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Rocnresel, 18 decembre, 
l i e . . . '  , . 

male . . . .  
or rural , , 

urban . .

Î cipal al Oapit

: :  : : : 
nia . . . . .  

ici pal cu premii

Careul de Vieiia, 31 decembre 
84 80 

115 80 
74 —
61 65
62 80 
73 15

100 99*|, 1 Renta ungarii în aur . . . .
102' L 1102' ,  ; Bonuri .n tesanr ung , I emis. :
m 92 'I, .  » ,  II ,
86 — împrumutul auitr, in hârtie .
98 — » .  » a rg in t.

182 — Renta austriaca In aur • • •
190 — Lose din 1866 . . . . . . . .
83 — Acţiunile b&ncct naţionale .
— s aiistr. de credit .
SS'li — .  .  ungare ,
99 70 — ! A rg in t......................................
25 17 — 1 D u c a tu l...................................
— I Napoleonul...............................

122'|a 1 100 m&rol germ ane...............

784 — 
219 80 
213 40

Carnal de Berlin, 29 decembre 
Acţiunile C&ilor ferate rom&ne. 82 60 
Obligaţiunile române 6%  . . 81 90 
Priorităţile O. fer. rom. 8®/« 84 26 
Împrumutul Oppenheim . . . 101 95
Napoleonul........................... 16 16
Viena, termen lung...................— —
Pari» ,  sourt . . . .  80 90

Calendarul filei 
Joul, 2t Decimbre.
Patronul î i le l : Martira Ialiana. 
Băa&ritul soarelui: 7 ore 34 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 34 min. 
Fasele lunel: Ultim-quart.

P L E C A  " l I v A ''R.ETSTTJPblT^OPl
Baearescl -Suceava 

Bacurescl. . . . 8.15 n 10.—
Ploescl..................9.50 n 12.00
B r& ila .................. 1.53 n 5.46 <J 7.15
Tecuci i i ............... 4.38 n 11. 0
R om an..................9.06 d 4.45
Buoeava,sosire . .12.03 q 9.66 ñ

B ac nrosc—V erelor ova
Bueuresel............... ...  7.40 d 10,40 d
P i t e ş t i ..........................10.13 q 8.— <j
S la tin a ..........................12.311 6.80 n
Craiova . . . .  • . . 2.20 q 8.15 f
Vèroiorova, sosire . . A -  n 6. n

Suclava 
Riman . 
Tecuci . 
Br&ila. 
Ploescl.

Suoea va — unea reset
5.11 d 
8.45 q 

12.80 n
3.08 n
7.12

6.46 
12 30 
6.10 
8.10 ñ 8.68 

2.46M2 d
Bueuresel sosire 8.30 q

VerctoroT* — Bnoareeci
Verciorova.......................11.26
Craiora ...........................8.—
81 atina.............................. 4.45
P itejtl................................7.08
Bucuresol, sosire . . . .  9.20

4.30

6 .-
6.80
9.80
1.08
5.10

Bacoresel—Glnrgla
Bucureicl....................... 9.15 d
Qiurgiu, sosire . . . .  . 11.35 q

Giarglo—Baenreacl
Giurgiu............................ 9.05 j
Buourescl, sosire . . . . 11.06 ]

6.05 4
7.06 u

4.55 4 
6 65 n

Gala)!—Barbeţi
Galaţi . .  . . . . 1.20 n 825 d 7.30 n 
Barboţl, sosire . . 1.65 n 9.— 4 8-05 n

Barboţl—Qala(l
Bărboşi............... 2.55 n 6.25 n 7 26n
Galaţi, sosire , . .  3.30 n 7— u. 8.—t

jti abonaţi a căror abona- 
i j  espiră la Unele anului, 
tfhugaţl a reinoi de timpu- 
cionamentele d-lor spre a 
Ieri o Întrerupere in tri- 

Ml: a (Harului.

:p e s i t e l e o r íf ic eA
A L E  . T I M P U L U I *

(Agenţia Haras)
iul dela 81 decemvrie, 4 on  seara.

Lahora, 80 decembre. 

ganiseazS la Caodahar o resistenţn 
aii să contra urmatei engleze.

Londra, 81 decemvrie, 
dard* zice că Sultanul a acria Im

ul Rusiei cerendtri să reducă des- 
ea de resboî.

Filipopoli, 31 deoemvri*. 
ehmidfc directorul finanţelor Rame- 

{Ş uiit de comisia internaţională euro‘ 
a fost ameninţat cn asasinarea.

Belgrad, 81 decembre, 
nl »Noutăţile Sărb'ţtl* acrie : in 
entinţeî pronunţată de consilinl de 

| din Ssmendria prinţul P e tre  Cară 
hevici ţi alte şase persoane snnt nr- 
pentrn că att format complotai d’a 
la viaţa prinţului Milan. Rechisi- 

tribnnalnlnl face apel la concursul 
tăţilor ţârei şi al celor din străină- 
entrn arestarea fugiţilor.

Constanţinopol, 81 decemvrie, 
semnat azi numirea lui Savfet-paşa 
baeador la Paris, nnmire care zi- 
eente era foarte indoioasă.

BUCUREŞTI
Furouri, (2 0  dec.) 1 Iin uarie .

timpul din urmă s ’a vorbit 
>i jurnale despre ocuparea m ixtă a 

ieliel resâritene, după c? trupe 
o ruseşti vor fi părăsit provincia 

•ar de cine ar putea să se facă 
ocupare, necesară se înţelege  

ntaal in cazul, cănd bulgaril ar pro 
vja neorănduiell grave. Cu mânţi- 
n ea ord inel s’ar putea însărcina 
r- Rusia de ex. Ar fi simplu, ca in 
fd ă  ce s’ar ivi neorănduiell, trupele 

?ştl să ’şt prelungească remăne 
in Rumelia. Insă de vreme ce de 

i cu autorităţile ruseşti şi trupele 
ocupare s’afi format bande de im 

v|je, cari ab intrat in Macedonia 
bulgarii afi comis atrocităţi şl 

c zimţ asupra conlocuitorilor lor 
sulmani; e lesne de în ţe les, că 
zenţa acelor trupe peste terme- 

fixat de tractatul dela Berlin 
loc de-a stămpăra, al încuraja şi 

st mult pe cetăţenii rnmelioţf, a 
or îndrăzneală afi crescut atăt de

A ceasta ar fi o victorie ruso-bulgară, 
o încurajare a neorănduielelor şi n i
mic mat puţin decăt Bulgaria ge
neralului Ignatief.

Dintre celelalte puteri, parte sunt 
nteresate, parte neinteresate in con

flictele posibile. Cele interesate ar 
face politică pe socoteala lor in par
tea  loculu i, ceea ce celelalte n’ar 
putea să ingădue; s’ar naşte frecări 
şi sămănţâ de vorbă şi de ceartă, 
incăt fle-care din puterile interesate 
are tactul de-a se feri de o aseme
nea insăroinare, care ar putea să de
genereze in conflict.

In fíne puterile nainteresate safi 
ar primi asemenea însărcinare nu
mai spre a face politică pentru a l
tul, ca să ’ndatorească şi să facă 
hatărul vr’unul vechifi şi —  cunos
cut prieten, safi ar găsi, că nu i 
demn de-o naţie mare de-a face po 
liţie şi de a struni in calitate de 
jandarm pe bulgarii rumelioţl. O do
vadă că ocupaţiunea mixtă ar fi 
fost făcută numai in interesul vr’u- 
nel puteri in parte, ia nu in in te
resul tractatului de la Berlin şi a] 
păcii, este că ea fost propusă fără 
de nici o trebuinţă, şi ca-o călcare 
a tractatului, de vreme ce acesta 
prevede eventualitatea turburârilor 
rumeliote şi anume in art. 16.

Se vede că in consideraţia aces
tui articol clar, intrevorbirile di
plomatice asupra propunerii de ocu
pare mixtă afi rëmas fără nici un 
résultat. Ziaristica se mira, cum de 
se ivise o asemenea propunere, cănd 
cazul e prevăzut in tractat, cănd 
guvernatorul Rumelieî răsăritene are 
dreptnl de-a chema pentru mănţi- 
nerea ordine! trupe împărăteşti oto
mane.

Şi intr’adevăr discutăndu-se şi in 
comisia pentru Rumelia răsăritesnă  
ceşti unea ocupări! mixte, majorita 
tea comisarilor afi fost de părerea, 
că după retragerea Ruşilor, viitorul 
guvernator, dacă va găsi de cuviinţă, 
poate încredinţa mânţinerea ordinal 
trupelor regulare otomane şi numai 
in cazul cănd ajutorul otoman n’ar 
fi in stare a’şl îndeplini misiunsa, 
comisia să propus ocuparea mixtă. 
Această soluţiune e cu totul con
formă cn spiritul şi litera artico
lului 16 al tractatului. Rămăne nu
mai a se şti, cănd s’or hotărî Ruşii 
să înceapă evacuarea. După ziarul 
»Turquie* evacuarea s’apropie, căci 
multe tunuri ruseşti s’afi scos din 
Adrianopol şi afi fost dirijate in-

nat prin annme Iradă pe Carateo- 
dori-paşa să inceapă ou Austria trac- 
tările pentru incheierea unei con
venţii in privirea ocupării Noviba- 
zarulul şi să trateze anume pe baza 
propunerilor contelui Zicby, amba
sadorul austro-ungar la Constanti- 
nopol.

Propunerile contelui, formulate în
scris, nici recnnosc suveranitatea Sul 
tanulut, nici pomenesc despre ca> 
racterul provizoriu al ocupaţiunil.

Sultannl primind la 16 decemvrie, 
in ziua de anul nofi turcesc pe mi
niştri, car! veniseră să’l feliciteze 
le-a  dat învăţături de pace. Le-a 
recomandat sa fie in bună inţele 
gere intre dănşil şi să restabilească 
relaţiile bune cu puterile străine 
Ei e dor de pace lui Âbdul-Hamid 
aceasta o spun şi ziarele ruseşti şi 
cale engleze. Astfel la 13 decemvrie 
afi primit pe ministrul de esterne 
intr’o lungă audienţă şi i-a recom m 
dat expres şi cu căldură să ’ncheie 
odată atât convenţia cu Austro-Un 
garia pentru ocuparea Novi-Baza 
rulai, cât şi cea cerută de Rusia 
pentru evacuarea Rumeliel răsări 
tene. .Starea de păn’acum —  zis 
Abdul-Hamid intre altele —  nu 
poate dăinui mal mult, căci nu ne' 
aduce de căt pagubă şi greutăţi 
CestiunI atăt de însemnate pentru 
noi şi pentru pacea tuturora, nu pot 
atăm a pururea ’n aer.*

i uit, incăt ab ajuns a ameninţa cu 
artea chiar p9 d. Schmidt, direc- j AfiîSt spre Rusia, 

ral finanţelor nnmit de comisia eu- ] Daca n’am fi fost am ăgiţi de a- 
eanâ. Işt poate oricine închipui, I tătea ori de mişcări analoage, am 
s’ar intămpla daca ochii ingădni-1 putea să vedem un semn de pace 

irl şi dulci al autorităţilor ruseşti mişcarea aceasta,

ŢERANDL ROMÂN.

Posiţia lui in Societate.
In şedinţa de la 16 decemvrie a 

Senatului unul dintre miniştri mal 
tineri, D-l Eugenio Sbătescu, a luat 
cuvăntul, pentru ca să susţie causa 
.sărmanului muncitor* in deosebi 
faţă cu atacurile d-lnf Vioreanu.

Domnul E. Stătescu e uu om nofi, 
intrat in ministerifi ca representant 
al acelei junimi liberale inteligente, 
culte şi mal presus de toate nerăb
dătoare, ce de căt-va timp merefi 
stăruie să înlocuiască pe .baccelele*  
partidului liberal, adecă unul dintre 
,D iI minorum genţium,* o mărime 
a viitorului, intr’nn cuvănt un om, 
ale cărui cuvinte trebue să ne fie 
foarte preţioase, fiind-că ele espri- 
mă vederile unul nofi răud de oa
meni politici, cu care va trebui să 
ne luptăm de aici iuainte.

Oe e drept, d. E. Stătescu mal e a- 
fară de aceasta şi cel mal veninos din
tre toţi oamenii politici din Romănia, 
an om cu inima înăcrită, care nu 
poate vorbi fără să muşce, şi aşa 
foarte adese-orl ii vine să aibă des
pre vre un lucru anumit nişte pă
reri cn totul ocasiónale, şi să na zică 
de căt ceea ce se cuvine spre a su 
păra pe adversarii săi. Dară şi a- 
ceastă slăbiciune este o esnresie a 
partidului, pe care Îl represintă, şi 
noi trebue să presupunem, că re-

continua a priveghea ordinea pu- j Semnele de pace se sporesc in- i presentantul junimel liberale inte-
-ă rumeliotă după termenul fixat, tr 'adevăr. Astfel Sultanul a insă ci- J ligente şi culte e destul de onest i

spre a nu zice de căt ceea ce crede 
că in adevăr aşa este.

Vorbind deci despre posiţia ţă 
ranului in societatea noastră şi in 
deosebi despre dreptnl, cu care poate 
pretinde, ca interesele lui să fie cu 
deosebire ţinute in seamă, d. E. 
Stătescu a zis, că el este acela, care 
a conservat ceea ce mal avem. Eată 
dar cuvăntul, pentru care trebue să 
11 iubim, pe ţăran.

La aceste cuvinte ale d-lul E. 
Stătescu, d. M. Cogălniceanu, de a- 
senaenea om politic, de şi nu repre 
sentant al vre unei junimi in teli
gente şi culte, a respuns, că fără 
îndoială ţăranul este uu om foarte 
cum se cade, dar că sunt in ţara a 
ceasta o mulţime de lucruri, pe care 
nu tocmai ţăranii le-afi făcut ori 
conservat.

la  să vedem acum, cine are drep 
tate, d. E. Stăteam ori d. Cogăl 
niceanu.

Pe căt ştim noi, ţara aceasta are 
un fel de istorie şi pe căt ne pri 
cepem la asemenea lucruri, din 
această istorie luăm elem entele, pe 
care urmăm a De întemeia viaţa 
morală şi politică. De la intemeia 
rea ţărilor romăneştl pănă in ceasul 
când d-nil G. A. Rosetti şi T. Brâ 
tianu afi văzut lumin i zilei, s’afi pe 
trecut o mulţime de lucruri bune şi 
frumoase, fără de concursul ,r«*pre- 
sentanţilor opincel.* Mircea cel 
Bătrân, Alexandru cel Bun, Ştefan cel 
Mare, Radu de la Afumaţi, Mihiiu Vi
teazul, Dimitrie C intimii*, dimpreună 
cu alţi Domni şi boieri, care afi 
muncit cu arma ori cu capul in cur 
gerea a cinci veacuri, toţi aceştia 
erafi nişte oameni foarte cum se 
cade, fără ca să fie ţă n n l şi fără 
ca să aibă pretenţia de a representa 
»poporul*. Avem in dosul nostru o 
istorie, din ale cărei fapte azi su 
fletele noastre işl iafi hrană întări
toare, şi această istorie, bună rea, 
cum e, nu afi făcut-o ţăranii, ci a l
ţii. Avem înaintea noastră comori 
bogate de producte ale găudiril o- 
meneşti, mănăstiri pline de podoabe 
şi cărţi scrise de mănă omenească: 
şi această moştenire nu ne-a remas 
de la ţeranl, ci de la alţii. O viaţă 
de cinci veacnrf, plină de învăţă
minte, viaţa din care a isvorit ceea 
de astă-zl, s'a petrecut fără ca ţă
ranii să fi luat parte la dăusa: cine 
a susţinut această viaţă} al cui e 
meritul, că şi astăzi mal este o ţară 
romănească pe faţa pământului? 
prin a căror oameni statornicie lupta 
s'a putut urma in curgerea atător 
veacuri} sunt ţăranii aceia, care afi 
perit in lupte, afi perit in surghiun, 
afi perit sub barda călăului pentru 
că ţineafi la drepturile ţărel, in care 
astăzi se răsfaţă rsprasentanţil ,o -  
pincel }*

La urma tuturor urmelor; ce afi 
făcut ţăranii in curgerea a cinci 
veacuri şi ce afi păstrat şi din roa
dele vieţii noastre de pănă astăzi}

El afi muncit, atăt e tot, şi s’afi 
conservat pe e! ănşişT.

Atăt cerem de la dănşil şi numai 
atăt putem cere şi tu viitor.

Noi, ăştia, care nu suntem ţărani, 
doI suntem elementul, care face şi

conservă. In trecut Domnii şi boie
rii afi croit steagul, sub care sfi aci 
dnnat tot el pe ţărani, pentru ca 
eară şl to t iei să'l ducă la luptă 
pentru binele tutnlo*. Domnii şi bofi 
eril afi croit legi şi obiceiuri, a- 
zidit cetăţi şi monastirl, afi lucrat 
cu capul şi cu inima, Domnii şi 
boeri! afi plămădit istoria : de aci 
inainte noi, ăştia, care nu suntem 
ţărani, noi avem să le facem toate 
aceste. Dară, pentru că noi să le 
putem face toate aceste, ţăranul 
trebue să muncească şi să se con
serve pe sine ăasu'şl.

A şi este, aşa a fost de cănd e 
urnea şi nici nu poate să fie alt-fel.

Peste CarpaţI trăesc de veacuri 
ndelungate mal multe milioane de ro

mâni, şi aceşti români nu afi viaţă 
deosebită, nu afi o istorie a lor, nil 
afi rodit nimic de căt de atunci, 
le cănd sa ivit intre dănşi I căţl-va. 
care afi incetat u mal fi ţărani.

Un popor este un copac, ce are 
trunchiu, are crengi, are frunze are 
flori şi are rod: ţăranul e trunchifi, 
e creangă, e frunză, dar’ floarea nu 
suntem decăt noi ş iro iu l nu ’1 pro
duce decăt floarea. Fără de noi co
pacul poate să fie foarte verdj , foarte 
frumos şi foarte plăcut la infâţişire: 
el remăne inse un capac sterp, care, 
la urma urmelor, nu e bun decăt 
de foc.

Şi pentru aceea copacul ţine atât 
de mult la florile şi la rodul şefi şi 
atăt de cu din adins le hrăneşte 
din şocurile sale. Pentru omul, pe 
care il cred de al lor, massele işi 
dau cămaşa de pe trup şi sângele 
inirael: cu prisos dă muncitorul din 
rodul muncii sale oamenilor săi şi 
cu dragoste munceşte, cân i ştie, că 
sunt vrednici aceia, care s i  hrănesc 
din această muncă.

Poporul român e un copac, a le 7 
cărui crengi se intind peste mal 
multe ţâri, dar’ numai in ţările ro
mâneşti afi produs roade, fiind-că in 
cele lalte ţări florile s’afi scuturat 
de pe ramuri, eară aici ele afi re- 
m&s lipite de isvoru] din care afi 
eşit. Cu toate acesteia  ziua de astă
zi vine un ministru şi repr s-n iant 
al unei oare-care junimi inteligente 
şi culte, şi trece cu buretele peste 
vredniciile acestor fl >ri ale vieţii 
româneşti, caşi-când ar voi să spnie 
urbi e t orbi, că viaţa românească 
nn s’a început decât in ziua, c&ud 
iberalii au creit poporul româu su

veran.
Hunii fără îndoială erafi şi el un 

popor, dar’ nu s’a ales de dd aşii altă 
decăt un nume: Attila. Şi dacă E enil, 
Egiptienil ori Românii nu ar fi pro
dus ceea ce au produs prin floarea 
vieţelor lor, nici de dănşil nn s’ar fi 
ales mal mult. Eară despre Mace
donia, dacă ea nu ar fi produs pe 
Alexandru, astăzi nu ar mal vorbi 
decăt oamenii cn învăţătură foarte 
temeiuică. Intr’un cuvânt, viaţa so
cială aşa cum este, privită de sus 
in jos, nu are alt inţ<»ies, dsrât ca 
mif şi mit de oameni să trăiască 
muncind de pe o zi pe alta pentru 
ca alţi căţi-va şă-?i poată urma 
tigniţi lucrarea in vistieria gândiri
lor omeneşti.



T I M  PU L

Tocmai inse fiind-că noi nu sun» 
tem decât floarea copacului, când 
ne deşteptăm des de dimineaţă, ân- 
tfiiul gând trebue să ne fie acela, 
de a căuta s& vedem, dacă trunchiul, 
crengile şi frunzele sunt sănătoase. 
Din munca ţăranului ne hrănim. 
merefl trebue deci sft purt&m grijft, 
ca aceastft muncft sft Re spornică şi 
ca rodul el să fie binecuvântat. Cu 
cftt copacul e mal sănătos, cu atăt 
floarea e mal plină şi rodul cu atăt 
mal îmbelşugat; cu căt ţăranului ii 
merge mal bine, cu atăt mal in tig- 
nft ne putem urma noi lucrarea. A- 
cesta e cuvăntul, pentru care tre
bue să-l iubim pe ţăran; il iubim 
atăt pentru-că el ne hrăneşte, căt 
şi pentru-că noi il pov&ţuim; il iu
bim pentru-că el şi noi suntem îm 
preună un popor, acela-şi popor, pen- 
tru-cft împreună ne dăm silinţă să 
intrămăm aceea-şi viaţa, il iubim 
fiind-că zicem „noi* cftnd vorbim de
spre toţi împreună.

Şi ţăranul ne iubeşte pre noi, dacă 
suntem adevărată floare, eară nu 
floarea seacft. Sunt inse intre noi 
oameni, care nici nu sunt floare, cj 
tn tegft; păcatele acestor oameni- 
măzgă trebue să le ispăşească şi o» 
menii cum se cade. Aceştia sunt* 
sucuri eşite din trunchiul imbolnk* 
vit, care slăbesc copacul şi lipsesc 
floarea cea bună de hrana, fără de 
care nu se desvoltă decât anevoia 
şi nu-şi dă rodul deplin. Stirpiţi a- 
ceastâ mâzgă, acoperiţi urmele ei 
cu bftligar, lăsaţi apoi copacul să 
se desvolte după firea Iul şi veţi ve
dea cum floarea va fi plină şi cum 
rodul va fi frumos.

PROIECT DE LEGE
pentru

Monopolul vănzărei tutunurilor

(urmare)
Art. 9. Pentru asicurarea idepliniril o- 

bligaţiunilor sale, pe lăngă garanţia in 
bani şi imobile esistentă actualmente, re
gia se obligS a avea tot-d’a-nna in depo
sítele sale tntnnurl, fol şi fabricate, cig&rl 
cigarete şi tabacnri in valoare minimum 
de 3,000,000 le!.

(C. ins. ari. 52 fi 53.)
Această valoare se inţelege nu după pre

ţul de văuzare al regM ci după căt aii 
costat mărfurile pană la predarea lor 
in deposítele regiei, constatat aceasta prin 
registrele regiei. Aceste registre vor fi pre
séntate comisarului guvernului la ver!-ce 
eerere a sa spre a se incredinţa de esis- 
tenţa reală in deposit, a tutunurilor in 
valoare de 3,000, 000 UI.

Pentru cornplectarea acestei garanţii, la 
punerea in lucrare a acestei legi, se acordă 
regiei termenul de 6 februariü 1879, a- 
dică pănă după primirea din parte'i a re
coltei anului 1878.

TITLUL n .
Despre cultura tutunului

Art. 10. Regia este datoare a cumpăra 
pe fie-care an de la producătorii din ţară

FOILETONUL „ TIMPULUI “

PESTE CAP
de

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

PARTEA A DOA 
Generalul Delorge.

(armare.—Vest „Timpul* delà 20 decemvrl).
Intr'acestea d. Ducandray ajunse in 

strada Mercadet, la adresa arătată de im
piegatul grajdurilor delà Elysee...

Era o casă mare cu cinci caturi, care» 
judecănd după numărul ferestrelor foarte 
apropiate nna de alta, era impftrţită in 
un număr infinit de odăiţe.

Un lung coridor întunecat şi drept, mur
dar şi noroios, conducea la odaea porta
rului, nn adevărat cuib zidit sub scări.

O bătrănă femee şedea aci, îngrijind de 
sfărăiturile unei tigăl din care eşa un mi
ros snspect.

—  D. Laurent Cornevin, mă rog? în
trebă d. Ducandray.

— Nu cred că e acasă, dar nevastă-sa 
e aici.

— E însurat?
— Ieacă-na ! Şi de ce nn ? Da, e însu

rat ba are şi copil, cinci băeţl şi trei 
fete.

Speranţa că femoen lui ăl va putea spune 
unde să găsească pe Cornevin decise pp 
d. Ducandray.

toată cantitatea de tutun necesară pentru 
consnmaţiunsa calităţilor indigene, numite 
calităţile 3, 4 şi 5.

La 1 decembre al fie-cărnl an regia va 
comunica ministerului de finance suma de 
pogoane ce va crede necesar a se cultiva, 
spre a produce tutunul indigen, de care 
va avea nevoie.

Art. II. Cnltnra tutunului nu este per
misă de căt in districtele Dămboviţa, Ia
lomiţa, Lfov, Fălci fi, Tutova şi Vlaşca.

L. art. 2.
Acel cari ar voi să cultive tutunul, in 

aceste districte, nu vor fi in drept să cul
tive de căt pentru regie safi pentru es- 
portaţiun®.

Art. 12. Caltivatorii de tntun, fie pen
tru regie, fie pentru esportaţiune, sunt da
tor! a face declaraţiune despre întinderea 
păraăntulnl ce pot cultiva, despre localita* 
tea in care voiesc să cultive şi dacă în
ţeleg a cultiva pentru regie saQ pentru 
esport.

L. art. 5.
Declaraţiunile se vor face la prefectură 

sau la autoritatea comunală cari vor fi da
toare a le transmite indată comislunil dis
trictuale.

Regi. art. 4.
Art. 13. Declaraţiunile de cnltură pen

tru regie se primesc cel mal tărziii pănă 
a 10 iannarifi al anului in care este a se  
face plantaţinnea: ear acelea pentru es
port se primesc cel ma! tărziii pănă la 1 
marte al aceloiaş an. Veri ce declaraţinne 
făcută după espiraren sus citatelor terme
ne se va considera ca nulă şi nevenită.

L. a r t■ 6 aii. 1
Art. 14. Comisinnoa districtuală va fi 

compnsa de un delegat al gnvernulnl şi 
de nn delegat al regiei, care delegat va fi 
singur in drept a hotărî dacă cnltnra va 
nrma in comptnl regiei.

L. art 5 fine.
Ea va libera pe nnmele cultivatorilor 

nn act săli notifica ţiune, prin care va a- 
ret» dacă cultura propusă pe comptul re
giei eBte primită safi nu este primită de 
aceasta, precum şi dacă cultura propusă 
pentru esport este incuvinţaiă safi este 
r< spiasă.

Art. 15. Cultura pentru esport va pu
tea fi respinsă cănd nu va fi propusă in 
condiţiunile legii de faţă, safi cănd culti
vatorul nn va justifica că este in situaţi- 
une de a indeplini cerinţale presinte! legi 
şi a regulamentului ce se va face in pri
vinţa culturii.

Regia va avea dreptul a păstra pe so
coteala sa, şi pe preţurile stabilite pentru 
cumpărarea tutunurilor, propunerile de cul
tură pentru esport, intru căt declaraţiu
nile de cnltură pe comptul regiei nu ar fi 
suficiinte spre a indeplini cuantul necesar 
consumaţiunii interne anuale.

L. art. d a l 2  ş< Regi art. 8 al 1.
Art. 16 Notificaţiunea comisiunil dis

trictuale se va elibera in termen de 25 zile 
de la data hotărită mat sus pentru primi- 
mirea declaraţiunilor.

Regi. art. 8 al. 2.
Ea se va transmite cultivatorului prin 

mijlocirea prefecturel districtului in care 
cultivatorul işt are domiciliul. Regia va fi 
liberată de verl-ce responderá către culti-

— Arată-mî, te rog locuinţa d-lnî Cor
nevin.

— In catul ăntei, bine înţeles scobo- 
rănd din cer in catul ăntSI.

Şi plecăndu-se pe ferăstruea odăel, care 
da in curte, strigă cu o voce de urs:

— Hei 1 doamnă Cornavin, te caută un 
domn.

Precauţia aceasta nu a fost nefolosi
toare.

D. Docandray s'ar fi perdnt in labirin
tul coridoarelor când d-na Cornevin SI 
veni in ajntor.

Ea era o femee ănoă tSnSră, mare, bine 
făcută, frnmoasă şi in care totul arăta 
dulceaţa şi onestitatea.

Era refi dar curat inbrăcaiă ’şl ţ i
nea in brnţe un copil de opt safi zece 
luni gras şi roşu.

—  Bine-voiţi a intra, domnnle, zise ea 
demnului burghez.

El intră in o odăiţă strălucitoare de cu
răţenie, şi abia atnncl obseră că doamna 
Cornevin avea ochii plăuşî.

— Doamnă incepn el, pntea-ve-aş vorbi 
cn bărbatul d-tale in o afacere foarte im
portantă care nu poate suferi nici o a- 
mănare... AI putea să ’ml spui unde l’aş 
putea intălni?...

— Hei { domnule, nu ştifi nimic de el.
D. Ducandray tresări.
— Ce zid  ? bombăni el.
— Zic că nu ştifi cc s’a făcut, repetă 

sSrraana femee.

vator, cănd aotnl comisiunil districtuale 
va fi predat prefecturii cu şeaso zile îna
intea espirării termenului de 25 zile.

Regi. art. 9.
Funcţionarii cari ar neglige de a tran

smite in timp util atăt declaraţiunile de 
oulturS comisiunil districtuale, căt şi no
tificaţiunea eliberată de aceasta pe numele 
cultivatorului, remăn singuri direct res- 
pnnzătorl către acesta şi vor plăti o a- 
mendă de 100 lei pentru fie-care abatere, 
pnt8ndo-se cumula deosebitele amende, la 
oare ar fi supus.

In nici un cas SnsS cultivatorul nu va 
putea incepe cultura, nici face resadurl de 
tutun, pănă ce nu va fi obţinut actul co
misiunil districtuale prin care i se va a- 
răta, că cultura sa este primită pe com
ptul regiei safi este încuviinţată pentru 
esport.

L. art. 7.
Art. 17. întinderea minimum de pămăn^, 

pentru care se va putea face declaraţiu- 
nea de cultută pe comptul regiei, va fi de 
’I» ectar (647 stănjenl pătraţi din Munte
nia safi 503 stănjenl pătraţi din Moldova).

întinderea minimum de pămănt, pentru 
care se va pntea face declaraţiunea de cul
tură pentru esport, va fi de 1 ectar.

Art. 18. Cultivatorii pentru esport sunt 
obligaţi a strânge produsul recoltei lor in 
magasine bine condiţionate şi special des
tinate pentrn ac asta, care vor fi supuse 
controlului şi supraveghieril «ginţilor re
giei. Aceste magasine nu vor putea fi in 
acelaş timp şi locuinţe ale ţăranilor svfi 
in comuuicaţiune cu acele locuinţe.

L. art. 8  al. 1.
Art. 19. Cultivatorii, fie pentru regie 

fie pentru esport, vor fi datori a lucra 
toată întinderea de pămănt, pentru care afi 
făcut declaraţiune comisiunil dlstrictuaale.

ibid al. 2.
Cultura tutunului, învoită fie-căruia 

cultivator, va fi la o laltă, cănd se cultiva 
pentru export, pentru un minimum de 1 
hectar.

(Z. art. 9.
Art. 20. Cultivatorul care a primit au

toritatea de a cultiva, fie pentrn Regie 
fie pentru export, nu va putea trece drep
turile sale unei alte persoane.

Regi. art. 14.
Art. 21. Cultivatorul care va observa, 

că plantaţinnea sa, din cauza intemperiei 
safi altor accidente, nu promite o rodire 
de mizloc este dator să incunoştiinţeze 
despre aceasta pe agintele Regiei şi să 
ceară a se constata faptul înainte de tim
pul recoltei.

Ibid.
Incunoştiinţarea se va face prin mijlo

cirea autorităţii comunale care va remăne 
singură risponsabilă către cultivator, in 
caz de a nu o transmite in timp util 
agentului Regiei.

Regi. al. 15.
Proces-verbal se va încheia de agintele 

Regiei in dublu esemplar, din care unul 
se va lăsa cultivatorului spre a’î servi de 
justificare.

Regi. art. 18.
In lipsa unei asemenea incunoştiinţărl, 

cultivatorul remăne responsabil către Re

Şi neputendn-şl stăpăni durerea, urma 
vărsând lacrăml :

— Azi noapte nu s’a întors acasă, şj 
deşi nu era de servicifi nu mă neliniştii 
de loc, crezănd că poate face răndul vre
unul camarad. Totuşi cum se crăpă de 
ziuă, alergai la Elysée să intreb de el.

Ah ! domnule camarazii ’ml răspunseră 
că nu l’afi văzut de trei zile !... Un băr
bat ce ăşl iubeşte atăta casa şi copil, atăt 
de iconom, atăt de onest, atăt de bun !... 
Asta e ăntăia oară delà cununia noastră 
că lipseşte d'acasă!... Dar nu! Nu e cu 
putinţă, trebue să ’( să fi intămplat vr'o 
nenorocire...

Demnul rentier se făcu mal alb decăt 
cămaşa luL

Intre moartea generalului Delorge şi 
curioasa dispariţie a lui Cornevin, singu
rul martor ai acestei morţi misterioase, 
descoperi o legătură izbitoare, şi puţin 
liniştitoare.

Totu-şi el se sili să-ăşl stăpânească te
ribila emoţie şi cu o voce puţin alterată 
zise :

— Să vedem, să vedem, scumpă doamnă, 
nu te măhui atăt, ce dracu ! Vel revedea 
pe bărbatul d-tale. S’o fi intălnit cn căţl- 
va camarazi.

— Cu neputinţă 1 domnule. Toţi cama
razii Ini sunt consemnaţi in Eliseu de 
patra-zecl şi opt ore.

— Atnncl, cum de el nu e acolo?..
—  Tocmai aceasta nu o pricep cel alţi 

camarazi.

gie de despăgubiri pentru cantitatea ce 
ar lipsi dintr'o recoltă de mijloc.

Regi. art. 17.
Art. 22. Dnpă săvârşirea operaţiunilor 

de păpuşit şi de aşezare in teancuri un 
aginte al Regiei va constata cătimea tu
tunului aflat la fiecare cultivator prin- 
tr’nn proces-verbal in dublu exemplar din 
oare nnul se va lăsa cultivatorului.

Regi. art. 26.
Art. 23. Caltivatorii pentru R»gie sunt 

datori a preda Regiei întreaga lor recoltă.
Art. 24. Regia va face cunoscut in fie

care au gavernulul ziua in care va incepe 
primirea tutunurilor.

Un delegat al gavernulul va asista la 
predare pentru constatarea cantităţilor şi 
a calităţilor.

Predarea se va putea face şi in lipsa 
acestui delegat in caz de consimţimăut al 
producătorului, constatată de primăria 
locală.

Regi. art. 31 al. 1.
Art. 25. Regia va putea refuza primi

rea tutunurilor, care din cauza calităţii 
lor prea rele provenind din stricăciune, 
nu pot fi utilizate pentru trebuinţele con- 
sumaţiuni/.

Ibid. al. 2.
Producătorul ale cărui tutunuri sunt 

refuzate este dator safi a distrage a -  
c-.ste tutunuri in prssinţa agenţilor Re
giei safi a le esporta in termenul otărit 
pentru exportaţiune.

Ibid. al. 3.
Distracţiunea se constată printr’un pro

ces-verbal dresat de agentul regiei, care 
asistă la această operaţiune. O copie după 
acest proces-verbal se tremito producătoru
lui pentru a ’i servi de probă a îndepli
nirii obligaţiunilor sale ca cultivator pen
tru regie.

Ibid. al. 4.
Producătorul care voieşte a esporta tu

tunurile refusate de regie este supas tu
turor îndatoririlor pres.rise pentru espor- 
tatorl.

Regi. art. 32.
Art. 26. Producătorul nemulţămit are 

dreptul de reclamaţiune, la o comisiane 
ad-hoc, in termen de cinci zile.

Regi. art. 33
Această comisiane ad-hoc este compusă 

de membrii comisiunil districtuale şi de un i 
espert, numit de urgenţă in fie-care cas, 
de către preşedintele tribunalului local.

Rtgl. ărt• 30 al. 2
Pănă la judecarea reclamaţiunil de către 

comisiunea ad-hoc tutunurile remăn in 
păstrarea regiei, care libirează pentrn dăn- 
sele o adeverinţă provisorie de primire ; 
producătorul este in drept a pune sigili- 
urile sale asupra tutunurilor.

Comisiunea ad-hoc este datoare a da 
decisinnea iei in termen de cinci 4*1® de 
la numirea 6spsrtulul. Decisinnea comisi- 
nnii districtuale este definitivă şi nu poate 
fi atacată pe calea justiţiei.

Regi. art. 29 al. 1
Art. 27. In tot tin pul culturii tutunu

rilor pănă la predarea lor către regie, pri
marii sunt datori a esercita cea mai de 
aproape supraveghiare pentru a nu se face 
cu tutunurile vr'o întrebuinţare ilicită.

(Ibid. al. 2)

D. Docandray nu pricepea nici el, şi 
simţea un fior rece d'a lungul spinării. 
O crimă se comisese... nu s’a comis şi a 
doua pentrn a ascunde pe cea d’ăntăi ?

— Cănd al văzut pe bărbatul d-tsle 
pentru cea din urmă oară? întrebă el.

— Ieri dimineaţă. Am dejunat impreună, 
şi după aceia imbrăcăjda-se mi-a spus c& 
avea ceva treabă in spre Passy.

— Nu ţi-a spus ce treabă?
— Nn. Ştifi numai că voia să vorbească 

cn nevasta unul general pentru un lucru 
grav.

Ea fu intrernptă prin intrarea a doi 
băeţandril unul de opt ani, altul de zeoe, 
cari veniafi căntănd şi impingăndu-se, dar 
văzănd pe străin, salutară cn politeţă.

Erafi băeţii cel mal mari al d-nel Cor- 
novin. Ea păru foarte uimită văzăndu-I, 
şi cu un aer aspru ăl intrebă:

— Ce aţi şi eşit dela şcoală?
— Profesorul ne-a trămis acasă.
— V’a trămis acasă! Şi de ce?
— Aşa! N p-i  zis aşa : Duceţi-vă acasă 

şi ăncă repede, căci o să avem o revo
luţie.

Doamna Cornevin ingălbini. Deşi fusese 
azi dimineaţă la Elysen nu ştia nimic.

— O revoluţie! murmură ea... sa vor 
bate. Şi eu nu ştifi unde e Laurent...

— S'ocupă el cn politica? intrebă d. 
Ducandray.

—  El? domnule! Ah! nu, niciodată! 
El nu sa găndea, scumpul mefi bărbat,

! /

Art. 28. Caltivatorii, fie penn
fie pentrn esport, sunt supuşi
la perchisiţianl domiciliare d in  
genţilor însărcinaţi d’a constatai 
ţinnile la presanta lege.

Dacă din tutunurile constalfl 
tivatori ar lipsi o cantitate oai 
va confisca o cuantitate egală di] 
rile remase in posesinnea lor.

Dacă cantitatea remasă nn esH  
entă pentru acoperirea lipsei, con 
nea vn fi inlocnită, pentrn desn 
regiei, prin plata valorii cantil 
lipseşte, după tarifile de vânzare nu

Lipsa se constată şi despăgubire! 
nuncift prin proces-verbal.

Regi. a r t. 20
Art. 29. Rădicarea tntnnurilorj 

mnna nude afi fost recoltate nn 
misă, de căt numai dacă cnltara 
pe teritoriul unei alte comune da c 9  
in care cultivatoral îşi are domij 
şi unde posedă localurile pentru 
tutunurilor. In asemenea cas, coli 
este obligat să dobândească de 
ria locului de prodacţiune nn ] 
rădicare şi de transport, indicăndi 
destinaţiune şi cătimea de transpoi 
tivatorul mal este obligat, ca inel 
sosirea tutunului la destinaţiane,» 
mită la pi imăriea locului permisul dj 
port cu care s’a servit.

L . art. 37 f i  Regi. att. 2 i
Art. 30. îndată după etringere 

cultivatorii sunt datori să distri 
cotoarele şi rădăcinel®. La cas 
se va urma conform art. 52 din] 
lege.

Cultivatorii pentrn regie vor II inel 
nnţi a se conforma totnror disposLitii 
ooprinse in regulamentnl ce sa vaHse 
regie in înţelegere cu gnvarnnl in prin 
coltnrii tntnnnlnl.

Rehl. art. 21 al. 1.
Art, 31. Regia va fi in drept» S-! 

păra recolta da la cultivatori in pfyoşţ 
inaint®, fie dnpă ăntăia ferbsre E 9  ■ 
nulul.

Regi. art. 27 al. 2 şi 3.)
Art. 32. Preţul ce se va da calj^WK 

or pentru deosebitele calităţi dt S m  
rl, se va publica tot-d’a-uua iu 
nil lui octombre al fie-cărul an p ^ H  
colta annlni viitor.

Regi. ari. 28 al. 3).

UK

■

Transportai tutun urilor de Ia 
prodneţiune la depoeitele Regii 
sarcina cultivatorilor ; preţul acea 
sport se coprinde in preţul tutund 

Ibid al. 2,
Regia insă nu poste exige deîă 4 

vatori ca el să efectueze predarea l| 
loc mal depărtat decăt cuprinsul
tuiul pe teritoriul căruia cultural 
făcută.

Art. 33, Regia va destina pe fi* 
an premii in sumă totală de 10,0 
spre a incuragia îmbunătăţirea cn» 
calităţii tutunurilor indigene.

Modnl premiăriî se va regala de] 
in înţelegere cn gnvernnl.

TITLUL DI.
Despre fabricarea şi depositni fofoisA
(C. ins. art. 16 f i  17).
Art. 34. Adunarea tntnnnlnl recolq

decăt sa lucreze pentru copii să 
trn mine!...

Demoni bnrgez se simţea mal in 
ca totd’anns. Mii de pericole vaga 
prindesfi sufletul. Acesta locuinţă 
părea grozav de periculoasă, podiW 
frigeau tălpile.

— Nu mal te pot supăra cu intrai 
mele, zise el către sermana femee, vi 
trece mane pe Bici, şi crede-mă d| 
vin va reveni...

Dar ca de obiceifi, ea ăl în treb^  
ca să ăl spună bărbatnlni el.

El se cutremură la această o 
ăl spne nnmele !... N’ar fi fost 
neprecugetare grozavă ?

Deci el vîrî iar în bosanar po] 
din care să pregătia să scoată car] 
prinzând cel d’Sntăl nume ce ăl 
minte, zise :

— Spâne bărbatnlni d-tale că l’t  
d. Craus.

Asta nn prea era vitejie din part 
nnlnl bnrgez, dar ăşl perdnse capsţ

Ideea că poate Cornevin a fost p 
din cansă că poseda nn secret, pe D 
ştia şi el, Dncondray, ăl făcea păi 
clacă.

Şi scoborănd merett scările el recS | 
toate modurile ounosoute d’a se s 
un om , delà lovitura de pumual * ”

I

ncigaş bine plătit, pănă la venins
cnrat in farfurie prin o 
dusă cn ajntornl aurului.

bucă tă rsjj 'ir p .îS »



| pe fie-care an, ţi a celai im portat din 
linătute, precum şi pregătirea şi fabri-_ 

lui» a ţigărilor, ţigaretelor şi a ta
lul al se vor efectua in cele două mance 
ictnre esistente, precum şi in magaziei 
ţdeposita generale şi in nia raziele se- 
iudaro din districte, ce Regia va găsi de 
fiinţă să infiiinţeze.
JC. ins. art. 31 si 23.) 
foate aceste construcţinnî precum şi 

ilinral, maşinele şi uneltele ce vor con- 
rămân fără nici o despăgubire, pro- 

tatea Statului, la espirarea termenului 
tru care să dă aceasta concesiune Re- 
. Toate acestea vor fi in stare d’a po
ser vi, R-gia va fi datoare a Ie asicnra 

ţendiului in toată durata concesinnil

II •
S?c î̂. art. 90.
K rt, 35. Preturile de vânzare către con- 
anatorl a diferitelor specii şi calităţi de 

|T lunuri fabricate, se hotărăsc pentru fie- 
L iro ¿oi ani in cursul lunii lui Noemvrie 

tonului precedent.
In primele zile ale lunei Noemvrie, Re- 

a stabileşte şi supune aprobaţi unii mi- 
feVrulnl finanţelor tipnrile tutunurilor 
ibricate supt diferite forme, de pus ia  

.sare pentru consnnmţiune in anii ur
sitori, Seria acestor tipuri coprinde, pen- 
«  fie-care din formele snpt care tntnnu- 
e se pun in vënzare, toate speciile şi ca- 

tăţile obicinuite in ţară, de la cele mal 
ne pană la cele mal inferioare.
Tipurile aprobate de ministru finanţelor 
rvesc de bază la fixaţinnea preţurilor. 
Regi. art. 91 al. 1. 2 si 3.
O probă (échantillon) din fie-care tip ss 

ouservă la ministerul finanţelor, supt si- 
iliul acestui minister şi supt acela al ad- 

iuistraţiunil monopolului, p ntru a servi 
1 judecarea veri căror contestaţiunl s'ar 
t i ,  in privinţa calităţel tutunurilor, tâ

lcurilor saă ţigărilor puse in vënzare, fie 
atre guvern şi Regie, fie intre aceasta şi 
Kirticolarî.

Regi art. 93 al. 1.
Art. 36. Tarifai preţurilor de cumpăra

ţi area tutunurilor, şi acela al vënzëreï tu
rnurilor şi ţigărilor, atăt indigene căt şi 

Irăine, ss vor fixa, pentru termenul de 
oul ani de zile, de cătră o comisiune de 
şase arbitri, din cari trei numiţi de g a 
lera şi trei de regie.
I ibid alin. 4.
* Pantra acest sfârşit, cu zece zile cel pu
ia  înainte de ziua hotărită pentru intru- 
lirea fie-căria comisiunl, Regia notifică 
linisternl financelor numele celor trei ar- 

•riri, aleşi din densa spre a o représenta 
n  această comisiune.

Ibid alin. 5.
Convocaţiunea comisiunilor de arbitri se 

ice de către ministerial finanţelor, care 
otareşte locul de intrunire al comi- 

şiunilor. 
ibid. aţin. C.
Scrisorile de convocaţiune adresate ar- 

■itrilor, nnmiţl de regie, se transmite a- 
astor arbitri prin intermediarul Regiei. 

Regi. v tt. 99 al. 1.
In cas de diverginţă de opininnl intre 

irbitri, comisiunea va alege cn maioritate 
le votări an supta arbitru. iVotul şăă va 
li decisiv şi fără apel.

ibid. al. 4.
La cas 8nsă de paritate de voturi asu

pra arbitrului. Primul-preşedinte al Curţii 
de Casaţiune v’a numi in termen de 10 
zile an supra-arbitru.

Regi. art. 92 al. 1.
Art. 37. La fixarea preţurilor de văn- 

zare se va lua de bază; 1) arenda ce se 
plăteşte guvernului, care se va calcula pe 
sută din preţurile brute. 2) costul tu
tunurilor şi tute cheltuelile cerute de ad- 
ministraţiune, de fabricaţiune, de venzare 
şi de autorisarea clădirilor, după datele ce 
Regia este ţinută a presinta; 3) beneficiul 
cuvenit acţionarilor calculat minimum pe 
10 la sută,

Regi. art. 95 al. 4.
Preţurile de veozare, ce se vor hotări 

de către mal sus numita comisiune, nu se 
vor aplica şi la calităţile escepţionale pe 
care Regia ar crede de cuviinţă a le pane la 
disposiţîuuea unor amatori.

R egi art. 95 al-n. 1.
Iie 'ia va in griji ca tariful preci urilor 

de vănzare ast-fel hotărî t, să fie publicat 
tot-d’a-nna înainte de 1 Ianuarie. 

ibid al. 3
Pnblicaţinnea se va face atăt prin inser 

ţiune in »Monitorul Officiale* şi in alte 
ziare căt şi prin afişe.

R egi art- 75 şi al. 3 
Art. 38. Vânzarea tutunurilor, ţigărilor, 

ţigaretelor şi tabacul se va face in pichete 
cartoane s’aă cutii sigilate revestite de 
marcela Regiei. Fiă-oare pachet, carton sat 
cutiă va purta indioaţiunea speciei şi ca 
lităţii tutunului, ţigărilor, ţigaretelor şi 
tabacului, a cătimil, (greutate curata sau 
număr şi a preţului. Mărcile adoptate de 
Regie vor fi sepuse aprobaţiune! guver
nului.

L . art -40.
Regia este datoare a avea in toate de 

positele de reşedinţă dc judeţ şi de plăţi, 
mahorcă şi tutun anume destinat pentru 
spălatul oilor. Preţurile acestora vor fi in 
ferioare preţurilor stabilite pentru tutun 
de famat.

Art. 38 Regia este singură in drept a 
vinde debitanţilor, şi aceştia publicului, 
dupa regúlele ce se vor precisa prin re 
gn’amente speciale, care se vor face de 
Regie in înţelegere cu guvernul pentru 
aplicarea legii de faţă.

Art. 40. Ouvernul se obligă a da Re 
giel tot ajutorul legal pentru asigurare in. 
tregulnl eserciţiu al drepturilor resultănd 
din presenta lege.

Regi. art. 102.
C. ins. art. 37.
Art. 41. Agenţii Regiei, care prin na 

tura funcţiunii lor aă relaţianil directe 
ca publicul, vor fi români san nataralisaţ 
romani. Ei vor fi confirm»ţi de ministe 
ral finanţelor prin decisinnl publicate i 
»Monitorul oficial*, şi sunt asimilaţi i 
tot ce priveşte eserciţinl (inacţiunii lor. 
cu agenţii fiscali.

Regi. art. 78 al. 2 Ş» 80 al 1. 
DebitanţiI se vor confirma asemenea de 

ministerul finanţelor prin decisiune, pu
blicată in »Monitorul Oficial*.

In caz de neconfirmare a agenţilor şi 
debitanţilor Regiei de către Ministerul de

— Brrr 1... zicea el, brrr 1....
Apoi ăşi mal aducea aminte că printre 

|  capii lovitnrei de s ta t , Morny, Mtnpas, 
ji Saint-Arnand, Magnan , auzise numin- 
I  du-se şi vicontele de Manmussy, eon
ii tele de Combelaine, şi chiar Coutenceau, 
I despre care se vorbea că şi-a pus averea 

la disposiţia prinţului—president.
Dar odată eşit din casă, el respiră mai 

liber, şi aerai rece, mişcarea de pe strade 
eşî produseră efectul şi el nn intărziă d’a 
’şl reproşa că s’a lăsat in prada nnor te

şi i meri imaginare.
■  k" D’altă parte sncoesnl lovitnrei de stat
■  fn u  să părea asigurat.

Cn căt se apropia de central Parisului, 
cu atăt ferberea creştea. Cartierele etradel 
Martirilor şi foburgului Montmartre, atăt 

> de liniştite când trecea, incepeaă a ferbe.
Indignarea urma indiferenţei despreţ ui- 

toare a primului moment, şi total părea 
că anunţă o luptă in viitor.

Se adunaţi şi bateai! in pălmi înaintea 
afişelor diferitelor comitete de oposiţie, 
afişe urmărite cu ardoare de poliţie, şi cari 
toate cuprindeau mai tot acestea :

* Constituţia s’a violat... Ludovio Napo
leon este afară din lege... La arme!...*

Din când in cănd nn cetăţean trecea cu 
puşca la umăr strigând: 

l i  — Veniţi, cetăţeni, veniţi!... Se bat in 
strada de Rambutean.

La sgomotnl acestor cnvinte d. Ducon- 
dray se anima puţin căte puţin, ca nn bă-

trăn cal la snnetnl clopoţ ilelor sale.
— De signr, se înfierbântă, gândea el ! 

se înfierbântă !...
Dar intr’adtvăr pe bulevard era cu to

tul altfel. Mulţimea devenia aci din minat 
in minat mal compac'ă şi mal animată. 
La toate colţurile steadelor, şi chiar pană 
in mijlocul lor se formad grupe. Pe scau
nele cafenelelor se nrcaU oratori improvi- 
saţt cari oitiafi decretal de desol vare pro
nunţat de adunarea cercului al X, sau pu
nerea in acosare a Ici Ludovic Bonaparte 
de către inalta cnrte de justiţie...

Cete de sergenţi de oraş cn spada in 
mână circulaU printre mulţime, ajutaţi de 
oameni cu feţe urâte, imbricaţi ca bur- 
gezi şi armaţi cu coifuri şi ciomege...*

Aceleaşi strigăte ăl primiaă pretutin
deni :

— Trăiască Constituţia ! Jos Soulougue !...
Pe şosea trecea raereO plutoane de ca

valerie.
Mulţimea se trăgea pentru &'I lăsa să 

treacă şi să închidea după el strigând ;
— Trăiască Republica ! Trăiască ar

mata I...
Frigurile inoepeaă să cuprindă pe d. Du- 

coudray... Lui nu’I mal era frică; burge- 
zal din glorioazele zile din Iulie se deş
tepta in el. El uită de Passy, pe doamna 
Delorge, pe amicul aci! generalul şi po 
domnul de Combelaine.

— Trebne să văz sfirşitul tntulor a- 
oestorn! zise el in sine.

T I M P U L ___________

finanţe, Regia va trebui se presinte alte 
persoane in local celor neconfirmate.

Regi. ari. 78 al 2 fine.
Autorisarea d’a fi debitant de tutun se 

va da cu preferinţă militarilor in retrn- • 
gere, vechilor funcţionari al Statalul saă 
văduvelor acestora.

Regi. ari. 80 al 2.
O comisiune saă brevet al guvernului 

va fi liberat fie-cărul debitant pentru a’I 
servi de titlu  doveditor al calităţii sale.

Brevetai de debitant se va putea retrage 
de minister după cererea Regiei.

Regi. arf. 80 şi C. ins. art. 31. 
DebitanţiI nn vor fi supuşi la patenta 

de comerţ, de căt dacă, pe lângă vânzarea 
tutunurilor şi articolelor necesare fumăto
rilor, vor esercita ş’o altă profesiune care 
să’I îndatoreze la lnarea patentei.

Ministernl de finanţe işi reservă de a 
impune acestor debitanţl obligaţiunea de 
a ţine deposite de mărci postate de tim
bru şi hârtie timbrată.

Un regulament special, care se va face 
de Regie in înţelegere ca guvernul, va de
termina drepturile şi obligaţiunele debi
tanţilor,

L. ari. 13 al. I.
Art. 42. Particularii- nu dreptul a im 

portat tntnnrl, ţigări ţigarete şi tabacnrl 
străine pentrn a-lor conamnaţinne perso
nală, având a plăti pentrn fie-care chilo- 
gram de tutun, ţigări ţigarete saă tabac 
preţul regulat prin tariful cn care vinde 
Reg:a aceleaşi calităţi de tutunuri, ţigări,- 
ţigarete saă tabacnrl străine.

Ibid. al. 4.
Vor fi scutite de orl-ce taxă oătre Re

gie, tutunurile, ţigările şi tabacnrile ce se 
vor introduce in ţară pentru usul cassî 
princiare regale şi pentru acela al şefilor 
legaţiunilor diplomatice.

Ibid. al. 2. şi C. ins. art. 32. al. 2, 
Regia este asemenea datoare a permite 

şi a scuti de plata ori-cărei taxe impor- 
taţiun'ea tutunului zis mahorcă, destinat 
la întrebuinţări medicale. Importaţinnea 
acestei specie de tutun va fi numai subor
donată unei antorisaţinnl speciale a Re
giei şi supusă dreptului de vamă iu favoa
rea tesaurului public.

Ibid. al. 3 şi C. ins. art. 32. al. 3.
Regia va putea refuza autorisaţiunea 

iei pentru importaţinnea de mahorcă cănd 
persoanele care vor cere o asemenea auto- 
ris&ţfune nu vor justifica calitatea de pro
prietari de vite.

Ibid. al. 5 şi Regi. art. 66. al. 1.
Art. 43. Călătorii vor putea introduce 

pentru propriile lor trebuinţe până la Vt 
kilogr. tutun, saă 100 ţigarete, saă 10 ţi
gări saă ’/g k’logr. tabac fără a fi snpnşl 
la nici o taxă.

Regi. art. 66 al. 2.
Nu snnt consideraţi ca călători şi nn pot 

pretinde la escepţiunea făcută in favoarea 
acestora, locuitorii fruntarielor vecine, cari 
vin in România pentrn termen scurt, saă 
locuitorii Româuieî cari se intorc din sta
tele vecine dnpă o petrecere puţin pre
lungită.

(Regi. art. 14 al 12 şi 4.)
Art. 44. Pentrn vinderea tutunurilor că

tre consumatori, regia va ingriji d’a se 
afla in fie-care comună lacalnrl de debit

El intră să dejuneze in  un restaurant de 
pe bulevard al Italienilor*

Aci ploaă noutăţile ; adevărate saă falşe 
absurde căte odată, dar totdeauna favora
bile resistenţeî.

Se afirma că capii lovitnrei de stat in- 
cepeaă să’şl peardă capul... că d. Manpas 
tremura de frică la prefectura poliţiiel... 
că generalul Magnan esită... ca Lamori- 
ricre isbutise să fngă din închisoare şi se 
pusese in capul a patru regimente...

Se asigura că in curtea Elyseelor, aş
tepta ă patra trăsuri de postă pentru a 
duce răpede şi departe pe president şi pe 
complicii sel... şi câteva milioane, adăogaă 
cel bine informaţi.

Ca adevărat Parisian, după cum se landă 
a fi, escelentul d. Dueondray inspirară cu 
foc toate aceste noutăţi, ţiindu-ls ca ade
vărate, căci linguşiaă speranţele şi instinc
tul seă.

El nu era departe d’a orede, cănd ieşi 
din birt, că lovitura de stat a rămas baltă, 
fiind dispus la optimism ca un om care 
mâncând bine trăieşte in pace cu stoma
cul «Să.

Dar uu intărziă a ’şi recunoaşte gre- 
şala. (Va urma).

in număr suficient, ţlnăndn-se seamă de 
ţifra poporaţinnii. Regia va ingriji ase
menea ea localurile de debit să fie in tot 
momentnl aprovisiónate, astfel ca niel o 
cerere a publicului să nu remană neinde- 
stulată.

Ministernl de finanţe are dreptul de a 
impune regiei înfiinţarea de debite, ori
unde ele vor lipsi, precum şi aprovizio
narea lor.

Regi. art. 74 a i  3.
Localurile de debit vor fi desemnate pn- 

bliculnl prin table uniforme, aşezate in 
afară la uşi'e lor.

Regi. art. 77 a'. 2.
Tariful preţurilor de vânzare in conBn- 

maţiune prrcnm şi calitatea, vor ji in tot
deauna afişate in localurile de debit.

[Regi. art. 166.)
Dacă se va dovedi veri un debitant că 

ar cere preţuri mai rădicate decât cele co- 
prinse in acele tarife, saă că ar schimba 
marca preţurilor pe pachetele sigilate, el 
va perde dreptul de brevet şi va fi pasibil 
şi de pedepsele prevăsute de codicele penal 
pentru asemenea fraude.

(va urma).

C R O N I C A

Luni, 18 decemvrie caret, A. A. L. L. 
R. R. Domnul şi Doamna aă dat un prânz 
iu onoarea Ex. Sale Suleiraan-Bey, trim is 
extraordinor şi ministru plenipotenţiar al 
M. S. Sultanului.

La acest prânz aă luat parte, pe lângă 
personalul legaţinnel imperiale otomane, 
dd. miniştri al finanţelor şi al afacerilor 
străine, d. prim-preşedinte al inalte! cnrţl 
dc casaţiun», mal mulţi dd. senatori şi 
foşti miniştri, E. S. Salelman-paşa, gene
ral de brigadă, d. trămis extraordinar şi 
ministrn plenipotenţiar al României, pe 
lângă înalta Poartă, d. primar al capita
lei, d. prim-preşedinte al onrţei de apel 
din Baoureştî, d. prim-preşedinte al tribu
nalului Ilfov, d. general Racoviţă, d. in
spector genera) al guardei orăşeneşti, dd. 
directori, secretari generali ai ministerelor 
de externe, de interne şi de finanţe şi mal 
multe alte notabilităţi, peste tot 50 per
soane.

In seara de 1 ianuarie va fi obicinuitul 
bal al cnrţei.

*

A. A. L. L. R. R. Domnul şi Doamna, 
in timpul slutelor sărbători, nu Vor primi 
in andienţă.

*

Fapte de a lt consiliului comunal de Iaşi.— 
De îndată ce se fac alegerile de consi
lieri comunali care trebne să înceapă in 
cea Intel duminică a lunei noembre, ve
chiul consiliu se consideră ca disolrat, iar 
primarul şi cu ajutoarele sale girează nu
mai afacerile in mol provizoriu până Ia 
confirmarea noului consilii.

Acesta fiind spiritul legel comunale, este 
natural că rechini consiliu numai poate 
procede la nici o lucrare care se angsj ze 
viitorul, căci aceasta cade in atribuţiunile 
noului consiliă comunal, singur in drept 
de a elabora bugetul saă efectua refor
mele trebuincioase.

Na este insă aceasta şi părerea ou. con- 
8 lieri comnnall actuali din Iaşi. Ca mem
bri al fracţiuuel libere şi independente, 
aceşti domni aă mers cu libertatea şi in- 
dependinţa pană a trece alăturea cu legea, 
discutând şi votând cu trenul accelerat 
bugetul pe anul viitor 1879, şi luând o 
mulţime de dispoziţii pentru viitor.

Această hărnicie a zeloşilor părinţi al 
comnnel va pnne poate in mirare pe unii 
cetăţeni, pe noi insă acest fenomen nn 
ne surprinde de Ioc căci nn de astăzi ştim 
tactica adoptată de fracţiune.

Actuala admiuistraţiune comunală fiind 
prea bine convinsă că majoritatea consi- 
liulnl viitor va diferi de vederele sale, ’ş- 
au zis fără îndoială; să votăm noi bugetul 
pe căt timp santem ăncă nesupăraţl la 
putere şi să căutăm a răsplăti pe toţi 
acel ce s’aă deosebit in alegerile din urmă 
ca cel mal ageri agenţi electorali, căci 

¡cine ştie, poate că in curând să avem 
trebuinţă de dânşii. Şi ast-fel aă şi ince- 
put a spori la lefi creăndn-se adevărate 
sinecura pentrn căpătuirea zeloşilor, iera 
eft zicem slugarnicilor, adepţi al fraoţi- 
unel.

Astfel s’a votat 300 lei pe lună d-lul 
Dumbravă secretarul consiliul de higiena 
şi d-lnl C. Ghiulea, şeful gnardiştilor şi 
cantonierilor comunali; asemenea căte 200 
de lei pe lună d-lor C. Mircea şi Elisol 
Dimitriu oficianţi la starea civilă etc. etc. 
Toate aceste postări nu sunt de prima ne
cesitate şi s rviciul lor este din cele mal

uşoare, aşa in căt ar fi putut foarte bine 
fi ocupate de impiegaţi inferiori, plătiţi 
cu 80— 100 Iei pe lună. Insă ce voiţi?  
Persoanele care le ocupă aă drepturi ne
tăgăduite la generositate on. consiliă co
munal.

Această generositate nu s'a intins insă 
şi asupra personalului din administraţia 
centrală a primăriei, cn toate că sunt 
anii funcţionari cari servesc de nn nn- 
măr uitat de ani şi cărora nu li s’aă fă
cut nici nn li s’aă luat in consideraţie 
petiţiunea prin care cereaă de la părinţii 
comunei o ameliorare a poziţinntl lor. 
Această petiţinne, încredinţată de funcţi
onarii din grefa primăriei d-lnl consilier 
A. Belcio, nici n’a fost cetită de acest 
domn consiliului, anunţând pur şi simplu 
că aceşti funcţionari cer o sporire de sa- 
lariă. Ori oine-’şl poate inchipni că această 
cerere aă fost iute respinsă, pentru că 
aceşti funcţionari nn întrunesc calităţile 
celor mai sos numiţi.

Asemenea consiliat a redus cei 59 bani 
la vadra de vin produs din viile din îm
prejurimile Iaşilor. Această măsură de şi 
bună in felul săă are inconvenientul de 
a nn fi fost făcută la timp căci mal tot 
vinal din anul acesta a intrat deja in 
oraş, fiind taxat tot ca mal 'nainte, şi 
apoi nici ministrul nu a aprobat aceasta, 
ne recunoscând validitatea lucrărilor ac
tualului consiliă de la alegeri incoace. 
Această măsură a fost afişată ca nu fapt 
împlinit pe strade ca un fel de reclamă 
electorală prin care fracţiunea se reco
mandă pentru viitoarele alegeri a carueri- 
lor de revizuire. Dar este prea tărziă, căci 
Inmea’i cunoaşte indestul şi’i va resplăti 
după meritele şi capacitatea d-lor.

Promitem a reveni mal pe larg asnpra 
bugetului votat pentrn a arăta cn' cifre 
epiritnl de economie de care vechiul con
siliă comunal a fost animat in această 
lncrare. (»Steaua României*)

BULETIN METEOROLOGIC

Temperatura.— Termometrografnl, ma
xima şi minima, a arătat:

Mercuri 13 spre joi 14 dec. noaptea : 
8  gr. c. snb 0. In bar. *777 m. Această 
înălţime a barometrului indica frigul fără 
zăpadă ce a fost.

Joi 14 spre vineri 15 dec, noaptea: 10 
gr. c. saă 8 gr. rea amur snb 0. Aceasta 
a fost gerul cel mal mare până astăzi.

Maxima peste z i:  1, Î l  gr. c. saă 0, 88 
gr. R. sub 0.

Dimineaţa 9 ore: 6, 60 gr. c. saă 5, 33 
R sub 0.

Vineri 15 spre sâmbătă 16 dec. noaptea: 
5, 55 gr. c. saă 4, 44 gr. R. snb 0.

Dimineaţa 9 ore: 3, 88 gr. c. sau 3, 11 
gr. R. sub 0.

Maxima peste zi: 2, 77 gr. c. saă 2 ,2 2  
gr. R. peste 0.

In bar. 762.
Sâmbătă 16 spre duminecă 17 dec.: 

noaptea: 1, 11 gr. c. saă 0, 83 gr. R, 
snb 0.

9 ‘ore dimineaţa: 0, 55 gr. c. saă 0 ,44  
gr. R. sub 0.

In bar. 705.
A. Se. Glulea.

BIBLIOGRAFIE___
A eşit de sub tipar, in editară 

librăriei E. Graeve şi Comp., calea 
Victoriei No. 40, şi se află de vên- 
zare la toate librăriile interesanta 
scriere a lui Paul Grim :
M isterele din palatnl Ţarilor 

(sub impëratal Nicolao I, tatăl ţa
rului de astăzi Alesandru II). — Tra
ducere de Iuliü I. Roşea.

A eşit de sub tipar :
Arta. Timpul R csbeliiln l, in 

Schiţe Pentru Schiţe de Frédéric 
Damé ; 1 broşură 8° de 36 pagine. 
Preţul 1 leü.

Marie Nizet.—Romăniu—Poésies 
roumaines. — Volum de lux, ediţie 
medievală, tipărită la Bruxelles.

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

A eşit de sub tipar ; Documentele 
sc/utulul românesc din Sitnlul M unte  
de la intemeiarea lui şi pănă astăzi. 
Bucureşti, 1878. 1 voi. 4o 100 pag.



M'ilte din persdnclft cărora ocnpaţhroile 
mi 1« permit n sin acasă. nu se pot cilut 
cin I s nt afect ite de guturaiurl. broi.chite, 
nt<"r’ e s<?U nltc afecţiuni ale hroncbelor 
sdi) pi lin Anilor. Acum cu Ca sultbi M  Guy i 
e» iff-dr' u. cari iul icnesc ceaiurile, siropu
rile. looehurile şi pastele pectorale, rimic 
mal lesne Este de ajuns a lua două de 
are te capsule Ina nte de fic-ce mâncare. 
Flac6nele conţinând Ci capsule, acest tra
tament atAt de eficace nu costa de cât (jece 
sc5!! cinci-spre-ijeco bani pe ţii. ş: te scuteşte 
de or! ce altă medieaţiune. Pentru a evita 
nume rd êle imitaţi uni. a exige pe fie-care 
flacon semnătura Gi y it imprimată In trei 
culori.

Capsulele Guyot se găsesc In România la 
mai tcSte farmaciele.

A eşit de sub presă:

CURS DE STENOGRAPHIE
elaborat de

DIM1TRIE D. PĂUN
S t e n o g r a f i i  al  Camerei

De vânzare la librăria Alcalay, calea Vic
toriei şi la autor, Strada Bateriilor No. 21.

Preţul 2 lei 50 bani.

CUSOTĂRESE
se caută. A sa adresa la adm inistraţia  

acestui jurnal.

HOTELUL OTETEL
Calea Victoriei No. 27.

Aduc la cunoscinţa onor. public că acest H otel care este  s itu a t în  
centrul Capitalei, alături cn Teatrul N aţional şi în  apropriere de Tribunal 
şi Minister, fiind

Aranjai Aia iod ca cea nai mare talia si co pciorilo cat se
îl pun la disposiţiunea onorabililor voyajorl cu începerea de la 20 De
cembrie a. c. In acest H otel so găsesc odăi de la fr. 1.60 bani în  
sus precum şi apartam ente cu $iua şi cu luna.

Tot-d’o-dată f  ic cunsout, că pentru înlesnirea onorabililor voyajorl 
aranjefl în  curtea acestui Hotel un Restaurant şl Caffenea, care la  
deschidere voitî anuncia separat.

Iu asceptarea numerdselor visite sem nez
cu td tă  s t ’ma

X . F U C H 8 ,  Hotelier

SIROPU ». PASTA de LAGASSE
de Seve de Pin (Bradu) Maritimi

A —  • „
Persdnde slabe de peptu, acele atinse de Tusse, Răgu- 

T g ţ i  şdlâ, G ripph, Calarrlie, lironchite, Stingerea voceI. şi 
F$-3$LA8thmii, suntu sigure d’a găssi n& potolire rapidă şi cu- 
SU?i^ărariasiro in întrebuinţarea principuriloru balsamici a-le . 

«h® kS$braduluI maritimii concentrate in S iropulu şi in P a s ta  
2&vS&>«sev6 de P in  (bradu) de L agasse  n lS tiaMjagasse.

Deposita in  p rinc ipale i•• f’/iarm acit. a lJ L n

î  PILULES DIGESTIVES DE PANCREATINE f
de DEFRESNE

PHARMACUN DE CLASSA 1 la BX-INTERN AL SPITALELOR DIN PARIS

Pancreatina. admi9a in spitalele din Paria este cel mai puternic digestii cunos- 
cut Ea posaeda proprietatea de j digera ai a face asaimitabile nu numai carnea, 
dara mea corpurile grasse panea amidonul e> feculele Se poate dara ţfice ca 
alimentele, ori car* ar ft pot U digerate de pancreatina fara agiutorul etomachului 

Vie intolerencia alimentelor dm alterstiunea eeu lipsa de auc gastric, din inflam- 
matiunea seu ulceratiuned «tomacha!ui eeo a intestinelor. Pilulele de Pancreatina 
ale Im Defresne vor darnici d auna »etuUaieb cele mai fericite, elle sunt prescrise 
de medici in centra următoarelor afTectium :

Desgustde alimente Anemia Gastralgli,
Rele digestiunt Diarrhea. Ulceratiuni cancer6se.
Verseturi. Dysenteria- Bole de ficat.
Umflătură stomachnlui. Gastrite Slăbire.
8omnolencla du pe mancsre ft verseturi le car* in soc iese Însărcinare*

PARIS Caua GR1A0LT i! C 8 strada vivieone i) Io principale PbarmaCil
l
I

ADEVERATE INJECŢIUNI SI CAPSULE
I C O  R  D

F A V R O T
Aceste Capsule posedă proprietăţile tonice a G udronului adâogate pe lângă ac

ţiunea antiblenoragică de Copahu. Ele nu obosescu atomahul şi nu provócá nici 
diaree nioi grefă ; constituescu medicamentul prin esoelentă in tratarea bólelor 
contagióse a ambelor secse, scurgeri vechi seú recente, catare a beşicei şi curze- 
rea fără voie aurinului.

Pe la finele tratam entului, şi când ori-ce durere a dispărut, usul 
INJECŢIUNU RICORD

tonice şi astringente, este miŞilocul infailibil de a consolida vindecarea şi de a 
evita Intércerea.

ADEVERAT SIROP DEPURATIV
R I C O R D

F A V R O T
Acest sirop este neăpart pentru a vin deoa cu dosevârşire maladiele pelei şi pen

tru a sfirşi de a curaţi sângele după un tratam entu anti-sifilitic. El feresce dolóte 
accidentele ce pot resulta din sifilis constituţională.

Publicul, trebue a lepăda, ca contra lacero periculósá tóte medicamentele 
niCOHD. care nu vorii purta Rig] i ut ii C. FAVROT.

DEPOSITO GENERAL.— F‘ Favrot, 10*?, strada Richelieu, in Paris ; In 
Iassij, Răcorit*, Konia; Uncuresci, Risxdorfer, Zumer, Theil; Galat:. Tatu- 

scsclii, Marino Kurtovich: Umila, Petxalis, Knufmcs; Crajooa, F. Polii; j 
Phjealf, Schulter; Barita. Urellncr, ţi in ló'e facmnriile. _M

¿XJ**'

Fabrica c. r. ¡tŞ ţfa  a corţil de
M Ă R F U R I  DE A U R  A R G I N T  SI  B R O R Z

a lut ,
B R I X  « S t  A U D G R S

I N  V I E N  A
Marlahilferstrasse Mo. 18 

E F E C T U A Z A
Articole pentru biserici, instalări pentru palaturi, ta- 
c imuri, semne de gimnastici şi de cântăreţi candelabre, 
vase, sfeşnice, articole pentru militari, şi de uniformă 
ea preţurile cele mal moderate ale fibncel.. — Preţu
rile curante, desenări, fotografii ee trimit după cere ®.

Fondat în anul 1847

i .

Curăţirea Sângelui 
Ca rărişi ud D irtae, Cojii 
Babele veneriere, cu si

ropul aepurutif »1 doctorului CHABLE din 
Paris. Băile sale minerale, bapurilr depu
rativa, Pomada anti-dartroasa (VeŞi notiţa).

TRINŞI (Hemorroides) Pomadă cnrari- 
sind îu trei Şile.

In Paris, la D. Chable, rne Vivienne; 36.

PLUS DC

COPAHU
Fără Copahn 

Siropul cu citrate de 
fer al Dr. CHABLE, vine 

diuâ pe dată suulamentul, slăbeşte vina 
canalului, precum Damelor PÖL& ALBA 
(les pertes blanches.) Inj icţiunl pentru femei.

In Paris, la D. Chable, rue Vivienne, 36.
Deposit la farmaciei  ̂ d-lor Ziirner, Ris- 

dorfur &, Eitel, la d-nn Oressa, Drogistnl 
şi la d-nn DimbovicL

MARE SUCCES.

V E L O U T I N E
este o

FĂINĂ DE OREZ
de o deosebită specialitate, f6re fină, ne- 
simţibilă, preparată cu Bismut, şi posedă 
calitatea cea fericită, a da feţei otunlol.

FRFSCITATEA NATURALĂ
a tinereţe!,

p x î  T ? t  x r
u l l *  X xJl X y

Parfumeur la Paris, 9, rue de Paix.
Deposit in Bacnrescï la farmacia d-lnl 

F. W. Zûrner, şi la d-nü Appel & C te.

J m a g a s i n u l  d e  l i n g e r i e  d i n  V I E N  a
Colea Victoriei (Mogoşâi), Palatul .Docio* (a doua prăvălie de la colţul Lipscani#.)

DESFACERE TOTALI.
cu mare scădere de preciu

in caisa eramadirei celei mari ele tartarilor.
Cele mal nnol şi cele mal moderne

A M I « !  I I  EA1SA
P R E O T J  Ts/L

Fuste, Capóte şi CostnmnrI de flanelă, Camisóne, Ciorapi, Giletee, 
Brobóde, de Iftnă şi de bumbac, PlapămI de flanelă, Camisóne, Pantaloni 
şi fuste de Plqnet de 0rnă, Hăinuţe de copil, mantale de pióle de flanel!.

LLSGERIF PENTRU BĂRBAŢI, DAME Ş I  COPII
Alegerea cea mal bogată şi mare pentru tóte clasele Soc e tăţil.

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

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

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PR0SÓPE ŞI BATISTE
de orl-ce calitate şi mărime, batíate francesa de linó, batiste brodate şi de dan

tele, batiste colorate etc. etc.

GOLIfil 81 HANCHITE PENTBD BABBiTI 81 DAME
da orl-ce fason modern, da orl-ca mărime, garnituri brodate, cravate, fichus de dentele 

CORSETTE DE FRANCIA ŞI G e RMMANIA, SOBES DE CHAMBRES,
D em ie-C a p o t s , 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 r u .

Zestre complete de 800 fr. până la 5000 fr.
Ori-ce comandă în ramurile lingerie  ̂ şi broderiei se primesce şi se va 

esecuta prompt în atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURâNT FiCSAT
Foste de flanelă francesa dif. col. a fr. 8, 9, 11, 16 şi 18.
Ciorapi de lfinft - ,  ,  ,  ,  1.60, 2, 2750, 8.60 şi 4.60.

» w •  w 1*50, 8.76, 5, 7.Flanele de bnmbac
Flanele de l6oă 5, 6, 8, 12.

A L M A N A H
AMERICAN

■istem noii

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

Librftria Socec & Comp.

Brobóde de lénft fină franci 3.60, 5, 7.60, 9.50. 
Plapuma de lână curata 18 pană la 45 fr.

 ̂ Hăinuţe de flanela fină 6, 8.60, 10 şi 14 fr.
Capóte petnro dame, de flanelă a fr. 8 50, 14, 28, 38.
Camisóne de piquet de érnS a fr. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piqnet de ărna a fr. 4. 6, 8.25.
Faste de piqnet de 6rna a fr. 6, 7.50, 10.50.
Costume pentrn dame, de flanela francesa & fr. 82, 41, 58 şi 72. 
Mantale de pldie de lâna fină a fr. 30, 38, 48, 65.
Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. 5, 6, şi 7.

MAGASiNUL DE LINGERIE
din

V I E N A
Calea Victorii¡1 (MogoşoK), Palatul „Dacia9 

o doua prăvălie de la colţul Lipscani

D e s fa c e r e  T o t a l ă
de

>b  «  c a
PlapămI fine de lină de oae

In culorile cele mal frnmâse forte lnngl şi 
late de câte 12 LEI. Preţul din anal tre

cut era 28 franci.
CampărătorI de cel puţin 10 bncăţl tor 

avea nn rabat de 5 la Bută.

Magasinul de lingerie din Viena
Calea Victoriei (Uegoşil), Palatul »Dacia* a 

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

SPECIALITATE M A D A M E  LUCIE
C O R S E 'IIU  PE U K S U A

_ Kxccuia ori-ce comniandă da 
coraelur! pe mfisuri cu prociurile 

Y r  cc*° m*l moderate, asemenea mal
^  /  prilmeace orî-ce reparaţinne de

( corseturT precum ţi spălatul ea 
Ăi % din nou.

f T jl ; ; *̂C priimeacu cominandr prin j
\ .  w v  posta trimeţend niBaura

„uorifl cuiraaae, Ursei ortho» 
LV«« a Rm i(ii oedic 91 Corseturi prniru Uuil.
Strada Academiei No. 25 lingă Raşca.

Cămăşi barb&tescl, cn pept, galere şi manchote de Olandă (şi fără 
gnlere) a fr. 7, 8, 9.50.

Cămăşi de Olanda fină a fr. 8, 10 şi 15.
C&măşl de Oxford Englesescl color, garantate a fr. 4, 6 8.50. 
C&măşl pentrn dame, de Chiffon cn garaitnri şi brodârie a fr.
Cămăşi pentru dame, de Olandă simple şi cn broderie 

O 7.50, 8.50, şi 10.50.
Cămftşl pentrn dame de Olanda vn broderii séfl cn dantelă fină a

fr. 12, 15, 18, 23.___________________________________
Cămăşi de ndpte de dame séfl de bărbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi 17.
Camisône simple garnisite a fr. 3.50. 4.50 şi 5.50.____________
Camiséne cn broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9. _____________

r. 4 ,5 ,  6, 7.50, 1
rie a fr. 5 .50  i  I

Camisdne cu broderie şi dantele de melino fine a fr. 9 .5 0 ,1 1 ,14 şi 17. 
Pantaloni pentru dame, simple şi garnisiţi a fr. 3, 4, 4.50, şi 5. 
Pantaloni pentrn dame, brodaţi a fr . 4.50, 5.50, 7.50 şi 9. 
Pantaloni pentrn dame, de Olanda fină cn broderie Béfi dentele a fr.

7.50, 8.50, 10.50, şi 12.________________________________
Faste de Costume ca plise a fr. 4.60, 5.50, 6.60 şi 8.50.
Faste Costnme cn broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.60,9,11.50,15. 
Faste ca şiep cn plise, cu broderie şi cn dentele a fr. 8.50,11,16,18. 26. 
Corsete de dame a fr. 5.50, l i  şi 14.
6 Quiere bărbătesc! calitate bună In 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Mánchete calitatea l-a a fr. .5.50, 7.50 şi 7.50.
6 Galere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7 50.
6 Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50.
6 Batiste de linO adevărată cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14. 
6 Batiste de lină cn litere brodate fin a fr. 15, 18 şi 22.
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4.

Lecţiunl de Dans
Sub-semnutnl are ouóre a se recomanda 

Oonr. Public că dă lecţinni io case parti
culare, precum şi la Domiciliul mefi Hotel 
Fieachi, camera No. 39, cu o metodă fórte 
lesnicióaü. Se primesc deosebit persóne.

M. C. Sehamagyy 
Profesor de dans.

o pereche 
case cu 

locul lor, 
situate in 

Strada
Romană No. 63 bis, Saburbia Precnpeţî- 
Nol. Doritorii de ale cnmpăra se pot adresa 
la proprietarnl lor ce locuesoe întrâusele.

m  UH renumită esenţă japonezi, care 
ŢU"AU vindică îndată orl-ce durere de 
cap se găsesce la farmacia d-luî F. Brus 

vis-à-vis dt biserioa Sărindar.

6~Batiste colorate tivite, calitate solidă a fr. 3, 4 şi 5.50.______
6 Batiste de Olandă, tivite şi cn margini colorate a fr. 5, 7 şi 9. 
Ftţe de mese de Olanda albe de 6 persóne a fr. 5.50, 7 şi 8.50. 
Feţe de mese de Olandă albe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 84
Feţe de mese de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36, 48, 56.
Feţe de mese de Olandă damast 24 persóne a fr. 33, 54, 69, 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 16.__________
6 Şervete de ceaiü a fr. 2.50, 4 şi 6.50._______
6 Prosópe de aţă carată a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10 50._________
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12._____________
1, Bacată de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.
1 Bacată de Olandă Bomborg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90
1 Bacată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.__________
1 Bacată de Olandă de Bomborg 3 coţt de lat, 21 coţi de lnng

a fr. 35, 48 şi 63.____________________________________
1 Bacată de Chiffon franţnsesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
1 Bacată de percail franţnsesc de 45 coţi a fr. 28, 28, 34 şi 42.
1 Bucată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 83.
Mai multe de 1000 cot) resturi de pânză, Chiten, Oxford şl Pichet tn cupine de 5, 6, 8,10 şi 15 
coţi, se vinde mai alee fórte tilia, iuti numai până când se va eftrşi depăşitul »cestera

Magasinul da lin gerla  din Viena T
s Oalen Victoria!, Palatul »Dacia*, ( * H 'U i pră> ăli« d- In e »iln Lipscanii’?) r

1

Tipografia Thiel & Weiss, Palatal, , Dacia*.


