
VINERI, 22 DECEMBRE ANUL III— 1878.

fKZBOlST-A.MEIST’X E L E - 
IN TOATa BOMANIA
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IN STRĂINĂTATE :

INSEKţIUNI Şt RECLAME: 
lai de 80 litere petit, pagina IV, 80 bani 
{pagina III, 80 bani, pe pag. II, 3 lei noi

Reclame 3 lei noi linia. ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRU.

Pn numir In capitală 10 bani. B i n r o u l  R e d a c ţ i e i  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 ia , .

A T STU rK T O ITJT î,! *-
Se priimew in străinătate : La I>-nil Ilaaeen- 
ttein A Vogler in Vienna, Wolfischga*«e | 00, 
A. Oppdüc in Vienna, Stubenbae'ei 3; Hudo/J 
Monte in Vienna, 8eilerstAtte 3 : Vhilijtp 
Ldb In Vienna, Esehenbaehgasse 11 : X* Jamg 
à  Comp. In P e ţta , llavat-l.nlfite A  Comp. 
In Pari», C. Adam 3, Cvrrefour de la Croi x- 
Boage 2, Paris; OrainA Comp. Rue Dronot 2 Ps* 
ri <; Rug. Micoud, 139—140, Kieet Street l.ondbn

Scrisori nefrancate nu se primeee.

Articolele nepablieate te ror arde.

Un număr In Districte 15 bani.

■ raol de Bncmrescl, 30 decembre.
ig. Rurale 100 100

Doraeninle . . . . JOS'lt —
jjlit funciar raral . • 92 —

urban • • 86i|a 8S,(,
Hir. municipal *1 0*pit 99 98'fe
lg .  Pensii.................. 182 —
I D a c ia ................... 190 —
B Rom&nin • • • • • 83 82
|tr municipal cu premii 24 —
jjfca Română................ 63 ̂ 2 —
Big t  luni................... 99 70 —
Ev* « . . • • • 25 17 —

I j i n ........................... 122*|«

Cursul de Viena, 81 decembre 
Renta ungară In aur . . . .  84 80 
Bonuri ie tesaur ung., I emis. 115 80 

• > * II » 74 —
împrumutul austr, In hărtie . 01 05 

> .  » a rg in t. 03 80
Benta austriacă In aur . . .  73 16
Lose din 1860.............................114 —
Acţiunile b&ncel naţionale . 784 _

.  ,  austr. de cred it. 219 80
■ „ ungare » 218 40

A rg in t.........................................100 —
D u c a tu l...................................  5 sg
N apoleonul.................................  g 35
100 mărci germ ane................ 57 75

Cursul de Berlin, 29 decembre 
Acţiunile Căilor ferate romăne. 33 00 
Obligaţiunile romăne 6®/o . . 
Priorităţile C. fer. rom. 8%  
împrumutul Oppenheim . . .
Napoleonul............................
Viena, termen lung . . . . .
Paris .  scurt . . . .

81 90 
84 26 

102 96 
16 16

80 90
411*1Calendarnl 

Vineri, 22 Decembre.
Patronul silei : Martira Anastasia. 
Răsăritul soarelui: 7 ore 34 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 84 min. 
Pasele lunci: Ultim-quart.

Buonrescl — Sneeavu 
Bueuresel. . . .  8.15 n 10.—
Ploesol 
Brăila 
Tecuci 0 
Roman 
Suoeara,sosire

9.60 n 12.00 
. 1.53 n 5.46 
. 4.38 n 
. 9.06 d 
.12.03 d

P L E C /  " V E L A  T ' R .E I S r T X J F l I l L .O I l  
Suceava— uncnrescl 

6.46 d

Bncnrese—Verclorova
B uo u resc l................. .... 7.40 d
P i t e ş t i ......................... 10.13 d
Slatina . . . . . . .  12.31 g
Craiova . . . .  • .  . 2.20 g
Vêreiorova, sosire . . 8. — n

i  Suceava . . . .  6.11 d
Rom an...............8.45 g 12 80 $

J 7.15 d T ecuci................ 12.30 n 6.10 g
11. Öd B ră ila ..................3.08 n 8.10 n
4.45 g Ploescl. . . . .  7.12 d 
9.65 n Bucaresol sosire 8.30 g

Vereior ova—Bncnresel
10,40 g I Vereiorova..............11.26
8.— g Craiova . . . . . . . .  3.—
6.80n 8la tin a ...................... .... . 4.45
8.15 4 P ite jtl................................... 7.08
6. n I Buourescl, sosire . . . .  9.20 j

8.68
2.46
4.3o

Bncnresel—Glnrgln 
Buenrescl. . . . . . . .  9.16 g 6.05 g
Giurgiu, sosire . . . . .  11.35 g 7.06 u

Glnrgln—Bucnreacl
G iurg iu ...............................9.05 d 4.55 g
Bueuresel, sosire . .  . 11.06 g 6 65 n

Galaţi—B arbeţi
G a la ţ i ...................1.20 n 8 25 d 7-30 a
Barboţl, sosire . . 1.55 n 9.— g 8.06 n

B arbeţi—Galaţi
B arbo ţl.................2.55 n 6.25 n 7 26n
Galaţi, sosire . . .  3.30 n 7— n. 8.—a

M ii abonaţi a căror abona
nte ©spiră la Anele sinului, 

nt rugaţi a reinoi de timpn- 
abonamentele d-Ior spre a 

suferi o întrerupere in tri- 
terea diarulul.

DEPESI TELEGRAFICE*
A L E  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havos)
Serviciul dala 1 Ianuarie 4 ore seara.

Londra, 81 decembre.

Ducele de Edimburg e numit contra 
ral.

tlsrl innndaţinnl s’aQ intămplat in En- 
era ţi in Scoţia.

Petersburg, 81 decembre.
Se zice ca guvernul rus e decis a crea 
1 imposite.

Constantinopol, 11 decemvrie. 
Bulgarii din Runtelia orientală continuă 

se opune ordinilor comisinnii interca
lai e. Comision ea găseşte că autorităţile 
i se arată pnein energice. Ea le acnsă 
Ir fi înlesnit arme bulgarilor d’impre- 
■1 Filipopoli.
avfet-pnşa mergănd la Paris, va trece 
\ Bucureţtl ţi prin Viena, însărcinat 
o misiune specială.

Pesta, 81 decemvrie.
oyd asigură că Austria nu cugetă de 
a ocupa Novi-B izai ul ţi a întinde li- 
de ocupaţiune pană la Salonic.

Se aţteaptă evacuarea sigură a Rutne- 
orientale ţi a Bulgariei in tormenile 

»te prin tratatul de Berlin.

Serviciul de la 1 Ianuarie 8 ore seara.
Constantinopol, 1 ianuarie.

3’a ţinut o ¡întrunire de bancheri sub 
izidenţia marelui vir.ir. Sa hotărit ca’n 
ce lună ţi pentru valoarea de câte una 
ă mii livre sterline să se răscumpere 
inele, cari să se retragă diu circnlaţinn.

Filipopoli, 1 ianuarie.

D. Wolff, membra al com isi.I europene 
trn Romelia, delegat al Germaniei, a 
us comisiei proiectai unei ocupări mixte 
rovinciel după depărtarea ruşilor; a mal 

spus apoi de-a se da Ramei iei aceeaşi 
ţanir.aţie, pe care-o are provincia Liva- 
lal.

Constau tinopole, 1 ianuarie.
5s anunţă, că Nashri-paşa secretarul 
basadet din Paris, e numit in postul de 
vernator al Li vanului, 
dalta Poartă e botărită ca tărie do-a 
cu ta  tractatul dela Berlin in toate elen
ii sale.

BUCUREŞTI
Joi, (¡21 deo.) 3  Ictiraarîe.

¿„Rom&nai* găseşte ocazie a da 
muriri in privirea stării de lucruri 
In Dobrogea. Se ’nţelege că îndată 

e 'n stare a da lămuriri asigu- 
loare, trebue neapărat să ’nceapâ 
|n  a ponegri intenţiile acelora, 
ri aâ semnalat neor&nduieli şi a 
numi invenţiunl, cu care se spe- 

14 asupra situaţiunit, ce’ar fi a- 
nd’o trupele şi autorităţile noa- 
re dincolo de Dnnăre.
Noi, cari am urmărit toate ştirile

acestea, fie in pressa pământeană, 
fie ’n cea străină, n’am putut des
coperi nic&irl o asemenea speculă 
cu situaţiunea şi dacă lămuririle, 
pe cari le dă „Românul“ ar fi tot 
atât de adevărate ca şi insinuaţin- 
nile, cu care *şf incepe articolul, a- 
tunel am sta rëü de tot in Dobro
gea. Dar să sperăm, că e altfel. 
Ceea ce e caracteristic pentrn lămu
ririle date de organul oficios, e ge
neralitatea lor. Turcii, tătarii, ro
mânii, grecii şi alţii sunt mulţumiţi 
cu noi, bulgarii nu, căci li s’aü luat 
dominaţiunea, de care s’aü bucurat 
cât-va timp sub ocrotirea armelor 
ruseşti.

Cazurile speciale, pe care le-am 
citat noi, nu sunt desminţite insă. 
Adevërat e de ex., că bande de bul
gari delà margine aü intrat in Do
brogea, aü prădat turme de vite şi 
le-a vândut in cetatea Siiistrel sub 
ochii autorităţilor de acolo, cari nu 
le-a pus nici o piedică la înstrăina
rea unor averi, cari nu erati ale vân
zătorilor? Adevărat, că după intra
rea românilor perceptorii bulgari aü 
strins înainte dări şi le-aü vărsat 
la casieria din Silistria şi că intre 
aceste dări era una de doă ruble de 
cap, pentru înarmarea ţării? Bine 
ar fi fo9t ca la asemenea puncte 
speciale să se respundâ asemenea 
de-a dreptul, nu prin generalităţi, nu 
lâudăndu-89 legile, instituţiile şi ci
vilizaţia noastră, pe cari noi toţi le 
ştim ce plătesc la noi acasă, incât 
nu mal e nevoie de-a mal şti fru
moasele perspective, ce le aşteaptă 
sub ceriul Dobrogel.

După noi statul este un product 
al naturii şi nu al instituţiilor con
venţionale şi precum un om poate 
fi bolnav, avăud ideile cele mal su
blime in cap, tot aşa nici sănătatea 
saü trăinicia unul stat na atârnă 
delà legile scrise, pe cari le are. Un 
stat poate fi sănătos şi trainic cu 
institoţiunl barbare, nn altul poate 
fi putred cu toate instituţiunile lui 
frumoase, incât toate landele ce se a- 
duc misiunii, scrise pe hârtie, nn ne 
încălzesc pe noi.

Apoi mal e o altă cestinne, asu
pra căreia .Românul“ a vorbit in- 
tr’nn rând in treacăt, dar mal târ- 
ziü a tăcut ca desăvârşire : vânza
rea veniturilor publice pe ani în
tregi inainte de către gospodăria 
ruso-bulgarâ, care ne-aü precedat. 
Cum am spus, „Românul* a pome
nit odată abuzările acestea, dar nn 
s’a mal întors la ele, in cât snntem 
siliţi a judeca prin analogie.

Comisia financiară pentru Rume- 
lia răsăriteană de ex. a dat aseme
nea de-o mulţime de fapte împli
nite, care i-aü legat mâinele. îna
inte de-a sosi comisia in Filipopoli

toate dările directe pentru anul fi
nanciar 1878 craii Încasate deja de 
către ruşi. Astfel şi despre Dobro
gea s’a susţinut de-un organ, in 
genere bine informat, că agenţilor 
noştri fiscali na Ie’aâ rămas de per
ceput de căt o seamă de dări indi
recte, vamale, iar cele lai te veni
turi şi-aâ luat drumul la Silistria 
satk in buzunările vr’nnnl zngrav 
oarecare, căci veniturile Rumeliel 
răsăritene s’aii dovedit că nn pot 
rezista picturii, mal ales când această 
artă e’n alianţă ca doi ochi, pe care 
civilizatorul Bulgariei i a iubit in a 
sa viaţă.

Iată dar iarăşi o cestinne, care 
se putea lămuri intr’un mod mal 
positiv: întrucât statul român e 
angajat prin gestianea financiară a 
diferiţilor Marăchali şi Donducofi, 
care s’ati strecurat după vremuri in 
anii din urmă şi prin  Dobrogea.

Ziarul constantinopolitan Turquie 
primeşte din Chiustenge următoarea 
corespondenţă ca data de 11 de
cemvrie : „Portul nostru, cel de ’ntăitl 
pe litoralul român, pâre a fi menit 
să scadă la rangul al doilea saâ al 
treilea. II găsesc se vede incomod, 
neincăpător şi dând puţină apărare 
corâbilor in contra furtunii, deci 
există planul de-a ’nfiinţa un port 
noâ lângă lacul Rasiin şi a descă
leca acolo un oraş noii, care va 
purta numele Carol şi va deveni 
capitala Dobrogel.

Precum se asigură, lacul Rasim e 
îndestul de adânc, pentruca corăbii 
grele să intre *in el fără primejdie. 
S’ar putea infiinţâ acolo un port 
din cele mal încăpătoare şi mal si
gure , iar cât despre oraşul proiec
tat, un drum de fier, care ar trece 
prin valea Losomel, l’ar putea pune 
m legătură cu Brăila.

Atâta spune „Tnrquie*. Dacă insă 
lacnl Rasim cn adâncimea lui medie 
de zece picioare poate purta corăbii 
grele, mal ales când braţul du
nărean al Dunavăţulul nu’l va hrăni 
cu apă destulă e o altă cestinne.

ŢERAN0L ROMÂN.

Politica rurală.

-Iu viaţa socială fie-care om are 
un cerc oare-care, in mijlocul căruia 
trăieşte, pe care il cunoaşte din in- 
tniţiune şi in care se află cele mal 
imediate interese ale lui: in acest 
cerc omul voieşte să aibă înrâurire 
şi această inriurire i se cuvine.

Cercul social, in care trăieşte ţă 
ranul nostru, e sătul, şi pentru a- 
ceea in sat ’i se cnvine cea mal de
plină inriurire: aici el trebue să fie 
stepăn, eară nouă nu ni se cuvine

decât dreptul de supraveghiare. Este 
o mare greşeală politică |şi in ace- 
la-şl timp o mare nedreptate de a 
voi să organisâm viaţa comunală 
alt-fel de căt aşa, cum sătenii do
resc să fie organisatâ, fiind că aceşti 
săteni aâ obiceiuri, deprinderi, tre
buinţe, interese şi vederi deosebite 
de a le noastre, aâ o fire aname a 
lor, care trebne să fie temelia orga- 
nisaţiel şi această fire noi nu o pu
tem cunoaşte a tâ t de bine ca ţăra
nul ănsu-şl. Ori cât de mărginit ne 
ar părea acest ţăran, el, tocmai a- 
vănd puţine cunoştinţe, are foarte 
mult bun simţ şi nici o-datâ nu gre
şeşte, când e vorba de apărarea in 
tereselor sale imediate. Âdese-orl 
ne-ar părea, că e mal bine ceea-ce 
dorim noi, decât ceia-ce voiste el; 
aceasta ănsâ mal ales pentru-câ ne 
lipseşte bunul simţ al vieţii rurale, 
care la dăusul e piatra inţelepciuuil. 
Şi atunci chiar, când am crede, că 
nn e bine să facem după dorinţa 
lui, trebue să ţinem seamă mal mult 
de această dorinţă, de cât de ve
derile noastre.

Dară la sat se şi mărgineşte cer
cul de ioriurire a ţăranului, ba chiar 
şi aici numai trebile zilnice, intere
sele curat locale şi modul de a în
deplini sarcinele atârnă de la buna 
lui chibzuinţă. Orgauisaţia trebue 
să fie făcută potrivit cu dorinţele 
săteanului; noi facem insă această 
organisaţie potrivit cu interesele tu
turor; noi avem glasul hotâritor, 
Iară nu ţăranul. Fiind ănsă, că el 
trebue să primească hot&rirea noa
stră, noi trebne să chibzuim această 
botârire ast-fel incât să o poată primi 
cu mulţumire. De asemenea noi ho- 
târim datoriile săteanului câtrâ stat 
şi suma sarcinilor ce are se poarte; 
pentrn ca ănsâ hotărirea noastră să 
nu fie păgubitoare ori poate chiar zâ- 
darnicâ, nu trebue să însărcinăm pe 
ţăran cn datorii, pe care nu le poate 
implini fără de a-şl vătăma cele mal 
de căpetenie interese ale sale, căci, 
ori ce hotârire am lna noi, el tre- 
bue să o primească.

In judeţ săteanului nu i se cu
vine decât foarte puţină înrâurire. 
Cercul acesta e a tâ t de întins, incât 
numai pe ici pe colo, se află câte 
un ţăran care il poate cuprinde cn 
privirea : pentru aceea ţăranul înde
obşte prea puţin se interesează de 
ceea ce se petrece in judeţul sââ 
şi dacă i-am da drept de inriurire 
in judeţ, foarte adese-orl alţii ar pu
tea să abuseze de acest drept al lai. 
Sunt ânsâ in judeţ interese, care nu 
sunt in adevăr interese ale judeţn- 
Iul ca atare, ci ale mal multor co- 
mnn > din judeţ, adecă interese co
munale, şi cât pentru aceste, ţăra
nului i se cuvine inrinrire in jndeţ.

Ast-fel, când e vorba de aşezarea 
anul drum bun, care leagă mal multe 
sate cu un oraş. ori cu drumul cel 
mare. Dacă un singnr sat ar fi, ni
meni nu ar avea dreptnl de a sili 
pe săteni să facă drumul, fiind-câ 
la urma urmelor, sătenii inşi-şl ştiu 
mtl bine, dacă aâ ori nu aâ tre 
buinţă de acest dram şi dncă tre 
buinţa cumpăneşte cheltuiala ce ar 
trebui să se facă. Li se pot face 
propuneri, li se pot da sfa tu ri: dară 
nimeni nu se cnvine să aibă drep
tul de a lua in locul lor hotârire 
pentrn aşezarea acestui dram.

Jn dată insă ce snnt mal mnlte 
comune, care au acelea-şl interese, 
judeţul are datoria de a pane la 
cale* o Înţelegere intre aceste co
mune, şi dreptnl de a sili pe nnele 
dintre ele să primească hotărirea 
tuturora. Nu i se cuvine judeţului 
dreptul de a hotări in local comu- 
comunelor: şi acesta e dreptul de 
inriurire a săteanului in judeţ, f re -  
tu tiu de nea, un de e vorba de interese 
cu deosebire locale, ţăranul trebue să 
botăreascâ ănsuşf pentru că aceste in
terese el le simte mal bine, de cât 
alţii le pot cunoaşte. Dar tocmai 
pentru aceea e cel puţin de prisos, 
ca săteanul să aibă vot, fie direct, 
fie indirect, in administraţia judi
ciară. In cele mal multe casări a- 

cest vot al lui va trebuit să fie dat 
in lipsă de cunoştinţă de causă, şi 
aşa, fiind nn vot, la care el ănsuşf 
nu ţine, foarte lesne alţii vor putea 
să dispună, şi dacă le va plăcea, se 
abuzeze de dânsul.

E in sfârşit, ţara, statul ca in- 
ntregime politică, in care ţăranului 

nn i se mal cnvine nici un drept de 
inriurire. Nu ştie ţăranul ce va să 
zică această ţeară, ca intindere, ca 
mulţime de fel de fel de oameni, 
fel de fel de stări de lucruri şi de 
nterese, şi pentru aceea nn II in- 

tereaseazâ ceşti 11 ui le mari ale zilei. 
Votul pe care il dăm in viaţa pu
blică e deci un vot, la care nu ţine 
şi a cărui valoare nn o cunoaşte, 
un dar cu care nu ştie ce să facă 
şi de care se lipseşte in folosul al
tora, o armă cu care tot-deauna 
Iţii se lupta.

Ţăranul are dreptul de a-şi da şi 
el votul la alegerile de deputaţi. Ce 
face el cu acest vot? 11 dă omului, 
care fâgâdueşte, că va apăra inte
resele săteanului, dar aceste interese 
nn in sat, ci in ţară. Nici o dată insă 
interesele săteanului in—ţară ţăra
nului nn il snnt cunoscute, căci el 
priveşte şi trebue să privească toate 
interesele din pnnet de vedere indi
vidual. El doreşte să se micşoreze 
sarcinile publice, să se inlăturez9 
dările indirecte şi in aceea-şi vre
me să i se facă înlesnire in viaţa



comună : ne având inse idee lămu
rită despre necesităţile, ce au creat 
sarcini şi despre sarcinile, pe care 
ar trebui să i le impună nouele în
lesniri, dorinţele lui aproape tot de 
a una sunt chiar improtiva intere
selor clasei din care face parte. Pen
tru aceea tocmai alegând omul, pe 
care trebuia să-l aleagă, se va ve
dea desamăgit, fiind-că acest om nu 
va susţine dorinţele ţăranilor, ci in
teresele lor. Aceasta ţăranul o ştie 
foarte bine şi fiind-că o ştie, nu ţine 
la votul séü, ci il dă cu găndul: 
.Ei tot aşa fac, cum lor le vine la 
socoteală.* îşi dă deci votul omului, 
la care ţine pentru bunele lui pur
tări in viaţa de toate zilele, pro
prietarului generos, funcţionarului 
iubitor de oameni, advocatului cu 
nume bun, omului vestit in ţară, 
ministrului puternic, intr’un cuvănt 
il dă astfel, ca să se poată făli cu 
omul pe care la ales, il dă pentru 
consideraţiunl personale, iară nu 
politice. Şi aşa dreptul de alegător 
in ochii lui nu e un drept, ci un 
favor, care il pune in posiţie de a 
se arăta şi el om intre oameni şi 
de a face şi el un „hatir* acelora, 
pe care il iubeşte ori la care ţine.

Dac’ar fi numai atăt, n’am avea 
nici un cuvănt să-l lipsim pe ţăran 
de un favor aşa de eftin.

E inse vorba, că de un vot, la 
care nu ţine cel ce il are, foarte 
lesne pot să abuzeze alţii. Şi fiind
că de acest vot atărnă interese foar
te mari, el tot deauna va fi obiec
tul abu suri lor politice, şi aşa chiar 
interesul ţăranului cere nimicirea 
lui. Să punem ţăranului romăn al
ternativa ; Ce vrei: să te lipsim de 
dreptul de alegător? ori să ţi scă
dem cinci la sută din bir ?

El va respunde, că vrea să-i scă
dem birul.

Nu ţine el la dreptul ăsta. fiind
că are destul bun simţ, spre a în
ţelege, că nu-i este de nici un folos.

Totdeauna inriurirea ţăranului a- 
supra vieţii publice este o revoluţie 
şi pentru aceea intr’nn singur caz 
pacinic ţăranul ţine la votul séü, 
care in acest unul şi singur caz i 
se şi cuvine. Gasul acesta ni se pre- 
sentă, cănd e vorba de interese cu
rat vitale bine precisate, pe care 
ţăranul le simte mal bine decăt al
ţii şi faţa cu care se poate rosti 
prin da ori nu. In asemenea cazuri 
fie cărui om i se cuvine un vot ho- 
tăritor. Sufragiul universal in ceşti- 
uni vitale nu e decăt o revoluţie or- 
ganisată in mod pacinic; dar' toc
mai pentru aceea in cestiuni zilnice 
el este o minciună. Lipsind astfel 
pe ţăran de ori-şi-ce drept in viaţa 
statului, ii dăm un drept nelimitat 
in viaţa comunală. Dupâ-ce noi am 
hotărit potrivit cu firea populaţiei 
rurale in deobşte formele de împre
ună vieţuire comunală şi sarcinile 
ţăranului cătră s ta t, ţăranul are 
dreptul de a face in marginile ho- 
tărite de noi ceea ce il place in sa
tul lui.

Înţeleaptă politică rurală nu poate 
deci să purcează din sat, nu de la 
drepturile ţăranilor, nu din opinia 
populaţiei rurale, ci din bună chib- 
zaire anoastră. Noi, care suntem 
floarea copacului, suntem tot odatg, 
şi grădinarul, ce caută cu neobosită 
ingrijire de buna stare şi de firească 
lui desvoltare. Nu-’l întrebăm pe 
.popor* ce voieşte, pentru ca voin
ţa lui să fie punctul de plecare al 
hotăririlor noastre, ci pentru că să 
ne putem lua hotăririle in mal de
plină cunoştinţă de causă; deaici fa
cem ceea ce credem noi de cuviinţă.

Dară vai şi amar’ de grădina, al 
cărei grădinar nu cunoaşte insuşi-

rile pămăntulul şi firea deosebitelor 
erburi ce prăseşte ; vai şi amar de 
ţara, a cărei .floare' nu cunoaşte 
pe ţăran cu viaţa lui deosebită. Şi 
această ţară suntem noi, care foarte 
adese-ori, voind sâ-i facem bine ţă
ranului, l’am jignit in desvoltarea 
lui firească; in loc de ai da drep
turile, de care avea trebuinţă nea
părată, i-am dat altele, cari il pun 
la discreţiunea oricărei venituri; in 
loc de a-1 face stăpăn in satul lui, 
l’am făcut părtaş de o minciunoasă 
inriurire in trebile ţării; in loc de 
a ne da silinţă să cunoaştem trebu
inţele lui adevărate, l-am însărcinat 
pe el să ne spuie — prin alţii — ce 
voieşte.

Fără indoială este greu a cunoa
şte viaţa rurală şi le este greu mal 
ales unor oameni, care nu au < şit 
din .popor*, nu au fost crescuţi in 
mijlocul lui şi nu trăiesc bucuros 
la ţară; dacă nu vom trece inse la 
timp peste această greutate, foarte 
curănd vom ajunge să facem exi
stenţa statului romăn peste putinţă.

Coteriile politice din Rom&nia

Sub acest titlu, d. Dimitrie Ro- 
setti-Tescanu publică in .Muncito
rul* din Bacâfi următorul impor
tant articol, pe care ne grăbim a’l 
reproduce şi no i:

Pe fie-care zi auzim safi citim cel 
puţin de douăzeci ori cuvăntul: Par
tid. Partidul cutare se desbină, par
tidul acesta va veni la minister. 
partidul ăstălalt e plin de preten- 
ţiunt, etc, etc.

Suntem unul din cel mal înver
şunaţi duşmani a unor asemene vorbe 
deşarte şi vătămătoare. Vom pune 
dar toată stăruinţa pentru a atrage 
atenţiunea confraţilor noştri din ca
pitală, cari sunt siguri, se vede, că 
in coloanele fie-cărnia din ziarele 
lor se coboară duhul unul partid 
deosebit. EI rugăm să bine voiască 
a ne lumina pe noi tinerii neexpe
rimentaţi, şi a ne arăta anume prin 
fapte şi prin argumente reale cari 
sunt specialităţile d-lor. Până cănd 
ne vor convinge de contrarifi, vom 
persista in scepticism, vom pune in 
dubiu existenţa vr’unul adevărat par
tid politic in România, şi vom reveni 
adese ori asupra acestui izvor de 
sfadă uritâ intre oamenii politici de 
la noi.

Cerem voe lectorilor de a incepe 
cu un discurs pronunţat de noi in- 
tr’o întrunire a alegătorilor cole
giului I de Bacâfi, la 1876, câteva 
săptămâni după botezul renumitu
lui partid naţional liberal. Dorim a 
o face in mal multe priviri: 1. Cele 
ce am zis atunci sunt tot adevărul 
şi astăzi; II. Vrea ii să amintesc con
cetăţenilor mei că, cel puţin in ce 
priveşte condiţiunile de existenţă a 
pretinsului partid, faptele mi-ati dat1 
mie dreptate; III; In ziua când des- 
binarea patrioţilor e aproape de a 
aduce desbinarea patriei, trebue ca 
ţara să nu mal fie amăgită, să nu 
mal crează in unirea serioasă a u- 
nor elemente incompatibile.

............ ... Cu ocaziunea ago
niei regimului Catargi, am văzut o 
mulţime mare şi compactă de oa
meni, cari se rădicaţi toţi spre a 
condamna in ultima instanţă o si
stemă de guvernament încărcat de 
atâtea greşele voluntare, incăt sar
cina era îngrozitoare, sfărâmarea 
iminentă.

Această numeroasă armată, demnă 
de a fi condusă de Darius, avea un 
stindard pe care era scris: .Partidul 
naţional-liberal.*

Am fost şi etk unul din luptăto
rii obscuri, nu pentru că se formase 
un partid naţional-liberal s ti libe- 
ral-naţional, dar pentru că eram 
convins că guvernul de atunci pu
tea să fie inlocuit prin unul mal 
puţin râd. Am avut insă curiosita- 
tea să ştifi de cine se compune a- 
ceastă cumplită aglomeraţiune de 
bărbaţi, şi curiositatea fiind de multe 
ori un viţifi, am fost pedepsit de

greşala mea, căci am simţit îndată 
o durere in inimă : acolo se născuse 
vermele scepticismului ; n’am cre
zut.

Şi’n adevăr, partidul naţional-li- 
beral, mi s’a răspuns, e un copil 
abia născut, e un mântuitor care va 
face pe români mal români decât 
sunt, şi va introduce libertatea in 
libertate însăşi. El este un partid 
negativ eşit din reaoţiunea in con
tra regimului inrâdâcinat in pămân
tul străinului. Acest partid insă 
nu se compune nici de oameni noul, 
nici de principii omogene ; el este 
o amestecătură, nu o combinaţiune. 
Elementele lui sunt culese in toate 
părţile ţărel, şi lipite una de alta 
in grabă şi cu ciudă. Conservatorii, 
roşii, fracţioniştil etc. aü uitat ve
chile lor mânii şi şi-afi dat măna 
pentru a nimici partidul anti-naţio- 
nal şi anti-liberal, partidul Catargi 
et C-ia, organul exploatărel naţio
nale.

Atunci, o repet, n'am crezut la 
viabilitatea noului organism politic. 
Era, pentru mine, o monstruositate, 
precum se văd nâscându-se oameni 
şi animale cu două saü mal multe 
capete, fiinţe cari vieţuesc căte-va 
ceasuri, pentru a proba ştiinţei că 
sunt legi fatale déla cari nimeni, 
fie Dumnezeü, nu se poate abate.

Atunci, ertaţi-mă că v’o spun, am 
zimbit, căci înţelesesem ; astăzi sunt 
trist, căci am văzut. Am văzut şi 
văd că in ţara noastră nu sunt par- 
tizl, pentru că nu sunt principii, şi 
principii nu există fiind că ne lip
sesc oameni capabili de a pricepe 
interesul general, oameni cari tot 
o-dată să aibă acea legitimă şi no
bilă ambiţiune de a lăsa un nume 
mare şi nepătat, lăsând ţărel lor o 
viaţă întreagă consemnată in munca 
pentru binele comun.

Trecem prin acea fază de civili— 
zaţiune unde individul n’are simţul 
social, şi reducând omenirea la sine 
insuşl, zice cu biserica catolică: afară 
de mine nu e salut ! Acea lipsă de 
simţ social ne explică foarte bine 
starea nenorocită a R om âniei, ne 
explică sistema de a guverna, sis
tema de a’şl face o popularitate in 
sinul unul număr variabil de crea
turi.

Regimul creaturilor concentrate 
in jurul unul individ providenţial, 
de la care aşteaptă tot; regimul 
guvernamental, ce atrage pe toţi in
capabilii de a trăi fără protecţie ; 
mulţimea acestor zero sociale, ce 
vegetează prosternaţi dinaintea pu
ternicului zilei, îngâmfaţi şi barbari 
faţă cu slabul neatirnat ; intr’un 
cuvănt regimul abdicaţiunil morale 
ne explică acum existenţa adevărată 
şi palpabilă a coteriilor.

Dar, dacă este la noi ceva bine 
organizat, sunt nenumeratele coterii 
ce acoper teritoriul precum păianje
nul acopere zidurile caselor cu fina 
şi primejdioasa sa ţesătură. Sunt 
coteriile generale, cari se recrutează, 
in întregul ţărel ; sunt coteriele ju
deţene, cari se nasc şi exploatează 
un judeţ determinat ; sunt coterii 
şi mal mici âncă, după circumscrip- 
ţiunile familiare şi administrative.

Iată la ce se reduc partidele cari 
fac atâta sgomot şi se decorează cu 
nume atât de pompoase. Suntem o 
ţară prea puţin înaintată ca să 
avem partizl in sensul adevărat. 
Oamenilor adulţi le trebue afaceri 
serioase, copiii ne cer jucării şi alt 
nimic. Lăsaţi Franţei, Angliei, El
veţiei, principíele şi partidele, nu 
protindeţî să fiţi altceva decât co
terii.

Dacă nu credeţi, aruncaţi-vă ochii 
asupra trecutului omenesc. Aduce 
ţi-vâ aminte de acele lupte locale, 
meschine şi interesate, cari pentru 
cronicele scandaloase eraü un munte 
şi pentru istorie nu sunt decăt 
nişte moşuroae imperceptibile, nişte 
agitaţiuni de o zi, nişte jucării in 
mâinile unor oameni fără ocupaţi- 
une. Remas aü ceva din gâlcevirile 
dintre doi saü mal mulţi indivizi 
ajutaţi de creaturile lor? Nimic, 
timpul a trecut fără ca să le bage 
in seamă; istoricul sapă şi găseşte 
poate in micele lor vestije o simp- 
toraâ şi mal mică âncă a cutremu
rului cel ingrozitor, care multe se

cole pe urmă se chiamâ revoluţiu- 
nea franceză.

Revoluţiunea franceză! . . . aţi 
crede c’am auzit întrebând: .când 
vom avea şi noi revoluţiunea ro
mână?* Ştiţi cănd ? Când vom avea 
revoluţionari. Roşilor! radicalilor! 
liberalilor de astăzi! nu veţi face 
revoluţiunea, căci sunteţi prea mici; 
căci vă lipsesc elementele, n’av-ţl 
nici pentru cine, nici cu cine să o 
faceţi; căci dacă o revoluţiune ar 
avea loc ar fi tocmai in contra 
voastră! Conservatorilor, retrograzi
lor! nu veţi împiedica progresai, căci 
mal pe sus decăt voi toţi este forţa 
acea puternică, care zi şi noapte 
strigă omului: inainte!

Înainte! zice ea, in3ă respectaţi 
nestrămutata lege care apasă atât 
pe umanitatea trecătoare cât şi pe 
piatra nesfirşitâ, respectaţi legea 
evoluţiunit naturale!

Popoarele inculte n’afi conştiinţa 
necesităţii de a merge o-dată cu 
timpul; ele cred că prin o singură 
săritură vor ajunge la culmea ci- 
vilizaţiunil fără a trece prin gra- 
durile intermediare.

Am voit şi noi sa ne ridem de 
timp, am voit să facem un pas gi- 
gantesc, şi dacă nu mă insei, n’am 
ajuns la alt rezultat decât la o 

j adâncă anarchie socială. Am păşit,
! am alunecat, am căzut.

Sunt vr'o patruzeci de ani, câţiva 
tineri, studenţi din străinătate, afi 
venit cu creeril plini de idei subli
me, cu imaginaţiunea incârcată de 
visuri măreţe, cu o inimă unde fer- 
beafi cele mal generoase sentimente, 
şi afi zis: haide! să facem din ţara 
noastră un centru de civilisaţiune! 
să operăm prin puterea raţiunii me
tamorfoza poporului romăn. Şi puind 
cu toţi umerii lor puternici, afi urnit 
stânca din munte, şi stânca s’a re
pezit in prăpastie.

Spiritul de imitaţiune ne-a cu
prins de sus şi până jos, mari şi 
mici, guvernatori şi guvernaţi, slabi, 
inculţi, ne-am închipuit că, dacă vom 
lua pe Franţa de model, vom deveni 
una din puterile dominante in lumea 
veacului al 19-lea. Am copiat cu o 
frenezie oarbă legile, instituţiunile 
străinilor, am copiat limba şi mo
ravurile lor, luxul, eleganţa şi toate 
viţiile cari ne fermecaţi. Odată por
niţi nu ne-am mal putut opri, am 
mers până la ultimele excese; am 
învins momiţele pe terenul imita- 
ţiunil. Feluritele pasiuni cari sdrun- 
cinaţi Franţa şi alte state ati găsit 
in noi un ecoti resunător, ce repeta 
cu o exactitudine stupidă cuvintele 
aduse de vântul occidentului. Astfel 
in domenul politic s’a auzit intr’o 
zi voci strigând pe pământul Româ
niei : roşi, albi, radicali, liberali, na- 
ţionall-liberall etc. et

El bine! unde sunt rezultatele a- 
cestor inovaţiunl aruncate una peste 
alta fără inteligenţă ? Amară decep- 
ţiune! Avem codice frumoase puţin 
cunoscute chiar de legislatori, ne- 
deschise de cătră judecători şi pe 
cari voinicii advocaţi le reatâlmâ- 
cesc cu foc şi mândrie. Iar cănd 
bietul sătean e adus dinaintea tri
bunalelor ăl pare că e pe o altă lume!

In materie de drept am ajuns la 
aceea, că legile sunt neaplicabile şi 
neaplicate, remăn literă moartă ; lu
mea trăieşte şi merge cum poate 
fără dănsele. Vă amintesc, in treacăt, 
că un asemenea lucru e foarte pe
riculos. A promulga un nămol de legi 
pentru a le lăsa gusganilor, e o gre- 
şalâ neiertată din partea cârm .ito- 
rilor; căci naţiunea se deprinde a 
nu mal băga nici o lege in seamă, 
şi când un popor âşl despreţuieşte 
instituţiile, este semn că şi afi per- 
dut demnitatea, este semn că se des
preţuieşte pe sine insuşl.

Toate câte le-am luat dela străini 
afi avut aceeaşi soartă: nu sunt po
trivite cu noi. Asemenea şi parti- 
zile nu sumt decât nişte haine — 
cumpărate gata — cu care ne îm
brăcăm la ocaziunea reprezentaţiu- 
nilor naţionale, lepâdându-le actorul 
îndată ce se coboară de pe scenă!

Nu, nu! Reformele nu se introduc 
astfel.

In zadar vom schimba aparen
ţele, in zadar vom da ţârei un lu
stru superficial! Trebue să reformăm

insişl oamenii, cărora le impttogg. 
cele mal delicate producte ale»pj 
lisaţiunil. Copiile noastre sunt|^ 
tele, iar nu semânţa progri 
Apoi, cum voiţi că transporta 
noi elementele sociale să se pre] 
ca in poveste, anume pentru a 
plăcerea iluştrilor oratori? cum vj 
ca efectul să devie canzâ? Na tar» 
nu’şl violează legile, ca RomâuilH

Spuneam odinioară, adresându-iti 
la liberalii înfocaţi, că le lipsera 
scopul mijloacele şi materia uneffl 
voluţiunl. In adevăr, incăt se atud 
de revoluţiunile politice , ştim toţi 
că la noi a schimba constituţia:® 
a resturna un minister, a merg® 
mal departe, e un lucru destuii 
obicinuit ca să nu ne putem plâşgt̂  
de stagnaţiune. Pe de altă parte 
voluţiunea socială e un fapt de u 
împlinit, şi se vede că revoluţionj 
d’aci se supără pentrucă nu ii 
aşteptat ţara să o facă el (fot B 
aşteptat mult şi bine!)

Vechiul regim a fost fărâmat 
de reprezentanţii săi, boerismuf 
mal este decăt un suvenir, de 
craţia domneşte pretutindenea. 
Pentruce dar, dd-lor, cari vă aş 
daţi monopolul liberalismului, 
strigaţi in contra boerilor? pentn 
vă adresaţi cu injurie la mormis| 
unde dorm acel cari v’afi scos'flit

i rintuneric, şi v’aü cedat locul in r f l

‘
cetăţenească? Pentruce acele ríc
enle declamaţiunl?

Daţi-ml voe se vă daü cheia enig
mei. Boeril aü dispărut, insă afi fos j

1*1

inlocuiţl. La aceasta a succedat a ^
1erijacastă. Am văzut parveniţii inBe 

de putere, substituindu-se la ava 
şi la privilegiile foştilor boieri. II ye 
dem acum că fac un sgomot mire, 
ţipă, tulbură societatea, adună toate, 
lepădăturile, cer stirpirea boeriM 
pentru ca lumea înşelată şi amefl . 
sâ’şl arunce ochii asupra unor ¿HJ 
tome imaginare, şi să nu va4» 
el sunt tiranii cruzi şi sistem»® 
că el sunt hatmanii cari omoui 
poporul; că el sunt magnaţii zijţ 
in fine că el afi moştenit toate»-
lele boerilor, insă sub benefici 
inventar, căci aü respins pa 
cele sentimente ce de multe orîj 
tremuraü inimele celor cari nu I 
sunt.

Dar să ne închipuim că nu s’a 
cut nimic şi că de astăzi trebue 
ne constituim in com:tet de salot 
public. Unde vă sunt uriaşii patrio
tismului, unde vă sunt lucrătorii, m- 
de vă sunt revoluţionarii. Aţi voÉ 
bit de principíele dela 1789: aţi ia* 
vocat umbrele lui Mirabeau Robfl 
pierre, etc, invitându-le să asiste 
întrunirile d-voastre!! Pentru binflj

k
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şi succesul cauzei d-voastre, tăceprp v 
tăceţi! Nu treziţi din vecinica ador
mire acele geniurl teribile, na lo 
chemaţi, căci iată ce v’ar zice elt:j

.Noi suntem instrumentul indfl 
.tructibil al destinului, ce se joafl î’ 
.cu combinaţiunile omeneşti, şi rfl 
.toarnă intr’o singură zi gloriile <■ 
.pătate prin veacuri de opresiuni ţ 
»Noi suntem fiii acelor oameni oM 
.scurl, care acum opt sute de ani 
,s ’a grupat iu jurul unor mici liber- ’ 
.tăţl comunale, a versat o pana 
„din sângele lor spre a putea p|
„tra pe cea-laltâ, a adunat prin 
.muncă onestă capitalurile ecou® 
.mice şi morale; suntem naţiudT 
„franceză. Noi suntem şi fiii ac® 
„aristocraţi cari afi priceput cu mM 
„tea şi cu inima, că timpul p r in  
„giilor s’a dus. Noi avem drefd 
„de a resturna, căci am meritat» 
„compensa sacrificiilor noastre. m  
„d-voastră, cari ne invocaţi, cilfl^ 
„sunteţi, de unde veniţi, ce a ţlfSP  
cut?*

RespundeţI, domnilor radicali! pefl 
tru nomele lui Dumnezeu respundT 
ţ i ! Cereţi ertare ?

Se mărturisesc dinaintea giganfl 
lor francezi de la 89, păcatele pif 
meilor români de la 1876:

„Suntem o turmă, care n’am şt»  
nici o dată ce e munca. Ne-sd 
petrecut viaţa prin stabilimente pn 
blice căutând mijlocul de a trăi cflfl 
se poate mal bine fără a ne da ct* 
mal mică osteneală. Când n’avem 
nimica de sperat de la buna-voinţa 
particularilor, ne prezentăm din»- 
intea guvernului cu tambure şi tn»m*

'I



e> cerfiad să ne tniluească cu 
slujbuliţă, singura meserie po- 

cu gingaşul nostru teuipera- 
Dacă guvernul ne recunoaşte 

bptul la slujbă“ şi ne aruncă 
Janul, declarăm ţara fericită, li* 

#  bea şi egalitatea respectate; iar 
■ guvernul e prea serios ca să 

f  ita in serios, strigăm: jos boeril! 
||o inşelăm, mal este o reformă 

o revoliiţiune de sâvfirşit. VreaO 
s||vorbesc de venirea adevăratei 

ocraţiudl la putere. Pănă acum, 
şi radicalii de strada sunt nu- 
'oşl, şi poate tocmai de aceea, po- 

|Ăil e o turmă fără drepturi, fără 
t, fără pricepere, o turmă de 

Arabili, care prin o muncă de do* 
in condiţiunile cele mal stra- 

plăteşte toate stricăciunile cau- 
je  de clasele influente unde se re- 

Icitează democraţii „disponibili,“ şi
< iservatorl de averea vecinului. Şi 
c i>t resplată, ce primeşte nenoro-
< îl sătean î De la primari, percep- 
| II. Bubprefecţi, prefecţi etc. pri- 
i ¡şfce violenţă, apăsare, bajocură,

sire; de la oamenii sel patentaţi 
ri prin oraşe, primeşte citaţiunl 
pl atru procese infame, fabricate de 
I jinl şi alţi vampiri, procese, unde 
idem pe protectorii poporului susţi- 
I nd pănă la delir pe jidanul, pe 

pirul. Şi el, muncitorul romăn, 
păne pe drumuri cu familia lui, 
bă ce o hotârire investită cu for- 
ila executorie, 1-aă despoiat cu 

bul şii-afl luat şi ceea ce nu avea! 
PDe la o seamă de proprietari cari 

tăvălesc numele; de la boeril noul 
l|'i ambiţionează gloria şi puterea 
iigănd libertate, egalitate, frater- 
ate (cu biciul, cu butucul şi cu 

gluşul) ţeranul primeşte ceea ce ’I 
şi funcţionarul, şi’ncă pe de a- 

pra.
jAsta e adevărată injustiţie ne- 
ţnnă de veacul nostru, asta e can- 
ena ţărel. Trebue să rădicăm capul 
sa pătrundem in mijlocul popo* 

Iul cu sincera intenţiune de a’l 
ipa din robia claselor actuale. 
Aştept cu nerăbdare revoluţiunea 
contra revoluţionarilor! Mă tem, 

i&> că atunci ca şi astăzi, nu vom 
I ihbate alăturea.

PROIECT DE LEGE
pentru

Monopolul vënzSreï tutunurilor

(fine)
TITLUL IV.

Despre exportaţiune.
J.. a>t. 20 dl. 1.
lArt, 45. Pentru exportaţiunea totuna* 
pr indigene urmează a se dobăndi o 
salabjlă autorizaţiune din partea comi- 
ineî districtuale.
Jbid. al. 2.
’Acea autorizaţiune se va da numai cal
atorului pentru a sa proprie recoltă, 
pă o constatare expresă a cuantităţil ţi 
aii taţii, gi numai cănd cultivatorul va 
stifica că recolta sa este intactă.
Regi. ari. 42.
ţlndată după primirea fie-căreia cereri, 
gia va face a se constata printr'nn a- 
nte al el specia), coalitatea gi cuantita- 
a tutunului, gi va libera un bilet de li
ră trecere, conţinănd toate indicaţiunile 
cesaril pentru facila recunoaştere a tu
rnului.
Regi ârt■ 45 «I. 1.
Biletul de liberă trecere va ineoţi tu

mul in tot cursul transportului.
Regi. ort. 44.
Regia este in drept, dacă va crede ne

gării! pentru asigurarea el, de a pune şi 
mmbnrl asupra tutunurilor destinate ex- 
artaţiunel: ea nn poate insă exige vre-o 
lată pentrn aceasta sub titln de drept 
I plumbagiO.
Regi. ari. 43.
Termenul, iu oare exportaţiunea va ur- 

ja să fie efectuată şi termenul in care 
nportatoril vor trebui să justifice efectu- 
ren export&ţiunil, se vor arăta in biletul 
b liberă trecere.

Regi. ari. 49.
Justificaţiunea exportaţiunil se va face 

rin inapoarea la regie a biletului de li
vra trecere, vizat de şeful vămel şi de 
omandantul strejuirel de la pnnctnl de 
rontieră, pe unde tutunul va fi f08ţ  flx. 
ortat.

Dacă din recolta constatată ar lipsi o 
nntîtate oare-care; se va confisca o săn
ătate egală din tutunurile rămase. Dacă

cantitatea rămasă nn va fi suficientă pen
tru acoperirea lipsei, oonfiscaţiunes va fi 
înlocuită, pentru despăgubjreu regiei, priu 
plata valorel cantităţii care lipseşte, după 
tarifele de vănzare ale regiei. Lipea se 
constată şi despăgubirea se pronunţă prin 
proces-verbal.

L. art. 21.
Art. 46. Exportaţiunea va trebui să fiu 

efectuată pănă la 1 septemvrie al anului 
care va urma dopă reooltă.

L. art. 22 al. 1.
Art. 47. După termenul de 1 septem 

vrie recolta pentru exportaţiune se va de
pune iu unul din depositele regiei, avănd 
a plăti cultivatorul cuvenitul drept de 
magazinagiO, pănă la momentul cănd ee 
va rădica pentru exportaţiune.

Reg. art. 39 al. 1.
Acest drept ee fixează la un ban pe zi 

pentrn fie-care cantitate delà unul pănă 
la donă*zeci şi cinci kilograme.

Ibid a l  2.
Dacă in termen de 8 luni delà data 

depunerii in magaziele regiei tutunurile 
un vor fi fost rădicate pentrn a fi expor
tate, regia va notifica proprietarilor prin 
pnblicaţinnl in »Monitornl Oficial*, să aibă 
a ’şl rădicsr tntnnnrile in o lnnă de zile 
delà data pnblicaţinnil ; iu caz contrar 
tutunurile se vor considera ca abando
nate regiei.

(Regi. ari. 38).
Art. 48. Cumpărătorii de tutunuri pen

trn export, care ar voi să le adune la nn 
singur loc, sunt datori să ceară mai ăn- 
tăi autorizaţinnea regiei, arătănd numele 
şi domiciliul producătorilor gi cantitatea 
cumpărată delà fie-care ; in virtutea ace
stei antorisAţinnl el sunt in drept a cere 
delà primăriile comunale pe teritorial că
rora se găsesc tunurile, permisie de rădi- 
care şi de transport pe cătimea cumpă
rată delà fie-care locuitor.

Aceste tutunuri nu vor putea fi depuse 
pănă la exportaţiune decât in magazinele 
regiei, avănd a plăti cuvenitul drept de 
magazinagifi ţi vor fi supuse la aceeaşi 
termene şi condiţinnl prevăzute mal sus.

TITLUL V.
Diaposiţiuni prohibitive şi penale.

L. ari. 25 fi Regi. art. 110.
Art. 49. Verî-ce cultură începută saü 

săvârşită intr’an district unde cultura tu
tunului nu este permisă, sad intr’un dis
trict unde cultura tutunului este permisă, 
dar inainte d’a fi primit cultivatorul no- 
tifioaţiunea comisiunii districtuala că de- 
claraţiunea sa de eultură este prii mită de 
regie pe comptai el ori încuviinţată pen- 
tră esport, sad fără ca cultivatorul să fi 
făcat vr’o decleraţiune, sad eu taste că de- 
claraţiunea ea a fost refuzată pe comptai 
regiei ori pentru export; verl-ce cultură 
inenviinţată pentru esport dar care e’ar 
gări strânsă prin magazine râd condiţio
nate, nn special destinate la aoeasta, prin 
locuinţe ale ţăranilor ori prin magazine 
in oomnnicaţiune cn acele locuinţe ; verl- 
ce cnltnră autorizată pe comptai regiei 
care e’ar gări la o laltă pe o întindere mal 
mică de Vi ectar, sad inenviinţată pentrn 
esport dar oare s’ar găsi la o laltă pe o 
întindere ma! mică de 1 ectar, se va co ^  
aidera ca onltnră ilicită şi se va distruge 
sad confisca dnpă starea in oare s’ar găsi.

Cnltivatornl căznt in această oontraven- 
ţinue va fi ăneă supns la o amendă dé zece 
lei pentrn fiă-care metru pătrat de eultură 
sad cincl-zecl bani de fiă-care fir de tutun.

Această amendă nu va putea insă trece 
niciodată peste 150 lei.

Art. 50. Răsadurile de tutun cari ee vor 
face de cultivatori inainte sad fără d’a fi 
obţinut autorizaţinnea de cultură, se vor 
distruge şi contravenitoril vor fi încă con
damnaţi la o amendă de 5 bani de fie
care fir.

Această amendă nn va putea insă treoe 
niciodată peste 50 lei.

Art. 51. Răsadurile şi plantaţiunile ce 
se vor găsi la cultivatorii neantorizaţl, că
rora s’ar fi cedat drepturile de către eel 
autorizaţi, ee vor distruge sad confisca 
dnpă starea in care ee vor găsi.

Art. 52. Veri ce distragere de cnltnră 
ordonată de această lege trebuie eă se facă 
de cultivator cu a ea cheltuială.

In caz de nesupunere distrugerea se va 
face de regie iu oomptul cultivatorului.

Faptul se va constata prin proces-ver
bal. Tribunalul, după cererea regiei, in ter
men de 15 zile, va condamna pe cultiva
torul abătut, la 10 bani despăgubire in fo
losul regiei pentru fiecare fir distrus, re 
sad, plantă, cotor sad rădăcină.

Această despăgubire nu va putea trece 
niciodată peste suma de 150 lei.

Art. 53. Cultivatorul căzut iu contra-

TIM PU L

venţiune la legea monopolului, nu va mal 
avea dreptul eă oultlve nici pentru regiă 
nici pentru exportaţiune.

A ri 54. Amenda va fi îndoită in caz de 
recidivă precum şi cănd cultivatorul va fi 
unul din agenţii iueărcinaţl de lege cu 
constatarea sad urmărirea culturel ilicite.

Art. 24 al. L
Arţ. 55. Nimeni nu poate avea in pose- 

einnea ea, verl-care ar fi proprietara), ta
tonări in fol sad fabricate in cantitate 
mal mare de 100 grame tntnn de famat, 
50 grame tabac sad 25 ţigări sad ţiga
rete, dacă pentrn tutunurile in fol nu poate 
justifica cu acte ale regiei, că este culti
vator in drept a reţine încă tutunurile la 
dânsul, şi pentru tutunurile fabricate dacă 
nn vor fi revestite cu mărcile regiei sad 
daoă nu se vor dovedi că sunt importate 
conform art. 42 de mal eue şi nu se vor 
preeinta chitanţele de plata dreptului ho- 
tărit de acest articol.

Ârt. 56. Tutunurile fabricate (tutunuri 
de fam at, ţigări sad tabacuri) precum şi 
tutunurile ia foi nu pot circula in ăntrul 
ţârei decât revestite cu mărcile regiei sad 
însoţite de nn bilet liberat de agenţii re
giei sad de un bilet liberat de agenţii co
munali in cazul prevăzut la art. 29 din 
prezenta lege.

L. ari. 23 al. 1 fi 2.
Saut eeceptate micele cantităţi de tutu

nuri fabricate, destinate nenlnl zilnic şi 
pănă la concurenţă de 100 grame tntnn 
de fumat, 50 grame tabac sad 25 ţigări.

L. art. 23 al. 3.
Ârt. 57. Tutunurile oare s’ar găsi in 

contravenţia ne cu dizpoziţianile articolu
lui precedent se ooneideră ca contrabandă, 
ee confiscă şi contravenitorul este supus 
la o amendă de 50 pănă la 100 lei de 
fiecare kilogram tntnn de fumat sad ta
bac ead de fie-care sută de ţigări sad ţi
garete.

Regi. ari. 26.
Art. 58. Sunt consideraţi ca fabricanţi 

frauduloşl particularii la care e’ar găsi 
unelte sad diverse maşini din cele, ce 
obicinuit se întrebuinţează la fabricarea 
tntnnulnl. Uneltele ead machin ele bs vor 
confisca şi contravenitorul se va eupnne 
ăncă la o amendă de 50— 500 lei.

Daoă la fabricantul fraudalos se va găsi 
şi tutun de contrabandă, pedaapea pentru 
contrabandă ee va oumula cu cea pentru 
fabricarea frauduloasă.

L. ari. 27 ş< Regi art. 114.
Art. 59. Verlcine s’ar găsi colportând 

sad văuzănd, ori in locuinţa sa, ori ca 
colportor, tutun, ţigări, ţigarete sad ta
bacuri fără a fi débitant al regiei, se va 
pedepsi cu amendă de la 500— 1000 lei 
pentrn faptul colportării ead al vânzării 
fără prejudiţiul confiscaţiuuil şi amendel 
pentru cantităţile de tutun, ţigări, ţiga
rete sad tabacuri găsite la dânsul in con
trabandă.

L. art. 30 ol. 1 f i Regi. ati. 121.
Art. 60. Sunt in drept a încheia pro- 

ceee-verbale pentru a constata contraven- 
ţiunile la présenta lege, şi a pronunţa 
oonfiscaţinnea, amenda, distrugerea şi des
păgubirile cuv uite regiei toţi impiegaţii 
contribuţiilor directe şi indirecte, impie
gaţii municipalităţilor, toţi agenţii poli
ţiei judiciare şi in general impiegaţii ad
ministrativi şi fiscali precum şi agenţii 
regiei.

L. ari. 30 a l  2.
Art. 61. Perchiz ţinnile domiciliare pen

trn constatarea acestor contravenţinnl nn 
se vor putea face de căt de impiegaţii 
contribuţiunilor directe şi indirecte şt de 
agenţii regiei, ou autorizaţinnea înscrisă 
a preşedintelui tribunalului şi prin asis
tenţa unul comisar de poliţie ead a unul 
membru al autorităţii comunale oare va 
anptscrie prooesulverbal. Asemenea se va 
urma şi cu perchiziţiunile, ce ss vor face 
pe vasele plutitoare de verlce naţionalitate 
care abordează pe ţărmurile ţărel.

Refuzul de asistenţă se va considera şi 
pedepsi ea refuzul de servicid, prevăzut 
de oodicele penal.

L. ort. 30 al. 3.
In localităţile oare nu Bunt reşedinţe 

de tribunal, antorizaţiunile de perchiziţi- 
une domiciliară ee pot da de judecătorul 
de pace.

Ibid.
Antorizaţiunile de perohiziţinne se dud 

sad se refuză imediat in scris in zioa 
chiar a cererii.

Antorizaţinnea de perobiziţinne va fi 
valabilă pentrn inpiegatul sad agentul 
al cărnl nume este indicat in ea precum 
şi pentru ajutoarele de care el va avea 
nevoie spre a opera perchlziţiunea.

Autorizaţinnea de perehiziţiune, neiu-

trebninţată in termin de zece zile, se va 
considera ca perimată.

Pentru căutările ce se vor face spre 
descoperirea şi distragerea culturel ilicite 
prin curţi, grădini şi altele, precum 
şi pentru controlarea şad vieitarea maga- 
eiilor cu tutunuri sad locuinţelor cultiva
torilor nu va fi trebuinţă de nici o auto- 
rieaţiuue de perchieiţiune.

Art. 62. In caşurile de contravenţiune, 
care dad loe la amendă, contravenitoril 
sânt datori a justifica inaintea agenţilor 
care inebeie procesele-verbale, că ad un 
domicilid stabilit in ţară şi că sunt in po- 
siţinne d’a achita acea amendă.

Solvabilitatea se va aprecia de către a- 
genţii regiei cănd vor fi presinţl la inche- 
iarea proceeelor-vorbale.

L. art. 30 al, 4 şi regi. art. 122 a l 3.
In lipea nnei asemenejnetifioaţinnl, ne- 

pntănd contravenitoril consemna amenda 
sad preeinta o canţinne apreciată solva
bilă de către agenţii regiei pentrn plata 
acestei amende, ei vor fi arestaţi proviso- 
rid de către agenţi! poliţiei judiciare, ad
ministrative ead corn anale, care vor libe
ra, mandat in virtutea presintel legii şi 
care, de’I vor libera, remăn răspunzătorii 
de amenda ce contravenitoril trebuia să 
plătească.

L. a/t. 30 dl. 7.
Art. 63. Tutunurile confiscate aparţin 

regiei. Amendele ee încasează in folosul 
statului.

Regi art. 231. al. 2.
Regia este obligată d’a vărsa la tesau- 

rul public, in primele cinci zile ale fie-eft- 
rela luni totalitatea sumelor încasate din 
amen.le in cnrenl luni! precedente.

Doveditorii fraudelor vor avea drept la 
o primă de */» din valoarea obiectelor con
fiscate.

Lîquidaţiunil e acestei prime ee face după 
estimaţiunea de către regie a valorii o- 
biectelor confiscate.

Doveditorul nemulţămit pe această es
timaţi une este in drept a pretinde esti
maţiunea obiectelor printr’un expert nu
mit de comisiunea districtuală.

Regi. art. 132.
Doveditoral, căruia regia reiasă plata 

primei cuvenită lut, poate reclama la mi
nistrul finaneelor care este in drept d’a 
obliga pe re^ie la această plată, daca drep
turile reclamantului sunt necontestabile.

Regi. art. 125.
Art. 64. Procesele-verbale de constatarea 

contravenţinnilor dând loc la confisoaţione 
şi amendă, vor fi timbrate şi se vor su
pune spre aprobarea ministerului definan- 
ce care nu poate refusa aprobarea ea, de 
căt numai cănd acele prooeee-verbale n’ar 
fi încheiate cu formele cerute de lege, 
şi reglement supt pedeapsă de nalitate şi 
d’nn agent avănd calitatea pentru aceasta.

Procesele-verbale, asupra cărora minis
terul de finance nu ee va fi rostit iu ter
min de zece zile, de la preaintarea lor, se 
vor considera ca confirmate de drept.

Regi. ari. 127.
Art. 65, Prooeee-verbale de constatare 

contravenţianilor ee vor notifica contra- 
venitorilor prin depunere la primăria lo
cului unde e’a constatat contravenţia nea 
şi se vor considera ca sentinţe ale primei 
instanţe.

Regi. art. 12 8.
Art. 66. Partea nemulţămită va avea 

drept de apel, fără taxă, in termen de 10 
zile in mod definitiv şi eseentor.

Nici o amânare nu va pute» fi mal lungă 
de 10 zile.

Procurorul tribunalului, cărui ea va trâ
ntite de regij o copie netimDrată, liberată 
de ea, după procesele verbale aprobate de 
minister eafi confirmate de drept, va obli
ga a urmări şi susţine acţiunea publică.

Regia va fi şi ea in drept a cere g’a ur
mări eplieaţiuuea pedepselor prevăzute de 
această lege.

Art 67. Tribunalul va putea reduce a- 
menda pronunciată la minimal prevăzut 
de lege pentru caşul ce ’I este popas.

L, art. 30 a l 4. fitu.
Art. 68. înlocuirea amendel prin închi

soare, in cas de insolvabilitate, conform 
art. 28 Cod. penal, ge va pronunţa de 
Tribunal prin aceiaşi sentinţă, prin care 
ee decide asupra apelului făcut de contra- 
vtnitor.

Durata' insă a închisorii nu va putea 
fi ma! mare de şâse luni.

In cas de recidivă eaă cănd contravenien
tul ar fi vr’nnul diu agenţii însărcinaţi 
cu prevenirea sail reprimarea infracţiuni
lor la preeeuta lege, durata închisorii va 
putea fi de un an.

Durata arestului preventiv se va socoti 
in durata condemnaţiunil.

Ârt. 69. Recursul iu ovsaţiuna din par

tea contravenitorilor contra verl-cărel sen
tinţe a tribunalului, pronunţat in urma 
promulgării presentel legi, nu va fi ad
mis de căt pentru ineompetinţă, esces de 
de putere saă violaţiune flagrantă a pre- 
sentel legi.

Art. 70. Regia nu va putea, ia nici nn 
cas, să fiesnpnsi la vre-o responsabilitate 
de verl-ce naturi către preveniţii de con- 
travenţiun**, deţinuţi saO nu, chiar in cas 
cănd procesele-verbale dresate de agenţii 
săi ar fi anulate.

Regi. art. 153.
Art. 71. Contrafacerea mărcilor şi sigi- 

lilor adoptate de Regie pentru închiderea 
pachetelor, cartoanelor sa8 cutielor con- 
ţiind tutunurile fabricate puee de dânsa 
in vănzare, este pedepsită ca contra-facerea 
sigilielor Statalul.

Art. 72. La espiraţinnea termenului de 
nouă ani, gnvernnl va avea facultatea d’a 
lua pentrn seama e’a totalitatea sa8 parte 
a tutunurilor ce e’ar afla ăncă in maga
zinele Reriei.

Spre acest efirşit in cea d’ăntăi lună a 
anului al noulea, guvernul va arăta Re
gie! cantitatea de tutunuri ce va fi dispus 
a lua şi va trata cu dânsa prin bună în
voială despre preţnl cumpărătoarei.

Tutunurile rămase la finele anala!, fie 
din canza nevoinţel guvernului d’a le lna, 
fie din canza neînţelegere! intre Guvern 
şi Regik asupra preţurilor cumpărătoarei, 
se vor esporta intr’an termen maximum 
de şease luni. Pănă la efectuarea exporta- 
ţinneî, tutunurile vor rămănea in păstra
rea nonei Regii.

C. ins. art. 48.
Art. 73. Un regulament specia), care 

ee va face de Regia in înţelegere eu gu
vernul va precisa modul de aplicaţiune al 
presinte! legi.

Art. 75, Toate dieposiţinnile contrarie 
aceste! legi şi anume: ¡legea din 6 Fe
bruarie 1872, modificată prin legea din 9 
Mai8 1873, caietnl de Însărcinări relativ 
la adjudecaţinnea monopolului creat de le
gea din 6 Februarie 1872, preenm şi con
tractai primitiv incheiat la 17 (29) Maitt 
1872, sunt şi remăn abrogate.

Bucureşti, in ?||g Decemvrie 4878.
Ministru Finanţelor.

D. Stvrdza.

B IB L IO G R A F IE _____
A eşit de sub tipar şi ee află de vănzare 

la toate librăriile din B ucureşti:
Considerai inul asupra paneumaticef 

copil de C. G. N ica , dr. in med. şi 
chirarg. Broşară in 55 pagine. Bucureşti. 
1878 tipogr, Thiel & Weise.

Preţul un len noii.

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

Scrisori ale Ini Eliade Rădulescu către 
Costachi Negruzzi; LSpnşDeanu-Vodă, tra
gedie in oinei acte de S, Bodnărescn, ar
mare; Epoca Fanarioţilor, documente is- 
ori-ce adunate de Eudoxie Hurmuzachi, I 
Slavici; Dou Padd, poem de A. Naum ; 
30 augaet 1877, poesie de G. Bengescu; 
Po;t şi Epicariani; Despărţire, poesil de 
Th. Şerbăneecu; Bibliegrafiie; Corespon
denţă.

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

Text: Maria, scene din viaţa con
jugală, de Iosif Popescu. — Esilatul, 
reverie, de D. Bolintineanu. — A f
ganistanul ţi Emirul. — Mitologii 
Daco-romană: Solomonarii, de S. FI. 
Mariau. — Suferinda, poesiă, de N. 
Baboeanu. — La ce sunt bune plan
tele in casă, de — In biserică.... 
Mit de visuri.... poesil de A. Băr- 
seanu. — Crucea comemorativă , Eli- 
sabeta *, — Memoriile unul stomac A. 
— Varietăţi: Statistică, Modă, No
tiţe economice, Cugetări, Bibliografie.

Iluslrafiunl: Şir Aii Chao. — Beg. 
bosniac cu fie-sa. — Kitete, şeful 
Mpungu.

Mărie Nizet.—Rominiu— Pobştes 
roumaines. — Volum de lux, ediţie 
medievală, tipărită la Bruxelles.

D. Comşa şi Engen Brote. —
Calendarul bunului econom pe anul 
1879, cu mal multe ilustraşiuul in
tercalate in text.

Enrico Croce. — La Romanţa 
davanii a lt Europa. Firenze 1878. 
Broşură 8o mare 60 pagine.



T I M P U L
fr*-

Pentru acea a căror profesiune ti obligă 
a vorbi mult: avocaţi, profesori, oratori, 
predicatori, păte fi ceva mal neplăcut de 
cât durerea de gât. gutuniul, séû rămăşi
ţele unei bronchite? Se In rtb:iinţi;,M cu 
profesiune. dérâ filrâ vre-un folos, toţi o sciü 
o serii de paste, siropuri, ceaiuri, etc. cari 
mal adesea lasă maladia să'şl urraeţle tn 
pace cursul sPA Numai gudronul este care 
se p6te aduce o uşurare repede, mal mal in
stantanei cAnd dosa ce se ia este suficientă. 
Pentru a obţine acest résultat, trebue la fie 
care masă câte patru séù şese capsule a le 
lui Guyot cu gudron.

Flaconul conţinând fio capsule, acest mod 
de tratament nu costă deci de cât câţi va 
bani pe ţii. ÿi se pote afirma ca din ţ)cce 
persône cari '1 aü Încercat sunt nouă cari 
aA continuat aceşti medicaţiune.

Capsulele lui Guyot, din causa succe
sului lor care merge crescând pe fie
ce ţU< aA suscitat numerose imitaţiunl. D. 
Guyot nu pdte garanta de cât flnconele, 
cari pdrti semnături sa imprimată in trei 
culori.

Capsulele Guyot se găsesc in România 
la mal tête  farmnciele.

B I B L I O G R A F I E
A pjit de sub tipar :

R U T
Tragedie tn cinci acte de 

I . H E D I A L E  R Ă D U L E S C U  
Preţul 1 Lefl nod

I B T J

De vinŞare la täte libr&riele ji Ia Tipografia 
Dorothea P. M. Cuco, btiada Lipscani, No 8.

A eait de sub tipar şi se află de vânzare pe 
preţul de DN LEO Noft la tdte libr&riele din 
Capitală:

B R O Ş U R A  
din frumosnl roman istoric

C A T E R I N A  C O R N A R O .
NB. Doritorii dio districte se vor adresa direct 

numai c&tre d-nu 7. Gr. Pop» proprietar «editor 
in Bucorescl, d&ndu-li-se un rabat de25°,o pen
tru desfacerea de mal multe exemplare.

renumită esenţă japoneză, oarePO-HO vindică îndată ori-ce durere de
cap se găsesoe Ia farmacia d-lnl F. Brus 
vis-à-vis de biserica Sărindar,

SIROP si V IN  de

QUINQUINA FERRUGINOS
O E

G R IM A U L T  & Cie

P in i.miki.i’iiia IK7G
Medicanufn(i Ionici, febrifugi 

rejurabirf ţ i  reconxliluan[l Viknna 1873

De multă timpă, chimiştil şi 
(învăţaţii s ’aă ingonintă d’n glssi 
uă combinare ce modicii dorcscu 
cu ardóre şi care ară putea per
mitió Întrebuinţarea cortcura- 
mente a Ferulu , ce este elemon- 
tulă principală ală sângelui nos
tru şi Quinquina care este agilí
tele tonică şi febrifugiă prin cx- 
cellenţă.

D. D. Grlmault et C", aă com
pusă suhtă formă de Sirop şi de 
Vin, ună medicamentă care re- 
solvă problema pănă la complecta 
Ratisfacţiunc a corpului medicală.

Siropul i este specia!mente re- 
commandată pentru copii tineri şi 
damele delicate. — Vinul ă, pre
parată cu vină vochiă şi geno- 
roşă de Malaga, este luată de 
preferenţâ do către personóle mari. 
Amândouă conţine P hosphatu li 
de fer caro este cclă mai esti
mată dintre mcdicamentole fer- 
ruginósssc şi Quinquina galbenă 
reg a li, care este cclă mai actifă 
dintre quinquinilc şi conţine cea 
mai marc cuantitate do sulfată 
de chinină şi principuri tonice.

Siropul ă şi Vinul i  de quin
quina ferruginos de Grlmault 
& C”, suntă prescrire in totă dé- 
una cu succesă, in tote maladiile 
datorate an em ie i, insărăcirei 
săngelu'. EI suntă tonici, febri
fugi, reparatori şi reconsfituanfl; 
ei combattc atonía stomachulul 
şi a inteslinelorft, provenită fie 
d’uă rea alimentafiune, d'uă şe
dere prelungita in ferlallduriisse 
şi h umede, saă fie resultatulâ /Vi
gurilor A intermitiente sa ii acute; 
a diarrhel rebelle sau a convales
centei de lungi maladii. In tute 
caşurile unde trebue excitată pofta 
de mineare, prevenirea accessi- 
loru febrile, combatterea sudori- 
lorü nocturne, redarea corpului 
bolnavă principurile alterate saă 
perdutc, susţinerea b&trinilorfl, a 
femeiilorü delicate şi a copiilorü 
d eb ili, aceste două preparaţiuni 
suntă In totă dc-una minunate.

• SriopcLd pcnnrnntos de Omvault este 
un » din prfpiinijiijQile pharm aceutiee din 
'•elle umi bine reuşite, unu medicamenta 
ferrilk'inos inlradevorfi sciinJiQoâ, produ- 
câti'ld rezultatele mulul mal rapide de câlfl 
celle lilte  preparaţiuni ferrngintosA din 
plia rin tcopeu Afllii-lelti pc afla resolvatQ 
p-<iMema therapetiticA de mulţii tiinpu cău» 
tit.A : d a adiidmsira femilfl ji qulnquina, 
«••eşti doui agenţi d*oâ activitate rem arca
bilă. *ui>tA uă formă plăcută bolnavilor^. # 

VINCENT KLETZIN3KI. 
P ro feso r de chimie, Kxpertd alt) tribuna- 

M orii, Chimist a Iu spitalului imperial 
5I regal de Wieden (Austria).

• Elu produce constamente rezultatele 
celle mal teri -ite in cazurile de diapepaie, 
entornan* am enorrhei, hemorrhagic. leu-

•r/ie.T. friguri typhoide, diabeti si in t/>te 
cirmnstanUle unde este necessarifl d ’à  ridica
forţele bolnavului ţi d'a restitui sângelui 
principurile selle alterate *aù pe-dute. •

Or ARNAL,
Mediculj ImperatoruluT.

• Amil f6rte multă a  vfl mulţumi pentru 
excellenta D* preparaţiune cu ferii ţi quin- 
quina. m‘amui nâssitu forte bine prin luarea 
el In dose de uâ lingură Intre ambele re- 
passurl, ţi  comptoiju a reîncepe usulfl. • 

d * baron de l a r r o q u f , 
Cavalerii de la Legiunea d’honndre.

• D. L er.„. In etate de patru 4*ci ann!, 
attinsù de dyspepsie cu debilitate, flatulenţă 
stomacală ţi vărsături frequente, aă foştii 
supuşii uzului Qt'iiforiKid raRCCU iôm  ;
dupe cinci spre dece ijille, binele aA fostă 

’ > tortele, pofta de măncare.dein simţtbuAj _
vessel ia revenían. D upe'două luni d in tre ' 
buinţare ‘a  medica nentuluí, D. Ler... ai 
fostu cu totulfl curarissitd. •
Bulletin general de therapeutici din raria,

■ Acăstă p re pa raţiune, care permitte a-se 
da bolnaviloru două medicamente Impor
tante subtA uă formă plăcută, este forte lesne 
de digerată. •

O' CHARRIER.
Şefulu clinicei de la Facultatea din Paris.

■ De la 1856, Intrebu înţepă cu successASlhOPULfl DB QflNQI IN A FtRRl C.INOS DB GRI-
mault ai IA consideră ca uă innovaţiune 
forte fericită. • O' CHASSAIGNAC.
Chirurg ală Spitalului Lariboissiere, Paris.

■ Acostă medicamentă in totă dé-una bine 
primită de către bolnavi, mi aă dată in totă 
dc-una resuitaturile celle mal avantagitose 
dintre celle ce se putea adesta de la  doui 
clemenţi care ii facă basa. •

D* HERVEZ DE CHÉOOIN, 
Membru de la Academia de med ocină 

din Paris.

■ (itisitilă lui plăcută, exemptă de ori ce 
savCre neplăcută a ferului ţi mai allessd În
lesnirea cu care aceslă preparaţi une este 
support'itădc către bolnavii cel mai delicaţi, 
făcu din e» ună medicamentă atătă d'efllca- 
d ă  prccumă plăcută. Df MONOD,

Cbirurgală spitaletoră din Paris.

La Paris, cassa GRIMAULT
Şl IN PRINCIPALEI.K P h a RMACII DIN

et C1*, 8, rue Vivienne. 
Francia si din Strkin&tatb.

I m n

.. Liu OTEr m p T  n p
l b b ú

Calea Victoriei No. 27.
Aduc la cuno8cinţa onor. public c& acest Hotel care este situat In 

centrul Capitalei, a 1 îlturi cn Teatrul Naţional şi In apropriere de Tribunal 
şi Minister, fiind

Aranjat iii m ci cea mai nare elepntia si ca pciorile cat se
pte le rata

ll pun la disposiţiunea onorabililor voyajorl cu începerea de la 20 De
cembrie a. c. In acest Hotel so gâsesc odăi de la fr. 1.50 bani In 
sus precum şi apartamente cu ^iua şi cu luna.

Tot-d’o-clată f ic cunscut, că pentru Înlesnirea onorabililor voyajorî 
aranje^ In cartea acestui Hotel un R estaurant ş i Caffenoa, care la 
deschidere voiâ anuncia separat.

Acest Restaurant care este aranjat cu tdte objectele necesare, şi 
ale bucătăriei, este de Închiriat. InformatiunI Hotel Oteteleşanu No. 25. 

Iu asceptarea nnmerdselor visite semnez
cu tdtă stima

X- F U C H 8 ,  Hotelier

A eşit de sub presă: .

C U R S  DE S .T E N O G R A P H IE  ^
elatwrut de j X

D IX IT R IE  D. PĂUN *T
S t e n o g r a p h  a l  C a m e r e i  

De vânţ/are la librăria Alcalay, calea Vic
toriei şi la autor, Strada Bateriilor No. 21. 

Preţul 2 lei 50 bani.

:* î-r  dNS't  . r  n X /  r n " VW

In librăria Socec & Comp.
■pre vărsare :

I I  a ( I i i  B u z e s c u
sali

HAN TĂTARUL
Un voiam in 8°, preţul 2 lei noi.

B ib lio th eca  p oporulu i rom ân
C O T L .E C X I T T T S T J

de

P O E S I I  VECHI
Volumul I, Conţine 216  feţe. 

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

MAI MULTE MII DE

sunt de vên^are. A se adresa la Tip. 
Thiel & Weiss, Palatul „Daciu.*

CUSOTÀRESE
se caută. A se adresa la administraţia 

acestui jurnal.

MAGA81JNliL Dli LISGEKJE IUNY1BNA —
r ălea Victoriei fjfogoşoi), Palatul „Dacia" (a doua prăvălie de la edilul Xt/isc««

DESFACERE TOTALA ,1
cu mare scădere de preciu

din coiisa paislirei ulei meri ale marfnrilar.
Cele mal nuol şi colo mal moderne

» ¡ 1  l â l M
P R E C  T J  JVT

Frate, Capote şl CostnmurI de flanelă, Cu nilsone, Ciorapi, Giletce, 
Itrobode, de Iftnă şi de bumbac, PlapăniT de flanelă, Camisone, Pantaloni 
şi fuste de Plquet de âmâ, Hăinuţe de copil, mantale de piele de flanel’.

L l.\O E R 1 E  P E N T R U  BĂR BAŢI\ DAME Ş I  C O n l
Alcgprpa cea mii lmciitii ;i ma e pentra tdte o1 a»c e Soc '¡fitil.

1

O L  O D A ,  C H IF F O N  ş i M A D A F O L A M
in töte lliţimilp, în buc&ţl întregi şi j'imitKţl, proven:nd d'n fiibriceln c-lc mal renu 

mite de Doemia (B'imburg), Belgia, Olan.la, Francia şi EnglHera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PI10SÓPE ŞI
de ori-ce calitate şi mărim', batiste Crâncene d» l'nfl, batiste brod -.te şi d 

tele, batiste colorate rtc. ctc.

BATISTE
Ana-

GULEEE 81 MANCHETS PENTBD BABBATI SI DAME \
d» oi l-ce fason modem, de ori-ce mărime, garnituri brodate, cravat", fichus de dente!» '

C o u set te  d e  F ra ncia  şi G er m m a m a , B obes d e  C ham bres, 
D em ie-C a po ts  L o n g - S h a w l s , Ş a lu ri d e  Ca ch em ir  negru .

Zestre complète de 800  fr. până la 5000 fr.
Orf-ce comandă tn ramurii e lingerie ş i  broderiei te pritncscc §•' se va 

esecuta prompt In atelierul din Viena.

NOUL PftETIU-CURANT FiGSAT
Fuste de flanelă francesă dif. col, a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lănft „ ~ '
Flanele de bumbac

1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4 50.
1.50, 3.75, 5, 7.

Flanele de 16n& 5, 6, 8. 12.
Brobóde de lênâ fină franci 3.50, 5, 7.50, 9.50.
Plapumă de lână enratä 18 pănă la 45 fr. s i r

Denosite la Bucuresc: la d nil Ovessa, 
R ssdörfer, Bruss, Scbmettan, Zürn er. Dim- 
bo v id .

A L M A N A H
AMERICAN

Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnrn dame, de flanelă a fr. 8 50, 14, 28, 38.
Oamisóne de piquet de érna a fr. 4.50, 6.50, 8.50, 
Pantalon! de piqnet de érnâ a fr. 4. 6, 8.25.
Fuste de piqnet de érna a fr. 5, 7.50^10.50.
Costume pentrn dame, de flanelă francesa a fr. 32. 41, 58 şi 72. 
Mantale de plóie de lână fină a fr. 30, 88, 48, 65.

6Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. Şi. 7.
Cămăşi bărbătesc!, cn pepfc, galere şi mánchete de Olandă (şi fără 

gulere) a fr. 7, 8, 9.50.
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi J 5.
Cămăşi de Oxford Englesescl color, garantate a fr. 4, 6 8.50.
Că inâjT pentru dame, de Chiffon cn garnitirri şTifrrodărie a fr. 4, 5, 6, 7.50.J 
Cămăşi pentru dame, de Olandă simple şi cn broderie & fr. 6.50 

Ç» 7.50 8.50, şi 10.50. t

•istem nod
spre a putea face notiţe pe fie-care filă,

a efit In editura
L ib răria  Socec &  Comp.

MIAGASINUL DE LINGERIE
din

VIENT A
Calea Victoriei (Mogoşnî), Pal aiul „Dacia“ 

a doua pr&v&lie de la oolţul Lipscani

D e s f a c e r e  T o t a l ă -
de

-fi o  o
PlapămI fine de lină de oae

în culorile cele mei frnmăse forte lungi şi 
late de câte 12 LEI. Preţnl din annl tre

cut era 28 franci.
CampSrStor! de cel puţin 10 bucăţi sor  

avea un rabat de 5 la antă.

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

doua pr&v&lie de ia  colţul Lipscani.
(880—8)

Cămăşi pentrn dame de Glanda cn broderii séfl cn dantelă fină. a 
fr. 12, 15, 18, 23.

Cămăşi de nópte de dame séfl de bărbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi 17.
Camisóne simple garnisite a fr. 3.50, 4.50 şi 5.50.____________
Camisóne cn broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9 . ____________
Camisdne cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.50,11,14 şi 17. 
Pantaloni pentrn dame, simple şi garnisiţi a fr. 3. 4, 4.50, şi 6.
Pantaloni pentrn dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9. 
Pantalon! pentrn dame, de Olandă fină cn broderie sdfl dentele a fr. 

7.60, 8.50, 10.50, şi 12.
Fuste de Costnme cn plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Foste Costnme cn broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50,9,11.50,15. 
Fuste cn şlep cn plise, cn broderie şi cn dentele a fr. 8.50,11,15,18, 26.
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.
6 Galere bărbătesc! calitate bnnă tn 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Mánchete calitatea I-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.
6 Gulere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7,50.
6 Batiste albe de Olanda a f r ,  3, 4.50, 6.50 şi 8.50._________
6 Batiste de linâ 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.
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 Olandă 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, 34.
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 fir. 33, 64, 69, 75.

Lecţiunî de Dans
Sub-sem uatnl are onóre a se recomanda 

Oonr. Public că dă lecţinnl io  case parti
culare, precum şi la Domioiliul meii Hotel 
Fieschi, camera No. 39, cn o metodă fórte 
lesniciósS. Se primesc deosebit persóne.

M. C. S e h a m a g jy
Profesor de dans.

o pereche 
case cn I 

locul lor, 
situate în 

Strada
Romană No. 63 b is , Suburbia Precupeţl- 
NoI. Doritorii de ale cumpăra se pot adresa 
la proprietara! lor oe locuesoe Intrâaiele.

6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 5, 6, 7 şi 8.50.
6 Şervete de Olandă damast a fr. 7,50, 9, 11 şi 15.
6 Şervete de ceaifl a fr. 2.50, 4 şi 5.50.
6 Pro80pe de aţă curată a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10 50.
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.
1 Bucată de pânză de casă 36 coţi a fr. J 6, 18, 24.
1 Bucată de Olandă Rumbnrg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90.
1 Bucată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.

Bucată de Olandă de Rnmborg 3 coţi de lat, 21 coţi de lung 
a fr. 85, 48 şi 63. ___________________
Bucată de Chiffon franţnsesc de 30 coţi a fr- 14, 17, 23.

1 Bucată de percail franţnsesc de 45 coţi a fr. 28, 28, 34 şi 42.
1 Bucată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33.
Mal multe de 1000 ceti resturi ds pânză, Chifoit, Oxford fi Pichet tn cupfine de 5, 6,8,10 fi 15 
cop, se vinde mai ales tirte  ofiln, insă numai până cănd se va stlrfl depositui acestora.

Magasinul de llngerio din Viena
Calea Victoria!, Palatul , Daciac, (•> d»u« prn Sli» da Ia colţii; Lipsoanieî).

Tipografia Thiel é  Weiss, Palatal, , Dacia*


