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Cursul do Vieua, 20 decembro 
Renta ungarii In aur . . . .  88 90
Bonuri .o tesaur ung , I emis. 114 75 

.  ,  ,  n ,  78 75
Impru tul austr, In hArtie , 81 45 

» m » argint . 82 70
Renta austriaca In aur . . .  73 55 
Lom  din 1868 . . . . . . . .  118 80
Acţiunii',i bkneel naţionale . 780 — 
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„ m ungare > 309 25

A rg in t.........................................100 lo
Ducatul .........................................5 89
Napoleonul.....................................9 86
100 m&rol germ ane................  57 86

Carnal de Berlin, 20 decembre 
Acţiunile C&ilor ferate rom&ne. 84 12'lt 
Obligaţiunile rom&ne $>/• . . 
Priorităţile C. fer. rom. 8P/e 
Imprnmutul Oppenheim .
Napoleonul. . . . . . .
Viena, termen lung . . .
Paris ,  scurt . .

82 76 
82 35 

103 50 
16 19

. . 80 95

Calendarul Şllet 
Duminici, 10 Decembre.
Patronul silei: S-ţil Mina, Erm. |i  Eugr. 
Râeiritul soarelui : 7 ore 86 min. 
Apusul soarelui : 4 ore 23 min.
Fosele lunet : Pleni-lani.

P L E G A  T3,3L.A rPLEKTXJPLXILOPt
Bncnresel Suceava 

Bucurescl . . . . 8.15 n 10.—
Ploescl..................9.60 n 13.00
Briila . . . . .  1.58 n 5.45 4 7.15
Tecuoiü . . . .  . 4.88 n 11. >0
R om an..................9.06 d 4.45
Suceava,sosire . .13.03 j  9.66 n

Bncnresc—Verelerovu 
Bucurescl . . . . . .  7.40
P i t e ş t i ........................10.18
Slatina . . . . . . .  12.31
Graiora . . . .  • . . 3.20
Vêrciorova, sosire . . 6.— n

6.11 d 6.46 
3.45 4 12.80

SnoeaTa— neuroso! 
Suceava . . . .  6
Roman . . . . .  8,
T ecu ci...............13.30 n 5.10
B riila ................ 3.08 n 8.10 n 8.68
Ploescl. . . . .  7.13 d 3.45
Bucurescl sosire 8.80 )  4.80

Verelnrevu—Bncnresel
Verciorova........................11.36 11
Craiova . . . . . . . .  S.—
Slatina................................ 4.45
Piteytl..................................7.08

I Bucurescl, sosire . . . .  9.30 ţ

Bncnresel—(ilnrgtn 
Bucurescl. . . . . . . .  9.16
Oiurgia, sosire . .

Giurgiu—Bnnnreeel
Giurgiu ............... . . . .  9.05
Bucurescl, sosire . . .  11.06

. 9.16 d 6.06 d 
. 11.86 4 7.06 a

d 4.55 
4 6.65

6.— 
6.80 
9.80 
1.08 < 
5.30 ţ

♦Vslaţl—Barbeţi
G a la ţi ...................1.30 n 835 d 7.30 n
Barboţl, sosire . . 1.55 n 9.— 4 8.05 n

Bar boţi—Galaţi
B ărboşi................ 3.55 n 6.35 n 7.26a
Galaţi, sosire . . .  3.30 n 7— n. 8. —n
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(Agenţia Havas)
ţiul dela 19 deoemvrie, 4 ore seara.

Londra 20 decernvre.
||y T e leg ra f desminte sgomotnl că 

tea internaţională enropeană ar a*
* nţiunea de a părăsi Rnmelia. 
ning-Post* anunţă că puterile ne- 
spre a se înţelege asupra precau- 

i trebuesc luate in Bulgaria şi in 
. dnpă evacunţinnea acestor pro- 

|e  armata rusă.
Constantinopol, 20 decembre.

|I protestează co n tra  emitere! nnnl 
jp rnm ut tu rc, pretinzând că veni- 
fublim ei P orţi liberate satt neanga* 
piî, trebue să servească la p la ta  in 
t rai  Tesbelnlnl care li se datorează.

Viena, 30 deoembre.
iţia  c red itu lu i m obiliar a n u n ţă  că 
ruare de 213,000 fiorini s’a  făcu t la 
ia  de T roppau.

Viena, 30 deeemvre.
era a decis cu 134 votorl contra 74 
ktra in discuţie specială ssnpra  pro- 
i p riv itor la pro longaţia  lege! asu- 
vioinln! m ilita r pănă la finele Iul

I (2l decern. 9 ore dimin).
Londra, 20 decemvrie. 

s felicită pe lordul Beaconsfield pen- ' 
ria atitudinei sale. 

ş jurnal confirmă noutatea, că ion
ii I Roşie! a trimis misiuni! ruseşti 

bul ordinul ca să se ’ntonrcă.
Parii, 20 dec im vrie.

G tb ia  Bizantinul a suferit naofrsgifi.
|I particulare anun ţă  că cea m al mare 
■ a naufrag iaţilo r aii fost co ltş l de
I i  tina Ido.

BUCUREŞTI
> m b ă tă ,  0  ( S I )  d e c e m b r e .

i ursul d-lnl Petra P. Carp
I  ! in ftdmfa dela 6 decembre a Sena- 
<| 6 ocaziunea dezbaterii adresei de respuns 

lo discursul tronului.

P. Carp.—In şedinţa secretă am 
n onoarea de a spune Senatului 
a urile care mă îndeamnă a veta 
I % acestei adrese, şi nu aş mAl 
eş astăzi nimic de zis, daca de 

pănă acum, atăt de pe banca 
isteria 1&, căt şi din partea co- 

îel, na ar fi intervenit nişte 
aţiunl, care să mă oblige să 

flluvăntul pentru a precisa posi- 
c a noastră faţă cu noua situa- 

ce se crează prin acele decla- 
jţlal. Voiţi incepe ca guvernai.

d. Starza a zis că d-sa nu se 
ihjibă, şi că nu d-lul, ci ministerul 

himbat. 0  cred, dar atunci, 
tef d-sa nu s’a schimbat, s’a schiul* 

Brătiauu şi daca d. Brătianu 
ro ¿acuitatea de a'şl schimba politi
ci 'mată pănă acum, ea numai este 
op pretind amicii d-sale, resul- 
•t  unei virtej la care n’am a- 
BBouterea de a ne opune, ci cum

o pretindem noi, resultatul unei vo
inţe preconcepute.

Dar mi se va zice, că situaţiunea 
s’a schimbat ; dar atunci, dacă situa
ţiunea s’a schimbat pentru d-nu Bră
tianu, de ce nu s’a schimbat şi pen
tru d. Cogălniceann ? Voiţi a zice 
poate, că d. Cogăluiceanu a eşit din 
minister pentru că era singur ini
ţiatorul convins al acelei politici şi 
că d. Brătianu a adoptat pe timpnl 
resboiulul o politică contrară cn con- 
vi noţiunile d-sale, numai si numai 
ca să remăie cu partidul săh la pu
tere, a rămas numai ca să rămăie 
cu partidul sëü la putere ? Vedeţi 
dar in oe dedal de confusiune şi 
contradicţiune ne aflăm dacă admi
tem declaraţiunea d-lu! Sturdza ca 
program ministerial. Declaraţiunea 
d-lul Sturdza n’o pot lua decăt ca 
o convingere personală, dar nu pen
tru prima oară vom vedea convinc- 
ţiuul adânci sfetiudu-se neputin
cioase, faţă cu o situaţiuue mal tare 
decâtţele. Adevărul e că d. Brătianu, 
simţind că situaţiunea el scapă, faţă 
cn ţara are nevoie de un bouc émis
saire şi de 6 nouă faţă. Le bouc 
émissaire este d. Cogăluiceanu, noua 
faţă este d. Sturdza. Pol’tica insă, 
sistemul guvernului este acelaşi ca 
mal inainte.

Atăt in căt priveşte pe guvern.
Vin la adresă şi la comisiune. 

Dacă comisiunea noastră n’ar fi a- 
vut in sinul el nici un membru al 
opoziţiuneT, adresa nu ni s'ar fi pă
rut decăt o parafrasă politicoasă, şi 
ca totd’auua, cam banală a mesa- 
giulul Tronului-; insă deodată intră 
d. Boerescu in comisiune şi ceea ce 
in alte cdudiţiunl ar fi fost o para- 
frasă banală, devine un act de po
litică superioară. Şi atunci, se înţe
lege că trebue să găsim iu afară de 
textul adresei, pe care putea s’o sub
scrie orl-ce membru al maiorităţel, 
căuşele ce aü fost in stare de a 
transforma o adresă nevinovată in 
un act de politică superioară, cum 
a fost calificată de d. Brătianu. Prin 
urmare, să ne dăm bine seamă de 
adevărul acesta, că nu adresa in 
sine este un act de politică superi
oară, dar că ea pregăteşte o situaţiuue 
nouă, ea ne deschide un nod orizont 
şi trebne să căutăm, o repet iu a- 
fără de textul el, de ce natură să 
fie oare acest act de politică supe
rioară. Din couclusiunile d-lul Vio- 
reanu, un amic politic al d-lul Boe
rescu văd că d-sa a cerut înlătura* 
rea oamenilor tineri din cabinet şi 
inlocuirea lor cu oameni matorl, lu
aţi din toate partidele. In această 
conclusiune găsim un indiciü ce ne 
pune in stare de a intrevede care 
este acea politică superioară ce ne 
aşteaptă.

In alte conclusiunl ale d-lul Boe
rescu, care admite posibilitatea in- 
trărel sale iu cabinet, insă drept pe 
poarta cea mare cum afirmă d-sa, 
găsim al doilea indiciú menit a ri
dica vălul ce acoperă iacă nona po
litică superioară.

El bine, eú nu cunosc nici o poartă, 
fie ea mare, fie ea mică prin care 
centru sad dreapta ar putea să in
tre in cabinetul d-lul Brătianu. Cu
nosc porţi, prin care ar patea să 
intre cutare sad cutare individuali
tate, dar o poartă prin care ar in
tra drapelul, onoarea partidului con
servator, o asemenea poartă na e- 
sistă

Să admitem o hypotesâ, căci înlă
tur cu totul persoana d lui Boerescu, 
pentru care am cea mal mare sti
mă, să admitem că poarta cea mare 
ar fi o impărţire egală a paterei,

Se admitem că d. Brătianu ne 
oferă cu cea mal mare lealitate de- 
a ne bucura impreună cu d-sa de 
de beneficíele, de inriurirea legitimă, 
ce recunosc că trebue să aibă pu
terea esecutivă, căci nu sunt numai 
om de opoziţiune, ci şi om de gu
vern, că ne ofjră zic să impărţim 
prefecţii, deputaţii, senatorii, rninis- 
teriile (ilaritate) Acestea ar fi oare 
poarta cea mare î (ilaritate) Aceasta 
ar fi calea cea mare?

El bine, noi partidul conservator, 
care luptăm să venim la patere, 
prin triumful ideilor noastre şi prin 
tăria convincţiunilor noastre, nu cer- 
şetorim o inriurire, ce putem să o 
dobindim mâne prin propriele noas
tre forţe. Vedeţi că nici in hipo- 
teza aceasta, care este cea mal fa -. 
vorabilâ, nu există o poartă mare.

Şi am fost silit să zic ceeace am 
zis, pentru ca să desemnez bine po- 
ziţiunea actuală, să arăt că nu cu
nosc o singură împrejurare, iu care 
noi am putea da mâna cn parti
dul opus, in care noi am putea în
credinţa apărarea intereselor noas
tre in alianţa comnnă cu partidul 
advers şi nu aparţinem la acel, cari 
numesc coaliţiune monstroasâ ceea 
ce fac adversarii, şi politică superi
oară, ceea ce fac el.

Dar trecând la un ordin de idei 
in adevăr superior, este iu interesul 
chiar a coroanei să aibă a face cu 
partide bine distincte cu convincţinnl 
ce du  slăbesc. Măria Sa câud voieşte a 
realiza cutare sau cutare idee mă
reaţă trebue să ştie unde se găsească 
oamenii convinşi, ce’I pot servi. A 
avea numai instrumente mlădioase 
poate să fie plăcut, dar este şi pe
riculos căci altfel se realiseazâ un 
plan politic cu oameul convinşi şi 
altfel cu instrumente oarbe, care se 
arată netrebnice tocmai când criza 
e mal mare, şi vorbesc in interesul

Coroanei când amintesc un cuvănt 
pe care un om ilustru a adresat Ini 
Ludovic al XVI zicănd : Sire, on ne 
s'appuie que sur ce qui résisté“.

Eü înţeleg, şi fac această decla- 
raţiune in modul cel mal categoric 
înţeleg se depunem armele, inţeleg  
să zicem guvernului : »timpurile or
dinare sunt reservate luptelor de 
partid, şi fie-care partid vine la 
patere la rândul séü şi realiseazâ 
ideile sale, şi resultatnl general este 
binele comun; dar in timpurile a- 
norinale sunt cestiunl cari nu se 
pot realiza prin lupte de partid, 
cum spre esemplu ceea ce s’a în
tâmplat la noi, când vine Europa şi 
’şl insuşeşte realizarea cutărel saü 
cutârel idei, şi impune, ca ţara în
treagă să o facă. Atunci nu mal 
putem zice că este o cestiune de 
partid, căci nimeni du  poate reven
dica realizarea acestui lucru care 
ni se impune, cu condiţiune de a 
vedea altfel^ chiar viitorul ţărel pus 
in joc. *

înţelegeam in asemenea vremi să 
depunem armele, dar să o facă şi gu 
vernul, să retragă toate proiectele 
de lege ce nn sunt in mâna Ini de 
cât arme de partid, să nu se ocupe 
de cât de venirea camerelor de re 
vizuire; dar când se foloseşte el 
de ceBtiunea Ebreilor, când cere pen 
tru moment înfrăţirea partidelor ş 
când se bucnrâ de o situaţinne atăt 
de gravă ca să ne ceară neutrali 
tate realizând insă tot odată ideile 
partidului sêü, atuncea de am de 
pune noi armele, am face an métier 
de dupes.

Va depune d. Brătianu armele, le 
vom depune şi noi; să nu rămâela 
guvern d-sa de cât pentru a se o- 
cupa de venirea camerelor de revi
zuire, să rămâe cam este astăzi şi 
să amăe d-sa toate cele-lâlte cestiuni, 
afară de cestiunea evreilor, pe tim
puri in care vom putea reîncepe 
lupta noastră şi atunci vom putea 
zice in adevăr, că am făcut cn toţi 
nn act de politică superioară, dar 
pentru aceasta nu avem nevoe niol 
de alianţe nici de poarta mare.

Vin acum la amendamentul d-lul 
Strat. Mie iml este iudeferaut ce 
forme se dă ideii coprinse atât in 
adresă cât şi in amendament; totul 
este ca noi să arătăm Europei, că 
iu principiu noi ştergem art. 7 din 
constituţinne, şi că ne punem in po
sibilitatea de a trata cestinnea e- 
breilor.

Căci nu e vorba de a zice cum

văd că se voeşte a se înlătura, iu- 
locuindu-9ft cu o redacţiune mal ob
scură, dar care are acelaş sens, eu 
cred că ar fi mal bine ca să lăsăm 
redscţinnea ast-fel cum este făcută 
de comisiune, pentru că alt-fel mă 
tem să nu se interpreteze inlocuirea 
redacţinnel adresei prin un ce mal 
puţin precis, ca nn soia de f in  de 
non recevoir.

D-)or, noi nu ne putem arăta in 
faţa Europei mal dârjl de cât ne 
permit puterile noastre; şi numai 
arătând buna voinţă vom putea a- 
duce pe puteri a ou cere aplicarea 
strictă a conţinutului tratatului de 
la Berlin.

Tratatul dela Berlin ne impune, 
obligaţiunea de a trata cestinnea 
ebreilor şi a’I da se inţelege o so- 
luţinne conformă cn ideile moderne ; 
dar negreşit că noi trebne să cân
tăm să fie conformă şi cn situaţiu
nea noastră.

Ideile moderne d-lor, sunt lucru 
frumos, insă ele nu pot schimba in 
24 ore o stare socială, şi prin ar
mare nu putem noi aplica in mod 
violent ideile moderne, cari in rea
litate ar putea aduce o comoţiune 
atât de tare, incât ar periclita chiar 
temelia pe care voim să aşezăm i- 
deile moderne.

Tot ce putem face este, int&iă să 
ştergem art. 7ş'apoIsă căutăm mij
loace, prin care in mod treptat nm 
putea schimba secolul al XVI in se
colul X IX ; pentru aceasta trebue să 
arătăm o bună şi fermă voinţă, căci 
alt-fel Europa văzănd resivtenţa va 
cere mal mult de căt eBte ¡dispusă 
să o facă.

Aceasta este părerea mea asupra 
amendamentului şi vă rog d lor se
natori să nu ’1 priimiţl, ca să ne fe
rim de interpretări ce ar patea să 
ingreueze sarcina viitoarelor camere 
de revizuire.

I D n s r  A F A R A .

In şedinţa de la */ii corent, a 
camerei comunelor din Anglia, lor- 
dnl Hartington, şeful opoziţiei libe
rale a ţinut un discurs mare, care 

dat loc la mal multe incidente. 
Unul din aceste incidente s’afi ridi
cat, când el a citit nn articol din 
ziarul rusesc Novole Vremla, in care 
se face aluzie la intrevorbirl ce ar 

avut loc intre Anglia şi Rusia 
prin mijlocirea ambasadorului ger
man din Londra, pentru a ajnnge 
la o modificare a tratatălui de la

avem să rezolvăm cestiunea, oi nu- I Bealin. După ziarul rusesc era vorba 
mal de a şterge art. 7 ca să putem î de a obţinea consimţirea cabinetului 
fi puşi in poziţiunea de a o resolva j din Londra la Împreunarea efectivă 
mal târziu. Acesta este sensul ce J a Rumeliel resâritene cu principatul 
daţi fraseldin adresă şi ca frasă au Bulgariei; iar in schimb Anglia să 
am nimic da zis. {Acum insă, când aibă Asupra Constantinopolulul şi



TIMPÜ IJ

împrejurimilor un protectorat echi 
vale ut cu luarea in posesiune.

Sir Stafford Northcote a opus a 
serţiunilor acestora o desminţire for 
malâ.

După discursul lordului Hartington 
care pretinde, că Englitera intre 
prinzând resboiul actual, a căzut in 
cursa ce i s’a pus de Rusia, şi după 
o replică a lui Sir Stafford Northcote 
pentru apărarea vice-regelul Indii lor 
contra atacurilor liberale, moţiunea 
de censură (de blam) propusă de d 
Whitebread a fost respinsă cu 328 
voturi contra 227 şi adresa către 
tron a fost primită.

0 SMINTEALA UNGUREASCA

(urmare) |

Am inaintat cu „Istoria Români
lor* pănă la răscoala lui Horia şi 
Cloşca şi nu am găsit in ea neade
văruri istorice, nu cuvinte îndreptate 
contra actualei stări de lucruri.

LECTIUNEA 33.
Revoluţia din anii 1848 Şi 1849.

Maghiarii sub conducerea lui Kosuth se 
rescnIarS in contra Austriei 
dezlege de imptraţil Austriei.

Atunci românii, pătrunşi de spiritul li- 
bertăţel in 3/i s maiu să adunării la Blasiu 
pe „Cămpnl libertăţel**in număr de 40,000 
de bSrbaţl, jurară credinţa către hnperatul, 
se dechierarS de oameni liberi, şi spuseră 
că nu mal vreai! să fie iobagi odată cu 
capul!

Erumpănd revoluţiuuea românii sub con
ducerea eroilor: Avram Ianco , Acsentie 
Sever, protopopule Simeon Balintu s. a 
se luptară pentru tron, pentru patrie şi pen
tru naţiune cu bărbăţie.

Numărul românilor morţi in bătaie pănă 
a încetarea revoluţionai in an 1849 este 

aproape la 40,000 de feciori. Intre cel 
morţi mal cunoscuţi j u n t : Ioan Boteanu , 
Itnl, Dobra s. a.

lmplratul şi regele Francisc IoSif I. mişcat 
de credinţa românilor a uşurai soarta acestui 
popor credincios 1

LECTIUNEA 34.
Istoria despre unirea firilor române 

Moldavii2 ş i ţara Româneasca.

Dorinţa românilor de a se uni sub un 
domnitor se împlini la an 1859 cănd a- 
mendouă ţările (Moldavia şi ţara Romă-

ru

mers la Viena şi aii dat implt aiului ăncă o 
negare. Aceasta avo cea mal bucă primire, 
şi la anul 1863. M- S. trâmise o rrsolu• 
ţiune măngăetoare pentru restituirea metropo■ 

vrfnd să St vtckl a românilor.
In anul 1865, ţiindu-se „congres» la 

Carlovăţ pentru alegerea mitropolitului, 
deputaţii românilor aleşi la acel congres, 
cu episcopul Aradului in frunte, in cea 
mal bnnă înţelegere, prin Vincenţ Babeş 
spuseră congresnlnl sârbesc dorinţa româ
nilor, mulţumiră pentru dragostea sâr
bească din trecut şi părăsiră congresul!

In urmarea acestor paşi resolnţl M. S. 
in 24 decemvre 1864. denumi de mitropolit 
al românilor pe Andreiă baron de Şaguna.

Iu-

Sunt numai două lucruri, care con- 
stitue crima contra patriei maghiare. • d7 pAleile "pe TTew d

1) Autorul, cu toată că vorbeşte ! Ioan I. Caza. In 14 aug. 1864. Cuza a 
dela Lipova , zice că e roraăn ş i . Şteră iobagia şi a eliberat poporul de clacă
prin urmare susţine că Lipova e in 1,1 4Dnl 1865 in5ma poporului romăn,
n  ,  . n  „ i «. i ___ .x  I nu se ştie din ce cauze, se înstrăina deRomânia. „Ce-1 drept el spune că . . .____ . ' ~ . . . .
Ardealul, Banatul Timişoril şi „Cri- 
şana“ au căzut sub stăpânirea re
gilor Ungariei, nu spune, că această 
stăpânire a incetat dar', indată ce 
se numeşte pe sine insuşl Român , 
el susţine, că Ardealul, Timişoarâşi 
Crişana nn fac parte din statul ma
ghiar.

2) Autorul arată ca românii aü 
suferit mult sub stăpânirea regilor 
Ungariei; dar că le merge mal bine, 
de cănd aü căzut sub stăpânirea îm
păraţilor: prin urmare susţine că e 
mal bun un împărat, decât nn rege 
unguresc, prin urmare îndeamnă pe 
copil la nesupunere faţă cu statul 
maghiar.

Pentruca mâhnirea maghiarilor 
să fie ţi mal mare, autorul mal a- 
daogâ şi următoarele lecţii :

LECŢIUNEA 31.

Istoria despre deşteptarea românilor.

lmplratul Iosif a l I I  a dat la toate po
poarele sale libertăţi mal mari, de unde aü 
şi început popoarele a se deştepta. Chiar 
şi după moartea acestui prea bnn împărat 
nu s'a putut opri luminarea, care se încep nse 
de el.

Aşa snb imperiul Francise 1, la an 1812 
se intemeia pentru români o preparând 
româneasca in Arad.

La an. 1834 episcopal Samuil Volcan 
fanda gimnaziul delà BeiuŞ.

Acnio intnnereanl cel m are, snb care 
gemea întreaga romănimea piere ca famol.

Pentra deşteptarea popnrulol romăn în
cepu a se califica mnlţime de învăţători 
şi oameni inveţaţl !

Limba română incepe a se invăţa şi a se 
cnltiva in şcoală.

LECŢIUNEA 32.

Tudor Vladimirescu, sait rescoala românilor 
din ţara româneasca la an. 1821.

Tndor Vlndimirescn, nn romăn din ţara 
românească la an. 1821 a provocat pe ro
mâni la arme pentru recăştigarea dreptu
rilor vechi ale ţârei, ca se scape de streinii, 
cari o opăsafi.

Poporal namal putea şoferi tirania a 
fanarioţilor şi a turcior, deci la comanda 
lui Tndor prinseră armele 10,000 de oameni, 
şi cnrăţirâ ţara de greci şi de străini.

In nrmarea acestei răscoale Scltannl 
deschise ochii şi se determina a nn mal 
pane domni Greci in tierile române.

Apoiü cern, ca fie care ţară se trim ite 
la Constantinopoie 7 candidaţi români spre 
a le denumi domni dintre dânşii.

Ttrebile merseră şi m ii bine.
In annl 1849 Rusia şi Turcia seinvoiră 

a numi românilor domni pe 7 ani.
Era după bătaia delà Sevastopole, întâm

plată intreRusia şi Turcia la an? 1856, pu
terile europene asigurară autonomia ţâ
rilor române.

către dânsa], şi in anul 1866. Cuza abdize, 
adecă mnlţimi de tron.

In nrmarea aceasta, poporal român prin 
votul popornlnl (sufragiului universal) a- 
lese domnitorii! pe principele Carol I de 
Hohenzolern.

Principele Carol prin purtarea s ’a cea 
inţeleaptă in senrt timp câştiga inimele 
românilor.

Snb dânsul se luară măsnrele cele mal 
bane pentra înflorirea României, şi pentrn 
înălţarea românismului!

LECTIUNEA 35.

Starea românilor din Austro-Ungaria dela 
1848, pănă in zilele noastre.

Dnpă întâmplările annlnl 1848 soarta 
românilor incepe Spre bine 1

Legile vechi apăsătoare se şterg cu to 
tnt. La di regi lorii se intcoduce ’Şi limba ro
mână.

Românii încep a scrie ca litere la tine , 
şi astăzi cele „chirile* le mal folosesc nu- 
mal in biserică.

Lamina se lăţeşte şi insnfleţirea creşte 
tot mai tare.

In toate comnnele române se rădică 
şcale.

La annl 1851, romănil fandează un 
gimnazii! in Braşov, şi mal târziii alte 
doue gimnazii, 1 in Brad şi 1 in Năeănd; 
apoi felurite şcoala : reale, comerciale, 
şcoale de fete, mnlte societăţi, renninnl, 
fnndaţinnl şi institute filantropice (de bine
facere).

La anal 1853. Maiestatea Sa, implratul 
şi regele Franeise lo sif 1, râdicâ episcopia 
unită din Blas la Start de mitropolit.

Iar la annl 1864 tot M . S. restitui ve
chea mitropolie gr. or. a românilor, cu re
şedinţa in Sibiă, şi episcopia din Caranse- 
beŞtâ.

Mal pe nrmă la annl 1873. M . S. ră
dică şi episcopia din Cernăuţi la rang de 
mitropolie, pentru romănil din Bucovina.

LECŢIUNEA 36.
Restituirea mitropoliei române gr. or. 

din Sibiu.

Mişcămintele pentrn restitnirea mitro
poliei romăne gr. or. sunt următoarele: 

Romănil ne mal pnlănd suferi nedrep
tăţile, câte le făoeafi sârbii; toţi din toate 
părţile ăncă la annl 1848 in dieta dela 
Poeion aii cerat despărţire de cătrâ ierar- 
cbia sârbească, dar împrejurările de a- 
tnncl i-afi impedicat.

La annl 1850 sinoadele eparcbiale din 
Arad şi din Sibifi a& aşternut din noii ru- 
gare in treaba aceasta.

La annl 1860 senatorii imperiali : ba
ronul Andrein Şagnna, episcopul Ardea
lului, Andriii Mocioni din Banat si baro
nul Nicolaă Petriuo din Bucovina aii stă
ruit cu toată puterea pentru cauza româ
nilor, şi M. S. le-au dat rlspuns prea gra
ţios, oă este aplecat pentrn reinfinţarea 
mitropoliei române.

La annl 1862 dnpă moartea patriarehn- 
lul sârbesc Raiaoiol, o deputaţiune nume
roasă de romăn! din : Ungaria, din Ba
nat, din Transilvania şi din Bucovina ao

Eată deci cum s’ati petrecut 
crurile.

Pentru ce oare împăratul şi me- 
reâ im pârâtul e acela, care stăpâ
neşte şi cu toate aceste se bucură 
de binecuvântarea robilor sâl?? De 
cănd romănil aâ impSrat, le merge 
mal bine; decănd, la anul 1849, a- 
cest impărat a biruit pe maghiari 
ce voi ah să-l gonească, romănilor 
le merge cn totul bine.

Cine oare e vinovat de aceasta?! 
romănil? împăratul ? ori «dascălul* 
din Lipova, care o spune copiilor 
N u ! Sunt ungurii finşl-şl. In curge 
rea veacurilor, pe cănd eraâ stă 
pănl, se aflat! faţă cn o alternativă 
foarte simplă, ori să nimicească pe 
romănl, ori să-şi căştige iubirea lor 
Dacă ah fost prea slabi spre a ni 
mici pe romănl, ori nu aâ fost de 
stul de înţelepţi spre a’şl căştiga 
iubirea lor, astăzi e o nebnnie a 
nega existenţa romănilor ca romănl 
şi cel puţin o lipsă de tact politic 
a’I pe- secuta pentru că alţii aâ ştiut 
să căştige iubirea lor.

„Istoria Romănilor* nn coprinde 
decăt 42 din cele 62 pagine: 20 
pagine sunt umplute cn următoa
rele versuri cu totul nevinovate şi 
in deobşte cunoscute :

Rar acum este, —  Patria română,
— Ştefan cel mare şi muma sa, — 
Marşul lui Ştefan cel mare, — Moar
tea lui Mihaiâ Viteazul, — 3/i e maiâ 
1 8 4 8 ,— Deşteaptă-te române, —  
Marşul lui Iancu, - Cătrâ martirii 
români din 1848 şi 1849, — Româ
nul inarmat, — Jună de român sum!
— Limba românească,— Hora ani- 
rel — şi, cartea se încheie cn ur
mătoarea :

C O L I N D A

la restitnirea mitropoliei române.
împăratul nost cel bnn,
P’aste zile de Crăciun 
Bncnrie ne-a făcnt,
Astfel cam n’am mal a v n t;
Ca ne-a dat mitropolie 
Să’l pomenim in vecie 
Mitropolia românească,
Ca romănil să ’nflorenscă;
Toţi romănil bănăţeni,
Şi cn fraţii ardeleni

Precum steaua ’o răsărit 
Pe CriBtos Domnu l’a vestit,
Aşa vestea s’a lăţit :
Şagnna’î mitropolit.
Şi biserica romănă 
De acnm nn e orfană,
C’are *tatăc pe ’nălţatul,
Francisc losif împăratul.
Ş’are „mire* pe Andrei 
Cel mal credincios al el.
RomânaşI acnm săltaţi 
Şi pe DnmnezeO rn g a ţ l : 
împăratul să trăesseă 
Şi toată casa ’mpărăteasoă.
O ’nchinăm spre sănătate 
Lnl Francisc Ioeif Domnului I

Eată dar’ împăratul Francisc Io- 
sif I pus intr'uu privaz sfinţit de vea
curi, pus iu o colindă, pus in locul 
,d-lul Leru*. Şi cartea, care se in- 
choie cu această colindă e osândită, 
autorul, care işi incheie lucarea cu 
versurile:

RomânaşI acnm săltaţi 
Şi pre Dumnezeii ru g a ţi: 
împăratul să trăiască 
Şl toată casa împărătească I

acest autor e luat drept un individ 
primejdios pentru societate, vrednic 
de a fi pedepsit cn pedeapsă şi de
părtat din postul său de „dascăl* 
Francisc losif I poate să facă acela
şi lucru.

Am inţelege, că guvernul Româ
niei să pedepsească pre aceia, care 
ar indrâzui să introducă aceasta 
„Istorie a Românilor* in scoalele 
din România’, nu înţelegem inse cum 
guvernul M. S. împăratului.

Dar cetitorul român nici nu işi 
poate face inchipuire ce va să zică 
aceasta.

Cartea a fost prohibită la anul 
1876, şi hotărirea Comitetului ad
ministrativ nu a fost luată decât 
pe 1a finele anului 1878. Prin ur
mare aceasta cărticică de 42 pagini, 
care acnm de doi ani numai poate 
fi in circulaţie, a produs in spiri
tele patrioţilor maghiari o ferbere, 
care mici in curgerea celor doi ani 
na s’a potolit. Opinia publică tre- 
bue să fi făcut asupra comitelui su
prem din Timişoara o presiune pu
ternică spre a-1 hofcâri, ca de voie 
de nevoie, chiar după doi ani de 
zile, să iee hotărire pentra pedep 
sirea criminalului „dascăl* din Li 
pova.

Vă închipuiţi inse ce va să zică 
această hotărire ?!

Dascălul din Lipova e dascăl gr 
ort. român, ales de cătrâ creştinii 
români din Lipova, adecă o faţă bi
sericească, ce nn atărnâ decât de 
Episcopul din Arad şi de Metropo- 
litul din Sibin. Corniţele Suprem cere 
mijlocirea Ministrului; pentru-ca mi
nistrul — ce să facă ministrul ?

împăratul a dat romănilor auto
nomie bisericească şi prin urmare 
ministrul nu arevoie de a pune, ori 
a depărta pe „dascălul* din Lipova. 
El trebue să ceară mijlocirea me- 
tropolituluf din Sibin, care este ca
pul bisericii române. Acest metro- 
polit inse e ales de congresul bise 
ricesc, faţă cu care trebue să aibă 
oare-care răspundere. înainte deci 
de a stărui pe lângă episcopul din 
Arad pentra depărtarea criminalii 
tul autor din postul de „dascăl*, tre
bue să-şi dee seamă dacă nn cum 
va se pune in conflict cn congresul 
E vorba de o ingerinţă a guvernu
lui, de nesocotirea autonomiei bise
ricii române ortodocse şi numai re 
mâne indoialâ, că sar stirni o fur
tună groaznică, dacă motropolitul 
ar ceda presiunel guvernamentale. 
Toate aceste le ştie comitetul admi
nistrativ din Timişoara şi pentru a- 
ceea el a discutat doi ani de zile 
şi numai apoi a luat hotărirea.

După toate aceste ori-cine va in
ţelege, că hotărirea e desperată. Atât 
de mult se tem patrioţii maghiari 
de consequenţele adevărurilor cuprin
se in o cărticică de 42 pagine mici, 
scrise de un „dascăl* românesc, in- 
căt frica ii impinge la această ho- 
tărire desperată, care foarte lesne 
ar putea să stirneascâ o ne mal po
menită ferbere in statul maghiar. 
Căci, dacă maghiarii se tem, ro
mânii ţin la autonomia bisericii lor, 
şi tocmai pentru-câ maghiarii doresc, 
ei nu sufer ca „dascălul* din Lipova 
să fíe depărtat din postul săâ.

(Va urma).

eraâ grecii. Grecii cari aveai! imol 
oraşe şi natnralisaţîunea cea mica 
seriali intre alegătorii comunali. I 
dori să ştiu dacă onor. Adunare v 
eaclndă pe toţi acel alegători co 
saS din contra voeşte aă’l manţinl

De aceia relevez această ceatinm 
mâne ca Adunarea aă’şl dea votai] 
cunoştinţă de cansă in arma discul 
ce se vor face in această privinţă.

D. P. Ghika. D-lor, sunt dator 
esplic că comieionea d-voastră când] 
3actat acest art. 168, a avat in 
a tâ t condiţinnile prevăzute prin corni 
ţiune pentra esercitarea draptnlni efl 
ral, căt şi cele prevăzute pentra co 
electorale ale comunelor nrbane şi 
şi ea nn s’a depărtat câtuşi de po 
la principiale cari sânt stabilite de 
legi fundamentale. Eu nn văz că ai 
eistănd vre-o inovaţi om, şi nici in 
siune nn e’a văzot că ar fi existăm] 
o inovaţinne. Principiale admise de 
veche s’ad lărgit de comiainne, cui 
se mal prevăd restricţinnile din legi 
che comunală pentrn cens, ci cel 
Efi cred că articolul acesta trebne I 
primit aşa preenm este redactat, q 
pe de o parte conţine toate drepturi] 
se pot acorda cetăţenilor cari pot fi 
get ori, şi pe de altă parte intr’an 
prudent nn se acordă acest drept aq 
cari nu pot esercita dreptar! politici

De aceea vă rog să primiţi redacl 
aceasta asnpra căreia s’a făcnt mul 
batere şi mult stndiii.

D. N. Fnrculescu. D-lor, cred că q 
ţinnea acestui articol nn poate iov, 
nici o temere d-lnl Bnrileann, căci ac 
articol zice că, spre a fi cineva alegă 
comuna], trebne să însuşească trei 0 
d iţinnl: ăntăiS să aibă reşedinţa, al d 
lea, să fie născut romăn safi naturalii 
şi al treilea să întrunească orecarl eoni

ADUNAREA DEPUTAŢILOR

Şedinţa dela I decemvrie.
(urmare).

— Se dă citire cav. 4 despre alegătorii 
din comunele nrbane, art. 168.

D. M. Burileaun. Onor. Cameră, după 
litera art. 168 se face o inovaţinne in oe 
priveşte legea veche pentra persoanele a- 
celea cari puteai! vota, de eeempln onm

ţi ani de avere.
îndată ce se cer aceste trei condi 

temerea d-ln! Bnrileann nu mal poa| 
justificată.

D-voastră, d-le Burilene, vreţi să] 
şi grecilor acest drept.

D. M. Bnrileann. Da, şi grecilor,] 
posed imobilei

D. N. Fnrculescu. Atunci 'ml voiffl 
mito se mal adaog ceva !... (Intreroj 
Nn înţeleg ca în tr’o ţa r i  ca a no 
n tr’o ţara, care s’a declarat indepen 

străinii să aibă dreptnl de alegătoT 
mnnall, străini, cari n’aü nici nn 
de romăn, şi carinn aü nici nn sentiud 
de iubire, interes, pentru această ţarii 

Cam, d-lor, ei introdncem in na 
alegătorilor comnnall şi pe străini? A| 
dăndnle acest drept, prin aceasta le 
dăm drnptnl de a infra şi in consiliul 
mnnal, unde se ia parte la confecţionj 
listelor electorale. Ei bine, aceasta nj 
vede nici chiar in America... (Intrera 
Da, d-lor, nn vom găsi această nici d 
in America. Acolo nn poate fi cineva 
gător comunal fără a avea mal intăin] 
lnl de cetăţean. Vă spun aceasta in cu 
tin ţă de cansă. Acolo, de şi formalitjfl 
pentrn a dobândi dreptnl de cetăţean s i l 
mal mpeditive, insă trebue mal nninteBi- 
toate să fie catăţean american pen truS^ 
cineva să participe la drepturile şi dno*t 
riile comunali.

Aşa dară, articolul onm este redăm  
însuşeşte cerinţele progresului şi ale efiri" 
lieaţinnel, şi tot dodată apără esist 

Dară acnm nn lucrn mă preocupi 
preocupă ennmeraţinnea ce o văd in si 
articol. Voiam să fac o observaţiane 
pra celor laite condiţinnl cari se pan 
ceste eondiţionl sunt ele nişte condiţi 
enumeraţive, sau sunt nişte condiţii 
cari implică zicerea de colegin ? In adefl 
se zice: eă fie cine-va propietar de i v  
bile, eă fie patenter, profesor, snn să ( ■  
cite o profesiune liberă, eă fie preot, pfl 
fesor san institutor, in fine ar reenltafl 
aci, că ar fi 5 colegii...

Voci. No, nn 1
D, N. Fnrculescu. Este mai bine să 1*1 

esplicăm dela inoeput, pentru ca legeal* 
fie dară şi să nn se dea loc la nici o V* 
doială.

Aşa dară, este bine constatat că enunffi 
raţiunea acelor condiţinnl nn implică 
sine colegii. Prin nrmare to ţi cetăţol» 
cari intrnnese aceste condiţinnl snut aM 
gătorl şi formează nn singur colegiu 
comnnele nrbane.

D. N. Fleva. O singură observaţii»? 
am de făcut. Am văznr că comitetul de* 
legaţilor a pne degetul la o inovaţie; oste I 
vorba de a se aoorda drepturi comunale, 
şi femeilor. Este o onoare pentrn comitMl 
tul delegaţilor de a veni şi a ridica pe j 
femee la rangul ce i se cuvine in societate. I
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âdever, când femeia se va vedea la a- 
| nivel, atnnel noma! vom putea sns- 
[ cîî societatea noastră a ojons la ade- 
ij|ta înălţime a oivilieaţiunel moderne.

comitetul, corn cieein, a pus numai 
■tal n 'a  avat omagial să accentueze 
im ', c i ce  a ficat comitetul ? A zis 
¡»cunoaşte femeel dreptul a vota prin 
jjgaţinne. Va să zică legea d-v. coma
ţi este bazată pe principial delelegnţia- 

Apoi, aveţi d-v. colegial al IV in ale
ii e comunale ca să vorbiţi de voturi 

delegaţinne? Din contră, toţi alegă- 
IK comunali sân t chemaţi a vota direct 
jtrn represeutauţit comunii. Pentru ce 

femea văduva, capabilă de a vota prin 
gaţinne să nu poată vota direct? Pen 
ce’i refuzaţi acest drept? Efi, in nu

la principiilor moderne pentrn care ştiţi 
’aB rădicat multe glasuri in ceea ce 
a?te emanciparea femeel, glasul chiar 
ocietfţrl engleze, vă rog, dacă admi 

|  femeea văduvă de a vota prin dele
gi ane, să faceţi un pas mal m it acor- 
jdu’i dreptul plin şi intreg de a vota 
pct; nu o expuneţi a fi frustrată prin 
| ginere saB prin nn străin  căruia ’1 ar 
radiata exercitarea dreptului ei.
P  M. Bnrileanu. Dacă eB am rădicat 
Fa pentru art. 168; este că voiam ca 
or. Cameră să se pronunţe in tr’un mod 

icit dacă voeşte să facă o restricţiona 
I din 1864. Este oara adevărat ceea 

bice d. Fnrculescu, că legea comunală 
fo ra tă  de o Cameră a nnei ţări procla
mă de cu re ud independentă, ar tcebui 
[conţină reetricţinni in privinţa drep- 

lor locuitorilor nnei comune ? EB sa
se că nu tocmai corespunde cn aceea 

ne afirmă, adică cn firma noastră de 
*ifcm ra liberală.

jegea comunală din 1864 dedea drep
ţi de alegători comunali şi străinilor, 

14 ecuiu greci, nemţi etc., cari aveau do- 
I odită impămăntenirea mică. Apoi dacă 

a legea din 1864 se acorda asemenea 
ptnrl, noi Cameră libprală, produsul n- 

I ere mai înaintate, se cuvine tiare să 
cedăm prin restrângerea nnor drepturi? 
socotesc că aceasta nn e potrivit cu 

ftetul ce ne dăm. De ce voiţi, d-lor, să 
iţi de drepturile comunale pe proprie- 
I de imobile din Galaţi, Brăila, Tnrnu, 
iureştî etc. cărora le impnneţl dare fon- 

iră, zecimi judeţene, comunale ? Ca a- 
inoi mult na înţelege pe d. Fleva care 

tÂ lţşte să intinză drepturile comunale pănă 
a femei, pe cănd acest drept ’1 restănge 

tbaţiL Asupra acestei cestiuni efi nn aş 
ţoomai de opiniunea d-sale, şi aş dori

(această Cameră să lase pe femeie să 
ocupe de economia casei. căci numai 
modal acesta vom pnten avea bune 
iei.
Toci. închiderea discnţiunel.
). B. Manin. D-lor' s’a rădicat donă 

itinni de o importanţă m are; ana ră- 
ată de d. Fleva, şi care mărturisesc c&’i 

|ts onoare. Dar nn e mai puţin adevărat 
tocmai meritul acestor donă cestiuni ne- 
itează o desbaterS mai indelnngată. De 

nea aă rog să închideţi diecnţinnea pen- 
a ne pntem lamina şi comunica unii 

■lora ideile noastre.
D. A. Holban. Am cerat oavăntal pen- 

inchiderea discnţiunel fiindcă, cred 
convincţinnea nn este făcută, şi o mai 
gă vorbire ar fi oţioasi şi fără scop 
I. Nn facem d-lor aci hnmanitariam, 
I nn dispntăm pentrn amoral abstrac- 
nilor filosofice. Naţiunile şi popoarele, 

lor, nn trăesc cn ficţinnl şi u to p ii; tră- 
cn legi practice adoptate proprinlni 
corp. Acele state care plageaza şi nn 

|  i icotează firea lor pentrn a face legi pen- 
prosperare, acele state pier. Lăsaţi 

or, banalul D-zeB grija omeuirel şi vă 
ipaţi numai de »neamul-romăn«, căci cel e- 
>) neamuri se îngrijesc pentru sine in 

ţile lor. Iată pentru ce cer să se închidă 
pasta discuţiune de oţios umanitarism, 
X). preşedinte. Mal ’nainte de a pane 
vot închiderea discnţiunel, rog pe co- 

isiune să se pronnnţe asupra amenda- 
mtulnl d-lni Fleva.
D. P. Ghioa. Comisiunoa primeşte amen- 
mentnlnl d-lnl Fleva şi’l aprobă din 

I stă inima în ceea ce priveşte drepturile 
* i ordate femeilor.
6}'i Voci. Nu a’a discutat acest amenda
ţ i  3nt-
(■ :* /| Voci. La vot Închiderea discnţiunel.

]— Se pune la vot inchiderea discuţiu- 
şi se primeşte.

I I  D. G. Vernescu. Regulamentul este po-
■•eUiv: Oomisiunea trebue să m  pronunţe 

npra tutor amendamentelor. Atăt mal 
H  n it dacă comisiunea nn este in număr la 

dinţă; de sigur că ast-f.l ea nu se poate 
-onunţa asapra amendamentului, şi din

causa aceasta nu se poate pronunţa nici 
camera. Aşa e regulamentul. Vă rog dar 
să votaţi articolul acesta cum a fost ad
mis de comiciune: eară căt despre amen
dament, ’1 vom vota atunci cănd comi- 
siunea va fi aci in majoritate, ca să spună 
delà admis sau nu.

Voci. Da, să se pronnnţe mai intăin co- 
misinnea.

Se pnne Ia vot art. 168 şi se adoptă: 
ear amendamentntni d-lni Fleva se amănă.

— Se citeşte, a rt. 168 care făiă dison- 
inne asemenea articole 170, 171, 173 şi 

174.
Se citeşte a r t 175.
D. N. Ionesco. D-lor, in capitolnl ace

sta este vorba de îm părţirea alegătorilor 
secţiuni electorale. Să ne {aducem aminte 
că suntem la comanele urbane şi văzănd 
numărul considerabil al alegătorilor, in ra
port cn alegătorii oomnnilor rurale, oomi- 
sinnea a inţeles că in comnnele nrbsne să 
se voteze pe secţiuni, şi cred că in aceasta 
nn sunt numai organul spiritului comisia» 
nel, dar chiar al redacţiunel, al literei pro
iectului; sunt de exemplu in Bucureşti 35 
de consiliari comunali de ales ; aceştia n'afi 
să se aleagă de către totalitatea alegăto
rilor din Bucureşti, ci aB să sa impartă 
proporţional pe nnmărnl secţiunilor.

Iată care a fost siritul comisionei fi de 
aceea se vorbeşte aci [de colori, de cuar
telor!, de secţinn ; sm zis că fiecare cnar- 
tal, coloare saB secţiune alege nn număr 
de ^consilieri comunali şi toţi impreună 
constitnesc nnmărnl total al membrilor co
munali întocmai ca reprezentaţinnea na
ţională.

D. P. Buescn. Toţi tind a ajnnge la nn 
singur colegiB ; noi voim din contra, voim 
să mergem ca racii: să ajungem la {mul
tiplicitatea colegiilor electorale. Unde mal 
este atuncsa spiritul de progres? Puteţi 
d-voassră susţine că un colegiB de o mie 
alegători are mai multă garanţie de un 
colegiu de cinci m ii? Nu vedeţi că ne în
toarcem înapoi ? Aceasta s’a discutat, dlor 
şi lumea a ajuns să crează că singura ga
ranţie a alegerilor stă in tr’un singur co
legiB electoral.

Constituţiunea noastră, care este copiată 
după a Belgiei dispune in adevăr să fie 
mal multe colegii, şi in aceasta diferă de 
coustitnţiunea Belgiei. Noi insă am pro
testat in constituantă in contra acestei 
dispoziţiuni, dară am fost invinşi prin nu
măr şi s’a admis patru colegie.

In ceia ce se atinge insă de alegerile 
municipale, acestea le-am avat pănă la le
gea din 1864, preenm sunt astăzi in Bel 
gia. La 1864 insă s’a dat mal mnlte pre
rogative primarilor, dară e’a conservat n- 
nitatea colegiului.

Toată lumea discută ca să scape de mul 
tiplicitatea colegielor, şi d-v. veniţi as 
tăzi şi ne propnneţi mal multe colegie ? 
Apoi noi am lnp tat in Bucureşti in timpuri 
grele, şi_ne am convins că garanţia cea ma
re pentrn cetăţeni este atuncea cănd votea
ză in nn singur colegiB pentrn reprezen
ta ţii comunei. Luaţi toate operaţinnele e 
lectorate şi veţi vedea că nici odată n ’am 
fostţbătuţl cănd alegătorii aB votat in nn sin
gur colegiB. Ei bine, ce nn s’a făcut in anul 
1864, cănd sa pus in lucrare legea, cănd s’aB 
■part urnele fără să reuşească partida o- 
pusă, căci mai remăsese încă in urnă de 
stnle bilete pentrn lista opusă partidei 
bătăuşilor, voiţi să faceţi d-v. acum ? Ce 
a făcut reacţiunea ? A venit in anul 1874, 
şi a sfărâmat legea din 1864, admiţând 
mal mnlte colegie. Apoi guvernul din 1874, 
a lncrat ca să ne dea noul garanţii ? Nici 
decum. El a făcut patra colegii, şi d-v. 
le înmulţiţi la cinci. Nn este bine aceasta 
d-lor ; dacă voiţi lacra practic, avem le
gea din 1861 ; daca voiţi spiritul civili- 
zaţinneî, starea aotnală de lnornrl din Bel
gia, atnnel faceţi ca acolo nn singur co
legiB electoral. Dacă in Belgia s’a admis 
pentrn Bruxelles nn singur colegiB, pentru 
ce d-v. vă munciţi să faceţi ceea ce a sus
ţinu t guvernele conservatoare la noi şi in 
Franţa ? (întreruperi) Apoi, dacă cete aşa, 
să aruncăm in foc oărţile şi să nn mal 
luăm exemple delà naţiunile înaintate in 
civiliza ţinne.

EB d-lor, vă rog să bine-voiţi a vota a- 
mendamentnl acesta, care propane nn sin
gur colegiB electoral, nn mal astfel vom 
avea garanţia independenţei alegătorilor.

D. preşedinte. Iată d-lor, amendamentul 
preeintat de d. Fnronlescn.
* Propnn a se modifica aliniatul I de sub 

art. 175 in moftul următor :
jFieştecare secţiune in parte alege intre- 

gul număr al membrilor consiliului comu
nal ce trebne ales.

N. Fnronlescn, P. Buescn, F. Predescu, 
D. Mărgărit eseu, D. Geneeeu.

T I M P U L

D. N. Fleva. Voeac a răspunde la cele 
zise de onor. preopinent, mal cn seamă că 
d-sa vede in noi nişte reacţionari, cari 
propunem nişte lucruri de cari n’avem cu
noştinţă, deşi reacţionarii aB cunoştinţă de 
ceea ce fac.

Onor. preopinent ar trebni să ştie că 
lucrurile abstracte afl partea lor practică, 
apoi cn teoria d-sale de a fi nn singur co
legiB pentrn alegerile comunale, am putea 
zice că nn singur colegiB in alegerile re- 
presentaţinnel naţionale este de ajuns. Ve
deţi unde ajungem cn teoriile d-voastră,

In privinţa tendinţei nnităţil colegiul ni. 
voiB respnnde că disonţiunile mari ce s’an 
făcut snnt relative la representaţinnea na
ţională. Pentrn aceasta s’a făcut disenţin- 
nile cele mari intre d. Broglie şi ceilalţi. 
Voesc d. Buescn să fie nn singur colegiB 
pentrn toată oapitala? Pentrn ce atunci 
nn propune ca toţi alegătorii capitalei eă 
voteze in acelaşi local ? Apoi este cn pu
tin ţă  ca 10,000 de alegători ■& voteze la 
nn loc ? Dară noi ce cerem nn este nimic 
alt decât să garantăm interesele fie-cărel 
localităţi, fiindcă nici odată interesele ge
nerale nn vor putea prospera decât cănd 
ideile delà mijloc vor fi in acord cn cele 
delà circonferinţă. Ştiţi d-voastri, ce zic 
alegătorii astăzi, mal ales cel din coloarea 
de verde ? El zic : to t danna am luptat 
şi nici o dată n’am putut avea un singnr 
représentât in comună. D-lor, noi voim 
ca alegătorii să fie garantaţi chiar prin 
minorităţile din consilia; căci nu e drept 
ca numai majoritatea să aibă po toţi re- 
presentanţil, eară minoritatea pe nici unul, 
apoi chiar interesai majorităţei este de a 
fi luminată prin minoritate; ast-fdl va eşi 
lumina, progresai şi civilisaţinnea (aplau- 
se). Aci, d-lor. nu e vorba de interese ge
nerale, oi mai mult de interese de locali
tate, este vorba oa minorităţile să fie ga
rantate in contra majorităţilor.

Voci. închiderea discuţi unei.
D. preşedinte. Disonţinnea da o cam 

dată este închisă de sine, căci comitetul, 
nefiind incomplect, nu se poate pronunţa 
asupra amendamentului propus de d. For- 
culescu.

— Art. 176 se suspendă, fiind că are 
relaţinne la articolul precedent, care ase
menea s’a suspendat.

— Art. 177 se primeşte fără di sen- 
ţinne.

— 178 şi 179 se amănă pentrn aceleaşi 
cuvinte ca şi art. 176.

— A rt. 180 şi 181 se adoptă fără dis
cuţiune.

— Art. 182 se amănă.
— Art. 183 pănă la 186 se primesc.
— Ait. 187 se amănă.
Se citeşte art. 175.
După ce e’afl votat articolele până la 

190 se dă citire acestuia.
D. P. Ghica. Aci am fost cn desăvârşire 

in minoritate. Acest articol este de o in
justiţie rsvoltantă. Nu numai că ridicaţi 
mandatul pe care ’1 are cineva delà ale
gătorii săi, pentru că a lipsit, dară ăncă 
ăl şi interziceţi prin aceea că ’! ridicaţi 
dreptul de eligibilitate. Iacă o dispoziţiu- 
de din cele mal draconiane care nu poate 
exipta intr’o lege progresistă si liberală. 
Această dispoziţiune mi se pare că este o 
extremă rigoare, şi extrema rigoare nu se 
poate prevedea intr’o lege atăt de progre
sistă ca aceasta. Fără a mă întinde mai 
departe, zic că această dispoziţiune a le
gai este barbari, să ’mi permită această 
expresiune d. Ionescu in privăţa majorită
ţei şi de aceia vă rog să nu admiteţ! a- 
acest artinol, căci nu cu penalităţi veţi 
face pe cetăţeni să ’şi îndeplinească dato- 
riele mandatului lor. AB treent acele 
timpuri cănd se credea că copil învaţă mai 
bine bătăndn’l cn nnele saB cn linia la 
palmă.

Dacă acele prejndiţii afi treent din şooa; 
lă să piară şi din instituţinnile noastre, 
să nn infligent penalităţi acelor băi baţi 
cari afi primit nn mandat , căci ăi şi ăl 
vor indeplini din conştiinţă şi ca să facă 
onoare acelora cari ’I afi trămie in repre
zentaţinnea comunală.

D. N. Ionescn. D -lor, cred că suntem 
la sfârşitul şedinţei. Ar fi b ine, oa comi
siunea să se pronnnţe asupra ta ta  lor a- 
cestor amendamente, fi apoi voifi începe 
mâne prinsa regula sitnaţionea mea faţă 
en d, raportor, care s’a deolarat in mi
noritate şi care a făcut nn rechizitor ve
hement majorităţei. ■ ’I voifi aduce d-sale 
aminte nn fapt. In oe colegul nostru se 
deosibeşte de noi? Nn se deoeibeyte de 
căt in patra pancte ; aceasta ored c i’şi 
aduce bine aminte d. P. Ghica. Am onoare 
a spune, mal alee, că avem inaintea noas
tră pe vinovatul, că ţifi să jnstific pe eo- 
mieinue inaintea d-v. Cum d-sa zice că a

fost in minoritate, cănd d. P. Ghica nici 
nn a vorbit in comitet? d-sa ,a briliat 
acolo prin silenţinl sâfi absolut. (Ilari
tate.)

Aşa este, d-lor.
Dacă este aşa sitaaţinnea, fac graţie de 

toate argumentele d-sale; recunosc că 
d-sa cete nn coleg al nostru foarte labo- 
rioe, şi arată o bnnă-voinţă pentrn această 
lege.

D-sa a zis că primara I să se aleagă de 
mulţime, (intrernperl). eă fie o gardă a 
comunei independinti de orice ingerinţă 
şi toate celelalte. (întreruperi), Pentrn 
toate acele ored că se va face amenda
mente in Cameră, dar nn este permis 
minorităţii s i devieze de la local unde 
era chemată eă stea, şi să facă nn rechi
zitor.

Constat că aceasta este făcnt cn inten
ţiona subversivă.

VoiB spune că am cedat majorităţei in 
discnţinne, căci mi s’a părnt că este ra
ţional să dăm o sancţiune, să prevedem o 
amendă in contra acelora oarl se vor ab
senta nemotivat, nu uitaţi acest lucra i 
căt despre senze, ele vor fi aplicabile şi 
membrilor consiliatul comunal, după cum 
sunt aplicabile membrilor corpurilor le- 
gioitoarr.

Va să zică, va fi pasibil de amendă nu
mai atunci cănd va absenta nemotivat; 
altfel motivele de senze snnt totd'anna 
admis’), bine venite, şi proiectai Ie pre
vede. Cam vedeţi dar din acest pnnet de 
vedere nu avea cnvănt onorabilul nostru 
coleg să viul eă zică c i noi am făcnt o 
injustiţie. N’am făcnt nici o injustiţie, 
am voit ca membrul care se absentează 
fără motive, să fie pasibil de o mică pe
nalitate.

De ce oare am înscris această sancţiune? 
Pentrn ca să nn vie guvernul central cn 
varga sa inexorabilă, să disolve consiliele 
comunale pentrn motiv de neoomplectare. 
Am făcut’o ca să ferim pe membri consi
liului comunal de asemenea blamuri, şi 
am admis ca corpul representativ el inso şi 
să aplioe penalităţi asupra membrii or a- 
celora cari nn’şi fac datoria; şi această pre
ocupare a comisinnel nn merită lovitura 
subversivă ce ’i-a dat onorabilul coleg d. 
P. Ghica.

Şedinţa se ridică la 5 ore dapă ameazi, 
şi cea viitoare se annnţă pe a dona zi, 2 
Decemvrie.

C R O N I C A

Ntconfirmarea alegerilor comunale'
Na ştim care este cauza pentru 

care guvernul int&rzie verificarea 
nouălor alegeri comunale, S’afi in- 
plinit 26 zile dela săvărşirea elec
ţiunilor şi cu toate aceste nici pănă 
ast&zi nu se ştie soarta acestor ale
geri. Int&rziarea devine cu atăt mal 
sdruncin&toare intereselor publice,' 
cu căt suntem in o epocă a anului, 
in luna Iul Decemvrie, cănd budge
tul comunei pe anul viitor trebueşte 
regulat, când o sumă de întreprin
deri a veniturilor comunale trebuesc 
îngrijite a se face la timp, c&nd 
chiar perioada politică cea mal im
portanţi, adecă prepararea listelor 
electorale in spiritul şi cu inovaţi- 
unile făcute de noua lege electorală, 
trebueşte puse in studiu şi intocmite 
după legea din Aprilie 1878.

Toate aceste cestiuni, şi multe 
altele de un caracter nu mal puţin 
important, stau lăsate părăsirii, din 
cauză că vechiele consilie comunale 
adese nu se complectesză şi nu pot 
lua decisiunl, iar nouele consilie nu 
pot lucra din cauză că nu sunt ve
rificate. In atare situaţiune timpul 
trece, comunele vor rămânea fără 
budgete, chiar veniturile pot să su
fere şi disposiţiunile foarte migăioase 
pe cari le cere noua lege electorală 
nu se vor putea s&v&rşi la vreme, 
din cauza scurtimii timpului, şt ast
fel confusiunea şi jignirea oe se va 
adnee in multe afaceri, in multe 
dispoziţiuni chiar a legii, vor spori 
cn fiece zi de int&rziare şi cu pa
guba tuturor.

Noua lege electorală cere la art. 
33. alin. 1, ca o copiă de pe rolu
rile de contribuţiune, adeverită de 
casier, să se trimită consiliului co
munal inainte de Januarie, spre a 
’I servi de bază la întocmirea liste
lor electorale, cari trebuesc a fi pu
blicate in cea-1-ia Duminecă după 
15 Ianuarie, conform art, 34.

Dar nu este numai această lucrare 
preparatoriă, pe care cată să o facă 
autoritatea comunală in decursul a- 
c e s te i  Ioni. Noua lege electorală a 
introdus o inovaţiune: cărţiiţ  de ale
gători. Art 46 zice cft fie-c&rui ale
gător să se dea o cartă in care să 
se arăte: 1) colegiu) din care face 
parte, 2) numele şi pronumele: 3) 
etatea; 4) profesiunea şi 5) domi
ciliul; mal mult incă, zice ca ele 
să fie imprimate, şi art. 53 botă 
r&şte c ă : .cărţile de alegători se 
vor libera din un registru â souche, 
In dosul fie-cărel cărţi se vor înscrie 
articolele privitoare la penalităţi.* 
Iată dar aceste sunt alte disposiţi- 
unl tot preparatorie, pe cari comu
na cată a le studia şi regula din 
timp, spre a putea să le inpărşpa- 
scă la timp alegătorilor conform 
legii.

In ce priveşte apoi prepararea li
stelor, legiuitorul a introdus o su nă 
de disposiţiun! noue, asupra cărora 
trebue a se face negreşit in decur
sul aceste luni un adevărat studiu, 
o culegere de o sumă de elemente 
necesare spre a stabili posiţiunea 
fie-cărul alegător iu parte. Aşa le
giuitorul, Ia interpretarea art. 36, 
zice că consiliele comunale sunt da
toare ca in listele afişate să scrie 
locul, adecă să facă o coloană cu 
adresa alegătorului, care să cuprin
dă, pentru cel oe locueso iu oraşe, 
strade şi numărul casei, iar, pentru 
cei ce locuesc in comunele rurale, 
să cuprindă numele plăşif, a comu
ne! şi a proprietăţii.

0  altă coloană legea cere să co- 
prinda data naşterei; o alta data 
naturalisaţiuuil pentru cei streini; 
o alta locul unde işl plăteşte dările 
cătimea şi No. rolului, etc. EI bine, 
toate acestea ce ne denotă oare de 
căt un adevărat studiu, foarte greu, 
complicat şi muniţios, care cere timp 
spre a culege de pretutindine toate 
aceste elemente, ale cordona şi ale 
avea preparate chiar in decursul a- 
cestel luni, spre a putea apoi con
siliul, in deplină cunoştinţă, să în
tocmească listele electorale.

Astăzi suntem Ta 5 decemvrie, şi 
dacă vom scoate sărbătorile acestei 
luni, întrebăm,cu restul zilelor ce 
mal rămân, este oare pasibil s& se 
facă în conştinţă chiar nnmflf sim
plă această lucrare, fără altele, p. c. 
budgetul, socotelile, etc.

Eată dar de ce zioem că intâr- 
ziarea ce se pune cu verificarea 
nouelor consilie va aduce sdruucin 
însemnat Iu regulata aplicare a di
feritelor legi şi in cumpănita regu
lare a diferitelor interese a comu
nelor. Dar poate ni se va răspunde 
că la toate acestea s’au gândit, s'au 
ocupat şi se ucupă vechile consilie. 
Nu ştim nimic; dar bănuim foarte 
că nimic pănă acum incă nu s'a 
făcut, şi de aceea incă o dată pu
blicul să judece asupra cui cade răs
punderea.

,Yoc. Cov.*
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T I M P U L

Fie-cine scie câte ceaiuri, paste, siropuri 
trebuesc întrebuinţate, de ordinar pentru a 
vindeca unguturaid, o bronchită, un catarrhu. 
Noul tratam ent al acestei maladii prin cap
sule1» lu i Quyot cu gudron nn costă de 
cât ţlece sed cincl-spre-ţlece bani pe ţii. 
Luând 9 ou A capsule la fie care mâncare, 
mal adesea se simte schimbarea In bine 
chiar dupe cele d’lntâiă dose.

Pentru a evita numerdsele im itaţiunl, a 
exige pe etiqnetă semnătura Guyot impri
mată In tre i culori.
‘ Capsulele G iro t se găsesc In România 
la mal tote farmaciei®.

CERNEALA NOUA
M ATHIEU PL E SSY  # PAPIER WLINSI

Cruce* Legiune! da Onoare la Exposiţiuneâ 
Uni Tersa la din 1867

CERNEALA NOUA DUBLU-VIOLETA
PENTRU COPIAT

Adóptala de toate admlnlstratliuille celle mart
Deposit  la toti P a p i  n  sai ji O a o a u u n

A eşit de sub tipar:

UIMI
P E  -A .2sT T T X j 1 8 7 9

cu o mulţime de ilu straţii

Mareie snccts ai acestui nemedifi se d<t- 
torefte p roprietăţii sale de a trage afară 
din corp iritsţiunea oare tinde to t da-una 
a se fixa aenpra organelor esenţiale a vie- 
ţe l; el deplasăzfi ast fel răni făcând vin
decarea apără şi promptă. Cel d'intâifi me- 

| dicl o recomandă ca deosebire contra gu- 
. uratului, bronchitelor. durerilor de gât, re
um atism elor, durerilor. în trebuinţarea el e 
; fdrte sim plă: nna sad donă aplioaţinnl sunt 
' de ajnns oele mal de mnlte ori şi nn can- 
; sase de câ t o mâncărime uşoră. Se găseşte 
( in tâ te  farmaciei«.

ff

ti
A SE FERI OE CONTRAFACERI 

, In Paris, la D. W islin rne de Seine 31. 
Deposit la farmacia d-lnl Zurner tn Bucu
reşti, Calea V ictoriei şi la a lţi.

MAGASJNUL DE LINGERIE
din

V I E N  A
Calea Victoriei (Mogoşoi), Palatul „Dacia*,

a doua pr&v&lie de la colţul Lipscani

Desfacere Totală
PREŢUL 50 BANI

De v6n<jare la Tipografia Thiel <£ Weiss şi la toţi debi- 
tanţl de (Jiare atât în capitală cât şi în t6t© districtele.

ARSENIAT de AUR
Dinamizat de Doctorul ADDISON

Acest preţieos reoonstituant, datorit combinării a doé medi
camente eroice, combate victorios Anemia si Bilele sistemului 

nervos precum şi Lipsa de sânge.
Mulţămită proprietăţilor tonice şi prontitudinet acţiunii sale, n'are rival contra slăbi

ciunii organismului ce resnltă din bdle lungi.
Flaconul'6 fr. Farmacia GELIN, No. 38, oliţa Rochechouart şi la principalele latmacil, 

Trimis franco.
Deposit tn BacnreştI la farmaciile d-lor Ziirncr, Bisdörfer şi la d. Ovessa, droghist.

de

- f i  O  O
PlapămI fine de lină de oae

în cnlorile cele mal fromâse forte lnngl şi 
late de câte 12 LEI. Preţul din anul tre 

cu t era 28 franci.
Cum părători de cel pn ţin  10 bucăţi vor 

avea nn rab a t de 5 la Bntă.

Magasinul de lingerie din Viena
Calea Victoriei (Mogoşoi), Palatal »Dacia* a 

dona prăvălie de Ia colţul Lipscani.
(880 -18)

MARE SUCCES.

V E L O U T I N E
CatarrhulÜ, nâdufulû, sufocatiunei si töte bótele 

organelorü respiratorie sun ta vindecate prin 
T a  b u r i le  L e v a ss e n r , 3 fr., in Francia

Vindecate la inoroentü chiarú cu hsporiU 
n n ii- n c i  r a ly lc e ,  ale d-ru lui C ro n le r .  P re ti l
S fr. cutia, in Francia

L evB M eur farm&cistÙ-chimislù declasa 1—ia, t 3 ,  r u e  d e  la  M o n n a ie . PA R IS . 
Depoaitü : la dd. Eitel, EUssdOrfer si Zurner, si la toti principalele Pharmaciani.

Prem iul Abonaţilor

este o

FĂINĂ DE OBEZ
de o deosebit» specialitate, fore fină, ne- 
siroţibilă, preparată cn B ism ut, şi posedă 
calitatea cea fericită , a da feţei omnln.I

ANUALI AI

3 3

99

Administraţia (¿iarului „Resboiul“
va da de anul nou un frumos tablou fotografic:

FRESCITÁTEA NATURALĂ
a tinereţel.

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

Deposit în Bncnrescî la  farmacia d-lnî 
F . W . Z u rn er, şi la d-nii Appel & C ie.

„CU STEGUL ÎN A IN T E ! "| | »STM»
* ’ 1 ■  HonneifA la tAtft fa

episod din asalturile Românilor de la Plevna, un ade
vărat cap-d’operâ al talentosulul artist DembiDZchi. Ta
bloul este lucrat în atelierul «Jiarulul Resboiul. Mărimea 
luî este de 22 centimetrii lărgime şi 36 cent. înălţime.

Kutarrh, strîngere de 
piept, se vindecă prin 
TOBES LEWASSEDR. 

Deposite la tóte farmaciile malbune.

U D E  ‘V T E I t T Z . A . I R . I E

F ABRICELE DE BERE,  SPIRT SI DROJDE
s i t u a t  in

Turnu-Severln, Strada Anrelian No. 5
in  deplină lucrare, (» apropiere de gara calei ferate şi Agenţia vapârelor 

pe Dunăre, purtând firm a

Hî. V. T A I  .V IKKR !B ¡KK€ '94
Vânzarea va avea loc ca bnn de minori ¡Daintea Onorab. T ribunal 

Mehedinţii Secţia l-a  In 4>oa de 1 Decembrie 1878.
Pentrn condiţia ni şi detaiKnrl a se vedea la localnl fabricelorîn t6te 

4ilele de la 9— 12 dimindţa şi de la 3—7 săra.

(8 1 9 -1 ) Tutorele L. DE BIE.

M O U

FOTOGRAFIE si PICTURA

l T K L I E R
D E

X .  F .  XsÆ A . 3 S T 1 D I  < 3 c  0 » P -  

21, Călea Mogoşloel 21; vla-A-vls de co fe tă ria  C aplş.

Se efectuează orf-ce fel de fotografie şi piotnră, de orl-ce fel de măriroe-
modul oel mal noii şi elegant aprobat în cel mal înalt grad prin care o, 

feri nn lacra solid frumos cn fidelitatea a natnrel.

rs r r

DH U H  lenntn^  esenţă japoneză, care 
A U ~ n U  vindică îndată orî-ce dnrere de
cap se găsesce la farm acia d-lnl F . Bros 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

Lecţiuni de Dans
3ub-semicatul are onóre a se recomanda 

Onor. Pnblic că dă lecţiuni in case parti
culare, precum şi la  Domioiliul meii Hotel 
Fieschi, camera No. 39, cu o metodă fórte 
lesniciósS. Se primesc deosebit persóne.

M. C. Seham agyy
Profesor de dans.

MAI MULTE MII DE

t o n i c  s i  f e b r i f u o .
Acest vin inlocuiesce cu folos to te preparaţiile de chincbinâ. »Este un pu

ternic tonic,}— (lice d. profesor Bouchardat, membrul academiei de medicină din 
Paris ; luat Înaintea mânc&rel, Inlesnesce m istuirea.“ — Vinul lui G. 8eguin este 
un preţios ajutor saU ca în tăritor în convalescenţe, lipsă de sânge, sleire, slăbi
ciune senilă, anemie, lipsă de pofta mâncărel, digestii dificile, etc„ său ca antipe 
riodic pentru a tăia frigurile şi preîntâmpină întorcerea.

Part», Farmacia Q. Segum, No. 878, Strada Saint-Honor4.
D eposit îu  Bucur esc! In farm acia  d -ln î I. IV. ZURNER.

GUTUB.AT, Tuşea Magarésca, TUŞEA
IR I  TA Ţ I  UNI ale PEP TU LU l şi ale BRONCHELOR

Contra acestor indiaposiţiunl PÂTE şi siropul pectoral de NA.F& a tul Delangrenier 
posedă o eficacitate siguri constatată de 50 mediol al spitalului din Paris. 

Deposit in BucnrescI, Ia D-nil F. W. ZOrner, RisdSrfer şl Dimbovici farmacişti etc

DE R A IF O R T (h re a n  .1)
D E

G R I M  A U  L T  & C,e

IMiii.ADiiPi.pniA IS76
Pharm acvştl la P aris

A b..4_________ p Vi UN NA 1873.

S iropu l j d e  R a lfo r t  io d a t î de G rim au lt & C ’ este uă combi
nare fericită a io d u lu ' şi a-le • plantelor» anti-scorbutico : C ressonu lu , 
R a ifo r tu l I  (hreanulii) C o ch learia  a căroriî cllicacitatc este popu- 
larie din timpurile celle mai indoretnice.

T6te_aflfecţiunile pontru care întrebuinţarea olciiiui do ficaţii de 
morunii şi al ii medicainentelorii iodatc esto indicaţii nuntii combătute 
cu folossu prin S iropu lii de R a lfo r t  io d a t i  de  G rim au lt & C”, 
cu acestu avantagiii că olii este forte lesne toleraţii do către sloma- 
churilo cel mai delicaţi, pe că tu timpii, oleulii de ficaţii do morunii, 
hapurile şi siropurile de ioduri! de ferii, occasionerlă adessea desgustii, 
diarrheă saii accidente do netoierenţă.

De două-Jccî an ni, acestu medicamentă dă resuitaturilc celle mai 
remarcabile in tratam entul» P h tis ie l (ofticei), şi in M a lad iile  la  
c o p ii ;  cili este puternicii contra S cro fu le lo r L y m phattsm u lu i, 
R ach itism u lu l, In t- tr ir ilo ru  şi alii In f lam a ,lu n ilo r i g la n d e lo r  j  
gltuluT, T um orilo r i ,  g u rm e lo r i  (coji la mpin şi contra cliiTeriteloru 
erup .iun" a p e le î cap u lu , şi ai ii o b razu lu i, dăndii po ftă  de m ăn- 
o a re , tonific In d i  (e s s ttu r i le ,  co m b a tte  p a li r e a  şi m olloşirea  
pele î c ap u lu ', dăndii copiiloru vigoroa şi vesselia lorii naturaliă. Elfi 
este assemonea unii depuralifii admirabilii şi unu medicamentă excel- 
lentă contra co jilo ru  de la p te .

• In totü dé-una cândû oleulú de ficatu de 
morunO este luatü cu prea mare desgustù, 
s iü  rëü toleralù de către stomachurile bol
navi şi dàndfl locfi, mal allessü la copiï, 
diarrhell, elù este inlocuitù ou folosfl prin 
SinopuLü de Raifort iodatO de Grimault
BT C*.

O' PETIT.
( Ext rassi! din Tribun» medicală din Paris/.

__lAcésta preparaţiune, faptele clinice oare
aû stabilit«*, este indicată In maladiile de
f“)eptü. scrofule, lymphatismû, rachitlsmü pa- 
ôrea şl molloşirea peleî capului la copii, unele 

maladif de pele, cu unu cuvfintû ln tóte
affeoţiunile datorate unul viciu aiü sângelui.» 
[Scalpelulû Medicală belge, i i  februarie 1811)

Nu aşii şeii căt& de multă trebue reconi-
mandatu Siropulu de Rai foit  iodatu, dupe 
pârera mea este unuia din cel mal puterniciparera mea este unuiu din cei mal puternici 
modificatori a-le constituţiuniloru lvmpha- 
tice.

• Amu vefjulu, supt influenţa lui, ulcere 
scrofulosse ce nimicu nu putea curarissi, 
care au resistatu acţiunei causticelorfx. cioa- 
trişându-se cu uă repeziciune extraordinarie.

* Amu v^Zutii la copil, sfTerţiunl tuber- 
culâsse d ‘6sse mo ¡iti--ându-so şi curaris- 
slndu-se prin întrebuinţarea Siropulu! deRai FORT IODATU.

GUESNARD,
VechiO interna alü spitalelorÜ din Paris 

şi medicû la Noua-Orleans.

« Noul suntemO fericiţi d’a signala excel** 
lentele resuftate ce amil obţinuţi! in totü dé- 
una prin Întrebuinţarea Siropului de R ai
fort iodatu. ca regeneratorii alâ sângelui. 
In unele a/Tecjiunî ţinindfl la uă acntate 
áre care a sângelui, căndO* fodurulü de po
tassium, essenţa de Salsepirila, oleulfl de 
ficatO de morunii şi multe alte depurativa in 
vogă a fi foştii nesuffi cente sau nu putea fi 
supportate de către etomachurf prea de
licaţi. •

D* A. FAVROT,
AutoruiO Tractatului maladiilorû (a femei.

Siropulu br Raifort iodatu exersă cea 
mai fericită influenţă asupra foncţiunitorO 
respiratórc. Elù este folosicorù principal-
mente la inceputulü phthisie! plămănariel.—• — *—- ** - Q f̂Acţiunea luî nu este mai puţina eflicacie In 
afiecţiunile scrofulossc şi rachitice. Este 
darii unu medicament preciossu, a căruia 
savdre este plăcută şi lesne digerat ti de către 
stomachO: noul recommandămu cu insis
tenţă tisulu lui. •

O' E. GUIBOUT.
Medică al A Spitalelord din Paris.

• Domnişora M..., fiica unbî banquieni, aO 
sfârşită la etatea de S an ni lnteraulO reper* 
toaru a Iu antiscorbutlcilorO şi elù antlsoro- 
fuldsaelorA. fdrfi a obţinerea mai micăame- 
lioraţiune. S ropulü de Raifort iodatu fu 
prescrisă, şi dupe trei luni d'intrebuinţare, 
in dote de 8 ă 10 linguriţe pe (ji, curari-sirea 
fu complectă şi radicală

(Extras?îi din Monitorulü Medicalii 
din Vlenna (Austria’.

La Paris, oassa GRIMAULT & C'*, 8, rue Vivienne
Şi in principalele PhahmaciI din Fbancia şi din Strein itatc

— ——*

16,600 REC0M1'ENS 
Fr.
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Quina l a io c r i este un Elixir uinoa conţinând 
prind piele celor 3 specii de qulnqulna.

De ua amaraciune plăcută el este cu mult superior 
vinurilor seu siropurilor de qulnqulna şl lucrează ca 
aperilif, tonic, sau febrifug, ln oontra affectiunilor 
Btomachului, a slăbiciunilor, a anemiei şl a frigu
rilor învechita, etc.

A « -  f e r r u g in o s  r Â
mii abila. Quina Laroche devine unul din reconsti
tuant! cei mai effioad ln oontra şaradei sângelui Şi 
adscoloratiuneiluL,» chlorosei, a lymphatismului, 
aleuziei. a convalescenêdor prea lungi; al eecit a Şt 
favorise&za digestiunea, ato.

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

P A R IS , 9 9 ,  S trada  Ibronot, *1 la  pharuaaalatf.
’ Deposite la Bucnresiia D nit Ovess >, Rissdôrfer, Ziirner, Bruss, Schrn-lan, Ditr.bcwicï.

M K  7 7  S B

A L M A N A H
AMERICAN

aiatom nou

•pre a putea face notite pe fie-care filă,
a eşit ln editura

Librăria Socec & Comp.

'©0° • eţ

o pereche 
case on 

locul lor, 
situate în 

Strada
Romană No. 63 bis, Suburbia Precnpeţl- 
NoI. Doritorii de ale cumpăra se pot adresa 
la p ro p rie ta ru l lor ce locuesce întrensclc.

NOUA LIBRĂRIA SI P A P E T E R I A
I G .  IE I  -A. I I M I  _A_ 2 nT 3NT

74. Colea Victoriei 74, ( Casa Lahcvary, peste drum de Palat) 
Recomandă bogatul ,6Q asortiment de tot-felul de 

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

LITERATURA.
OiPCflT l i  TCT FELUL. PI HiâSfII

O b ie c t e  n e c e s a r e  p e n t r u  s t u d ii , d e s e m n  şi p ic t u r ă

Furnituri*de biuroti.
C A B IN E T  DE LECTU RA

coprinţlfind scrierile tu tu lor autorilor mal renum iţi, francesl şi streini.

• ©

Depositul jurnalului Le Figaro

Tipografia Thiel & Weise, Palatul, „Dacia*

Vêudare cu numërnl.
(SäS-2)
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