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I SBo SO litera petit, pagina IV, S0 bani 
[isa III, 80 bani, pe pag. II, S lei nel

Reclame S lei noi linia.

număr tn capitală 10 bani.
ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRU.

B i u r o u l  R e d a c ţ i e i  ş i  A d m i n i s t r a ţ i e !  : P a l a t u l  *I3aoia».

A i s r x j i s r a i x j p t x »
Be priimeec ln itrSinatate: La D-nil Jlaaten- 
stein dt Vogler ln Vienna, WalSschgasse loO, 
A. Oppelik ln Vienna, 8tubenbaetei l j  Rudel/ 
Moue in Vienna, 8eilenUtte 2 : Philipp 
U b  in Vienna, Eichenbachgaue l l : L. J.ang 
t# Comp. tn Peyta, Uavat-LalfUe & Comp. 
ln Parie, O. Adam 1, Carrefour de la Croiz- 
Rouge 2, Paris; Oraintt Comp. Rue Dronot 2 Pa* 
ris; A'uy. Afteouii, 139—140, Kleet Street London

Soriiorl nefraneate nu se primeio.

Artioolele nepnblioate se vor arde.

Un numör In Diatriote 15 banl.

Mal de BacareSOl, 28 decembre.
•bU! Rurale lOOili 100

Domeninlo . . . . 102*1« i 02' h
'ro| , funciar rural . . 92 >]« 92

urban • • 84 — #
mi 1 municipal al Capii. «9'lz —
ibE Pensii................... 182 —

D a c ia ................... 200 —
România . . > < , * 88 —

im) municipal ca premii 24*b
Română............... 6S3]* —
3 luni...................  99 70 -

.............................  25 15 —

lei 1226|g

Cursul de Vie un, 8 ianuarie 
Renta ungară tn aur . . . .  84 60 
Bonuri ie tesaur ung , I emil. 116 50 

,  ,  ,  II * 74 -
Împrumutul amtr, In hârtie . 62 15 

» .  > argint. 68 80
Renta austriacă In aur . . .  74 —
Loee din 1866............................. 116 60
Acţiunile bănoet naţionale . 789 —

.  .  auitr. de cred it. 224 60
s „ ungare ,  216 6o

Argint . . . . . . . . . . .  — —
Ducatul . . . . . . . . . .  5 52
Napoleonul..............................   9 32I|J
100 m&rol germane................  57 55

Cursul de Berlin, 8 ianuarie 
Acţiunile O&ilor ferate române. 82 70 
Obligaţiunile române 6»/e . . 88 90 
Priorităţile 0. fer. rom. &>/« 85 50 
împrumutul Oppenheim . . . 103 90
Napoleonul...........................  16 16

I Viena, termen lung • • • • • — — 
Parii » icurt . . . .  80 95

Calendarul filei 
Vineri, 26 Decembre.
Patronal s ile i: 14,000 prunci ucişi. 
Rthăritul soarelui: 7 ore 24 min. 
Apuiul soarelui: 4 ore 36 min. 
Paiele Ionel: Oltim-quart.

PLBOA HEA rPlBlsrCTRXXjOR
Bueurescl -  Suceava

Bueurescl. . . 10. — Suceava . . . .
Ploescl . . . . 12.00 Roman..............
Brăila . . . . 5.45 ( 7.15 4 T ecu ci..............
Tecuci a . . . . 11. 0 4 Brăila................
Roman . . . . 4.45 4 Ploescl...............
Suceava,soiire .12.03 g 9.55 n Bueurescl sosire

Bscuresc—Verclorova 
Buoureicl . . . . . .  7.40
Piteşti . . . . . . .  10.13
Slatina . . . . . . .  12.31
Oraiova . . . .  • . . 2.20
Vêroiorova, sosire . . 6. — n

Suoenra—  uncu resol 
6.11 d 6.46 d 
8.45 4 12.80 d 

12.80 n 6.10 4 
.08 n 8.10 n 8.58 < 
12 d 2.46 <
10 4 4.80 i

VercloroTU—Bueurescl

. . . 9.16 d 6.05 4 
. . . 11.35 4 7.06 u

Verciorova..............11.26 ll
Craiova.................. . 8.—
Slatina. . . . . . . . .  4.45
Piteşti....................... 7.08
Buoureicl, soiire , .  . . 9.20 |

6.—  i
6.80 i
9.30 i 
1.08 < 
5.20 i

Bueurescl—Giurgiu 
Bueurescl. , .
Giurgiu, sosire

Giurgiu—Bueurescl
Giurgiu............................. 9.05 d 4.55 f
Bueurescl, sosire . . . .  11.06 4 6 65 n

Galaţi—Barbeţi
G alaţi..................1.20 n 826 d 7.30 n
Bărboşi, sosire . . 1.65 n 9.— 4 8.06 n

Bar boţi—Galaţi
Bărboşi................2.55 n 6.25 n 7.26n
Galaţi, sosire . , .  3.30 n 7— n. 8.—a

I - n i l  a b o n a ţ i  a  C A ro r  a b o n a -  contele de Meanx ; intre cel aleşi d. Four
111 il e e s p ir f t  l a  f i n e l e  a n u l u i ,  nier, ambasador Ia Constantinopol şi d.
hi] :  r u g a ţ i  a  r e i n o i  d e  t i m p i i -  de Remnsat.
Pi a b o n a m e n t e l e  d - l o r  s p r e  a  j Serviciul da la 5 ianuarie 8 ore seara.
I i  s u f e r i  o  Î n t r e r u p e r e  in  t r i 
a t 3 r e a  d i a r u l u i .

DE PENI TELEGRAFICE*
A L E  » T I M P U L U I *
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(Agenţia Havat)
Irvieiul dala 4 Ianuarie 4 ore seara.

Copenhaga. 4 ianuarie. 
Iţgerile pentru nonl Folkething s’afi 

ierjjmat. S’au ales 36 membri din dreapta, 
■dieall, 28 moderaţi şi 3 nedecişl; ati 

VmilouS balotage.
(5 ianuarie 9* ore dimin.)

Calcuta, 4 ianuarie.

îaport oficial spnne că o adunare 
Qt|nită la Cabnl, in 10 decembrie a 

t să invoace protecţia rnsă. 
mb-Hau, liberat la 10 decembrie din 

ire ţi la oare ’ 1 condamnase tatăl săB, a 
eă urmeze aceeaşi conduită ca Şir- 

Lli â a părăsit Gabnlul la 13.
I scrisoare din Afganistan zice cu E m i

lul tT-A\i a’ a dus la Petersburg.
Berlin, 4 ianuarie.

( asiliernl justiţiei d. W olfeld, a primit 
societatea căilor ferate romăne in - 

lăr sarea d’a veni la Bucureşti pentru 
'eg nrea cătorva ceştii in snspenso.

Paris, 4 ianuarie.

1 arta a consiliat pe BeinI din Tunis 
n satisfacere Franţei.

Madrid, 4 ianuarie.
noassi, cel care a tras cn pistolul in 

reg ş Spaniei, a indurat pedeapsa morţii 
toi oiineaţă.

Lisabona, 4 ianuarie,
1 rlamentnl portnges s’a deschis eri.

Compcnbaga, 4 ianuarie, 
r.ultatnl alegerilor pentrn parlameu- 

l ii nes este favorabil guvernului.
Pesta, 4 ianuarie.

tfioitnl bugetnlnl pentrn 1879 se ine 
.¡,800,000 fiorini.

Z Viena, 4 ianuarie.
I irul >Die Presse* spune că d. Corti 

eet Însărcinat d’a se înţelege cn corniţele 
An »88y in privinţa stărcl din Bumelia 
şi bania şi despre ocuparea Novi-baza- 
rnl

Italia sa tem eă Austria va fi silită 
oprinde şi Salonicul in cercul acţin- 
ale, ceea ce ar avea urmăriri supă

ră tire pentrn comerţul şi căile ferate 
tapne.

Corti este însărcinat a face delaraţil 
ritoare in privinţa Albaniei.

Pesta, 4 ianuarie.
Pechv, ministrul lucrărilor publioe, 

a’aţrua la Viena, pentrn a se înţelege cu 
âlăceanu in privinţa imbncărel liniilor 

Tel a romănu-ungare. D. Bălăceanu este 
izat de guvernul şefi a începe această 

re.
viciul de la 5 Ianuarie 7 ‘ /o ore seara. 

Paris, 5 ianuarie, (8 ore 50 min. s.).
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Roma, 5 ianuarie.
Negoţierile pentrn reînfiinţarea pe lăngă 

Vatican a nnnl însărcinat cn afaceri al 
Roşiei cn titln oficios, n’aB iebntit de fel. 
Prinţul Urnsof n’a isbotit in această mi
sie, pentrn că Vaticanul şi cabinetul din 
Petersbnrg nn e’ afi in voit asnpra cător-va 
punte importante.

Roma, 5 ianuarie.
»Observatore* deaminte sgomotnl că e’ar 

fi trămis o cironlară către episcopi pentrn 
a permite catolicilor să participe la ale
geri.

8erviciul de la 6 ianuarie 9 ore 80 min. dim.
Paris, 6 ianuarie.

Nonl Senat va coprinde 119 conserva
tori yi 176 republicani din cari 64 s’aii 
ales azi; majoritatea republicană va fi dar 
de vre o 57.

Tunis, 6 ianuarie.
Consulul general al Franţei a primit 

prin telegraf de la d-n. Wadington, in- 
atrncţil pentrn a cere gnvernnlnî tunisian 
satisfacţiile necesare in privinţa inciden- 
tnlnl Saney.

* Serviciul de la 6 ianuarie 8 ore seara.
Paris, 6 ianuarie*

In nrma alegerilor senatoriale nn va fi 
schimbare in cabinet; poate insă eă fie 
schimbare in funcţionari.

Cetinle, 5 ianuarie.
Muntenegrenii vor ataca Podgoriţa dacă 

comisarii tnrol, însărcinaţi ca regalarea 
cestiilor despre noa delimitare, nn vor 
iebnti.

Londra, 6 ianuarie.
»Morning Post* reproduce sgomotnl că 

prinţul Dondnkof ar fi numit miniatrn de 
interne in Rusia.

Englezii ennt trei zile aproape de Can- 
dahar.

Pesta, 6 ianuarie.
Ministrnl finanţelor a preeintat camerei 

deputaţilor budgetul pentrn anal 1879.
Cheltaelile se arcă la 246 milioane fi

orini, veniturile la 224 milioane. Deficitnl 
va fi dar de 22 milioane.

Oonstantinopole, 6 ianuarie.
Snleiman-Paga a fost condamnat la nn 

esil pe toată viaţa gi le degradarea mili
tară.

Rusia nn va deşerta Rnmelia înainte 
de a ee regala afacerea cedărel Podgoriţel.

Comisia» tarei aii pleeat la Mnntenegrn.
Serviciul de la 7 Ianuarie 12 ore.

Paris, 6 Ianuarie.
Tata resoltatnl complet al alegerilor se

natoriale de la 5 Ianuarie.
Cel 15 conservator! aleşi ennt:
Din Lacave. Leplagne şi Bathie, sena

tori aleşi la Qere.
DD. Clement şi de Bandry, senatori 

alegi in Indre.
DD. de Ravignan şi de Gavardie, se

natori aleşi in Londes.
DD. de Larentie, general Eepwant gi 

la Vignoris senatori aleşi in Loire-infdrienre.
DD. general d’Andigne şi baronul Le 

Gnay senatori aleşi in Marne-et-Loire.
DD. de Kerdrel gi de la Monnoraye se-

re 58 alegeri, ale căror rezultate sânt natori alegi pentrn a inlocni pe d. Kérdec 
ente, republicanii a fi căştigst 33 de in Morhiban ; d. Iialgan in Vendée ptn- 

scfja0* ! trn a inlocni pe d. Vandier, decedat,
re conservatorii nealeşl sont: m are-! Candidaţii republicani alegi sunt: 

Canrobert, d. Depeyre, marchizul . DD. Comasenre, Griffe gi Gaston Bazille
ă’ l »anilles, d. M. de Montgolfier, Dutreil

«leaste!, B hic, general ni Ponrce
in Hérault —  inlocnind pe DD. de Pagezy, 
Rodez-Bénavent gi Bonafons.

DD. Roger-Marvaiee, Jonin |i Labattard 
alegi in Ile-et-Vilaine inlocnind pedd. Gri- 
vart, generalul Loisel gi Kargarian (re
posât).

DD. Gninot yi Fonrier io Indre et Loire, 
inlocnind pe dd. Honssart şi marchiz da 
Qainemont.

DD. Eynard-Davernay, Michel Ladichère 
senatori, şi Ronja inloonind pe d, Brillier 
in Isdre;

DD. Tanieier ei Thurel senatori aleşi in 
Jnra.

—  D-nil Bozerian eşit gi d. Dnffay, 
inlocnind pe generalul RifFault in Loire- 
et-Cher.

DD. Arbel de Plaesien senator egit; a- 
pol Chavaesien gi Cherpin, inlocoind pe dd. 
de Meanx şi de Montgolfien in Loire.

DD. Ed. de LafFayette senatori eşiţ şi Vis- 
eaguet, inlocnind pe d. Jacotin in Hante- 
Loire.

DD. Damernil, senator eşit, şi Robert 
de Massy, inloonind pe d. Iohan in Loiret.

DD. Roqaee şi Delord inlocnind pe dd. 
mareşal Canrobert şi Depeyre in Lot.

DD. Fays gi Pons, inloonind pe dd. Bas
tard gi Nouvel in Lot-Garonne.

DD. Doctor Roussel şi de Rozidres înlo
cuind pe dd. Colombet şi Chambrnn in Lo
zère.

DD. Lenoël, Ladiche şi Dufresne inlo
cnind pe dd. conte Dara, de St. Germain 
şi d’Auxais ;

D-nil Danplinot, senator eşit, şi Leblond 
inlocnind pe generalul Boissonet in Marne;

D-nii general Pélissier şi Robert Dehant 
senatori eşiţl in Haute-Marne.

D-nil Dubois-Presnay, senator eşit, gi 
Denia inlocnind pe Bernand Dutreil in 
Mayenne.

D-nil Bernand gi Varroy, senatori egiţl 
in Menithe et Moselle.

D-nil Camparan, Hébrard gi de Remnsat 
egiţl in Hante-Garonne inloonind pe dd. 
Saoaze, general Ponrcet gi B>l-Castel;

DD. Dupony, de Lnr Salnces, Issartier 
şi Catien in Gironde inlocnind pe dd. Ha
bert Delisle, Pellepport- Barète, Béhic şi 
Raoai Duvftl tatăl.

DD. Vivenot şi Honnoré inloonind pe 
dd. Salmon şi Bompard in Meoee ;

DD. Maseé gi Tenaille-Saligny, inia 
onind pe generalul d’Espenilies gi pe con 
tele de Bonillé ia Nievre.

DD. general Faidherbe, Maseiet dn Biest 
Meslin, Dutilleul gi Casimir Fournier in 
locnind pe dd. Maarioe, Brame, Mailliet, 
d'Heepel şi Staplande in Nord.

DD. D’Ânlao, senator eşit, Cnvinot g 
Celestin Lagache inlocnind pe dd. Mal 
herbe gi Anbrelicqne in Oise.

Dd. Lnoet, senator eşit la Constantina
D. Laborde inlocnind pe d. Arnaud (re* 

posât) in Ariège.
D. Bârne, inlocnind pe d. Esquiros (re

posât) in Bouches da Rhône.
D. Caztgne inloonind pe d. Bonnefois- 

Libons (reposât) in Gard.
D. Gnyot-Lavaline, inlocnind pe d. Mège 

(reposât) in Pny-le-Dôme.
DD. Demôle şi Mathey in Saône et Loire, 

inlocnind pe dd. Charles Roland şi Peruette 
(răposat)

Nn se cnnoaşte âncă resuitatul alegeri
lor din insulele Martinica.

7 ianuarie 4 ore seara.

Roma, 7 ianuarie.

DD. Coppino ministru al inetrnoţiel pu
blice, Mezzanotti, ministru al lncrărilor 
publice gi Tsjani, ministru al justiţiei aB 
fost realegl cn marc majoritate

Calcuria, 6 ianuarie.
Trapele afgane aB încercat a călca te

ritorial Indiei prin mal malte locnri; En- 
glejil întăresc punctele ameninţate.

Iaonb-Hsn a refuzat de-a incepe nego- 
ciărl pentru a trata pacea.

Londra, 7 ianuarie.
»Standard* zice, că armatele roşeşti vor 

inoepa a deşerta Balgaria şi Romelia la 
1 april viitor.

Paris, 7 Ianuarie.
Beiol de Tnnie, roind a dovedi senti

mentele sale de amiciţie pentrn Franţa, 
va trimite la Paris pe generala! Moha- 
med-Bseconche directorul ministerului a- 
facerilor străine, cn misiunea de-a aranja 
diferenţa irită in cazai ooncesianil d-lnl 
de Saney.

8 ianuarie 9 ore dimineaţa,
Paris, 7 ianuarie.

Neconsiderăndn-se păsurile beinlnlnl ca 
o satisfacţie îndeajuns, Franţa a trimis 
guvernamentalul tanisian o notă comtni- 
natorie, oerănd executarea imediată a con
diţiilor enumerate in depeşa dela 3 curent.

Londra, 7 ianua ie.
Rnsîa desaprobé numirea In! Rnstim- 

paşa ca guvernator al Rameliel răsăritene, 
din canza actelor de asuprire, de cari Ru 
stem-paga e’ar fi făcnt vinovat, fiind gu
vernator al Livannlnl.

Paris, 7 ianuarie,
Ziarul ,1a Presse* îndatorează cn vio- 

ciune pe gavernnl franţei de-a recunoaşte 
independenţa Romăaiel, adacăndn-gi a- 
minte de devotamentul, pe care a dove- 
dit'o Romănia la 1870 ia privirea Franţei.

Viena, 7 ianuarie.
I se vesteşte foii »Politische Correspon- 

denz* din Scntarl in Albania : »Astăzi a 
avat loc o conferenţă intre Hnssein-paşa 
şi delegatul muntenegrean, in privirea lnă 
ril in posesione de cătră Muntenegrn a 
raşelor Podgoriţa, Spnz şi Zsblicl.

Constantinopol. 7 ianuarie.
Nn se ştie, ca negociaţinnile începute 

intre Turcia gi Rusia pentrn incheierea 
nnnl tractat particular să fi fost tnrbn 
rate prin pretinse deolaraţinni, pe cari 
le-ar fi făcnt Rnsia in privirea executării 
stipnlaţinnilor tractatului de Berlin, reia 
tive la Mnntenegrn.

Serviciul dc la 8 ianuarie 4 ore seara, 
(Constantinopol 8 ianuare 4ore seara,

Nrgociaţinnile pentrn incheierea nnnl 
tractat definitiv intre Rnsia gi Turcia con 
tinnă făr’a intimpina nici o greutate.

Toate poterile, afară de Rnsia, aB ade
rat oficial la nnroirea Ini Rnatem-paşa ca 
guvernator al Rameliel resăritene.

Poarta a recomandat beinlnl de Tunis 
de-a da satisfacere deplină reclâmaţionilor 
Franţei.

Plecarea la Parie a Ini Savfel-paşa nn 
e sigură.

Borna 8 ianuarie.
D. Rosctti, prezident al camerei deputa

ţilor din Romănia, e aşteptat aci pe măne. 
Misiunea d-lnl Rosetti e de-a declara gu
vernului italian, că Romănia a executat 
deja toate stipnlnţinnile tractatului de la 
Berlin şi oă, prin urmare, e in drept de 
a aştepta deplina recunoaştere a indepen
denţei sale.

Ziarul »Popolo Romano* zice, că dintre 
trei ofiţeri italieni, trimişi in Orient, pen
tru.a lna parte Ia lucrările comisiei de 
delimitare, d-nil Orero şi Tornaghi s'aB 
întors la Roma, lucrările comisiei fiind im-

piedicate de iarnă. Iar despre al treilea, 
locotenenta l-colonel Gola, nn a sosit nici 
o noutate de cănd a trecut prin Bncnreytl, 
ceea ce e’a intămplat pe la inceputnl lnî 
decembre.

Ministerial afacerilor străine a ordonat 
a face in privirea aceasta cele mal stăru
itoare cercetări, dar păn'acnma cercetările 
acestea aii remas fără resnltat.

Serviciul da la 9 ianuarie 9 ore dimineaţa, 
Roma 8 ¡anuare.

Principele Urnzov, înainte de-a părăsi 
Roma, a avnt o preechimaare de idei cn 
cardinalul Nina.

Se desminte ştirea, că consiliera! de stat 
Butenef are să vie să repreainte Rusia pe 
lăngă Sfiinţia Sa Papa. In privirea aceasta 
atărnă totul de la primirea ce vor afla-o 
la San-Petersbnrg propunerile cele din ar
mă ale Vaticanului.

Paris 8 ianuarie.
Viscole puternice de zăpadă ae semna

lează din central Franţei. In nrma aces
tor viscole sunt intrernpte comunicaţiile 
telegrafice intre Paria şi Marsilia.

Londra, 8 ianuarie.
Se asigură, că biBracraţia rusească ge 

opnne programei liberale bulgare.
împăratul Roşie! a ratificat măsnra, prin 

care li ee impune bulgarilor un eervicifi 
militar obligatoriii de 20— 30 de ani.

Calcula 8 ianuarie.
Pe-aiol e’a respăudit sgomotnl, că lacnb- 

Han, văzăndu-S9 in neputinţă de-a apăra 
Cabnlnl, se pregăteşte a nrma pe Emirat, 

Constantinopol, 8 ianuarie.
Se ziee că armata turcească e in pun

ctai de-a fi rednsă in proporţinnl mari.
Eyâmil-paga gi Ali-bel aB plecat la 

Scntarl in Albania pnrlănd instrucţiuni, 
oari îndatorează de-a invita pe mohame- 
tanii, ce nn vor să recunoască guvernul 
muntenegrean, să emigreze in Tnrcia.

BUCUREŞTI
Joui, (2 8  doc.) 9  Ianuarie.

Ştirile, sosite cu de prisos in zi
lele de sărbători sunt at&t de varii 
şi de multe, inc&t aû nevoie de 
oare-care coordonare, pentru a fi 
vêzute cu o singură ochire.

Un ziar italian, II Popolo Romano, 
aduce de ex. ştirea semnalată tele
grafic, c& locotenentul-colonel ita
lian, D. Gola, nnmit membru in co
misia de delimitare impreun& cn alţi 
doi ofiţeri, întorşi deja la Roma, tre
când prin Bucureşti, i s'ar fi pierdut 
urmele aici şi toate cercetările, ce 
'aû făcut cn stăruinţă din partea 

ministerialul afacerilor străine al 
Italiei pentru a’I da de urmă, aü 
rëmas pën’acuma fără nici un ré
sultat.

Ştirea e cu at&t mal uimitoare 
cn c&t acele cercetări se fac de cinci 
săptămâni deja, fără să fi résultat 

vr-o unul din organele noastre 
de publicitate. Signranţa, relativ 
destul de mare, de care se bucură 
bunuri şi persoane in Romănia, mal 
malt din cauza caracterului popula
rei, de c&t a privegherii poliţieneşti, 

un motiv mal mult de mirare şi
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face să, ne temem, ca locotenen
tul colonel s& na fi fost jertfa unui 
incident de natur& de-a rămâne ne* 
cunoscut.

D, C. A. Rosetti & sosit la Roma. 
Scopul călătoriei D-sale, dup& cum 
asiguraţi ziarele din Viena, este de-a 
declara la Roma, cumcâ evreii nu 
pot fi primiţi en masse in organis
mul statului român, ci absorbindu-se 
numai incet incet in corpul naţiei 
româneşti, din care cauză modifică
rile introduse in Codul civil inlâtu- 
rează piedecile de păn acuma, pre
cum abolirea articolului 7 va în
lătura piedeca constituţională; de şi 
înlăturarea acestor piedeci nu im
plică in sine darea de drepturi po
litice la toţi evreii, ci primirea lor 
pe rănd şi treptat prin mijlocul 
unor legi speciale, votate de cameră 
şi de senat, precum se urmează in 
privirea tuturor străinilor. In înţe
lesul acesta se vede că d. Rosetti e 
autorizat a declara la Roma, că Ro
mânia a executat deja toate stipu- 
laţiunile tractatului de la Berlin şi 
că e in drept de o aştepta prin ur
mare deplina recunoaştere a inde
pendenţei sale.

Tot in legătură cu călătoria d-lul 
C. A. Rosetti va fi stănd şi un ar
ticol de fond al ziarului parizian, 
,1a Presse*, care ni s’a semnalat 
asemenea telegrafic şi in care i se 
recomandă cu căldură guvernului 
francez de-a recunoaşte neatârnarea 
României, aducăndu’şl aminte de 
dovezile de devotament, pe care 
România le-a dat Franţei in timpul 
nenorocitului resboifi franco-german 
din anul 1870.

In ultimele alegeri senatoriale din 
Franţa, făcute la 5 Ianuarie, repu
blicanii aă invins, in căt senatul 
cel noii va cuprinde numai 119 con
servatori şi 176 de republicani, deci 
o majoritate republicană de 57 de 
voturi. 0 listă specială, care cu
prinde toate numele, precum şi care 
in locul cui a fost ales, arată că 
intre mulţimea de scaune vacante 
in Senat, conservatorii n’aa obţinut 
de căt cincisprezece.

Conflictul Franţei cu beiul de Tu
nis nu s'a aplanat ăncă. Această 
cestiune, relativă la o concesie de 
natură privată, ce se acordase d-lul 
de Sancy, ameninţa intr'un rând de- 
a turbura bunele relaţiunl intre 
Franţa şi Italia; căci in. primăvara 
anului acestuia ăncă, Italia propu
sese in Tunis incheierea unul tractat

FOILETONUL „TIM PU LU I“

PESTE CAP
de

E Ü S Æ X T - i E  Q A B O B I E A U

PARTEA. A DOA 
Generalul Delorge.

(armare.— Veri , Timpul* delà 22 decemvrie)
— Lovitura de stat va isbuti, ’ ţi spnl... 

Am aflat multe decănd nu te-am văzut... 
Am răsfoit prin hărtiele soţului meû. El 
prevedea de mult aceea ce s’a intămplat 
acum, şi de aceia voia mai bine să 'şl dea 
demisia decăt să vie la Paris. O espistolă 
nesfârşită, pe care am găsit’o in portofo
liul s8Q na mal mă lasă să mă indoesc. 
Din nefericire, nu ştiU cui era adresată. 
Iată ce scrie : > Amice fii cu băgare de 
seamă ; totul e gata pentru marea lovi
tură... Poate să isbucnea8că de seara sa ÎS 
mane; poate va isbucni chiar pe cănd 
şerifi. Nu perde deci nici o secundă. Stu
pidele divizii de oameni cinstiţi asigură 
isbănda crini d'ăntăifi om cu pumnul tare, 
care va enteza a pune măna pe putere.*

Orozavă era nimirea d-lnl Dncandray.
—  Şi crezi in uetes, d-nă?
—- Ca şi in Dumnezeii 1
__ Crezi oă inamicii generalului, omo

ri tor ii Ini poate, sunt in ajun d’a se a- 
căţa de cele mal multe puteri?...

- ,  Da!
— Şi tofu n  renunţi la planul... de răs- 

bunare ?

de alianţă ofensivă şi defensivă, prnl 
care statul african era să ajungă 
intr’un raport de semivasalitate cu 
regatul Italiei. Desele schimbări de 
de rainisterin la Roma, cari fac cn 
neputinţă urmarea unei consequent9 
linii de purtare, dar poate şi nedi- 
bâcia însărcinatului italian, aâ ză
dărnicit planul acesta, care avea să 
lărgească ăncă puterea Italiei in ma
rea mediteranâ. Nu ştim dacă Italia 
va fi renunţat la planul dea-şl a- 
nexa Tunisul in acest mod, dar con
flictul cel nou intre Franţa şi Tunis 
făcuse pe Italian să creazft, că Franţa 
urmăreşte pe socoteala el, ceea ce 
Italia urmărea in primăvara aceasta. 
Un ziar frances oficios a declarat 
insă, că guvernul republicel n’are de 
gând a aduce vr-o modificare pozi- 
.iei, pe care republica o ocupă in 

marea mediteranâ şi că tot conflic
tul nu va părăsi terenul respectării 
drepturile private ale cetăţenilor săi, 
pe care statul francez se crede iu 
drept de-a o pretinde. Dela acea de
claraţie încoace, beiul de Tunis s'aâ 
oferit de-a trimite pe directorul mi- 
nisteriulul săâ de esterue, c’o mi
siune specială la Paris, pentru a 
aplana afacerea, insă guvernul fran
cez s’a declarat nesatisfăcut prin a- 
ceasta şi pretinde îndeplinirea tutu
ror condiţiilor, pe care le-a pus prin- 
tr’o anume notă ameninţătoare.

Asupra Afganistanului ştirile sunt 
puţin asigurătoare. Emirul Şir Aii se 
zice c’ar fi având de gând a închina 
ţara lui Rusiei. Viteazul şi înţelep
tul săâ fiu Iacub-Han, pe care l-a pus 
in libertate, pentru ca prin vaza şi 
iubirea de care se bucură in popor, 
să organiseze lupta contra EDgle- 
jilor, a ncercat să calce cu oştile 
lui pământurile Indiei, iusâ se vede, 
că n-a isbutit, deci vezăudu-se in 
neputinţă şi de-a procede agresiv, şi 
de-a apăra Cabulul, s'ar fi hotârit, se 
zice, de-a urma pe tatăl sâfi pe pă
mânt rusesc.

Se ştie că comisia pentru Rume- 
lia resăriteanâ hotârise a da acestei 
ţerl o organisaţie analogă cu acea 
din provincia Livanulul. Pentru a 
realiza acea organizaţie se cerea un 
ora, căruia ea să-I fie cunoscută, deci 
Poarta iusemnase pentru misiuuea 
aceasta pe Rustem-Paşa, guvernato
rul Livanulul. Toate puterile euro
pene au consimţit in mod oficial la 
numirea aceasta —  afară de Rusia, 
care crede a pută imputa lui Rustem 
nişte asupriri, de cari el s’ar fi făcut

Pentru prima oară, biata fernee tresări 
uşor; dar îndată se reculese.

— Numeşti d-ta răsbunare d’a cere drep
tare, domnule? S’a comis o ucidere, efi 
cer d’a se urmări şi pedepsi ucigaşul. Cer 
oare prea mult? Dacă mă vor respinge, 
atunci!... Fi-va răsbnnare dacă voi cerca 
a ’ml face siugară dreptate?..

Demnul rentier sta încremenit anzind’o 
vorbind astfel, cu răceală, fără mănie.

—  H ei! doamnă, zise el, dacă lovitura 
va isbuti d. de Combelaine se va afla mult 
mal sus pentru a'l putea atiuge..

Doamna Delorge ridică capul şi zise cu 
răceală;

— F ie ; efi nu voifi fi nimic, iar el to
tul... Dar pe partea mea vor fi Dumnrzefi, 
dreptul meii şi viitorul. E de ajung dislo
carea unul grăunte de nisip ca să se pră
vălească edificiul cel mal tare in aparenţă. 
Trenului expres iuţit cu toată puterea a- 
burnlnl nu ăl pasă de ţăranii cari il ame
ninţă cu ciomegile lo r ; să cerce să’l o- 
prească 1... Da ; dar la locul cel mai peri- 
colos, un copil pune pe şină o grămadă 
de petrlcele... şi puternica locomotivă eşînd 
din şine, se rostogoleşte in fondul prăpa
stie!, trăgăud totul după sine... Domnule 
Dncandray poate voi fi efi acele petricele, 
poate că efi voifi fi acel grăunte de nisip...

Această frsB ă avea să hotărască retra
gerea d-lul Dncandray.

Şi, după cate-va cuvinte fără insemnă- 
tate, el se retrase sub ouvănt că e oste
nit şi flămând.

vinovat ca guvernator al Livanulul.
Despre tratatul special dintre Tur

cia şi Rusia se vesteş'.e, că nego- 
ciaţiunile se urmează fără a întâm
pina piedeci.

Poarta are asemenea multă grijă 
de-a evita conflicte cn Muntenegrul, 
căci afară de comisarii de delimi
tare, a ¡mal trimis ăncă doi paşi, 
cari să invite populaţiunea musul
mană, ce n’ar voi a reennoaşte stă
pânirea Muntenegrnlul, să emigreze 
in Turcia.

Tot din Oonstantinopol ne vine 
ştirea, că Poarta are de gând de-a 
'şl reduce in mod considerabil ar
mata, ceea ce ar insemna, ca de-a- 
cuma ’nainte renunţă la rolul el de 
mare putere.

3 D I3 S T  A F A R A .

Să ştie că in virtutea articululut 
1 din tratatul de Berlin, Bulgaria 
trebue să posede o miliţie naţională. 
Greaţiunea acestei miliţii poate să 
fie considerată astăzi ca un fapt îm
plinit. Ea a venit a se grupa după 
cum zice „Steaoa României“ împre
jurai celor trei brigade bulgăreşti a 
căror orgauizaţiune se reurcâ in luna 
aprili 1877. Când impăratul Alexan
dru veni la această dată să treacă 
in revistă trupele ruseşti cantonate 
împrejurul Kişenevulul, înainte de 
a li da ordinal de a trece Prutul, 
i se presentară două batalioane safi 
dujina din această nouă formaţiune, 
ale căror soldaţi eraţi insurgenţii bul
gari cari fugisâ de pe teritorul oto
man şi al căror cadre eratt compuse 
din ofiţeri şi sub-ofiţeri ruşi. Nu
mărul refugiaţilor crescând, să în
mulţi cel al batalioanelor, şi ast-fel 
după o lună, această trupă de par- 
tisani deveni o legiune de şese ba
talioane şi de 6 sotnil safi escadroane 
care se grupară in trei brigade a- 
vând fie care 2 escadroane şi 2 ba
talioane. Această legiune fu pusă 
sub ordiuile generalului Stolietof, 
acelaş care de cnrând a fost trimis 
ca ambasador la emirul din Cabul. 
Legiunea aduse servicii reale in tim
pul campaniei. însoţi aproape toată 
pe generalul Gurco in expediţiunea 
sa la sudai Balcanilor, in Iulie 1877, 
şi acoperi retragerea acestei avant- 
garde apărând cn eneigeie Eski-Sa- 
gra in contra ajutoarelor ce aducea 
in acel moment Suleiman Paşa. In 
luna octombre din acelaş an, ea 
contribui cu putere la ocupaţiunea

Intr’adevăr ornai nostru nu putea să se 
simţă in apa Ini, văzănd că in el să cla
tină hotărirea d’a se devota cn trap şi 
saflet intereselor văduvei amicului săli, 
generalul.

—  Iacă-na vorbia d’a 'şl [face singură 
dreptate, ca de un lucru de nimic! zicea 
el in sine intrănd acasă. Dumnezeii ştie 
la ce fapte smintite o va putea impinge 
ura el, impinge pe es... şi pe cel ce ’I s’ar 
supune orbeşte.

El se găndea la Cornevin şi exemplul 
acestui nefericit ’ i se părea că laminează 
pericolele viitoare, ca acele fare ce se a- 
prind pe stănel.

Şi el zicea in sine:
—  Dacă lovitura de stat va rămănea 

baltă, după cum e probabil, de sigur voi 
fi cn d-ne Delorge in potriva lui Combe
laine I.. Dacă va isbuti, din contră... Hăm, 
hem, sunt destnl de bătrăn pentru a nu 
jertfi liniştea mea pentru doi ochi plin! 
de laorăml...

D’almintrelea vedea cu oare-care mul
ţumire soarta lui legată oare-cnm de soarta 
revotuţiel ce se pregătea şi era nerăbdă
tor d’a ’» vedea resnltatnl.

Aşa dar, a doa zi, joi 4 decembre, nici 
că aşteptă ziua oi se scnlâ şi se imbrăcâ.

E drept că na plecă numai decăt după 
cum anunţase servitoarei de cu seara. Âlt- 
mintirea desoărcăturele date de lănoerl stin
gea focnl cnriosităţil sale.

înainte d’a se aventura, voi să ştie cum

pasului Şipca şi numărul batalioane
lor sale fu atunci îndoit, dar orga* 
nisaţiunea in trei brigade fu păstra
tă, fie care din ele fiind designată 
respectiv prin o posiţiune geogi aficâ 
reprezentând o parte a Bulgariei, 
estul; centrul şi vestul.

După ce pacea a fost subsemnată 
intre Turcia şi Rusia, această orga
nisaţie primitivă primi numai de căt 
desvoltareâ cerută pentru a face sim- 
burile miliţiei bulgăreşti, care după 
planul general de organisaţie, tre
bue să conţină 50 batalioane infan
terie, 70 escadroane cavalerie, 24 
baterii de artilerie şi 4 batalioane 
de sapier. Din luna lui Mal 1877 
se făcu o chemare care dădu 9000 
oameni, cari fură incorporaţi in re 
gimentele ruseşti pentru a căpăta 
cea 'ntâl instrucţiune. Această che
mare se efectuâ in mijlocul mani
festării entusiastice a poporului. Prin 
acest mijloc numai, ziceai! bulgarii, 
turcii vor crede in căderea domina- 
ţiunil lor şi vor vedea că numai 
suntem in imperiul otoman, ci in 
Bulgaria. Durata serviciului) militar 
fu fixată la 10 ani din care 5 in 
armara permanentă. In luna lui Au
gust trecut se recrută in â trei cla
se; 35,000 tineri de la 20 22 ani, 
din care 20,000 din Bulgaria şi 15, 
mii din Rumelia orientală, şi fură 
ast-fel chemaţi in serviciul activ. 
Cel 50,000 de oameni actualmente 
sub steag, zicea in această privinţă 
ziarul .Lumea Rusă* vor fi înlocuiţi 
peste doi ani prin alţi 50,000, şi 
aşa mal departe in fie-care alţi doi 
ani. Trebne ca Bulgaria să aibă 
150,000 in momentul când va cere 
trebuinţă. Mulţămită acestor che
mări succesive, miliţia bulgară co
prinde in acest moment 14 regi
mente de infânterie, 2 de cavalerie, 
2 de artilerie, adică 42 batalioane. 
10 escadroane şi 12 Baterii. Orga
nizaţia nu este ăncă complectă,„dar 
să vede că a mers repede. O 
scoală militare s’a infiiţat la Sofia 
pentru a înzestra această armată 
cu ofiţeri! indigeni. Până a atunci 
mal toţi ofiţeri sunt ruşi. Comân- 
zile manevrelor se daţi in limba ru- 
rească. Aşa dar sub protecţiunea 
trupelor ruseşti şi cu concursul lor 
se formează această miliţie naţională.

Iată expunerea de motive, cu care 
d. Dim. Sturdza, ministrul finanţe
lor, a fost însoţit proiectul de lege

mal merge, şi toată dimineaţa rătăci prin 
prejur intrebănd pe toţi ce e noii.

Ori căt de departe de bulevard este 
Passy, emoţia era extremă. Teama se ci
tea in ochii tutulor, dar pe toate bazele 
zări intreharea:

—  Cum se va sfărşi ?
Printre pelcurî, de aonm foarte nume

roase, puteai afla un răsunet la sgomo- 
tele ce circulai! in aceiaşi zi şi la aceiaşi 
oră la Madelena şi Bastila.

Acum se vorbea de scăparea generalilor 
închişi, cari ar fi isbntit să adune in ja 
rul lor că te-va companii in un jndeţ ve
cin, şi eari înaintai! spre Paris; acum de 
opunerea oător-va departamente, care ar fi 
invins, după cum se zicea, la Reims şi 
Orleans.

Mal ineol’o, se auzia noutatea, oe e drept 
oontiszicetoare, dar care nu era sorbită 
cu mal puţină poftă, despre eseentarea so
ni arie a generalului Bedeaă şi a colonelu
lui Charrns.

Pe la 10 ore d. Duoondray nu se mal 
pută răbda.

El ’şl adnsese aminte oă unnl din ami
cii sel locuia pe bulevardul Montmartre, 
alăturea cn trecătoarea, şi se hotărî a se 
duce la el oa să ia un locşor la fereastră; 
el plecă...

Mulţimea era nenumărată in toate pon
tele ordinare pentrn a donări., şi se putea 
vedea că se întărită din ce in ce.

Oameni armaţi entreeratt pilcurile.
Oratori, ridicaţi pe umărul celui d ’ăn-

■
t

ţiile Came el :

pentrn monopolul tutunurilor, 
pins, după cum se ştie, in toate ||| |

¡Lfti
ESPUNERE DE M O TIV |^

la

Proiectul de lege pentru nionop
vănzărel tutunurilor.

(

Monopolul tutunurilor a fost iuti 
in Romani«, după o scurtă încercară 
renşită in 1867, prin legea din 6 M, 

‘ 872, modificată prin aceea din 9 ^  Irie i 
1873

El s’a dat in exploatarea unei soei| 
prin contractul încheiat in 17 (29) 
1872, şi»care a început a fi executai 
7 (19) august acelaşi an.

Venitul ce statul încasează in virfl 
acestui contract s'a fixat;

La 8,010,000 lei pentru periodului 
7 (19) angnst 1872 pănă la 7(19) t i f l  
1877, la 9,612,000 lei pentru period] 
la 7 (19) august 1877 pănă la / I  
august 1882, la 11,534,400 lei penişA 
riodnl dela 7 (19) angnst 1882 
1887.

Snnt aproape doi a.il de zile, de 
s’a ivit intre gnvero şi societatea d 
ploatare un conflict, care devenind dfl 
in zi mal acnt, poate adoce cele mal 
prejudicii tesaurnlul public. Şporire^H 
turei ilicite şi a contrabandei este m u] 
principală care a decis pe regia 
laiul tutunurilor a danunţa conţi 
dintre densa şi guvern.

Pentrn a apreţia in mod complet sf 
ţiu nea, trebne să ne reamintim, — di 
statal a avnt recurs la monopolul tttfl 
nurilor — care sunt obiecţinnilece se(3 
in contra lui, —  care este resa lta tu ţ! 
trodncerel Ini - in diferite state, —  U  
este organizarea lui in genere, — şi ■  
fine necesitatea legii ce se presintă d e ţ !  
terilor parlamentul^.

I.

Pe căt timp Romănia era ăncă ,i^B 
stare primitivă, poţin se cerea dela^^H 
puţin i se da. Budgetul statului er < tarti | 
restrâns. Principalele sorginţl de veniM 
erai! darea personală, sarea şi văm ile.!

Intrănd, snnt acum donă-zecl de anţjt 
cercul familiei st iţelor occidentale, ataflR 
buit să ne încordăm toate putori# 
a ajunge la gradul de cultură a eH  
laite naţiuni şi a nu fi sdrobiţl sa 
progresele lor făcute, sau de progresej| 
zilnice in toate ramurile activităţii 
neştl.

Cerinţele ce ne făceam -noi inşinaj 
care ni se adresai! nonă de Europa,I 
puteai! fi realizate fără sacrificii i u «  
nate.

Sacrificiile materiale insă se trans m  
in dări, intr’o resemnare, ce fac cetâţ! 
pe o parte a venitnlul lor in favoarea! 
nelnl comun.

Cn căt nn stat face progrese mai m fl 
cn alăt devin mal mari şi sacrificiile Èr 
teriale, ce se cer dela întregul popor păs
tra satisfacerea trebuinţelor comuna I

teifi venit, oitiaii cn furie apelurile lasă 
me, tipărite peste noapte şi mulţimea H 
planda.

In altă parte grupe, grupe se a p r o n  
de afişe ce tocmai se lipiseră, d. D u c fl 
dray se apropie:

Era o proclamaţiune a prefectului pola 
ţie!, mal semnificativă de căt aceea a mi! 
nistrului de răsboifi afişeată erl.

El citi:
„ »Staţionarea pietonilor in căile pobll 
»şi formarea grapelor, vor fi im prişt! 
»cn puterea, fără somaţie.

»Cetăţeni! paoinicl reniăe in ca s e i« ! 
»E pericol serios d’a nu se supune acei 
disposiţinnl.

»Paris, 4 Decembre 1851.

^Prefectul de 
»De M a n p a s " !

— Draoel... boşnbăni d> Pnoondray â j 
ţind o nrită irepresiune, drace 1...

De sigur il fulgeră prin cap idei*!  
urma sfaturilor acesta! escelent prefac! 
a se intoaroe acasă ca nn cetăţean p !  
nic. Bombănirila ce auzia in jur d e !  
’ 1 făcu să ’şl schimbe părerea.

— Sa vede, zicea un tânăr astea sfl 
apucăturile conspiratorilor lătrători... B  
ast-fel de lucruri dar nn le fac.

Are drept, cugeta d. Dnoondsay şi] 
urmă calea, grăbind pasnl căt ii erta )|fl 
bulzeala, cănd la oolţnl stradel Capnţi^ 
lor fn oprit de o grupă.

• lai
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TI MP U L

' "l*~ DdUriea Statului (fura bounrile rnra- 
I crescut 1°, însumând la un loc dă
r i le  fucute pentru cheltuelile budgetare 

făcute pentru căile ferate şi po- 
I in ie  de fer de una-sut ă-şQ.ise-zecî şi şease,

!  (16,600 °/o)
■ 1 8 5 9 :  2,820,117 1. 78 b .—
K ÏS 7 G , 408 ,677,730 1. 10 b.
KI lîtsund lu 'o  parte căile de com unica- 

àne do cincl-zsol şi şeapte de ori (5786 °/o) 
li  8 5 9 : 2,820,117 lei.
11876: 162,022,320 " lei.
¡Nu remane nici o îndoială că această 

jjeştera a veniturilor, întrecută de aceai 
< cbeltuelilor, şi mai mult iu că, de aceea 
datoriilor, stă intr’o mare disproporţione 

t creşterea avuţiei naţionale şi nu corss- 
nnde unul sistem de o bună şi conştiin-
0 i.su gospodărie. In dorinţa de a face 
t e ,  am uitat că banii contribuabililor 
|ebce cheltuiţi cu multă parcimonie, chiar 
î  sgărcenie, şi nu_am prea cugetat, că

i cn era ţinu ile viitoare, asupra cărora dorim 
descărca greutăţile présenté, vor avea 

i f  ele la tiu p pe ale lor proprii, cerute 
? progresul constant al civilisaţinnil şi
1 împrejurările in  care se vor afla.

. ; Lipsa de sistem si de prevedere in ad- 
j iiuistraţiunea financielor caracteriza acest 

şriod de dons-zec! de anï, a causât mari 
legitim e nemulţumiri şi in g iijir l, şi a- 

! psă pe contribuabil nu atăt prin spori- 
I jle cerinţilor statului, pre căt prin m ul- 
| ile cheltnel! zadarnice, făcute cu uşurinţă, 

iră spirit de economie, fără scop clar şi 
I şterm inat, şi prin puţina scrnpulositate 
I 5 am pns cn torţil ca îmbunătăţirea ma- 
j inel ’guvernamentale săm eargă mana in- 
i lână cu creşterea dărilor, 
i Putem zice cu certitudine, că cu banii 
| hăituiţi in nltimii doue-zecî de ani, am 

putnt face ou mult mai mult- de căt am 
¡eut, şi am fi putut avea c?ea ce am fă - 

i iit pană astăzi cu mal puţine cheltuieli. 
Nevoile deci ale sitnaţinnel, in care am 

ţabnit să intrăm cn paşi decisivi sub pe- 
{ «apsă de a fi sdrobiţ! de lumina respăn- 

5ta in cele-l-alte state europeane, şi gre- 
< iţele neinlătnrabile de nn mers at&t de 
I spade in desvoltarea noastră, afi tras dnpă 
I ine sporirea chsltuelilor şi g  dărilor.
. Aceasta este foarte natural. Unde esistă 
I regres, esistă şi o creşt ire a avuţiei na- 
:i tonale. Cetăţeanul mal avut şi care e si- 
j fer, că se poate înavuţi anca mai mult, 

Date contribui^ la cheltielile comune cn o 
I 4 ti ta te de dări mal mare de căt in tiru- 
I iiriTe de stjgnaţiuna saQ de sărăcie. El 
ij ere insă tot-o-dată, de la stat, ca acesta 
1 S"? funcţioneze intr’ un mod mal prefect, 
I jind-că el ştie că fis-care prefecţinne ce 
j a aduce maşinel guvernamentale, ii pro- 
i a l  chiar lui in cel mal mare grad şi in - 

> un mod progresiv.
Cn creşterea sacrific iilor, ce fac cetăţe

ni statelor, ce păşesc pe calea progresn- 
ni ş’a desvoltării, dispare risipa —  adică 
Cheltuielile zadarnice, lipsa de com'iot^ şT 

! e măreşte nu numa* vwcernământul, şti- 
I şi ţa s: ^yi^iulositatoa in conceperea bnd-
I ;anilni sul tulul şi in buna, inteliginţa şi 

egala întrebuinţare a banilor publici, ci 
ut-o-dată o conştiincioasă înlăturare a tu - 
juror cheltfiielilor inutile.

Atunci numai dările, plătite de contri- 
. inabil statului, devin un capital bine în 

trebuinţat, care i se întoarce înapoi de stat 
i ru dobânzi compuse. Atunci numai con
tribuabilul respnnde cn plăcere partea ea 
fe. cheltuielile publice.

Iuţeala, cu care am fost constrănşl se 
;răim in aceste diu urmă două zecenil, 
le -a  condus să facem multe greşeli şi iu 
conducerea finanţolor statului.

Nimje nu'pua^e precisa mai bine mer- 
« ful nostru in această privire, ca cifrele in- 

file. Iu timp de 18 ani, de la 1859 pănă 
i »  1876.

—  Veniturile încasate e’att întreit (307 % )  
1859 : 29,388,512 I. 23 b .—

I I  1876: 90,354,614 1. 12 b .—
— Cheltuell efectuate s'aü împătrit. (38 2 °/o), 
1859: 28,911,844 I. 45 b .—
1876: 110,423,904 I. 78 B.,

Iată de ce in împrejurări dificile, gu
vernul a avut recurs, in anul 1872, la in

ii fiinţarea monopolului tutunului.
Ideea a fost fără îndoială bană, prscnm 

iresultatele obţinute o dovedesc
Mijlocia veniturilor încasate in ultimii trei 

ani cu eserciţiurl financiare închise, şi a- 
feume in anii 1874, 1875 şi 1876, este de 
aproape 93 m ilioane lei. (92,975, 645), 

! ¡din care
40 ,80%  (=37 ,939 ,555  L.) provin de Ia 

contribuţionile indirecte,
2 7 ,4 0 %  (= 2 4 ,4 5 3 ,95 2  L .) delà con tri- 

Iboţicnile directe,
1 8 ,4 0 %  (=1 7 ,1 1 2 ,47 6  L.) de la D o

ineai!,

8 ,3 2 %  ( =  7,724,831 L .) de la veni
turile diferitelor Ministeriî,

5 .0 8 %  ( — 4 ,7 2 5 ,8 3 1  L.) dela diverse 
resurse ale Statului.

In veniturile Statului contribuţiunile di
recte fi indirecte formează T/l0 din soma to
tală a veniturilor, şi se suie la o mij
locie anuală de 63 i|2 m ilioane l e i . 
(68,363,567 L .), din care 

28 ,91%  (= 1 8 ,2 0 2 ,9 3 2  venit brut) la 
tutun,

18 ,83%  (= 1 1 ,9 2 4 ,6 4 8 ) la darea perso
nală,

15,13 «/o (  =  9,552,754) la licenţe 
(10,47°/o) şi băntnrî spitnoase (4 ,6 6 % ), 

12 ,82%  ( =  8,142,861) la vămi,
8 ,8 0 %  ( =  5 ,629 ,914) la foncieră,

1 7 ,1 1 %  ( =  4,497,177) Ia timbru.
0 6 0 %  ( =  4.158,028) la saline, 
l,80°lo ( =  1,211,083) la patente. 
Contribufiumle indirecte au produs in 

termen de m ijloc 38 m ilioane pe an 
(37,909,615 L .), din cara revin.

48 ,00#|o la tntnu,
21,50°|o la vămi, 
ll,80°|o la tim bra,
10,90°|o Ia saliue.

7,80°|o la băutnrile spirtoase,
M ijlocia contribufiunilor directe se snie la 

25 'I, m ilioane lei, care se irapart cn 
46,9°|o la darea personală,
2G,l°|o la licenţele băutorilor spirtuoas, 
2 2 ,1 %  la darea funciară,

4,9o/o la patente.
Cifrele de mal sus sunt de o elocinţă 

nedisentabilă. Monopolul tutunurilor este 
astăzi venitul cel mal considerabil al te- 
saurnlul public. El formează i/fi din ve 
niturile brute ale Statului, mai mult de 
căt i/a din suma contribuţiunilor directe 
şi indirecte.

II.

Ca toate aceete, nu e o dare in ţara 
noastră, in contra căreia sunt mal multe 
şi mai felurite prevenţiunî.

Două obiecţiunl principale se rădică in 
contra monopolului tu tunurilor; ăotăia 
contestă constituţionalitatea acestei dări, 
a doua reprobă acest imposit din puntul 
de privire al ştiinţei economiei politice.

Se esaroinăm de aproape amăndouă obiec- 
ţiunile.

Se susţine că monopolul tntunnlnl e 
o dare anti-constitnţională, fiind-că art. 
12 din constitnţione decretă desfiinţarea 
toturor m onopolurilor: insă nităm că art. 
1 2  din Constitnţiune »opreşte to a te  
legiele, scntirele şi monopol orile de clasă*, 
şi nn ne dăm o seamă estetă nici de în 
trebuinţarea acestui cnvănt in inprejura- 
rea concretă, nici de natură acestui im 
posit.

M onopolul in înţelesul obiclnnit al cu- 
văntnlnl esistă in două caşuri. Se poate 
constitui prin lege un privilegiu pentru es- 
ploatarea unei industrii oare-care in fa
voarea unei classe de cetăţeni saă chiar 
a nnni individ. Se poate asemenea ca Sta
ta l increzăada-se in forţele superioare, se 
iea in măinele seale o indosţrie pentru a 
o  introduce in ţeară saii pentru a o des- 
volta.

Monopolul snb ăntăia formă e interzis 
de conBtitnţiune, fiind că ar f i o  enormi
tate a stabili in favorea unora nn privi
legiu legal de esploatare in contra celor 
l’alţî. Monopolul sub a doa formă e repro
bat de ştiinţă, fiind-că o lucrare, care nu 
se poate pune in mişcare şi a desvolta cn 
succes de căt prin activitatea privată, se 
sustrage acesteia, fără vre un folos real 
pentru societatea întreagă.'

Sunt insă monopoluri de nn caracter 
cn total diferit, şi cărora li se aplică a - 
această denumire in mod inpropriă.

Aceasta se întâmplă, cănd chiar prin 
chtmarea sa i-se impune Statului datoria, 
de a esploata oare-care servicii pnblioe — 
precum Căile ferate, Posta. T elegraful, — 
pentru a satisface cerinţele interesului g e 
neral al Siguranţei, al regularităţii şi al e f- 
tinătăţil lor. Acesta este caşul, când Statul, 
avănd nevoie de dări, întrebuinţează pen
tru perceperea lor forma aşa numită 
a monopolului —  precum la sare şi la 
tutun,

»Regim ul in virtntea căruia impositnl 
»tutunului este perceput (adecă monopolul), 
»diferă de toate cele-l’alte moduri adoptate 
»pentru încasarea veniturilor publice, insă 
»el nu e contrariu Constituţional saU prin- 
»cipielor dreptului nostru public. L°gea 
»trebus se reguleze formele percepţinnit 
»impositelor şl ea a putut adopta moda- 
»litatea, care restrănge cultura şi oonferă 
»Statului privilegiul fabrioaţiunel şi al 
»vănzăril tutunului; un drept eseroitat sub 
»controlul puterilor publice, in nomele 
»Statuia! in virtetea legilor, nu este un

»m onopol, iu sensul obicinuit al acestui 
»ouvăot, şi legislatorul poita să M meu ţie 
dacă interesul genorul o cere.* Aceste 
sunt cuvintele raportului com isiuuil de 
anchetă a Camer >1 deputaţilor din Fran- 
cia din 1837 raport subscris de D opin ca 
preşedinte şi de Vivien ca secretar ra- 
portator.

Obiecţiunl mal grave s’aă făcut iu con
tra Monopolului tutunurilor din puntni de 
privire economic şi financiar, cn toate că 
economiştii şi financiarii declară, că acest 
im posit este nn imposit bun şi drept, ino- 
Jensiv, productiv si de o taxaţiune comodă.

Mal inainte de toate tutunul nu apar
ţine substanţelor alimentare. Impositnl de 
tutun nn se plăteşte dar din venitul nea
părat necesar pentru susţiuirea vieţii.

S’a dovedit că este afară de ori-ce du- 
biO, că tutunul nu conţine nici o singură 
parte nutrivă şi s’a constatat chiar, că 
intr. buinţarea lui escesivă e dăunătoare 
sănătăţii. Impositul pe tutun nu m ic
şorează deci, no impedecă bunul traiă al 
oamenilor, căci tntunnl e nn obiect de lux, 
a căruia întrebuinţare să plăteşte din ve
nitul ce rămăne contribuabilului, după 
cumpărarea alimentelor şi a vestimentelor.

Nefiind un obiect de prima necesitate, 
precum d. e. sarea, tutunul nn se între
buinţează de toţi membrii unei familii. 
Consnmaţiunea lnî, ori căt respăndită ar 
fi, nn se intiede asupra copiilor, şi atinge 
numai iu mod parţial pe femei. Impositnl 
tutunului prin urmare nu loveşte tocmai 
in familiale cele mal numeroase, şi iu acei 
membri al unei fam ilii, carii saă nu pot 
munci saă nn pot produce atăt căt alţii.

întrebuinţarea tutunului in cantitate şi 
iu calitate fiind lăsată cu totul la voinţa 
şi putinţa fiă-căruia: impositul pe tutun 
se p6te adapta ca nici o altă dare la ca
pacitatea imposabilă a contribuabilului.

Mal departe nu trebne să uităm, că tu
tunul nn intră tu fabricaţiunea nici unul 
alt product şi imposital ce se ia după dân
sul na atinge nici direct, nici indirect vre 
o altă industrie.

Tutunul iusă procură uoel părţi foarte 
insemnate a poporului o distracţiuue atât 
de plăcută, in căt consnmaţiunea Iul creşte 
necontenit şi pretutindenea. Ast-fel tutu
nul a devenit nn obiect de o capacitate 
imposabilă foarte mare şi de nn venit foarte 
însemnat.

La aceste calităţi importante impositul 
asupra tutunului mal uneşte incă posibili
tatea de a impune pe contribuabil depă 
puterea sa prin preţnm o nu m n n i  P„> 
porţionale, dar chiar progresive ale dife
ritelor calităţi de tutun, —  precum şi pu
tinţa de a organisa percepţia nea in tr ’ on 
mod ca să prodacă venitul cel mal mare 
posibil, şi ca darea să se plătească d’a 
dreptul de consumator in momentul cum 
părării tutunului, fără a se acorda credite 
mal mult satt mai puţin prelungite, dm 
care resultă rămăşiţele fiscale atăt de per
nicioase pentru o bană administrare a fi
nanţelor.

Se poate susţine fără altă sfială, că im
posital pe tutan e tot atăt de recoman
dabil, pe căt acel pe sare, pe carne saă 
pe făină e de reprobat; căci aceste din 
urmă articole, absolut necesare pentru viaţă, 
nu admit o restringere a întrebuinţării lor 
dnpă starea fie-cărnia şi fac imposibil un 
mod de percepţia ne, prin care cel avut să 
fie mal impas de căt cel sărac.

III

Realitatea corespunde teoriei şi In puţine 
pante ştiinţa financiari e nnită cn prac
tica finanţelor, ca in privirea tutnnnlnl. 
Tntunnl este impus in cele mal multe 
etate. Populaţiunea Europei şi a Statelor - 
Unite ale Americel de Nord este de 349 
şi jumătate milioane locuitori, din care 
226 milioane (75 °/o) sunt supuşi imposi- 
tulol tutunului, şi anume —  144 milioane 
(41 °|o) regimului monopolului (iz Franţa, 
Austro-Ungaria, Italia, Spania, Portuga
lia, Anglia şi România), şi 118 milioane 
(34 °|0) sistemului impunerii oultureî, fa- 
bricaţiunel şi comercialul (Germania, Ru
sia şi Stalele-Unite ale Americel).

Pentru a da o idee despre importanţa 
impositulu! tutunului, nu avem de căt a 
compara venitul ce el produce cu totalul 
veniturilor Statului. Aceasta va releva ăncă 
mal mult importanţa acestui imposit pen
tru Romănin.

Luăm de bisă de oomparaţiune anul 1877 
pentru Statele înşirate mal jos, afară de 
Romănia pentru oare am pus m ijlocia  
celor din urmă trei eseroiţil. Din aceste 
State numai Germania, Rusia şi Statele- 
Unite na afi monopolul tutunurilor, ci nn-l 
mal o dare percepută in alt mod. *

STATUL
X1ST 3 S Æ IX JI 0 ^ . 3 S T E

ale veniturilor totilo 
reprezint a t* prin 

imposital tutanalalVenituri totale Impositul tut. naiul

Homftnia 93 franci 18 franci iov»
Austria 376 */2 fiorini 59 florini 16
Ungaria 216 florini 26 fiirinl 12
Spania 6 57 7* franci 82 Vi franci 12
Francia 2737 franci 3121 xfrancl 11
Portugalia 25V4niiIrtTs 2 1/tmilrtTs 10
Anglia 80 livre steri. 734livre steri. 9
Italia 12 70 V2 franci 92 Vsfranci 8
’ Stntele-nnite 293 dollsr 20 dollar 6 Vi
*Germania 550 mărd 14 mărci 2 1*
*Ru8ia 5378,4ruble 101/* ruble l# /io

Această tabelă ne arată nn nnmal ro
lul insemnat, al impositulal tutun alai in 
forma monopolului, ci importanta pozi
ţiona ce el ocupă iu special in bndgatnl 
Romăniel.

Impozitai pe tatan se poate percepe in 
diferite moduri. El un poate deveni insă 
un venit important al statului, de căt cu 
o organizare, care permite o taxare rădi
cată a acestei materii.

Aceasta e posibil numai prin sistema 
monopolului introdus intr’ an mod direct: 
precum iu Pruncia, Austro-Ungaria, Italia, 
Spania, Portugalia şi in Romănia, aafi 
iutr’ un mod indirect precum in Anglia.

Nu e de prisos o relaţiune scurtă de 
modul impunere! tutunului in mal multe 
state.

In Bavaria, Wiirtomberg, Badea şi Hessa 
cultura, fabricaţiunea şi com ercial indi
gen na intămpină nici o piedică din par
tea sta tu lu i; numai tutunul străin plă
teşte un drept de import. Venitul ce in
tră in casa statului este foarte neînsem
nat şi nn poate corespunde cn cerinţele 
crescânde ala tesaarolai public.

Ia Prnsia s’a perceput de Ia 1819— 1828 
un impozit pe producţiunea tutunului in 

digen. Cu toata că tax i nu era decăt de 7 
şi jumătate franci pe 100 kilograme, eserci- 
tarea controlului asupra cultiva'orilor «ra 
foarte anevoioasă, itr  resultatul pentru 
fisc era puţin satisfăcător.

Iu Prusia de la 1828 incoac?, in Ssc- 
sonia, Turingis, H inovera, Earhessen, 
Braunschw;ig, Oldemburg şi Luxemburg, 
a’a impus tutunul prin o dare specială 
asupra pămăutulal cultivat ca această 
plantă. Chiar clasificarea pămăntnrilor, 
precum e fixată, in patru clase este foarte 
dificilă şi dă loc la mnlte plângeri, cn 
toate că taxele nu sunt însemnate. Pă- 
mănturile, care prodac pe hectar 900 ki
lograme, 1200 kilograme, 1500 kilograme 
şi 1800 kilograme, plătarsa 45 franci, 60 
franci, 75 franci, şi P0 franol. Cultivatorii 
sunt insă supuşi şi după acest sistem la un 
control minuţios, iar venitul incasat de 
fisc e poţin considerabil. Această con tri- 
buţiune a produs in Prasia:

In anul 1830 cn o popnlaţiune de 13 
mii. locuitori 600,000 franci, in anul 1850 
cu o popnlaţiune de 16 '/• mii. locaitori 
459,000 franci, iu anul 1861 cu o popn- 
laţiune de 19%  mii loonitorl 379,000.
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„DACIA“
Societate generale de asigurare in BucurescT.

D a r e - d e - S e a m a  a Secţiune! Vieţe! pe luna D e c e m b r ie  Î S T S .

A  S  S  I G  U  R A R I
| Oriente R E A L 1 S A 1 E

Secţiunea Asig. de Viaţa I DifTerite 
Catigorii

u

Asigurări 
de Zestre i 

L.I

Contra-
Asigurări

Lei

I AssigurărI 
1 asupra ca
ii sulul de 
I môrte
I u  . :

S u m a

u .
Asigurări oferite şi efec

tuate in luna Decembrie . 027,450*) 96,080 ! 96,080 11,000 208,160

Se adaogă: Afacerile de 
mal nointe . . . . 15,975,047 15,475,057 ; 2,856,700 34,806,804

Total .
•) LeT n. 414,190 cu Începere 

de la t Ianuarie 1879.

16,071,1271 15,571,137 ! 2,867,700 34,509,964

Capitalul asigurat: L ei n. 34,509,964.
Observaţinne : Vom publica in fie-care luni resultatul afacerilor Secţiune! nostre de 

Viaţă spre a arăta progresai acestei InstituţiunI.
Bucureşti, 31 Decembrie r8jS.

Direcţiunea Sociel. „Dacia“ .



T I M P U L

Domnule,
De mal mulţi ani, de câte ori am un 

guturaitt, mé grăbesc a lua tn fie-care (li 
patru sétt cinci din bine-făcătârele d-tale 
Capsule Gvyot cu gudron, şi In tot-d’a-una 
In 3 séfi 4 \lile mé véd scăpat de guturaifi. 
Daţi’ml voe apropos de acésta a vé semnala 
un fapt ciudat. Cea din urmă oră când m’am 
vfiţlut nevoit a Întrebuinţa remediul d-tale, 
aveam de mal bine de două luni o rană, 
tare greu de vindecat, la picior. Dupe 3 
di le de Întrebuinţare a capsulelor d-tale, 
tare mi'a fost mirarea de a vedea formându- 
se o cojă pe rană. Atribuind acest resultat 
medicamentului d-tale, am continuat a lua 
gudronul. Dupe vre’o (jiece '(Iile eram cu 
totul vindecat.

Am consiliat capsulele d-tale la diferite 
persóne cari, cu mare mirare, aft dobândit 
in tocmai aceleaşi resáltate ca mine. Dupe 
4 séü S (Iile, o cojă se forraé(lá pe rană 
şi tn general vindecarea se obţine tn Şece 
séü cinel-spre-jece (iile.

J. Claer, 5, Strada Fonsny, la Bruxelles.
Capsulele Guyot se găsesc In România la 

mal tóte farmaciele.

M A R E  SU C C E S.

V E  L O  U T I N  E
este o

FĂINĂ DE OREZ
de o deosebită specialitate, fure fină, ne 
simţibilă, preparată cn Bism ut, şi posedă 
calitatea cea fericită , a da feţei omului

FRESC1TATEA NATURALA
a tinereţe!.

CH. FAY,
Parfumeur la Paris, 9, rue de Paix

Deposit în Bucuresci la farmacia d-lnl 
F . W . Ziirner, şi la d-n il A ppel dt C  ie,

MEDALIA LA EXPOSITIUNEA DIN PARIS

DO U n  renumită esenţă japoneză, care 
vindică îndată orl-ce dnrero de 

cap se găsesce la farmacia d-lnl F. Bru 
vis-â-vis de biserica Sărindar,

Tóte persónele cari sufer de maladii de pept, precum catarrhe, phthisia, 
guturaiuri si tusse învechite trcbue sa întrebuinţeze

I SIROP D UVPOPnOSPHITE de GE4UX de GRIMAULT & C"
care, prescris de multi annii de medicii lumei întregi, a dat in tôt d’auna 
cure minunate.

Prin int relui in tarea continua a acestui birop, tusses inceteasa, sudorile  
nocturne dispar, alimentat iu nea b o ln av ilor  se am eliorează rapide, cea 
ce sa  poate constata prin ingrasiarea si aspectul unei samtati mai 
infloritôre a bolnavulu i.

Aceste fapte sunt confírmate prin urmetoarele observatiuni :

m Siropul de Hypophosphit de calce al 
lui Grimault si C1* trebueece consiliat in 
phthisia pulmonara la tote gradele: in 
cea mai mare parte a caselor el aduce ua 
vindecare complecta seu cal pucin ua 
amelioratiune sensibila »

Est ras din Tribuna Medicala din Paris.

■ Opt bolnavi de phthisia la gradul lin 
lratati cu Siropul de Hypophosphit de 
calce al lui Gnmault si C‘* in temp de 
sesse seplemani pena la patru seu cinci 
luni, aunt astaţţi atat de bine. incat este cu

neputinţa a constata la dinsi presing tuber
culelor in plamani şi vindecarea se men
ţine de mai bine de t  anni. *»

Estras din GaxeUa Medicala din Vienna 
(Austria).

■ Ve fac complimentele melle pentru Si
ropul domniei-vostre de Hypophosphit 
do calce. II întrebuinţez ţjilnic la adulţi si 
cop» bolnavi de plamani şi de ficat; aceasta 
preparaţi un a întrece tdte cele cunoscute 
pena adi. »

J. H LANG.
Doct med. la Melburn (Australia).

S iropul nostru de H ypoph osph it de ca lce  este de culdre pembe si 
vinde tn flacdne turtite de forma ovala, revestite de marca (abricei, 
semnătură Grimault si Cie. si timbrul Guvernului frances.

LA PARIS, CASSA GRIMAULT ET C‘*. 8, STRADA VIVIENNE
SI IN PRINCIPALELE PHARMACII

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

DEJUN pentru COPII
Pentru a fortifica pe C0P1Ï şi persânele slabe de pept, de stomach, safi. 

atinse de chlorose anemie, cel mal bun şi cel mal plăcut dejun este

R A C A H O U T  D E S  A R A B E S
aliment nutritif şi reconstituant, preparat de către Delangrenier. 

Deposit in Bucuresci, la D-nil F. W. Ziirner, RisdSrfer. şi DimbovicI larmacis*.

®
; saaHBBBaaaaffiEsaaB i BxxszâSE sassaa.

ADEVERATE INJECŢIUNI SI CAPSULE

F I  I  C  O  F I  D
F A V R O T

Aceste Capsule posedă proprietăţile tonice a Gudronului adăogate pe lăni 
(iunea anii blenoragie* de Copahu. Ele nu obosescu stomahul şi nu provóc 
diaree nici grotă ; constituescu medicamentul prin cscelentă in tratarea bc 
contagióse a ambelor secse, scurgeri vechi şeii recente, catare a bcşicci şi c  
rea Ară voie aurinului.

Pe la finele tratamentului, şi când ori-ce durere a dispărut, usul 
IN JE C Ţ IU N U  R IC O R D

tonice şi astringente, este miŞiloci'.l infailibil de a consolida vindecarea şi 
evita ¡ntórcerea.

ţa ac* 
1 nici 
ilelor 
urze-

de a

ADEVERAT SIROP DEPURATIV
I  C  O  F l  D

F A V R O T
Acest sirop este neăpart pentru a vin deca cu desoverşire maiadiele pclei şi pen

tru a sfirsi de a cură(i sângele după un tratamentu anti—sifilitic. El fercsce de tub' 
accidentele ce pot resulta din sifilis constituţională.

Publicul, trebue a lepăda, ca contra facere periculós* tóte medicamentele 
RICORD, caro nu vorü purta sigliulü C. FAVROT.

DEPOSITO GENERAL.—  F* Favrot, 102, strada Richelieu, in Paris ; In 
Racovits, Konia ; Bucuresci, Rissdorfcr, Zurner, Theil; Galalz, Tatu- 

scschi, Marino Kurlovich; Braila, Petsalis, Kaufmes; Crajova, F . Polit', 
Plojestt, Schuller ; Ba riad, Brettner, şi in tóte farmaciile.

Iassij, Tatu-

2/
onsilialfi de cătro ceï mai mari mede« Idinlumeaintraagi c 

irale. 1
APOZEM ulu de SÂNTE LEMÁÍRE 

riseşce radicalmente : hyateria, gutta (podagiră) reumatismulu, migrena. congea(iunile cerebrale. Dom- 
nulu Professoru Menière in cuntulfi seu la şcdla de Medicină din Paris ţ)ice elevilorü sel : Amü adop- 
tvtû şi vă recommandú specialmonte Apozema da Santé de Lemaire in constipatiunl, etc.

La Pharmacia, 14, rue Grammont, Paris.— La DucureşcT, Zürner, Pbarmacistu, la JaşT, Racowits 
Pbarmacistfi, la Galatz, Marino Curto vite, Pharmacistú şi in tdte Pharmaciile.

JDBHALEF R A N C E S E

G E R M A N E
•UHT l’ UNTR ACtSTA IlfbClINTI ATI CA O AS ESC IE TOT MOMENTUL LA

KIOSCDL DIN BULEVARD, DE LINGĂ FOTOGRAFIA
priociptlele jurnale francés* şi germane ca aprépe acelaşi preţ ca care se vând la locul lor

Jurnalele acestea sânt:
JURNALE FRANCESE

1. La F ra n c s ......................20 bani
2. Le Nord .............................25 bani
3. Le Gaulois......................25 bani
4. L 'U n iv e rs ...................... 25 bani
5. Le Figaro . . . . . . . . .  25 bani
B. La Republique française . . .  25 bani

JURNALE GERM ANE
1. Deulshe Zeitung............ ’.26  banl

2. Die Presse...................................25 banl
3. Tribüne din B e r l in .............. 20 banl
4. Neue Freie P ra s se .............. 30 banl
5. Kölnische Zeitung ..............25 banl
6. Oer Osten .......................... 20 banl

S iro p u l D ru,ul Z ed  
are ca basa Codeina si T o lu ; el inlocueste 
Pasta Zed si poate li întrebuinţai pentru a 
Îndulci ceaiurile si laptele copiilor seu bolna
vilor. In contra irntatiu «Hor prutului si ale 
pulmonilor, a tussrlor învechite, oronehitelor, 
fustelor magaresci, catarrhelor, insomnietor, etc.

Paris, 22 , strada D rouot si Ph*u.
Depos’t in Bucuresci ia D-nil Ovessa, RissdSrfe: 

Bruss, Sohmetteu, DimbovicI, Ziirner.

M AI MULTE MII DE 
S A C I

sunt de vendare. A se adresa la Tip 
Thiel & Weiss, Palatul , Dacia.*

CUSOTÁRESE
se caută. A se adresa la administraţia 

acestui jurnal.

SPECIALITATE 

•ORSKI LkI PE UÏSI1RÀ
MADAME LUCIE

Execută ori-ce commandă do 
corseturl pe măsură cu precîurilo 
cele mai moderato, asemenea mal 
priimesce ori-ce reparaţiuns da 
corseturl precum şi spălatul ea 
din nofi.

Se prlimescu commande prin 
poştă trimetlnd măsura.

Corset cuirasse, Corset ortho- 
Obăs îs Ruuii oedic şi Corseturi pentru Cop£L
Strada Academiei No. 25 lingă Raşca.

Avis D om nilor M edici.
SIROPUL

D octoru lu i FO RG ET. 
Cel mal bun remedii! 

pentru cnrarisirea Gntorainluî, Tusei, T u 
sei MăgărescI, Insom niilor, Irita ţinoilor 
nerv6se, şi contra tutnlor bâtelor de pept, 
satisfăcând atât dorinţa m edicilor, câ t şi 
a bolnavilor; uă linguriţă este destnl.

In Paris la D. CHABLE, roeV ivienne, 
36, şi în streinătate se află la toţi farma
ciştii şi droghistil.

Deposit la farmaciile D -lor Ziirner, Ris
dSrfer şi Eitel, la D. Ovessa drogistnl, şi 
la D. Dembovicl.

Deposite la Bucuresci la d-nil Ovessa, 
Rissdörfer, Bruss, Schmettan, Ziirner. Dim
bovicI.

i .

Curăţirea S ân gelu i 
Cararisind Dartne, Coji, 
Bubele veneriere, cu ai- 

ropnl depurotif al doctornlul CHABLE din 
Paris. Băile sale minerale, hapurilr depă
raţi ve,Pomada anti-dartroasa (VeţjÎ notiţa).

TRINŞI (Hémorroïdes) Pomadă cnrari- 
sind în trei <jile.

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

PLUS D E

C O P A H U
Fără Copahu 

Siropnl cu citrate de 
fer al Dr. CH ABLE, vine 

dică pe dată scnlam entnl, slăbeşte vina 
canalnlul, precum Damelor PÖLA ALBA 
( les pertes blanches.) Injecţinnl pentru femei.

In Paris, la D. Chable, rne Vivienne, 36.
Deposit la farmaciele d-lor Znrner, R is- 

dorfer & Eitel, la d-nn Ovessa, Drogistnl 
şi la d-nn DembovicL

HOTELUL OTETELECHANl
Calea Victoriei No. 27.

Aduc la cunoscinţa onor. public că acest Hotel care este s ituat^^  
centrul Capitalei, alături cn Teatrul Naţional şi in apropriere de Tribuol| 
şi Minister, fiind

Aranjat i i i  101 ci cea mai nara elepitia si cn pcinrila cal si
n

MAG ASINUL DE L1NGER1E
din

" V  I  E  IN " A .

Calea V ictoriei (M ogoşol), Palatul „ D acia« 
a doua prăvălie de la colţul Lipscani

Desfacere Totală
de

o  o
Plapăml fine de lină de oae

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

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

avea un rabat de 5 la sută.

Magasinul de lingerie din Viena
Calea Victoriei (MogoşoT), Palatul .Dacia« a 

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

11 pun la disposiţiunea onorabililor voyajorl cu Începerea de la 20 Del 
cembrie a. c. In acest Hotel se găsesc odăi de la fr. 1.50 bani |q 
sus precum şi apartamente cu <jiua şi cu luna.

Tot-d’o-datâ fac cunscut, că pentru Înlesnirea onorabililor voyajorl. 
aranjeij ln curtea acestui Hotel un Restaurant şl Oaffenea, care la  
deschidere voiţi anuncia separat.

Acest Restaurant care este aranjat cu tdte objectele necesare, şij 
ale bucătăriei, este de Închiriat. Informatiunl Hotel Oteteleşanu No. 25]

Iu asceptarea numerdselor visite semnez
cu tdtă stima

X. F  T J  C  H  S ,  HoteW

Premiul Abonaţilor
ANUALI AI

3 3

Administraţia t̂arului „Resboiul“
va da de anul nou nn frumos tablou fotografic:

„CU STEGUL ÎNAINTE!
episod din asalturile Românilor de la Plevna, un ade-' 
v6rat cap-d operă al talentosulul artist Dembinzchi. Ta
bloul este lucrat în atelierul (parului Resboiul. Mărimea^ 
lui este de 22 centimetrii lărgime şi 36 cent. înălţime.!

A eşit de sub tipar:

RESBOIULUI
P E  -A .I N " C T X j 1 8 7 Q

cu o mulţime de ilustraţii

»

P R E Ţ U L  5 0  B A N I
De vânzare la Tipografia Thiel & TYeiss gi la toţî debi- 

tanţl de <jiare atât în capitală cât şi în tdte districtele.

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

BUCURESCI-GIURGIU (Smâraa)
V a l a b i l  d e  l a  ”  ocro52L\1K 1 8 7 8  p a n a  l a  n o i  D is p o s r m

BU C U R E SC I-G IU R G IÜ  G IU RG IÜ -BU CU RE8CI
Tr. No. I 
Diminâ|a

B ucuresci . . Plecare 9 15
J ila v a ....................................9  27
SinteştI (H alta) . . . 9  33
T i d r a ....................................9 43
G rădişte (Halta) . . . 9 52 

, . . . Sosire 10 01.
Comuna Plecare 10 11
Bău ¿sa . ...........................10 39
F r ă ţ e ş t i .......................... 10

. y . . . Sosire 11 
G lur* lfi . . . Plecare 11 
Sm ărdn . . . Sosire 11

S8 
15 
25 
35 

Amieÿi-lfi

Tr. No. 3 
Séra 

5 05 
5 17 
5 23 
5 33 
5 42
5 51
6  01 
6 29
6 49
7 05 
8éra

Sni&rda

G iurgiă

Tr. Ne. 2

Plecare
Sosire Dimin¿|a 
Plecare 9 05

Tr. No. 4 
Dup-ami l̂

4 37 
4 45 
4 55

Coroana Sosire 
Plecare 

Grădişte (Halta) . .

Sinteşti (Halta)

9 16 . ö 0;
9 39 5 29

10 03 5 53
10 13 6 03
10 18 6  08
10 31 6 21
10 39 6 29
10 48 6 39
11 05 6 55
Dimlni|a Şira

A. CU LINIA DE NORD.

I .  Trenul No. 4 :  Cn trenul accele
rat No. 1, la ora 8 şi 15 minute, săra 
la Brăilâ-Galatz, Roman, Iassy-Sucâva, 
Viena, Berlin, Paris, Petersburg.

I I .  Trenul No. 1 : Cn trenul accele
rat No. 2, care sosesce din Viena, Lem
berg, Snceva, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 şi 30 minute diminâţa.

I I I .  Trenul No. 3 : Cn trennl No. 6 
de călători care soseece din Galaţi şi 
Brăila la ora 4 şi 30 m inute, dnpă 
amăgă-gi.

L E G A T U R I
B CU VAPOARE DANUBIENE la GIURGIU

Ou Vap Ore de poeţi ta Giurgiu.

1) Sosind la Ginrgifi din sus: Lanţf 
Miercuri şi Vineri, ca Trennl No. 4.

2) Plecând de la Ginrgifi in jos  Luni, 
MeircnrI şi Vineri cn Trennl No. J.

3) Plecând de la Ginrgifi în s a c  Marţi. 
Vineri şi Duminică cn Trenul No. 1.

4) Sosind la Ginrgifi din jo s  Marţi, 
Vineri şi Duminecă on Trennl No. 4. I

N B. La gara Filaret se vând bilete 
pentru vapóre, pentru tóte staţiunile tn sus 
până la Viena şi tn jos până la Chilia,

I P H A R M A C IA  l u A . „SPERANTIA”
26, CALEA HOOOŞOAEI, *6.

D E P O U L  MEDICAMEMT0ELOR FRANCESE.
1 Obiecte de Cauciuc şi Articole de Toaleta. —  Asemenea ae angajeză a efectua 

ori-ce comande din resortul medioal.

Tipografia Thiel & Weiss, Palatul, „Daoia*.


