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8c priini<*«o in itrlina ta tă  : La I>-ni 1 llaascn- 
stetn dt VogUr In Vienna, Wftlfischgass* 100, 
A Oppelik in Vi«*nna, Stubenb&Uei 2; HudolJ 
Mout in VTienna, 8eilersUUte 2: Philipp 
Ltib in Vionna, Evchenbacbgasse Î l : />. Jx»ng 
ă  Comp. in Peşta, J lavas-Lajfitc dt Comp. 
In Paria, C» Adam 2, Carrefour de Ia Croix* 
Rouge 2, Paria; Grain dt Comp. Rue Dronot 2 -'a* 
ri ■; Kng. Micvud, 139—140, Kieet Street Lon«Juii

Scrisori nefrancate no ie primesc.

Articolele nepublloate se vor arde.

Un număr In Districte 15 bani.

p il  de Bueurescl, iS decembre. Cursul do Vloua, 24 dece
Rurale 99*1» 99 i/o Renta ungarii in aur . . . .
pomeni ale . . . . 1013/« 101 ij. Bonuri e tesaur ung , I emis.
if un ci ar rural . . 95 943/* .  ,  > II .

urban . . 84 îm prum utai auttr, in h&rtie .
municipal al C&pit- 93 — » .  > a rg in t .
P e n sii.................... 185 — Renta austriacă în aur . . ,

I in ei a ................... 190 _ Lose din 1866 . . . . . . . .
biu&nia . . • • • 86 — Acţiunile bîiuceî naţionale .
O unici pal co premii 24 —- .  austr. de credit .
Rom&nS . . . . . 63'Ij — s „ ungare ,
18 Ioni.................... 99 70 — A rg in t ........................................

25 17'|a D u c a tu l ....................................
F* • • • • • • — Napoleonul............................

• • • • • • • 122 l|n — 100 m&rol g e rm an e ................

85 55 
115 — 
74 50 
61 90 
63 -  
73 90 

112 75 
787 — 
221 50 
214 —

C onul de Berlin, 23 decembre 
Acţiunile Cililor ferate rom&ne. 84 6 
Obligaţiunile române G"/o . . 82 60 
Priorităţile 0. fer. rom. 8°/. 86 25 
împrumutul Oppenheim . . . 102 50
Napoleonul............................  16 17
Viena, termen lu n g ....................— —
Paria ,  scurt . . . .  91 —

Calendarul file i 
Vineri, 15 Decembre.
Patronul iile!: Ma-tirul Elefterie. 
Răsăritul soarelui: 7 ore 2l min. 
Apusul soarelui: 4 ore 17 min. 
Fasele lunel: Pleni-lună.

p l e g a  t i L A  r ' R . B d s r x j r t i i ^ O R
Boonresol -Suceava 

Bueurescl . . . . 8.15 n 10.—
P loese l.................. 9.60 n 12.00
B r ă i l a ...................1.53 n 5.46
Tecuci f i .................... 4.38 n
R o m an .................... 9.05 d
8 uceara,sosire . .12.08 j

Br.cnre.se—Verciorova 
Bueurescl . . . . . .  7.40
P i t e ş t i ........................10.13
S la t in a ........................12.31
Craiova . . . .  . . .  2.20 
Vêrciorova, sosire . . 6. —

Suceava— ¡ .acarase! 
Suceava. . . . 6.11 d 6.46 d
Bom an..................8.45 f  12.80 a
T ecu c i................ 12.30 n 6.10 j
B ră ila ................... 8.08 n 8.10 n 8.68
Ploesol............... 7.12 d 2.46
Bucuresol sosire 8.30 J 4.30

Verelorova—Bueurescl
Verciorova......................  11.26 6.—
Craiova ........................8.— ( 6.30
S latina.. ........................4.451 9.80
P ite jtl. .  . ....................7.03(1 1.08
Buouresol, sosire . . . .  9.20 ţ 5.20

Bnearescl—Glurglo
Buouresol...................... ...  9.16 d
Giurgiu, sosire................11.35 Ş

Giurgiu—Bueurescl 
Giurgiu . . . . . . . . .  9.05 d
Bucuresol, sosire , . 11.05

Galaţi—Barbeţi
G a la ţi .................. 1.20 n 826 d
Barbeţi, sosire . . 1.65 n 9.— ţ

Barboţl—Galaţi
Bărboşi................2.55 n 6.25 n
Galaţi, sosire . . .  3.30 n 7— n.

6.05 d
7.06 u

4.55 d 
6 65 n

7.30 n 
8.06 o

7 26n 
8 . - a

UEPEŞI TELEGRAFICE
V A L E  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)
iiciui dela 25 decemvrie, 4 ore seara.

Roma, 25 decembre.

ron firma că actele pentru ratificarea 
| tratat de comerţ al I aliei cu Ans- 1 

vor schimba curând intre ambele

rul .Italia,* vorbind despre depeşea 
pire se anunţase că Liga Albine™ ar 
lisă a erre nnecsnrea eventuală a ci
li Scutari la Italia, se esprimă ast- 

'âuă acum atitudinea guvernului ita- 
u lasă a se presupune că asupra a- 
cestii va tşi din legalitate. Tot aţa 

fljina ţi in viitor. Italia se va inspira 
¡i din stipulaţinnile tratatului din 
, pentru regalares liniei sale de con- 
cu vecinii.* 

ăl t/ul/a, ocnpându-so de acesţi noutate, 
V a rândul ei: * Guvernul italian a or- 

agenţilor săi diplomatici gi consn- 
j’a nu incuraja asemenea veleităţi.* 

Viena, 25 decembre.
itelegr&fiază din Regnsa ca .Nona 

liberă:. ,Un mare funcţionar torc 
^aşteptat la Cutinie pentru a limpezi, 

rdinui sultanului, împreună cu de- 
muntenegrenl, ccetia teritorială, in 
aceea ce priveşte lnarea in posesi- 

a Podgoriţel, urmând clunsele trata- 
din Berlin.*

Paris, 26 dec mvrie.
eară, la banchetul care s’a dat d-lul 
sta, leaderu) stângelor a pronun- 

|  tu discurs, in care zice câ, dupe 
nţările ce are din departamente, sac

ii candidaţilor republicani la viitoarele

cum se ştie, nu a’nü statornicit incit 
in m ol definitiv de c&tr& comisia 
europeană din Constantinopole, per
ceptorii bulgari string dările după 
ordine date de Ruşi, şi le varsă la 
casieria din cetatea Silistrel. In tre  
dările acestea, percepute de la bul
garii din Dobrogea, figurează şi o 
capitaţie de căte două ruble de bir- 
nic pentru — înarmarea (Urii.

S’a dovedit as1 menea — urmează 
corespondentul ziarului cita t — că 
agenţii ruşi îm part in tre  bulgarii 
din Dobrogea in tr’aseuns puşti Pea- 
body şi Henry-Martini, din cele luate 
de ruşi in campania din urmă. Afară 
de aceasta populaţia bulgară, mereü 
ln tă rita tă  de influenţe străine, face 
guvernului pretenţii absurde, adecă 
cere despăgubire pentru căte pre
tinde că ar fi perdut in timpul rôs- 
boiulul. Populaţia turcească, care 
fugise cum aû isbucuit resboiul, s’a 
întors abia acuma, după ce aû in
t r a t  trupele romăne. Populaţia tâ- 
tărască. care şi 'naiute de resbel 
era săracă şi’şl ţinea cu greü viaţa 
de pe azi pe măne, n’are astăzi 
absolut nimic şi va muri de foame, 
dacă nu i se va da ajutor, in cât 
guvernul ar fi ho tărit să ceară ca
merei un credit, pentru a putea 
hrăni până la primăvară familiile 
sărace. Pentru complectarea mize
riei s’aü mal ivit in urmă şi unbaum uvkiiui ivvuvaivaiii **» | •

i senatoriale din 17 Iannarie ar fi numÔr de bande de hoţi, cari for- 
Adăogâ, câ Republica francesă nu j măndu-se in Bulgaria şi venind de 

0 s* restoarne nici una din monar- aco]o, năpustesc in Dobrogea, fac 
care guvernă cea mal mare parte I .  Q adevérafcâ goaQâ de hăitaşl 

vecinii Franţei. 1

4

m fandat republica in Franţa pentru 
d iar nu pentru alţii.*

Londra, 26 decemvrie, 
tandard* anunţă că guvernul italian 

|b i a descuraja agitaţiunea care s’a pro- 
n Albania in favoarea unei anexări 

4^alia.
Conitantinopol, 25 decembre, 

consideră ca probabilă intoarcerea la 
i |  re a Ini Savfet-Paţa.

BUCUREŞTI
•Joul, 1 4  (3 0 ) d e c e m b re .

Veue-Freie Presse află in sfârşit 
ii le am ănunte despre starea de 
a uri din Dobrogea, care nu e de 

A  isenină, nici de natură a inspira 
edere m are in bunâ-voinţa celor 
resaţl de a ne face viaţa nesu- 

€fi & in noua provincie, 
n tr’un sens opu3 noă s’a ag ita t

Îb mult şi se agiteazâ âucă iu păr
ut locului. Autorităţile române nu 
gi ?sc locale nici in oraşe m ăcar, 
d' r â t  cu foarte mare g reu ta t“, şi 
n rse pot instala, pentru-că Ruşii 

vor sa cedeze locul şi a ocupat 
olee casă mal bună, ba chiar zi- 

ile publice, cu oameni de al lor. 
ni multe locuri, mal cu seamă pe 

I  gâ graniţele cele nouă, cari, după

şi jefuiesc sate intregl. Iad toate 
capetele de vite pănâ’ntr'unul de la 
locuitori, adică : cal, bivoli, mascuri, 
şi le mână cu cârdul la Silistria, 
unde se vând in târgul-vit lor, fără 
ca autorităţile să creazâ de cuvi
in ţă  de-a face dificultăţi hoţilor.

în  Tulcea şi in alte oraşe se li
pesc peste noapte placate, indrep 
fcate contra autorităţilor române. 
In aceste placate li se spune ro
mânilor ca să nu uite, cumcâ ruşii 
şi bulgarii nu’I vor ingâdui de cât 
până la primăvara viitoare. Daca 
românii nu vor pierde din vedere 
aceasta şi-şl vor aduce in tr’una 
aminte, cine sunt stăpânii adevăraţi 
al ţârii, atunci aceşti stăpâni vor 
fi milostivi, la din contra insă, ro 
mânii pot fi siguri, câ nici unul 
nu va ajunge vifi dincoace de Du
năre.

Până aci corespondentul. Noi am 
exprimat deja teama, ca nu cumva 
înţelegerea in tre Rusia şi Anglia să 
fi mers prea departe, căci cu toată 
repedea im plinire a tractatului de 
la Berlin in punctele lui favorizate 
de politica ruse iscă, nu sunt ăncâ 
semne sigure, câ Rusia ar voi să 
împlinească stipulaţinnile cari nu't

convin. Cum să explicăm prepara
tivele militare dela Âdrianopol, spo
rul de 17,000 de oameni infanterie 
şi 3800 oameni cavalerie, trimişi 
in tr’acolo săptămâna trecută? A- 
farâ de aceea afi mal sosit in tim
pul din urmă transporturi insem- 
nate de muniţii şi de to rp ile ; care 
— după şopte din cercul ofiţerilor— 
sunt in parte cu totul netrebnice, 
adecă date şi luate pe seamă cu 
totul in condiţiile contractelor res
pective. Asemenea divizia a 16-a de 
cavalerie de sub comanda generalu
lui Leonof, care primise ordin a se 
’ntoarce in cartierul ds pace dele. 
ChişinâO, a prim it contraordin şi 
rămâne ca şi până acuma la cor
pul al 4 lea de arm ată, care for
mează avangarda armiei.

Numărul actual al trapelor ru
seşti din Bulgaria şi Rumelia e de 
200,000 de oameni cu 990 de tu 
nuri. O pace cam slăbuţă.

Joia trecută lordul Beaconsfield 
s'a rostit câtrâ o deputaţiune din 
California, cft nu trece zi lăsată de 
Dumnezeii, in care să nu se contri- 
bue măcar ceva-ceva la realizarea 
tractatului de Berlin. E prea ade
vărat, câ pe câtă vreme Turcul plâ 
teşte, trac ta tu l se ’mplineşte zi cu 
zi. S’a numit comisari turci şi eleni 
pentru delimitarea frontierelor spre 
Grecia, şi o irad ia  a Sultanului îm
puterniceşte pe actualul mare vizir 
să trateze cu Austria cestiunea ocu
pării ţinutului Novi-Bazar pe baza 
propusă de cabinetul din Viena.

întrebarea e de se vor mal îm
plini alte condiţii, când nu va mal 
fi vorba de obligaţiunile impuse Tur
ciei. Atunci ne temem, câ se vor 
ivi conflicte, pentru a cărora intim- 
pinare cată să ne pregătim cu toţii.

REVISTA ZIARELOR

„ Vocea Covurluiulut* dă următoa
rele rânduri in privinţa situaţiei ro
mânilor şi iu deosebi a oştirii ro
mâne in Dobrogea:

Informaţiunile ce ne vin din Do
brogea sunt din cele mal îngriji
toare şi pline de mâhnire. Cu toate 
misiunile militare ce s’afi trimis şi 
retrimis prin Dobrogea, totuşi cu
noştinţa exactă de situaţiunea loca
lităţilor, ca mijloace de aprovizio
nare, aă lipsit şi lipsesc cu desă
vârşire, iar pretinsa organizăre a 
□ouel provincii nu e decât pe co
loanele «Monitorului oficial*, in rea
litate  insă cea mal tristă  expre- 
siune.

Ca să venim la fapte, vom spune 
câ prefectura ce se decretase la 
Noua Silistrâ a trebuit prin forţa 
lucrurilor să se retragă şi să se a- 
şeze la Cernavoda, căci in locul d’ăn- 
tâl impiegaţii, începând dela prefect 
până la cel din urmă, nu aveau nu

o casă unde să şază, dar nici chiar 
un bordeiü. Nici o masă, nici un 
8 aun, nici un registru, nici un si- 
giliû, nimic nu aû autorităţile cu 
cari să 'şl poată începe lucrările lor. 
Pânea chiar şi carnea lipseşte cu 
desăvârşire. La o parte din trupe 
li se trim ite pentru hrană pesmeţl 
dela Ruşciuc, dar şi aci fatalitatea 
a trebuit să na lovească: vaporului 
Jiul, ce era însărcinat a transporta 
proviziunile i-a crăpat maşina.

In atare mod lumea ce am trimis 
acolo se găseşte in condiţiona deses- 
peratâ;cu banii in măuâ in multe locuri 
nu’şl găsesc o păne şi o ştreşină unde 
să se adăpostească. Casierii şi per
ceptorii n’ ü o ladă şi un registru 
spre a incasa puţinele taxe de pe 
unde aû de luat, ear prefecţii se 
găsesc in cea mal deplină încurcă
tură, neştind reioansle cercului lor 
de administrare şi comunele ce le 
aparţin.

Corespondenţa se face cu cea mal 
mare anevoinţâ. Bulgarii, aroganţi 
şi ingraţi, nu vor să recunoască 
linia de demarcare fixată de corni 
sium a europeană ; el am eriuţă şi 
se zice câ sentinelile noastre ar fi 
primit ordin să se re tragă cu 10 
chilometre indârât de la linia in 
semnată de comisiuus.

Din toate acestea vedem câ sta 
rea de dincolo este din cele mal de 
plâns, şi neprevedurea in organizare 
a fost din cele mal nei rta te .

Dacă, in loc de a perde timpul 
cu a tâtea  parade de misiuni, gu
vernul s’ar fi pus să facă baratce, 
să fi deşchis in câteva locuri bru
tării şi debite de carm , astăzi tru 
pele noastre n'ar sta sub certuri in 
luna lui decembrie, şi impiegaţii 
n’ar âmbla rătăcind dia loc iu loc, 
flămânzi şi lipsiţi de locuinţă. Ces
tiunea este serioasă, şi guvernul, 
fără o oră de iutărziare, trebue să 
se pună iudatâ pe lucru spre a re
media lucrul, căci ne compromitem 
de tot.

devâr, câ atunci când generalul Sto- 
1 ipin a voit să risipească grârnâ ii- 
rea ce se formasâ împrejurul ca-ef 

. d-lul Schmidt, capul administraţiunel 
i finantiare din Rumelia numit de co- 
! misia europeană, î s a  opus numele 
generalului Dondukof. Bulgarii nu 

! cunoşteau, nu voiaU să cunoască pe 
j ni mi ni altul decât pe generalul Don
dukof, care le to t vorbise de inde- 

I peudenţâ şi care’l îndemnase s’o cu- 
| cer ască, sad mal bine zis s'o pă
streze sub inalta şi părinteasca lui 
prote ţie. A eiaşi bulgari vor putea 
acum să ia in serios vorbele de a- 
stâzl ale acesta! agitator de mal zi
lele trecute? Comisia europeană din 
Filipopoli s'a grăbit a mulţumi ge
neralului Dondukof de sfaturile ce 
a dat locuitorilor din Rumelia. Daca 
generalul schimbăndu’şi graiul nu 
’şi va fi pierdut autoritatea asupra 
populaţiilor, pe cari le-a to t îndem
n a t până acuma la resistenţâ faţă 
cu comisia europeană, atunci se poate 
spera că greutăţile vor fi aplou ite, 
şi lucrarea comisiei se va desăvârşi 
in linişte; inspectorul finanţiar va 
reîncepe ocolul sâU de inspecţie, şi 
de astâdatâ va ajunge la resultate 
mal mulţumitoare ca ântâia dată.

JD IJST A F A R A

.Times* primeşte dela corespon
dentul sëü din Filipopoli resumatul 
unei circulâri, ce generalul Dondu
kof- Korsakof a publicat-o. Guverna
torul general recomandă tntulor im
piegaţilor ruşi din administraţia ţă 
rilor ocupate d'a ajuta cu activitate 
măsurile fiuanţiare luate de câtră co
misia europeană a Rumeliel şi d’a 
împiedica orice manisfestaţie iu po
trivă’!. Aceste recomandaţii — zice 
.les Débats*—deşi târzii, sunt foar
te bune, şi este cazul aici să zicem, 
câ mal bine mal t&rziû decât nici
odată. Iată populaţiile mal mult saü 
mal puţin bulgare din Rumelia ră
săriteană incunoştiinţate că trebue ' 
să se inebine iu faţa reprezentan
ţilor comisiei internaţionale. Şi cine ■ 
le dă această povaţâ ? insuşi gene
ralul Dondukof, adică omul sub al 
cărui înalt patronaj se pusese resis- 
tenţa lor. Ne aducem aminte in a-

Englitera şi Rnsia in Asia.

După îndelungate negoţierl urmă
rite iu anii trecuţi intre Englitera 
şi Rusia amâudoâ aceste puteri se 
iuvoiserâ să stabilească intre gra
niţele lor asiatice o zonă nentrâ, 
menită a despărţi posesiile lor din 
partea locului. Amândoâ aceste pu
teri se legaseră in 1869 să nu cau
te a ’şi stabili influinţa lor cumva 
in Afgania, care formă acea zonă 
neutră, şi in 1875 reimprosj âtaseră 
legământul lor. Cu toate astea, pu
ţin timp după aceea, vice regele In
diei este inştiin ţat de un agent in 
digen pe care T intreţinea la Cabul, 
că generalul Kaufman trimet« me- 
red la scrisori efitrâ emirul afgan 
prin mijlocirea unor emisari turco- 
mani, supuşi emirului din Buchara, 
sub pretextul de a da explicaţii lui 
Şeri-Ali asupra ocupării Kokaudu- 
lnl. In sfârşit in luna lui septem- 
bre 1876, lord Lytton ăşi perdu răb
darea şi in tr’o depeşe adresată dela 
18 sept. din Simla câtrâ lord Salis
bury, pe atunci ăncă secretar de sta t 
pentru departamentul Indiei, a tră 
gea atenţia acestuia asupra prea de
selor scrisori ale generalului Kauf
man câtrâ emirul afgan. Lord Ly
tton scriea: *

.Scrisorile generalului Kaufman 
conţin numai rostirea unor senti
mente prieteneşti, ci ăncâ tratează 
despre nişte materii foarte impor
tante cari afectează nu numai in-



T I M P Ü  L

teresale esfcerioare dar şi afacerile 
interioare ale Afganiel: ele tind a 
se înmulţi din ce in ce, şi acum in 
urm&, in mal multe ocazii aO fost 
transmise lui Ş«>ri Aii printr’un a- 
gent rus special, deşi, dup& asigu
rările date lui sir A. Buchanan la 
2 noembre 1869, prinţul Gorceacov 
s’a legat faţă cu lord Mayo, pe a 
tunci vice-rege al Indiei, să nu fcri- 
meaţ& niciodată vreun agent rus la 
Cabul.*

Lord Lytton adftoga că emirul, 
care până atunoi arătase oare-care 
neîncredere faţă cu Rusia, care chiar 
comunicase guvernului indian scri
sorile, ce’l adresase generalul Kauf- 
man, şi consultase pe guvernul a- 
cela asupra cuprinsului respunsuri- 
lor ce trebuia să le dea, începea să 
primească cu un fel de grabă şi in
teres comunicările Rusiei. Viee-regele 
credea deci că sosise in sfârşit tim 
pul de a arăta  cabinetului din Pe- 
tersburg, că relaţiile sale prea dese 
cu emirul ernă o violare flagrantă 
a declarării de multe ori repetată 
de cătră prinţul Gorceacov, după 
care dânsul considera Afgania, ca 
pusă cn desăvârşire in afară de sfera 
intereseloi ruseşti.

In luna următoare (octombre 1876 
lordul Loftus, precizând şi mal mult 
nemulţumirile anunţate in prece
denta depeşe arăta la Petersburg, 
ca generalul Kaufman trimesese in 
adevăr la Câbul un agent însărcinat 
a propune emirului un trac ta t de 
alianţă ofensivă şi defensivă cu Ru
sia, şi ceva mal mult un tra ta t  de 
comerţ, Puţine zile dupe acea, con
tele Şuvalof, pe atunci ambasador 
rus la Londra, mergând la lord Derby, 
ăl afirma că nu e nimic adevărat 
in eceastâ ştire. El tâgâduia cate
goric că generalul Kaufman ar fi 
exercitat cumva vre o acţiune oare
care la Cabul, saă prin intermedia
rul vre unul agent saă vre un alt 
fel. In luna noembre acelaş an, lord 
Loftus repetă plângerile sale pe 
lângă prinţul Gorceacov care se mul
ţumi d’a răspunde âncâ otatâ că 
Rusia, cel puţin după câte le cu 
noaşte dânsul, n ’are nici un agent 
la Cabul, şi că generalul Kaufman 
trimisese numai o scrisoare emirn- 
ruluf afgan ca să '1 înştiinţeze că 
şi-a luat funcţia de guvernator al 
Turkestanulul. Apoi prinţul Gorcea- 
cof, pentru a reteza scnrt orl-ce dis
cuţie, adăogâ:

«Afară de astea, când avem in 
mână o balenă (Conferenţa din Con- 
stantinopol era atunci gata a se 
deschide) nu mă pot ocupa de peş
tii cel mici.*

In to t cursul anului 1877, guver
nul Indiei şi al Eagliteril urmară a 
face Rusiei aceleaşi reprezentaţii, şi 
aceasta le to t opuse aceleaşi tăgă
duiri. In această perioadă se schim
bară mal multe depeşl intre cele doă 
puteri; şi la Începutul acestui an, 
prezenţa unul agent rus la Cabul 
nu mal putea fi tâinnitâ, cu toate 
desminţirile oficiale ale cabinetului 
din Petersburg ; atunci lord Lytton 
se hotărî să propună guvernului săă 
trimiterea unei misiuni engleze la 
emirul Afgan. In adevăr, de prin 
luna lui Mal, generalul Abramov, 
guvernatorul din Samarkand, fusese 
primit de emirul şi se grăbise a ne- 
goţia cu dânsul un trac ta t ai cărui 
termeni fură destăinuiţi vice-regelul 
Indiei de agentul său sepretdin Ca
bul. Această convenţie aşa era aş
te rnu tă :

1. Emirul va autoriza aşezarea, 
unor agenţi ruşi la Cabul satt in alte 
locuri ale teritoriului său, ori şi unde 
va părea trebuincioasă aş z *rea unor 
ast-fel dc agenţi de naţionalitate ru

sească. şi aceştia se vor bucura de 
toate puterile consulilor;

,2 . Rusia va avea drept să ocupe 
cu oştiri d'ale sale patru puncte a- 
lese de dânsa pe graniţele Afganiel, 
şi emirul se leagă a lua aceste oş 
tirl sub protecţia sa:

«3. Guvernul rusesc este autori
zat a construi un drum de la Sa 
markand la Cabul, de la Cabul la 
Herat şi iu sfârşit de la H erat la 
Candahar pe calea Garmsirulul;

,4 . Când trebuinţa va cere, gu
vernul din Cabul va îngădui trece 
rea oştirilor ruseşti spre India pe 
drumurile cc vor fi dorit să urmeze 

5. Toate locurile unde se va 
şeza agenţii ruşi, vor fi legate Intre 
dănsele cn linii telegrafice;

,6 . Oştirile ruseşti vor fi aprovi 
zionate şi vor căpăta mijloace de 
transportare cu preţuri convenabile : 

,7 . Guvernul rusesc va permite 
ca moştenirea Afganiel să fie hără
zită pe vecie reprezentanţilor, ur
maşilor şi moştenitorilor emirului, 
conform voinţei celui din urină su
veran şi lâgilor statornicite;

»8. In nici un chip guvernul ru
sesc nu se va amesteca in trebile 
din lâuntrn ale Afganiel nici in ad
ministraţia ţâ r i i ;

9. Guvernul rusesc va sprijini din 
toate puterile sale mânţinerea păcii 
in Afgania şi va ajuta acest principat 
in potriva vrăjmaşilor Iul din lâuntru 
şi din afară ;

»10. Autorităţile ruşeştl vor con
sidera pe vrăjmaşii emirulu, ca pro
prii lor vrăjmaşi.*

Acest insemnat document, împăr
tăşit la 18 iunie de către agentul 
englez din Cabul, era coufirmat la 
aceeaşi epocă de către agenţii indi
geni, pe cari ’I în treţinea la Ge- 
lalabaa guvernul Indiei. La repre- 
zentanţiile ce guvernul englez, mişcat 
cu drept cuvânt de un aşa trac ta t, 
crezu de cuviinţă să ’I facă, cabi
netul de la Petersbug respunse âncâ 
odată, că era greşită bănuiala in pri
vinţa misiei generalului Abramof, 
şi că acea misie era numai un sim
plu pas de curtenie şt o măsura cu 
totul transitorie. Guvernul rusesc cu 
toate astea nu tâgâduia că luase ju  a- 
devâr inTurkestan oare cari ¡precau- 
ţiunl cerute de situaţia respectivă a 
Engliterit şi Rusiei, aşa cum ajunseră 
lucrurile in Orient. Insă asupra în
doitei intrebărl despre mersul co
loanelor ruseşti dincolo de Tashkend 
ţi de Krasnovodsck şi despre afla
rea agentului rus la Cabul, explica
ţiile date de d. Giers, in numele 
cancelarului rus, şi transmise de câ- 
trâ  d. P lunkett lordului Salisbury,

Salisbury cătră d. Plunkett. Această 
depeşe inchide seria documentelor 
relative la Asia centrală conţinute 
In Cartea Albastră.

După această espunere,ori cine poate 
a ’şl da seama despre legitim itatea 
pretenţiilor ergleze, şi a ’şl explica 
lăm urit pentru ce Englitera a por
nit cu resboiti in potriva emirului 
afgan, care, fiid prea accesibil la 
indemnârile şi manoperele Rusiei, 
ameninţa a fi o primejdie pentru 
India. Englitera trebuia neapărat să 
ia măsuri pentru siguranţa împără
ţiei sale indiane şi pentru m ănţi- 
nerea prestijulul săO asupra popula
ţiilor din Asia Centrală. Prezenţa 
unul agent britanic lu Cabul şi o 
rectificare convenabilă a graniţei af- 
gano-inde sunt pentru Englitera 
două nevoi cele mal de căpetenie.

S C R I S O R I  A D R E S A T E  
T I I v f l l d P L J L T T I

Primim din Caracăl urm ătoarea 
scrisore :

Astăzi ar trebui să se ceară dela 
guvern mal mult decât ori când ina 
movibilitatea judecătorilor capabili 
oneşti şi morali, fiindcă acuma pro
cesele civile sunt pentru guvern un 
mijloc de politică, iar cele corec 
ţionale unul de răzbunare in contra 
adversarilor lui. Sentinţele se daO 
din ordinul guvernului in inţeleg.-re 
cu guvernatorii judeţelor, cărora 1 
se dă speranţa că vor fi protejaţi 
şi înaintaţi. Tot astfel dispune gu 
vernul şi de procesele criminale şi 
de vânzările pentru datorii ale par- 
tisanilor lui. Guvernul opreşte vân
zările pronunţate asupra averilor 
partizanilor lui şi ordonă a se vinde 
cele ale adversarilor. Iar cât des-

re judecătorii de instrucţie şi pro
curorii tribunalelor, aceştia nu sunt 
decât nişte instrumente oarbe ale 
guvernului şi ale guvernatorilor din 
judeţe. Despre portărel nu mal vor
bim.

România nu va avea justiţie , până 
când aceasta va fi proprietatea gu
vernului şi pe cât timp tribunalele 
vor fi subordonate capriciului pu
terii administrative, ce se serveşte 
şi de justiţie pentru a regula ale
gerile, cari la noi sunt o unealtă 
pentru mânţinerea unei sistematice 
corupţiunl.

Iată acum câte-va amănunte des
pre modul cum suntem adm inistraţi 
noi.

Sunt mal mulţi ani de zile, de 
când ţara plăteşte necontenit po 
duri şi şosele şi cu toate acestea 
nici in comuna urbană Caracăl, p e- 
cum nici in comuna rurală Daşova 
nu sunt poduri — iar şoselele sunt 
in starea cea mal proastă. Se mă
nâncă sume de bani cu trân torii şi 
lipitorile de postulanţl, cari sug bud
getul judeţului şi cari nu sunt in

mâncat zece mii de franci din pre
ţul rechiziţiunilor, făcute de ruşi in- 
t r ’o comună din acea plasă, preţ, 
pe care ruşii l’att p lătit. Primarii 
ş’aâ făcut munca cu locuitorii, muncă 
care a trecut asemenea drept rechi- 
ziţie.— Când guvernul vrea să doarmă 
şi să doboare pe un Domn, relele 
cari apără pe ţa ră  le acopere cu 
fi >rl.

Primiţi etc.

Domnule redactor, 
j In interesul învăţământului pu
blic vă rog a da publicităţii urmă
toarele râ n d u ri:

cu depeşa de la 13 Aug. 1878, e-i stare nici să reguleze socotelele co-
raă din ce in ce mal puţin limpezi. 
D. de Giers zicea că in adevăr s’a 
dat ordin coloanelor să se oprească 
dar că, afiăndu-se la o depărtare 
prea mare de la locul acelor miş- 
oârl m ilitare, ăl era peste putinţă 
să fie bine şi cu d'amânuntul in
format despre cele ce se petrec a- 
colo; el nu putea face alt de cât 
să afirme principiale ce cărmuesc 
politica rusească. Intru cât privea 
trimiterea unul agent la Cabul, in- 
sârcinat, după cum se pretinsese, 
cu ducerea unei scrisori a ţarului 
către emirul, el afirmă că ştirea nu 
este de Ioc exactă; poate insă să 
fi fost vre o scrisoare a generalului 
Kaufman. D. de Giers sfârşea zicând 
că toate măsurile ce Rusia crezuse 
le datorie a le lua pentru vremea 
resboiulul din Orient, a tâ t din punc
tul de vedere politic cât şi din ve
dere militară, fuseserăpârăsite. Ca
binetul diu Londra păru că s’ar fi 
mulţumit cu această declaraţie. A- 
oenstâ rosultâ din respunsul lordului*

munelor şi din negligenţa comite
tului permanent s’a zădărnicit o 
mulţime de contracte, privitoare la 
veniturile comunelor, iar zădărnici
rea aceasta s’a făcut cu pagube e- 
norme.

Din cauza n gligenţel guvernului, 
care n’a luat nic) o măsură de-a în
tâmpina neajunsurile agriculturii, co
merţului şi industriei — câtă este 
— toate mizloacele cad pe mâna 
străinilor. Legile in fine aü ajuns 
a nu se mas putea executa, de e- 
lastice şi obscure ce sunt, ba sunt 
in contrazicere una cu alta, de se 
bat paragrafil in capete : un fel de 
încurcătură in formă şi sărăcie in 
fapt. Iar cel ce abuzează nu se pot 
da judecăţii, fiind partizani al gu
vernului — ba âncâ acestui soiú de 
partiz ml li se mal daA şi recom
pense. Astfel e Tache Pârjolescu, 
subguvernator la plasa Oltului de 
jos din Rom&naţI care a scăpat de 
judecată, de şi n a voit a constata 
nici furtişagul lăzii cu bani din co
muna Islazul, nici executarea acte
lor false agricole din comuna Ci- 
lienil.

In timpul răsboiulul in fine s’aü

Cursul de limba română la  gimnaziul 
,  Cantemir*

Intr’o broşară »limba naţională şi Hru
bele streine in şcoalele României* (Bucu
reşti lucrători asociaţi români 8i pag. 30). 
datorită penei distinsului profesor, d. Frollo. 
iată cr citesc la pagina 9. »0 limbă aveafi 
românii la inceputul socololni, şi era o 
limbă mai antică de origine de căt cea 
franceză, şi înzestrată cn unele forme şi 
tipuri de un caracter mai curat şi mal 
latinesc. Limba aceea era ăncă imperfectă 
şi necioplită din cauza imprejurărilor is
torice in care se aflase naţiunea; insă 
cconţinea in sine germenile cele mai pre
ţioase şi aptitudinea cea mal pronunţată 
la un grad inalt de coltură: ânteia impul- 
siune era şi dată de câţiva bărbaţi mări- 
nimoşl, şi evenimentele politice depărtaseră 
orl-ce piedică la ¡o desvoltare nlterioară. 
Ei bine ce s’a făcut din limba aceasta?* 
Eri asistând vr’o câteva minute la cursul 
de limba română predat de d. V. D. Păun, la 
gimnazial Cantemir, mi-ara adus aminte de 
întrebarea d-ltti Frollo şi deşi cam târziii, 
totuşi cari mi-am propus a ’i răspunde.

Era in clasa III, profesoral obligase pe 
elevi a aşeza pnntuaţia la traducerea ro
mână a versurilor 10, 14 din Carmen 
XXIII cartea III din Horaţifi.

Trec peste lungirile impetuosului Aufid! 
peste uscatele plaiuri unde Daun domni şi 
peste transporturile in poezia latinăa ar
moniei lirei eolice 1

Ce e drept, elevii deschiseră nişte ochi 
mari la aceste esclamaţiuni neînţelese pen
tru dăuşiî, de oarece profesoral care făcea 
parada in clasa III de odele lui Horaţifi, 
sau nu găsise in juxta explicarea acestor 
cuvinte, saă crezuse a conserva ca un 
brahma secretul lor.

Iată insă ce enormităţi am fost con 
demnat să and, iată ce sunt obligaţi 
copii să inveţe ! !

După o gratifleaţie de gogoman dată 
elevului dela tablă, că nu ştie ce este pun 
tuaţiunea, profesorul,cn oarecari o’un şi in 
treruperi aer dogmatic, expune următoarele 
in auzul tutulor: Sunt două felnri de intre 
puntuaţiuni, interpuutuaţinnl/ro/rtfxcşr şi 
interpuntuaţiuni grafice, (fără ca emiţând 
aceasta enormitat eapocalptică! să oesplice! 
Apoziţiunea in româneşte nu este tot 
una ca in latineşte (dar cum ? tăcere pro' 
fundă), Apoxiţiunea este o prepoziţinne 
latentă !! ? Sunt prepoziţinni generatrice, căt 
despre propoziţiunile inadenţt ele aii eşit 
din gramatice. Genetivul este o consecvenţă 

relaţiunei.
Un elev; D. profesor, ce [fel de prepo- 

ziţiuni sunt: ce |e in mană nu e min
ciună.

Profesoral. Sunt propoziţiunl adverbiale ; 
EQ, ne mal pntăndu’mi reţine pacienţa, 

i*am rugat respectuos, ca auditor, să ex
plice cum sunt, de ce sunt prepoziţinni 
adverbiale I ? Insă d-sa a păstrat cea mai 
adâncă tăcere.—Sub dureroasa impresiune 
a cestor auzite am eşit din clasă.

Iată, d-le Frollo, ce a devenit limba ro
mână, iată pe măinele cui sunt lăsaţi vlă- 
starii ţârei cari veghează oare in tragi, spre 
a învăţa să reci teze: Pe ţărmurile impe
tuosului Aufid! Propoziţiunl latent, gene- 
atrice! Genetivul, consecvenţa relaţiunei 06 
e in mană nu e minciună, preposiţiunt ad- 
verbile; etc, etc.

Laurian , Masiiu, Ciparifi , Maiorescn , 
Circă, băgaţi in foc operile voastre şi a- 
lergaţi de vă adăpaţi la isvorul nesecat 
de cunoştinţe, la cursul poetului Păun!

'Ml îndeplinesc trista datorie să declar 
că sunt la dispoziţia oricui spre a dovedi 
crudul adevăr a celor ce preced.

W. KwHmr.

tarea şi votarea mal joi însemnatul 
iectulnl delege, modificător legii din 
1875 pentru Înfiinţarea unei fabrl 
hârtie in România.

Art. I. Termenul prevăzat prin 
din 6 (18) martifi 1875, pentru oo| 
onarea furnitura! de hârtie necesară 
lor autorităţilor din ţară, se prelniţ 
pe 12 ani, începători din zioa căn 
brica va fi instalată şi in stare de a 
ţiona regulat.

Art. 2. Guvernul este autorizat a 
de veci şi gratuit concesionarului p| 
instalarea fabricel, un loc in intinde| 
cinci până la şease ectare pe una din 
prietăţile statalul, chiar dacă acest l<9f 
coprinde o clădire de apă saQ ar fi 
perit ou pădure.

Art. 3. Guvernul garantează fabr 
in ori ce caz, un minimum de furai] 
anuală de două sute mii kilograme 
trn hârtie.

Art. 4. Fabrica cu toate depsndi: 
ei va fi scutită pe tot timpul concerii ) 
de orice impozita directe către stat 
şi de zecimele judeţene şi comunale.

Art. 5. La oaz cănd, in cursul cc fc 
siunei, s’ar aduce regimului vamal ac 
veri-o modificaţiune defavorabilă in ten  
lor concesionarului, fie aceasta in privim 
scutirilor prevăzute prin legea generali 
vămilor, art. 8 aliniatele 8, 10 şi 11, 
iu privinţa drepturilor de import as| 
hârtiei fabricate de orice proveninţă, 
in privinţa exportului sdrenţelor şi 
materii brute, servind la fabricaţi 
hârtiei, după cum aceasta este azi regj 
prin convenţiunea comercială cu Ana 
Ungaria, gnvernul se obligă a comp) 
prin alte foloage pagubele aduse conceJr 
narolnf.

Aceste compensaţia ni vor fi fixate pri 
comună înţelegere intre guvern şi cong 
sionar, sail, la trebuinţă, prin arbitraj

Art. 6. Concesiunea fnrniturei de hăa 
cu obligaţiunea de a se înfiinţa o Lbrfe 
in ţară, se va da prin licitaţinne pub]

Dacă la două lic.taţiuni succes ve 
s’ar prezenta de căt un singur concu 
guvernul este autorizat la o a treia 
taţiune să adjndice concesiunea şi 
singur amator, dacă oferta sa va fi si 
făcătoare.

Art. 7. Această concesiune nn v 
dată de căt unui român care nu o va 
tea trece către altă persoană fără a  
zaţiunea putere! legiuitoare.

ADUNAREA DEPUTAŢILOR

Şedinţa de la 11 decembrie a Cameroi 
a fost aproape întreagă ocupată cn discu-

In şedinţa de la J2 noembrie d. Fi 
culescu a interpelat pe d-nnl ministru 
culte şi de instrucţiune publică pentru 
ţine in postul de directore al seminarul 
central diu capitală pe archimandri 
Silvestru Bălănescu, care a comis 
multe abuzuri şi falsuri denunţate de 
mnlte luni de elevii acestui seminar; 
nisterul n’a făcut nici o anchetă spn | |  
constata adevărul ?

Crede d-nu ministru că un directei 
care ia bani de Ia elevi şi ţine 16 eli 
sublimentari in seminar, liberăndn-lM 
certificate falşe, este omul care trebue] 
insufle morală viitorilor preoţi români?

La ordinea zilei a fost apoi »legea pi 
tru* judecătoriile comunale şi de ocol 
I s’a dat citire proiectului şi s'a incep] 
discuţia generală pentru a căreia cari 
terizare, reproducem numai următoare^

D. A. Sihleanu. Şti ti că prin ceea 
voii! zice, n’afi să aduc convicţiuni 
inima d-voastră, dar cer lumină şi de 
d-voastră, şi de la minister...

O voce..., şi de la Dumnezeii,..
D. Sihleanu. Şi daca mă voifi lumini 

voifi ca d-voastră.
D-lor, se zice: jnstiţia poporului... 

sunt bătrân; in etatea mea până aci 
am citit multe şi am văzut multe, iz 
nu ştifi ce va să sică justiţia poporul 
Mai ăntăifi, sub un regim constituţion 
î care se zice democratic, toţi sunt popo 

care are trebuinţă de justiţie, de justiţj 
tutor cetăţenilor. Mi se pare că de la reguli 
mental organic încoace, de cănd numi 
sunt aftensii, privilegieri de oparte 
români de alta; atunci se numea ostf 
numai partea de jos a poporuiui pentri 
că era o clază deosebii» a cetăţenilol 
unii numai dafi şi alţii numai luafl; era 
Romăn! şi Boari. Dar astăzi, d-lor, to 
unt poporul, pentru că toţi avem a<j 

leaşi drepturi inaintea legilor şi inainu 
contribuţiunilor, toţi de la sătean păz 
la Domnitor. Să vedem acum ce ne pri 
sintă d. ministru de justiţie. D-sa... şi a( 
rămân in uimire... nn vine ca un proi oj I I 
de lege priu care să zică: vă aduc reorgfl 
cazarea judecătorielor de pace—

D. B. Lăţescu. Dar ce ne aduce?

I



TIM  PU L

5ihleaun. Ya să sică d-v. ăucă nu 
1» ne aduce ; on toate acestea, efi am 
t de la început că aştept de la d-v., 
lăţeson, si mă laminaţi, şi atunci 
Lîoe şi efi tcct /torni! Eată ce ne 
t un prooot cu două feţe dintre care 

f f a ţa  e intitulat!: judecător iele comit- 
r nu judecătoriale de pace; aceasta 

!  veţi acorda-o. In privinţa acestei 
un am nimic de zis, af.ră numai ci 
ere oare cari modificări.. Ins! e o 

|  faţă care sa intitulează : judecătoriile  
Ie. Acestea sunt poate jndecStoriele 
e pe cari ni le-a annnţat d. ministru, 
ce sunt judecător iele de pace? 0  

n toţii; şi acel cari na o ştifi, săci- 
ex punerea de motive a d-lnl mi- 

; d-lor, nn se poate găsi penel care 
jgrăvească un tablott despre jndect- 

de pace aşa cum a fuont'o d. mi- 
I • de justiţie prin expunerea d-sale de 

«e. In infern chiar dac! s’ar cob ri 
na nn poate găsi colori mal negre de 

le întrebuinţate de d. ministru când 
¡{ut acest tab'ou.
ie acolo merge d. ministru — lucru 
me spăimâută—că după ce spune că 
[judecători de pace sunt nă nrgie, o 
T» pentru aceea cs d-sa nuraesce po- 
şi care nn are justiţie, până acolo 

in cât zice deşpre această jastiţie 
licton românesc :»MaI bina cu răii de 

şiră rătt.* Va b!  zică: M>I bine cu 
|ţie rea de ă&t fără jastiţie; ca cum 

ice: »Mal bine cu hoţi de cât fără 
i.* (ilaritate). Vedeţ, d-lor, că nu am 
raţă să insist mal mult asupra aces- 
Şanct. Nn şctifi dacă d. 1. Ionescu ca 
bătrât cunoaşte origina acesta! dicton 

¡inesc; d. Chiţa care e nn etimologiei 
jfljsnt şi care ne face tot d’anna etimo 

m  cuvintelor (ilaritate), dacă ar fi aci 
tatgT spune poate. Ca toate acestea să vă 

j şi efi: Acest dicton Pa zis in adevăr 
ural, dară cu ce ocasiune ? L’a zis nn 
are na era mnlţămitor de soţia Iul şi 
a cine-va 1 făcuse observaţinnea că 

nu’l leagă peatră de gât şi să o dea 
lui, in baltă; eară el a respons: »Mal 
ca răii de cât fără rău, pentru că 

bata ţ ’i face ftrtnră, te la, ’ţi face co
şi’! cresce.* Aşa şi cn jastiţie. EI bi 
u contra secundei fecie a proiectata 
|e  justiţia de pace degnisată in jnsti 

ocoale, mă voi8 ridica din toate pu- 
t muie. D-lor, judecătorii de ocoale 
i  o dată un vor ajunge idealul ce ’şi 
•ut d. ministru, de şi le pune salarii 
„ ajutorii şi chiar camerieiil. d-lor, 
i ne găseam pănă acum cn trei triba

la ale şi chiar numai cn donă, căci cartea 
msaţiane nn judecă nici o dată in fond, 

ne găsim cn tribunal de prima tas
ta comune, tribunale de apel sau do 

. apoi alt apel la tribunalul judsţaln! 
| | i  fine la curtea de apel. Dară, dacă e 

i de justiţia poporalul, şi dacă tre- 
să fie complectă, atunci să dăm şi o 
3 de casaţinne acolo la reşedinţa dis
olut pentru ca să fie mai aproape de 
r şi ca să nu mai facă cheltuieli pănă 
ocăreşti. D-lor, mi se pare ci civili- 
nea trebuie să fie cât se va putea....
mi se pare, d-lor. că ar trebui să im- 
îăm cât se poate mal mult aceste ins- 
uni. Dară, zice d. ministru in eşpu- 

i sa de motive că, fără aceste două 
I de tribunale n’am putea trăi şi pro- 
e nu s’ar mai putea resolva. Apoi 
tata d. ministru al justiţiei ca să va- 

pentru ce tribunalele de jcdeţe snnt 
ijţovărate cu atâtea procese? causa este 

• rsceseia se amână ani îndelungaţi: eară 
|;iB mal mare impovărare a tribunalelor 

ine din acea că judecătorii noştri, afi 
âtea sărbători, vacanţe şi congedil in 

siu lucrează de cât o jumătate de an, 
remea când toţi ceî-lalţl funcţionari 
latului lucrează şi in ziua de Paşti, 

jj tra ce d. ministru al justiiiel nu a 
,'o pentru instituţiuuea pulriarcala, ju- 
itoriele de ocoale pe care o îndatorează 

J adece dumineca şi sărbătoarea {aci are 
' i s Supere părintele Mitropolit\ jîind-că la 

caşuri in parte şt preotul, f i  o să se su- 
ciud ie vor lua poporanii de la disc......

T. B. L ă ţe sc n . A c e a s ta  nn este o 
j  raţiune sciinţifică.

. Sihleann. Rămâne s’o faceţi d-v. 
-lor, efi, pentru ca să complac d-lnî 
sco, care nn ascultă, căci citesce jur
iu acest moment, voifi termina şi voifi 
Ia cestinnea care mă preocupă mal

a
h r  
'1  -t

s cât privesce jodecătoriile comunele 
t pentrn ele, dară in cât priveşte jn- 
toriele de ocoale, le resping diu toate 

p rile. Efi nn am auzit şi nu cred că 
pntea d. ministru să’mi zică că popo- 

cere’ şi cere numai de cât judecători

de pace. In tot d’anda am auzit pe acel 
popor zicând că acei justiţie este justiţia 
de vrajbă, justiţia de gâlceavă... Aşa este 
d-lor? (Aşa, aşa).

D-!or, budgetul pentru mine este nn 
zapis pe care daca ’1 iscălesc trebue să 
ştiii şi daca la scadenţă voifi avea mij
loace ca să plătesc. Ei bine, ne aflăm in- 
tr’un deficit de peste 10 milioane şi un 
patern să zicem că avem de unde să alo
căm in budget soma de 749,000 lei pen
trn judecătorii de ocoale. Am spus acea
sta in comisinnea budgetarn, unde se afla 
prestate şi d. ministru al justiţiei, şi in
tre altele am spus că avem chieltuiţll de 
făcut on Dobroge, »care este Algeria noa
stră*, şi nu ştifi dacă d. ministru va ve
dea la vara viitoare popnşoifi semănat de 
ţărsnnl nostru, pentrn că ţăranul nostru, 
nn mal are boi (aşa este). El bine dar, 
noi ca contribuabili trebue să ne găndim 
la sarcinele budgetului, mal ales cănd a- 
vem un deficit atăt de mare, (întreruperi 
din partea d-lul Pantazi Ghion). Efi, de 
multe ori, ascultăndu-vă, am văzut că aţi 
luat’o alăturea cu drumul, dar nn v’am 
întrerupt. Pentru ce dar d-v. mă intre- 
rupeţi pe mine? Se poate ca şi efi s’o iafi 
alăturea cu drumul, dar cu toate acestea, 
nu aveţi dreptnl de a mă întrerupe. Efi 
ca contribuabil onest trebue să spun mi
nistrului că n’am de unde să dafi bani; 
uu pot sâ*ml leg mănele şi pe urmă să 
umblu fugar, că n’am de unde să’i plă
tesc...

D-lor fiindcă văz că discuţinnea acea
sta nn place d-lnl P. Ghika şi d-lni Lă- 
ţeseu, efi termen aci şi conchid că sunt 
cn totul pentru judecătorii comunali, pre
cum veţi amenda d- voastră acest proiect, 
insă snnt cn totnl contra judecă tonelor de 
ocoale, nu numai că nu este un bine pen
tru ţa ra , dar văd ci este un răii; şi pe 
urmă vine cestinnea ftaanţiară, că nn avem 
cu ce plăti şi nu pot să’ml leg capul. Am 
terminat.

D. P. Ghica. D-lor, deputaţi, mi se pare 
că ce] mai bun sistem de a discuta un 
proiect de lege care se adnee tastate» Ca
merei, nn este acela pe care l’a întrebu
inţat meritosui preopinent care a luat cu
vântul in această desbatere.

D. A. Sihleanu. Prot stez in contra cu
rentul nî »meritoa*, căci nn cete in nici o 
limbă, şi nn’J primesc la adresa mea...

ş. a. m. d.

C R O N I C A

Numiri in ramura judecătorească.
Prin decretai A. S. R. Domnului sunt 

numiţi şi permutaţi :
D. M. I. Simiooescu, doctor in drept 

delà facultatea din Tnlusa, actual membru 
la tribunalul Patna, întrunind condiţio
nale art. I, 3, 7 şl 11 din legea de admi
sibilitate, preşedinte de secţie la tribuna
lul Covnrloifi, in locnl vacant.

D. D. P. Părvnlescu, licenţiat in drept 
delà facultati-a din Bucureşti, actual jude
cător de instrucţiune la tribunalul Yălcea, 
întrunind^ condiţionile citatelor articole, 
preşedinte la acelaşi tribunal in locnl va
cant.

D. G. Albnlescn, licenţiat in drept delà 
facultatea din Bucureşti, actual supleant 
la tribonalnl Vâlcea, procuror Ia acelaşi 
tribunal, in locnl d-lul C. Altxiann, care 
se permută in aceeaşi calitate la tribuna
lul Muscel, spre îndeplinirea vacanţii ce 
există.

D. N. I. Lăzărescu, licenţiat in drept 
delà facultatea din Bucureşti-, întrunind 
coodiţiunile art. 1, 3 şi 7 din legea de 
admisibilitate, supleant la tribunalul Vâl
cea, in locul d-tai G. Albulesco.

D. I. G. Dobrescn, licenţiat in drept 
delà facultatea din Bucureşti, uctnal mem
bru la tribunalul Doljifi, judecător de in
strucţiune la acelaşi tribunal, in locul va
cant.

D. C. N. Toneanu, licenţiat in drept 
delà facultatea din Bucureşti, actual mem
bra la tribunalul Romanaţi, iu aceeaşi ca
litate la tribunalul Doljifi, in locnl d lui 
G. I. Dobrescn.

D. Al. Variant, care a absolvit cnrsnl 
de drept delà ficnltatea din Geneva, ac
tual supleant la tribunalul Doljifi, mem
bru la tribunalul Romanaţi, in locnl d-lnl 
Toneanu.

D. Ioan Brabeţeaun, licenţiat iu drept 
delà facultatea din Bncnreştl, actual sub
stitut la tribonalnl Romanaţi, întrunind 
condiţionile art. 1, 3 şi 7 din legea de 
admisibilitate, procuror la acelaşi tribunal, 
in locnl vancent.

D. N. Strelicescn, licenţiat in drept de 
la bonitatea din Bncnreştl, actual sub

stitut la tribunalul Dămboviţa, ta aceeaşi 
calitate la tribunalul Romanaţi iu locul 
d-lul I. Brubeţeanu.

D. G. D. Nicolescn, licenţiat in drept 
delà facultatea din Bucureşti, întrunind 
condiţionile art. 1, 3 şi 7, substitut la 
tribnnalnl Dămboviţa, in local d-lnl N. 
Strelicescn.

D, St rie Ster iude, licenţiat in de drept 
delà facultatea din Paris, actnal supleant 
la tribunalul Meh Minţi procuror la ace- 
laş tribunal, in locul vocant.

D G. Vlădoiann, licenţiat in drept delà 
facnltataa din Paris, (întrunind condiţiu- 
niie art. art- 1 3 şi 7 din legea de admi
sibilitate, supleant la tribunalul Mehedinţi 
in locul d-lul Sterifi Steriade.

D. C- Numian, actnal preşedinte la tri
bunalul Mehedinţi preşedinte la tribuna
lul Gorjifi, in locnl d-lui Dimitrie Badi- 
şteann, înaintat.

D* C. Cociaş, licenţiat in drept dala fa
cultatea din Parie, actul proenror la tri
bnnalnl Brăila, membru la tribnnalnl Bus 
zăfi, in locnl vacan.

D. G. I Berceauu, lioenţiat in drept de 
la facultatea din Bucureşti, actnal supleant 
la tribunalul Brăila, procuror la acelaşi 
tribunal, in locnl d-lnl Cociaş.

D. Ştefan I. Vâleann, licenţiat in drep 
delà facultatea din Pasis, întrunind con- 
diţinnile art 1, 3 şi 7 din citata lege, su
pleant la tribonalnl Brăila, in locul d-lnl 
Berceau u.

D. Elefterie C. Viiforeana, licenţiat in 
drept delà facnltataa din Bncnreştl, întru
nind condiţionile citatelor articole, sub
stitut la tribunalul Vlaşcn, in locul vacant.

D. C. Brătiann, care a absolvit cnrsnl 
de drept delà facultatea din Gând, întru
nind condiţionile art. 1 şi 7 din citata lege, 
substitut la tribunalul Teleorman, in locul 
vacant.

D. Dimitrie Crapelian, care a absolvit 
cnrsnl de drept delà facultatea din Bucu
reşti, întrunind condiţionile citatelor ar
ticole, substitut la tribunalul Buzău, iu 
locul vacant.

•
Dobrogea. — Prin înaltul decret dom

nesc s’il hotărlt ca teritorial Dobrogiel să 
facă parte din comandamentnl diviziei III 
teritorială militară, a vend reşedinţa la Ga
laţi.

•
Virtutea m ilitară. — Prin înalt decret 

domnesc s’a acordat dreptul de a purta 
medalia. Virtute m ilitară, gradelor inferi
oare ce urmează pentru curajul cs afi ară
tat iu luptele la cari afi luat parte şi unde 
afi fost răniţi ;

Sergentului Coci,»clan George.
Caporalilor Vlad Marin. Stancn Marin.
Soldaţilor Minica Florea, Mazăln Marin, 

Pascn Ioan, St fan Ghiţă, Păonescn Ioan. 
Penciu Ioan, Vasile Iosif, Şarban Stan, 
Săftoin Ioan, Despre Radu, Segăteanu, 
George, Ioan Radu, Ion Oprea, Nica Lam- 
bru, Ispas Tudor, Bratn Velico, Brăncea- 
nn, Stan, Stoian Marin, Torchea Toader, 
Sandu Ioan, Ţuca Costacbe, Radu Stan, 
Cioacă Ene, Chirian IIie, Chirică Vasile şi 
Calotă Neaga, din regimentul 5 de doro
banţi.

Caporalilor Petre Drăghicî, George Ge
orge, Avram Costacbe.

Soldaţilor Părvnlescu Mihaifi. Popescu 
Nae, Părvu George, George Stan, Drăghicî 
Ioan, Dumitra G ’orge, Dragoinir George, 
Drăghicescu Lues, Rada George, Rado Ioan 
Rada Vasile, Rudnlescu Mihai, Ruda Stan 
Florea Ioan, Ion Ion, Iancn Ghiţă, Ionică 
Avram, Manole Ioan, Agapie Ioan, Ancnţa 
Ioan, Cârstea Dnmitrn, Călngare Ion, Cro- 
itorn Petrache, Vasile Sa va, Văcaro Geor
ge, Vasilache Niţă, Nicolae Dumitru, Torni j 
Paraschiva, Stănescu Radu, Stoica Con
stantin, Ptătescu Iordache, Ţicn Ioan, Be
te ign Constantin şi Şerban Ioan, din bata
lionul 2 de vânători.

Caporalilor Popescu Ioniţi şi soldatului 
Goarnă Nicolae, din batal. 1 de vânători.

Soldatului Vieru Aleea, din regimentul 
1 de roşiori.

Soldaţilor Dăuescu Nicolae, Dimitriu Ni
colae, Simion Ioniţă, Stoica Anton, Călin 
Vasile, Cojocarn George, Constantin Geor- 
Costantin George, Alegând resen Elefterie şi 
Pare schiv George, din regimentul 7 de 
dorobanţi.

Sergentului Notaru Mincu, soldaţilor 
Servitoru Dnmitrn ţi Bucătarn George din 
regimentul 4 de artilerie.

Caporalolnl Rădnţă Nedelcn, soldaţilor 
Orzarn Cos ta u ti n, Oasile Dnmitrn, Dusa 
Eumitru, Panteieimon G orge, George Ion, 
Ion Damitra, Stan Ioan, Bortea Constan
tin şi n- aga Necnlan, din regimentul 7 
de linie.

Soldaţilor Mateifi Mihalache şi Buşită 
Constantin, din regimentul 8 de dorobanţi.

Caooralolul Moiae Nicolae, soldaţilor 
Costau tin Gr,gorie, Cioară Vasile, Drago- 
mir Ene, Dimitrescn Coetach *, Mircea Ge
orge, Băinşn Constantin, Sandu George, 
Porcaru Nicolae, Rusu Vasile şi Zamfiro- 
pol Nicolae, din regimentul 5 de linie.

Solilaţi'or O ("tu Ioan, Tănase Oprea şi 
Ioniţă Ioan, dta regimentul 1 de linie.

Caporalilor Mitrea lom, soldaţilor Mi- 
hă> acu Nicolae şi Costea Stefan, din regi
mentul 8 de linie. *

Un noü Scandal,—In privinţa scandalu
lui comis dc d. Robescn directorat poştelor 
şitelegrafelor, prin ingerarea ea in alriba- 
ţiile puteM judecătoreşti, iacă ce amărunt* 
ne dă »Vocea Covnrluintai* :

Sunt căteva săptămănl'de cănd nn con
ductor postal, a nume Marin Mâniscn, este 
acnzat că ar fi sustras delà oflcinl poştei 
noastre nn'grop dr 55 napoleoni, inlocu- 
indn’l cn piese de nn fran. Instrucţia a- 
cestul fapt să făcea de integral noîtrn ma
gistrat d. D. Stnrza, jade instructor la ca
binetul No. 2. d. Stnrza a chemat ca mar
tor pe d. inspector St. Chiriţescu , care , 
neinfăţişăndn-ee la zioa citaţiei a decernat 
in contră’! no mandat de aducere. Ce se 
inmplă insă ? d. Chiriţescu, in loc să 
meargă la instrucţie, ni ae spuse că se 
duse la aparatul telegrafic, de nnde tele
grafiez! de împrejurări d-ln! director Ro- 
brseo, care dă ordin înscris d-lnl Cbiri- 
ţescu să 80 opună cu forţa la executarea 
mandatului de aducere. De aci ia naştere 
chemarea in judecată a d-lor Robescn 'şi 
Chiriţescu.

Faptul era grav, se oprea din cnrs nn 
mandat judecătoresc, se suspenda puterea 
legii. Lucrurile merg d’aci sporind in com
plicarea lor. Căci, in adevăr, ce se intăm- 
plă ? agenţii po,iţeneşti merg să execute 
mandatai ce li se daee ; d. Chiriţescu insă 
le-ar fi răspuns că se opune cn arma, şi 
in acelaşi timp d-sa adreseaza d-lnl jude
cător d. Stnrza o carte de vizită, acope
rită de insulte, pentru că magistratul, in 
demnitatea şi independinţa sa , nu voise 
să aibă inaite’i de cât respectai legi! şi 
sincera el aplioare fără consideraţie de 
persoane. Siţnaţia venind pănă aci, ea a- 
junae acum şi mal gravă, căci, dnpă ofensa 
legii, veni acnm şi ofensa magistratului. 
De aci ae ptodoc mari fermentări in cer
curile guvernamentale din Bucureşti, cum 
de indrăsniee magistratura de Galaţi *să 
cheme in judecată pe d-nil Robesc o Chi
riţescu ; se fac lungi corespondenţe, se 
chiamă d. prim-procuror Suloti la Bucu
reşti ; chiar d Stnrza aflăm că s’ar fi due 
in capitală spre a cere ministrului săfi re
paraţie pentrn ofensă, şi d. ministru, re- 
cnnoscăndu’i dreptatea, ’i-a dat satisface
re trimiţând pe d. Chiriţescu să compare 
înaintea cabinetului.

Afacerea procesului d-lnl Robescu şi 
Chiriţescu era să se judece înaintea tribu
nalului pentru zioa de 29 no'ravre, insă 
aflăm că din nofi a’ar fi trimis la instruc
ţie, de astă dată insă, ca probă mai mult 
de imparţialitatea magistraţilor, instruc
ţia se face ’naintea cabinetului No. 1, a- 
dică a d-lni judecător St. Tndurifi. Publi
cul a judecat de mult şi inteligenţa şi in- 
depeudinţa magistratului St. Taduriu, ca 
şi a celorlalţi bărbaţi ee compun parche
tul şi tribunalul nostru, pentru ca să ee 
îndoiască uu moment măcar că in impar
ţialitatea lor nn vor da o sentinţă conform 
cn cea mai deplină echitate şi nepftrtinire.

In ţara aceasta, nnde deslftnţarea pati
milor politic» a intrigilor şi uneltirilor de 
tot fatal pjnuoflse astfel , in cat tnu mal 
era uimic sacrn, nimic care aă nn as pro
faneze şi să nu se arunca in scârboasa tină 
a invidiei şi nrelor, ce ar fi devenit socis- j 

I tatea de nn nr fi avut in staul ei mânu- 
I chiul magistraţilor independenţi şi integri, 
floarea cu care Ra mânia se mândreşte şi 
speranţa de la care ee «şteaptă mult in 
viitor ; ce ar fi devenit, zieem societatea 
fără magistraţi demni şi laminaţi, cari 
şti ară să se rădice d'asnpra tutnlor con
sideraţiilor, şi aă facă a triumfa justiţia 
or! nude afi găsit’o prigonita ori unde afi 
văzut dreptatea dată pradă urilor şi par
tidelor ?

Iată pentrn oe astăzi rocietatea cn drept 
cnvănt se interesează, so agită şi cată să 
afle tot ce se zice şi tot oe se face cănd 
aude că este cestia de magistraţii săi, a- 
dicâ de insnşl sentinelele cari păzind legile 
păzesc onoarea şi fericea cetăţenilor ; de j 
aceea aceştia ca iabire, cn recunoştinţă şi i 
stimă acoper astăzi pe magistratul care 
ştie să zică : respect legii, ori cine veţi fi.

•

Trupa dramatică italiană dirigintă de 
celeurul artist comandorul Emesto Rossi 
va da in luna Fevrnrie 187Û cinoi repré

sentait alese dta repertorial următor : 
Tragedii : Riccardo III, — Romeo şi Gin* 
ietta,—Coriolăno,—Othello,—R g«le Lear, 
—Macbeth, — de Sbakspeare : Oreste da 
Alfieri, — Francesca da Rimini de Silvio 
Pellico, — Nerone de Coasa , — drame : 
Montjoye de Jeni lat. — Moirte civile de 
Giacometti, — Doi Sergenţi da Roti, — 
Ludovic XI de Delavigne : — comedii : 
Kean da Al. Dumas, — Snllivan de Me- 
lesville :

D-nii amatori ce doresc a se abona Ia 
aceste representaţil sunt rugaţi a se a- 
drega la subsemnatul delà orele 12—3, la 
Teatru Naţional şi delà 4 —6 in calea 
Victoriei No. 12,

Preţul abonamentului pentru 5 repre- 
seutaţii Baignoire şi Bel-Etege 240 lei n. 
Loge de rang III 125 lei n. Stal de rang 
I 45 lei n. Stal de rang II 3 ) Iei n.

însărcinat cn abonamentul, O. Feliei.

BULETIN METEOROLOGIC
Termometrografnl, maxima şi minima, 

a arătat:
Sâmbătă 9 epre duminecă 10 dec. noap- 

tra 0 grade, maximum gradărilor peste 
zl 5 gr. c. săli. 4 gr. Rea mar plas 9 In 

* bar. 761.
Duminecă 10 spre Inni 11 dec. noaptea 

1, 66 gr. c. safi 1 33 gr. r. anb 0 dimi
neaţa, 9 ore 0 In bar 765 m.

Luni 11 spre marţi 12 dec. noaptea 5 
gr. c. safi 4 gr. r. sub 0.

Maximum peste zi 0.
Marţi 12 spre miercuri 13 dec. noaptea 

3, 50 gr. c. sub 0. Max. peste zi 2, 22 
gr. o. safi 1, 77 gr. r. plus 0 In bar. 775.

NB. Maximum de peste zi totdauna 
observat la ambră.

Miercuri 13 spre joi 14 dec. noaptea 8 
gr. c. sub 0, Acesta a fost gerul cel mal 
mare pănă astăzi dimiueaţA, 9 ore 6, 66 
gr. o. safi 5, 3S gr. r. In bar. 777.

Urcarea barometrului indică persistenţa 
gerului, mal ales noaptea.

A. Se. Ghika.

ULTI ME Ş T I R I
(2G decemvrie, a m is iâz i)

Viena, 26 decembrie.
In cercurile noastre diplomadiee se con

firmă că Sultana! a manifestat, iutr’nn 
chip accentuat, dorinţa Ini de a ajunge 
căt se poate mal de grabă la nn aranja
ment cn Austria in cestinnea sangeaculuî 
Novi-Bazar.

Se asigură afară de asta că Sultanul 
a ordonat să se reguleze on Mnntenegrnl 
punctele ăncă ta litigifi ale tractatului de 
la Berlin.

Jarnalnl »Bohemia* pretinde că contele 
Szecbenyi va fi alea prntrn postnl de am
basador Ia Berlin, pentrn că d. de Bis- 
marck ar găsi, că aristocraţia ungur!, şi 
ceea ce priveşte cestinnea religioasă, este 
mal puţin adăpată de prajudiţil da căt 
cea austriacă.

»Gazeta oficială* publică numirea titu
larilor la diferitele posturi ce comportă 
comandamentul general instituit Ia Sera- 
ievo.

Paris, 25 decembre.
O dep şe a comandantului vasului »By- 

zantin*, care s’u cufundat la 19 corent 
in faţa Galipolel, anunţă că 18 oameni din 
echipaj şi 103 pasajeri afi fost scăpaţi.

Copenhaga, 25 decemvrie
Uu cărciumar din capitală a fost are

stat pentrn că a rostit ameninţări de moar
te in potriva regelui Christian IX.

BIBLIOQBAFIE
Numărul de la 4 Decemvrie nl 

A lb in e i  C a r p a ţ i lo r  coprinde, u r
m ătoarele m aterii:

Text: M ar ia. scene din viaţa con
jugală, de Iosif Popescu. — Esilatul, 
roverie, de D. Bolintineanu. —  A f 
ganistanul şi E m irul. — Mitologii 
Daco-romană: Solomonarii, de S. FI. 
Marian. —  Suferinţa, poesiă, de N. 
Baboeanu. — L a  ce sunt hune p lan
tele in casă, de *** —  In  biserică.... 
M it de visuri.... poesii de A. Băr- 
seann. —  Crucea comemorativă nE li-  
sabeta *, —  Memoriile unui slomach.
—  Varietăţi: S tatistică, Modă, No
tiţe  economice, Cugetări, Bibliografie.

Iluslrafiunl: Şir Aii Chnn. —  Beg 
bosniac cu fie sa. — K itete, şeful 
Mpungu.
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T I M P U L

Consiliul de sănătate de la Sant Peters
burg a sutorisat importnţiunoa tn Russia 
a Capsulelor ltd Ouyot eu gudron, atât de 
eficace In caşurile de guturaiurl, catarrlie, 
bronchită, phthisic. Două cap mie la fie
care mâncare aduc o repede amelioraţiune. 
Tratamentul costă un preciQ neînsemnat, 
ţlece seu cinci-spre-Jece bani pe (li.

Pentru a evita prea nu mo râsele imita- 
ţiunt, a exige pe fie-care flacon semnătura 
Ouyot imprimată tn trei culori.

Capsulele Ouyot se găsesc In România la 
mal t6te farmaciele.

MKDAUA LA RXPOSmUNKA DIS PARIS

Z e
■Sa

t-4 ^  1* U  IV
Siropul Drulul Zed 

are ca basa C o d e in a  si T o ln : el inlocuoste 
P a sta  Zed si poale II în treb u in ţa i pen tru  a 
Îndulci ceaiurile si laptele copiilor seu bolna
vilor. In contra  irr ila tiu  oilor priitului si a lt 
pulmonilor, a  ¡tuselor învechite, bronckitelor, 
iusselor magaresci, catarrhelor, insomnie lor, ele.

P a r is , 2 2 , s tra d a  D ro u o t s i  Ph*11. 
Deposite la Bucuresci la d nil Ovessa, 

RissdOrfer, Bruss, Schraetlan, Zurner, Dim- 
bovicL

MEDICAL DE PÄCÖRÄ

Fabrica c. r.
MĂRFURI DE AUR

a curţii de
ARUIMT Si BRONZ

a lu i

B R I X  «Se X I V U E R S
I N  V Ï  E  N  A

Marirtliilfcrstrasse No. ÎS 
E F E C T U A Z A

Articole pentru láser ici, instalări pentru palaturi, ta-
răniutl, semne de gimnastici gi de cântăreţi candelabre, 
rase, sfeşnice, articole pentru militari, şi de uniformă 
cn preţurile celu mal moderate ale f. bncei..— Preţu
rile curente, d-sennrf, fotografii se trim it dnpă cere? .

Fondat în anul 184<
(\ÔOÔOĈOÔOÔOÔOÔOÔOÔOÔOÔOÔOÔOÔOÔOÔOÔOÔOÔOÔOÔOÔOÔOÔOÔOÔX̂OÔOÔoP

Eau et Poudres dentifrices
da

I D R I P  I  I E  I R ,  I R ,  I E
de ia facultatea de medicină din Paris.

P A R I S  -  8  P L A C E  I D E  L ’O P E R A  -  P A R I S
Se găsosce la toţi farmao'şti, parfumoril şi coaferiï.

Medalia de m erit decernată Casei Doctorului P ierre şi recompensa cea 
mal mare obţinută de dentifrices.

^ oŞooŞoo ŞooŞooŞooŞooŞoo tooŞooŞooŞooŞooŞooŞooŞooŞooŞooŞooŞooŞooŞooŞooŞo o Ş o o Şo oŞ oo Şo o Şo ^ o '^

A eşit de sub tipar:

CALENDARUL „RE a

P B  - A - Ü S T T T I l i  1 8 7 9  
cu o mulţime de ilustraţii

MEl t SUL T R E N U K I L O R
PE LINIA

B U C U R E S C I - G I U R G I U  ( S m â r d a )
Vala bil  de  la

10 8KPTKXBBIB 
1 OCTOXBKIK .8 7 8  PANA LA NOI DISPOSITn

BUCI KESCI-G IURGIÜ GIU RG1Ü-BUCU li ESI I
Tr. No. 1 Tr No. 3 1 Tr. No 2 Tr. No. 4
Dlmini|a Séra Dup-smé(ll

Bucuresci . . Plecare 9 15 5 05 Smftrila . . Plecare 4 37
Jilava . . . « . . . . 9 27 5 17 . S ei re Diminéta 4 45
Sinteştî (Ha ta) . . . 9 33 5 23 . PI. car. 9 05 4 55
Vidra . . . 9000 . j F ră ţeşti . • • • • 9 16 5 06
Grădişte (Hhltn) , . . 9 52 5 12 i ltăn ésa . • • • • 9 39 5 29

. Sosire 10 ni o 51 Sosire 10 03
13

5 53Conuuia . P1« care 10 11 u 01 Comalia Ph cure 10 o 03
B:1ilésa . . • • • • 10 39 » 29 Grădişte (II alt:.) , 10 18 ti 03
Frătcştî . 10 58 » 49 Vidra . . . 10 31 o 21
tíiurgid ’ ’ . Sosire 

. Plecare
11
11

15
25

7 05 
Séra

Sinteşti (H 
Jilava . .

'ltd) . . 10
10

39
48

c,
»

29
39

Smârda . . . Sosire 11 35 Bucuresci 11 05 c, 55
Amia(lă-(li Dim né|a Séra

L E G A T U R I
A. CU LINIA DE NORD.

I. Trenul No. 4: Ca trenai accele
rat No. 1, la ora 8 şi 15 minnte, săra 
la Brăila-Galatz, Roman, lassy-Suceva, 
Viena, Berlin, Paris, Petersburg.

II . Trenul No. 1: Cn trenn) accele
rat No. 2, earesosesce din Vii na, Lem
berg, Sticeva, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 fi 30 minute dimineţ».

I I I .  Trenul No. 3: Cn trenai No. 6 
de călători care sos s e din Galaţi ţi 
Brăila la ora 4 şi 30 minnte, dnpă 
ameijă-'j'-

B CU VAPOARE DANUBIENE la GIURGIU
Ou Vapdre de p o e ţi la Giurgiu.

1) Sosind la Ginrgiii din sns: Luni, 
Miercuri şi Vineri, on Trennl No. 4.

2) Plecând de la Ginrgiii în jos Luni, 
Meircnri şi Vineri cu Trenul No. 1.

3) Piei and de la Ginrgiii Sn sus: Marţi. 
Vineri şi Duminică cn Tr-nnl No. 1.

4) Sosind la Ginrgiii din jos Marţi, 
Vineri fi Duminecă cn Trennl No. 4.

DE JURNALE FRANCESE
şi

G E R M A N E
>OT l'RINTR ACESTA IM8CIINT! ATI CA OA1B8C IN TOT MOMRNTT’L LA

EIOSCUL DIN BULEVARD. DE LINGĂ FOTOGRAFIA
principalele jurnale francese şi germane ea aprăpe acelaşi preţ ca care sa vând la lecui lor

Jurnalele acestea sânt :

.

JDRNALE FRANCESE
1. La France............................ ,2 0  banl
2. Le Nord....................................... 25 banl
3. Le Gaulois........................................ 25 banl
4. L'Univers..........................................25 banl
5. Le F igarn ................................25bnnl
6. La République française • . . 25banl

JURNALE GERMANE
1. Oeutshe Zeitung......................25 banl

2. Die Presse................................. 25 banl
3. Tribüne din B erlin .................. 20 banl
4. Neue Freie P resse ..................30 banl
5. Kölnische Z eitu n g ..................25 banl
6. Der Osten.................................20 banl

AL LUI

B E R G E R
se Întrebainţ£z& ca succes sigur de noaâ ani 
in  urma recomand&rel şi atestatelor a d-lor: 
profesor Dr. Cavaler de cchroff, profesor 
Hei Ier, Dr. Melichar şi multor medici şi a  tor 

persóne ca remedid contra

TUTULOR BOLELOR ALE PIELEI
precum fi contra necurăţirei feţei,

mal ales contra rlie l, pecingenilor, babelor 
dulce, paroielor, m ătreţa capului şi a  barbet, 
petelor obrazului şi a trupu lu i, nasului roşii, 
degerăturcl, transpiruţiunel p idorelo r şi con
tra  tu tn lo r bălelor de cap ale copiilor. Mal 
este şi de recomandat generalm ente ca un 
mijloc purificaţi v la spălat. Decă săpunul de 
păcură al lu i Berger se intreăuinţeză tn ge
nere' ca mijloc de spălat pe pelea săn&tusă 
s i  ii din când In când tn băl, atnnct va da 
pelel o fineţă şi frescheţă estraordinară, pre
cum nu va produce n id  un a lt săpnn, preser- 
vând de to te bălele sus enum erate ale pielei.

Preţul unei bucăţi impreunâ cu des
crierea întrebuinţărel i franc.

PREŢUL 5 0  BANI

De v6n<Jare la Tipografia Thiel & Weiss şi la toţi debi- 
tanţl de (jiare atât în capitală cât şi în tote districtele.

Săpunul de păcură al Iul Berger conţine 
40 la su tă  păcoră conc. de lemn, se prepară 
cn mare băgare de sămă şi se deosebeşte forte 
m ult de cele-alte săpunuri de păcură aflătore 

astăiji tn comerciS

=Spre a se feri de falsificatê
să se ceră dinadins Săpunul de păcură al lut 

Berger şi să observe tnvălitu ra  cea verde.
Depositul general pentru R om ânia en gros 

şi en detail tn Bucuresci tn farm acia la Spe
ran ţa  a lu t B R U S. Deposite in Brăila, fa r
macia H cpitcs; Craiova , farmacia Moess ; 
F o cşa n i: farmacia Linde ; G a la ţi , farmacia 
C u rto v its ; Iaşi, farmacia K onya; Ploescl, 
farmacia Schulier. (810—10)

MBbS

8PFCt»llT»Tţ

Constituin tist hă
M A D A M E  L UC I E

Execută orif-ce commanda de 
corselur» pe mesura ca prcciurile 
cele mal moderate, asemenea mal 
priimcsce orT-ce reparaţiune de 
corseturî precum şi spălatul ca 
din noû.

Se priimescu commande prin 
poştă Irimeţ^nd mSsura.

Corset cuirasse. Corset ortho* 
oedic şi Corseturî pentru Copii.Osai ii Rtsiaii«

Strada Academiei No. 25 lingă Rasca.

A L M A N A H
AMERICAN

sistem  nou

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

Librăria Socec & Comp.

MAI MULTE MII DE
S X C 1

s u n t  de v ê n t j i r e .  A  se  a d r e s a  la  T ip .  
T h ie l  & W eiss ,  P a l a t u l  „ D a c ia . “

MAGASMUL DE LINGERIE
din

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

a doua prăvălie de la colţul Lipscani

I

N B . La gara Filartt se vând bilete 
pentru vapóre, pentru tote staţiunile in sus 
până la Viena şi in jos până la Chilia

D e s f a c e r e  T o t a l ă
de

»
Plapăml fine de lină de oae

in culorile cule mal frnmóse forte lungi şi 
late de câte 12 LEI. Preţul din anul tre

cut era 28 frnncî.
Cnmpărătorî de cel pnţin 10 fineaţi vor 

avea nn rabat de 5 la sută.

1
Magasinul de lingerie din Viena

Calea Victoriei (Mogoşoi), Palatal „Dacia* a 
doua prăvălie de la colţul Lipscani.

(880 -  8)

Tfrt renumită esenţă japoneză, care 
í  W flU  vindică îndată orl-ce dnrore de
caP ae găeesoe la farmacia d-lnt F. Brus 
v'8-à-vis de biserica Sărindar.

o pereche 
case cn 

loonl lor, 
situntn in 

Strada
Romană No. 03 b is, Snbnrbin Precnpeţt- 
N o\ Doritorii do ale cumpăra se pot adresa 
la proprietarul lor ce locucsce intrSnsele.

w
v>o~o.>o*0': ■:>0 ~0 >c-«0 '.;0 "0 00 ~0 0 0 ~0 cv

P I C A T U R I
r e g e n e r a t o a r e

ale  d—Iul

S A M U E L  T H O M P S O N
Ac ste  p ică tu ri au o p u tere  reco n stitu tiv ă  care le pune in prim ul rend a l descoperirilor 

fo losilăre  E le  restabilesc p u te r i le  p ie rd u te , sau din p ric ina  unul exces de tin e re ţe ,  sau 
din p r ic i 'a  bălelor lndt-1 jngate . N ici o dofto rie  nn li se p ă te  com para in tru  c â t priveşti 
bilele femeeştî, pierderile, cloroza, pila albi, neputinţele premature, spermaforea, etc. Ffla 
conul 8 f râ n e i, F arm acia  Qelin, No. 88 rue Bochechoaart, Paris.

In  Bucuresci deposit la  farm aciile d-lo r B isdorfcr, Zurner şi la  d. Ovessa droghistul.

si SIROP de DUSART
CTJ

m
P h ila d elph ia  1876

Lacto-Phosphate de Calce
Vienna 1873

P hospha tu lü  de calce este sub- 
stanţa minerala cea mai resp&ndită 
atătu la omeni câtă şi la animali. 
131 ü formóijá totalitatea ósselorü şi 
intrâ in compuşi ţi unea camei, şi a 
sângelui. Ca pentru sănătatea o- 
muiuî se (le assecurată, Posphatulü 
trebue se existe in corpii in cuan- 
ti ta te determinată; cfinclîi el ii lipseşce 
maladia survine, şi pe dată ce s in 
cope întrebuinţarea lui, pofta de 
mâncare şi forţele revine.

Femea însărcinată, doica, copi- 
lulă care mâreşce şi se desvolUc aü 
adessea lipsă do P h o sp h a te  d e  
c a lc e ;  atunciú muma slâbeşce, lap
tele ei ’şi perde cualităţile nutritive; 
copilul Ci din partea lui deperécjá; elü 
sufferă de colici, de diarrheă,crcşce 
cu anevoie; den ti} iun ea lui se face 
rcú, piciórele luí se refusă alú porta. 
Şi este in aceste diferite caşuri că 
adm inistrarea P hosphatuluT  pro
duce effecturi surprirujatori. Eflicaci- 
tatea lui nu este mai puţind mare 
căndu trebue datú tdtă vigórea unei 
constltuţiunî sfârşite, fie prin 
excesse de lucrare sau de plăcere, 
fie p rin tr'uă  alimentaţi une defec- 
tuossă sau uă maladie de lungă du
rată.

înainte d'importantele lucrări a-le 
D. Du şart, P hosp h a tu lü  d e  c a lc e  
nu aü fostü cunnoscutú al tü felü de 
cătu in stare de pudră nesolubilâ, 
treoăndu adessea prin stomachü 
şi intestine fdră a-fi a t ta ca te. D'acolo, 
resulta că aü fostü prea putinü în
trebu in ţaşi in therapeutioă. Insă 
astă-^i, D. Dusart ofîeră acestü pre
cios ü aginte subtil uă formă solu
bilă, mistuinduse şi assimilAn- 
duse fdră difflcultate, d'acea V inul ü 
şi S iro p u lfi cu L a c to -  P h o sp h a te  
d e  c a lc e ,  care pórtá numele lui, pe 
dată ce aü appárutü aü fostü îm
brăţişate de către intregulü corpii 
med i cald alü Francief.

In resuma tu, V in u l ü şi S iro p u lü  
d e D u sa r t  aü pentru eífectü d a  da 
forţe d&ndü poftă de mâncare şi d a 
concura prin acţiunea P h o sp h a tu lu i  
d e c a lc e , la consolidaţiunea ósse- 
lorú, la formaţiunea muşchilord şi 
îmbogăţirea sângelui.

Elle convinü :
Copiilorù palici saü 

rachiticï,
Dolnaviloru de peplu, 

Phlhiticilorû (oßieo- 
şiloru).

Fetelorû tinere care 
te formées, 

Dolnavilorü de sto
ma c/i it,

Bitrinilorü slăbiţi.
Doicilorü pentru a favorita abondenţa 

t i  bogăţia laptelui 
şi pentru a preveni colicile şi 

diarrheele copiilorù.

Noul ne vomü opri numai la citarea oh- 
servaţiunilorii urmátóre :

• Phosphatulü de calce convine acelora 
căror» oteulfi de Beată de morunii le este 
derangiatoră aafi ostenltoră. Bind-câ, fôr\ 
a lucra d'aceayă manieră, cu i*»ie acestea 
elü constitue tinü elementü da restauraţiune 
şl de forţă. •

D* GUBLER,
Medică ală spltaleloră din Paris.

• In convalescenţile de friguri typhoide, in 
albuminurie, diabetà, acolo unde economia 
este profundă attinsă, I .acto-phosphatulü de 
calce produce eflecturtle reconstituitóre celle 
mal rapide. »

Observa ţi uni le D** bla ch e .
MONOD, TAROIEU.

• Prin administrarea Lecto-phoaphatulul 
de calce doici lorii, ală căroră lapte aii fostă 
incâkjitu şt aă produssă la copil diarrheă 
verde şi serăsaă, nouţ amu vh)ut& acestâ 
stare bolnavă dispărută şi copil reveniţi la 
sănătate. ■

D" DOLBEAU §i PAQUET.
Jnaţiune minerală.

« In Iotă dé-una căndă oleulă de Beată rh* 
morună este indicată, noul amú constatată 
cătu d’avantagiosü aü fostă d’a da concura- 
mente Sihopclü de Dusart, a-le caruia pro
prietăţi aperitive complectă acţiunea. •

D* RIANT,
Căutări experimentale asupra 

Phospnatului de calce.

« Amu publicată mai multe caşuri de 
phthisie bine confírmate, dintre care una cu 
uă destrugere complectă a unul plâmânu, 
curar iaşi te prin usulă Vinoluî şi ală Siro
pului de Dusart, cu carne crudă ca ali
mentă. »

O' DELZENNE.

a Rapiditatea cu care pofta de mâncare 
vine subtu influenţa V inului db Dusart, la 
bătrânii şi adulţii slăbiţi, pôle caractérisa 
acestù m edicamentă; nici uă dată elü nu 
m’aîi Înşelată. «

O* PINCL.

întrebuinţarea lui in tuherculôssa este 
dublă; mal intëlû elü favorisas, ca töte ' 
sările calcere, transformaţi unea creta ced a 
tuberculului, şi elă exersă in nutriţiune uă 
acţiune din celle mai importante. ■

D* RABUTEAU.

Lacto-phosphatulu aă dată in totă de tina 
celle mai bune resultate, făcăndă gestiunea 
facilă, laptele bogată, abondantă, şi copilulă 
vigurosă. »

D* FESTRAERTS.
Directorulu Scalpelul Medicalii 

din Belgia,

La PARIS, cassa G B, TM ALT,T & C", 8, rue Vivienne.
Şi in principalele Phşrmaciî din Francia şi din ttreinätate.

I D E  V E Ï T Z A R B

F A B R IC E L E  DE B E R E , SPIR T SI DROJDE
rtuat In

Tnrnn-Severin, Strada Aurelian No. 5
I» deplină lucrare, in apropiere de gara calei ferate şi Agenţia vapurclor 

pe Dunăre, purtând firma

a i .  a ’,  t a i  M s s a i i â i g a î f f i C î M
VSu^area va nyen loc ca bau de minori înaintea Onorab. Tribunal 

Mehedinţii Secţia l-a în ijion, de I5/2T Decembrie 1878.
Pentra condiţinnl şi detailiuri a se vedea la localul fabriceîor în tote 

ijilele de la 9— 12 diminSţa şi de la 3—7 sera.
Tutorele L. DE B1E.(819 - 1 )

\ C J =
f i i

N O U A  L IB R A R l A  S I  PAPETER  IA
i g .  x i ^ x ^ c ^ i s r i s r

74. Codea Victoriei 74, ( Casa Ldhcvary, peste drum de Balot)
Recomandă bogatul suu asortiment de tot-felul do

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
lîvrage clasice, Medicinii, D rept ji  Jurisprudanţit,

LITERATURA.
D)ge> i$l)T i i  f e l u l  D E: l â R T t i

Obiecte 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 biurou.
CABINET DE LECTURA

®:
coprin(lônd scrierile tutnlor autorilor mal renum iţi , francesl şi streini. 

D epos i tu l  j u r n a l u lu i  Le Figaro ; V ô n d a re  cu  n u m ă ru l .
(8S5-3)

&
T ip o g ra f ia  T h ie l  A W e iss ,  P a la tu l ,  „D ac ia* .


