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Galaţi, sosire . . .  8.80 n 7— n. 8.—n

>u!I abonaţi a căror abona- 
nfte espiră la finele anului, 

rugaţi a reinoi de timpa- 
abonamentele d-lor spre a 

îifcuferi o Întrerupere in tr i- ' 
rr 3 rea di arul ui. I
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ţrvicinl dela 2 Ianuarie 4 ore seara.

Londra, 2 ianuarie.

e trei sferturi din divizia comandată 
ineralul Bnddalph, aii ajons dincolo 
trimtoarea Coja şi înaintează spre 
»har care este apărut de o mici găr
ii. Iacub-Han n’a oferit ăncă a oe
u

Constau tinopole, 1 ianuarie, 
tirirea pentru resonmpărarea lunară 
iută mii livre hărtie monedă, (caimele) 
)at in nrma incidentelor iscate prin 

ei dl brutarilor din Constantinopol d’a 
i această hărtie.
Si luat măsuri pentru a ’mpedica cS- 

«s r oaimelelor mal jos de cursul 438 
iroeştT.

(8 ianuarie 9 ore dimin.)
Berlin, 2 ianuarie, 

irespondenţa provincială, vorbind des- 
pi politica de pace, urmată de marele 

i, se exprimă astfe l: In cursul aces- 
toi lin urmă săptămănl toate puterile, de 

intimă munţinerea păcii afi făcut ma
nii ţări, unele chiar păsuri cu scopul de 
fc’| arăta voinţa lor de-a ajunge In de- 
pl • executare a tractatului de la Berlin. 
Li ncepntul anului noQ orizonul s'arată 
de mal limpede de c it ori gi cănd şi 

icăt încrederea publică atărnă de ra 
p turile dintre poteri, viitorol poşte fi
P*

te

[it astăzi cn siguranţă.

Parie, 2 ianuarie, 
¡arul «la France, an un ţi, că| un cu- 
de oabioet a plecat sămbătă, pnrtănd 

el sine nu u ltim at, adresat beinlul de
T|I*.

Berlin, 2 ianuarie, 

rincipele moştenitor a fien t ieri vizi- 
eale de anul nofi pe la ambasadori 
nbasadorul F ran ţe i, d. de Saint-Val- 

Hi pleacă la Paris. El se va opri la Frie- 
srnhe pentru a se intălni cu d. de 

narck.
Berlin, 2 ianuarie.

îpăratul primind pe m iniştri, le-aii 
jSmit pentru măsurile, ce le-aQ luat 

pi irn a combate primejdiile de temut 
iu nrT, cari fără îndoială vor fi armate 
dl neces. împăratul a adaos : «Va trebui 

iată atenţia gnvemnlnl i*ă remăe con- 
c ita tă  asupra obiectului acestuia,,

Constantinopol, 2 ianuarie.* 
iradea autoriză pe Poartă de a nego- 

ofun  tractat definitiv cn Rusia.
proclamaţie, pe care Poarta o adre- 

■4-5 albanezilor, jj invită a nn opune 
|icl la cedarea Podgoriţeî gi Spnznlnl 

ol ie Muntenegru; la din contra Poarta 
v li silită a lua armele pentru a asigura 

in tare« tractatului de la Berlin.
Atena, 2 ianuarie.

omisia greco-turoaasoă se va intruni
pentru a résolve dificultăţile relative 

hiţestinnea graniţelor.

BUCUREŞTI
Vineri, (22  dec.) 3  I-mu arie.

Ce este an liberal, c&nd nu l la 
putere I Nimic, ba mal puţin dec&t 
nimic, c&cl este nn om care tr&ieşte 
pe datorie, progresează de Ia zero 
pe o serie de cantit&ţl negative.

Există oare o mal mare deose
bire decăt intre liberalul la putere 
şi liberalul căzut f Cănd cad boierii 
de la ţjpvern, unii pleacă la moşie 
şi se ’afundă acolo spre a se des
curca de datoriile, ce le-a făcut ca 
mioiştri ori ca deputaţi, căci pentru 
Secare diu deputaţii conservatori a 
fi la putere înseamnă a'şl jigni in* 
teresele, a’şl lăsa porumbul să scape 
’n buruieni, a vedea grădina pre- 
făcăndu-se iu cămp şi cămpul iu 
grădină, de 'nflorit ce e.

Dar e tot astfel oare cu d-nil 
liberali? Căt timp censervatoril sunt 
căzuţi de la putere, găsesc vreme 
să'gl plătească datoriile, pe cari le
at! făcut cănd afi fost mari şi tari, 
— - liberalii vice-versa, căud sunt 
căzuţi, fac datorii, iar cănd apucă 
numai două săptămâni a fi mari şi 
tari, toate şi le plătesc. Astfel pen
tru conservatori bugetul e o sar
cină, purtată in *8 părţi chiar de 
el, pentru liberali bugetul e un is- 
vor de venituri.

Orcine’şt poate iuchipui deci gro
zava deosebire intre patriotul li
beral, cănd e sus şi cănd e jos. 
Cănd e sus, nu se încălzeşte oare 
la soarele unei absolute libertăţi ? 
Pentru căte şi căte fautazil nu gă
seşte teren deschis ? Azi apără drep
turile politice ale femeilor bunioară. 
Ştie prea bine, că nimeni n'are să 
se ia după capul d-sale, nu crede 
ănsuşl, ceea ce zice, precum n'o 
cred nici cel cari '1 ascultă, dar to
tuşi a discuta asupra unui obiect 
a tă t de gingaş, face plăcere, dă oca
zie la glume, nu tocmai de salon, 
apoi dacă respectivul apărător mal 
e şi pocit de feliul lui, poate spera, 
că cu toată uriciunea, cel puţin pe 
această cale estraordinară va căş- 
tiga zimbetul vr’unel viitoare cetâ- 
ţene alegătoare. Ba ăncă pentru că 
ştie să ucidă vremea iu asemenea 
mod plăcut, mai ia şi diurnă.

Alt-ceva cănd se d<acută vr'o lege 
serioasă, ca,re poate avea urmările 
cele mal grave pentru buna-starea 
poporului. Acolo nu se mal dis
cută. Paragraf după paragraf sboa- 
ră votate, ca stălpil liniei telegra
fice, văzuţi din cupeaua de clasa iu* 
tăia, iar daca totuşi se găseşte vre 
nuni, care să ţie camera 'n loc cu 
lămuriri prea amănunţite, atunci un 
liberal după altul cască, pe rănd se 
strecară la bufet, pănă ce preziden
tul, c’un sentiment de secretă bu

curie că poate scăpa de pliroforisirl 
plicticoase, constată cu prefăcută 
tristeţă, că onorabila adunare nu 
mal e iu complet.

Iată dar existenţa plăcută a pa
triotului libera], o existenţă, pe care- 
o turbură numai visul aievea al a- 
dunării de revizuire. GăţI dintre el 
uu simt in adăucul sfăşiatel inimi, 
că nu vor mal fi aleşi deputaţi ? Şi 
că ud un asemenea patriot işt ineht- 
pueşte, că azi iacă a tot puternic, 
măne deja -poate ajunge să scrie 
psalmi pe căte 5 franci bucata pen
tru cucernica chinovie instalată in 
otelul Dacia, atunci i se rupe ini
ma. A deveni peste noapte din stălp 
al ţării stălp de cafenea, iată jalnica 
perspectivă a multor patrioţi liberali.

De aceia caută să'şl prelungească 
existenţa măcar pănă după sărbă
tori. Nu'I vorba, sunt unii dintre 
d-lor, cari zavistueBC biata preoţime 
pentrn neinsemnatele foloase, ce i 
le aduce discul şi sunt in contra 
sărbătorilor. Sunt dd. deputaţi, cari 
nu ’nţeleg decăt îndreptăţirea tale
rului purtat printre veseli meseni 
de cătră căntăreţil de cafenele. Că 
bietul popă romănesc e cel mal să
rac popă din lume, pentru că lu- 
ăndu-i-să tot, nu s’a făcut nimic 
pentru el, că din cauza asta e re
dus a trăi din aceste venituri extra
ordinare ale bisericii, că e silit a 
rămâne incult din cauza perpetuei 
Bale sărăcii, toate aceste sunt con- 
sideraţiunl retrograde, ruginite, ne
demne d'o inimă — liberală. Cui ce’i 
pasă, că el e ministrul lui Dumne
zeu şi crescătorni natural al popo
rului? Cănd e vorba, ca adunarea 
să facă niţel haz,- sunt dd. depu
taţi, cari să’l presure şi pe el ca 
sarea in bucate, pentru a '1 ridicu
liza, pentru a’I răpi şi restul de au
toritate spirituală, cătă i’a mal ră
mas.

Din acest punt de vedere dar, din 
puntul de vedere al reculegerii şi al 
sfinţirii, dd. deputaţi uu prea sunt 
amici al sărbătorilor. Dar sărbăto
rile sunt hiaturi plăcute iu mijlocul 
unei exisitenţe, pline de muncă se
rioasă, de cugetare adăncă şi de 
maturitate politică, cari earacteri- 
sează pe patrioţii liberali. Dar ţara 
are nevoe urgentă de cutare ori cu
tare lege, dar un venit considera
bil al statului Atărnă de votarea 
cutărnl proiect....? Aş! ţi-al găsit 
să'I ţii la un loc, cănd sărbătorile 
zimbesc, cănd lenea relativă şi plă
cutele nimicuri ale adunării pot să 
facă loc lenei absolato, orientale, j 
Apoi cu căt vor vota mal ingrabă ? 
legile, cu atăt li se scurtează exi-J

vor cădea, pentru a nu se mal în
toarce nici odată.

De aceea activitatea adunării ur
măreşte astăzi in acelaş timp două 
scopuri : 1) prelungirea existenţei 
actuale 2) reclama electorală pentru 
existenţa viitoare.

Astfel de ex. lrgea pentru nein- 
străinarea pământurilor foştilor clă- 
caşl e o reclamă electorală. Dar când 
vine momentul hotâritor de-a'I da 
drumul, adunarea simte, că acest mij
loc de reclamă electorală trebuie să 
fie ţinut in susfienso, economisit, până 
ce vor mal simţi pulsul, cum vor 
ieşi oare alegerile in adunarea de 
revizuire. Deci se pretextează mo
dificările, introduse de senat, şi se 
pune legea la o parte. Căci daca— 
ferească Dumnezeii—n'ar avea pers
pectivă de-a fi aleşi din nofi, la ce- 
ar risipi de geaba acest escelent foc 
de artificii, când ăl pot intrebuinţa 
cu succes altă dată. căud vor fi in 
opoziţie, Când vor putea arăta na
ţiei, ceeace dd-Jor afi avut de gând 
să facă, dacă — dacă nu-I oprea re
acţia.

Tot o reclamă electorală e istoria 
cu desfiinţarea monopolului tutunu
rilor. Luăm pe Dumnezefi de mar
tor, că nu e unul dintre dd-lor, cari 
in fundul inimel să nu fie convins, 
cumcâ venitul tutunurilor e unul din 
cele mal sigure şi nu poate fi înlo
cuit deocamdată cu nici o altă dare 
şi că un gol brusc de atâtea mili
oane uu se poate acoperi cu nimic.

Ca toate acestea dd-lor se pre
fac c’ar voi să desfiinţeze monopo
lul. Nu ’1 vor desfiinţa, de asta poate 
fi sigur ori şi ciue, dar promisiunea 
de-a o face, e o atăt de ademeni
toare reclamă electorală, incât ar fi 
chiar păcat, daca nu s’ar pune in 
scenă.

Astfel cu inima împărţită intre 
dorinţa de-a se ţine grapă de un tre 
cat moale şi intre frica de îndoiel
nicul viitor, care zace ascuns in ur
nele electorale, adunarea şi-afi votat 
vacanţe de Crăciun.

naţiunea germană va afin simţimen- 
te capabile d’-a răsfrânge cu putere 
incurcăturile zilei.

Iată numărul interdicţiilor pro
nunţate in toată Oerroania din 21 
Octomhre până in 21 Decembre : s’a fi 
disolvat 144 adunări; s’afi suprimat 
şi interzis 44 ziare şi 157 publicaţii 
neperiodice. Aceste cifre se impart 
astfel: Pentru adunări, 61 in Pru
sia, in Bavaria 1, in Saxonia 50, in 
Wurtemburg 5, in Mare ducatul de 
He8sa 31, in Baden 14, la Weimar 
1, in Brunswick 2, la Qotha 2, la 
Rentz 1, la Lippa 2, la Hamburg 2. 
Pentru publicările neperiodice, in 
Prusia 104, in Bavaria 9, in Sixo- 
nia 17, in Brunswik 22, in Baden 
1, la Gotha 1, la Reutz şi Hambirg 
câte nna.

Anchetă făcută asupra cifrei per - 
derilor Rusiei pe cămpul de resboiu, 
sunt după globul următoarelor : 

Totalul oamenilor îngropaţi in pe
ninsula Balcanilor se ridică la 129, 
471, iar din acel trămişi in Rusia 

!ca bolnavi safi răniţi afi perit 42.
. 950. Decifia totală a morţilor câ- 
I zuţl in acest răsboifi fără acei din 
: Asia mică se urcă la 172. 400 morţi.

stenţa, cu atât mal aproape vine 
iasma adunării de revizuire, cu atăt 
mal aproape prăpastia, in cari mulţi

IDITST . A J F A I R  A .

împăratul Wilhelm a adresat rec
torului Universităţel din Greifswald 
o scrisoare, ca răspuns la felicitările 
adresate cu ocasia iutoarcerel sale 
in Berlin, in care esprimâ ideile 
emise de el in discursul către pri
marul din Berlin.

Suveranul Germaniei roagă Uni
versitatea a respândi această con
vingere: „că cultura ştienţificâ a 
inteligenţei nu e de ajuns pentru a 
ridica nivelul moral al omului*, şi 
esprimâ speranţa că dacă această 
convingere in adevăr se va răspândi,

Una dintre cele mal importante 
ceştii, asupra căreia a fost chemată 
să hotărască iu zilele din urmă co
misia de organizare a Rumelie! Ori
entale, era crearea unui corp de gean- 
darmi. Comisarii afi recunoscut una
nim că simplii geandarmi trebuesc 
luaţi din toate clasele populaţiei a- 
mestecate ale provinciei.

Safi ridicat greutăţi in priviuţa 
colaţiunel funcţiilor oficereşti, şi mal 
cu seamă in privinţa giadulul co
mandantului. Se prevedea că numi
rea mahometanilor, chiar intr’un 
număr strins, la gradul de ofiţer, 
va produce o ferbere intre bulgari.

D’altâ—parte încredinţând bulga
rilor toate funcţiile de ofiţeri, pro
babil că va da naştere unei nemul
ţumiri profunde intre populaţia mu
sulmană.

Era pe faţă că in fine vor fi si
liţi a recurge la elemente străine 
corespunzătoare atăt condiţiilor mi- 
lităreştl, cât şi celor politice actu
ale, şi cari bucurândn-se de simpa
tiile poporului vor chizăşui intere
sele acestuia şi vor cruţa suscepti
bilităţile marilor puteri. Din felurite 
punte de vedere se va esclude dina
inte candidatura oficerilor ruşi şi eu- 
gleji.

Comisia deci ’şi-a aruncat ochii 
pentru postul de comandant asupra 
unui francez, care S6 află in condi
ţiile de neutralitate cerută, colone
lul Vatnlis, de origine Levantin; d.



Vitalis cunoaşte foarte bine orien 
tul şi mal cu seam& Rumelia, in care 
are proprietăţi.

£1 trece de un militar consumat 
a luat parte Ia râsboiul Crimeei, li
companiele Italiei şi ale Mexicului 
şi-a luptat impotriva cabylilor ca 
oficer in legiunea străină.

Intre altele il se laudă energia 
şi înaltul simţimdnt de dreptate.

Comandantul corpului de gendar 
merie din Rumelia orientală a şi 
presintat comisiei proiectul pentru 
formarea unui regiment compus de 
3 batalioane, fie-care de căte 1000 
oameni.

Proiectul fu adoptat. Statele ma
jore ale batalioanelor vor avea sca
unele lor la Filipopoli, Slivno şi Bur- 
gaz. Toţi ofiţeri vor fi francezi. Sub
ofiţeri vor fi de aceaşi naţionalitate;
el vor n ang«ajaţi pentru 5 ani in 
calitate numai de instructori.

Grecii Rumelel revenind la hotâ- 
rirl mal inţelepte, afl inceput a cu
noaşte că oposiţia lor n’avea sorţi 
de isbăndă, şi acum se silesc a des
făşura, in limitele legalităţii, o ac 
tivitate mal de folos individualităţ 
lor naţionale.

Această activitate se manifestă 
prin formarea unul organ, ce v; 
apăra interesele elinilor in Rumelia 
orientală.

Guvernatorul general, d. Stalipine; 
la care s’afi adresat in acest scop 
un număr oare-care din notabilii 
greci al oraşului nostru, mai ântâiu 
a văzut lucrul cu ochi puţin favo 
rabili şi a intărziat cu răspunsul 
In fine, temăndu-se d’a nu fi acusat 
de parţialitate, a dat autorisarea ce
rută.

Ziarul din cestie se va numi Fi
lipopoli, el va apărea in limbele grea
că şi franceză. Este de presupus că 
toţi grecii Traciel se vor pune sub 
steagul ce va arbora noul jurnal.

Programa Iul Cliaireddin-paşa

Corespondenţa politică spune, că 
marele vizir Chaireddin a invitat la 
sine pe corespondenţii unor trei mari 
jurnale europene, pentru a le comu
nica programa sa.

Fie-cine care se interesează de 
soarta ţării noastre — zise vizirul 
— recunoaşte urgenţa unor reforme 
şi Sultanul a avut bună-voinţă de-a 
mă chema la acest post, ca să ’n- 
cep opera reformei. Sper, că vom 
isbuti; ambiţia m-a este, ca prin 
dreptate şi echitate să fifl omul a- 
devărulul şi al progresului. Aceia, 
cari ah citit modestele mele scrieri 
ştifi că sunt amic al regimului con
stituţional şi parlamentar. Intenţia 
mea este deci, de a atrage la gu
vernarea ţării pe reprezentanţii el 
şi indată ce mă vor ierta împreju
rările, vom convoca parlamentul o-

FOILETONUL „TIMPULUI

toman. Momentul acesta n’a sosit 
ăncă, căci acuma presenţa a două 
camere n’ar da loc decât la desba- 
terl. zadarnice şi pătimaşe, cari ar 
turbura ţara, fără a'I aduce vr'un 
folos. Intăl trebue să regulăm ce- 
stiunile externe pendente, să mal 
măturăm inlăuntru, să restabilim o 
orănduială statornică şi după aceia 
abia vom convoca parlamentul, cu 
a căruia ajutor vom elabora legile 
de reformă şi reorganizare. Mă bi
zuiţi asemenea pe preţiosul sprijin 
al Sultanului, al cărui patriotism e 
admirabil. Din nenorocire — nu vă 
spun nimic noü cu as ta— Sultanul 
sufere de multă nelinişte din cauza 
spaimelor vehemente şi a îngrijiri
lor. Alarmat cu drept cuvănt prin 
atentatele vrednice de pedeapsă a- 
supra tronului săă, a ajuns să vază 
pretutindenea intrigi şi comploturi. 
De-colo vine, că nici cănd nu se 
ncrede pe deplin in oamenii pe 

care’l face consiliaril săi şi că mi
niştrii nu ştifi nici cănd, de sunt 
aü nu siguri de sprijinul lui. A- 

ceastâ împrejurare, pe care vă rog 
o accentuaţi in corespondenţele 

d-v., face foarte grea poziţia mare- 
lul-vizir. Mă puteţi crede domnilor, 
că un Thiers, un Guizot, un Pal
merston n’ar şti ce să facă şi cum 
să guverneze in asemenea împreju
rări, ba ar găsi, că sarcina e prea 
grea pentru umerii lor. Această în
credere există azi intr’un grad ne
suficient şi cu toate acestea ea e 
condiţia neapărată a conlucrării ar
monice a celor trei factori, Mă voiü 
grăbi a sprijini toate ideile bune, 
ce mi se vor da. Acel cari le aü, fie 
’n afaceri finanţiare, fie de admi 
nistraţie, poliţie saü justiţie, n’a 
decăt să vie la mine, sunt gata să 
ascult şi aceasta va avea pentru 
mine o mal mare valoare, decăt 
dacă incep a da in miniştri şi a po 
negri guvernul, precum se ’ntămplă 
aceasta — o ştifi — in biuronrile 
Porţii şi in cafenelele din Stambul 
Voi ü fi aspru cu cărtitoril sistema 
ticl şi recunoscător pentru oamenii 
serioşi, cari cu bună intenţie ne vor 
da sfaturi bune. Suntem gata a in 
cepe opera reformei. Colegul med 
Said paşa se ocupă cu reorganiza 
rea departamentului justiţiei, cu in 
stalarea de notari ş. a. m. d.

Căt despre cestiunile externe, sun
tem tocmai in ajunul de-a ne ’nţe- 
lege cu Rusia, care doreşte o inţe 
legere tot cu atăta căldură ca şi 
noi. Rusia ne-a făcut propunerile ei 

i n curënd ’I vom comunica şi noi 
’ale noastre, cari nu diferă cu mult 

de ale el.
Cestiunea Podgoriţel presinta ăncă 

nele greutăţi, dar nu din partea 
noastră, ci din partea populaţiei 

usulmane din acel ţinut. Această 
populaţiune nu vrea încă să emigre
ze, de şi i-am oferit pămănturl în

alt loc şi nu vrea nici să recu
noască schimbarea de stăpânire. E 
insă intonţiunea noastră serioasă de- 
a executa tractatul şi ds-a revoca 
incurănd autorităţile otomane de a- 
colo.

Cu Austria ne vom inţelege şi mal 
uşor. Ceea ce ne desparte e numai o

cestiune de formă, intrncât punem 
greutate pe aceea, ca principiul su 
veranităţil sultanului să fie păstrat 
asupra celor două provincii ocupate.

Ştiţi, că cu Grecia am inceput a- 
semen,ja tractări pentru o inţelege 
re definitivă, şi că primul nostru 
corn ¡sa r e un om, care are toată în
crederea noastră şi o merită. Gre
cii vor găsi, că le oferim puţin; dar 
interesele noestre vitale ne opresc 
de-a merge mal departe. Sperăm, că 
Grecia nu va refuza mâna ce i-o 
intindem.

Vizirul incheiă ast-fel: , Acum d-lor, 
ştiţi ce ştiă şi efi.“ După care cel 
trei corespondenţi se depărtară.

Turburările din Rusia

PESTE CAP
de

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

PARTEA A DO A 

Generalul Delorge.
(armare.— Vezi »Timpul* dela 21 decemvri ■)
Pe timpul cat dejnnaşe mişcătoare» fi

sionomía a bulevardului se schimbase, mul
ţimea era mal compactă, dar gravă şi tă
cută. Glumele şi batjocurile amuţiseră. 
Nu mai se auzia strigătul de Snluguc, 
care făcuse pe soldaţii de linie să caste 
oobif.

Situaţia era iucordată.
S’ar fi putut zice că fiecare iuţelegea 

că momentol hotărător era aproape, cănd 
cele mal mari evenimente atărnă de un 
fir de aţă, că se aflai! iu acest minut su
prem de care depinde oele mal bine com
binate operaţii.

O imanii ou ciumeg •, d icembristii, cum 
eraţi numiţi atunci, dispărusem după tro- 
toar. Dar la sosea escadroan de lăncerl

eraü mal numeroase. Ei no incetaQ d’a 
veni şi d’a merge delà Madeleina la Bas- 
tila, ţingnd comunicarea trapelor din cănv 
puriîe Elysee şi celor ce campai! in car
tierul Du Temple şi diu Hôtel-de-Ville...

— Se bat undeva ? întreba ici şi colo 
d. Dacondray.

— Da. S’afi ridicat baricade in strada 
Trangnouain, Beaubourg şi Grenetat.

De sigur demnul burgez începea să 
simţă iar ceva diu ceace simţise de cu 
dimineaţa, cănd deodată, pe la patru ore, 
incepu să circuleze printre aceasta nenu
mărată mulţime o rumoare profundă, şi 
răpede ca floral unei descărcaturi elec
trice.

— Ce e? iutrebă d. Dacoudray pe doi 
tineri pe cari ăl lovi cu coatole.

— AI citit proclamaţia lut Saint-Ar- 
nand ?

— Nu. Unde e ?
— Drace, in toate colţurile.
Domnul rentier se afli in capul fobur- 

buluï Poissoniére. Coti pe cea d’ăntăifi 
stradă ce întâlni, şi oiti iu mijlocul stri
gătelor de indignare a două sate persoane 
adnnatu iuaiutea unui afiş :

Manifesterile universitare ce afl 
avut loc acum ia urmă la Peterburg, 
şi caracterul politic ce li s’a atri
buit, atrag dia noQ atenţia asupra 
stării interioare a Rusiei. Aceste in
cidente nu sunt singure şi izolate, 
ci sta ti din nenorocire in legătură cu 
o întreagă mişcare de acte ostile şi 
de protestări vehemente îndreptate 
in potriva autorităţilor constituite 
şi iu potriva regimului guvernamen 
tal ce există in Rusia. Daca poate 
cine-va să jndece situaţia reală s 
ţârii dupe faptele de asemenea na 
tură, poate şi admite că împărăţia 
ţarilor este serios ameninţată prin 
frământarea pasiunilor demagogice 
şi prin urzirea societăţilor secrete 
cari urmăresc cu atâta incăpâţinare 
şi îndrăzneală sfărâmarea ordinii de 
lucruri stabilită. Guvernul rusesc se 
'nţelege luptă din toate puterile ca 
să nâbuşsascâ şi să stingă vâlvoa- 
rea ce i-a aprins in sinul ţârii ti- 
neritul prea neastâmpărat şi turbu
rător din fire. Adevărul este că 
partidele turburătorilor nu sunt iucâ 
prea numeroase, nici prea puter
nice, ca să ’şl poată ajunge nu
mai de cât scopul lor distrugător; tă 
ria lor stă mal mult in îndrăzneală, 
şi de ocamdatâ nu pot alta decăt să 
aţiţe şi se sgudue împărăţia la su
prafaţă Aşa, bunioarâ, mişcarea a- 
cestor partite tu ani festă adu-se une
ori cu violenţă, prin asasinate, pro
duce un cutremur vifi iu lumea ru
sească care, până să se restabi
lească liniştea şi să dispară cu to- 
tulte merileşi nedomiririle poporului, 
face a se crede, că partidele turbu
rătorilor ar avea destulă putere ca 
la un moment dat să restoarne 
toată cheresteaoa împărăţiei. Ast
fel a fost atentatul Vierel Sasu- 
licl; ast-fel a fost asasinatul ge
neralul Metzentzoff, capul suprem 
al poliţiei împărăteşti, cari ah produs 
atâta agitare iu Rusia. Deşi aceste 
apte, tocmai că sunt izolate şi prea 

violente, n’ar trebui să serve*de te 
meifi pentru o apreţuire exactă saă 
chiar aproximativă a puterii acestor 
partide, produc insă o turburare 
foarte demoralizătoare iu lumea ru 
seascâ, şi des repetate fac convin 
gerea că răul, deşi poate nu'l de 
moarte, insă e foarte primejdios pen 
tru starea politică şi socială a im 
pârâţiel.

O temere importantă şi temeinică 
poate naşte la vederea acestor mi
şcări, Ideile demagogice in Rusii nu 
vor triumfa dacă vor fi propagate 
numai prin violenţă şi de către tur
burătorii de strade ; se naşte insă 
întrebarea: oare la spatele acestor 
partide înaintate, cari sunt ca nişte 
ante-garde, ca nişte copil perduţl 
al revoluţiei, nu cumva vine o ar
mată compactă compusă din ele
mente conservatoare şi moderate ale 
naţiei, şi cari, fără a urma aceleaşi 
căi rătăcite, inaiutează incet către 
cucerirea unul noü regim? Cu sigu
ranţă nu se poate spune daca aceste 
aspiraţiunl sunt comunejmarel majo
rităţi a poporului rusesc ; ceea ce insă 
se poate afirma, este că ele există 
iu mare parte la naţia rusească. O 
simptomă supărătoare, şi care in  a- 
celaşl timp este un indice sigur al 
dorinţil n iţiel ruseşti d’a căpăta 
o schimbare de regim conform pro
gresului modern, este simpatia ce 
întâlneşte pretutindeni in Rusia ma
nifestările politice ce aü avut loc 
la Petersuurg, la Moscva şi in alte 
oraşe. De unde provine această sim
patie? Cum s’a putut forma această 
legătură morală, ori căt de slabă ar 
fi, intre clasele aşa de deosebite ale 
populaţiei, unele supuse, ascultă 
tcare şi devotate, altele infrăngătoare 
orl-cărellegl şi compusa in mare parte 
din demagogii şi din conspişiratorl? 
Pentru ce şi cum? Patru că există in 
natură nişte finitâţl secrete comune 
tutulor oameinlor, şitdespre cari un 
guvern cuminte trebue in tot-dea- 
una să ţie seama. Popoarele sim
patizează, din nefericire penfru ole, 
fără voie-le, cn aceia cari* intr’un 
scop politic saü de interes general, 
Atentează la ordine şi protestează 
cu brutalitate pe calea faptului in 
potriva unei legi, pe cari, o cred ne
dreaptă. Aceste manitestârl există 
n toate ţările şi mal ales in Rusia, 

nnde presiunea politică fiiind mal 
mare, şi efectele răspund fireşte 
cauzei ce le a produs, Ast-fel se eplicâ 
mărturiile de simpatie publică date 
acum câte-va luni Vierel Zisuliclşi 
acele, nu mal puţin semnificative, ce 
le-aü obţinut studenţii facultăţii de’ 
medicină, autorii celei diu urmă ma
nifestări. O telegramă adresată din 
Petersburg către ua ziar german din 
Berlin asigură, că »studenţii turbu
rători se bucură de simpatiile mas- 
selor poporului.*

Din luorările diferitelor secţiuni¡¡¡t  . 
dunării, resultă că toate afi prim it ^  
in cousideraţinne a proiectului q l i j J  
sar iii pentru apărarea şi susţinei^™“ 1 
reselor noastre ca stat recunoscut 
independent; fiind-că prevede o repfl 
traţiune mal directă, mai compli 
mal in raport cu noua eituaţiune 
s’a creat in mijlocul marii familii j  
terilor europene.

Cn toate acestea, secţiunile, fără njg 
singură escepţiune, primind proiectil] 
principiQ afi fost animate de acela; sg
de prudenţă ;i de economie insărd 
pe delegaţii lor să caute ;i să stabili 
acel nofi sistem de represintare pe oi 
potrivită cu resursele noastre finan] 
fără insă ca acea representare să fie l 
sită de prestigiul necesar demnităţii o l  
tre naţionale. In acest sens, mal toate] 
ţiuuile afi formulat amendamente ° p m  
care afi fost susţinute de delegaţii lo r i

I'pectivi şi despre cari se va da seamj 
cursul acestui raport.

»Locuitori al Parisului, 
»Ministrul de resboi.
»Avead in vedere legea stă re» de asedifi 
»Decretă:
, Orice individ prins ridicând sau apă- 

„rănd o baricadă, safi cu arma in mănă 
va fi împuşcat.

»general de divizie, ministru de reabol, 
Le Roy de Saint-Amand.

Era scurt, precis şi semnificativ.
In şeapte rânduri toată politica lovi- 

turei din 2 Deo. 1851.
— Of 1 făcu d. Duoondray consternat 

¡' revoltat: oh 1...
Şi totnşi, departe d’a stinge resistenţa, 

aceasta ameninţare părea că a aţiţă.
— luată ce voesc, găngăvi nu bătrân ou 

barba albă; le trebue un pretext pentru
angaja trape le !...
Mal ia acelaşi moment, ca şi cum şi-ar 

nţări cuvintele, o violentă deecftrcătură 
de puşti răsună iu spre Gravillieri.

Şi puţin după aceea trecu găfăind un 
tăuăr :

— Ia strada Aumaiue, strigă el, se 
ciocnesc răfi; duceţi-vă, efi mă duo să 
caut o puşcă.

Domnilor Deputaţi,
Comitetul delegaţilor d-voastră, pentru 

arestarea proiectului de lege suplimenta
ră, relativă la legaţiuuile şi consulatele 
romane in străinătate, precum şi la admi- 
nistraţiunea centrală n ministerului aface
rilor străine, şi compus din:

D I. Codrescu . . . . I
Al. Ş tirb e i................. II
D. Cariagdi . . . . • • » III
G. Vernescn . . . . IV
Dimitrie Ionescu . . • • * V
G. C h iţu ......................i • • » VI
D. G bica...................... VII

Domnilor Deputaţi,

Ştiţi bine că, conform dreptului iJ 
naţional, fie-care din naţiunile de sine 
tătoare sunt considerate ca persoane 
rale, capabile de a lucra şi de a contri 
unele cu altele.

De acolo resultă sistemul internaţidfl 
de relaţiunl reciproce, nu direct oumjgg 
relaţiunile intre indivizii unui stat, 
direct prin pereoaue care le represinti^J 
ceste relaţinni se fac din parte pnteril> 
secutive, ea puterea activă a unul stai! 
Iată pentru ce un stat independent delea
gă miniştrii şi consulii săi, şi primeşte 
prin reciprocitate miniştrii şi consulii sta
telor cu care se află ia relaţiuna. Strici 
vorbind, nici nn stat nu este obligat prii 
dreptul internaţional de a primi safi a tri
mite representanţi, insă uiul universal * 
făcut din acest principii! o cestiune de bo
nă cnviidţă şi de datorie reciprocă, sopb-1 
să fiîeite coudiţiuni or financiare care m 
pot fi treente cn vederea.

Noi credem că acest proiect de legi 
modificările cari i s’a făcut de oătreM, 
iu comitetul delegaţilor, corespunde ca B| 
tal cariaţilor actuale ale ţării, in privi 
reiaţi anilor Bale ca stat independent, B  
oete-alte s ta te  ale Europei, fără a 
acest sistem de representare pe o naşi* 
potrevită cn mij'oacele noastre.

Toate secţiunile Adunării, fiind inspinfl 
de acelaş principiQ de economie, s’afi d f l 
osebit numai in modul de aplicare al f l  
cestui principii!. Toate aceste secţiuni, m  
fără din secţiunea VII afi foit de părerii 
a se face scăderi in lefurile personalul!! 
şi in cheltuelile de representare, m enţinâ^kii 
cu mici modificaţiuni posturile create prw j ( 
proiectul de lege al guvernului. Secţeonrirl 
Yll-a insă, avănd in vedere că re tribu ţia  [ 
unile şi cheltuielile de represeutaţiune dupt ■ 
proiectai de lege al gnverenului, nu satţfl | 
esagerate, şi corespund exiginţelor lo ca li 1 
şi cu cerinţele unei represen taţi ani m R  1 
deşte, dară la înălţimea situaţiunil salt»
a pref.rat o reducere in posturile previ- j  
zote prin art. I şi XII, adică de a insti- I  **

intrunindu-ee in zilele de 10 ; 
cambre treent, a luat in stadii! 
batere acest project de lege.

>i 11 de
şi in des-

Se pare că mal mulţi avură aceeaşi 
idee, căci doi paşi mal încolo, d. Dacou
dray văzu un prăvăliaş inchizend obloa
nele şi scriind d'asnpra cu cretă; »Ar
mele s’afi împărţit.*

Curend veni noaptea ; împuşcăturile de- 
veneafi to t mal rare, şi nu se mal anziafi 
de căt din cănd iu oănd...

Ca ajutorul coatelor sale domnul ren
tier iabuti a ajunge pană la castelul Ape
lor, cănd de odată un strigăt teribil eşi 
din o mie de pepturl, urmat de o surdă 
dnrăitură... el se simţia [tras de mişcarea 
reeistibilă a mulţime!...

O femee a cărei pălărie ă( căzuse, şi 
care trăgea după ea o copiliţă, se tipia de 
el eu desperare strigănd:

— Ia numele cerului I Scspă’ml oopilull 
El cercă să 'I dea ajutor, dar o cioc- 
e violentă 81 trinti de un arbore, el 

văzu d’asnpra capulal şefi lucirea unei 
săbii... şi închisj ochii 

Cănd 8( redeschise numai era nimio. 
Terenul era gol giqr împrejurul lu i ; 

mulţimea fugea speriată in toate părţile, 
şi căţiva oameni stringoafi pe răniţi. 

Lănceril descurcaseră armele.

tui legaţiuni mai puţine, dară suficienţi 
retribuite, de căt de a orea legaţiuni mtB 
numeroase, dară r8fi retribuite. Această o S  
piuinne a prevalat io oomitetul delegaţii 
lor, dnpi cum voifi avea onoare a vă a l  
r8ta prin modificările cari s’a introdas, şi 
pe care vS rog a le admite pe toate et 
repreeiut&ud reducţiunile posibile ce ee ptV

— Ah 1 asta nu va treoe numai aşal 
murmura demnul rentier stringend pum-J 
nil, mane... măne 1...

In tr’adevSr pentru el, oare cunoşfc* 
Parisul atăt de bine, totul prevestea pen-J 
tru  măne ziua resbuuării.

Nici odată nu i se păru vr’o mişcai* ] 
revoluţionară mai accentnatâ şi mai pa-1 
ternică ca oea din seara de 2 decembre! 
1851.

La toate colţurile etradilor prin cărei 
treoea se formaţi grupe sombre, a ruerin j

.DU

ţătoare, din care se auzia cănd vocea unui 
orator, cănd protestări puternice, şi nu se] 
revolta numai burgezia, bluzele se ame-1 
ntecafi eu paltoanele, şi manile înăspriteI 
strîngeafi mănile înmănuşate. Apoi ici şi] 
colo se ridicai! bazele baricadelor...

Dar graba sa era mare d’a se intălni I 
on d-na Dslorge, şi trecănd o birje goală, I 
el o opri.

vin
Noaptea venise de m n lt, cănd d. Da

coudray sosi la villa din strada Saiot- 
Claire, şi pentru prima oară trăgSnd clo
potul se găndea Ia modul cum va da eo- |



f e  ' n acest Bervioifi, aşa cam ni se pre- 
BbM de către guvern.
|După ce comisinnea d-voastră a luat in 
csideraţiune acest proiect de lege, s’a 
t  in deebatere articolele din care se 

|0>pane, şi voifi avea onoare a vă da sea- 
*!• modificările cari s'att introdus in Be

te dintr’Snsele.
a art. 1, o onformandu-se cu principiul 
iis in discuţiunea generală, adică că

f preferabil a reduce numărul posturi- 
legaţiunilor, de căt a reduce din per
ii ul sad din renumeraţiunile alocate 
n tru  fie-care post in parte, de aceea fără 

tcnţiune, s’a eliminat postul de la Berna, 
I re represintă o economie de 53,722 lei. 
Ut pentru posturile cele nuol de la Brac- 
j les-Baga şi A tie n e ,  admiţăndn-se prin- 
t »iu l contopirii a două legaţionl, cea d’ăn- 

*  s’a contopit cu legaţiunea din Paris, 
i icea d’a dona ou aceia din O o n s ta n tin o -  
1 I. Sunt dator a vă spune insă, că r -  

istă unificare, admisă de majoritate c o -  
i ¿iubii d-voastră, şi representănd incă o 
J ţnomie de 112,714 1. n. nu a fost ad- 
i să de d. ministro care a susţinut in- 

nţarea acestor două posturi, precum şi 
ii < minoritatea comisieniî, compusă de d. 

desen şi d. Cariagdi.
A rt. III precum s’a redactat de guvern 

I crezut că impune tntulor legaţinnilor un 
I Tsonal complect fără a le lăsa la titu d i- 
a  de i  rednee acest personal, conform 

J 'inţele Iacale cari sunt supuse la varia* 
:jnî continue. Pen tru  a lăsa dar această 
ijitudine, s’a inlocuit cuvintele: de ănte
şi a doua clasă sad secretarii interpreţi 

in cnvintile fie de clasa intăifi, fie de 
«a a dona, fie de in terpreţi.

'entro a evita asemenea orl-ce abns care 
putea avea loc p rin tr’o interpretare rea 
rticolnlni 5, rechiemănd in administra

rea  centrală pe vr'nn titu lar de léga
no cn personalul săQ, şi cerănd o sine- 
tă ¡limitată e’afi modificat onvintele: pot 
iatrebninţ^te prin cuvintele: pot fi tim- 
ral chemate şi intrebninţate.
La art. VI cnvăntol de »dragomani* 

□locuit prin cuvăctnl »translatori.* 
Art. VII a dat loc la multă discuţiuue, 
tt in sănul seoţiunilor d-v, căt şe in co
letul delegaţilor.—Pretutindeni s’a m i- 
istat ideia că aoest articol aoordă prea 
I privilegian nuni simpla regulament 
i o lege specială, in privinţa admiei- 
ăţil | i  înaintării, ar presenta mal multe 

an ţii.
acţiunea VII admisese acest regulament 
ai ca provisoriă pănă la facerea unei 
speciale, insă, comitetul delegaţilor i 

tis regulamentul permanent pentrn drep 
ile şi obligaţiunile personalului legaţi- 

snpuind cestinnile de admisibilitate 
de înaintarea nnor oondiţioni fixate 
tr’o lege specială. De aceea, acest ar- 
1, in acord cu guvernul, a fost inlo- 

precum urmează:
Art. VII. O lege specială va determina 
ndiţinnile de admisibilitate şi de inain- 
ra al întregului personal al legaţiunii 

oreptnrile şi obligaţiunile acestnl perso 
nai, se vor determina printr’un regn- 

1 ient de administraţi ane publică.* 
íenind acum la titlul 2 relativ la per- 
aiul consular; in art. 12 proieotul gu- 

i mulul prevede: 1) Consulii trimişi şl 
ribu iţl; 2) Consuli locali şi neretribuiţi, 
le un fapt constatat că toate puterile 

1 ropei posedă consuli neretribuiţi, streini 
mnlteori cănd nn se găsesc naţionali) 

i [localităţile onde sunt nnmiţl şi cănd 
i áresele ţăreio reclamă. Iasă. fiindcă s’ar

c sală de misia Ini văduvei amicului săfi 
Nn’X voifi ascunde nimic, engeta el 

i nimio... decăt sentimental de prudenţă 
c m’a făcut să nn ’ml spun numele, ş 
t «-are poate că nn ’1 va pricepe orlcăt 
li maturai este.

SI se aştepta d’alt-mintrelea d’a o afla 
E licită de desperare, sfâşiată de nelinişte
i ¡privinţa sa, şi abia in stare d’a ăl as

ia ?
tl o găsi in salon, ca şi altă-dată, pe 

c id trăia generala!, ţiind pe fiioăsa pe 
vnchl, pe cănd Raymond ăşl făcea te
le pentru a doa zi.
Sa era tot palidă, şi obrajii feţei tră- 

laerime proaspete; dar tăria privire! 
încreţiturile botelor arltafi hotărirea el 
iornică d’a rămănea nepăsăloarS, orice 

putea intămpla.
5ănd intră d. Dacoudray, ea se sculă 
• t  şi ăl salută, zicănd ou tonul cel mal 
f tit .
- J  Bel bina 1 domnule 1...
tl rămăsese mut şi oare-oum încurcat
pape de uşă.
niciodată nn i t ’a părut să vadă o fe
ie atât de impunătoare, ca această vă-

putea da o prea mare latitudine prin a- 
cest articol rătt in terpretat, comisiunea 
d-voaetră a crezut că cnvăntul «locali, 
s’ar putea şterge cu avantaj; şi a modifi
cat cuvintele; »consulii trimişi şi retri
buiţi» prin «consuliljjretribuiţî», şi »con
suli local! şi neretriboiţl» prin cuvintele 
«consulii neretriboiţl.»

Guvernul insă, pe aliniatul 4 din art. 
10 din Constitnţinne, care permite in ea 
Buri escepţionale străinilor de a ocupa fano- 
ţionl publice, şi pe marea utilitate a con
sulatelor neretribuite, a căror oreaţiune si 
facilita prin caracterul onorific al postnlol 
s’a opus la această modificare.

La art. 15 e’afi eliminat, in aoord cn 
gnvernnl, postările următoare de consulate 
retribuite :

1) Renii care represintă o economie de 
6,060 lei;

2) Salonicul care reprezintă o economie 
de 12,726 şi Vidinul de 6,060 lei, adică 
peste to t o reducţiune de 24,846 lei. Sob- 
scrisul in minoritate am propus suprima
rea unul consulat retribuit la Alexandria 
in E gipt, opinănd că un consulat nere- 
tribnit a r fi indestul in acel loc, unde a- 
vem interese mal mici, comparate cu alte 
locuri. Majoritatea comitetului delegaţilor 
a adaos incă un consolat la Timişoara, 
representănd nn spor de 6,060 lei, adică 
reducănd economiile făcute in acest articol, 
la ţifra de 18,786. Minoritatea comisionel 
insă, nn a aprobat acest adios. Trebuie 
să vă atrag incă atenţiunea asupra alinia
tului adaos de noi la finele acostai a rti
col prin care ee stipulează că aceste au
torităţi consulare nu se vor înfiinţa toate 
deodată, ci treptat cu resursele bugetare, 
astfel incit acest aliniat lasă loc şi la alte 
economii cari ee pot face cu ocazinnea 
votare! bugetului ministerului afacerilor 
străine.

Proiectul guvernului, in ceeace priveşte 
art. 16 pănă la 29 inolueiv, s’a primit În
tocmai afară de ştergerea cuvăntului «vice
consulii» la art. 16 şi înlocuirea cuvăntu- 
lul «erecţiune» prin cnvăntul «înfiinţare» 
la art. 18.

A r t  20. Pentru cuvintele esprimate la 
art. 7 e’a pns in armonie cu acel artiolc.

La art. XXI cnvăntul de naţionalii s’a 
¡□locuit ou conaţionali şi ou mioi diferenţe 
de redacţie s’a primit întocmai de şi s’a 
emis o opinie de a ee fixa termenile de 
apel conform codului civil. In vedere insa 
că distanţele sunt cn mnlt mal mari de 
ceea ce sunt in interiorul ţării noastre 
aceasta opiu iu ne nn a prevalat.

Art. XXIII se redactează, chiria consu
latelor retribuite este înscrisă, in loc de 
chiria locului consulatelor generale pentrn 
a evita cheltuiala plăţii de chirii la con
sulatele neretribnite.

Din art. XXIV s’a şters cnvăntol ro
mân ca inţelegăndn-se de sine, şi in loc 
de 3 funcţionari prevăzuţi ca compuind 
comisia de anchetă s’a pus 2 funcţionari 
că presentăod mal mare inlesnire şi mai 
puţine obeltueli pentru localităţi departe.

La art. XXIV tabloul preeentat de gu
vern fixăud personalul şi tratamentul ad- 
miuistraţiunii centrale fi care represintă 
un spor de cheltueli de 25,920 lei noi, 
89 inlocueşte prin tabloul actual din bă
gatul anului acestuia cu un singur adaos 
de un caligraf a 200 lei pe lună; ceea ce 
reprezintă o economie asupra proiectului 
guvernului de lei 23,520.

Art. XXVII se şterge ca creănd prea 
multe deetincţiunl inutile.

S’afi făcut afară de modificările in ta-

duvă, in care escesul durere! părea că a 
nimicit orice simţire, şi care trăind avea 
răceala nnel marmnre de statne.

Repetănd întrebarea e a , el ee apropie 
de ea privind pe Raymond cn o mişcare 
din gene, care părea a zice :

— Pot vorbi înaintea acestui copil ?
— Fiul mefi trebue să cunoască orice 

împrejurare a morţel tatălui şefi, d-le Da
coudray, zise d-na Delorge... Poate că in-' 
t r ’o zi va fi chemat să ăl răsbune. Vor
beşte deci fără temere...

Domnul rentier se puse jos şi istorisi 
ou o estraordinară volubilitate, mască a ză- 
păoelel sale, evenimentele zilei, arătănd faţa 
Parisului, atitudinea mulţime!, şi perico
lele ce infruntaee.

— Dar Cornevin? întrerupse d-na De
lorge, al văzut pe acel răndaş al grajduri
lor dela Elysâe ?

— N’am văzut decăt pe femea sa, răs
punse bunul om. Şi espuae in grabă acea 
ce numia el înfiorătorul adevăr, intrern- 
peudu-se din cănd in cănd, de temere d’a 
nu speria pe d-na Delorge.

Ea nici că clipi, şi cu accentul săfi de 
ghiaţă adăugă :

T I M  P U  L

belele o, b şi o de care s’a vorbit mal 
sus, in tabela A o economie de 4,000 lei, 
reduoănd cheltuelile de represintare la Pe- 
tersburg, la ţifra de 36,000 lei, in loc de
40.000 şi puindu-le pe aeeleş picior cu 
oheltuelile de represintare a tntulor celor 
alte oraşe principale din Earopa.

La tabela litera B s’a şters ţifra de
1.000 de lei no !, chieltnill de represen- 
tare a consulatelor generale afară de a- 
cela din capitala Bulgariei. Aceste conso
late generale snnt 4 dnpă statal mini- 
sternlnl afacerilor străine, astfel incăt a- 
ceastă reducere represintă o ţifră de 3,000 
lei. Minoritatea, represintată prin subsem
natul, a Jfost pentru menţinerea acestor 
cheltueli de represintare la portul Buda- 
Pesta din cauza importanţei oraşului. Iată 
d-lor deputaţi modificările care s’afi Acut 
acestnl proiect de lege de către comisia- 
nea d-voastre, aceste modificaţinnl repre
sintă in total o economie netă de 241,152 
lei, rudacănd budgetul ministeriala! afa
cerilor streine, preenm s’ar presinta după 
proiectul guvernului in ţifra de 1,523,131 
lei, bani 76, la ţifra de 1,281,979, bani 
06; făcănd abstracţiune totală de econo
miile posibile prin modificările introduse 
de no! la art. IIF şi XV. Şi vă rog, d-lor 
depntaţî, să bine-voiţi a aproba aceste 
modificări oa represintănd economiile cele 
mal posible de făcut Ară a prejudicia pre
stigiul repreBintaţianei noastre in străină
tate căria i ee impune multe adaoae prin 
poeiţinnea nonă ce ni s'a creat dela tracta
tul din Berlin.

Raportor, Dimitrie Ioan Ghica.

LEGE SUPLIMENTARA
Relativă la legaţiunile şi consulatele ro
mâne in stre ină ta te  precum şi la admi
n is tra ţia  centrală a m inisterului aface

rilo r streine.

Modificat de comitetul delegaţilor

TITLUL I 
T e g a ţ i u n l  

Despre persanului diplomaţie.
Art. I. Snnt instituite legaţiunl iu po

sturile urm ătoare:
1. Berlin.
2. Belgrad.
3. Constantinopol-Atena.
4. Londra.
5. P arie -B ru x e lle s -H ag a .
6. Roma.
7. Petereburg.
8. şi Viena.
Art. 2. Titlul şi clasa agenţilor dip'o- 

matiol sunt determinate prin decret dom
nesc in urma grisului consiliului de mi
niştri.

Art. 3. Secretari de legaţiune, fie de 
clasa J, fie de clasa II, fie interpreţi snnt 
aşezaţi la diferitele posturi diplomatice ; 
el pot primi titlul şi face inacţiunile de 
cancelarii.

Art. 4. Diferitele lagaţinnl pot avea a- 
taşaţl neretriboiţl.

Art. 5. Şefii misiunilor diplomatice pre
cum şi personalul legaţinnilor, fără excep- 
ţiune de grad, pot fi timporal chemaţi şi 
întrebuinţaţi in edmiuistraţiunea generală 
a ministerului afacerilor streine cănd in
teresele serviciului vor cere precenţa lor. 
Ia acest caz el ăşl conservă gradnl şi se 
bncnră de alooaţinnile afectate postnlol lor.

Art. 6. Dragomani pot fi ataşaţi la le- 
gaţinnile din Orient.

Art. 7. O lege specială va determina 
condiţinnile de admisibilitate şi de inain-

— Nefericire mare! Dar mă aşteptam la 
aşa ceva...

Şi domnnl rentier grăbindn-se a adăuga 
că de sigur Lornevin va reveni, că nu pot 
pune la opreală nn cetăţean...

— De ce, ăl intrernpee ea, cânţi să ne 
faci să sper acea ee nici d-ta nu poţi 
spera. Aoest biet băiat era un martor prea 
puternic ca să nu ’1 depărteze in un mod 
eafi in altul... Ca căt se părea mal cin- 
stitit... cu atăt era mal de temut... Desi- 
gar era spionat şi venind la mine e’a de
nunţat singur... Circumstanţele erafi prea 
favorabile pentru a nu se folosi de ele... 
Ce e un om, te intreb, in aceşti timpi de 
tnlbarări politice? Mal pnţin decăt no 
paifi bătut de vănt.

D. Dacoudray se simţia tremurunda-I 
inima...

— Mal pnţin decăt nn paifi ! Cugeta el 
şi on oa ton o zice 1 brrr...

— Ceea oe ne poate inspira speranţă şi 
cnraj, e că lovitura de stat nn va isbnti

— E i va isbnti, domnule.
— Oh! mă ia r tă ; acum am cutreierat

Parisul şi mă prioep la revoluţii a tă t , ca 
să pot fi sigur. (Va urma).

tare al intregulu! personal al legaţiunii.
Drepturile şi obligaţiunile acestui per

sonal se vor determina printr’un regula
ment de adminietraţiune publică.

Art. VIII. Tratamentul fix al fie-cărul 
şef de legaţiune este de 1,500 lei pe lună,

Şefal misiunii mal primeşte, pe lăngă 
acest tratament fix, o sumă sub titlul de 
cheltaell de repres'ntare, de cancelarie, de 
uşieri şi a lt de. Această sumă, care sete 
determinată după condiţinnile particulare 
al fie-cărul post şi scumpetea relativă a 
vieţii iu fie-care reşedinţă, formează nn 
capitol special in bndgetnl annal a minis
terului afacerilor streine, conform tablou
lui aci anexat snb litera A.

Art. 9, Secretarii de ăntăia clasă ae vor 
bacara de nn tratament fix de 1,000 le! 
pe lână.

Secretarii de a dona clasă şi secretarii 
interpreţi de nn tratament, fix de 600 lei 
pe lnnă.

Art, 10. însărcinaţii de afaceri prin-in- 
terim, cănd titularul legaţiunel este in 
congediu care trece peste 15 zile, eafi căud 
postai este vacant, au dreptul la o indem
nitate ce se va fixa prin regilamentnl pre
văzut la art. 7 şi care ee va lua din chel- 
toelile de represintare afectate şefaiul mi- 
siunel,

Art. t l .  Chiria localului legaţiuuelor 
este înscrisă annal in budgetul ministeru
lui afacerilor streine.

(Va arma).

C R O N I C A

Cuvfni nupţial. — Iată discursul ţinnt de 
cătră Părintele I. Papp, paroch catholic in 
Kor6jpatak, cu ocazia cnnnniel D-şoarel 
Maria Florescn cn d. Birou Beia Szent- 
kereszty.

Prea onoraţi Domni.
Pătrunşi cn toţii, am etat mărturie la 

măreţul şi eerioenl act prin care tinerii 
mftogăiaţi de speranţe frumoase ce se află 
înaintea noastră, dănd ascultare celor mai 
sfinte poveţe ale inimelor lor, şi afi jo ia t 
in faţa loi Dumnezeii credinţă nestrămu
tată  şi afi primit pentrn imprennarea lor 
in taina căsătoriei bine-cuvăntarea sfintei 
bieericL

Ja clipa aceasta ni ee înfăţişează ţinta 
strelncită şi măreaţă a tainei căsătoriei ; 
da, taina căsătoriei este acel aşezământ» 
pe care providenţa, ăncă pe timpul, oănd 
neamul omenesc se sfii in leagăn, o pu
sese drept temelia a conservării şi respăn- 
diril lui; acesta e aşezământul, pe care ee 
întemeiază bună-starea şi fericirea statelor, 
a familiilor şi a fie-cărai om in deosebi: 
căci căsătoria dă ţării pe cetăţenii, cari, 
însufleţiţi de tot ce e bun şi frumos, tot 
deanna snnt gata de sacrificii. Căsătoria 
împreunează pe bărbat cn femeea, dă fiinţă 
familiei şi sfinţeşte rodul trnpeec, ca pe 
un mngnr al nădăjdnirilor vieţii casnice; 
căsătoria ii dă bărbatului încărcat de greu
tăţile vieţii drept tovarăş iubitoarea soţie, 
care prin toate nevoile vieţii il urmează 
ca nn ănger păzitor, il inenragiază dacă 
slăbeşte, il măngăie dacă se întristează, 
il înveseleşte dacă e mâhnit, şi il şterge 
cn măna el moale de pe frânte stropi! de 
sudoare a gândurilor grele, intr'nn cnvănt 
căsătoria dă bărbitnlnl femeea credincioa
să, cere imparte cu dânsul dnrerl şi ama
ruri. Şi iar’ căsătoria dă femeei slabe drept 
tovarăş pe bărbatul, pe care il iubeşte ca pe 
al el ocrotitor şi povăţnitor şi de care ee 
alipeşte ca slaba ederă de stejarul ce stă în
dărătnic in mijlocul viforelor; căsătoria dă 
nevristnicnlni copil on tată iubit şi o mnmă 
iubită care '1 cresc la căldara întăritoare 
a vieţii casnice şi cn abnegaţinne părin
tească poartă grijă de trebninţele Ini trupe
şti şi sufleteşti. Atăt de măreţ fiind scopul 
căsătoriei, cel intraţi in căsătorie, spre a-1 
putea njuuge, trebue e& păstreze cu o sfin
ţenie iubirea ce o afi unul pentrn alta! 
in inimele lor, să fie nestrămutaţi in cre
dinţă, indelnng răbdători şi neabătuţi dela 
iuorederea, ce trebue eă aibă unul intr’al- 
tn l : să păstreze această iubire, căci ea e 
temelia şi soarele plin de căldură al vieţii 
casnice: asemenea pietril de marmoră eă 
le fie neclintită credinţa, de care eă ee 
frăngă orl-ce săgeata de bănuială ori căr- 
tire, iară încrederea intre dânşii eă fie atăt 
de nealterabilă, incăt nici o nevoie a vieţii 
eă nn o poată sgndni. Şi pentrn-oa să-şi 
poată împlini această legătură, ăl rog pe 
Dnmnezefi să Ie trimiţă ajutorul săfi, 
să-’i sprijin on mila sa, să-i întărească 
prin harul său, să-I povăţuiască prin în 
ţelepciunea sa, oa ast-fel, împlinind che
marea lor, căsătoria să la fie ferioita, plină

de mnlţnmirl, de bacuri! şi bine-cuvăntată 
de Tatăl ceresc, — ceea ce le dorts: din 
toată inima.

B IB L 1 0 6 Ü A F IE _____
A eşit de sub tipar, in editura 

libr&riel E. Graeve şi Oomp., calea 
Victoriei No. 40, şi se află de vftn- 
zare la toate libr&riile interesanta 
scriere a lui Paul Grim:
Misterele din palatul Ţarilor* »

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

A eşit de sub tipar :
Arta. Timpul Resbeliiluî. in 

S;hiţe Pentru Schiţe de Frédéric 
Damé', 1 broşură 8° de 36 pagine. 
Preţul 1 leü.

A eşit de sub tipar şi Be află de vânzare 
la toate librăriile din Bucureşti : 

Coaslderaţlun! asupra paneumatice! 
copil de C. tí. Nica, dr. in med. şi 
chirurg. Broşură in 55 pagine. Bucureşti. 
1878 tipogr. Thial k  Weiss.

Preţul un leu noii.

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

Scrisori ale Iul Eliade Rădulescu către 
Costachi Negrozzi; Lăpuşoeanu-Voiă, tra
gedie in cinci acte de S, Bednăreecn, ur
mare; Epoca Fanarioţilor, documente is- 
ori-ce adunate de Endoxie Harmnzichi, I 
Slavici; Don Padd, poem de A. Nmm;  
30 august 1877, poeeie de O. Bengescn; 
Po t  şi Epicnriani; Despărţire, poesii de 
Tb. Şerbăneecn ; Bibliegrafiie ; Corespon
denţă.

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

Text: Maria, şcene din viaţa con* 
jugală, de Iosif Popescu. — Esilatul, 
reverie, de D. Bolintineanu. — A f
ganistanul şi Emirul. — Mitologii 
Daco-romani: Solomonarii, de S. FI. 
Marian. — Suferinţa, poesiă, de N. 
Baboe&nu. — La ce sunt bune plan
tele in casi, de **  — In biserică.,.. 
Mii de visuri.... poesii de A. Bâr- 
seanu. — Crucea comemorativi „ E li- 
sa beta“, — Memoriile unul slomach. 
— Varietăţi: Statistică, M »dă. No
tiţe economice, Cugetări, Bibliografi-* 1.

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

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

NB. Această carte este de reco- 
mandăt şi familielor.

Irimia Oircă. — Gramatica lim
bii Romă ne.

C. S. Stoicescu şi D. St. Căli- 
nescu, profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofie, Manual de sintaxa ,ro 
mină, pentru şcoalele secundare e- 
diţiunea a doua.

Dr. Barbu Constantinescu. —
Limba şi literatura ţiganilor din Ro- 
minia.

A ieşit de sub tipar şi sa găseşte 
la librării pe preţ de leû 1.50 b.

.Soli* şi »Uaben* saù Cestiu- 
nea Ovreilor in Romftnia, Studia 
politic şi social de Ion Slavici.

Pentru completarea volumului I a 
acestei Anatomii, mal mijlocind in* 
tărziere cn publicaţinnea intrege- 
Miologil, s’a crezut avantagios, mal 
cu seamă pentru studenţii, in medi
cină, a se pune la dispoziţiunea pu
blicului partea din acest volum pu
blicată pănă acum, şi care conţine 
Osteología, Arthrologia şi parte din 
Miologie. Va fi lesne in armă ace
lor cari işl vor fi procurat această 
mare parte din volumul I, a şi-)A 
completa pria restul Miologie!, inda- 
tă-ce va lna sfârşit publicaţiunea el.

Preţul volumului intreg va fi de 
6 lei, iar a părţel pănă astăzi pu
blicate 3 lei.



T I M P U L

Am aflvt tntr’un mod siîtir ca multe per- 
«one bolnave de gutuniurl. broncbite sili 
nlithisia. voind sft cumpere hi unele far
macii capsule de gudron. li s’all vândut 
capsule cari nu eşisQ din laboratoriul nos- 
*ru. Ne credem datori a aduce aminte bol
navilor ca tdte speciele de gudron sunt 
departe de a avea aceaal composiţiune şi 
că prin urmare, efectul lor nu pdte fi acelaşi.

Nevoind ademenea o responsabilitate care 
nn ne incumbi, deci ar Ara că nu putem ga
ranta qualitatea. şi, prin urmare, eficaci
tatea decât adevăratelor capsule Guy d eu 
W'dron. cari pdrtă pe etiqueta flaconului 
semnătura mistrii imprimată In trei culori: 
Gt'y 't pharmaeian, la Par-'s.

Capsulele Guvot se găsesc in România 
la mal tdte farmaciele.

Sub forma de granule bine dosate, 
F e r r u l  combinat cu Diastasa germi- 

naţiunea seminţelor de Cresson, este 
cel mai actif si mai uşor dintre Fer- 
r u g in o s e  pentru femeile si copii de
licaţi. Fara gust ncci constipaliune.
In contra anemiei, şaradei sânge

lui, chlorosei, etc.
Paris, strada Drouot, 22 

Si Pil’1

Depoait in Bucuresc) la u -m i uveass, Bissddrfer 
Bruss, Schmettau, DimhovicI, Zttrner

I N J E C i l U N E  G R IM A U L T  & C  
C U

M A T I C O
GRIMAULT et O ,  pharmaciştl

8 , RUE VIVIENNE, PARIS

Exclusivmente preparaţii cu foiile M a tic o u lu i  
din Peruvia, acéstá injecliune. şi aù ciiştigatu in 
puţinii anni u& rcputaţiune universally. Ea cura- 
riseşce in puiinù timpü sculamentele celle mai 
rebelle.

Deposita in principalele PhsrmsciX 
i i i  n  n ï i i  iTTi m i n  m u  i m m u n  n n m  m i T r i  n  i n u rn »  11111111» i fîT c

A S T H M E  J

C I G A R E T T E  I N D I E N N E
CU CANNABIS — INDICA

D e  G P  'M A U L T  & Cf*, p h a r m a c i ş t i  l a  P a r i s

Este d'ajjunsfl d's aspira fumulil CiirarelelorO eu Cannabis indica, penlru a fare so dis 
pare aslhmuia cold mat violent®, luasca nervAssS, lifliifcal», ttingrven -écri, 

nevralgiile faciale, Insomnia }i pentru comlmUerca phlhişfel largngea, ţi Ina Ir uiTecJlunile 
cAUorO rcspi-nlAre. — Fie care cigaretli pórlá semnătura GRIMAULT & C'*.

Uei>ositü in principalele Ph&rmacii.

A eşit de sub tipar:

P B  A H S T Ü T - i  1 8 7 9  
c u  o  m u l ţ i m e  d e  i l u s t r a ţ i i

PREŢUL BO BANI
De vântjare la Tipografia Thiel & TVeiss şi la toţi debi- 

tanţi de (jiare atât în capitală cât şi în töte districtele.

MERSUL TRENURILOR
PE LINIA

B U C U R E S C l  - G I U R G I U  ( S m â r d a )
Valabil  de  la  ‘î  octoSSS“n,b 1 8 7 8  pa n a  la  n o i dispositti

BICURESCI-GIURGIÜ G ll’KGIU-BUCURESCI

Bucurescî . . Plecare
J i la v a .........................
SinteştI (Halta) . .
Y ld ra ..........................
Grădişte (Halta) . .
ri_ . . .  SosireComalia

Băncsa . 
Frăţeşti
GiurgiA
Nniărdu

9 15 
. 9 27 
. 9 33 
. 9 43 
. 9 62 
1« 01 

. PI care 10 11 
. . . .  10 39 
. . .  10 58

. Sosire 11 15 

. Plecare 11 25 
. Sosirn 11 35 

Amia(lă-(li

Tr. No. I Tr. No. 3 
Diminăţa Sera

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

Sntârda
Giurgiil

Tr. No. 2 Tr. No. 4 
Dup-améÿl

L E G  A  
A. CU LINIA DE NORD.

I. Trenul No. 4: Cn trenul accele
rat No. 1, la ora 8 ţi 15 minute, séra 
la Brăila-Galntz, Roman, Jassy-Sucévn, 
Vien», Berlin, Paria, Pttersburg.

II . Trenul No. 1: Cn trennl accele
rat No. 2, cure aosesce din Visnn, Lem- 
berg, Sncéva, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 ţi 30 minute dimineţii.

I I I .  Trenul No. 3: Cu trennl No. 6 
de călători caro rob r e din Galaţi ţi 
Brăila la ora 4 şi 30 minute, după 
i méiJS-iJi.

. Plecare 4 37

. Sosire Diminâţa 4 45 

. Plecare 9 05 4 55
F r ă ţe ş t i ...................... 9 16 5 06
B ă n e s a .....................  9 39 5 29
Comana * * J ° sire |¡¡ J J  J  »3■ . Plecare 10 13 6 03
Grădişte (Halta) . 10 18 6 08
V id ra .......................... 10 31 6 21
Sinteşti (Halta) . . 10 39 6 29
Jilava . . . . . .  10 48 6 39
B u c u ra se ! ..................  11 05 6 55

Dimlnéja Séra

T E R I
B CU VAPOARE DANUBIENE la GIURGIU

Cu Vapóre de poală la  Giurgiu.

1) Sosind la GinrgiQ din sus: Luni, 
Miercuri şi Vineri, cn Trennl No. 4.

2) Plecând de la GinrgiQ în jos Lnni, 
Meircnrî şi Vineri cn Trennl No. 1.

3) Ple< ând de la GinrgiQ în sor : Marţi. 
Vin.rl şi Duminică cu Trenul No. 1.

4) Soaind la GinrgiQ din jo i Marţi, 
Vineri şi Duminecă ou Trennl No. 4.

N B, La gara Filară se vând bilete 
pentru vapóre, penlru tóte staţiunile în sus 
până la Viena şi în jos până la Chilia

CETITO R II d i  JU R N A L E F R A N C E S E

G E R M A N E
SCUT PBIRTB'ACftSTA TKSCIINTIATI CA CASK6C IN TOT MOMIRTUL LA

KOSCUL DIN BULEVARD, DE LINGĂ FOTOGRAFIA
principalele jurnale francesQ şi germane ca aprdpe acelaşi preţ ca care se vând la locul lor 

Jurnalele acestea sun t:

I
I

l

JORNALE FRANCESE
1. La France ................................20 bani
2. Le N o r d ................................... 28 *>anl
3. Le G a u lo is............................... 25 bani
4. L’Univer.........................................  bani
6. Le  ....................  "•"*
6. Le Republique française . . . »•"!

JüRNALE GERMANE
1. Deutshe Z e it u n g ..................... 25 banl

2. Oie P re sse ....................... ...  , 25 banl
3. Tribüne din B e r l i n .................. 20 banl
4. Neun Freie P re s s e ..................80 banl
5. Kölnische Zeitung ................. 25 banl
6. Der O s te n ......................   20 banl

A eşit de sub presă:

CURS DE S.TENOGRAPHIE
elaborat de

DIMITRIE 1). PĂUN 
S t e n o g r a p h  al  Camere i  

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

Preţul 2 lei 50 ban?.

16,600 RECOMPENSA NAŢIONALA 16,600
Fr.

ELIXIR VINOS

In  librăria Socec & Comp.
spre vôPfjare :

R a d u  B u z e s c u
s&fi

HAN TĂTARUL
Un volum în 8°, p re ţu l 2 le i noi.

Qoina larochk este un Elixir trfnoi conţinând 
prlnclpiele celor 3 specii de quinqulna.

De ua amaraciune plăcute el este cu mult superior 
vinurilor seu siropurilor de quinqulna şi lucrează ca 
ăperitif, tonic, sau febrifug, In oontra afecţiunilor 
stomachului, a slăbiciunilor, a snsmiei şi a frigu
rilor invschite, tio.

—  FER RUGI NOS
milablla, Quina Lsrocha devine unul din re - »nsii. j 
tuanti cei mai effîcaci in oontra sărăciei sângelui ş| 1 
s decolorstiunei lui,ă chlorosei, ălymphătismului, 1 
aleuztei. a convalescentelor prea lungi; el escit aşi I 
favoriseazo digesliunea, etc.

P A R I S ,  9 9 , S tra d a  D r o u o t, al la  p h araeaelatl.

Deposite la Bacuresila D-nií Ovesan, Rissdörfer, Zürner, Bruss, Schrnetao, DimborioJ

Bibliotheca poporului român 
C O L E C T IT T J S U

de

HOTELUL OTETELE
P O E S I I  V E C H I 1

Volumul I , Conţine 216 feţe.

B A N I  50 E X E M P L A R I U L  
De vônjare la tóte Librăriele din ţ0râ.

MAI MULTE MII DE 
S A C I

sunt de vêntjare. A se adresa la Tip. 
Thiel & Weiss, Palatul „Dacia.* I

CUSOTÀRESE
se caută. A se adresa la administraţia 

acestui jurnal.

NOUA INVENŢIUNE

PÁRF0MER1E B l  BR01ENE
ÈD. PINAUD

S ăp u n .......................................... de IXORA
Esseuţti pentru batiste . . .  de IXORA
Apa de to ile tta .............. ... . de IXORA
P o m o d ă...................................... de IXORA
O lio ...................................  de IXORA
Praf de o r e s .............................. de IXORA
Cosmetic .................................de IXORA
37, Boulevard de Strasbourg, 37, 
Singurul Deposit allô Asposinl Mignot.

11 

J
Calea Victoriei No. 27.

Aduc la cunoscinţa onor. public că acest Hotel care este situat | J  
centrul Capitalei, alături cn Teatrul Naţional şi în apropriere de Tribunii 
şi Minister, fiind

Aranjai iii non co cea nai nare eleptia si co premia cal g
pata ie r'

îl pun la ilisposiţiunea onorabililor voyajori cu Începerea de la 20 D<| 
cembrie a. c. In acest Hotel so găsesc odăi de la fr. 1.50 bani I 
sus precum şi apartamente cu <jiua şi cu luna.

Tot-d’o-dată f tc cunscut, că pentru înlesnirea onorabililor voyajorn 
aranjt'4 ln curtea acestui Hotel un Restaurant şi Caffeuea, care laj 
deschidere voiţi anuncia separat.

Acest Restaurant care este aranjat cu t<5te objectele necesare, 
ale bucătăriei, este de Închiriat. InformatiunI Hotel Oteteleşanu No. 2H 

Iu asceptarea numordselor visite semnez
cu t6tă stima

I .  F  U  C  H  8 ,  Hotelieri

Prem iul Abonaţilor
ANUALI AI

3 3

9 T

Acel care cunosc Hapu
rile purgative ale doctornlnl 
întrebuinţa îndată ce vor a- 
vea trebuinţă de curăţenie. 
Ele nn produc desgust nici 

slăbiciune, căci, în contra celor-alte cu
răţenii, acesta nn locrlză bine de cât când 
este luată cu alimente bune şi băuturi în- 
tărit6re, precum: vin, cafea, ceai. Fie-care 
’şi alege ora şi preotul când 'I convine 
mal bine să Îs ia, în conformitate cu ocn- 
paţiunile sale. Ostenela pnrgaţiunel fiind pe 
deplin anulată prin ef ictnl unei hrane bune, 
ea se p6te repeţi pe cât va fi de trebuinţă.

Cutii de 5 ţi 2 fr. 50 b. la Paris la doc
torul Dehaut şi la t6te farmacopeele. Să se 
ceră ca fie-care cutie cărticica de 72 pagine, 
care conţine instrneţiile în t6te limbele. Să 
Be ceră şi manualul în limba franceaă doc
torului Dehaut, volumul de 400 pagine.

Deposit in BucnrescI la Domnii I. W. 
Zurrner, Ovessa, Schmettau, Bruss, Rissdor- 
f«r şi Dimbovicl.

Administraţia $iarulul „Resboiul“
va da de anul nou un frumos tablou fotografic:

„C U  S T E G U L  Î N A I N T E ! ]
episod din asalturile Românilor de la Plevna, un axiM 
v6rat cap-d’operă al talentosulul artist Dembinzchi. Tal 

(bloul este lucrat în atelierul tjiaruluî Resboiul. Mărimea 
lui este de 22 centimetrii lărgime şi 36 cent înălţimeJ

A L M A N A H
AMERICAN

sistem noii

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

Librăria Socec & Comp.

Lecţiuni de Dans
Sub-semuatul are onóre a se recomanda 

Oonr. Public că dă lecţiuni în case parti
culare, precum şi la Domioiliul meQ Hotel 
Fieschi, camera No. 39, cu o metodă fórte 
lesniciósñ. Se primesc deosebit persóne.

M. C. Sehaniagyy 
Profesor de dans.

o pereche 
case cu 

locul lor, 
situate în 

Strada
Romană No. 63 bis, Suburbia Precupeţi- 
NoI. Doritorii de ale cumpăra se pot adresa 
la proprietarul lor ce locuesce întrânsele.

n n  U ft renumită esenţă japoneză, cars 
r U ”flU  vindică îndată orî-ce durere de 
cap se găsesce la farmacia d-luî F. Brus 
YÎs-â-vis de biserica Sărindar.

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

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

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

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

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

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

i*A A «A l

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION
C .  A  »  A .  M

à Paris. 2 Carrefour de la Croix Rouge. 2-
Il se charge de tontes les commissions commerciales et d’achat des marcha ; ■  

pase8 anx prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en France W 
accompagne les voyageurs à visiter l’expoeition et les curiosités de Paris. Oa H 
dirle français, allemand, russe et polonais. R

f:X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 7 t

X F R A H Z  G t Î I T T H E K  x |
X  à la VILLE DE BBUXELE8
w  Podul Mogoş6ieI No. ÎS via - A - vis de Consulatul Rasseee y ţ
JÇ  Recomandă magazinul seS asortat tn tot-d’a-una férte bine on rufâriA de bărbaţi fi de K |K  dame, galere, manchote, batiste de lino, olandă fi m&tMi, ciorapi pentru b&rbatl yi dame,

flanele fine (crêpe de santé) oamiséne, groyette, broderie dantele, cravate de bărbaţi yi f l  | 
fe nr ’ •. oele mal nol forme şi oulorl, ambrele de sére yi de pléie etc. etc. Atrăgând tot J ţ  I 
de-o-dat& atenţiunea onor. Clientele oA din oaasa orisel am redus férte malt preţurile.

vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^l
Tipografia Thiel & Weiss, Palatul, .Dacia*.


