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B i u r o u l  R o d a o ţ i e l  şi  A d m i n i s t r a ţ i e i :  P a l a t u l  ‘ D a c i a , .

A T T T J l s r O X T T I lT i  . i  
prnm *te In s tră in ă ta te  : La D-nil Haaeen* 

ttein A  Vogler In V ienne Walfitchgas«^ loO, 
A. Ojtpdik ln Vienna, Stubenbastei 2; RudolJ 
M oite  in V ienna, SeilerstA tta 2 : Philipp  
Löb in Vienna, Eichenbacbgaste i l s  X«. Lang  
A Comp, ln P e ş ta , Hava+La/fUe A  Comp. 
ln Paris, 0 /  Adam  2, Carrefour de la Crois* 
Bouge 2, Paris; Grain A  Comp. Rue Dronot 2 l’a* 
rii j  Kug.Miooud, 139—140, r le e t S tree t iondon

Scrisori nefrancate nu se primesc.

Artioolele nepublicate se ro r arde.

Un număr In Districte 15 bani.

■I de B ncnreso l, 19 decembre. 
[SBurale . . . . . .  100 99*|*

pom eniale . . . .  102'/a 102*|g
funciar ru ra l . . OS1!. 02

urban . . 80 —
p m unicipal al Capii. 99 —

P e n s i i .........................188 —
........................................................*00 —

... ....................................................  88  —
nunioipal ou prem ii — —
Romănă.............. — —

luni . . . . . .  99 60 —
. . 25 15 —

122»|, —

C oreul de V iena, 28 decembre 
R enta ungar& In au r . . . .  84 45 
Bonuri :e tesan r ung , Ie rn ii .  114 80 

.  » » II  » 74
îm p ru m u tu l auatr, In h&rtie . o l 75 

> .  > a r g i n t . 62 90
R enta austriacă  In au r . . .  73 —
Loee din 1866 ...............................  118 80
A cţiunile b&ncel naţionale . 782 — 

.  ,  auatr. de c r e d i t . 221 20
.  » ungare » 213 75

A r g in t ..............................................100 —
D u c a t u l ........................................  5 59
Napoleonul ..........................  9 85
100 m&rol germ ane . . . . .  57 85

C ursul de B erlin , 29 decembre 
Acţiunile C&ilor ferate rom&ne. 82 60 
O bligaţiunile rom&ne 80/ .  . . 81 90 
Priorit&ţile O. fer. rom. 8°/» 84 26 
îm prum utul Oppenheim . . . 102 95 
Napoleonul . . . . . . . .  16 16
Viena, term en lung . . . . .  — —
Pari« ,  scurt . . . .  80 90

Calendarul p iei 
Merourl, 20 Decembre.
Patronal a i le l : M artirul Iguatie. 
Bda&ritul so are lu i: 7 ore 36 min. 
Apusul soarelu i: 4 ore 33 min. 
Pasele Io n e l: U ltim -quart.

3?H.EC
B nenreecl —Suceava 

B ncuresel. . . .  8.15 n 10.— d
P lo e s c l ................... 9.50 n 12.00 o
B r ă i l a ....................1.53 n 5.46 J  7.15 d
Tecuci ö . . . .  .  4.88 n 11. 0 a
R o m a n ................... 9.06 d 4.45 9
Şuoeava,sosire . .12.08 9 9.66 n

Beenreee—VereloroTB
B u o u re so l..........................7.40 d 10,40 d
P i t e ş t i ............................10.13 d 8 . - 4
S latina . . . . . .  . 13.81 9 8.80 n
Craiova . . . .  • . . 2.30 4 8.15 4
Vêroiorova, sosire .  . 8. — n 6. n

SA 1 E A  T B E N U B I L O R
S noeara—o  ucu rosei

6.11 d 
8.45 4

6.46 d 
13.80 d 
6.10 4 
8.10 n

Suceava . . . .  6
R o m an .............. 8.
T e c u c i ........12.30 n
B ră ila . . . . . 3.08 n
Ploescl........... 7.12 d
Bucuresol sosire 8.30 9

V erciorora — Bncuresel
V ercio rova.......................... 11.26
Craiova . . . . . . .  3 .—
S la tin a . .................................. 4.45
P i t e j t t ..................................... 7.08
Buouresol, sosire . . . .  9.20 j

8 .6 8  1 
2.46 < 
4.80 <

B nenrescl— G iurgln
Bncuresel.................................8.16 d 6.05 4
Giurgiu, so sire ..................11.85 9 7.05 u

G lnrglo—B ueureecl
G iu rg iu ................................... 9.05 d 4.55 4
Bucuretel, sosire . . . .  11.06 4 6.55 n

G alaţi—B arb e ţi 

BarbojI, sosire
G a la ţ i .................... 1.20 n 826  4 7.80 n

1.55 n 9.— 4 8.05 n
BarbojI—Gala|l

B ărb o şi..................2.55 n 6.25 n 7 26n
G alaţi, sosire . . .  3.30 a 7— n. 8.—n

mii abonaţi a căro r ab o n a
re esp iră  la  finele an n lu l. 

nu ru g a ţi a re lno i de tin ip a - 
iiab o n am en te le  d-lor sp re  a 
tfju feri o în tre ru p ere  in  t r i -  

irea (Harului.
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A L E  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)

■icinl dela 30 decemvrie, 4 ore seara.

Alexandria, 30 decembre, 

s’a deschis Camera egipteana.
Londra, 80 decemvrie, 

oţierile pentru tratatul d e  pace cn 
lietannl, s ’a ii început la E m l.ib a d  cn 
i-Hvn, fini Emirului, 
ieralnl Roberts a declarat cS semin- 

a lin valea Cornm de acnm înainte 
Mc Engliterel.

Roma, 30 decembre.

rnl »Reforma* susţine că contele 
care a plecat la Constantinopol prin 

, ar fi însărcinat cn o misie pe lângă 
n an i anstrino in privinţa desvoltării 

nare a cestiei orientului. Contele Corti 
la  să asigure pe Austria contra unor 
jee scopuri ale politicei italiene la 

b  mntinopot.
31 Decembre 9 ore d im ineaţa,

Viena, 30 decembrie, 

v e s te ş te  din Constantinopol cătră 
ipondenţa Politică* : 

c a r t a  a  r e n u n ţ a t  s ă  trimeaţă pe 
ia yt-paşa la Paris in calitate de amba- 
» ;.*

Constantinopol, 30 decemvrie, 

nisilinl miniştrilor a hotărit ieri să 
•el gă cn desăvărşire din circ îlaţie hăr- 

onedă numită »cairaea*.
C ălcată 80 decemvrie, 

loială. — Hanul din Kelat a rostit 
ţa de a se nni cn englejiî.

Belgrad, 80 decembre, 

icială. — KaragheorghevicI este acn- 
şa le crimă de ¡nalta trădare pentru 

at in potriva vieţii prinţului Milan, 
na noembrie 1877.

la

B U C U R EŞTI
-Marţi, 1 0  (3 1 ) decembre.

rganele de publicitate ale tutu 
partidelor safi grupurilor poli* 

sil, fac a suma zilnic in polemi
ce . lor „principiile liberale*, moderate 
a nemoderate, de cari se cârmuieac 

a programă teoretică, ca măr* 
kt^irl de credinţă, asemenea de- 

nţiunl ne sunt foarte indiferente 
n parte-ne acordăm bucnros ver

nil facultatea de a întrebuinţa acest 
le iicios mijloc de popularizare, re* 
z< rându-ne numai fireşte dreptu 

n arăta la vremea cuvenită, prin 
Ic ca esperienţel, pţjn autoritatea 
‘fi şelor săvârşite, sinceritatea acelor 
ţi iestaţiunl.

•ănd insă acel liberalism se re* 
vi diefi, ca să zicem a ia , ca o de* 

» de resboifi, atunH cănd este 
a de a ne ataca fe  noi conser 

"ţ>ril opozanţi, orgamfo ce are onoa

rea d» al reprezintă are de datorie 
să ridice g lasu l, aşezând pe fiecare 
la locul săfi, şi arătând lucrurile in 
adevărata lor lumină.

R e a c ţ in n e ! R e a c ţio n a r i! Iată 
cuvintele magice ce trebue să ne 
spnlbere in ochii ţârii; iată acuza
rea, pururea reinoitâ, pe care, deşi 
s*a discutat de atâtea ori de n*î, 
nu ne vom obosi de a’l arăta ade
vărata valoare, adică deşertăciunea.

Noi declarăm, şi această din toată 
puterea convicţiuni! noastre, că sun* 
tem liberali in toată întinderea cu
vântului şi in tot adevărul şăjfi.

Toate libertăţile inscrise in Con
stituţia noastră le iubim şi le spri
jinim ; departe de a urmări restur- 
narea lor, le am apăra, din contra, 
in potriva acelor ce ar voi să se a- 
tingă de ele. Ni s'a imputat că am 
vorbit in ziarul nostru de modifica
rea legel electorale. Insă am fâcut’o 
nu pentru a răpi safi a restringe 
drepturile alegătorilor, ci tocmai 
pentru a ne întoarce la spiritul Con
stituţiei ce este strîmbat, şi pentru 
a garanta pe cât se poate mal mult 
libertatea alegerilor.

Noi, iniţiatorii şi propagatori! ace
lor libertăţi de a căror desvoltare 
ne bucurăm astăzi, n'ayem nimic 
de căutat inapol. In ţara noastră 
nu există Legitimişti, nici Orleanişti, 
saă Imperialişti saă Clericali; nu 
avem o nobleţă nici privilegiurl de 
reconstituit. De asemenea nu avem 
republică de resturnat nici monarhie 
de restabilit. Posedăm din fericire 
o constituţiune şi o dinastie la care 
ţinem.

Aceia ce nu voim, este sufragiul 
universal, sunt aspiraţiunile repu
blicane, despotismul şi opresiunea 
prin mulţimea, radicalismul şi de
magogia .

Este incapacitatea erigiatâ in 
titlu de merit, prostia şi neştiinţa 
brevetate ca titluri de recoman
dare.

Ceia ce combatem este impresu- 
rarea prerogativelor puterii execu
tive de către Camere, cari nu mal 
Bunt supuse nici unul control mal 
presus de dânsele, şi in genere im- 
presurarea atribuţiunilor reciproce 
ale puterilor statului, precum sunt 
stabilite de constituţie;

Este violarea legii fundamentale 
prin înţelegeri, după conveninţele 
momentului, intre miniştrii şi re
prezentanţii din Adunări, anulând 
astfel respunderea miniştrilor, fu
rişaţi tiptil Ia  dosul corpurilor le
giuitoare.

Respingem incercârile de a reduce 
rolul inalt al Suveranului la acel al 
unui Preşedinte vremelnic de republi
că, mărginit la aubsemn&rea şi sanc
ţionarea decretelor; respingem for

ma republicană, şi manţinând nea
tinse toate prerogativele şi toate 
mărginirile constituţionale ale pu
terii Domnului, cerem totodată cea 
mal deplină şi cea mal largă întrebu
inţare a dreptuluf suveran de veto, 
atunci mal ales când miniştri şi Ca
mere, in înţelegere, califi Constituţia.

In rezumat respingerea a tot ce 
este republică, mal mult saă mal pu
ţin deghizată, şi conservare a Con
stituţiei cu monarhia constituţională 
ce avem. eatâ statornicele noastre 
principii.

Dacă acei ce zilnic proclamă l i 
beralismul lor, aii principii mai li
berale decât aceste^ atunci recunoa
ştem că suntem remaşi inapii, dar 
tot odată cată să mărturisim că, de 
câte ori se vor face încercări de a 
păşi peste limitele libertăţilor şi aşe- 
zemintelor noastre constituţionale, 
noi ne vom face reac ţionari. in 
adevăratul şi bine făcătorul inţeleâ 
al cuvântului.

R E V IST A  Z IA R E L O R

Citim in „Steaoa României* din 
laşi ;

Astăzi ca şi in trecut să face de 
unii oameni mult uz şi abuz de cu
vintele de democraţie, libertate, ro
mânism, ect., fiind că aceste cuvinte 
aruncate cn o voce sentenţioasă in- 
tr’o adunare populară saă intr’o în
trunire electorală, afi darul magic 
de a face să vibreze coarda senti
mentelor naţionale in inima popo
rului, care mal in totd’auna, spre 
nenorocirea lui, a judecat pe oameni 
după cuvintele iar nu după faptele 
lor.

Sincer şi generos poporul român 
na poate sâ'i treacă măcar prin min
te că nn om, ce se numeşte pe sine 
cetăţean virtuos, mare patriot, a- 
prins liberal, apărător înverşunat a 
drepturilor şi a libertăţilor publice, 
ar fi capabil vre-o dată sâ’i inşele 
buna credinţă, sâ’l orbească şi să facă 
din el un instrument supus, numai 
prin faptul că acel om îşi însuşeşte 
pentru dânsul toate aceste calităţi, 
cn toate că inima Iul nutreşte sen
timente cu totul opuse.

Dumnezeii fiind singur in stare a 
şti cea-ce se petrece in cele mal as
cunse îndoituri a sufletului omenesc, 
noi simpli muritori, nu putem, nu 
ne este dat de a pătrunde acest mi
ster. Noi trebue să judecăm oamenii 
după faptele lor, căci după fapte 
numai se poate cunoaşte dacă omul 
de care vorbirăm mal sus este in 
adevăr ceia ce pretinde a fi. Sunt 
in adevăr faptele acestui om libe
rale, patriotice, naţionale ? Atunci 
el este demn de stima şi de respec
tul poporului, căci principiile şi sen
timentele ce a afişat sunt in acord 
cu faptele, sunt traduse in realitate. 
Şi in acest caz ni mânii nu'i este er- 
tat de a avea măcar o umbră de 
bănuială asupra sincerităţii sa le . 
Este el din contra, un om a cărui

j fapte sunt in contrazicere vădită < u 
¡principiile ce ş’a însuşit; inima lui 
'ascunde alte sentimente decât acele 
î ce a trimbiţat? Atunci el este un 
; falş, şi ori-ce om de bine este da
tor de a-i smulge vălul de ipocrisie 

. sub care ’şi ascunde adevărata lui 
faţă, masca cu care ’şi acopere pe- 

j riculoasele lui tendinţi, care sunt 
de a înşela nedemn societatea in 
care trăieşte, speculând asupra cre
dulităţii acelor inşelnţi.

Aceşti oameni, nu puţini la număr, 
sunt cu atât mal periculoşi cu cât 
o mare parte din lumea ce-i incun- 
giurâ se lasâ a fi sedusâ de vorbele 
lor sonore şi pretenţioase: iar râul 
ce’l fac este cu atât ma! mare cu 
cât eşind din sfera lor comună, sâ 
pun in fruntea trebilor publice, şi 
atunci numai lumea le vede adevă
rata lor faţă, le cunoaşte adevăra
tele lor scopuri.

Pentru escrochil şi escamatorl co
muni s’afi prevăzut penalităţi prin 
legi, insă pentru escamatoril poli
tici, nu s'a prevăzut nicăeri nici o 
penalitate, cu toate că râul ce ace 
şti din urmă fac societâţel este de 
necomparat cu acelor dintâi. Est 
o mare crimă, credem noi, de a in 
şela buna credinţă a unui popor ş 
de al duce la prăpastie, la ruină 
Această crimă nu se poate pedeps 
decât inferând înaintea opiniunil pu
blice pe acei care s’afi făcut vino
vaţi de dânsa, ast fel ca acel popor, 
pe care ei l'afi înşelat fără scrupul, 
sâ cunoască pe culpabili şi să ştie 
a se păzi de dânşii.

Acel popor insă care se lăsă a fi 
din nou inşelat de cătră aceiaşi oa
meni, este nn popor rătăcit, un po
por fără conştiinţă de drepturile şi 
indatoririle lui. Libertăţile şi drep
turile unui asemine popor sunt ame
ninţate, eftei duşmanii acestor liber
tăţi şi drepturi se vor folosi de ne
dumerirea lui şi i-le vor smulge la 
cea dintâi ocazie favorabilă.

Noi nu credem insă că poporul 
român este ajuns in aceastâ cate
gorie, precum nici nu admitem câ 
in ţarâ la noi s’ar mal gâsi de a- 
cel duşmani juraţi a lib&rtâţilor pu
blice, dela a căror desvoltare, in- 
tr’un mod constant şi treptat cu 
gradul de cultură a poporului, a- 
târnă propăşirea şi fericirea naţiunel 
române.

Scoborându-ne acum din dome
niul teorielor in acel al faptelor, sâ 
căutăm puţin împrejurul nostru şi 
sâ vedem dacă toţi acel oameni, care 
afi nelepsit pe buzele lor cuvintele 
de patrie, libertate, românism, sunt 
in adevăr ceia ce pretind a fi el. 
Restrângând cercul sâ vedem dacă 
aceşti Catoni contimpurani, in care 
poseazâ cu atâta fală omanif ce com
pun grupul fracţionist din oraşul 
nostru, sunt e l , judecaţi după fap
tele iar nu după vorbele lor, ade
văraţii liberali, adevăraţii democraţi, 
adevăraţii români cu durere de inimă 
de ţarâ, cu sentimente şi aspira- 
ţiunl nobile pentru viitor)

Trebue ca cine-va sâ fi venit de 
peste Ocean şi să fi auzit numai 
vorbele şi protestările lor sforăi
toare, fără a vedea şi a auzi de

vr’una din faptele acestor oameni, 
pentru ca sâ fie ispitit a răspun.le 
afirmativ.

Cine insâ dintre acel, care i-a vă
zut in ultimele alegeri comunale se 
ma! indoeşte despre liberalismul com
paniei Anghel-Tacu-Holb in-Gheor- 
ghian ?

Care este omul onest şi nepărti
nitor care să’l fi văzut practicând 
principiul libertâţel alegerilor, aşa 
după cum el ’i înţeleg, şi sâ nu fi 
rămas pl n de desgust de ceea ce 
libertatea însemnează in gura frac- 
ţionistâ, văzând toate manoperile , 
toate presiunile şi ingerenţ<de ce afi 
întrebuinţat pentru a lovi in drep
tul de suveranitate a poporului, fal- 
sificănl prin ingerenţâ şi presiune 
voinţa ?

Acel care cunoaşte de aproipe pe 
aceşti oameni atât din prezent cât 
şi din trecut, acel care a avut oca- 
ziunea /ie a vedea pe aceşti prie
tini şi apărători at poporului cum 
exploatează pe nenorociţii săteni de 
pe moşiile chilipergite dela S ta t, 
acela va şti sâ spue ceea ce inţeleg 
dd. fracţioniştl prin cuvântul de- 
mo raţie cu care se fălesc atât de 
mult. ,

Acel ce-a avut prilej de a-f ve
dea contribuind la opera de alinare 
a suferinţelor ostaşilor, apărători ar 
ţârei, la ’ cumpărare de arme şi la 
alte fapte caritabile şi naţionale, 
acela va şti ce însemnează românis
mul şi patriotismul in gura acestei 
secte.

Şi dacă al curaj nl de a le spune 
câ sunt falşi liberali falşi democraţi 
şi rât patrioţi, strigă cât Ie i-a gura 
câ eşti reacţionar, vândut streini
lor, trădător intereselor patriei.

Poate sâ existe patrioţi mal sin
ceri decât dd. TâculeştI; democraţi 
mari şi mal oinstiţl decât dd. Hol- 
ban şi Anghel; administratori mal 
oneşti şi mal capabili: decât (>'d. 
Gheorghiean şi Iorgu Iorga ? 0 !  nu 
de o mie de ori nu. El sunt totul, 
iar toţi acel ce nu împărtăşesc ide
ile lor strimte şi exclusiviste, acel 
care strigâ contra sistemului lor vi
cios şi contra trebuşoarelor ce fac 
prin exploatarea calităţii lor de 
mari liberali şi mari democraţi, a- 
ceia sunt nişte turpitudini, nişte fii 
vitregi şi periculoşi al ţârei,

Dar credem că lumină se va face 
incetul cu incetul după cum a şi 
nceput, şi lumea va şti să deose

bească cine dintre d-lor şi noY sunt 
slşil liberali care afi luat acest ti- 
u numai pentru a exploata opi- 

niunea publică.

ŢERâNUL ROMÂN.

Abia poate fi vre un alt sentiment 
omenesc atât de jicnitor ca şi acela, 
cei ne coprinde când auzim pe un 
om vorbind cu o.xre-care zel şl in 
lipsă de cunoştinţă de causâ despre 
un lucru, asupra căruia hol ânsine 
suntem lămuriţi. Prostia din naştere, 
fiind un lucru neapărat, nn il jig
neşte pe acela, care o găseşte la al
toi ; cel mal prost om insă, dându-ş! 
cuvenita silinţă, poate sâ şl ago-
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nisească foarte multe cunoştinţe, earâ 
ilarii du şi le-a agonisit, poate să 
tacă : pentru aceea sentimentul ce 
te cuprinde, cănd auzi pe cine vs 
vorbind in lipsă de cunoştinţă de causă 
e atât de nesuferit. Nimeni nu e da
tor a şti anumite cunoştinţe ; de a 
cea insă tot omul e dator a nu voi 
să inveţe pe alţii ceea ce nu ştie el 
ănsuşf.

Şi e peste putinţă să stal faţă 
la vre-o şedinţă a vre-unul corp le
giuitor romănesc şi hă asculţi cinci 
oratori de a rândul farâ-ca intre a- 
ceşti cinci să ţi se pomenească u 
nul, ce te gratifică cu acrsfc senti
ment. Tocmai in ţara noastră unde 
prostia din uaştere e foarte rară, 
tot al trei-lea om are slăbiciunea 
de a vorbi despre nişte lucruri, asu
pra cărora nu este lămurit.

Nici odată insă această slăbiciune 
nu se dă atăt de ades pe faţă ca 
atunci, cănd e vorbă de soarta .ţă 
ranului..

Societatea română e dintre toate 
societăţile, ce ne sunt cunoscute, 
cea mal ingrijatâ de bunul traifi al 
plugarului. Atât in România, cât şi 
la românii din impSrăţ a Hasburgicâ 
„tpopor* opincă, ori ţărani sunt cu
vinte de efect, care apasă cumpăna 
in partea celor ce le rostesc.

Ori cât de mare ar fi prăpastia 
pe care o zice cine-va, ea trece drept 
o idee mare şi bine făcătoare, în
dată ce o ştim înfăţişa ca pe un 
lucru isvorit din iubirea către .po
por.* Noi, âşti-lalţî, care din întâm
plare nu suntem ţeranT, şi nu purtăm 
opinci, noi par râ nici nu am face 
parte din acel .popor* atăt de mult 
iubit, par’că nu am avea alt inţeles 
şi altă ehiemare de căt a ne fră
mânta intre noi, ca să aflăm căile 
către fericirea, poporului.

La românii din împărăţia Hab- 
sburgilor această iubire are un in
ţeles firesc: este iubirea ce omul da- 
toreşte acelora, care l’aft zemislit. 
In Ardeal, in Bucovina, in 'fara Un
gurească şi in Banatul Timişoril 
aproape toţi aceia cari vorbesc 
scrib despre trebile publice, sunt 
eşiţl] din .popor* sunt fii ori nepoţi 
de ţărani, şi aşa e un lucru firesc 
se ţie la matca din care att eşit.

In România lipseşte această legă
tură firească, şi totu-şl indatâ că e 
vorba de ţărani, fie-care dintre res
pectivii legiuitori grăbeşte să aducă 
partea sa de iubire şi de înţelep
ciune intre folosul .sărmanului mun
citor.“ Trebue deci, ca, in lipsă de 
legături de sânge, să fie nişte con
vingeri, din care isvoreşte această 
iubire câtrâ .opincă.*

Înainte de toate am dori să ştim ; 
care sut aceste convingeri ?

Am auzit adese-orl vorbind pre 
bărbaţii noştri politici despre .po
por:* nici o dată nu am isbutit insă 
a ne lămuri asupra cuvintelor, pen-

il iubesc pe ţăran atâttru care 
de mult.

Despre vederile .conservatorilor* 
nu poate fi vorba, fiind-câ ei sunt 
cunoscuţi ca nişte .vrăjmaşi neîm
păcaţi* al .poporului;* e insă vorba 
de acel ,naţ onall liber dl,* care şi aii 
mistuit intreaga viaţă muncind pen
tru .fericirea poporului* şi care nu 
pot înşira zece cuvinte fără ca sâ-şl 
dea pe faţă iubirea neapărată. Şi 
nu punem in vederea cititorilul nu
mai ceia ce au zis ori scris câpă- 
teniile partidului .naţional-liberal*, 
d nil 0. A. Rosetti şi I. Brâtiauu: 
căci d-1 C. A. Rosetti e ştiut ca un 
om, care ţine să fie mal mult harlifl 
de cât adevărat in discursurile sale, 
eară d-1 I. Brâtianu este unul din
tre oamenii lipsiţi de idei lămurite 
şi statornice. Punem insă in vede
rea cititorilor totalitatea manifesta- 
ţiunilor acestui partid, şi ’1 între
băm, dacă vr’o dată această tota
litate de manifestaţiuni i-afâcut im
presia unul lucru din care se poate 
lămuri asupra cuvintelor, pentru 
care trebue să-l iubim pe .ţeran*.

Rostit de aceşti oameni, cuvântul 
,ţăran* aproape tot dea una ne face 
mpresia lui din algebră. Trecem cu 

vederea, că de câte-orl ’şl ab dat 
silinţă să 'I facă vre un bine ace-s 
tul .ţăran,* tot dea-una l’ab zăpăcit 
şi jicnit in desvoltarea lui firească, 
şi nu stăruim de cât asupra între
bării : dacă vre o dată partidul .na- 
ţionla-liberal,* ca .espresie a popo
rului,* a isbutit să ne arate destul 
de lămurit vederile sale despre po- 
siţia şi chemarea ţăranului in so
cietatea română ?

Mult timp eram la îndoială asu
pra răspunsului, ce ar trebui să ne 
dăm la această întrebare. D-1 C. A. 
Rosetti a dat insă partidului sâb o- 
casie spre a-şl da, in sfirşit, pe faţă 
competenţa in materie rurală, şi 
aşa îndoiala nu poate să mal aibă loc,

Se întâmplă anume, că o mulţime 
de .ţărani împroprietăriţi* vând pă
mânturile, pe care in timp de trei
zeci ani număraţi de la actul îm
proprietăririi nu sunt in drept de 
a le vindre

Aceasta e o mare nenorocire, fi
ind-câ o mulţime de ţărani ajung a 
6 nişte oameni fără de câpâtăib.

Nenorocirea insă nu e aceea, că 
ţeranil şi-ab vânduţ pământurile şi 
nu le mal ab: nenorocirea e, că po- 
pulaţiunea rurală a ajbns in o stare, 
in care foate mulţi ţeraul sunt dis
puşi ort de poate ¿chiar siliţi a s<* 
lipsi de darul ce li s’a făcut la a- 
nul 1864.

E mare nenorocirea aceasta dar 
nu e cea mal mare; cea mal mare 
nenorocire e aceea, că este cu pu
tinţă in ţara aceasta o cameră şi 
un guvern, care cred, că râul a- 
cesta se poate lecui prin flecuşorul 
de lege, ce s’a .votat* in cu

rând. Oamenii aceştia cred dragă 
Doamne! — că păcătoşii de ţâ- 

 ̂răni nu şi aii vândut pământurile 
’ de căt, aşa — din întâmplare, şi că 
indatâ ce le vor înapoia pămăntu- 

| rile vândute şi vor inăspri legea de 
la 1864, toate vor fi bune şi fru- 

1 moaşe. Dar, la urma urmelor, el nn 
f fac ninic, de oare-ce legea de la 1864 
¡opreşte odată vânzarea pâmănturi- 
! lor date foştilor clâcaşl, şi daca a- 
I ceastă oprealâ nu a folosit nimic, 
J nici de aici inainte folosul el nu are 
J să fie prea mare. Sunt im prejurârl 
j positive şi nevoi neapărate, sunt ca- 
] lamitaţf devenite oare-cum organice 
I in viaţa noastră rurală, care 1 silesc 
pe ţeran se vânzâ chi ir şi ceea ce 
nu e in drept de a vinde: dacă nu 
se vor lua din vreme măsuri pentru 
înlăturarea acestor calamităţi, oprâla 
nu va fi de nici un folos, filind că 
ţeranul e destul de inteligent spre 
a găsi „form a*  in care se desface de 
proprietatea, ce după legile econo
mice nu i se mal cuvine.

Nu e destul insă, că guvernul şi 
Camera au crezut, că pot inlătura 
un râb înrădăcinat prin tr’un fleac 
de lege, ci ab mal făcut legea a- 
ceasta cu *htăta lipsă de pricepere, 
incăt Senatul nici n’a putut să o iea 
drept basă a diseuţiunilor sale in 
această materie, ci a trebuit să-şi 
croiască un nob proiect de lege.

Acest nob şi mal serios proiect 
de lege s’a desbâtut in şedinţa de 
la 16 Decemvrie a Senatului.

Nici astă-dată omul lămurit asu
pra cestiunil nu a putut insă as
culta pe cel cinci oratori fără de a 
fi gratificat cu acest sentiment jig
nitor, de care era vorba mal sus.

Fără indoială senatul a dat do
vadă despre o mal deplină înţele
gere a lucrului de care e vorba; in 
curgerea desbaterei s’a ivit inse o 
cestiune, care ne-a încredinţat, că 
buuul simţ al vieţii rurale lipseşte 
chiar şi in senat şi că legiuitorii de 
la 1864 aveab acest .bun simţ.* 

Era vorba de interpretarea legii 
de la 1864, care zice, că numai co
muna şi , săteanul* poate cumpăra 
pământ de la vre-un fost clâcaş. în 
trebarea era: ce trebue să înţele
gem sub cuvăntul „sătean* P E un 
lucru trist chiar şi aceea, că s'a putut 
ivi această intrebare , de oare-ce 
legea vorbeşte foarte lămurit şi dă 
expresie unul principib economic foâr- 
te binecuvântat. .Sătean* este un 
om, care locuieşte in sat şi are .pro
fesiunea* de plugar: legiuitorul vo
ia ca pământul să rămână in m i
nele acestor .plugari.*

Fiind inse că intrebarea s’a ivit, 
D. Strat a propus un amendament, 
prin care se interpreta legea şi din 
care resultâ, că pot să cumpere pă
mânturi de la foştii clâcaşl toţi a- 
ceia, care sub o formă oare-care ab 
fost puşi in rolurile de împroprie

tărire şi urmaşii acestora, dacă mal 
sunt şi astâ-zl plugari.

Aceasta e fără indoială ceea ce 
zice şi ceea ce este bin) să zică le
gea, căci interesul cel mare nu e 
ca pământurile să remâie la foştii 
clâcaşl, ci la fosta clasă de clâcaşl, 
adecă la plugarii de astă-zl; intere
sul e să nu treacă la streini, la cio
coi la tergoveţl, in deobşte, şâ nu 
treacă la oameni, care nu le culţi- 
veazâ ânşi-şl, ci pun pe fostul pro
prietar să le cultivcze in folosul lor.

Dară patrioţii liberali se temeau, 
ca nu curn-va unii dintre foştii clâ
caşl se cumpere prea multe pămân
turi şi aşa să se creeze un fel de 
aristocraţie sâteneascâ. Ve închipu
iţi, că de acest lucru atăt de nea
părat pentru dezvoltarea populaţiu- 
nil rurale, de această libertate e- 
conomică, prietenii ţeranulul, libe
ralii patrioţi atât de mult se temeau, 
incăt ab mers până la o falşă 
interpretare a textului legii de la 
1864 şi ab făcut chiar şi pe un om 
ca d. M. Cogâlniceanu să primească 
şi să susţie cu autoritatea sa aceas
tă interpretare.

Ast-fel s’a propus un alt amenda
ment, care zice, că sub cuvăntul 
, sătean« de aici inainte nu tre
bue să înţelegem decât pe sătenii 
plugari ce nu ab pământuri. Luând 
deci legea in acest inţeles, mişcarea 
proprietăţii rurale e cn desevirşire 
jignită şi ne aflăm in o ţară. in 
care e aproape peste putinţă, ca 
plugarul harnic sâ-şl agonisească cu 
o bucăţică de pământ mal mult de 
cât cel leneş, căci numai aceia pot 
cumpăra dela alţii, cari nu ab ân- 
şi şl.

Trecem cu vederea, că ast fel să 
calcă prin o falşă interpretaţie o 
lege garantată de constituţiune şi 
ne mărginim a constata, că această 
călcare s’a făcut cu scopul de a face 
populaţiunil rurale un bine.

Nu voim să zicem o vorbă mare: 
o stare de lucruri inse, jn care se 
pot ivi asemenea greşeli făcute cu 
bună intenţie, o asemenea stare de 
lucruri nu poate să fie trainică.

Marea mulţime a cetăţenilor din 
această ţară sunt ţărani şi dacă noi, 
ăştl care luam parte la lucrarea pu
blică, tot atăt de puţin cunoaştem 
pe aceşti ţărani cu viaţa lor deose
bită şi cu trebuinţele lor statornice, 
incăt chiar şi atunci ăl nenorocim, 
când voim sâ-I ocrotim, nu ne re- 
măne decât să aşteptăm ziua, in care 
zidirea ce urmăm a o clădi, va cădea 
asupra capetelor noastre păcătoase.

Cuprinşi de această temere, vom 
arunca şi noi câteva raze de lumină 
asupra cestiunil. De sine se inţelege 
că d u  putem avea pretenţia d e  a 
inriuri asupra corpurilor legiuitoare. 
In viaţa publică insă omul nu ăşl 
dă pe faţă vederile numai cu scopul 
de a face ca ele să fie primite drept

puncte de plecare pentru cipj  ̂
unei legi anumite. Cu deosebhL^ 
rul .Timpul* urmăreşte prin 1^ 
rea sa n:şte scopuri cu mult n^™ 
pârtate, şi adese-ori scapă di 
dere succesele zilnice şi ăşl 
atăt mal multă silinţă a pregăl 
cetul cu încetul opinia publică 
mal bine intemeiatâ lucrare 
tică.

Pe când se discuta in senatlj 
stiunea aceasta, tribunele eruAi 
proape deşerte, şi aşa trebue sâ|rt 
dem, că in ţară noastră nu se s i  
greutatea cu care apasă cesti^J 
asupra vieţii publice.

înainte d-j toate vom scrie 
spre a deştepta luare aminte 
lor nepăsători asupra acestui şl 
veninos, ce creşte mereb.

Corpurile legiuitoare ăşl vor 
.datoria*, vor împlini .formele* p» 
venite şi vor .vota* legea res| 
tivâ, care nici de mare pagupăt 
de mare folos nu are să fie: 
inse ne remâne cestiunea puşi 
cum a fost păna acum. Mal alei 
neraţiile mal tinere trebue deci 
urmeze a o studia, fiindcă peri 
ele remăne mult amar de venin 
tr’ânsa.

Convenţia de com erţ intî 
România şi Elveţia.

Guvernul Mărişi Sale Domnitorului Roii. 
maniei şi consiliul Federal al Coafederv 
ţiunel Elveţiene, dorind a regula rupea 
tnrile de comerţ ce există intre ambfl 
ţări, aii decis intr'nn comun acord, deP 
încheia, pentrn acest sfârşit, o contai' 
ţinne de comerţ şi ab nnmit de pleu» 
tenţiarî al lor, annme:

Guvernul Măriei Sale Domnitorului] 
mâniei :.

Pe d. Ioan de Bălăceann, agentul J 
diplomatic la Viena;

Consiliul Federal al Confederaţianrîî- M
veţiei:

Pe d. I-. I. de Tschodi, trămisall 
extraordinar şi ministrn plenipote 
pe lângă Mnjestatea Sa imperială şij 
gală Apostolică, la Viena.

Carii după oe ş’uu comunicat depl 
lor poteri, găsite in bnnă şi cuvenita! 
mă, ab convenit nsnpra articolelor nrl 
toare:

Art. 1. Ambele înalte părţi coutrifrilm 
tantd ’şl garantează reciproc tratamaâtil i 
naţinnei celei mal favorizate in tot Ml 
ce priveşte importaţionea, exportaţianee 
şi transitnl. Fiecare din ele se ang 
a face să profite celalt de orice favd 
privilegii sau scădere de drepturi la 
portaţinne, la exportaţinne sabla trai 
ce ar pntea acorda- unei a treia putsr£1

Dispoziţinnile ce preced nn se aplie 
favoarele actualmente acordate, şahi 
vor pntea fi acordate in urmă, de dtnţ'fc 
înaltele părţi contractante statelor limi
trofe, pentrn înlesnirea circnlaţinnil jeal

FOILETONUL „ TIMPULUI “

PESTE CAP
de

E M I L E  G A B O R I E A U

PARTEA A DOA 
Generalul Delorge.

(urmare. — Vezi .Tim pul* dela 20 noomvii ).

Demnul d. Dncandray avea aminte mo
tive d\i să grăbi atăt, dar nn sufla nna. 
Aceasta ăi micşora intrncăt-va meritul săi.

Se răsgăndise bine din ajnn.
Considerând starea sa ş’a d-nei Delorge, 

se intreba de ce să nn’i unească v’o bnnă 
şi frnmoasă căsătorie mai cnrănd sab mal 
tărzib dnpă împrejurări.

CSt pentrn sine nu vedea nici o pedecă 
serioasă pentrn împlinirea a-estul proiect 
linguşitor.

G drept ea nn împlineşte 40 ani şi el 
era de 60; dar ea era ăncă frumoasă, şi 
el tot verde; o diferinţă de 20 ani intre 
femee şi bărbat nu e rară in o căznicie 
bună.

Desperarea in care vedea pe d-na De- 
lorge nn ăl descuraja de loc.

Oare el nn era desperat cănd cn mora- 
tea reposatel! El s’a mângâiat, aşa se va 
măngăia şi ea.

Este ore pe pămănt vr’o dnrrre care să 
resisto timpnlni, acţinnilor disolvătoare ale 
săptămânilor trecănd peste săptămâni ale 
anilor trecănd peste lnni?... Nn deci a-

vănd destnî sorţi şi făcnse planul a’a se 
descoperi d’acum, d’a da să se înţeleagă 
aspirările lui, ştia că ar fi fost o dobito
cie mare.

Un cuvănt, o alnsie ’I ar fi putnt în
chide porţile vilei.

Din contră i se părea nn cap c’op ră 
de machiavelism, insinnăndn-se cn incetnl 
prin serviciile sal-; vărăndn-se, prinzănd 
rădăcini cn timpul.

Se hotări d’a jnca rolnl nnni amic de 
casă, pftnă in ziua cănd, sigur de resnltat, 
ăşl va demasca repede bateriile.

Pntea el cere o altă ocazie mai favora
bilă pentru a incepe, de căt cea ce i se 
oferea ?

Ce ar pntea refuza, d-na Delorge omn- 
lnl, care o ajuta intra a cânta dreptate?... 
nimic 1

D’altâ parte, lăsând ori-ce sentiment, d. 
Dncandray simţea oare-care mulţumire vă- 
zăndn-se amestecat in aceasă afacere. Mi
sterul ’1 atrăgea.

Departe de el d’a presnpnne că ăl ame
ninţa pericol in cestia aceasta...

Pentrn el ca şi pentrn alţi mulţi, seara 
de 2 decemvrie 1851, încercarea Ini Lu
dovic — Napoleon nn putea s’ujnngă de 
oăt la o păcăleală ruşinoasă..

Ce’Î păsal Toate aceste idei ce*! fulge
rai! prin cap, nn ăl lăsară să inchiză toată 
noaptea ochii.

In dimineaţa de 3 decemvrie, mercari, 
la 7 ore era in picioare; iar la 7 şi jnm. 
trecea pragul casei sale.

Dimineaţa era neagră şi ploioasă. Pră- 
valiele d’a lnngnl stradei Passy se deschi
dea b cn incetnl. Circulaţia era rară. Lu
crătorii cari treceab la lucrai lor aveab 
nişte feţe onrioase şi şopteab intre el.

Totuşi numai cănd sosi in piu ţa Con
cordiei, d. Dncandray reennosen seriositn- 
tea evenimentelor.

Prima divizie a armatei Parisului, snb 
comanda generalului Carrelet, şi relna po
ziţiile de eri in cămpurile Elysée.

— Drace ! marmură d. Dncandray, ce 
de soldaţi ?...

Impresia neplăcută ce simţi deveni sn- 
părăcioasă cănd se apropie de o grupă care 
citea in colţul stradei Castiglione nn afiş 
ce era lipit atonei.

Un tănăr, cn ochiul strălucind şi cn cu
rentul tremurător de indignare istorisea 
ce se intămplase in ajnnnl incercârei de 
resistenţă a represantanţilor intrnniţi in 
mairia cercului al X-lea.

— Erab ca la 300, zicea el... Constitu- 
indn-se abia decretară răsturnarea presi- 
dentnlni şi numiră pe general Oadinot ge
neral snprem al trupelor, cănd nn sub
locotenent de vănători pedestri se arătă şi 
’I somează d’a ae împrăştie... ei refosă şi 
declară că nn vot ceda decăt forţei... în
dată sala deliberărilor fu plină de soldaţi 
şi de agenţi, cari dănd pumni in dreapta 
şi in stânga târăsc po reprezentanţii po
porului in cagarma cheului Orsay, unde ’I 
inchid...

El fa intrarapt de na sergent de oraş

care cn o voce aspră strigă :
— Imprăgtiaţi-vă ! . . .  Adunările sunt 

oprite!...
Acesta indignă pe d. Dacondray.
—- Apoi de ce mai lipesc afişe, obaer- 

vănd, dacă nn e permis a te opri să le ci
teşti.

— Tn, bătrănnle, zise agenta), te pro
voc să te oeri, cari de nn...

D.ică nn 1 Âgentnl însoţi aceste cuvinte 
cn o aşa teribilă nitătnră, incăt d. Da- 
coadrsy creza că vede desohizendn-se por
ţile temniţei...

El se strecură.
Şi grăbind paşii se găndia că ar fi mal 

prudent d’a amâna visita Ini la Mont 
martre...

Da, dar ce va crede d-sa Delorge vă
zând ca se intoarce aşa de grab ; ce i va 
spune?... Nn era greb d’a inoda o min 
cinnâ; dar văduva nnni soldat renumit 
pentrn cnrajnl săb trebuie să fie nesimţi
toare pentrn pericolele ce întâmpină in 
serviciul ei.

El ’şi nrmă drnmnl şi in cnrănd ajunse 
la bulevard.

Agitarea era simţitoare deşi mntă încă 
şi înecată. Mnlte prăvălii nn erab decăt 
crăpate puţin, cnm se întâmplă Ia Paris 
cănd se nsteaptă ceva.

Mici afişe chemănd la arme erab lipite 
de arbori cn cocă, şi trecătorii se oprind 
ca să le citească. Dar sergenţii de oraş 
trecănd smulgeab afişele şi totul era gata.,

— Tot atăt, se găndia d. Dacondray, 
asta încălzeşte... miroasă a iarbă,..

El nn se incela.
Cănd ajnnee in capnl stradei Dronot ii* 

tămpină mai mnlţi tineri cari fagind etri- 
gad :

— La arme 1 Se bat in fobnrgnl SaV 
tulul Antonie! Un représentant ucii-'-Kb 
arme I...

— De sigur ab drept ! zise d. Dncoa 
dray către nn bnrgez, care se oprise i 
el pe bulevard...

Dar acesta nn răspunse.
Un eecadron de lănceri venia in 

despre Mavelena. D. Dacondray se arând 
cn cnraj in strada Dronot.

Idea ca pe balevard poate no va fi s l 
ăi da picioare de doă-zeci ani şi cu iuţi 
unei sâjete tţecu strada Drouot, fobntj 
Moutmartro, indreptăndu-se epre şosi*** 
Clignancourt... cu căt se iudeprăta de e l  
tru, de acest for sceptic şi uşor nnmilM 
bulevard, emoţinnea scădea...

Prăvăliaşii vorbiab la nşa pr'.văliei lot 
glumiab, rizănd en nn ris ironia ! Treji 
torii cetiab afişele dănd din nmerî...

D. Dacondray se aştepta să afle strtj 
Montmartre foarte agitată.

Greşeală. Nici odată n’a fost mal Iii 
ştit acest cartier atăt de impresionabili 
sventnrateo, cn toate că de dimineaţă i^^  
Inlib Bastide ii rcpresentautnl Madier W 
Montjan ontretorab atolierile chemănd 1*11 
arme. (Va urma)



produselor din districtele def  ¡|hul 
JŞ slera.
• {• 2. Mărfurile de orice natură, ori- 
ii ş din unul din ambele ţSrî fi impor-
* în oelalt, nu vor putea fi supuse la 
■ iruri de axis safi comunale, superioare 
C r cari împovărează saQ vor împovăra 
I  urile similarii ale producţinnii na- 
I  f  ce ei mal favorizate.

ţt. 3. Obiectele pasibile unul drept de 
u1 jre, cari vor servi de monstru fi cari 
|jt Q importate iu Elveţia, de către vo
ga îî unor case romă ne, sa îi in România,
U ître voi joril nnor case elveţiene, vor 
ijjg drept din o parte fi din alta, (prin 

ilinirea formalităţilor vamale r.ecesa- 
intrn a opera reesportuţ unea safi re- 

jraţiunea in intrepoeit), la restituirea 
¡arilor ce vor fi fost depuşi la in- 

| ţ
It. 4. Fabricanţii fi neguţătorii ro

ii, precum fi agenţii voiajori merge ud 
joi llveţia, vor putea face acolo cumpe- 
'1 rl fi venzerl pentru trebuinţele iudus- 

lor, fi a procura comandate lor eu 
hurfi monstră, insă fără a colporta din 
(îurî. Va fi reciprocitate, in Romănia,

>g fabricanţii şi negnţătoril elveţieni 
mtrn agenţii lor voiajori, 
rl. 5. Certificate de origină vor fi ru- 

|{ate, de către înaltele părţi contrac- 
pentru stabilirea naţionalităţei unor 

tare mărfuri importate, după desem- 
prealabilă fi intr’un comun ecord, 

[ielor măi furi.
caz contraria, importatorele va tre

să preeinte la vamă, safi o declara
ta făcută inaintea uuul magistrat cu 

vj fiinţa in locul de txpediţiune, sau un 
ol I ficat liberat de şeful de servicia al 
bltonlni vamal de exportuţinne sau un 

‘cj jficat liberal de nn agent conenlar al 
ţ i  in care importaţiunea va trebui să 
fi făcută şi rosidăud in loiul de txpedi- 
ţ ie.

f- ntr’nn mod txcapţional factura mărfu- 
1 r va putea ţine loc de certificat de 
< fină.
Jirt. 6. Convenţiunea de faţă este iu- 

ată pentru şease ani, incepători din 
schimbării ratificnţinnilor. In cazul 

to 3 nici nna din înaltele părţi contrac 
|  ţe n'ar fi notificat, cu douăsprezece 

iuaiute de sfârşitul zisului period, 
■mţiunea sa du a fice să încetezi efic- 

acestei convenţiunl, ea va răni fin ea 
gatorio pană la exprimarea unui an, 
otit diu ziua' in care alta una saă din 
bele înalte părţi contractanto o va 
lunţa.
tr t. 7. Aceasta convenţiune va fi ratifi- 

şi ratificările el vor fi schimbate la 
na in termen de şeasi lnnî, sau mai 
tund, dacă se poate.
)rept care, plenipotenţiarii au semnat 
ivenţinnea de faţă şi au pus pe ea si
lul armelor lor.
ITăcut la Vieaa, in (lnbln original, la 
i-zeci Martie, anal nna mie opt sote 
ptezeci şi opt (30 martie 1878).

/ .  de Bălâceartu. Tsckudi.
ÎL. 8.) (L. S.)

Articol aditionul

I I

I |

PROIECT I)E LEGE
p en tru

M onopo lu l v ău ză re i 1u1nnn rilo r  

TITLUL I
Disposiţinni generale.

L. 1873. ort. t
Art. 1. Statal este eingnr in drept a 

vinde tntunnrile indigene şi străine, snb 
veri ce formă, de verl-ce calitate şi pen
tru verl-ce întrebuinţare, pe toată ii tin
derea teritoriala! roman, afară du Dubro- 
gen, pentru care statal ăfi rezervă a de
cide ulteriormente regimul defiaitiv le in
trodus ia privinţa tutunului.

(Car/ de ins. art. şi Contr. pi imit.)
Art. 2. A’.est drept de monopol se ce

dează Societăţii Regiei Monopolului tutu
nurilor pe termen de 9 ani incepători de 
la 7 (19) august 1878 cu condiţiunile cu
prinse in această lege.

C. ins. art. 3 si Contr. prim.
Art. 3. In toată durata acestei cesiuni, 

Regia substituit! drepturilor statului, va 
avea, pe toată întinderea teritoriului ro- 
măn, afară de Dobrogoa, privilegiul esolu- 
eiv al fabrioaţăunil tutunurilor indigen» 
fi străine, precum fi vănz rea cu rădicata 
saă ou mfirunţiful, sub veri ce formă, de 
verl-ce calitate fi pentră veri-ce întrebu
inţare ’i va conveni.

In privinţa eserciţinlni dreptului de Mo
nopol ce se cedează societăţtl rogiel, Do- 
brogea va fi considerată ca o parte s 'pa
rată a României, atăt pentru importul, 
căt şi pentru esportul tutunurilor. Pentru 
protecţiunea acestui drept, guvernul va 
menţine intra Romănia şi Dobrogea ace
leaşi măsuri şi disposiţiuni, cari asistat! in
aintea de luarea in posesiune a Dobrogi- 
ei pentru eeerciţiul dreptului Monopolului 
tutunurilor.

Z, art. 3 al 4 fi C. ins. art. 49.
Art. 4. Societatea regiei monopolului tu

tunurilor avăcdu-’fi domiciliul stabilit in 
Bucureşti şi fiind recunoscută prin decre
tul Domnesc No. 1232 din. 71 iulifi 1872, 
va fi in totul snpnsă jnrîsdicţiuniî lo:ale 
fără a putea vr-o-dată invoca vre-o pro- 
tecţiune străină.

Ibid. al. 5 f i  C. ins. art. 51.
Ea nu va pntea fnsiona nici o dată cu 

o altă Societate.
C. ins. ari. 6 fine.
Această administraţînne va avea drep

tul da pune armele ţereî pe sigiliile sale. 
C. ins. art. 8 fi  Regi. art. 101.
Regia va fi represintată in judeţe prin- 

tr’nn agent al ei, având in tot timpul in
strucţiuni suficiente, atăt pentru a înde
plini fancţiunile de membra al comisiunil 
districtale instituită prin art. 14 »1 pre
zentei legi, căt şi psntrn a înlesni verice 
relaţinni dintre Regie, fie cu autorităţile 
locale, fie en publicul sau ca cultivatorii. 

C. ins. ari. 15.
Regia va fi scutită de verice drept de 

vamă asnpra tutunurilor brute safi fa
bricate ce va importa pentru aprovizio
narea el. Ea va fi asemenea ecatită de 
verice taxe comunali, taxe de acciz saă 
altele, atăt asnpra tatonărilor cumpărate 
in ţară căt şi asnpra acelor de proveninţă 
străină.

di Subsemnaţii plenipotenţiari al Romă- 
w  şi fi al Elveţiei, in viitntea autoriza
şi inii guvernelor lor, afi convenit asupra 
I  ţicolulnl adiţional de mai jo s :
L( h). împletiturile şi ţesăturile de pae ne
vi mţionate in tabloul drepturilor vamale ela- 

rat de către comisinnea mixtă, conform 
I  ;. 9 din convenţiunea încheiată la 22 
ui aie 1875, vor plăti la intrare in Ro-
■  inia douăzeci franci (20 franci) ca drep- 
1 rl pentru anta de chilograme (100 chi- 
M  ¡rame).
■  m. Ceasoarniciie cn capacele de metal 
,-.i tural (neargintat snîi aurit, saă capa-

b argintate saă aurite), vor plăti la in- 
usî are in aceeaşi ţară, şeaptezeci şi cinci
■  sfime 0 fr. 75 c.) de piesă, ca coudi- 
|i ţi mea că vor purta gravat safi imprimat

interiorul capacelor cuvăntul: Metal. 
e j .'Acest articol adiţional va avea aceeaşi 
■I ltere fi aceeaşi valoare ca şi cum ar fi 
; . st textul inserat in corpul convenţiunil.

V’a fi ratificat de ambele înalte părţi 
I I ntractante fi ratificările vor fi schimbate 
i* iar odată cn acele ale convenţiunil. 
f.(\ Drept care, plenipotenţiarii afi semnat 
i.i; tul de faţă in dublu original fi l’afi in- 
i«h ¡stit cn sigiliul armelor lor, ]a Viena, 
P; 80 martie 1878.
i loan do Bălăceau». Tsehudi.

(L- S.) (L. 8.)

C. ins. art. 45. o]. 1.
Ea va fi ecatită asemenea de patenta 

de comercifi, dacă operaţiunile sale vor 
avea de obiect singurul exerciţiu al drep
turilor reeultănd din pressnta lege.

ibid. al. 2.
In ce priveşte impozitai timbrala!, Re

gia se va bacara ds scutire numai pin- 
tru corespondenţa el cu autorităţile pu
blice şi cn agenţii săi fi pentra cărţile sale 
de comptabilitate.

Art. 5. Guvernul va vegbia, prin un co
misar şi prin delegaţi speciali numiţi prin 
decret domnesc, ca drepturile sale, inte
resele cultivatorilor şi acele ale consuma
torilor se fia pe deplin respectate.

(C. ins. art. 43 al. 2).
Ministrul finanţelor va avea dreptul d’a 

se opune la aplicaţiunea veri-căror măsuri 
luate de regie cara i e'ar părea con
trarii intereselor statuia! safi publicului, 
safi care e’ar depărta dela disposiţinnile 
legi!.

Ministrul de finanţe are dreptnl de a 
controla constatarea v eu zării brute, pentru 
a verifica compturile ce regia este datoare 
a presinta guvernului conform art. 7 diu 
presenta lege.

Regi. art. 109.
Ei va avea facultatea d’a face să se vi- 

siteze in tot fimpul manufacturate şi ma
gazinele regiei, pentra a se incredinţa daoă 
tutunurile puse in văazare corespund cu 
tipurile aprobate.

T I M P U L

Art. 6. Drept preţ al acestei cesiuni, so
cietatea regie monopolului tutunurilor va 
p’ăti pe fiecare an statului roman, r op ro
zi n ta t  prin ministerul de finanţe *

a) nn canon de 8,100,000 lei in rate 
mensuale anticipate de 675,000 le!.

b) o sumă care nu va trece peste 15,000 
lei pentra retribaţiuaea comisarului fi s 
delegaţilor guvernului.

c) o participare de 45 la sată asupra 
produsului brut al văuzărilor efectuate 
pentru oousumaţiunea din tară, îndată ce 
aoeete vănzărl vor trece peste suma de 
18,000.000 le!,

C. ins. art. 64.
Guvernai este ia drept, in cas de ne

plată la timp a rat dor, d’a procede la o 
nouă adjadecaţiune a dreptnln! de esploa- 
taţîunea Monopolului io comptul Societăţii 
Regiei, după o simp'ă somaţinne făcută 
aceştia, şi fără mij'ocire de judecată.

Iu acest caz guvernul işi reeervă drep
tul, pana la definitiva regulare a cestiunil, 
d’a se substitui Regiei in administraţiu- 
nea şi esploataţiune a Monopolului tutunu
rilor, fără a prejudeca ori-ce alte măsuri 
conservatrice ce va crede de cuviinţă.

Art. 7. La finele fie-cărnl an Regia, in 
termen d’o lună, va presinta guvernului 
compturile sale pentru constatarea venzării 
brute şi, in termen da alte două lun>, va 
vărsa in casa fiscului, sumele ce vor re
veni Statului din această participare.

(C. ins. art. 44)
împreună ca aceste coinptarl Regia va 

presinta guvernului un raport şi tabele 
statistice amănunte despre toate operaţiu
nile sale de onltură, de cumpărare fi de- 
vănzare.

C. ins. art. 5 al. 2.
Art, 8. Veri-ce plată intărziată, fie a re- 

devanţei mensuale, fie a sumei datorită ca 
participaţiune, va produce in folosul Sta
tului, diu ziu 1 termenului de plată do
bândă de 12 la sută de drept şi fără o 
somaţinne prealab lă safi chemare iu ju 
decată.

(va urma.)

C R O N I C A

Şcoaiele române din Braşov. — Ni-s’a tră
ni is zilele aceste: , Programa X IV  a gimna
stului mate public român de religittnta orto- 
bocsâ-resăriteauâ şi a celor-lalte f  coaie se
cundare şi primare imprennate cu acest a, 
din Braşov pe annl scolatic 1877- 8 pu
blicată de St. Iosif, director şi profesor. 
Sibiil. Tiparnl tipografiei archidieceeane 
1878.«

Programa se compune din donă părţi. 
Partea I caprinii«: a) Necrolog in memo
ria directorului decedat Dr. I. G. Meşota: 
) Discurs ţinut la 29 iunie a. c. Partea, 
II. adnee: »Ştiri scolastice*, din cari es- 
tragem următoarele date de intere^ ge
neral.

Şcoalele central« romăne gr. or. din Bra
şov, înfiinţate de comuna bisericească a St. 
Nicolae din Scheiu fi de comuna romănă 
bisericească din cetatea Braşovului, se com
pun astă-zi din următoarele institute sin
guratice :

A. Gimnnsinl complet de 8 clase;
B. Şsoala comercială secundară de 3 

clase;
C. Şcoala reală inferioară da 3 clase;
D. Şcoala primară (normală) de băeţi 

cu 4 elase ord. şi 2 paralele — fi
Şcoala primară de fote cn 5 clase.
Pe lăngă acestea mal esistă: Şcoala de 

repetiţinne pentru copil şi copile de la 
13—15 ani, fi: Şcoala pentra învăţăceii 
de la meserii.

Şcoala reală de 3 clase pană acum a fost 
contopită ca gimnasiul inferior aşa, că in 
clasa I, II, III reală s’a urmat eeelaşl plan 
de invăţămănt ca fi in clasele I, II, III 
gimnasiale, numai căt ycolaril clasei a III 
reale afi fost dispensaţi de limba elină.

Pd baza esperimentelor făcute cu această 
fasionare pentru anul şcolastic viitor s’a 
separat şcoala reală de gimnasiul inferior 
cu totul, adoptăndu-se conform planului 
de invăţămănt pentru şcoalele reale, intro
dus in mod provisorifi la toate şcoalele re
ale din Ungaria.

Stadii facultative afi fost:
a) »Limba franceaă* pentru şcolarii din 

el. II—VIII gimnaaială, eară pontau şco
larii diu cl. II, III reală şi el. I, II, III 
comercială a fost studifi obligat. Toţi şco
larii, cari afi invăţat această limbă (111 
la număr), afi fost împărţiţi in 6 despăr- 
ţeminte cn căte 2 oare pe săptămână fi 
s'att instruit de prof. I. Stinghe.

b) »'Dceamnul liber, care in gimnasiul 
inferior este obligat, a’a împărtăşit şcola
rilor din gimnnsinl superior şi şcoda co

mercială inlr’un despărţământ cn 2 ore pe 
tăptănănă ca stadii! f eultativ de G. Vlă- 
dărescu.

c) »Gimnastica,* ca obiect liber, e’a in
văţat in 3 deepărţeminte, compuse din şco
larii de la gimnasifi, de la şcoala reală şi 
de la şcoala comercială cn căt« 2 ore pe 
săptămână de Dr. N. Pop.

ct) »Cântări,« cn 181 ţcolarl din gim- 
nasifi (afară de cel din cl. I şi II gimn. şi 
reală), din fcoala reală şi comercială, iu 5 
despărţeminto cn căte 1 oră pe săptămână 
de G. Dima.

Corpul diductic s’a compus:
o) »La gimnasifi, fcoala reală şi şcoala 

comercială:* Director: Dr. I. G M-şota 
(t 19 ianuarie 1883). Profesori: S t Iosif, 
D. Almăşan, Dr. N. Pop. Ipotit Ilasievici, 
Lazăr Nastasi, I. Popea, Pant. Dima, I. C. 
Tacit, Dr. I. Lăpădat (+ 25 Marte 1878), 
I qI. Filipeacul, N. Orghidan, I. Stinghe, 
Ios. Fericeau, Dr. V. Glodariu, Bart. Ba- 
iulescn, ). Dabrean.

b) »La şcoala primară:* Diriginte: G. 
Bellissimus. învăţători: Dim,Cioflec, I. Do- 
brean, 1. Peiigrad, I. Aron. Oancee, Silv. 
Cranga, Zos. Butosa, P«mf. Jaran.

Obiectele ştienţifice in cl. IV şi V do 
copile s’afi propus de profosorii gimnssi- 
all: Iosif, Ilasievici, Nastsei, Popea., P. 
Dima, Tacit, Stinghe, Eericean, Fcneşan. 
Viădărean.

Numărul şcolarilor a fost:
La gim nasin.......................... 189

» şcoali reală........................ 51
» , comercială . . .  19
» » primară de copii. 28
» » » „ copile. 180
» » de repetiţinne . . 48
» » » meseriaşi . . 56

Sama . 819
Comparăndu-se numărul şcolarilor din 

anul acesta cu numărul sco’arilor din a- 
nnl trecut iu sumă de 927, resultă o scă
dere de 78 de şcolari, care scădere vine 
cn deosebire in socoteala ţcoalei prin are 
de copii fi a şcoalei de repetiţinne. Numă
rul şcolarilor la gimnasifi, la şcoala reala 
şi comercială este cn 3 mai mare, ca in 
anul şcol. 1876 a 7.

Taxa pentra gimnasiul inferior şi şcoala 
reală este de 4 fi., ear pentra gimnasiul 
superior şi şcoala comercială de 2 fi. pe 
nn. Cei ce se înmatriculează pentru prima 
dată mai răspund şi 2 fi. tacsă de primire.

(»Şcoala română.*)

D I V E R S E

Lumina electrică agent Pectoral. — Ceşti u- 
uea luminai electrice ia o atăt de mare 
importanţă in Anglia, incat nn candidat 
pentru alegerile legislative face cn ea o 
încercare, cn cbeltuelele sale, in oraşul 
Westgate-on-Sea, cn speranţa de a câştiga 
prin această popularitate. Acest candidat 
electric întrebuinţează sistemul Jibloch- 
k jff. Aparatele de iluminire sunt in nn- 
măr de f ise, aşezate la 80 metre departe 
nnnl de altul. Fie-care ajunge sgriţa ilu
mina spaţial intermediar ce ’I separă de 
altul. Aceste exprienţe vor dura o lunii, 
după care se va face raport de rezultat. 
Un fapt da notat : candidatul ce a găsit 
acest ingenios mijloc de a căpăta sufra 
giele concetăţenilor săi este propriei»rul 
uzinei de gaz de and« se ilamina West
gate-on-Sea ; prin nrmare arată cea ma! 
mare abnegaţiune.

v

Drum de fer asiatic. — Stadiale preli
minare pentrn drumul de ferasiatia ceva 
lega marea Mediterană cn go’fnl Persic se 
urmează cu activitate emb direcţiunea co
mandorului Cameron. După ce a răspuns 
unul după altul Beyrutul, Litnkie şi Ayas, 
direcţiunea lucrărilor pare a se fi oprit in 
mod definitiv la alegerea Tripolii ca cap 
de linie a raţele! ferate pe ţărmul Midi- 
teranei. Tripolii preeintă acest mare a- 
vantagifi că se află la adăpost de vântu
rile de vară; acest oraş nu e separat de 
Alep decât prin nişte munţi puţin înalţi, 
ceea ce simplifică lncrările de artă. Tra
seul-comisiunil va evita Diarbekirul şi va 
ajunge la vărful golfului Persic pe oalea 
Mardiu, Arvio şi Bagdad.

e
Societdp contra berii. — La Goetingen s’a 

format o societate a cărei scop este de a 
pune capăt prea marii conaumaţinni de 
bere. La Hanovra asemenea este pe calea 
de organizare o societate tot cu acest 
scop. »Vocea Cov.*

•
Ars. Un fapt îngrozitor s’afi petrecut in 

noaptea de Duminică 3' Decemvrie; in co
mun» Cinrei acest judeţ, chiar in casa

primarului acelei comuni ; Preotul loan 
Piciorman, vechio duhovnic a bisericel St. 
loan gură de aur din laşi, cnnosent de 
toţi ca nnnl ce până la vârsta de 98 ani 
nn fusese n ci odată bolnav ; cu vr’o doă 
septămăni înainte de petrecerea faptului, 
numitul preot a fost lovit de paralizie şi 
simţinda-se că numai este in stare de a 
aduce servicii religiunel, se retrasă in ară
tata comună la nna din radele sale, ca să- 
şi petreacă restul zilelor, io noaptea de 3 
Decemvrie, spnse unei bătrăoe săi adocă 
eăle-va surcele, pe care pninda-le ca în
grijire pe vatră in f«ţa focului in scop de 
a se usca, se culcă şi dormi. In mijlocul 
nopţel se trezi intr'an fum grozav, el pri
cepu pe dată c l eorcelile loaeă foc se re
pezi la uşă voind se strige, dar in acel 
moment căzu ameţit cu capul peste sur
celele aprinse, de nude perziodn’şi cuno
ştinţa arse de tot, focul ea lăţi astfel in- 
oăt se aprinse total in casă şi aoum para 
eş\ pe fereşti, când nnnl din argaţi văzând 
didn alarmă, intr’o clipă se adunară mai 
mulţi oameni, stricară uşa, reuşiră a stio- 
ge focul şi găsiră pe nefericitul preot scrum, 
din care nomai picioarele delà genochi in 
jos iernase intregi.

»Carierai de I-tşi*,

B I B L l O e i l A F I E
A eşit de sub tipar, ia editura 

librăriei E. Graeve şi Comp., calea 
Victoriei No. 40, şi se află de vën- 
zare la toate librăriile interesanta 
scriere a lui Paul Grim :
Misterele din pala tu l Ţ arilo r 

(iub impëratnl Nicolae I, tatăl ţa
rului de astăzi Alesandru II). — Tra
ducere de Iu liü I. Roşea.

A eşit de sub tipar :
Arta. Tim pul Resbelnlul. in 

Schiţe Pentru Schiţe de Frédéric 
Damé ; l broşură 8° de 36 pagine. 
Preţul l le ü.

Marie Nizet.— Româniu— Poésies 
roumaines. —  Volum de lux, ediţie 
medievală, tiţărită la Bruxelles.

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

Irlm la  Ç lrci. — Gramatica hm -  
bil Romăne.

A eşit de sub tipar ; Documentele 
schitului românesc din Sântul Munie 
de la intemeiarea lui şi pănă astăzi. 
Bucureşti, 1878. 1 voJ. 4o 100 pag.

c. 8. Stoiccscu şi D. St. Cftli-
nescu, profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofie, Manual de sintaxa ro 
mână, pentru şcoalele secundare, e- 
diţinnea a doua.

Dr. Barbu Constant! nesen, — 
Limba ţt  literatura ţiganilor din Ro
mânia.

A eşit de sub tipar un studiu de 
Politică Contint pu r ană', intitulat: Mar
tir ii  de la  48 şi Salvatorii delà
66 de G. Mârzescu. Fost deputat in 
Constituanta din 1866; 1 broşură 
8° de 37 pagine, Preţul 1 leu.

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

•Soli* şi „Haben* saă Cestiu- 
nea Ovreilor in Romănia, Studia 
politic şi social de Ion Slavici.

EliriCO Croce. — La Romanţa 
davanti a l t  Europa. Firenze 1878. 
Broşură 80 mare 50 pagine.

Pentru completarea volumului I a 
acestei Anatomii, mai mijlocind in» 
tărziere cu publicaţiuuea intrege- 
Miologil, s’a crezut avantagios; mai 
cu seamă pentru studenţii in medi
cină, a se pune la dispoziţiunea pu
blicului partea din acest volum pu
blicată până acum, şi care conţine 
Osteologia, Arthrologia şi parte din 
Miologie. Va fi lesne in urmă ace
lor cari îşi vor fi procurat această 
mare parte din volumul I. a şi-lă 
completa prin restul Miologie!, înda
tă-ce va lua sfârşit publicaţi unea el.

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



T I M P U L

V I N  D E  Q U I N Q U I N A  F E R R U G I N O S A
C U  M A L A G A

de GRIMAULT & Cu, Ph&rm&olşti la  P a r ia

A ceşti! v in ă  co n ţin e  Q u lnq n ina  c a re  c s te to n ic u lă  celu  mai p u te rn ic ă  
a ld  m a te rie i m edicale , şi p h o s p h a tu l ă  de ferii, re  g e n era  to ru lă  fo r ţe lo ră  
sfâ rşite , a-le sân g e lu i in s ă răc ită . E lu  este  în tre b u in ţa tă  cu  sueoesu  con tra  
ColoriloriX p a lid e , irregu laritâ fel m enstru a fiu n e l, lip se i p ro fle l de 
m â n c a re  şi a d u re r i l o r u  d e  stom ach  il de  oare damele sun ti! adresse.i 
su je tte .

D epoeltă  in  p r in c ip a le le  p b a rm a cif.

ELIXIR DIGESTIF de PEPSINE
de GRIMAULT 1 P , Fbarmaeiens, la Paris

Cea mai mare part« din bolele de atomachu provin din insuficienţi* de suc gastric 
pentru facerea digestiuni. Pepsina Grim ault si Cia preparau cu sucul gastric al óiei, 
are proprietatea de a inlocui la om acest element al digestiunei. Aceasta substantia este 
care, împreuna cu acidul tactic, transformi in slomacbu carnea animalelor intr'un liquid 
assimilabil eare este sorgintea formatmnei sângelui

Alcoolul vinurilor generóse conserva pepsina mai bine de cat oricare aii agent. 
Forau  de Elixir trebueste dara preferită pentru admmistratiunea acestui medicament 

E lixirul de Pepsina al lui G rim ault si Cte. preparatiune agreabila la gust. vindeca seu 
previne

OigasUunlle cela raia. 
Gretila si acnm ele, 
G astritele si Gastralgie!«. 
Durerile da slomacbu.

V a r ia ţ i i le  i t  d iarrhea, 
M igrena
Umflaturile ds ttom acbu. 
Bótela da ficat.

CI combate r ersetunte femeilor însărcinate si fortifica pe batrim si pe ccnvalescenti

• In qualitate de agent al digestiunei. 
pepsina contribue intr'un mod indirect la 
reparatiunea organelor si la restauratiunea 
forcielor
Dr GUBLER. Professsor de Therapeutics la 

Paris.
• Deoara X..., in etate de 19 anni. de un 

temperament lymphatic.are de mult ua gas* 
tralgia caracterisata prin greutate la stoma* 
chu. umflătură pantecelui, neaslemper dupe 
massa ti dureri vii in regiunea ep-rastrica. 
Neoi un remediu n i  putut uşura pe bolnava, 
dupe Irei dille. Pepuoa a făcut sa dispara 
durerile, si digestiunile se fac regulat •

Dr VERNOIS
Medic al M. S . hoperatorului Fraacesilor.

• • Trebuesc semnalate servicíele pe can
! pepsina este menita a adduce lemeilor in* 
sarcinate. in caaele.de dyspepsia insolita dt 
desgusturi. grele, versetun. duren de ato- 
machu salivauuni. digcstium penibile.»

Professor TROUSSEAU 
(Tratai de Therapeutics¡

Dyspepsia datan de 4 luni la ua femea
tonara, greutate epigástrica, nghuturi, gre|e 
duren de cap. veraeturi mai dupe fie ce
mancare. Usagiu pepsinei. — Digestiun« 
facila chiar din amata d* Sttppressiune » 
versetunlor fa n  bismuth neci morphma » 

Dr A GODARD.
M em brj correspondíale al Academ e 

de Medrana

V
La París, Cassa GRIMAULT sí Cíe. 8 s trad a  Vivienne

SI IN PRINCIPALELE PHARMaCII =1 DROGHERII.

ARSENIAT de AUR
Dinamizat de Dootorul ADDISON

Acest preţieos re c o n s ti tu a n t, d a to r i t  com binării a  d «5 medi- ’ 
onmente eroice, com bate v ic to rios Anemia si Bilele sistemului 

nervos precum  şi Lipsa de sânge.
Molţ&mitk p ro p r ie tă ţilo r tonice şi p ro n titad in e l acţiun ii sale, n ’are riv a l co n tra  s tib i- 

clunil organismului ce re su ltă  din bdle lung i.
Flaconul 6 fr . Farm acia  GELIN, No. 88, o li ţa  Rochechouart şi la  princ ipa le le  fa  m acii, 

T rim is franeo.
D eposit in  B ucureşti la  fa rm ac iile  d-lo r Zurner, BisdOrfer şi la  d. Ovessa, d rogb ist.

MERSUL T R E N U R I L O R
PE LINIA

BUCURESCl-GIURGIU (Smârda)
Va la bil  de la  ”  o S S “ “.1* 1 8 7 8  pa n a  la  n oi D isp o srm

BUCURESCI-GIURGIÜ GIURGIÜ-BUCURESCI
Tr. No. I 
Diminâţa

Bucurescl . . Plecare 9 15
J ila v a .................................9 27
Slnt«ştY (Halta) . . . 9 ¡13
V id ra ................................. 9 43
Grădişte (Huita) . . . 9 52

. Sosire 10 01

. PI‘cere 10 11
B ănâsa..............10 39
F r i i t e ş t t ......  10 58

. Sosire 11 15

. Plecare 11 25
Sm irda . . . Sosire 11 35

AmiaŞi-Şl

Comaua

Giurgiti

Tr. No. 3 
Séra 

5 05 
5 17 
5 23 
5 33 
5 12
5 51
6 01 
6 29
6 49
7 05 
Séra

Smârda
Ginrgiü

Comana

. Plecare 
- Sosire Dlminâţa 
. PL care 9 05

F r ă ţe ş t i ...........................9 16
B ă n â s a ...........................9 39

Sosire 10 03
Plecare 10 13

Grădişte (Halta) . 10 18
V id ra ............................ 10 31
Sinteşti (Huita) , . 10 39
J i l a v a .....................   10 48
B u cu resc l.....................11 05

Dimindta

Tr. No. 2 Tr. Ne. 4 
Dup-amé(II
4 37 
4 45
4 55
5 06 
5 29
5 53
6 03 
6 08 
6 21 
6 29 
6 39 
6 55
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 minate, séra 
la Brăila-Galatr, Roman, Inssy-Suceva, 
Viena, Berlin, Paris, Petersburg.

I I .  Trenai No. 1: Ca trenai accele
rat No. 2. care soseece din Vi* na, Lem
berg, 8ncéva, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 şi 30 m icite dimindţs.

H I. Trenul No. S: Ca trenul No. 6 
de călători eare sos ere din Galaţi şi 
Brilla la ora 4 şi 30 minate, după 
amâtjă-fli.

B CU VAPOARE DANUBIENE la GIURGIU
Oh Vapóre de postă la Giurgiu.

1) Sosind la Ginrgiü din ene: Luni, 
Miercuri şi Vineri, cu Trenul No. 4.

2) Plecând de la Ginrgiü in jos Luni, 
MeircnrI şi Vineri cn Trenul No. 1.

'3) Plecând de la Ginrgiü in sns: Marţi. 
Vineri şi DnminicS cu Trenul No. 1.

4) Sosind la Ginrgiü din jos Marţi, 
Vineri şi Duminecă ou Trenul No. 4.

NB. La gara Füarct se vând bilete 
pentru vapóre, pentru tâte staţiunile in sus 
până la Viena şi I» jos până la Chilia.

DE JU R N A L E FRANCESE
şi

GERMANE
fUVT P1INT1ACÓ8TA INSCIUCTIATI CA OASBflC UI TOT MOMMTUL LA

KI0SCÜL DIN BULEVARD, DE LINGĂ FOTOGRAFIA
principalele ju rn a le  francess şi germ ane cu aprdpe acelaşi p re ţ  cu care se vând la  locul lor

Ju rn a le le  acestea s u n t !

JURNALE FRANCESE
L La F raeee.........................20 bani
2. Le Nord............................ 25 bani
3. Le Gauloio.........................25 bani
4. L 'U n ivere........................26 bani
B. Le F ig a ro ................ . . .  ţ i  banj
I. La République française 25 bani

JURNALE GERMANE
L Deutebe Z e itu n g ..................25 banl

2. Oie Preeee........................... 25 banl
3. Tribüne dln B e r l in ...............20 banl
4. Neue Freie P reeee ...............80 banl
6. Kölnische Zeitung ..............26 banl
6. Dar Osten .......................... 20 banl

Avis Domnilor Medici.

Sipop du
nrFORGET

SIROPUL
Doctorului FORGET.

______________ __ Cel mai bon remedii)
pentru cnrurisir*» Guturaiului, Tusei, Tu
sei Măgărenrl, Insomniilor, Irit*ţinnilor 
nervâ*e, şi contra tntnlor bâtelor de pept, 
satisfăcând atât dorinţa medicilor, cât şi 
a bolnavilor; nS linguriţă este destul.

In Paris la D. CHABLE, rneVivienne, 
36, şi In etreinăttte se atlă la toţi farma
ciştii şi droghistiî.

Deposit la farmaciile D-lor Zurner, Ris- 
dorfer şi Ei tel, la D. Ovessa drogistul, şi 
la D. Dembovici.

PRODUCTE SPECIALE

PARFUMERIE

AUX VIOLETTES DE PARME
ED. PINAUD

Săpun . . . 
Eaaeoţa pen tru  
b a tis te  . • • , 

Apă de to ile ttă  
Pom ada . . . .

DE MIC8IUNELE DE PARMA

DE MICSIUNELE DE FARMA 
DE MICSIUNELE DE PARMA 
DEgMiCSiUNELE DE PARMA

O l i n .............DE MICSIUNELE DE PARMA
Praf deorez . DE MICSIUNELE DE PARMA 
Cosin«tio . . .  DE MICSIUNELE DE PARMA

.97, Boulevard de Strasbourg. 73. 
Singnral Deposit allu Aspasinl Mignote.

mm T Întrebuinţarea E lix iru lu i Doctorului G endrin vechili Professor!! de Medicină lulu Lauri 
la marele (^ncursfi^de is 1890, curarisire sigură a d¡gest¡Qnilor& relie ţ i  a maladiilor

i l

stomaebfi : Diacriaea gastro-intestinale, Dyspepsie flatulent!, Dyspepsie mnedesä sau n i
rdssi, FrigurT assode, Dvapepaft «acescente sau cardialgicc, constipaţiune.

Acesta do doce orí mai suporioruPoJisineT, este preparatü de către mine cu uă grijă cu Jotul 8 speejj
Pentru bolnăvit nttinşT totû de uă data d’anernic. chlorosă. Doctorul iï Gendrin ordonnă Elixjrulù 
forruginosü care au dalu in totfi dô-una celle mai bune résultat« méd ici lorii. Trebue ce.rulu in 1 
Phàrmaciilc, pdhtru a avea adevăratulu: Elixirülu Dr Gendrin, preparată de către LEMAIRE pharmacii 
la Paria,114, rue Grammont, ai a cere cu stăruinţă numele meii je  lié care flacon fi. — La Bucureal 
ZOrner, Pharmacislu, la Jaşi, Racowitz Pharmaciatu, la Galatz, Marino Curtovits, Pbarmacistu şi p 
tôle Pharmaciile.

T O N I C  S I  F E B R I F U G .
Acest vin lnlocuiesce cu folos tâte prepsraţii e de chinchini. „Este un pu-1 

ternie tonic,J— çlice d. profesor Bouchardat, membrul academiei de medicină dini 
Paris; luat Înaintea mâncărei, înlesnesce mistuirea.“ — Vinul lui G. Seguin estel 
un preţios ajutor saü ca întăritor In convalescenţe, lipsă de sânge, sleire, slăbi-T 
ciune senilă, anemie, lipsă de pofta mâncărei, digestii dificile, etc., sé& ca antipe- j 
riodic pentru a tăia frigurile şi preîntâmpină întorcerea.

Parié, Farmacia O- Seguin, No. 878, Strada Saint. Honoré.
Deposit în Bucurescl la farmacia d-Iuï L W, ZCRNER.

a

s

PAPIER WLINSI

A eşit de sub tipar:

CALENDARUL „RESBOIULUf
P E  J L T n T T T X j  1 8 7 9

Alarme succ s al acestui nemedid se da- 
toreşte proprietăţii sale de a trage afară 

in corp irit.ţiunea oare tinde tot da-cna 
se fisa asupra organelor esenţiale a vie- 

ţel; el deplasâză ast LI râul făcând vin- 
eenrea uşoră şi promptă. Cei d’intâid me

dici o recomandă cn deosebire contra gu 
uratului. br> nchitclor. durerilor de gât, re- 
matismelor, dureti'or. Întrebuinţarea el e 
f6rtesim plă: una aab două aplicaţiuni snut 
de ajuns cele mal de multe ori şi nu can- 
sase de cât o n âucărime uşâră. Se găs' şte 
în tâte fsrmaciele.

A SE  FERI DE CONTRAFACERI

cu o mulţime de i lu s t r a t i lv
P R E Ţ U L  5 0  B A N I

In Paris, la D. Wislin rne de Seine 31. 
Deposit la farmacia dJ.nf Zurner In Bacn- 
reştl, Calea Victoriei şi la alţi.

specialitate MADAME LUCIE
COME. UI n  NKSIRA

Execută ori-ce command! de 
coraeturl pe mfiauri cu prcciurile 
cele maT moderate, asemenea mal 
priimeace ori-ce reparaţiune da 
corseturT precum şi spălatul ea 
din nod.

Oaisi ia Rmmbm

Se priimeacu commande prin 
poştă trimeţănd mëaura.

Corset cuirasse, Corset ortho- 
oedic şi Corecturi pentru Copu.

Strada Academiei No. 25 lingă Rasca.

CUSOTÀRESE
se caută. A se adresa la administraţia 

acestui jurnal.

A L M A N A H
A M E R I C A N

sistem  nod

spre a putea face notiţe pe fie-care filă,
a  eşit lo  ed itu ra

L ib ră ria  Sococ & Comp.

M'AGASINUL DE LINGERIE

De vânzare la Tipografia Thiel & Weiss şi la toţi debV- 
tanţî de (Jiare atât în capitală cât şi în tâte districtele. ‘

. . . . . . . . . . . .

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION
A.K »  AJM  

à Paris. 2 Carrefour de la Croix Rouge- 2-
Il se charge de tout s les commissions commerciales et d'achat des marcha ; 

pases aux prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en France! 
accompagne les voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités de Paris. O n l 
dirle français, allemand, russe et polonais.

rwwi

Prem iul Abonaţilor
ANUALI AI

3 3

Administraţia ÿiarulul „Reshoiul“
va  da  de a n u l noü un fru m o s tab lo u  fo to g ra fic :

„CU STEGUL ÎN A IN T E !«
episod din asalturile Românilor de la Plevna, un ade»  
v6rat cap-d’operă al talentosulul artist Dembinzclii. Ta«  
bloul este lucrat în atelierul farului Reshoiul. Mărime»1! 
luî este de 22 centimetrii lărgime şi 36 cent. înălţimea

Institution Française et Italienne
din

V I E N A
Codea Victoria (Mogoşoi), Palatul „ Dacia“ 

a  doua prâv&lio de la  co lţu l L ipscani

Desfacere Totală
de

>q  n  u
PlapămI fine de lină de oae

în eulorile cele mai tramóse forte lungi şi 
late de câte 12 LEI. Preţul din anal tre

nnt era 28 franci.
Comparator! de cel poţin 10 bncăţi vor 

avea un rabat de 5 la sută.

Dirigà par MESDAMES MAZZANTINI
9, Place d’izeg lio , FLORENCE.

Ces D am es, ayant quitté la France leur patrie après la guerre de^ -i-j 
70— 71, ont fondé à Florence en 1873 une Institution Française et Ita- 
tienne qui jouit de l’estime générale, et où les jeunes filles reçoivent 
une instruction aussi solide que brllant-’. Les directrices étant muni 
du diplôme supérieur et secondées par des professeurs distingués.!

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

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

Maga8inul de lingerie din Viena
Calea V ictoriei (Mogoşoi), P a la ta l  > D acia€ a 

doua p răvă lie  de Ia  colţu l Lipacanl.
(880 8)

Des renseignements on peut avoir à  l'imprimerie Thiel & W eiss.I 
qui ont visité l’Institution personeUement et où on peut voi le pros-l
■ M a f i f i r i M T  'pectus détaillé.

o pereche 
case on 

local lor, 
situate in 

Strada

nu la proprietarul lor ce locuesoe întrâdsele.

raooooooooooooocxxxxxxxxxxxxxx^
X F R A N Z  G -1 7  3sT T  H  El  R  ^
X  à  la VILLE DE BBUXELES B  j

j ţ  Podul Xogoşâiei No. 16 v is-à -v is  de Consulatul Russesc 9
y ţ  Reoomandft magazinul soû asortat lu tot-d’a-una fdrte bine ou rufăriă de bărbaţi şi de
X dame, galere, manoheto, batiste de lino, olandk şi mfttasft, oiorapl pentru bărbaţi şi dame, S  j  

flanele fine (orépe de santé) oamiséne, groşette, broderie dantele, cravate de bărbaţi şi ¿8
I o  v .  no u- a .  . r. „ .  — I lo v ’ oele mat nol forme şi oulort, ambrele de sére si de piété eto. etc. Atr&ardnd tôt m
Romană No. 63 b.e, Snbnrbia Precupeţi- ^de-o-dată atenţiunea onor. ofi.ntele oă dm causa crise* am redus férte mM  Ş u r i l e .  Q  

j No . Doritorii de ale cumpăra s’; pot adresa r  * Jbj,
OCKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

Tipografia Thiel A  Weiss, Palatul, »Dacia*


