE PANCREATINE SI

I
<p
é j  
é

de DEFRESNE
PHARMACIAN DE CLASSA t 1*  EX-IN TER N AL SPITALELOR DIN PARIS

Pancreatina. admisa in spitalele dm Pans, este cel mai puternic digestif cunos
cut. Ea posséda proprietatea do i digera si a face assimilabile nu numai carnea, 
dara mea corpurile grasse, panea. amidonul ft feculele. Se poate dara ţ)ice ca 
alimentele, ori cari ar A. pot 0 digerate de pancreatina Tara agiutorul stomachului.

Vie intolerencia alimentelor din aîteratiuoea seu lipsa de suc gastric, din inflam- 
matiunea seu ulceratiunea stomachu!ui «eu a intestinelor. Pilulele de Pancreatina 
ale lui Defresne vordaintot dauna 'eeultatel* cele mai fericite; elle sunt prescrise 
de medici m centra urmetoarelor affecticni :

Desgnstde alimente Anemia Gastralgii,
Rele digestiuni. Diarrbea. Ulceratiuni cancerôse,
Versetun, Dysenteria. B61e de ficat.
Umflătură atomachnlni. Gastrite. Slăbire. jT
Som nolencia dupe mancare st verseturlle car* in sociesc în sărcin area  f l)|

PARIS C assa GRWAULT si c  3  s tra d a  V b lenae s i  id p rincipale P ian n aC D  m j
l - O - 0 - 3 ^ î ^ ) ^ - 3 - 3 '3  ̂ » * - 3 0 - 3 - 3

DE JU R NALE FRANCESE 

GERMANE
surr pbintb'acesta iBscmrriATx ca oasbsc ih tot uoirairruL la

l

JU BN A LE FRAN CESE 
II. La F ran o a ..........................   2 0  banl
2. Le Nord............................................ 28 banl
3. la  Gaulois...................' .  . . . 2 5  banl
4. L’U n iv e r s ........................................ 26 banl
B. Le F i g a r o ......................................25banl
6. La Republique française • . .  25ban!

JU R N A L E  GERMANE
1. Deutshe Z e itu n g ..........................25 banl

2. Die P ra a te ........................................25 banl
3. Tribüne din B e r l in ..................... 20  banl
4 . Neue Freie P r e e s e ..................... 30  banl
5. Kölnische Z e i tu n g ......................25 banl
6. Oer Osten . . . . ' ..................... 2 0  banl

M U L  DIN BULEVARD, DE LINGĂ FOTCGRAFIA
principalele jurnale france«« şi germane ca aprdpe acelaşi preţ ca care «e v6nd la local lor

Jarnnlele acestea sunt:

i»
G L O S Ă R I  T T _

Dupii însărcinarea dată e

Societatea Academicii Română
de

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

Cu preţu l d e L e i noi 6 0  in lec  d e 7 2 .
Administraţia.

8
w¿L

íf

H YGIENA P E L E I
---- oCTfr-----

S A V O N

AU SUC J E  LA TUE

ED. FIN A U D , P A R IS
--- VM.---

Acest supun se deosebeşte prin unctiositatea 
I pastel sule şi prin fineţa mirosului efifi. El re- 
ooreşte pelea şi i comunică o frăgezime ne- 
preciuită.

Pe timparile de ger pe iăngă acest săpun, 
trebaesce intrebainţată şi pasta callidennica

Singurul Deposit allu Aspasi

MAGASINUI, DE LIN G ER IE DIN VIENA
Calea Victoriei (M ogoşăi), P alatu l „D acia" (a  doua prăvălie de la  colţul IApscaniel.]

,  DESFACERE TOTALĂ
cu mare scădere de preciu

din causa gramadirai calai mari ala marfnrilor.
Cele m al nnol şi cele m al moderne

â î i ® i t  ® i
P  R  E  O  T T  3V r

Fuste, Capote şi Costumnrî de flanelă, Camisone, Ciorapi, Giletce, 
Itrolx'de, de lână şi de bumbac, PlapămI de flanelă, Camisone, Pantaloni 
şi fuste de Piquet de ărnă, Hăinuţe de copil, m antale de pldie de flanel?.

L I A Q E R I E  P E N T R U  B Ă R B A Ţ I ,  D A M E  Ş I  C O P II
Alegerea cea mal bogată şi mare pentru töte clasele Soc etăţii.

OLANDA, CHIFFON şi MADAPOLAM
in töte lăţimile, In bucăţi întregi şi jumătăţi, provenind din fabrioele cele mal renu

mite de Boemia (Bumbnrg), Belgia, Olanda, Francia şi. Englitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PROSÖPE ŞI BATISTE
de orl-ce calitate şi mărime, batiste francese de lind, batiste brodate şi de deu

tele, batiste colorate etc. etc.

U E  SI BANCHETE PEMTBU BABBATI SI DAME
de oil-ce fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichas de dcnlcle 

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

Zestre complete de 800 fr. până Ia 5000 fr.
O rl-ce com andă în  ram urile Ungeridl ş i  b rod eriei se prim esce ş i se va 

espeuta prom pt în  a telieru l d in  Viena.

NOUL PRETIU-CURANT F.CSAT
Faste de flanelă francesä dif. col, a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de l6nă
Flanele de bnmbac

1.60, 2, 2 .50 , 3 .50  şi 4 .50. 
1.50, 3 .75 , 5,

Flanele de lfină „ „ „ „ 5, 6, 8, 12T
Brobóde de l6nă flp& franci 3 .50 , 5, 7 .50, 9.50. 
Plapumă de lână curată 18 până la 45 fr. 
Hăinnţe de flanelă fină 6, 8 .50 , 10 şi 14 fr.

Acel oare cunosc H apu
r ile  purgative ale doctorale! 
întrebuinţa îndată ce vor a- 
vea trebuinţă de curăţenie. 
Ele na produc desgcst nici 

sl&bicinne, căci, in contra celor-alte cu
răţenii, acesta nn lncrezn bine de cât când 

I este luată cu alimente bnne şi bănturi în- 
luritore, precum: vin, cafea, ceaî. Fie-care 
‘şi alege ora şi prânzul când ’I convine 
mal bine să l-> ia, în conformitate cn ocn- 
paţinnile sale. Ostenela pnrgaţinnel fiind pe 
deplin annlată prin efectul unei hrana bnne, 
ea se pâte repeţi pe cât va fi de trebninţă.

Cutii de 5 şi 2 fr. 50 b. la Paris la doc
toral Dehaut şi la tâte farmacopeele. Să se 
cdră ca fie-care cutie cărticica de 72 pagina, 
care conţine instrneţiile în tâte limbele. Să 
se câră şi mannalnl în limba francesă doc
toralul Dehaut, volumul de 400 pagine.

Deposit în Bncnrescl la Domnii I. W . 
Ziirrner, Ovessa, Schmettan, Bruss, Rissdor- 
fer şi Dimbovicl.

ASSIMILABLE
a l  D ’ V . B A U D

Sub forma de granule bine dosate, 
F erru l combinat cu D iastasa germi- 
natiunea seminţelor de Cresson, este 
cel mai actif si mai uşor dintre F e r-  
ruginose pentru femeile si copii de

licaţi. Fara gust neci constipatiune.
In contra anemiei, şaradei sânge

lui, chior osci, etc.
Paris, strada Dronot, 22 

Si Ph«"

Deposite la Bucuresc. ia d-nil Ovessa, 
RissdSrfer, Bruss, Schmettan, Ziirner, Dim
bovicl.

Capóte pe turn dame, de flanelă a fr. 8 50 , 14, 28, 38. 
Oamisóne de piquet de érnâ a fr. 4 .50 , 6 .50, 8.5Ö.
Pantaloni de piquet de érnâ a fr. 4. 6, 8 .25 .
Fuste de piquet de érna a fr. 5, 7 .50 , 10.50.
Costume pentru dame, de flanelă francesa a fr. 32, 41, 58 şi 72. 
Mantale de pióie de léná fină a fr. 30 , 38 , 48 , 65.

siCămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. 5, 6> şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, cn popt, gulere şi manchete de Olandă (şi fără 

gulere) a fr. 7, 8, 9 .50.
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8 , 10 şi J5.
Cămăşi de Oxford Engîesesc! color, garau1 ate a fr.____________________ 4, 6 8.59.
Căinaşi pentru daine, do Chiffon cu garnituri şi brodărie a fr. 4, ¡5, 6 ,7 .5 0 . 
Cămăşi pentru dame, de Olandă simple şi cu broderie a fr. 5.50  

9  7 .50. 8 .50 , şi 10.50._____  S
Cămăşi pent.rn dame de t landă cn b;oderil s6tt cn dantelă fiiă. a

fr. 12, 15, 18, 23 .________________________  • _________
Cămăşi de nâpte de dame sâfl de bărbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi 17. ,  
Camisone simple garnisite a fr. 3 .50. 4 .50 şi 5.50.______________
Camisone cu broderie a fr. 4 .50, 6 .50 , 8, 9.
Camisone cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9 .5 0 ,1 1 ,  14 şi 17. 
Pantaloni pentru dame, simple şi garnisiţi a fr. 3, 4, 4 .50, şi 5. 
Pantalon! pentru dame, brcdaţl a fr. 4 .50 , 5 .50, 7.50 şi 9.
Pantalon! pentru dame, de Olandă fină cn broderie séü dentele a fr.

7 50, 8 .5 0 , 10.50, şi 12.____________________________________
Fuste de Costume cn plise a fr. 4 .50 , 5 .50, 6 .50 şi 8.50.______
Fnste Costume cn broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50 , 9 ,1 1 . 5 0 ,  15. 
Fuste cn şlep en plise, cn broderie şi cn dentele a fr. 8 . 5 0 , 11 , 1 5 ,1 8 ,  26.  
Corsete de dame a fr. 5 .50 , 11 şi 14. _____
6 Gulere bărbătesc! calitate bună în 4 iţe a fr. 3 
6 Manchete calitatea I a a fr. 5 .50 , 7.50 şi 7.50

Şi 4.

6 Gulere de dame diferite fasone a fr. 5, 6.50 şi 7 .50._________
6 Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4 .50 , 6 .50  şi 8.50._________
6 Batiste de linO adevărată cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14. 
6 Batiste de lind cn litere brodate fin a fr. 15, 18 şi 22.
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4 , ________________________
6 Batiste colorate tivite, calitate solidă a fr. 3, 4 şi 5 .50._______
6 Batiste de Olandă, tivite şi cn margini colorate a fr. 5, 7 şi 9.
F<ţe 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.

SPECIALITATE
U|

floitmimi pi vistul

ObUd ia Rumia

M A D A M E  LUCIE
Executa orl-ce commands de 

corseturl pe mtisuri cu predările 
cele mal moderate, asemenea mal 
priimesce orl-ce reparaţiune de 
corseturl precum şi spălatul ca 
din nofi.

Se priimeacu commande prin 
poştă trimeţfind măsura.

Coreei cuirasse, Corset ortho
pedic şi Corseturi pentru Copil.

Feţe de mese de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36. 48, 56. 
Feţe de mese de Olandă damast 24 persóne a fr. 33, 54, 69, 7 5 . 
6 Şervete de masă albe de aţa a fr. 5, 6, 7 şi 8 .60.
6 Şervete de Olanda damast a fr. 7 .50 , 9, 11 şT  15.___________
6 Şervete de ceaifl a fr. 2 .50 , 4 şi 5 .50 .
6~Prosópe de aţă curată a fr. 5 .50 , 7, 8 .50  şi 10 50.

1 2 .

Strada Academiei No. 25 ltngă Rasca.

o pereche 
case cn 

local lor, 
situate în 

Strada
Romană No. 63 bis, Subnrbia Precupeţî- 
NoI. Doritorii de ale cumpăra se potr adresa 
la proprietara lor ce locaesce intensele.

Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5 .50 , 7 .50 şi
1 Bucală de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24 .________
1 Bucată de Olandă Rnmbnrg 62 coţi a fr. 48 , 56, 68, 78, 90
1 Bucată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.______________
1 Bucată de Olandă de Rumbarg 3 coţi de lat, 21 coţi de lung 

a fr. 35 , 48  şi 63.
Bucată de Chiffon frnnţusesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
Bncatâ de percail franţnsesc de 46 coţi a fr. 23, 28, 34 şi 41

, 10 şl 15 
asestora.

1 Bucată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33.
Mal multe do 1000 coţi resturi de pânză, Chilon, Oxford şi Plebei In cupine de 5, 6 ,8 , 
coji, se vinde mai ales fi r te eftin, insă numai până oSnd se va sflrşi depăşitul at

Magasinui do lingerie din Viena
Calea Victoriei, Palatul ,D :ici‘i«, (* ii >u» prăvălie de Ia colţnl Lîpsonnieî).

Tpografia Thiel, & Weiss, Palatal „Dacia'


