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f'INSEBŢIOtM ŞI RECLAME:
Io 80 litere petit, pagina IV, 80 bani 

j ¡fina III, 80 bani, pe pag. II, 3 Iei noi

Reclame 3 lei noi linia.

«J număr In capitală 10 bani.

ESE IN TOATE ZILELE DE LUCBU.

B i u r o u l  R e d a c ţ i e i  ş i  A d m i n i s t r a ţ i e i :  P a l a t u l  *D ao ia» .

AI'TITN'CIUHI:
8e priimeiic In străinătate: La D-nil Soaţen- 
Ktein A Vogler In Vienna, WalBsehgoss* 100, 
AL Oppelik In Vienna, Stubenbascei 3; liudol) 
Mome in Vienna, SeileritAtte 3 : Fhilipp 
U b  in Vienna, Etcbenbacbgasse Î l : L. I.ang 
A Comp. În Pefta, Savat-La/fUt A Comp. 
In Parii, O. Adam 3, Carrefour de Ia Croix- 
Rooge 2, Parii; OrttinA Comp. Rue Oronot 2 Pâ- 
rit} Kug.Mieowl, 189—140, P leet8 treet London

Seniori nefrancate na se primesc.

Articolele nepublioate ie vor arde.

Un număr In Distriote 15 bani.

|in l de Bncoresol, 18 decembre. 
[Rurale 100 993|j
jDoraemale . . . .  102 10 1*/*

|! funciar rural . . 9 l‘/j 91 */*
urban . . 86 —

maniei pal al Capii. 08 —
[Pensii . . . . . .  188 182
f a c i * .................... 900 —
omilnia . . . . .  86 81

|>  unicipa! eu premii — —
| llomftnă . . . . .
i-3 foni . . . . . .  99 60 —

................  25 15 —

! ! ! ! * . !  i 22i| ,  —

Cursul de Vleua, 28 decembre 
Renta ungarii in aur . . . .  84 45 
Bonuri ie. tesaur ung., I emil. 114 80 

• > * I I  * 74 —
îm prum utul austr, in h&rtie , ol 75 

» .  » a rg in t . 03 90
Renta austriac!! in aur . . .  73 —
Lose din 1866 ............................  113 80
Acţiunile b&nce! naţionale . 782 — 

„ „ austr. de c re d it . 221 20
„ „ ungare » 318 75

Argint .......................................... 100 —
D u c a tu l ..................................... 5 59
Napoleonul................................  9 85
100 m&rol germane . . . . .  57 85

Cursul de Berlin, 28 decembre 
Acţiunile C&ilor ferate romAne. 33:f» 
Obligaţiunile romAne 6<>/s . . 82 i0 
Priorităţile 0. fer. rom. 8»/* 84 90 
împrumutul Oppenheim . . . 102 60
Napoleonul............................  16 19
Viena, termen lung . . . . .  — — 
Paris ,  scurt . . . .  81 —

Calemlarnl file i 
Marţi, 19 Decembre.
Patronul lilel : Martirii Se vast. |i  Zoe. 
Răsăritul soarelui : 7 ore 36 min. 
Apusul soarelui : 4 ore 33 min.
Paiele lunel : Ultim-quart.

PLEGA HEA ’■RB3SrTTPtXX.OH
Bncnrescl —Suceava 

BucurescI . , . . 8.15 n 10.—
Ploeid . 
Brăila . 
Tecuci fl . 
Roman .

, 9.60 n 13.00 
, 1.53 n 5.45 4 7.15 
, 4.88 n 11. 0
. 9.06 d 4.45

Şuooava,sosire . .13.03 4
Bncnresc—Verciorora

B uoureicl.................... 7.40 4
10.18 d 
12.81 d

, 2.209
6.— n

P iteţtl ................
S la t in a ................
Craiova . . . . 
Vdroiorova, sosire

9.66 n

10,40 4
3— 4
6.30 n 
3.15 4 
6. - n

Suceava 
Roman . 
Tecuci . 
B ră ila .

Sooeava—ancurescl 
. . . .  6.11 4 6.46 4 
. . . .  8.45 4 12.30 d 
. . . .  13.30 n 6.10 4 
. . . .  8.08 n 8.10 n 

PIoescL . . . .  7.13 d 
BucurescI sosire 8.80 9

Verelorova—Bncnrescl
Verciorova........................ 11.36
Craiova . . . ■................ 3.—
81 a tin a ................................ 4.45
Pi teşt i . . . . . . . . .  7.03
Buouresol, sosire . . . .  9.30 4

8.68 i
3.46 < 
4.30 1

Bncnrescl—Ginrgln 
Buoureicl . . . . . . . .  9.16 4 6.05 4
Giurgiu, sosire................11.85 9 7.06 u

Glnrgin—Bnanreed
G iurgiu ..................  9.05 d 4.55 4
BucurescI, sosire . . .  .11.06 9 6.65 n

Galaţi—B arbeţi
G a la ţi .................. 1.30 n 836 d 7.30 n
Barboţl, sosire . . 1.55 n 9.— 9 8.06 n

Barboţl—Galaţi
Bărboşi................ 3.55 n 6.35 n 7.26n
Galaţi, sosire . . .  3.30 n 7— n. 8.—a

i e p e s i  t e l e g r a f i c e*
A L E  . T I M P U L U I “

(Agenţia Havas)

|  rviciul dala 28 decemvrie, 4 ore seara.
Borna, 28 decembre.

{im in ziaml »Reforma* : D. Depretis, 
[lentul consiliului a avut o lungă con- 
ă cn ambasadorul Âng iei relativă 
neînţelegere iscată intre consulul no- 

itfi din Nicosia ţi Sir Wolseley, gaver- 
ul englez al insulei Cipru, despre exe- 

ifn ru l ce avea să’I acorde ţi recunoa- 
}t*a capitnlaţiilor, cum eraţi ele inainto 
dŞtratatnl din 4 maiu 1878.
I urma acestei oonferinţe neînţelegerea 

că s's in lăturat,
Viena, 28 decembrie.

mera de sns a primit proiectai de 
privitor la prorogarea legel militare 

p aiul 1879, cum ţi cele privitoare la 
i  ¿tul de comerţ cn Germania ţi la mS- 
1 8 provizorie ce sunt a se ţlna pentrn 

acţiile comerciali en Italia.
(nistrul de finanţe a profitat de a- 

cigiă ocazie pentrn a declara că, după 
ingerea sa, nn este departe timpul 

va pntea să ajungă la o ordine de- 
f I  in finanţele Austriei.

(29 decern. 9 ore dimin.)
New-York, 28 decemvrie. 

Mexic a fo st o încercare  de revo ltă , 
s’a re p rim a t, 80 rebeli aii fo st spSn- 

nţl.
Londra, 38 decemvre. 

grevă de 6000 de lncrătorl ameninţă 
1 ibncni in comitatele Yorkshir ţi Lan-

k
■Standard- anunţă că Emirul a sosit 
i coprinsul răsese.

Madrid, 28 decembre, 
-teaursnl lai Moncasi, caro încercase a 

1 Dii pe regele, a fost respins.
Alexandria, 28 d.cembre. 

Convocarea unei Camere este anunţată 
liaL

Londra, 28 decemvrie. 
.Times* anunţă că viitoral suveran al 
ganistannlni va fi amicul amicilor ţi 
.micnl inamicilor Eaglitereî.

Pesta, 38 decemvrie.
Drgannl oficial nngnresc .ElIenOr* da
ră de neîntemeiate sgomotele, că s'ar fi 
rit nomărnl agenţilor poliţiei la G 
|3, reşedinţa împărătească cari cântă a 
căzi de nn socialist german, denunţat 
lori taţilor austriaco.

(39 decemvrie 4 ameaxă zi).
Constantinopol, 28 decembre. 

Astăzi cn ocazia annlni noii turcesc 
Itannl a prim it pe miniţtri. — Respnn- 
id marelnf Vizir Kheredin-paţa, i-a re 
mandat de-a ţine armonia in minister 
a lacra spre ameliorarea sitnaţinnii şi 
a ţinea bane relaţii cn puterile.

80 Decembre 9 ore dimineaţa,
Constantinopol, 29 deoemvrie. 

Cei dinprejnrul Sultanului Snnt in po- 
iva proiectnlni ce are marele vizir Hai* 
din-paşa de a convoca camerele. O agi
ţi* snrdă se manifestează in popor, care 
te nemulţumit ţi care ar voi să silească

a clauzelor tractatnlni dela Berlin privi
toare la graniţele sale.

Viena, 99 decemvre.
»Montngsrevnu* confirmă că nn tractat 

de comerţ va fi in curend încheiat intre 
Austria ţi F ranţa pe principial unul tra
tament egal ca cel acordat naţiei celei 
mai favorizate.

Niş, 39 decembrie.
Scnpcina, după o discuţia ce a durat 

dos zile, a adoptat, ca 130 votări contra 
23, o prelungire ponta aplicarea legii ac
tuale asupra presei precum ţi mănţinerea 
censurii prealabile pentru imprimate ţi 
jurnale străine pănă la 1 iannarie 1830. 
Apoi a votat nn credit de 120,000 franci 
pentrn a snbveni cheltnelelor celor patra 
ambasade înfiinţate acnm in nrmă, şi a 
adoptat o mesură tinzend a aplica cons
tituţia serbească ţi in ţinutarile ce b’bu 
anexat Sărbiei in puterea tractatnlni de 
la Berlin.

BUCUREŞTI
L uni, 18  (30) decem bre.

Iu revista ziarului „Pressa* din 
5 decembre citim următoarele rin- 1 

dori:
»Ddsbinarea ţi animositatea diferitelor 

partid», in timpnrl citice ca cele de as
tăzi, departe de a aduce nn folos ţăreî, 
pot prodnee, din nenorocire, cel n a i mare 
răfi, facend să profite de aceste neînţele
geri aceia cari numai priu eie pot să a- 
ungă la scopuri negreşit desavantagioase 

Romăniei.
In aste zile de grea incercare, prin cari 

trece ţara  noastră, in nona sa posiţinne 
de »ţară independentă,- ţin ta  dar a or
ganelor de publicitate, fie din ori-ce par
tidă, trebue să fie lucrarea sinceră ţi ne
părtinitoare la intărirea Statulni.

Nu prin insinuări mal mult Bau mai 
pnţin sarcastice, nn prin parabole născute 
de imaginaţinni fecunde, nn căntănd pală 
in ochii vecinilor, vom adnee vre nn folos 
ţărei noastre, vom pntea conlucra la ridi
carea ţi fericirea ei.*

De şi numele ziarului nostru nn 
se rosteşte in aceste rânduri, nu 
putem sâ nu recunoaştem câ a- 
cele cuvinte de „insinuări sarcastice 
de .parabole născute din imaginaţinl 
fecunde* se adreseazâ Timpului.

Acele reflecţiuni m al mult sa ii 
mal pnţin melancolice nu ne ating 
de lo c ; nu înţelegem insâ câtuş de 
puţiu gravitatea impntârilor ce ele 
conţin. Ne intrebâm intru ce apro- 
ţiârile noastre umoristice asupra con- 
sideraţiunelor foarte transparente 
ale Presei cu ocasiunea inlocnirel mi- 
nisteriului Cairoli prin ministerinl De- 
pretis ar constitui o crimâ in contra 
intereselor ţârei „in aceste zile de grea 
încercare,* precum zice „Pressa?*

Suntem cn totnl de părerea ca 
„desbinărtle şi animositatea diferitelor

Sultanul a lua o administraţie com- Partide Pot Produce cel mal mare răU, 
isă in parte de francej! ţi ¿e engleji. mal ales in timpi critici. Dar „Pressa* 

Atena, 89 d#Mm e i uită un lucru pe care trebue să

Noutatea că Grecia consimte a renunţa aduCem a m in te  '• adic& ciae  a  8&* 
Ianina este desminţită formal. Greoia dit ace ê adânci desbinârl şi in care 

R* hottrită să ceară executarea literală împrejurări.

Cu mâna pe conştiinţă întrebăm, I 
dacă timpii nu eraü critici când radicalii 
venind la putere, aú semănat, prin pri- î 
gonirl nedemne şi sistematice, ura şi 
discordia ? Dacă el nu jurase distru
gerea partidului conservator, nu cănd 
era in capul ocârmurel, ci după că
derea Iul de la putere ? In curgere de 
doi ani, in faţa împrejurărilor celor 
mal critice pentru ţară, cu nn resboifl 
ce se pregătea, şi in cursul acelui 
resboiü sub povara şi primejdia in- 
vasiuel unei armate străine, s’a nr- 
mat, in contra partidului învins, acel 
sistem de persecutare odioasă, care nu 
tindea la mal puţin de cât la uci- 
cerea lui politică şi morală.

„Pressa* impntându-ne noă desbi- 
nârile şi animosităţile partidelor, 
pare a fi uitat toate aceste. Odini
oară insâ, era şi dânsa pătrunsă de 
indignarea generală ce se manifes
tase atunci. Volume intregi am pu
tea  alcătui cu articole in cari acel 
ziar iş rostea, cu o dreaptă vehe
menţă, părerea asupra arel pasio
nate, cn care radicalii dela putere, 
in curs de doi ani, urmăreaţi stin
gerea desevirşită a adversarilor lor. 
Şi atunci eraü zile de grea incercare 
pentru România, şi atunci timpii 
eraü critici, cn toate aceste cine, 
fiind sincer, ar fi putnt imputa Pres- 
sel, câ atitudinea el era vătămă
toare intereselor ţărei ? Şi pentru ce, 
dacă noi astăzi tot nn putem uita 
toate acele, pentru ce sâ fim învi
novăţiţi, câ lovim in binele ţârei pen
tru câ nu putem înţelege, nu pu
tem admite, nici o apropiare, necum 
nici o alianţă cn făptuitorii acelor 
persecuţiuni ?

„Pressa“ incheiă articolul sáü prin 
următoarele cuvinte, bine sim ţite:

»Binele, vina el ori de nude ar veni, 
c&nd il int&laim, trebue să ne pnnem toate 
silinţele noastre spre a’l face să devie o 
realitate. Aceasta, credem noi, se numeşte 
a lucra in interesul ţărei, iar nu cănd fa
cem oposiţiune continuă, pe singurul mo
tiv că binele propag nn derivă dela noii...

Incriminarea ascunsă printre a- 
ceste rânduri, nu putem crede câ 
poate fi îndreptată la adresa noa
stră. „Pressa* nn poate insinua, câ 
opoziţiunea noastră in potriva gu
vernului radical este întemeiată pe 
singurul motiv,'că, binele propus nu 
derivă dela noi, pentru câ lovitura 
aruncată ar incepe prin a câde pe 
însuşi capul al acelui organ, care in 
curs de doi ani, şi in vremuri din 
cele mal citire, alăturea cu „Timpul* 
a atacat pe acel guvern pentru a- 
celeaş cauze, pentru aceleaş greşeli, 
pentru care ăl combatem noi incâ şi 
astăzi.

Dacă ar fi nevoie de o dovadă şi 
mal pipăită despre apreţiârile noa
stre, le am găsi in articol ce a apă
ra t in numărul de duminică a zia-

rulul „România Liberă*; acest ziar, 
din punctai sëü de vedere şi pentru 
motive ce n'avem noi a le cerceta, 
se miră de ceia ce numeşte el „a- 
propîarea, dacă nu şi unirea intre gu 
vern şi „Pressa*. In uimirea sa, sin
ceră safi prefăcută, el exclamă :

„Nu te mira, Romăniă, căci toate 
aceste im ‘'erechiărl, sunt pentru fe r i
cirea la!"

Ei bine, daca chiar organul re
cunoscut al unul bărbat, care până 
ieri făcea parte din guvernul pe 
care il combatem, nu înţelege apro
pierea ce ni se impută noă câ nu 
voim a o face, cum poate „Pressa* 
să ne acuze că facem „opozifiune 
continuă* ?

Nu! şi „Pressa* şi „Românul*, 
cari astăzi staü alăturea pentru a 
ne ataca direct, — aü convicţiunea 
câ „Timpul* in combaterea sa a 
guvernului actual, urmează o luptă 
leală şi neinteresatâ, fără a’l cere 
nimic, fără a’l răvni moştenirea saü 
împărţirea putere!.

Cu toată prigonirea, la care a 
fost supus partidul conservator din 
partea adversarilor săi radicali, fa -  
că-se binele chiar şi de dănşif, dacă 
sunt capabili de a’l face, şi vom fi 
cel d’ântăf, — nimeni nu se poate 
indoi despre aejasta, — cari vom 
fi fericiţi de a putea aplauda mă
surile bine făcătoare pentru patria 
noastră.

Căteva cuvinte despre revisul- 
rea Constitnţinnel

In momentul de faţă, cănd adu
nările sunt chemate a se pronunţa 
asupra punctelor ce sunt a se mo
difica in constituţiunea noastră, so
cotim câ este pentru fiecare o da
torie a studia starea de lucruri in 
care ne-aă pus noua poziţiune a 
statului nostru şi schimbările fun
damentale ce sunt a se face in or- 
ganizaţiunea noastră interioară. Ast
fel dar, am căutat pe cât ne-afi 
fost cu putinţă a arunca o privire 
asupra instituţiunilor ce ne domină 
astăzi, a examina spiritul ce aâ 
predominat la aşezarea lor, şi a 
considera dacă, după experienţa ce 
s'atk fâcnt de la 1866 până astăzi, 
constituţiunea actuală respunde ea 
safi nu cu toate părţile sale, la tre
buinţele noastre?

Vom examina apoi rând pe rând, 
colecţiunea legilor noastre organice, 
şi vom arăta câ puţina statornicie 
ce s’aâ păzit pentru ele, aduce o 
perturbaţiune perpetuă in sistemul 
nostru administrativ. Vom lăsa la 
o parte chestiunile asupra câroru 

iitoarea adunare constitnată va fi 
chemată negreşit a se pronunţa, 
chestiuni ridicate de către tracta
tul de la Berlin, spre a ne ocnpa 
deocamdată numai de celelalte pun
cte ce, după noi, ar trebuii schim
bate in paotul nostru fundamental.

In prima linie, avem a ne ocup* 
de sistemul nostru electoral. Con.  ̂
tituţiunea actuală proclamă şi b 
noi la art 31, ca in toate ţâ ri1 
civilizate principiul dominant câ „ 
toate puterile statului emană de la 
naţiune*; Foarte bine; se vedem 
acum in ce mod se aplică acest 
principia. N»ţiunua întreagă insâ 
neputând a se pronunţa asupra n e 
cesităţilor sale zilnice, ea exerci ta 
această suveranitate prin represen- 
taţiune.

Prin urmare de la modul cum se 
formează acea reprez^ntaţiune de
pinde ca ea sâ fie adevărata expre- 
siune a naţiunel. Trebue sâ pome-, 
nitn in treacăt câ art. 10 din cons 
tituţiune proclamă câ „an există in 
stat nicL o deos-bire de clasă*; prin 
urmare, nu mal poate fi vorbă de 
clase privilegiate precum răfi şi fără 
de cale se tot şerifi in unele ziare 
din ţară. Nu este nimeni la noi in 
ţară, nu zic un partid, dar nici 
chiar un individ care ar gândi mă
car a restabili aseminea instituţiuni 
al trecutului, şi dacă este un punct 
asupra căruia toţi sunt de acord, 
apoi. cred câ este acesta.

Revenind acum, după această pa- 
rentesă, la subiectul ce ne ocupă, 
vedem că legiuitorul din 1866 afi 
împărţit românii in patru categorii 
electorale, luând de bază ceasul. 
Prin urmare, tot sistemul nostru 
electoral e bazat pe interesele mal 
mari safi mal mici ce repr»ziată 
fiecare din acele categorii. Aşa dar, 
fiind dat acest sistem, este a se 
examina dacă acele diferite inte
rese sunt safi nu represintate după 
adevărata lor valoare şi iu pro por
ţiune echitabilă cu importanţa lor, 
fără a mal intra in discuţiunea de 
a se şti dacă censul poate sâ fie 
safi nu o bază justă in aceasta ma
terie. Acnm, spre a putea mat lesne 
cetitorii noştri a urma raţionamen
tul ce avem a face, dăm aicea acele 
câteva articole din constituţiune re
lative la împărţirea actuală al co- 
legielor electorale:

1). Pentru adunarea deputaţilor ;
Art. 59. Fac parte din ăntâiul 

colegifi acel care afi un venit fon- 
ciar de 300 galbeni in sus.

Art. 60. Fac parte din al doilea 
colegifi acel, care afi un venit fun
ciar de 300 galbeni in jos până la 
100 inclusiv.

Art. 61. Fac parte din al treilea 
colegifi, al oraşelor, comercianţi! şi 
industrialii care plătesc către stat 
o dare de 80 lei.

Sunt scutiţi de cens in acest co
legii), toate profesiunile liberale, ofi
ţerii in retragere, profesorii şi pen
sionarii statului.

Art. 62. Aceste trei colegie aleg 
direct; cele două dăntăifi câte un 
deputat fiecare iar cel dealtreilea, 
precum urmează: Bucureşti, şease; 
Iaşi. patru ; Craiova, Galaţi, PioeştI, 
Fo cşanl, Bârlad, Botoşani, câte tre i; 
Piteşti, BâcâQ, Brăila, Roman, Turna- 
Severin, câte do i; iar celelalte câte 
unul, peste tot cincizeci şi opt.

Art. 63. Fac parte din colegiul al

1). Constituţiunea titlu l III, cap. I, secţia I
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IV-lea toţi acel cari plâtesc o dare 
cfttrâ Stat ori c&t de midi şi care 
nu intrâ in nici una din categori- 
ile de mal sus.

Acest colegiâ alege la al doilea 
grad un deputat de district.

Cinci zeci de alegători numesc un 
delegat. Delegaţii intruaiţl la reşe
dinţa districtului aleg pe deputat.

Pentru a putea ajunge la conclu- 
siunsa ce ne propunem, trebue să 
luăm de esemplu situaţiunea elec
torală al unul judeţ, şi vom da ai
cea acea al judeţului Bâcâă din cate 
facem parte, dapă listele electorale 
oficiale, tipărite de Onor. Primărie 
a urbei Băcăă, liste definitive din 
anul curent 1878, ce posedăm, le
galizate sub N-rile 593, 595, şi 592. 
Se cunoaşte că aceste liste sunt fă
cute in anul 1876. Făcând suma 
totală a impositulul fonciar ce plă
tesc toţi alegătorii din colegiul ăn- 
tăitl pentru deputaţi şi senatori, con
statăm că ea se ridică la cifra de 
52,208 Lei, bani 6, plătiţi de 84 a- 
legătorl inscrişl in liste, fără a mal 
vorbi de cele-lalte categorii de im- 
posite ce plătesc încă aceste per
soane. Priu urmare, această sumă 
calculăndu-se după cele 6°(o ce se 
plăteşte fonciar represinta un venit 
fonciar in suma aprocsimativă de 
900,000 Lei noi. In asemenea ope
raţiune pentru alegatorii la colegiul 
II-lea de deputaţi găsim suma to
tală de 10,548. L. B. 10, tot nu
mai fonciarul, plătit de cătră nu
mărul de 109 alegători inscrişl in 
liste. Această sumă represintă ia
răşi un venit fonciar in suma aproc
simativă de 185,000 L. Iar alegă
torii colegiul II-lea pentru senat, 
plătesc in total suma de 10,500 L. 
57 B. ce represintă un venit fon
ciar de 185000 L, aprocsimativ. El 
sunt in număr de 100 alegători in
scrişl in liste.

Trecănd acum la colegiul al III-lea 
calculele noastre se schimbă cu to
tul. Aicea in adevăr ce vedem? Fă
când de o camdată absttracţiune de 
profesiunile liberale ce intre in a- 
cest colegiu fără nici o condiţume 
de cens, şi asupra cărora vom avea 
a vorbi mal la vale, găsim trecuţi 
in liste un număr de 285 alegători 
din care 81 cu profesiuni liberale 
şi pensionari, şi 201 comercianţi care 
cu toţi împreună plătesc dări in su
ma totală de 9950 L. 56 £. Iu a- 
ceastă cifră intră pentru suma de 
3845 L. 26 B, fonciar urban, plă
tite de persoane ce neavăDd veni
tul de menimum 100 galbeni, nu fi
gurează in colegiul II-lea. Române 
dar patente Curate cu tacsele pro
porţionale suma de 6605 L. 30 B.

Ce se mal spunem de coleg. lV-lea 
al căruia liste nu le putem constata, 
trebuind pentru acesta a inspecta 
toate comunele, răraăind la ela lista 
alegătorilor primari; insă luând un 
termin de mijloc, putem zic'e că in 
fie-care comună sunt 200 alegători 
primarr; in acest judeţ, fiind 84 co
muni rurale, avem dară 84x200 — 
16,800 alegători primari, care aces
tea, plătind cea mal mică dare ex
igibilă pentru eserciţiul acestui drept, 
adică 18 1. n. pe an (căile de co
municaţie.) plătesc toţi la un loc 
suma totală de 362,S80 1. n. saă 
cea mal mult de căt jumătate al 
quantulul plătit de 84 alegători al 
colegiului I—ia.

Din aceste singure date se poate 
vedea desproporţiunea enormă ce e- 
sistă intre interesele diverse re- 
presintate prin aceste patru cate
gorii, nu mal puţin şi intre sarci
nile cu care fie-care din ele contri- 
bue la intreţinerea şi la prosperita
tea statului. Faţă cu aceste cifre ve
dem că in realitate scopul legiuita 
rulul nu s’aă îndeplinit, căci după 
acest resultat se vede că principiul 
censitar proclamat de legiuitor aft 
fost covârşit prin altul, acel al nu  
mărului. Repetăm că nu intrăm a- 
cum in discuţia diverselor sisteme 
ce s’aO propus până acum, in diferitele 
state civilisate, insă nu pu-tem tr ce 
cu vedere aceasta anomalie ridicată 
mal sus că in aplicarea sa, principiul 
stabilit de Constituţiune s’a ră
tăcit pe drum de la proclamare 
până la applicare schimbânduse cu 
altul ce este contrariul celui din-

téiü, acel al numărului. Aceasta a- 
nomalie nu resaltă de căt din mo
tivul că constituanţii noştri n’aü 
tras riguros consecuenţele din prin
cipiul ce aü consacrat şi că la a- 
şezarea diferitelor categorii s’aü per- 
dut din vedere că, faţă cu acel prin
cipiu, trebue stabilit numărul repre- 
sentaţiunel după importanţa diferi
telor interese represinta te de cate
goriile diverse in care se impârţeaO 
locuitorii ţârei. Urmând dară aceeaşi 
ordine de idee, şi admiţăud chiar 
pentru un moment că censul, ast
fel cum este aşezat actualmente, 
este bun, totuşi suntem siliţi a con
chide că din acest punct de vedere, 
representaţiunea nu este distribuită in 
mod echitabil. C$cl (dacă vom lua Ju 
deţul Bacáü de esemplu, (şi in toate 
cele alte, negreşit in proporţiunl mal 
mare saü mal mici, resultatul este tot 
acelaş) credem că cu toată deosebi
rea intre contribnţiunea din cole
giul I-iO şi al II-lea, totuşi acele ambe 
colegie usează de aceleaşi drepturi 
şi trimet fie-care căte un deputat 
in Adunare. .Apoi faţă cu colegiul 
III—lea. contracdicţiunea este şi mal 
mare; căci acel colegid care, precum 
am văzut se compune din 285 alegători 
ce la un loc plătesc suma de 9950 
Lei 26 Bani (patente şi foncie), 
trimete doi deputaţi. Cât despre 
Colegiul IV, vom vorbi separat, a- 
vănd a face objec-ţiunl in altă or
dine de idee la acea categorie de 
alegători.

Făcând acum tabloul general al 
representaţiunel in adunarea De
putaţilor, găsim că colegiile ăntăi 
sunt, represéntate in Adunarea prin 
33 deputaţi. Colegiul al doilea, iar prin 
33 deputaţi egal in număr, cu toată 
inegalitatea intereselor ce repre- 
sintă; iar colegiúl al treilea prin 
58 deputail, adică aproape atât căt 
ambele prime colege intrunite, cu 
toată imensitatea disproporţ'unil de 
?nt- rese şi de modul cu care contri- 
bue la intreţinerea statului. — îna
inte de a trece la altă ordine de 
idee, un cuvânt despre alegătorii 
colegiului II-lea pentru Senat: Pen
tru ce aceea deosebire cu Coleginl 
II-lea pentru depu t'ţl,? Pentru ce 
aceasta preferenţă p-’ntru persoanele 
de oraşe. Oare acele persoane nu 
intră ele tot in ’acea ‘colectivitate 
de cetâţeui români, ce cu toţi conzu- 
reazâ la eserciţiul suveranităţii na
ţionale ; şi pentru ce nu s'ar iden
tifica acel colegiü cu Coleginl II-lea 
de alegători pentru Deputaţi? Unde 
este raţiunea acestei deosebiri? In 
articolul in care n- vom ocup acum s’ar 
putea intocmi o nouă aşezare, vom dis
cuta pe larg această întrebare, pro- 
puuândune a arăta un mod cu care 
s'ar putea face se dispare această con- 
tracicţiunc cu principiile generale 
din Constituţiune. Cu cât es» minăm 
cu mal multă atenţiune disposiţiu- 
nele Constituţiunel actuală in a- 
ceastâ materie, pretutindein găsim 
urme de transacţiunl ai diverselor 
grupe politice ceereaü represtntate 
in Adunarea Const ituantă din 1866, 
transacţiunl, care aü fost fatale pro
gresului naţional. Esaminănd acum 
punctul de vedere al capacităţii şi 
al stării morale ale diverselor aces
tor categorie de alegători, regretăm 
adânc a nu putea constata nici in 
aceasta parte un resultat favorabil 
numărului. După noi, singurul mod, 
pentru ca votul se poată respunde 
la scopul 8éü, este ca alegătorul se 
aibă conştiinţa de drepturile şi da
toriile lui in societate, şi bazat pe 
aceasta să se poată pronunţa in cu
noştinţa de cauză şi de trebile ţărel 
sale. La această esigenţă, respund 
mal mult saü mal puţin colegiele I 
şi al II-lea, căci cea mal mare parte 
din persoanele ce le compun, atât 
prin instrucţiunea cât şi prin edu- 
caţiunnea lor, sunt capabili de a 
esercita intr’un mod luminat acest 
drept având in favoarea lor şi ex
perienţa afacerilor ţărel, căci in 
mâna acelor persoane aü fost mal 
in tot deauna in credinţate desti
nate de guvernai el.

Cât priveşte colegiul IlI-lea, ne 
vom mărgini a spune, că in adevăr 
comerţul şi industria sunt două ra
muri mari al activităţii omeneşti, 
şi că sunt ţări cum e Anglia, Franţa,

Belgia, unde aceasta clasă este foarte 
importantă atât prin afacerile ce 
face cât şi prin bogăţia şi gloria ce 
le atbflce ţârilor respective. La noi 
insă, trebue se recunoaştem că nu 
este aşa; suntem incâ departe de o 
asemine stare de lucruri, şi afară 
de vreo două safi trei cent.ruri cum 
sunt Rucureştl, Iaşi, Galaţi, Craiova, 
comercianţii formează incâ o clasă 
foarte înapoiată, adesă ori chiar in
cultă : apoi de industrie nici nu mal 
vorbim căci putem spune că ea nu 
esistâ in sensul serios al cuvântu
lui. A ce stă clasă are nevoe incâ de 
mulţi ani spre a ajunge la treapta 
emulilor săi din străinătate; merită 
negreşit toată atenţiunea legiuito
rilor noştri cari vor avea a se ocupa 
serios de măsurile ce sunt a se lua 
pentru ridicarea şi prosperitatea el, 
ce ar fi tot odată ridicarea şi pros
peritatea naţiunel. Vedem dară că 
Constituţiunea noastră a acordat un 
adevărat privilej acestei clase, a 
căreia starea de astăzi nu ne de
monstrează de loc, nici prin capa
citatea morală, că ar merita mal 
mult decât alegătorii din colegile I-iu 
şi al II-lea, şi cu toate aceste el sunt 
representaţi in adunare cu numărul 
de Deputaţi aproape indoit cât am
bele aceste colegii. Ni se va spune 
că in colegiul al III lea intră şi pro
fesiunile liberale ? Da, insă este o 
infimă minoritate, şi acel alegători, 
chiar dacă ar avea buna voinţă de 
a lucra pentru binele ţărel intr’un 
mod luminat şi conştiincios, după 
cum in in°re parte sunt capabili, 
totuşi se văd covârşiţi prin numărul 
celorlalţi.

Am ajuns la colegiul IV-lea despre 
care de mult s’a zis şi s’aft scris că 
este o minciună. A mal descrie sta
rea mal mult decât incultă in care 
6e află alegătorii acelui colegiQ, ar 
fi o puerilitate, căci o ştim cu toţii. 
In aceasta stare dară întrebăm pe 
ori ce om cu bun simţ, ce însem
nează acest colegiu, şi ce greutate 
poate se aducă in afacerile ţârei. 
In fapt, nu este, precum se ştie, de 
cât o fabrică de deputaţi ce o ma
nipulează diferitele guverne care se 
succedeazâ la putere. Acum punem 
chestiunea: Oare n’ar fi mal con
form cu onestitatea politică a supri
ma aceasta fabrică decât a consacra 
prin legi falşurl in acte publice şi 
a dogmatisa astfel ca legale faptele 
ce după dreptul comun se pedep- 
spsc sever când se comit decâtrâ un 
particular ?

Faţă dar cu toate cele expuse până 
aici, constatăm că din toate punc
tele de vedere, a tâ t al censului, al 
intereselor sociale, cât şi al capaci
tăţi), al situnţiunel morale al dife
ritelor categorie de alegători, este 
de o imperioasă necesitate o refor
mă, o remaniare complectă a sis
temului nostru electoral; Este negre
şit dureros ca contr celor ce se pe
trec in alte ţări, in loc de a des- 
volta in sens mal larg sistemul no
stru representativ, suntem siliţi, după 
lecţiunea experienţei a cere reforme 
intr’un sens mal restrins, insă vom 
respunde dinainte la aceasta objec- 
ţiune, ce s'ar face, că dacă in alte 
ţâri se face aceasta, acele ţâri s'aă 
desvoltat progresiv, insă noi am a- 
doptat, fiind in faşe incâ, institu- 
ţiunl nepotrivite cu etatea noastră 
politică şi cu stare socială in care 
ne aflăm. Iată pentru ce acuma tre 
bue se revenim asupra erorilor ce 
experienţa ne dovedeşte că am co
mis; trebue să ne lepădăm de obi
ceiul ce luasem de a copia institut 
ţiunile ţârilor mal avansate decât 
noi in civilisaţiune fără a ţine compt 
de starea noastră socială: trebue, 
zic. se facem cu totul abstracţiune 
de acele teorii, cu care ne am mân- 
gâeat până astăzi şi care aâ viciat 
organisaţiunea noastră politică. Nu
mai atunci vom putea fonda un edi
ficiu solid, cănd ne vom pune pe ade- 
veratul tărâm naţional, când ne vom 
da instituţiunl bazate pe datinele 
noastre istorice, pe obiceiurile şi mo
ravurile noastre, şi care să fie in 
raport cu starea de civilisaţiune in 
care suntem. Acum, mal mult decât 
ori când acum că am devenit, cum 
s'aă zis, de sine stătători, suntem 
ţinuţi a ne organiza intr’un mod se

rios, a recunoaşte urmele greşite pe 
care am călcat in trecut, astfel ca 
Europa, care n’eati admirat pe câm
pul de bâtae, se urmeze a ne stima 
şi a ne admira asemene privind la 
instituţiuuele solide şi salutare cu 
care vom şti a dota România Inde
pendenţa.

Vom reveni asupra acestui subiect 
şi vom esamina mijloacele cu care 
s’ar putea îndrepta coreul viţios in 
care ne învârtim sub regimul actu
alei noastre organisaţiunl electorale.

N itul ai N . G/i. Donici. 
din Jud, Bacău, Plasa Trotuş, mo

şia Q&rbovan.

PROIECT DE LEGE
pentru Judecătoriile comunale aflător in 

deibaterea Cameră.

Despre judecător iele de ocoale, 
(urmare)

TITLUL III
Despre cereri înaintea judecătorilor de ocoale 

si chemarea in judecată.
Art. 59. Cererea in judecată se va a- 

dresa la jndecătornl domiciliului sad re
şedinţei păretulnl. Dacă cererea este rela
tivă Ia nn imobil, ea se va adresa la ju 
decătorul locului nude este aşezat imo
bilul.

Art. 60. Cererea se va face inscris şi in 
dublu esemplar, unul original şi altul co
pia. Ea va coprinde numele, profesiunea 
şi domjciliul părţilor, obiectul prigonire! 
şi temeiele păretulnl; va fi subscrisa de 
dânsul şi datată.

Art. 61. Jadecătsral, in «lată ce o va 
primi, va Însemna pe ambele esemplare 
termenul do înfăţişare de la 3 — 15 zile 
sad şi chiar in acea zi in caşuri urgente, 
va subscrie, va pune data, va iusemna t e r 
menul into’au registrt special al seu, va 
opri originalul cererii in cancelarie,, dar 
copia o va înapoia reclam intui ni, care o 
va da singur păretulnl, ori dacă acesta 
nu vosşte a subscri iutr'ănsa de primire, 
o va infâţişa la primarul locului, nude 
este domiciliat părătul sau la comisarul, 
ori sub-comisarnl de poliţie, dacă se află 
asemenea funcţionari.

Art. 62. După cererea sa verbală sau 
înscrisă, prim trul, comisarul, ort sub-oo- 
misarnl va comunica păretulnl petiţinnea 
şi *1 va îndatora să d cUro inscris pe dănsa 
că a văznt’o.

Art. 63. Ia cas cănd părătul nu va voi 
a subscri, ori nu va fi acasă, primarul, 
comisarul sad sub-comisarul va face o ţi- 
dulă despre obiectul şi ziua infăţişărel şi 
o va lăsa ladomicilinl ori reşedinţa păritu- 
lul, in măna unul servitor, unei rude ori 
a unul vecin; eară dacă aceştea nu vor voi 
a o primi o va lipi pe uşe. Va subscri apoi 
in petiţiuue despre aceasta şi o va da re
clamantului.

Art. 64. Primarul, comisarul sad sub
comisarul va îndeplini îndatoririle impuse 
lor prin articolul precedent in ziua chiar 
când prime-te patiţiunea sad cel jmult a 
doua zi şi o va inapoia îndată reclamantu
lui. Acesta o va da judecătorului, cel mal 
tărzifi in ajunul zilei de judecată.

Art. 65. Părţile se pot infâţişa înaintea 
ort- cărui judecător d i ocol fără nici o 
chemare, şi fără nici o cerere inscris in 
destul ca procesul să fie de natură a se 
judeca de un judecător de ocol şi in des
tul ca voinţa pârţilor, obiectul şi valoarea 
contestaţiunei lor să fie contestate inscris 
înaintea judecătorului priutr'an act for
mat de judeoător, subscris de el şi de păr
ţile împricinate.

Judecătorul va judaca cauza sad in acea 
ei sad in altă zi insemnată de el. Părţile 
vor subscri spre ştiinţă, şi la ziua insem
nată, cauza se va judeca ca şi ceia ce^sunt 
cu chemări.

TITLUL IV.
Despre holărire, judecată, mlsutl asigurătoare 

fi execufiuni.
Art. 66. Judecătorul de ocol va ţine au

dienţă in to ite  zilele sad chiar şi Dami- 
nicile şi sărbătorile, înainte de amenzi şi 
dapă amează, după trebuinţele fie cărei 
localităţi.

Art. 67. Părţile se vor înfăţişa in per
soană, prin advooat saii prin orice rndâ 
pănă la gradul al 3-lea^inolusiv. Nici Jo 
persoană sub titlu  de vechil sad compără- 
to r de drepturi nu va putea figura in nu
mele vre-uneia din părţi.

Părţile vor fi ascultate pe rănd. Ele vor 
vorbi cu cuviinţă şi respeot, la cat eon- 
trariO, judecătorul le va face observaţiunl, 
şi neiudreptăndn-se le va da afară sad va

pronunţa in contra lor amenda pău ţ^ i
lei, săli închisoare pănă la 24 ore.

Art. 63. Judecătorul, după ce va 
ta pe părţi şi va da citire actelor dej 
sele infăţişate, va încerca a le impăcl 
dacă impăcăciunea nu va fi posibilă, 
pronunţa hotârirea fără a s* ridica d |
Ioc. Va putea cu toate astea, de va 
trebuinţă de o mal lungă cugetare sa 
retragă, Inund şi actele înfăţişate spj 
se chibzni in nefiinţa părţilor.

Art. 69. Cănd una din părţi va defăg 
nn act de faş, judecătorul subscriind 
tul defăimat şi indatoriud pe părţi] 
subscri şi ele, va declara procesul snspj 
dat şi va trim ite actul in examinare] 
judecata tribunalului de judeţ.

Art. 70. In cinci zile cel m ult, dl 
pronunţarea hotărirei, judecătorul de 
va elibera fic-cărei părţi o carte de jnl 
cată in care se va coprinde formala 
cutorie, dacă judecata va fi fără apel, | 
in cazul ]contrarid, menţine de drepl 
părţilor de a face apel la tribunal j j  
ciar, in termeni da o lună de la priil 
rea saii lăsarea cărţel de judecată la 
miciliă.

Art. 71. Cart a de judecaţi te va 
redacta pe scurt, coprinzănd objectul 53 
reril, mijlocul de apărare şi articolul 
lege pe care se bazează.

Estrract du pe această carte se va trf 
iu tr’un registru special.

Art. 72. Se vor întrebuinţa pentru! 
rea cărţei de judecată la mâue părţeiefl 
damnate, acelaşi mijloace ca pentru cn  
marea in judecată. Partea insărcinat^HiM: 
face această dare, va fi datoare a aloce| j V 
inapoî judecătorului chitanţă inscris de pri
mirea de la partea condamnată sad de li 
primarul comunei sale, ori de Ja comisar cui 
de poliţie locală.

Jadecătorul va opri originalul acelei 
chitanţe in cancelaria sa, eară pe copiari* 
hotărâre ce se află in măna părţei vi co
pia chitanţa i o subscrie.

Aceiaşi prooedare se va urma şi 
osănditul va lipsi de la domiciliul sădj 
caşul acesta insă termeuul de apel 
de două luni şi adminieaţiunea locală] 
ingrjjt a inmăna osinditului cartea dej 
decată. Termenul de apel va curge, 
toate casurrile iu contra părătnlul, dfl 
îndeplinirea celor prescrise in art. 63]

Art. 73. Eşec starea unei hotărâri 
de jadecătorul de ocol şi ne supusă fii 
lulnî se va putea dobăndi a doa-zi chl 
după iudeplinirea formalităţeî prescrise prii 
art. precedent.

Spre acest sfârşit partea interesantă 
va pntea adresa d’a dreptul la prtfsctşlS 
sub prefectul, primara) ori comisarul M  
poliţie locriă, sad Ia un agent de urmi- I i i

K

fire de lăngâ tribunalul local pentru I 
să esecute cartea de judecată.

Dacă hotărina a fost dată in lipsă, 
nu se va putea eşecuta de căt ciuol zile 
de Ia priimirea cărţel de judecată de 
tre partea ce a lipsit, sad de la lăsări 
el la domiliul el.

Art. 74. Esecntarea cărţilor de jodec^H >> 
cari sunt supnse apelululnl, nu se vor put»
dobăndi de cât dapă espiraren termenului Iii vi 
de o lună de la primirea hortărăre! de că-
tre partea ad varsă sad de la lăsarea el laţ'fci 
domicilii!.

In acest cas, esecntarea un se va fsj 
de autoritatea administrativă competin 
de căt dacă cel ce o cere, va infăcişa p i 
lângă cartea sa de judecată un certificat* 
din partea grefierului judiciar prin cit» 
eă se constate că apelai na s’a făcut in ter- 
mennt de o luna.

Art. 75. Cănd o parte, pentru eseentj 
tarea unei cărţi de judecată, va recur 
la ministerul portăreilor, cheltuelile ce 
vor ocasiona cn această urmărire, vor ri 
mane in sarcina sa.

Arţ. 76. Jndecătornl de ocol va pot 
ordona esecntarea provisoria a hotărărilo 
sale date cn drept de apel cănd este uri 
genţă sad cănd este pericol a se mal in 
târzia executarea. Aceasta executare se 
face cn cauţiune sad fără cauţiune, dan 
de cel ce cere executarea după inprejnrăr]
Cănd insă valoarea obiectului trece pesl 
300 lei, cel ce cere exeoutnrea va 6 datorat 
a da canţiuuea.

Art. 77. Judecătorii de oceale sunt ănct 
îndrept, observând formalităţile prevăzut] 
de procedura codioeluî civile, ca, in limi] 
tele competinţei lor, să ia orice măsuri dl 
asigurare art. (371—491 şi 610 pănă ll 
620, proceda civilă).

Art. 78. Cărţile de judecată prouurţate 
de judecătoriile de ocoale in nltiroa ins
tanţă, fie asupra apelărilor venite dela ju 
decătoriile comunali, fie asupra acţiunilor 
intentate d’a dreptul înaintea lor, vor pu
tea fi atacate pe calea recursului iu ter

’4
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' o lună de zile dela comunicarea 
inform art. 72 pentru exces de pu- 

coui putinţă înaintea tribunelulul 
jieţ respectiv care va judeca afacerea 
t. judecători

|ja tribunalul găseşte reoursul fondat 
gt cartea de de judecata nu trSmlte n- 

iu cercetarea altei judecătorii, ci 
fondul o judecă in prima saă ul- 

nstanţu, după regu'.o du comp-.t uta 
Biu acestor tribunale.

TITLUL V.
despre judecată in lipsă §• despre 

opoziţi une.
,(] 79. Dacă la ziua însemnată pentru 
ire una dintre părţi nu a venit, ju- 

. | irul de ocol va dn hotărirea in lipsă.
1  !. 80. Partea judecată in lipsă va 
1  forma opoziţiune in termen de cinci 
|i ^\a primirea sau lăsarea cărţel de ju- 

]a domiciliul săă. Fiind vorba de 
a de judecată fără drept de apel, a- 
se vor observa formele prescrise de 

ţ 2 al. 2, pentru opoziţii ne ; iară ter
ii va fi de zece zile după îndeplinirea 
t nasc risc la art. 63.
. 81. Petiţiunea de opoziţiune va fi 

in dnpln cx«mp->r, unul original şi 
copie. Ea va copride motivele pe 
pouentele ’şl întemeiază opoziţiunea. 

kcătorul primind petiţiunea de opo- 
e, va urma cor.form prfscripţinniler 

64.
ijt. 82. Dacă judecătorul iucuvinţează 
iţele nev nirel, saudnea se convinge 
rtea care a lipsit n’e cunoscut soro- 
şi procedura urmată, va primi opozi

ta şi va judeca din noii pe părţi in
ii incercetarea fondului, 
bt. 83. Oponentul care va lipsi si la 
Uşarea armată după 'opoziţiucea s a , 
ba mal fi admis a face o a doua opo- 
ue.

TITLUL VI.
|eeprt diferitele proceduri preparatorii 

|  excepţiuni înaintea judecători tor de
ocoale.

unul În parte, faţă cu părţile, dacă aces
tea sunt in înfăţişare.

Art, 03. Fie oare din părţi are dreptul 
a coutesta pe martorii produşi de cea-altă 
parte, şi judecătorul va aprecia.

După depunerea mărturiei, nici o im
putare adusă martorului nu va fi ţiantu in 
seamă afară numai dacă va fi dovada în
scris.

Art. 94. Părţile nu vor întrerupe pe 
marturl. Judecătorul va putea, ori după 
cererea părţilor suQ de la siue, se facă mar
torilor veri-ce întrebări va găsi cu cale 
pentru a se luminare.

Art. 05. In toate caşurile in care vede
rea locului poate fi folositoare pentru în
ţelegerea mărturiei şi ni&I ales in reclamă
rile pentru strămutare de hotare, usurpa- 
re saă stricăciune de locuri, copaci, gar
duri, şanţuri sad alte reclamări de aseme 
nea natură, judecătorul se va duce, dacă 
crede de cuviinţă, in faţa locului şi va or
dona ca mărturii să’şl arate acolo ştiin
ţa lor.

Art. 96. In caşurile supuse la apel se 
va face proces-verbal ooprinzetor de de
clarările martorilor. Se va da citire fi 
cărui martur de partea care '1 priveşte din 
acest prooeB-vsrbal. Maturul va sub-scrie 
sau va face menţiune de neputinţa ea de 
a subscrie. Procesul-verbal va fi sub-scris 
de judecător.

Art. 97. In căuşele cari nu sunt supu
se la apel nu se va face proces-verbal, ci 
decalaruţiunile martorilor vor fi in sonrt 
coprinse in cartea de judecată.

Art. 68. Dacă judecătorul va avea Ire' 
buinţă de tsperţl safi oameni cn cunoştinţe 
speciale, ori pentru ca să’şl dea seama de 
valoarea lucrul ni, sau pentru orl-ce altă 
cansă, el va numi pe acel esperţi sa& oa
meni cn cunoştinţe şi va îndatora pe par 
tea interesată ca să'I citesc ca şi pe mar 
lori, prin ţedole date de dănsnl.

Art. 99. Pentru cercetările făcute prin 
esp> rţî se vor îndeplini formalităţile pre 
scrise prin art. 96 şi 97 după deosebirile 
acolo făcute.

Art. 100. Toate încheierile oe judecăto
rul de ocol va face cu ocasiunea procedu
rilor preparatorii nu vor fi supuse apelu
lui de căt de o dată cu hotărărea asupra 
fundalul.

numirea personalului căt şi pentru infim- .
■ jalea nouilor judecătorii instituite prin a- 
ceastă lege prin înţelegi re şi cn ministe- 
rnl de interne, in ceea ce se atinge de atri- 
buţiunite acelui minister.

Art. 107. Juraţii ce se vor alege la pu
nerea in aplicaţiune a acestei legi, vor ră- 
măue in fiinţă şi pentru anul viitor, iară 
contestaţiunile prevăzute la art. 7 se vor 
judeca pentru aceasta singură dată de că- 

re tribunalul de judeţ.
Art. oOS. Ministerul justiţiei este sin

gur in drept a complecta ori-ce lipsă prin 
ustrucţionl circulare şi a resolve ori-ce 

dificultăţi s’ar ivi in cursul aplicaţiunel 
acestei legi, in regulata fancţionare a ju- 
decătorielor comunale.

Art. 109. Toate acţiunile aci pendinte 
inaintea diferitelor instanţe judecătoreşti 
sad acelea cari se-vor mal introduce pănă 
la punerea in Incrare a acestei legi, sd vor 
cerceta şi judeca conform legilor astă-zl 
in fiinţă.

Art, 110. Ori-ce disposiţiunl contrarii 
aceste! legi sunt şi rărnăn abrogate din 
momentul punerii el in lncraje.

Ministru, Eugeniu Stătescu.

T A B L O U
De circumscripţlunea judecătoriilor 

de ocoale.
Judeţul Argeş, (4 ocoale).

Ocolul 1. Plasa Piteşti şi oraşul Pit*ştl, 
cu reşedinţa Piteşti.

Ocolul 2. Piăşile Loviştea şî Argeşul, 
cu reşedinţa Curlea-de-Argeş.

Ocolul 3. Plăţile Oltu şi Topologu, cu 
reşedinţa Stoicenl-BălăceştI.

Ocolul 4. Plăşile Cotmeaua şi QSlăse- 
ştil, cu reşedinţa Coeteştî.

Judeţul BacăO. (3 ocoale).
Ocolul 1. Plasa Bistriţa-de-Sus şi ora

şul Bacăil, cu reşedinţa Bacău.
Ocolul 2. Plaşile Bistriţa- de-Jos şi Tus- 

lâul-de-Jos, cu reşedinţa Oraşi.
Ocolul 3. Piăşite Taslău-de-Sas şi Tro- 

tuşul, cu reş diuţa Ocna.

Ocolal 4 Plusa Dumbrava cu reşedinţa 
Terpeziţa.

Ocolul 5. Piasa Câmpul, cu reşedinţa 
Calafat.

Ocolal 6. Plăgile Balta şi Jiul-de-Joscu 
jos. cu reşedinţa Baron.

Judeţul Dorohoi, (3 ocoale).
Ocolul 1. Plăşile Prntu-de-Sus Coşula 

si oraşul Dohoid, cu reşedinţa Dorohold.
Ocolul 2. Berhometele şi Herţa, cu re

şedinţa Mihăilenl:
Oooln) 3. Pintul-de- Jos şi Bascn. cn 

reşedinţa Sâvtni.

Judeţul Filetă, (2 ocoale),
Ocol ui 1. Plăşile Crasna şî Podoleni, eu 

recşedinţa oraşul Huşi.
Ooo'ul 2. Plăşile Mijlocul şi Prutul cn 

reşedinţa Hocenii.

Judeţul Gorj, (3 ocoale)!
Ocolul 1. Plăşile Oonlnl şi Vulcanul 

cu oraşnl Târgu-Jiului, ou reşedinţa Tăr- 
gn-JiuluL

Ocolal 2. Plăşile Novaci şi ‘Amarudia, 
cu reşedinţa Petreşti-de Sus.

Ocolal 3. Plăşile Gilortul şi Jiul, cu re
şedinţa Săuleşti.

Judeţul lalomitţa, (4 ocoale).
O olul I. Plasa Borcea cn oraşul Călă

raşi.
Oco’ul 2. Plăşile Ialomiţa şi Balta, cn i 

reşedinţa Slobozia.

pe 14 luni dela 1 aprilie 1877 
păuS Ia 31 maifi 1878, care a 
fost lăsată in profitul artiştilor 
dramatici societari . . 1 . 5,340

Total. . . 113,722 92

C h e 11 n i e 11 
Cheltuielile serale ale repre-

37,557 80 
5,328 82 
7,519 35 

29,615 69

TITLUL Vil
Despre recusaţiunea judecătorilor de 

ocoale.

Art. 101. Juedcltorii de ocoale poate fi 
recus&ţt:

1 . Când vor avea nn interes personal 
I in contestaţinae.

2. CSnd vor fi rude sa& afini ,cu una
lusiv.

3. Cănd in anal â’inaintea reonsaţinneî

:t. 84. Judecătorii de ocol sunt in 
jt, după împrejurări, ca, mal ’nainte 

'şl propune hetărirea lor, sa facă mal 
k lucrări preparatorii pentru Inmina- 
jlor prin Cercetări la faţa locului, fts- 
re de experţi, de martori, etc. 
t. 85. Dacă judecătorul hotărăşte a 
e la faţa loeulul şi dacă această ho- 

s’a pronunţat in prezenţa ambelor 
acestea vor subscrie spre ştiinţă, şi 

da, locul şi ora hotărită ele se vor 
presente.
»că una din părţi lipsea, judecătorul
a o ţidulă părţel presante ca aceasta | d*n â gradul de ver primar i
facă cunoscut, conform art. 61 pentru 

mări in judecată. . I a nrmat proces criminal intre dănsnl, şi
■ rt. 86. La faţa locului, judecătorul nna din P»rţi sad sociul el, ori rudele sad 
mtea examina prin sine insnşl starea I *n '*n*ft dreaptă,

•arilor, va putea asculta marturl, ex-| 4* Dftoă eiUtă Proce8 civil >ntre d5niul
şi una din părţi sau soţiul el.

Dacă va fi dat o părere in scris a- 
supra procesului

Art. 102. Recusaţiunea se va propune 
judecătorului mal înainte de ori-ce apă 
rare asupra fondului

Art. 103. Dacă judecătorul respinge re- 
ousarea, el va amâna procesul in timp de 
20 zile cel mult şi va incheia proce-ver- 
bal pentru motivul neprimirei recusărel 

Partea nemulţumită va lua copie după 
acest proces-verbal şi *1 va comunica pro-

Î“  autul «60 in judecat», judecătorul va a- I curornlui tribunalului judeţean, tribuna- 
:1a un termen, potrivit cn depărtarea I Iul va hotări asupra recusărel fără a maf

1 chiema pe părţi, auzind numai conclnsiu- 
nile procurorului, in termen da 3 zile 

lă de chemare care se va comnnica I de la depunerea procesuluî-verbal la pro- 
m tulul, conform celor prescrise la art. I căror.

,t saă ori cari alte persoane compe- 
te care ’I pot lumina.

|.rt. 87. Experţii şi martorii vor fi che- 
bl prin mizlocirea părţel interesante şi 
l*ă formele chemărilor in judecată.
"idula de citaţiune va coprinde arătare | 
loc, zi, ora.

Eitaţinnea către experţi va coprinde ăneă I 
Jtarea faptul ni asupra căruia are să se

Îi txpertisa. 
i-ti. 88. Dacă la înfăţişare, inaintea jn- I

__ii torului, părătnl cere a se chema şi
autul săQ in judecat», judecător al va a- I 

J:la un termen, potrivit cn depărtarea 
Bălai, ca să se ch^me şi acel garant, 
jpre acest siărşit, el va da părătalul o

«vt. 89. Dacă această cerere a păritulul 
k’a făcut unea dala ăntăia înfăţişare, 

dacă garantul nn vine la ziua inffeţi- 
«I, judecătorul va hotări asupra cererel 
ici pale rămănănd, de va fi trebuinţă, I

Art, 104. Dacă procesul-verbal se va 
confirma saă dacă la termenul însemnat 
de judecător ui de ocol partea ce a adus 
recusorea, nu va aduce răspunsul tribuna
lului sad un act înscris de la procuror 

e pronunţa târziii şi asupra garanţiei. I puutrn cauza intărziereî, judecătorul va 
Art. 90. Dacă părţile nu se inţeleg a- [judeca cauza fără altă amănare. 
ra unor fapte, cari, după natura lor, I Art. 105. Dacă recuzarea se admite de 
>uesc a 0 constatate prin martori şi I judecătorul de ocol, el trămite părţile a 
î judecătorul găseşte că verificarea a- 1 88 judeca la judecătorul de ocol cel mal 
>r fapte este folositoare şi admisibilă, va I apropiat, daca ele nu se înţeleg a merge 
oua dovedirea lor, şi ra însemna ziua Na nn alt jadecător. 

ura eănd att să se asculte martorii ce DacS tribunalul de judeţ admite recu- 
Ivor aduce de părţi. I BBrBB> 8' 6*te care insemnează părţilor
Art. 91. La ziua botărită, martorii vor I judecătorul de ocol la care ele aă să se 
ta numele, profesiunea, etatea şi loou- 1 judece dacă părţile nn se vor in voi alt-fel

jn.lor, vor jura ’uaintea judecătorului 
a «pune adevărul, vor declara daci 
t  rude sab afin (cuscri) cu părţile şi 
0e grad, dacă le sunt servitori saă oa- I 
ol de servicifi şi dacă nn sunt in pri
mire cn una din părţi.
Art. 92. Mărturii vor fi ascultaţi căt«

TITLUL VIII.
Disposiţiunl transitoril,

Art. 106. Această lege se va pune iu lu
crare cu incepere dela 1 Iunie venitor.

Până la acea dată, ministerul justiţiei 
va luă toate măsurile necesarii atăt pentru

Judeţul Bolgrad, (2 ocoa'f).
Ocolal 1. Plase Cuhnlo-Prut şi oraşnl 

Bolgrad, cn reşedinţa Bolgrad.
Ooolnl 2. Plăşile Ismail şi a Domenii

lor, cu reşedinţa Cişmelele.

Judeţul Botoşani, (4 ocoale).
Ocolal 1. Plasa Tărgnl şi oraşnl Boto

şani, cu reşedinţa Botoşani.
Ocolul 2. Plăgile Meleşinul, Gijia şi Ste- 

făneştl, cn reşedinţa Albeşti.
Ocolul 3. Piasa Coşula, cu reşedinţa 

HSrlăfi.
Ocolul 4. Plasa Şiretul, cu reşedinţa 

Iţcani.

Judeţul Brăila, (2 ocoale).
Ocolal 1. Plasa Vadeni şi oraşul Brăila, 

ou reşedinţa Brăila.
Ocolul 2. Plasa Balta, ca reşedinţa Vi

zir n.

Judeţul Buziu, (4 ocoale).
Ocolul 1. Plasa Stanicul şi oraşul Bu- 

zăO, cu reşedinţa Bazăd.
Ocolul 2. Plasa Tohani, ou reşedinţa 

Mizil.
Ocolul 3. Bălţile Sorasn şi Cămpn, cu 

reţedinţa Stalpa.
Ocolul 4. Plaiurile Buzăă şi PSrscovu, 

eu reşedinţa Părscovn.

Judeţul Cahul, (2 ocoale).
Ocolal 1. Plasa Costangalia şi oraşul 

Cahul, cn reşedinţa Cahul.
Ocolul 2. Plăşile Cuiul-Murei Tigheciu, 

cu reşedinţa Leova,

Judeţul Govurlui, (3 oonle).
Ocolnl 1 . Oraşul Galaţi.

» 2. Plăşile şiretul şi Prutul, cu
reşedinţa Pechea.

Ocolul 3. Plasa Ilornicen, cu reşedinţa 
Berescn.

Judeţul Dămiooiţa. (4 ocoale).
Ocolnl 1. Plasa Dealul şi oraşul Tflrgo- 

viştea.
Ocolal 2. Plaiurile Ialomiţa şi DSmbo- 

viţa, cu reşedinţa Şerbăneştl.
Ocolal 3. Plăşile Ialomiţa şi Bolinţinui, 

cu reşedinţa Titn.
Ocol uni 4. Plăşile Dâmboviţa şi Cobia, 

cn reşedinţă GăeştI.

Judeţul Dolj, (6 ocoale).
Ocolnl 1«) Plasa Ocolnl şi oraşul Cra- 

jova, cu reşedinţa Craiova. (2 ocoale). 
Ocolal 2).
Ocolul 3. Plăşile Amaradia şi Jinl-de- 

Sus, cu reşedinţa FiliaşI.

TEATRUL NAŢIONAL

D. director general al teatrelor 
a înaintat d—Iul ministru al intruc- 
ţiol următorul report :

Domnule ministru,
Chemat la direcţ'unea genrală a teatre

lor ia anul trecut, tocmai asupra punerii 
in aplicaţiune a legai promulgată la 30 
martie, 1877, subscrisul, in dorinţă de a 
vedea teatrul naţional şi literatara dra
matică ajuns' la o prosperitate care să 
facă onoarea naţiunii roiuăne şi se o pună 
in nivelul culturii sarorilor ei maior»*, — 
in dorinţa aceasta n'am cruţat nici ed 
nici colegii mei din comitet, nici timp nici 
laboare pentru a ajunge la scopnl de a for
ma un bun repertoriu , spre a monta bine 
piesele, spre a cultiva talentele actorilor. 
ca astfel să ejnngem a stimula şi gustul 
estetic al publicului capitalei.

Cu toate acestea artiştii un se pot sus
ţine in modul cel mal modest cu partea 
oe le vine din încasări.

După tabelul de venituri şi cheltuell 
din stagiunea annlnl trecut, care ăl ală
tur pe lăugă aceasta, puteţi vedea, cu în
credinţare, domnule ministru , că artiştii 
dramatici abia, deşi am abandonat in fo
losul lor şi suma de 550 fr. ce’ml este a- 
locată prin buget ea director, nu afi pu
tut evea cel de clasa I-a decăt 254 lei pe 
lună, cei de clasa Il-a că te 189 le i, iar 
cel clasa 111-a numai cate 12 S lei, şi sper 
că veţi conveni împreună cu mine, că cu 
asemenea tratamente sitaţianea devine in- 
to’erabilă şi chiar strivitoare carierei lor. 
Anul acesta descurajarea a fost generală.

Din cele ce v'am narat pănă aci, dom
nule ministru, resnltă probă certă că re
ţetele serale, adică conţin g-in iul material 
ce aduce pudicul, pe lăugă celelalte venituri 
ce i e’ad dat prin lege, nu sunt o sorginte 
suficientă pentru societatea dramatică, şi 
singrrul mod de salvare a situaţiunii este 
de a i se da o subvenţione.

Vifi dar a vă ruga, domnule ministru 
să reflectaţi asupra acestei aituaţiunî şi 
s& avizaţi a se lua cuvenitele măsuri de 
îndreptare ; căci ar fi ceva înjositor pen- 
naţiunen romănă să nu aibă nn teatru na
ţional, demn de Capitala sa.

Primiţi, vă rog, domnule ministru asi
gurarea osebitei mele consideraţi uni.

Secretar, Vieroşeattu.

B I L A N Ţ
de veniturile fi cheltueltle sociscăţil 

dramatice a teatrului naţional pe sta
giune 1877— 1878 {1 aprilie 7877 

până la 31 mata 187S)
V e n i t u r i

Reprezentaţiile teatrului na
ţional date <le sooletatea drn-
înnUaH 85,587

sentaţiilor teatrului naţional 
Drept de autor . . . .
Cheltuie). balurilor mascate 
Apantamentele angajaţilor 
A dau se la apuntamentele nia- 

chinistulal, pictorului decorator 
şi servitorul direcţiunii peste 
suma prevăzută in budgetele 
statului de la 1 aprilie 1877 
pănă la 31 maitt 1878 . . . 3,998 50

tă r  file cuvenite societarilor.
Lei B.

1. D-na Euf. Popescu
una parte întreagă . . 3047,—
2. D. C. Dimitriade

una par'.e întreagă . . 3047,—
3. D. Mihail Pascali

nna parte intreagă . . 3047,—
4. D-na Frosa S «randi

*/t parte intreagă. . . 2279,16
5. D-ra Maria Vasi-

lescu */« part* intreagă. 2279,16
6. D-ra Ana Popescn

*4 parte intreagă. . . 2279,16
7. D-ra Ana Dănescn

*/e parte intreagă. . . 2279,16
8. D. Ioan Christ1 sen

*/« parte intreagă. . . 2279,16
9. D. Petre Vdesen *¡4.

parte intreagă............. 2279,16
10. D. Ştefan Inlian */«
parte intreagă . . , . 2279,16

11. D-ra T. Pătraşcu
iA parte intreagă . . 1535,38

12. D-ra Irina Poenarn
parte intreagă . . 1535,88

13. D. Ion Pana 'A
parte intreagă............  1535,88_________

Total. . . 113,722 92
Director general, Ion GJtica.

BIBLIOGRAFIE

lialurBe ntnsoate • .
BeudU'ttt net rămas din ve

niturile şl oheltnelit* direoţlu-
nel generale..............................

Diurna directorului ganoral

>0
18,812 00

4,083 42

Numéral de la 4 Decemvrie al 
Albinei Carpaţilor coprinde, ur
mătoarele materii:

Text: M aria, scene din viaţa con
jugală, de Iosif Popescu. —  Esilatul, 
reverie, de D. Bolintineanu. —  A f
ganistanul f i Emirul. — Mitologii 
Daco-romană: Solomonarii, de S. FI. 
Marian. — Suferinţa, poesiâ. de N. 
Baboeanu.— La ce sunt bunc  ̂plan
tele in casă, de —  Tn biserică.... 
Mit de visuri.... poesil de A. Bâr- 
seanu. — Crucea comemorativă aEli- 
s a beta“, — Memoriile unul stomach. 
— Varietăţi'. Statisticii, Modă, No
tiţe economice, Cuget&rl, Bibliografie.

Ilustraţiunl: Şir Aii Chan. — Beg. 
bosniac cu fie-sa. — Kitete, şeful 
Mpungu.

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

NB. Aceasta carte este de reco
mandat şi familielor.

Numărul de la 1 decemvrie al CONVOR
BIRILOR L1TEAARE, cuprinde urmă
toarele materii:

Scrisori ale lui Eliade Kădulesou către 
Costacbi Negruzzi ; Llpuşoeanu-Vodă, tra
gedie in cinci acte de S, Bodnărescu, ur
mare; Epoca Fanarioţilor, documente is- 
ori-ce adunate de Eudoxie Hurrauzachi, I 
Slavici; Don Padd, poem de A. Nan ui ; 
30 august 1877, poesie de G. Bengescu; 
P oet şi Epica riani; Despărţire, poesil de 
Th. Şerbănoscu ; Bibliegrafiie; Corespon
denţă.

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

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

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

Consideraţiunl asupra panenmatlre! 
copil de C. G. Nica, dr. in med. şi 
chirurg. Broşură in 55 pagine. Bucureşti. 
1878 tipogr. Thiel k  Weiss.

Preţul nn len noii.

Enrico Croce. — A« Romauta 
davanti alT Europa. Firenzs 1878. 
Broşură 8o mare 50 pagine.



T I M P U L w

Puţine sunt maladiele cari să fi suscitat 
creaţiunea a atâtor medicamente caasthmul. 
Cea mal mare parte din aceste remediurl 
mal mult séü mal puţin inactive, afi căţlut 
tntr'o uitare cu drept meritată. Acţiunea 
remarcabilă a gudronului asupra bronchelor 
şi a mucóselor tn general a provocat nu
meróse experienţe, din cari rezultă astăzi 
ca unul din cele mal bune tratamente a 
le asthmulul consistă tn întrebuinţarea Cap
sulelor lui Guyot cu gudron. In cele mal 
multe caşuri, două séü trei capsule, luate 
tn momentul fie-cărel mâncări, aduc o re
pede uşurare; trebuesce adăogat că, atunci 
când afecţiunea este deja vechiă, tra ta
mentul va trebui continuat mal mult timp. 
D’&iurea din causa repedel ameliorări ce 
simt bolnavii, rare ori ar voi să suprime 
întrebuinţarea capsulelor de gudron, Înainte 
de a fi cu totul vindecaţi. Acest mod de 
tratament costă un preţift din cele mal mo
deste, ţjtece séü sincl-spre-ţjece bani pe ji .

Pentru a fi signr de a avea adevăratele 
capsule ale lui Guyot, trebue a exige, pe 
fie-care flacon, semnătura Guyot imprimat 
tn trei culori.
' Capsulele Guyot se găsesc tn România la 
mal tóte farmaciele.

NOUA INVENflDNE

PARFÜMERIE M M  BROIENE 
£ d . p i n a u d

S&pun.........................................de IXOBA
Essenfu pentru batiste . . .  de IXOBA 
Apa de toiletta . . . . . . .  de IXOBA
Pom&dft.................................. «de IXOBA
O liu............................................ de IXOBA
Praf de ores . ......................... de IXOBA
Cosmetic . . . . . . . . . .  de IXOBA
37y Boulevard de Strasbourg, 37. 
Singoral Deposit allfl AspasioY Mignot.

MAI MULTE MII DE 
S i  Æ . SD SS

sunt de vânŞare. A se adresa la Tip. 
Thiel & Weiss, Palatul „Dacia.“

INJECTION • I •

ill
higienică, infailibilă 
preservativă. Singu
ră vindecatóre fără 
a-i adauga nimic. Să

gă geste în tó t^a rm ác íííed ín  Univers şi la Paris la JULE3 FERRÉ, farmacist 
No. 120 Strada Richelieu, snccessor a luí Bron; la BncurescI la d-nn I. W. 
ZuRNER, farmacist.

îicctrf;

CAPSULE GRIMAULT & C

M ATICO
G R I M A U L T  & » ,  P h a r m a c i g t i  

8, HUE VIVIENNE, PARIS

Resultatü infailliblù in tratamentulù Gonorrhoe, 
fără a osteni stomachulù dupe cumü facü tóte 
Capsulele ou copahu liquido.

Deposita tn principalele PharmaciT.
un m n ht

F SIEOPU s, VINU dE DÜSART
CU LACTO-PHOSPHATU DK CALCK

Acette preparafiunt tunlù sin gurile care aü servitù Medicllorû Spitalelorù din Paria
rietifilorù reconatituitore 
Lacto-Phosphatulul de calce.

pentru constatarea proprietHilorù reconatituitore 
Anli-anemice şi dig estice a-te t a i  Bj tap ’ * * m

E L L E
C o p iilo r  "i p a l i  jí  ;
R a c h l t l c i lo rü  ;
F e te lo rú  t i ñ e r e  cero se ditvollá; 
F e m e il lo rú  d d l o a t e  ;
D o ic i  lo r ü ,  p e n tru  fa v o r i sarea f i  im b o - 

gá)irea laptelui ;
-  Con v a le a c e n illo rö  ;
I B ă trâ n i lo rd  s lă b iţi  ;

O O N  VI N E :
in  M ala d iile  de pep tO ; 
in  D ig es tin n lle  lab o rio ase  $ 
in I n a p e te n c iâ ;
in tOte m a lad iile  care se traducă prin 

S lăb ic iune  yi P e rd e ro a  forjelorti ; 
in F r a c tu r i  pentru reconstituirea 6s- 

selorQ; r
in  C lcatrls& ilnnea R inilorQ  ;

DKPMITULÜ g b ie i a l O : Cassa O R T M A U L T  e t C M, 8, ru e  V iv ie n n e , P a r is  | 
In străinătate i n  principalele Pharmaciï.

A eşit de sub tipar:

CALENDARUL
P E  .A.ISTTTH i 1 8 7 9

cu o mulţime de ilustraţii
PR EŢU L 5 0  BANI

De vânzare la Tipografia Thiel & Weiss şi la toţi debi
tând de (Jiare atât în capitalâ cât şi în t6te districtele.

Institution Française et Italienne
Dirigée par MESDAMES M A Z Z A N T IN I

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

70—71, ont fondé à Florence en 1873 une Institution Française et Ita
lienne qui jouit de l’estime générale, et où les jeunes filles reçoivent 
nne instruction anssi solide que brllante. Les directrices étant munie 
du diplôme supérieur et secondées par des professeurs distingués.

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

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

M0V Des renseignements on peut avoir à l’imprimerie Thiel & Weiss, 
qui ont visité l’Institution personellement et où on peut voi le pros
pectus détaillé.

La administraţia ^iarulnl > Resboinl* 
sflă de vSndsre :

D I C Ţ I O N A R I U L

LIMBEI ROMÂNE
G L O S  A .  R  I  T J .

Dup& Însărcinarea datft tiê

Societatea Academică Română
de

A. T. LAURIAN şi I. C. MASSIMU
48 FASCICULE.

Ou preşul de Leï noï 60 in loc de 72.
Administraţia.

a a fi

H A N  T Ă T A R U L
Un volum in 8°, preţul 2 lei noi.

Lecţiunî de Dans

Bibliotheca poporului român 
C O L E C T I U N -!

de

P O E S I I  V E C H I
Volumul I , Conţine 216 feţe. 

B A N I  50 E X E M P L A R I U L  
De vêndare la tóte Librăriele din ţâră.

CUSOTÁRESE
se caută. Á se adresa la administraţia 

acestui jurnal.

Deposite la Bucuresc' la d-nil Ovessa, 
Rissdörfer, Bruss, Schmettan, Zurner, Dim- 
bovicl.

A L M A N A H
AMERICAN

sistem nou

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

Librăria Socec & Comp.

MAGASINUL DE LINGERIE
din

V I E N  A
Calea Victoriei (Mogoşol), Palatul „Dacia“ 

a doua pr&v&lie de la coital Lipscani

Desfacere Totală
de

d í  C B  O
Plapăml fine de Itnă de oae

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

cut era 28 franci.
Cumpărători de cel puţin 10 bucăţi vor 

avea un rabat de 5 la sută.

MB! o>v. igfPŢ,

In librăria Socec & Comp.
spre vSnŞare•

1 1  a <1 u  B u z e s c u

Sub-semuutul are onóre a se recomanda 
Oonr. Public că dă lecţiuni în case parti
culare, precum şi la Domiciliul meii Hotel 
Fieschi, camera No. 39, cu o metodă fórte 
lesniciósl. Se primesc deosebit persóne.

M. C. Sehamagyy
Profesor de dans.

Maga8inul de lingerie din Viena
Calea Victoriei (Mogoşol), Palatal .Dacia* a 

doua prăvălie de Ia colţul Lipscani.
(880 -  8)

o pereche 
case ou 

locul lor, 
situate în 

Strada
Romană No. 63 bis, Suburbia Preoupeţl- 
NoI. Doritorii de ale cumpăra se pot adresa 
la proprietarul lor oe locnesoe întrâusele.

MAGASINUL DE LINGURI E DIN VIENA
Calea Victoriei (M ogofM ), Palatul .Dacia* (a doua prăvălie ie  la coiful Lipscaniet.)

DESFACERE TOTALĂ.
cu mare scădere de preciu

tiu caisa iramalirei celei mari ale marîorilor.
Cele mal nnol şi cele mal moderne

de orî-ce calitate şi mărime, batiste franceeede lind, batiste brodate şi de den- 
tele, batiste colorate etc. etc.

6ÜLIBI SI liXCflITE PENTRU BâBBATI SI DAME
de orî-ce fason modern, de orî-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichus de dentele 

CoRSETTE DE FRANCIA ŞI Ge RMMANIA, R oBES DE CHAMBRES,
D e m ie -C a po ts , L o n g - S h a w l s , Ş a lu r i d e  Ca c h e m ir  n eg ru .

Zestre complete de 800 fr. până la 5000 fr.
Orî-ce comandă tn ramurile lingeriei şi broderiei se prim es ce şi se va 

esecuta prompt In atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURINT FICSAT
Foste de flanelă francesă dif. col, a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lână
Flanele de bombac 1.50, 3.75, 5, 7.
Flanele de lönä 5, 6, 8, 12.
Brobóde de lână fină franci 3.50. 5, 7.50, 9.50.
Plapumă de lână curată 18 pănă la 45 fr.
Hăinnţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnrn dame, de flanelă a fr. 8 50, 14, 28, 38.
Oamisóne de piqnet de érnâ a fr. 4.50, 6.50, 8.5Ö.
Pantaloni de piqnet de érnâ a fr. 4. 6, 8.25.
Faste de piqnet de érnâ a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentru dame, de flanela francesă a fr. 32, 41, 68 şi
Mantale de plóie de lână fină a fr. 30, 38, 48, 65.
Cămăşi b ărb ă te sc l, de Chiffon simple a fr. 5, 6 şi 7.
Cămăşi bărbătescT, cu pept, gulere şi mánchete de Olandă (şi f&ră 

gulere) a fr. 7, 8, 9.50.
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi 15.
Cămăşi de Oxford EnglesescI color, garantate a fr. 4, 6. 8.50. 
Cămăşi pentro dame, de Chiffon cn garnituri şi brodărie a fr. 4 
Cămăşi pentru dame, de 
0 7.50. 8.50, şi 10.50.

6, 7.50.
Olandă simple şi cn broderie a fr. 5.50

Cămăşi pentru dame de l-landă cu 
fr. 12, 15, 18, 23.

broderii séo cu dantelă fină.

Cămăşi de nópte de dame séü de bărbaţi a fr. 5, 7, 9, 11  ş j  17. 
Camisóne simple garnisite a fr. 3.50. 4.50 şi 5.50.
Oamisóne cu broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9.
Camisâne cu broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.50, 11,14 şi 17. 
Pantaloni pentrn dame, simple şi garnisiţi a fr. 3. 4, 4.50, şi 5.
Pantaloni pentru dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9.
Pantaloni pentrn dame, de Olandă fină cu broderie eéfi dentele a fr. 

7.50, 8.50, 10.50, şi 12.
Fuste de Costnme cu plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Fuste Costume cu broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9 ,1 1.50. 10. 
Fuste cn şlep cu plise, cu broderie şi cu dentele a fr. 8.50, 11,15, 18.26.
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.

Gulere bărbătescl calitate bună tn 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Mánchete calitatea I-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.____
6 Gulere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7 50.

Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50.
Batiste de linó adevârată cu tivul lat a fr. 7.50, 
Batiste de lind cn litere brodate fin a fr. 15, 18 5

9.50 şi 14.
I *J‘I

6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4._______ ____ ______
6 Batiste colorate tivite, calitate solida a fr. 3, 4 şi 5.50.
6 Batiste de Olandă, tivite şi cu margini colorate a fr. 5, 7 şi 9. 
Feţe de mese de Olandă albe de 6 persóne a fr. 5 50, 7 ş.şp
Feţe de mese de Olandă albe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34 
Feţe de mese de Olanda albe de 18 persóne a fr. ÎT, 28, 36, 48" 56.
Feţe de mese de Olandă damast 24 persóne a fr. 33, 64, 69, 75
6 Şervete de masă albe de aţă a fr.,5, 6, 7 şi 8.50.
6 Şervete de Olandă damast a fr. 7.50, 9, 11 şi 15.
6 Şervete de ceaitt a fr. 2.50, 4 şi 5.50.
6 Prosópe de aţă curată a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10 50.
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.
1 Bucată de pânză de casă 36 coţi & fr. 16, 18, 24.
1 Bucată de Olandă Rumburg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 
1 Bucată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.______

90

1 Bucată de Olandă de Bumbarg 3 coţi de lat, 31 coţi de lung 
a fr. 85, 48 şi 63. ___________

p r e o u  i m :
Fuste, Capóte şi Costnmnrl de flanelă, Camisóne, Ciorapi, Giletee, 
Brobóde, de lână şi de bumbac, Plapăml de flanelă, Camisóne, Pantaloni 
şi foste de Piquet de órmt, Hăinuţe de copil, mantale de pióle de flanelă.

L IM E M E  PENTRU BĂRBAŢI, DAME Ş I COPII
Alegerea cea mal bogată |i  mare pentru tóte olaaela Societăţii

OLANDA, CH1FF0N şi MADAPOLAM
in tdte lăţimile, in bucăţi Întregi |i  jumătăţi, provenind din fabricele cele mal renu

mite de Boemia (Bumburg), Belgia, Olanda, Francia gi Englitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PROSÓPE ŞI BATISTE

1 Bucată de Chiffon franţusesc de 80 coţi a fr- 14, 17, 23.
1 Bncatâ de percail franţusesc de 46 coţi a fr. 28, 28, 34 şi 42. 
1 Bucată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 83.
Mal multe de 1000 coti resturi de pfinzi, Chitan, Oxford şl Pichet In cupfine de 5, 6, 8,10 şl IS 
80(1, se vinde mai ales fórte eftin, iraâ numai pină oănd se va tflrşl depotitul acestora.

Magnsinul de lingerie din Viena
Olden V ictorul, Palatul »Dncin1, (> d»u» prii alie do Ia colţn1 Iiip«onniei)

1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4.50.

Tipografia Thiel A Weiss, Palatal, .Dacia*


