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SAMBATA, 90 DECEMBRE

ESE IN TOATE ZILELE DE LUCBU.

B i n 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 l ;  P a l a t u l  * D a o ia > .

ANUL III— 1878.
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8e prii mese in străinătate : La D-nil Haaaen- 
atein d Vogler ln Vienna, WalSaehgaaae 100, 
A. Oppelik in Vienna, 8tabenbastei t ; Rudolf 
Moue in Vienna, Seilerstatte 2 : Philipp 
Lob in Vicnna, Eschenbachgosae Îl : L. Lang 
d Comp. In Peşta, Havao-LaffUe <t Comp. 
In Paria, O. Adam 2, Carrefour de la Croix- 
Rouge 2, Paria; Oraindk Comp. Rue Dronot 2 Pa- 
riaj Kuÿ.Mieoud, 139*140, Fleet Street London

8criaorl nefrancate nu ae primesc.

Articolele nepublioate ae vor arde.
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Cursul de Vlona, 9 ianuarie
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Renta ungară In aur . . . .
Bonuri .ie teaaur ung., I emie.

.  »  > II »
împrumutul auatr, In hârtie ,

»  ,  » argin t,
Renta auatriacâ In aur . . ,
Lose din 1866 ..................... . . 116 50
Acţiunile bâneel naţionale . 789 —

„ „ auatr. de cred it. 225 80
„ „  ungare » 216 65

Argint .......................................... 100 —
Ducatul ...................................   5 51
Napoleonul............................. . 9 82
100 m&rol germ ane.................... 56 50

Cnrsnl de Berlin, 0 ianuarie 
Acţiunile Căilor ferate române. 82 60 
Obligaţiunile române 6°/» . . 
Priorităţile C. fer. rom. 8°/» 
împrumutul Oppenheim . . . 
Napoleonul . . . . . . . .
Viena, termen lung................
Paria ,  aeurt . . . .
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108 75 
16 16
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Calendarnl (Jllel 
Sâmbătă, 30 Decembre.
Patronul ailel : Sânta martirâ Ani si a. 
Răsăritul soarelui : 7 ore 24 min. 
Apuaul soarelui : 4 ore 36 min.
Fasele lunel s Ultim-quart.

P L E C A  1 E A  T 'R . B I s r X J P t X I L O P t
Bnonrosol—Giurgiu 

Bucurescl. . . . . . . .  9.16 d 6.05 Ş
Giurgiu, sosire................ 11.85 j  7.05 u

Giurgiu—Bneureacl 
Giurgiu . . . . . . . . .  9.05 d 4.55 j
Bueureael, sosire . . . .  11.06 j  6.55 n

Galaţi—Barbeţi
Galaţi . . . . . .  1.20 n 825 4 7.1
BarboţI, sosire . . 1.55 n 9.— ţ  8.

Barbeţi— Galaţi
BarboţI. . . . .  2.55 n 6.25 n 7.25n 
Galaţi, sosire . . .  3.30 n 7— n. 8.—n

Bncnresei -Snceavu Snooava—uuonrosol
Bucurescl . . . . i Suceava . . . . 5.11 d 6.46 d
Ploeacl ................ 9.50 n 12.00 î Roman............... 8.45 4 12.30 c
B r& ila ................ 1 7.15 d Tecuci . . . . . 12.30 n 5.10 ţ
Tecuci i l ................ 4.88 n n . .04 Br&ila................ 8.10 n
R om an ................ 4.45 4 Ploescl................ 7.12 4
Suceava,sosire . .12.03 q 9.55 n Bucurescl sosire 8.80 4

Baonresc--Verolorova Verolorova—Bnonresel
Buoareiel . . . . . 7.40 d 10,40 4 Verciorova . . .
Piteşti . . . . . . . 10.134 3 . - 4 Craiova. . . . . . , . 8.— (
Slatina . . . . . . . 12.81 a 6.30 n Slatina. . . . .

8.15 4 Piteşti ............... 7.03 <
VSrciorova, sosire . . 6.— n 6. -  n Bucurescl, sosire 9.20 i

2.46 <
4.30 ţ

6— <
6.30 <
9.30 ţ 
1.08 < 
5.20«

80 n 
06 n

•nil abonaţi a căror abona- 
iiftc espiră la finele anului, 
ii rugaţi a reinoi de tinipu- 
ii abonamentele d-lor spre a 
tu ¡oferi o Întrerupere in tri

erea (Ilarului.

UEPEŞI TELEGRAFICE
ALE . T I MP UL UI *

(Agenţia Havan)
8 4 ciul de la 9 ianuarie 9 ore dimineaţă, 

Cagliari 9 ianuarie,
vesteşte din Tunis ziuralnl >Ave- 

3 Sardaigne:* Oonsnlnl Franţ 1 a re- 
[fancţiniiile sale consulatul Spaniei. 
| de, ca situ..ţin e gravii.

Paria 9 ianuarie.
inennl, ce a fost acordat gnvernnlnl 
an pentru a re3pnr.de la nota gnver- 
fraucez, espiră astăzi. Snnt cauze 

n a crede, că satisfacerile cerate vor 
rdate.
crviciul de la 9 ianuarie 4 ore seara.

Paria, 9 ianuarie.
I :ă BeinI din Tnnie nn cedează azi la 

te d. Wudington, consnlnl Franţei 
rd felin d'a pleca din Tnnie.

Londra, 9 ianuarie.

I cile din India epnn: ca numeroase 
sn ţii duşmane englejilor se grămădeso 

ifţonistan.
Viena, 9 ianuarie 

a presă află că negoţierile intre Ro- 
1 ţi administraţia căilor ferate ans- 
„ in privinţa resilieril contractnlnî 

r n exp'oatare, s'aă terminat pe baza 
au actului ţi tarifelor in lucrare. — 
tef şi z i a r n c ă  administraţia căi* 

‘ austriaca va primi o deapăgn- 
ir< 1 cărei samă 1 nn s’ a hotărit ăncă, 
at entra hotărire» căreia negoţierile nr- 
e l ăncă.

li

BUCUREŞTI
" m er i, ( 2 9  d e o .)  I O  T i n u  a r ie .

j curie mare in Franţa pentru 
8b ârea republicanilor in alegerile 
lei toriale; vorba ceea : schimbarea
10 iilo r  bucuria cuminţilor. O mul* 
[ic de nume necunoscute —  repu- 
jli inii sunt modeşti şi rămân tot- 
|e: ua necunoscuţi, chiar după, ce 
ne —-aâ eşit cu vuet din urna elec- 
101 i, ca din cutia Pandorei, din 
ia-: | ae ştie c-au fugit toate iucru*
11 oune spre cer ; de şi noii Sena* 
loi mal pnţin inesenţiali decât bu
lă ţile cereşti se vor primbla pre 
j>ă £nt. Copiii capătă prezentări de 
in noii— zice o foae parisiană — 
le] blicanii, pe care n'-avem de gând 
i-i om para cu el, cel puţin in pri- 
rir i nevinovăţiei, aii primit ase- 
nOa pe ale lor. Aii senatul visu
ri! lor, şi — precum a esplicat o 
[>- al Gambetta —  lumea va trece 
iii era primejdiilor in periodul di- 
tîc tăţilor. Dificultăţile acestea vor 
ţAiina insă foarte mult ca primej
dii Conflictele intre Senat şi Ca- 
[n< 4 de jos vor exista ca şi ’n tre

cut-, iar deosebirea cea mal simţi
toare intre vechia stare de lucruri 
şi cea nouă va fi, că actuala Ca
meră de jos va avea plăcerea a fi 
disolvatâ de un Senat repablican, 
in lo'i de a fi trimisă la primblare 
de unul monarchie. Iată un avantaj 
nepreţuit. Intre a primi un pumn 
sub fălci de la un monarchist şi ’n- 
tre a'l primi cu tot atâta tărie de 
la un republican e se vede o mare 
deosebire.

Răsunetul, pe care biruitorii din 
Franţa il află pe malurile JJâmbo- 
viţel cu dulci ape, e in genere hazliâ.

.Românul* are ’n asemenea ocazii 
o doză mare de pathos fals de re 
vărsat asupra uimiţilor săi cititori: 
.Salutăm cu respect marea naţiune, 
.care a ştiut să im puie astfel vo- 
Jnţele sale pe calea legală şi care 
.a  dat lumii un strălucit exemplu 
„de ce poate face un popor cu bu- 
.letinul de vot, când il întrebuin
ţ e a z ă  cu pătrundere, cănd işi eser- 
.cită drepturile necurmat, cu stâ- 
.ruinţâ şi cu dorinţa binelui public 
.mal presus de ori ce alta.*

A întrebuinţa un buletin de vot 
cu pătrundere! Ş’apol să zică cine
va, că .Românul* nu scrie pătrun
zător !

D. Dim. Brătianu, care se află la 
Paris c ’o misiune extraordinară, nu 
ştim dacă va găsi pătrundere, pe 
unde o doreşte; căci pe cât ştim 
noi, in cele esterne guvernele mo- 
narchice din Franţa aâ fost mult 
mal cu pătrundere şi totd’auna noi 
in deosebi am găsit acolo sprijin 
pentru interesele noastre, cari sunt 
totd’odatâ şi interese europene. Dar 
de când a inceput a se intrebninţa 
buletinul de vot cu pătrundere, de 
atunci calitatea aceasta pare a se 
fi retras din alte activităţi mal 
esenţiale şi a se fi concentrat nu
mai iu urna electorală şi in vor
bele late ale republicanilor.

de tineri foarte mic in raport cn 
populaţiunea, dar şi aceste înscrieri 
eraţi cu totul necomplecte, fiind nu
mai un şir de nume şi pronume, 
adesea schimbate şi chiar fictive, 
fără a se nota in coloanele speciale 
starea lor civilă saâ celelalte date 
după care el ar fi putut fi recunos
cuţi şi puşi la dispoziţia ministe
rului de resboiâ ca unii ce eraţi 
recrutaţi in absenţă.

Afară de acestea, pentru a jus
tifica numărul cel mic de tineri în
scrişi şi pentru a se dispensa de 
investigaţiunile ce reclamă o ase
menea lucrare, comisiunile de re- 
censămănt s’aâ mulţumit in anul 
trecut a inscri pe orice tânăr le 
eşea înainte, saâ li se denunţa, fără 
a se asigura mal ântâiâ dacă acel 
tineri satisfăcuse saâ nu la indato- 
ririle legii de recrutare, dacă el 
trecuse peste etatea de 29 ani ce
rută de lege, saâ nu ajunsese ăncă 
pe aceea de 21 ani împliniţi, saâ 
in fine eraâ condamnaţi la vr’o pe
deapsa Ctioiiuala, ori moli iaoa.ro oo-
recţională de la doi ani in sus şi 
iuterdicţiune, etc., care punea in 
imposibilitate pe acel tineri de a 
mal face parte din contingent.

Inconvenientele ce resultâ de aci 
sunt varii şi multiple. Pe de o parte 
adevăraţii tineri cari trebuiaâ să 
fie supuşi tragerel sorţului sunt lă
saţi la o parte ; ear pe de alta după 
ce aceste nume fictive sunt recru
tate iu absenţă şi repartizate pe 
la corpuri, autorităţile administra
tive, fiind in imposibilitate de a’l 
aduce la serviciâ, încarcă numai 
efectivele corpurilor iu detrimentul 
serviciului.

Ministrul recomandă deci ca lis
tele de recensământ ale anului vii
tor să fie model de exactitate şi 
legalitate, de oarece e ştiut că nu 
poate fi uu bun contingent fără un 
bun recensământ.

atât de buni a da învăţături pozi
tive pomologilor noştri.

In limba românească se Întrebu
inţează pentru insemnarea meşte
şugarilor sufixul -ar, pentru lucrarea 
lor sufixul verbal derivat -ârire, pen
tru meşteşug iu fine participium prae- 
teriti substantivat -ârit, precum 

cism-ar, cism-ârit 
vâc-ar, vâc-ârit 
mor-ar, mor-ărit

apoi prisăcârit (şi prisâcârie), pâdurâ- 
rit şi a. a. Tot acest sufix, care dă 
verbelor un caracter frecuentativ, 
se ’ntrebninţeazâ şi pentru biruri 
şi taxe: oierit, ierbârit etc.

Escelenta carte de cultura pomi* 
lor a d-lul Dim. Cotnşa se ’ntitu- 
leazâ deci cu drept cuvânt PomUrit, 
—  şi nu pomologie.

Numai meşteşugul advocaţilor se 
servă de un sufix mal bizantin şi 
se chiarnâ advocat-lîc !

A. S. Regală Domnul a primit 
in audieDţâ pe Musurus-paşa, am
basador extraordinar al Sultanului 
pe lângă curtea din Londra, care 
venea din Gonstantinopol spre a 
merge la post.

D. I. Brătianu in calitate de mi
nistru de resboiâ, a adresat o cir
culară către dd. comandanţi al di
viziilor teritoriale, prefecţii de ju
deţe şi comisiile de recensământ 
pentru chemarea clasei anului 1879.

Cu ocazia aceasta d. ministru gă
seşte ocazie de-a pune următoarele 
la cale.

0  mare parte din tabelele de re
censământ din anul trecut mal cu 
seamă cele din comunele urbane, 
pe lângă că coprindeaă un număr

Ministeriul agriculturel, comerţu
lui şi lucrărilor publice a inventat 
uu meşteţug saâ o negustorie nouă 
—  nu ştim bine ce o fi — care se 
numeşte .pomologia.* D. W. Knech- 
tel e numit profesor de acest meş
teşug la şcoala de la Herâstrăâ.

Dacă ministeriul voieşte să zică 
cultura pomilor prin acel cuvânt, a 
tunel il recomandăm incâ câte-va 
compuneri tot atât de ingenioase. 
In loc de pathologie sa se zică bo- 
lologie (de la boală), in loc de era- 
nioscopie capologie, in loc de bota
nică tufo-saâ buruienologie şi in fine 
n loc de zoologie dobitocologie. Mal 

cu seamă această din urmă ştiinţă 
e foarte necesară pentru a cunoaşte 
regnul liberalilor.

Dascăli de felul nostru, suntem

Pandarus, yornicel de nunt&
Sunt misiuni şl misiuni. Pe lângă 

misiunile de inaltă gravitate, in 
credinţate capacităţii cunoscute t 
d lui C. A. Rosetti şi celei şi mal 
cunoscute a d-lul Dim. Brătianu 
mal avem de înregistrat ăncă una 
d’o deosebită delicateţă. România 
saâ persoanele Măriilor Lor — nu 
ştim bine — va fi representatâ la 
insurâtoarea Maiestăţel Sale Wil- 
h?lm III rege al Olandei cu tânăra 
şi 'ntr’adevâr graţioasa princesâ E- 
ma de Waldeck-Pyrmont. E drept 
că împărăţia pe pământ a descen
denţilor contelui Widekind de Schwa- 
lenberg —  mal târziâ principi de 
Waldeok —  nu este tocmai mare;
principatul Waldeck are 191/6 mile 
pătrate, iar principatul Pyrmont 
chiar numai 1 i/o milă pătrată. Dar 
ântâl aceleaşi lucruri se petrec in 
Roma ca şi intr’un sat, căci micul 
stat şi-a avut luptele sale dinastice, 
feudalism, constituţie, ba chiar un 
coup d'état, care aâ turburat spi 
ritele cetăţenilor la n. 1814;  şi — 
al doilea nu e vorba de asta. Lâ 
sâm istoriografiei viitorului rolul de 
a lumina începuturile acestui stat. Mal 
însemnat pe scara lumii acesteia e 
Maiestatea Sa regele ţârilor-de-jos 
ţări cari la rândul lor aâ fost pu
tere mare in Europa şi cam de greu
tatea, de care e Englitera astăzi; 
ba se poate chiar, ca de acuma 
'nainte o ţară de averea şi de pu
terea intelectuală a Olandei să aibă 
o influenţă hotăritoare in o samă 
de afaceri europene şi chiar in ve
derea acestora —  va să zică din 
pare raţiuni de stat, Maiestatea Sa, 
se zice că s’ar fi hotărit a se căsători 
din noâ.

Dar nu e vorba de asta.

Regele e născut la 19 fevruarie 
1817, e aşa dar de 62 de ani; prin
cesa Emma e născută la 2 august 
1858, e aşa dar numai de 20 de 
ani, incât intre mire şi mireasă e 
o deosebire de 42 de ani.

Dar na e vorba nici de asta, ci 
de cine represintâ România —  saâ 
pe suveranii el — la ceremonia că- 
sfttoririf.

D. Ştefan Beln.
Toată lnmea se va întreba, eum 

ajunge Pandarus —  pardon —  d. Şte
fan Belu să represinte o ţară cin
stită la o cununie cinstită.

I a’o fi părut d-lul Belu, că deo
sebirea de vrăste e atât de mare, 
incăt să fie oareenm nevoie de pre- 
senţa d-sale in Arolsen, capitala 
principatului Waldeck,... până acnm 
nu ăl ştiam pe d. Ştefan Belu am
basador de nuntă, ci mal mult de 
contra nuntă şi in această ramură a 
activităţii omeneşti d-sa nici măcar 
n’avea ambiţia de a representa ca
pete încoronate, ci se mărginea a fi 
amoasattortii tuim oomorofo

Daca Maiestatea Regele Olandef 
ar afla ce onoare ăl facem, Maie
statea Sa ar putea s’o ia anume de 
rââ. Auzi Pandaras ambasador ?

Dar cititorii vor fi întrebând, cine 
e Pandaros? Intr’o dramă mal pn-
ţin cunoscută a lui Shakspeare, in
titulată Trotlus fi Cressida, e un bo
ier cam bătrâior care isbuteşte a li
nişti inimele celor două saspinâtoare 
turturele diu Troia, primindu'I intru 
casa sa. Nu e vorba şi in biblie se 
zice: „In vremea aceea mers-aâ Isas 
intr’un sat, iar o femeie, numele el 
Marfta, l’aâ primit pre el intru casa 
sa.* Dar primirea acelei femei, nu
mele el Marfta, era pentru cuvân
tul Domnului, nu pentru cuvintele 
lui Pandarus. Ospitalitatea femeii 
era o virtute antică, pe cănd la bo
ierul Pandarus era un viciâ antic.

Nu ştim cui i-a venit nefericita 
ideie de-a recomanda pe d. Ştefan 
Belu pentru îndeplinirea unei aşa 
de delicate misiuni, dar presupunem, 
că d-lul ministru de esterne Câmpi- 
neanu trebue sâ-I fi venit. Am fi 
dorit din suflet să n'avem a-l imputa 
şi aceasta, nu din cauza d-sale, ci 
din cauza ţării.

„ROMANUL* PĂCĂLIT 
L

Cu ocaziunea răspunsului la me
sagiu] tronului, d. Dim. Vioreanu a 
rostit un discurs, care stigmatisa 
politica radicală a d-lul Brătianu.
Românulu, lovit unde ’]• doare, a 

criticat acel discurs, făcând perso
nalităţi, iar d. Vioreanu ăl trimise 
o scrisoare ca întâmpinare la acea 
critică, pe care foae radioalâ o in-



soţi —  după obiceiă —  cu nişte 
comentarii, cari, după un obiceifi şi 
mal înrădăcinat al acelei fol, nu a- 
vead nici miez, nici înţeles.

Fiindcă deabaterea poate inte
resa publicul cititor, de oare ce de
mască politica celor dela putere şi 
ne arată lipsa de principii in toate 
epocele, credem a face o plăcere 
cititorilor, reproducând’o şi reservăn- 
i'u ne a reproduce in No. viitor şi 
articolul d-lul Vioreanu , scris in 
1868 şi despre care face menţiune 
„Românul*.

lată scrisoarea d-lul Vioreanu.
Domnule redactore,

In „Românul* de vineri, faceţi 
critica discursului ce am pronunţat 
in Senat cu ocaziunea răspunsului 
la Mesagiul Tronului. Aţi exercitat 
printr’aceasta un drept, legitim şi 
necontestabil, ce are presa d’a cri
tica cuvintele şi actele publice ale 
membrilor din corpurile legiuitoare, 
ca şi pe acelea ale miniştrilor. Nn 
ed dar m’aş putea ridica contra exer
ciţiului acestui drept, şi nici n'aş fi 
crezut de cuviinţă a începe pole
mici cu foiele publice asupra idei 
lor ce susţid in Senat in cualitatea 
mea de represintante al naţiunii.

Dacă mă văd insă nevoit a nu 
păstra reserva cuvenită, şi a vă tră- 
mite aceste linii ca răspuns, cauza 
este, o spuid cu părărere de răd, 
că nu v'aţl mărginit a examina şi 
a combate ideiele ce am susţinut, 
ci aţi crezut că este bine a scor
moni trecutul, şi a invoca fapte care 
sunt cu desăverşire neexacte şi care 
pot induce in eroare opiniunea pu
blică. Mirarea mea este cu atăt mal 
mare cu căt recunosc dinpreună cu 
toată lumea că „ Romănul“ se di
stinge in genere printr'o însemnată 
dosă de dibăcie.

Susţineţi, ilustre d-le redactor —  
permiteţi a mă servi cu aceeaşi ex- 
presiune politicoasă ce’ml adresaţi 
—  că şi ed am fost un diletant po
litic la anul 1863 cănd am venit 
la ministerul justiţiei. El bine, vă 
inşelaţl cu desăvârşire asupre. ace
stui punt şi mă mir cum memoria 

.vă serveşte asa de răii- EUî«Aoa 
puneţi in posiţianea neplăcută d'a 
vorbi despre persoana şi lucrările 
mele din trecut, sunt silit a lăsa 
de astă-dată modestia la o parte.

Am inceput, ilustrul med domn, j 
să mă ocup de politică ăncă dela| 
anul 1851, când in urma unul con
curs in regulă cunoscut de venera
bilul d. Bosianu, am fost numit pro
fesor de geografie, matematică şi 6- 
sică la colegiul st. Sava şi la şcoala 
militară, şi cănd d. Stătescu un băe- 
ţel pe atunci, era şcolarul med in 
colegiul naţional. In tot timpul ocu- 
paţiunil armatei ruse, am lucrat şi 
ed, ca toată junimea inteliglntă din 
acea epocă, in nişte modeste pro- 
porţiunl, se înţelege, la emancipa
rea ţării de supt protectoratul Ru
siei, şi am scris mal multe articole

FOILETONUL „TIMPULUI“

PESTE CAP
de

E M I L E  G -A -B O U I E -A -T T

PARTEA A DOA 
Generalul Delorge.

(armare.— Vezi »Timpnl* dela 29 decemvri*)

Un bătrân mare, despre care se zicea 
cS e nnnl din representanţil poporalul re* 
maţi liberi, esplica ca cea din armă pre- 
cisie starea resistenţei.

Asta trobne că e bine informat, d. Dn- 
condray se strecură mal aproape intinzend 
gntul ţi lnngindn’gl urechile.

—  Toate trapele fiind retrase zicea bă
trânul, nimic na ne impune d'a ridioa ba
ricade, de care avem malta. Strada Petit- 
Carean e taiată întreagă. Mal snnt in stra
da Tignetonne, şi msl in toate stradele 
mici ce daO in strada Montmartre. In toate 
părţile, in strada Templului, in strada Sa
int-Merry, strada Saint-Denis, ţi in jnrnl 
d’Hotol-de-VilIe, s’aă improvisat întăriri...

Dar el se opri d’odată, ţi dispărn ră- 
pede in valorile mulţime!, oare incepn a 
da on hnideo.

__ Aşa I Ce e?... întrebă d. Dacondray.

T I MP U L

in ziarele străine, fiind că pe atunci 
presa nu era liberă in ţară.

După ce am plecat să fac stulil 
iu Franţa la 1855, m’ara ocupat şi 
acolo de politică, şi la 1857 am 
scris, infcr’o foaie numită „Opiuiu- 
nea*, şi care apărea iu limba ro
mână la Paris, o  lungă seria de 
articole asupra Constituţiuuit ce 
trebuia să elaboreze divanele ad 
hoc. Am avut fericirea d'a vedea că 
mal toate principiale, ce am des- 
voltat pe larg in acele articole, aă 
fost adoptate de constituanta din 
1866. D. director al „Românului*, 
puind puţină bunăvoinţă, âşl va 
aduce negreşit aminte de ziarul 
„Opiniunea“, cu care avea, de nu 
mă inşel, oarecare relaţiunl.

Dacă la 1863 am venit la mi
nisterul justiţiei, nu trebuie să ui
taţi că, pe lăngă serviciile şi lu
crările mele din trecut, am ocupat 
şi următoarele posturi iu magistra
tură: preşedinte de tribunal, mem
bru şi preşedinte de Curte, mim- 
bru la Curtea iualtă, şi apoi procuror 
de secţiune la Curtea de Casaţiunenu 
perdeţl asemenea din vedere că, de 
şi magistrat, am urmărit cu uu vlă 
interes cestiunile politice care eratt 
la ordinea zilei.

Aş dori să'ml spuneţi, ilustrul 
meă domn, dacă junii miniştri ac
tuali, intre care n’am coprins şi pe 
d. Sturdza, au avut, căud aă intrat 
pentru prima oară in minister, a- 
celeaşl titluri pe care le posedam 
ett la 1863.

Dar, ca să vă fiă mal plăcut, 
admit că uu trebuia să primesc mi
nisterul, şi că fostul Domn râă a 
făcut de m’a chiem&t la guvern. 
El bine, este oare cuviincios ca d. 
Brătianu, pe care ’1 apăraţi cu atăta 
devotament, să imiteze acest râă 
exemplu? Nu strigăm oare cu toţii 
de vr’o căte-va luni că, iu noua eră 
iu care am intrat, suntem datori a 
ne purta ca oameni majori, ca băr
baţi maturi, care aă profitat de ex
perienţa trecutului? Nu este oare 
trist a merge tot in vechiul făgaş, 
nepărăsind nicidecum deprinderile 
cele rele?

Şi apoi, dană veţi fi imparţial, nu 
veţi putea uera că bărbaţii politici 
din paitiii» d voaahrfl aă o Jjnnă 
parte din respunderea celor urmate 
in trecut: setoşl de putere, el aă 
combătut cu stăruinţă şi inverşanare 
verl-ce guvern din care nu făceaă 
parte, aă săpat cu neobosire prin
cipiul autorităţii şi aă impedecat 
sistematic intemeiarea stabilităţii in 
această ţară. Eată pentru ce s’a pu
tut zice cu drept cuvânt că la uol 
eraă minist re de vară şi ministere 
de iarnă, eată pentru ce şi fostul d. 
Caza fu nevoit la 1863 să mă chie- 
me la guvern, cu toate că eraă in 
ţară bărbaţi mal capabili şi mal es- 
perimentaţl de căt mine, care pu
teaţi veni la minister, dar care nu 
voiaă să se espună la atacurile mal 
adesea nedrepte ale partidei d-voastre.

Viu acum, ilustrul meă domn, la 
erorile ce com’teţl in privinţa fap-

telor petrecute in 1863 şi la insi
nuarea meşteşugită, ca să nu zic ca
lomnioasă, ca faceţi iu privinţa iuea, 
cănd afirmaţi că fostul domnitor a 
voit să resplătească cu un portofo- 
liă serviţiele ce am adus politicei 
sale. O bandă de Poloni armaţi trece 
pe teritoriul no?tru ca să ia parte 
la mişcarea revoluţionară din Polo
nia, violează dreptul gintelor, neu
tralitatea noastră, ne despreţuieşte, 
aruncănd in ţară, fără voia saú şti
rea guvernului, o proclamaţiune că
tre poporul romăn, in care spune că 
va merge peste noi „cu ori ce preţ, “ 
şi ue compromite ast fel in faţa Ru
siei, care ne putea trămite o armată 
de ocupaţiune, ca la nişte nemerni
ci, pentru a face să se respecte o 
neutralitate ce uu eram capabili a 
observa prin propriele noastre pu
teri. Guvernul de atunci, supt pre
şedinţi d-lul N. Creţulescu, trámite 
îndată in goana acelei bănie, care, 
la Gostangalia, varsă săugele solda
ţilor «amâni.

„Romănul,“ care n’a prea strălu
cit prin stabilitatea priucipielor, nici 
prin consecuinţă iu liniea sa de con
duită politică, era pe atunci cel mal 
neîmpăcat inamic al Rusiei — „qu
antum mutatus ab illol* —  şi ataca 
ministerul cu o violenţă nepomenită. 
Intr’un moment de indignare legiti
mă, am scris, nu in „Monitorul oas- 
tel la 13 luliú, cum pretindeţl, ci 
iu Buciumul de la 9 Iuliü, un arti
col do o violenţă estraordinară, o 
recunosc, dar am atacat, nu pe d. 
C. A. Rosetti, care nu subscria ar
ticolele d-sale, ci numai pe ziarul 
„Romănul.“

Artlcslul meă n’a fost subscris de 
mine; dar d. Bolleac, precum se ştie 
de mal multe persoane, ca să mă 
angajeze in luptă, a abusat de în
crederea mea, şi, in primul Bucu- 
rescl, cu multe cuvinte linguşitoare 
pentru mine, declară că acel arti
col este al meă. Nu ţiă minte pănă 
căud s’a urmat polemica de către 
„Romănul,* care a Înhăţat pe gu
vern in genere şi pe d. general Flo- 
rescu iu parte, fiind-că s’ a reprodus 
acel articol In „Monitorul oaste!;* 
tot ce ştiă este că eă am  mal scris 
numai două articole, şi m’am oprit, 
Vădând că lupta degenorosă cu totul.

Venind la ministerul justiţiei in 
<jiua de 15 August, n’am dat in ju 
decată pe d. C. A. Rozetti pentru 
articolele sale, fiiud-că d-sea fusese 
trămis inaintea parchetului de d. N. 
Creţulescu, ca ministru al justiţiei, 
cu câte-va <Jile mal nainte, precum 
se probează de comunicatul „Moni
torului oficial* şi din declararea pro- 
curorelal general d’atuncl.

Şi apoi ce influinţă, ce autoritate 
putea se aibă venirea mea la gu
vern, cănd toată lumea ştie că lupta 
nu mal era pentru resturuarea mi
nisterului, ci pentru chiar destro- 
uarea Domnitorului. Achitarea d-lul 
Rosetti, asistat de mal toţi bărbaţii 
politici coalisaţ! contra Capului Sta
tului, este cea mal puternică probă 
că personalitatea mea era prea mică

pentru ca să poată inspira temeri 
d-lul Rosetti. Resping dar din toate 
poterile mele insinuarea invidioasă 
că aşi fi venit la minister „pentrn 
că am susţinut greşelele cele grave 
de la Costaugalia.*

Remâne acum, prea îlurtrul meă 
domn, ca cititorii d-voastră să apre
cieze, in cestiunea ce ne ocupă, care 
din ambele atitudini a guvernului 
din 1863 saă a „Romănulul,“ a fost 
mal corectă, mal patriotică şi mal 
conformă intereselor ţârii, şi dacă, 
pe de altă parte, d-voastră, răsco
lind un trecut uitat, n'aţl făcut ca 
găina care, după Şicâtoarea română, 
răcăind necontenit pământul, şi-a 
scos ochii.

Primiţi, mult iscusite şi ilustre 
domn, asigurarea distinsei mele con- 
sideraţiunl.

Dim . P . Viortauu.

PARLAMENTUL NOSTRU

Corpurile noastre legiuitoare şi-aă 
luat vacanţă pănă după sărbători 
şi atăt dd. deputaţi căt şi domnii 
senatori aă părăsit parlamentul fără 
a fi isprăvit nici una din importan
tele lucrări despre care mesajul tro
nului se rostea cu atăta emfază.

De la inceput chiar noi am ex
primat oare-căre îndoială in ceea- 
ce priveşte posibilitatea resolvărel 
in pripă a tuturor chestiunilor ce 
adresa tronului punea in vederea 
parlamentului. Constatăm astăzi că 
prevederile noastre s’aă realisat în
tocmai, cu toate că in interesul ţă
rii şi pentru reputaţiunea corpuri
lor noastre legiuitoare ar fi fost 
mult maj[ bine ca noi să fi rămas 
inşelaţi.

Deşi nu putem avea pretenţiunea 
că parlamentul nostru să lucreze 
tot cu atăta seriositate ca cele din 
Anglia saă Francia, căci incă sun
tem nevrăsnicl in parlamentarism ; 
totuşi ni se pare că am eşit din 
faza acestei vieţi, şi ar trebui ca 
actele noastre să fie mal conforme 
cu iustituţiunile ce ni-a plăcut a 
ni da.

Experienţa de toate zilele ne arată 
insă con traru l. Se perde un timp 
preţios in discuţiuni bizantine, in 
interpelări sterpe, făcute cu vreme 
saă fără vreme, fără a se lua in 
samă că fie care şedinţă costă pe 
ţară peste 250 galb.

Se dă adesa mal multă valoare 
vorbelor frumoase a cutărui saă cu- 
tărui deputat de căt unei măsuri 
practice şi folositoare intereselor ţă
rii. Un succes oratoric face să se 
vorbeăscă mal mult de căt a'issba- 
nătăţire reală ce s’ar aduce fără 
atâta lux de cuvinte.

Dacă uu străin, uu englez d. e., 
care ştie ce insemneazâ activitatea 
unui parlament, ar asista la vr-o 
câteva şedinţe de ale corpurilor le
giuitoare române, şi dacă ar fi sin
cer, cu zimbetnl pe buze ni ar spune 
că ne jucăm de-a parlamentul. Iată 
efectul ce i-ar face puţina noastră 
seriositate.

Un bSeat mare, al cSrnl ochi scinteiaO 
se însărcina a’i răspunde:

— Eşti incă copil, d-ta bătrănale. Na 
pricep! că dacă această stare a Parisului 
va mal dara 48 ore, lovitura de stat va 
remnnea că coada intre picioare. Sgomotnl 
flneruturilor *i este mal urgisit de căt a- 
cela al împuşcăturilor.

Dar fiind-că pentrn a se lnpta le trebne 
adversari, şi cântă in toate colţurile...

Dacă 'mi ar spâne cine-va că şi plătesc 
nu aşi fi de loc mirat... Azi-dimineaţă am 
fost la baricade şi am văzut locurile pline 
de particulari cu feţe posnaşe...

— Drace! zise un altul, îndărătul tutu- 
lor acestor baricade, ridicate ca prin far
mec, nu sunt nici o mie de luptători se
rioşi.

— Apoi sunt ridicaţi 60 mii soldaţi. 
— Şi incă biae dispuşi, căci a fost îngri
jiţi şi vinul nu sa crnţat.

—  Deci să nu facem prostii!... Să nu 
dăm insă de a ne ciocni, iacă cuvăntu 
de ordine...

MSnia făcea loc despreţului, cănd tre- 
ceaîi plotoane de fartnsinl sau cate un ofi- 
cer de ordonanţă.

Atnnol strigai!:
—  Jos trădătorii!... Jos protorianil... 

nu ne trebue dictator...

Escelentulnl d. Dacondray i! suria ini
ma de bnnnrie...

— H ei be 1... zicea el către vecini, pe 
domnii ceia de la lovitura de stat trebne 
că ii string ghetele...

Atunci asigurat, demnnl rentier sosia 
in strada Richelieă, cănd se formă de o- 
dată o ceată mare, din care oşiaii strigăte 
ameninţătoare.

El se apropie.
Un oficor de ordonanţă al gardel naţi

onale, care vecia în fuga mare din josul 
stradal Richelieu, voind să cotiască repede, 
căzn ca cal cn tot.

Mnlţimea ii înconjură îndată, şi '1 a- 
meninţa d’a *1 face să joace nrit, cănd se 
apropierii mal mulţi tineri *1 scoaseră de sub 
cal şi ’ 1 băgară in curtea casei Frascati.

— Ar fi păcat să scape I... Zicea in sine 
domnul Dacondray.

Din fericire nu mal eraă de căt doi paşi 
pună la casa unde credea că va putea găsi 
o fereastră goală.

El trecn încet strada şi nn minat dnpă 
aceea snnă la poarta amionlnl ceti.

Acesta era nn vechili negustor de pos
tăvari, rentier ca şi el, şi care îl priimi 
cn atăt mal bine cn căt era mai neliniş
tit de întorsătura ce lună evenimentele.

Optinismul d-lnl Dacondray ’I părea foar
te nepotrivit.

— Cred şi eă, zicea el, că oamenii de 
la lovitnra de stat s’ar retrage dacă ar 
putea,.. Dar nn pot. Corăbiile lor snnt pre
făcute in cenuşă. EI cearcă acum mal molt 
o lovitură de pungă de căt o lovitnra de 
stat. De la president pănă la Combelaine 
şi Manmnssy toţi snnt minaţi şi îngro
paţi in datorii.-. Ce vrei să facă, dacă s’ar 
retrage.

O detonare puternică sgndni giamnrile.
D. Dacondray ingălbini.
— Dumnezeule I murmură el, am putea 

zice că daă şi cn tunul...
—  De sigur, declară vechiul negustor 

de] pustavnrl, şi mă şi eşteptam eu, din 
cansă că se construise o baricadă pnter- 
nioă apeoape de aci, pe bulevard, mal in 
faţa gimnasiulnl.

O a doa bubuitură resună. EI se arun
cară spre ferestre...

Lucru curios!.,. Mulţimea un părea mal 
mişcată de aceste bnbnitnrl, de cam ar fi 
fost inaintea artileriei din circul Franconi. 
Nici unul dintre cnrioşl nu să găndea să 
părăsiască strada.,. Femei şi copil se plim
baţi ca in cile de mare revistă.

Dar pe sosea începea ă să treaeă, corte- 
ginrl duse deinfirmier! şi precedate de sol-

Sistemul corpnriloa noastre legioi. 
toare de a consúma cea mai muri j 
parte timp cn chestiuni foarte şg. 
cundare saă chiar fără nicl-o inflo. 1 
nâtate publică, şi de a intra 
pe la sfirşftul sesiunilor in desb^ 
rea şi cercetarea legilor şi a m 
rilor urgente, necesare şi adevă 
ultile, este foarte vătămător peni 
regulata funcţionare a deosebit«! 
părţi cari constituesc maşina gu vd  
namentalâ, lovitor in toate inteifl 
sele, atât in cele publice cât şi ii 
cele particulare şi producător de c a  
mal mari incurcăturl şi desordiui ■  
stat.

Ca să ilustrăm acest adevăr prm 
exemple, va fi de ajuns să arătăm 
aceea ce se intâmplâ cu cele mjfl 
multe din legile ce se votează <■ 
câtrâ Parlamentul nostru. Acesm 
legi ne fiind resultatul unor matan, 
şi conştiincioase cercetări, ies dit 
calapodul legislativ mal tot dea-um 
şchioape necomplecte şi necorespnjh 
zătoare scopului; aşa incât de faci nî 
ozitatea şi une-orl imposibilitatea y  
a le pune in lucrare, începe a 
simţi chiar de a doa-zi după vo 
rea lor, şi guvernul e silit a vel 
din noü inaintea camerelor spre ■  
cere îndreptarea lor.

Râul ce resullâ din aceasta esjfl 
nemărginit, căci nici locuitorii n H  
timpul de a cunoaşte şi pătrimi^ 
bine legile, şi nici funcţionarii i V  
sârcinaţl cn aplicarea nu le pot pi- 
cepe mecanismul şi spiritul lor. ■

Ast fel ţeara are durerea de a vel 
dea .cum pe seama şi in paguba m 
se face una din experienţele ceja 
mal întristătoare.

Şi nu vom fi alăturea cu adevă-1 
rul căud vom spune că necurmata 
şi nechibzuita schimbare şi prefacere 
a legilor noastre, împreună cu ne
statornicia tutulor funcţionarilor, | 
constitue două dintre plagóle cele 
mal primejdioase ale societăţii ro
mâne.

Din nehâmicia d-lor reprezentam 
mal provine şi un alt mare rău éate 
se repeteşte cu atăta regularităţi 
incăt a ajuns acum o stare ende« 
mică. Voim să vorbim despre nevii 
rea Ja tim p a bu g ete lor.

După Coustituţiunea noastră 
tul veniturilor şi al cheltuelilor 
rel trebue să fie aşezat, votat 
promulgat cu uu an inainte. Inj 
lepciunea unei asemenea dispoziţi 
este atât de incontestabilă in 
nici nu mal are nevoe de a fi d l 
veditft.

Cunoaştem insă din nenorocire c] 
toţii, că de când avem regim repn 
zentativ, Statal român ăncă n’a f l  
juns să vagă pusă in practică prş 
văzătoarea nfe^râ a votării anei- 
pative a bugetelor. 
nul nod apucă ţara fără bugete vi 
tate de mal nainte, şi tot dea-unj 
se încurcă previziunile budget» 
ale unul an cu ale altaia, incât I 
ducem intr’un provizorat perpetua,

Inconvenientele ce am expus daci 
ar fi numai singură, incă ar fi de ar 
juns spre a explica mersul de tj

daţi, cari purtai! bastoane şi inscripţia 
„Serviciul spitalelor militare.*

Era pe la orele doue. In spre Madeleina 
se anziaii sonetele tobelor.

—  Trnpele! Vin trnpelel annnţtii o| 
menii de pe bulevard.

Nimeni nu se neliniştea,1 Departe d’a 
împrăştia, mulţime se înţesa pe nmăndoj 
părţile stradel, ca in zilele de revistă^ 

Această siguranţă nn ţinu urnit.
O mare fierbere se născu in mulţii 

şi cel doi amici dinstinserS un onre- 
amestec in capul strădui Droust.

Trupele curăţiaii strada, şi curioşii 
lungaţl se aruncai! prin stradele vecM 
grăbinda-se să intre iu cafenelele rare 
nu se închiseră incă.

Apoi emoţiunea se linişti şi trnpele *yâ 
urmară drumul, trecănd prin foburgu 
Montmartre spre bulevardul Poissomiiq 

Eraă din toate armele, in ţinută de coi 
panie, infanterie şi cavalerie, şi intre fii 
care regiment sa restogolia cn nn sgoraol 
sinistru o baterie da artilerie. D. Daco* 
dray i se păru că soldaţii eraă foarte ani 
maţi. Mulţi oficerl eraă eu ţigara ii 
gură.

(va urma)
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IfiK* şi hodorogit al carului Statului
i l  ttru.

i âceasti stare de lucruri trebue 
s înceteze,

i i  Lceia cari reclamă onoarea de a 
tvl fi parte din parlament, trebne să 
l! :pătrunză o d ită de seriozitatea 
i ap emnătatea |indatoriţilor ce iafi 
«¡•ră-le şi să caute a le indeplini 
«1 alt-fel nu numai se expun pe 
<j aşii la nemulţumirea publică, că 
j tinuesc ţării, ale cărei interese 
■ iţind ale reprezintă cele mal grave 
i ijuusurl,impedicănd’ o in calea des- 
t (tării şi a propăşirii sale.

(Steaoa României).

FEFECTURA POLIŢIEI CAPITALEI

Domnule ministru,

STiod am venit in capul prefectura! po- 
] âl, cunoşteam că, in principii!, poliţia 
i găseşte in intimă legătură cu întregul 

î i '.inism al unul stat, că îmbrăţişează 
i prese vaste, interese geireralî, interese 

t ( t se pot, clasifica in trei categorii prin- 
i a le : siguranţa statului, protecţinnea 

loc ijsoanelor şi a proprietăţii şi salubrita- 
pnblică, că, in fine, domeniul acestei

■  pure de administraţiune, fiind atăt de 
e • ine, atăt de considerabil, poliţia este 
• (ar orninea care prezidă o societate.

r ; Ştiam asemenea, d-le ministru, că, ca 
N ţfect de poliţie, eram investit cu două 
N şpturî de o importanţă capitală, cu drep- 
s.i | de a urmări pe toţi preveniţii de orime 
ri'i ■delicte şi a ’i preda justiţiei.

Eram convins, că, pe lăugă aceste atri- 
[iunl generali, trebue să supraveghez,

, lă’ nici o putere extraordinară şi sub 
bariu 1 unei legislaţiunl, care interzice 

rd starea preventivă, siguranţa şi ordinea 
1 tdică. Să asigur şi Bă intraţii! această 

line iutr’ an oraş a cărui populaţiune 
m  (rece 200,000 suflete, intr’ o epocă ax
ei iţională, in care o altă populaţiune de
■  ¡000 suflete, un fel de adunătură cu 

ie moravuri, care furnică şi de multe
lasă in urmă perturbaţiunî şi scandal. 

I  ir’ nn oraş, care a servit de locuinţă 
rn i in care briganzii cel mal ingrozitorl 
I îdafi locul de intălnire şi care este fră- 

M utat de pasiunile cele mal desordonate. 
ac .menţin libertatea circulaţiunel in mal 
L; de 700 strade strâmte, pe care cir- 
9  !a peste 15,000 trăsuri. Să conjur toate 

i mantele de conrnpţinne, de care este 
9  minat un mare oraş. Să menţin salu- 
5 jtatea publică, şi, in fine, să satisfac 

¡¡esităţile momentului, in grelele tim- 
rl prin cari am trecut. Acestea sunt, 
ţe ministru, in substanţă sarcinele im- 
Itante si delicate ce luam nsopră’ml, 
ud ’ mi-aţl făcut onoarea să’ ml incredin- 
iî prefectura poliţiei.
I'ătrun3 de importanţa acestui conai- 

| . rabil servicii!, pătruns de gravitatea 
IJ ţponsabilităţil ce luam asupra’ ml; pe- 

aus de faptul că, ca şef al acestei ad- 
îkI nistraţiurrî, activitatea mea trebuia să 

manifeste mai mult in afară şi in aer- 
1 tini activ, că trebuia mal mult să su- 
, 1 veghez de cSt să lucrez să dirig şi să 
i Merii! mal mult de căt să esecut, 

jată ce am luat direcţiunea acestui Bâr
fi iifi, am căutat să’ml dau socoteală de 

jloacele ce’ ml sunt puse la dizpoziţinne, 
Soă de sistemul de organizare al poli- 

, I , de personal, de suficienţa safi in- 
-■ ficienţa sa, şi, in fine, de capacitatea, 

j • ţeligenţa şi .probitatea agenţilor de cari 
im  înconjurat şi cu cari trebnia să mă 

’ b it de o sarcină atăt de penibilă.
¡MI permiteţi, d-le ministru, ca să de- 

' ‘ ir fără şovăire, că am găsit, incă de la 
ral şepnt, această ramură de administraţi- 

e desorganizată in toate elementele el, 
l-l suficientă hi personal, atăt ca membri 
^  I cancelarie căt şi ca agenţi al ordinel 

Hblice.
Părăsită şi minată in ceea ce priveşte 

Hi 3 tăia ţi unea, lipsită chiar de mobilierul 
care exigenţele serviciului, convenienţa 
prestigiul antorităţel ’ 1 reclamă; in 

i ie lipsită de orice solicitudine in ceea 
I priveşte fnrnitnra safi materialul usual 
i cancelariei.

> i Această deplorabilă stare de lucruri, 
i ie ministru, intr’o administraţiune oare 

1 t ie esenţa siguranţei publice, era de na- 
J ţă eă’ ral inspire, ăncă de la început, o 
' afundă detcaragiare. Dacă experienţa 
1 lelndgată, luminile distins» şi solicitu- 
1 şea ce aţi manifestat in tot-d’anua, p6n— 
i deavoltarea binelui public, nu’ ml-ar 
iutărit credinţa, că, Ia cea d’ăntăifi ooa- 

» ine, veţi da o atenţiune binevoitoare şi
sprijin puternic, pentru deavoltarea

poliţiei in marginile posibilului şi in pro- 
porţiune eu puterile noastre financiare.

Basat pe aceste consideraţinnî, ’ ml per
mit, d-le ministru, să vă înaintez, pe lăngă 
o o est raport, nn project de budget, in cere 
am desoris reformele ce esperienţa şi o ma
tură obsarvaţinne m’a convins, ca să impun 
in adminlstraţinnea poliţiei, nn numai ca 
utilitate dar ca necesitate absolută şi ine
xorabila, şi să asociez aceste neînsemnate 
reforme de o snccintă expunere de motive. 
Mal ’nainte de a enumera modificările ce 
am onoare să propoifi, ’ ml iafi libertatea, 
domnule ministro, să semnalez o anomalie 
isbitoare ce se vede in mersul şi desvolfa- 
rei administraţinnil poliţiei,

Organizaţiuuea primitivă a acestui ser
viciu datează din timpul regulamentului 
organic

Acum 46 de ani, oraşul Bucureşti, care 
avea o barieră la Cişmeaoa-roşie aproape 
de palatul Domnesc şi alta no departe de 
Doamna Bălaşa, care presinta o a treia 
parte din populaţia de astăzi, care, prin 
nrmare, nn presinta nici intensitatea con
siderabilă a teritoriului de astăzi, nici den
sitatea simţitoare in populaţiune.

Acest oraş era, cn toate astea, împărţit 
in cinci văpBell, aveă cinci comisari, avănd 
o administraţiune centrală, care nn diferă 
mult in personal de cea de acum, şi dis
punea de nn număr îndestulător de paş
nici de oraş.

De acum 46 de ani şi pănă astăzi, tot 
organismul nostrn social s’a ridicat, pn- 
tam zice, cn iuţeala fulgerului la nn grad 
de desvoltare uimitor.

Capitala ţărei neapărat presidă şi repre- 
sintă punctul culminant al acestei desvol- 
tări şi, cu toate acestea administraţiunea 
poliţiei se găseste aproape in starea el de 
naştere. D ar, cum am afirmat, compara- 
ţinne nn poate esista, o asemenea stare de 
IncrnrI este anomalia cea mal neînţeleasă, 
oare de sigur nn poate deriva decăt din o 
absolută lipsă de solicitudine ce s’a im- 
prumutatat acestei nenorocite administra- 
ţinni.

Nn cred folositor, d-le ministru, să in
sist mai mnlt timp asnpra acestui punct, 
cănd d-voastră cunoaşteţi şi trecntnl şi 
faptele mal bine decăt mine.

împins, ca şi predecesorii mei, de o le
gitimă aspiraţinne, aceea de a da acestei 
administraron! îmbunătăţirile ce se impnn 
neînduplecat, voii! cănta, ca toate acestea, 
sa mă circumscriu iu margínele raţionale 
ale poterilor noastre finanţiare şi voifi «nu
măra următoarele sporiri de retribnţinnl, 
adăogiri de funcţiuni şi imnlţire a agen
ţilor ordine! pnblice.

1) In administraţiunea centrală a poli
ţiei.

a) Crearea a doi comisari inspectori.
Supraveghere şi control asnpra tntnlor 

seivicinrilor dependinţl de poliţie, «»te mi
siunea acestei noul creaţiunl. Aceşti c o 
misari inspectori represint pe intermediari 
intre admiuistraţinnea centrală a poliţiei 
şi toate celelalte autorităţi. Funcţionari 
superiori, cari afi delicata şi importanta 
sarcină de a inlocui şi face practic con
trolul şt supravegherea, oare mal adesea 
scapă din activitatea prefectului, activi
tate dirijată in totdeauna in afară şi in 
atribuţiunl de o ordine superioară.

Controlai şi snpravegherea sunt, d-le 
ministru, in totdeauna, esenţa unei bane 
administraţinnl, înţeleasă in adevărata ac
cepţiune a cnvăntnlnl, şi d-voastră cunoaş
teţi că in modal nostrn de organizaţinne, 
intre prefect şi celelalte autorităţi, control 
eficace mal că nn a asistat. Este timpul, 
ca, odată pentru totdeauna, să Inaţi mă
suri puternice, ca in viitor depositar!! pu
tere! pnblice să fie puşi in neputinţă de a 
face nn nsagifi abnsiv, safi infamant, din 
pnterea safi autoritatea ce le este încre
dinţată, şi aceste măsuri nn se pot influ
enţa, decăt prin împuternicirea controlului.

Faceţi ca agenţii pnblicl să fie plasaţi 
anb o supraveghere care, atăt căt posibil, 
să’i pne chiar Ia adăpostul bănnelel şi veţi 
servi, prin aceasta, atăt propriul lor inte
res, căt şi interesai public, căci prin acest 
fept le veţi înălţa caracterul şi le veţi a - 1 
sigura stabilitatea.

Funcţiunile acestor comisari inspectori, 
d-le ministru, se resumă in două puncte 
principali: din pnnctnl de vedere al po
liţiei proprii! zise, el snnt Însărcinaţi a 
urmări şi cunoaşte toate actele agenţilor 
poliţiei, de a verifica pănă la ce punct 
sunt aceste acte in acord cn legea, cn re
galele nnnl ban servicii! şi cn moralita
tea. Din pnnctnl de vedere binrocratic, el 
ai! datotia, ca, prin inspecţinnl speciale, 
să pătrunză in toate detalinrile gestiune! 
şi să aducă zilnic, prin rapoarte, toate fap
tele la cunoştinţa şefului acestei admini
straban!.

T I M P U L

Voii! aâSoga terminănd, că experienţat 
a demonstrat avantajele reale, procurate 
in totd’anna de an control riguros, şi ast
fel snnt pe deplin convins, că instituţia- 
nea acestor doi comisari inspectori, va a- 
vea de resultat supravegherea administra- 
ţinnel pentru a menţine legea, a apăra 
interesele societăţii ş i, in fine, n protegea 
publicul contra arbitrarnlni şi abnanlnl.

b) înfiinţarea nnnl bioroil de urmăriri, 
informaţinni şt paapoarte.

Cn ocazinnea redncţinnilor din anal 
1877, nn s’a cruţat-, d-le ministru, nici 
serviciul biurocratio al administraţinnil, 
şi aci anomalie, acest servicifi, care re
clamă imperios o imnlţire in personal, a 
fost redns. —  Un binrofi a fost desfiin
ţat, rămănănd astfel nnnl singur.

Nn este cancelarie, d-le ministrn, in 
ţară, care trebne să Increze mai mnlt şi 
eă se ţie neclintit on lucrările la ordinea 
zilei. —  Snnt dar nevoit să eer înfiinţa
rea binronlnl de nrm&rirl, informaţinni 
şi paapoarte.

Am enumerat pe senrt in bndget atri
buţia nile acestui binrofi, şi atribaţianile 
binronlnl mixt administrativ şi judiciar, 
existent astăzi. —  Bine-voiţi a da aten- 1 
ţinne acestei scurte enumerări.

Diversitatea, mnltioipMtatea şi ţesătura 
lucrărilor acestui binrofi, este uimitoare 
şi pledează en elocinţă necesitatea de a se 
crea acest binrofi.

D-le ministrn vă cer oare-carl reforme, 
in serviciul activ, pentrn că acest servicifi 
supraveghează, impedică, previne şi eseentă 
cn alte cuvinte, acest servicifi este ochinl 
veghetor, inteligenţa administrativă.

Nn mă poci insă opri d’a vă declara, că 
acest servicifi ar rămănea inactiv, dacă 
reformele introduse nn s’ar pune ia ra
port direct cn servicinl intern, binrocratic 
sedentar care represintă braţul admistra- 
ţinnil.

c) ’MI mal remăne, d-le ministrn, a vă 
întreţine pentrn două creaţiunl, ce trebne 
să se aducă personalului poliţiei centrale.

înfiinţarea nnnl Translator, cn cunoş
tinţele limbelor Francesă, Germană şi I- 
taliană.

In multiplele relaţinni ce prefectura po- 
poliţieî, ca toate'prefeoturile din alte State; 
are cn străinii, aceasta se găseşte zilnic 
impedicată, de a da curs unor afaceri, a- 
facerl, adesea ori urgenţe şi importante, 
din cansa lipsei nnnl translator.

(va nrma.)

C R O N I C A

S’a deschis d-lul ministrn de resbel nn 
credit suplimentar de lei 208,998, bani 80, 
asnpra eserciţinlnl anuln! curent, pentrn 
acoperirea golului lăsat in bndget cn oea- 
sinnea plăţii solde! şi hrănel oamenilor 
Bporiţt peste efectivnl bndgetar, pe tlm- 
pnl de la 1 August pănă la 1 Noembre, 
care credit se va impărţi la capitolele şi 
articolele bndgetare următoare:

Cap. II, art. 3. Stat-maj oral Princiar 
86 lei.

Cap. IV, art. IO. Gendarmeria 10,175 
lei, bani 20.

Cap. IV, art. 13. Roşiori 48,970 leit 
bani 80.

Cap. IV, art. 14. Artileria 149,766 le), 
bani 80.

S’a deschis d-lnl ministrn de resbel nn 
cradit eetraordinar de Iei 10,176 bani 85, 
asupra eserciţinlnl anuln! curent, necesar 
a se rambursa casa regimentuln! 13 de 
dorobanţi, pentrn solda şi hrana plătită de 
acest corp celor 210 miliţieni concentraţi 
in jndeţnl Iaşi, pentru servicinl cerat la 
st&rpirea pestel-bovine din 1877 şi 1878.

#
Falsificarea de bancnote aastrlace.
Curtea cu juraţi din Bu curcşfl. —  Condam- 

na/iune. Marţia trecută, s’a înfăţişat îna
intea CnrţiI cn juraţi din BoonreştI nn 
proces criminal de cea mai mare însem
nătate. Era vorba de falsificarea nnnl nu
măr considerabil de bancnote Austro-Un- 
gare in piese de cate zece florini.

Fotolinl presidenţinl era ocnpat de d. 
G. Economn, preşedinte, asistat de domni 
judecători Dobrescn şi StoianovicT. Mini
sterul public era representat prin d, pro
curor Carp. Pe banca acnsaţinnel se ve
deai! acnsaţil in număr de 7 ; (1 Moritz 
Herman Enric Sibner, de ani 39, prusian 
de origină, giuvaergiu in Călăraşi: 2) Ni- 
colae Bilknnski, de ani 54, bnlgar, aren
daşi domiciliat in Călăraşi; 3) Ghiţă Al- 
bnleţn, de ani 34, romăn din Transilva
nia, econom de vite, domiciliat in comnna 
Jngalia; 4) Janos Horvariy, nngur de 36 
ani, inaşmiatra, domiciliat in Călăraşi; 5) 
Hibele Duinitrescn de ani 31, girec, bif

aşi in Călăraşi; 6) Mihail Greff, de ani 
60, german, arhitect, domiciliat in Călă
raşi; 7) Scsrlat M. Grt-ff, de ani 24, ger
man, zidar din Călăraşi. Toţi aceştia aveafi 
nn aer nepăsător. Ca apărători flgorafi d. 
N. Fleva, Orpeacn, P. Borşn, M. Vlădoiann 
şi Maala.

Pe masa cnrţi se vedea nn pachet cn 
vre-o 300 bancnote anstriace falsificate, 
in piese pe căte 10 florini; desemnai era 
admirabil im itat; in privinţa aceasta nu 
se putea distinge nici o deosibire intre ele 
şi cele adeverate; diferenţa se trăda nu
mai in cnloarea nnora care era prea pro
nunţată şi in prea mare grosime, a hăr- 
tiel. In sală se mal afla instrumentele care 
servise la falsificarea acestor bancnote.

Compnindn-se comisiunea juraţilor, acu- 
satul Sibner martnri şi că el a falsificat 
biletele, recunoscu pe cele ce i se presen- 
tară şi făcu tot iatorcnl crimei, implicănd 
şi pă cel lai ţi acnsaţl cari. negară partici
parea lor la crimă.

Iată inresnmat cum rasnltă din actele 
jndelnl instructor, din disposiţiele acnsa- 
tnlul Sibnt-r că s’a perpatrat crima de fal
sificare.

In anul 1876, Nicolae Balkanski şi ad
vocatul aăfi Patricii! domiciliaţi in Călăraşi, 
amici intimi, concepnră planul de a se 
înavuţi prin falsificare de bancnote au
striece. Pentru a ’şi pune in practică a- 
cest plan, făcură apel la Moritz Sibner, 
ginveargifi in Călăraşi, care singur avănd 
cunoştinţa de a grava, in nrma stndielor 
speciale ce făcnse in Germania, era singn- 
rnl in stare de a fabrica bancnotele. Bal- 
kanski insă nn făcu nici nn demeks pănă 
ce Patricii! nn’l declară că Sibner nn va 
şti nimica de participarea Ini in afacerea 
aceasta. Se conveni ca avănd in vedere 
dnrata lucrării, care trebue ae ţie lnni şi 
poate cbiar ani, să se dea femeii Ini Sib
ner pentru întreţinere căte daol lei pe zi, 
enma care se angaje Balkanski a o plăti 
el prin mijlocirea Ini Patricii!.

Sibner ae puse imediat la lucra intr’o 
snterană a caselor Ini Patricii!, pentra ca 
să nn atragă atenţiunea nimenui. Acolo 
lacră el la tabla da aramă de care avea 
să serve la falsificarea biletelor, pănă in 
toamna annlni 1876, cănd mnri Patricii!, 
BalkanBki văzănd atnnci că cn sistemul 
de a se ascnnde lui Sibner că şi el este 
asociat in acea afacere, chemă pe acesta, 
ii mărturisi faptul că el fusese agentul prin
cipal al crimei, că tot ee făcnse cn chel- 
rniala Ini, şi că era gata a face şi alte 
cheltuieli pentra aşi ajunge scopul, Sib
ner primi şi merse la moşia lai Balkan
Bki, Petroasa, unde găsi tonte preparati
vele, şi pe servitori Ianoşi Horvaty, logo
fătul moşiei Călăraşi, şi Ştefan Chiriacn, 
ingrijitorol de la Petroaia, gata toţi de a 
i da ajntornl trebuincios. Sibner lncră la 
Petroia pănă la 28 Decembre, cănd merse 
la Călăraşi, unde conveni cn Baikanski 
a’ăi cumpere o presă. La 6 Ianuarie 1877, 
veni la Bucureşti Balkanski unde plăti 
prin Chiriac 225 fr. costal presei ce cum
pără. Ca această presă lacra Sibner pănă 
la 9 Aprilie la Petroaia, cănd scoase pri
mele probe de bancnote din cari trimise 
şi Ini Balkanski.

Nnmărnl de Bacnote ce se hotărise să 
fabrice era considerabil. Era deci nevoie de 
agenţi care eă le pne in circnlaţie. Falsi
ficatorii işl asociară deară ps Dumitra C’o- 
celi 8’afi Ghsorghiu, din comuna Cocârja,- 
pe Anton Atanaein din Jojalia, pe Ion 
Macri Tătara şi pe Ghiţă Albuleţo, care 
avea o tărlă isolată in mijlocnl Baraganu- 
Inl. Aci as găsi oa locul cel mal nemerit 
pentra a se termina opera incepntă. Sib
ner veni deci cn Coceli la tăria Ini Albn- 
leţn nnde era preparat totn şi nnde avea 
la disposiţinne pe toţi asociaţi vechi şi noi 
Scoâseră acolo 2,300 bancnota de căte 10 
fiorini nna. Lua Sibner 400 şi plecă la Că
lăraşi oferi, căt j-va cnmnatolnl săfi Scarlat I 
Greff, care le dets Ini M. Dnmitreacn spre 
a le petrece pe la mocani.

Aceasta le arată Ini Ştefan Stefllea oare, 
văzănd că snnţ eftine se boturi să le cum
pere. Mihole Domitrescu insă şi Chiriacn 
Ştefan cătară atunci se profite ds ooasinne 
şi spuseră că nn vinde mal mal pnţin de 200 
bancnota. Lazăr Nana ca să nn piarză be
neficiul ce credea că poate trage din acesat 
schimb, sa imprnmută do Ia Alexandra 
Popescn şi cumpără cele 200 bncăţl pe 
praţn de 135 napoleoni, in tovărăşie cn 
Steplea din aceşti bani Sibner dote so
crului năfi M Greff 20 napoleoni, ¡cumna
tului şefi Greff 15 napoleoni. Fie-care din 
aceştia p ‘trecură in armă căte ceva din 
bilete şi începură a trăi mai bine.

Lazfir Nana, cumpărătorul celor 200 
bacnote, trimise in Sibifi 20 dintr’insele 
la Orlot Lnpen ca să le sohimbe. Acesta

află îndată că ia ele sânt falşa şi de
nunţă faptul autorităţilor Anstro-Ungare, 
care comunicară ministrului nostru de jus
tiţie. Judele instructor de Ialomiţa, laănd 
in cercetare pe Nana descoperi cS acesta 
cumpărase bancnotele de la M. Dumitrascn 
care nega la iucepat de la cine are, dar 
in urmă mărturisi că le are de la Şt>.- 
fau Chiriac Ciro i deduse 200 bucăţi din 
care mal avea 80. Prin perchesiţie ae gă
siră nnmal 68 Decoperindu-ss ast-fel fap
tul şi cumplioi lui, Sibner fu arestat in 
Bnenreştl Ia 18 Fevrnarie 1878. L i den
sul se găsi o ladă cn mal mnlte cnlorl şi 
ape pentra distragerea aramei, preonm şi 
nn chimir cn bancnote legat la priciornl 
stăng ce a ce ’ 1 fíen a mărturisi crima 
in toate amănuntele el. Mal tărzifi so des
coperi la tăria lai Albuleţ, in coşar, ma
şina pentra falsificare. Albnleţa negă că 
ar fi cnnoacnt oe-va din toate, dar fn a- 
restat in faţa declaraţiunilor făcute da 
servitorii săi.

Mihail Greff mărturiei şi el că mal are 
195 bancnota false de la Sibner, afară da 
cele 3 pe care le vindnse şi că ştia că 
Sibner deduse fiului săli Scarlat incă 200 
bacnote care acesta le pnseee in circula
ţie prin M. Dumitrescn şi Cbiriac Ştefan.

Scarlat Greff nega fsptal, Unos Hovart 
’1 recunoaşte; M. Dnmitrescn stărae că 
n’a cunoscut că bancnotele ennt falşe 
şi că a fost de bană credinţă efiud a mij
locit pentra vănzarea lor. Balkanski nega 
asemenea faptnl.

*Acea fuse ternul pe care susţină d. pro
curor acusaţinnea.
- Cartea condamnă pe Sibner, agentul 
materia) al falsificări la 6 ani de recln- 
sinne, şi achita pe cel-l-alţl ne esistănd 
probe snfieienfe de participarea lor la 
crimă,

(Curierul Financiar).
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Pentru completarea volumului I a 
acestei Anatomii, mal mijlocind in- 
tărziere cu publicaţiunea 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 
Osteologia, Arthrologia şi parte din 
Miologie. Va fi lesne in armă ace
lor cari işl vor fi procurat această 
mare parte din volumul 1, a şi-lfi 
completa prin restul Miologiel, înda
tă-ce va lua sfârşit publicaţiunea el.

Preţul volumului întreg va fi de 
5 lei, iar a părţel pănă astăzi pu-> 
blicate 3 lei.



T I M P U L

Numai pentrn
senrt timp 42, CALEA VICTORIEI 42,

Lângă Piaţa Teatrului

Numai pentru 
scurt timp

M A G A S I N  j& D E  LA P A IX
V 1 E M A

Fiirnisoriî Cnrţlî MaiestilţeX Salo Impëratnlnl
L IN G E R IE  C O N F E C T IÜ E E

1  s
Austro - Ungariei.

T R O U S S E A U

J E F T I N Ä T A T E  |
\ l ÍARE DESFACERE j S O L I D I T A T E  j

Á mal fost de re p< ţi te orí aci, dnr niel una cara sA se p6tă asemăna cu desfacerea nóstrá, care este recunoscuţi 
de toţi ca singura in Bucnrrscl unde se vând mărfuri adevărate cu cel puţin 6 0  %  sub preţal adevărat.

42 , CALEA VICTORIE!
Tronsseaux complete de Ia 

400 —5000 fr.

42 , CALEA VICTORIEI
Capote pentru dame de flanele 

francese ii — ÎS (V.

Prefurile de fabrică reduse pe jumătate
Cămişl brodate pmtru dame l 1), fr. 2 lja fr. 31/2 fr. 12 fr, 

Caraisrine ,i panta’ onl pentru dame 1>|j, 8 l|j, 10 fr. 
Rochii pentru dame, lungi ţi scurt', 2■/*. 10—20 fr.

CâmSsT si ismene pentru b&ibaţl, de p&nzit veritabila 
’ S'/a, 4*|*—8 fr.

42, CALEA VICTORIE!
Costume elegante de flanele 

francese pentru dame il 22 28 fr.

Batiste ou ţi fórft nume brodate fr.
P&ni& de Rumburg 62 coţi 60 fr. 80 fr. ICO fr.

P&DZ& de Belgia 65 coţi 40 fr. 60 fr. 90 fr.
Päns&turl late de câte 8 coţi 85 fr. 45 fr. 

Pichete albe de iémft 12 - 18 fr.

42 , CALEA VICTORIE!
Cele mal noi şi mal elegante 
gulere şi manşete francese 

pentru domuil.

4 2 , CALEA VICTORIEI
Legii turf de bilrbaţl cele mal 

noi si elegante.

4 2 , CALEA VICTORIE!

i i e n ^ i T i s i
Şervete, pâns&turl de masă, de damast, prntru 6, 12, 

18 şi 24 persóne de la 6 - 1 0  fr. 80 — 40 fr.
Négligée, Matinée, Batiste, cos

tume pentrn copil.

Cumpărătorii în valóre de 200 fr. priimese rabit o g răitori de 
maeft de damast francés pentrn 12 persóne.

m n arW  -0  ser

Calea Victoriei No. 27.
Aduc la cnnoscinţa onor. public că acest Hotel care este situat In 

centrul Capitalei, alături cn Teatrul Naţional şi în apropriere de Tribunal 
şi Minister, fiind

Aranjat iii 101 co cea ui mare ip itia  si co n u r i  cal se
re

11 pun la ilisposiţiunea onorabililor voyajori cu Începerea de la 20 De
cembrie a. c. In acest Hotel so găsesc odăi de lu fr. 1.50 bani în 
sns precum şi apartamente cn tjiua şi cu luna.

Tot-d’o-dată fac cunscnt, că pentru înlesnirea onorabililor voyajori 
aranjezi în curtea acestui Hotel nn Restaurant şi Caffenea, care la 
deschidere voiă anuncia separat.

Acest Restaurant care este aranjat cu t<$te objectele necesare, şi 
ale bucătăriei, este de închiriat. InformatiunI Hotel Oteteleşanu No. 25.

In asceptarea nnmordselor visite semnez
cu t<5tă stima

I .  F X J C H S ,  Hotelier

ARSENIAT de AUR
Dinamizat de Doctorul ADDISON

Acest preţteos «constituant, datorit combinării a d fi medi
camente eroice, combate victorios Anemia si Bilele sistemului 

nervos precum şi Lipsa de sânge.
Mnlţ&mitâ proprietăţilor tonice şi prontitudinel acţiunii sale, nare rival contra slăbi

ciunii organismului oe resuită din brile lungi.
Flaconul 6 fr. Farmacia G ELIN, No. 88, oliţa Rochechouart şi Ia principalele fa' macii, 

Trimis franco.
Deposit in Bucureşti la farmaciile d-lor Zurner, RisdSrfer şi la d. Ovessa, droghist.

- - - a ™  h m  Q '  c  m

T O N I C  S I  F E B R I F U G .
Acest vin tulocuiesce cu- folos tête preparaţiile de chinchină. „Este un pu

ternic tonic,|—  fiice d. profesor Bouchardat, membrul academiei de medicină din 
Paris ; luat Înaintea mâncare!, lolesnesce mistuirea.“ — Virilii lui G. Seguin este 
un preţios ajutor saü ca întăritor în convalescenţe, lipsă de sânge, sleire, slăbi
ciune senilă, anemie, lipsă de pofta măncărel, digestii dificile, etc., séü. ca antipe- 
rioiic pentru a tăia frigurile şi preîntâmpină tntércerea.

Paris Fa macia^Q. Seguin, No. 378,'Strada Saint-Honoré.
Deposit în Bucurescl la farmacia d-lul I. Vi. Zl'HNER.

CHARTIA LARDY
cu Extract de Ardei

Puternic revulsif cu mult supertor Thapstet, uleiului de Croton, etc., 
n  nepresintand inconvenientele lor.

Intermediar intre Sinapism, a ca rula acţiune este rapide, dera trecatrirc, si Vesicatrirc a 
caruia energie nu convine decât unelor case.

Acţiune IMMEDIATA si CONTINUA, ne occasionaml ncci DURERI neci MANCARINE, dera 
numii căldură, ua usturime usora si rosrila viuâ, cari, chemând sângele la pele, schimba reul.

SUVERANA in GUTURA1UHILE noui seu chronice, BUOiNClIITA, CRIPPA, CATARHHU, 
ANGINE, ASTH.ME, si in general Irite irritaliunile galului seu peptului, precum si in DURERILE 
NEVRALGICE seu RHUMATISMALE, Sciatica, Lumbago, etc.

C O I H H E ,  pharmacian, s l r s d a  C h c r o h e - V I M I .  9 ÎS, P  I R I S  
V. Se gasescc la phnrmncinni nrtnri ■n,i.

e,
Celorrhtiiâ, iiSilufuJd. 

orgai

RALGIE S
la raomentfl chiarü

tflorö
ufocaliunea s! tôi*iiüïîciç_l_ Vin 

respiratorie sunta vindecat«
Tuburile *A!vo»*eur. 3 fr., ¿

U u u r e r g d ^ E i u l ,  RiodOrfer si Zurner, si lo loti principalei. Pbnrmaclani.

bspnril.
prin i nnit-nt'U nl*|lee. ale d-rulul C rouler. Protul 
------~ uti;t, in Francia3 fr.

IS . rue de la tlon iin ic. FARIS.
Depose tu :

PAPIER WLINSI
Ai irw.e si.ee 8 al acostai nemetlifi se du- j 

toreşte proprietăţii sale de a trage afară > 
din corp iritsţinnea care tinde tot da-nna _  
a se fixa asupra organelor esenţiale a vie- : 
ţel; el deplasâză ast fel răni făcând v in -j 
dec rea uşâră şi promptă. Cel d’intâiă me
dici o recomandă cn deosebire contra gu- 1 
uratului, bronchitelor. durerilor de gât, re- 
matismelor, durerilor. Întrebuinţarea el e ! 
forte simplă: nna saQ don? aplicaţinni su n t! 
de ajans cele mal de mnlte ori şi flu can-| 
sase de oât o mâncărime uş6ră. Se găseşte 
în t6te farmaciei«.

A SE FERI DE CONTRAFACERI
In Paris, la D. Wislin rne de Seine 31. 

Deposit la farmacia d.lnl Zurner în Bucu
reşti, Calea Victoriei şi la alţi.

MAGA8INDL DE LINGERIE DIN V1ENA
Calea Victoriei (Mogoşâi), Palatul „Dacia* (a doua prăvălie de la coltul Zipscaniei.)

D E S F A C E R E  T O T A L A .
cu mare scădere de preciu

die caesa iram aflirai celei meri ale m a rin ilo r .
Cele mal nuol şi cele mal moderne

t ^ M ^ n s o i y s  © ¿5  s A f f i i î A
P R E O U  IwT

Fuste, Capote şl Costumări de flanelă, Camisăne, Ciorapi, Giletce, 
Brobode, de lână şi de bnmbac, PlapămI de flanelă, Camisone, Pantaloni 
şi fuste de Piqnet de ărnă, Hăinuţe de copil, mantale de ploie de flanel!.

LINGERIE PENTRU BĂRBAŢI, IiAEE ŞI COPII
Alegerea cea mal bogată şi mare pentru trite clasele Societăţii.

OLANDA, CHIFFON şi MADAPOLAM
ln trite lăţimile, In bucăţi Întregi şi jumătăţi, provenind din fabricele cele mal renu

mite de JBoomia (Rumburg), Belgia, Olanda, Franoia şi Englitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PROStiPE ŞI BATISTE
de orl-ce calitate şl mărime, batiste francese de linri, batiste brodate şi de deş

tele, batiste colorate etc. eto.

GULERE SI MANCHETE PENTRU BARBATI SI RÂME
de oil-ce fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fiohas de dentele 

CORSETTE DE FRANCIA ŞI GERMMANIA, R o BES DE CHAMBRES, 
D e m ie - C a p o t s , L o n g - S h a w l s , Ş a l u r i  d e  C a c h e m ir  n e g r u .

Zestre complete de 800 fr. până la 5000 fr.
Ort-ce comandă tn ramurile Ungerie* f i  broderiei se primesc« f i  se va 

eseeuta prompt in atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURANT FiCSAT
Fuste de flanelă. francesă dif. col, a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lână 1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4.60.
Flanele de bumbac 1.50, 3.75, 5, 7.
Flanele de lână 5, 6, 8, 12.

Acel oare cunosc Hapu
rile purgative ale doctorului 
întrebuinţa îndată ce vor a- 
vea trebuinţă de curăţenie. 
Ele nn prodno desgnst nici 

căci, în contra celor-alte cu
răţenii, acesta nn lncreză bine de cât când 
este Inată cn alimente bnne şi băntnri în
tăritor«, precum: vin, cafea, ceai. Fie-care 
'şi alege ora şi prânzul când *i convine 
mal bine să 1« ia, în conformitate cn ocu- 
paţinnile sale. Ostenela pnrgaţionel fiind pe ! 
deplin anulată prin efectul unei hrane bnne, 
ea se pofce repeţi pe cât va fi de trebuinţă.

Cntil de 5 şi 2 fr. 50 b. la Paria la doc
torul Dehaut şi la t6te farmacopeele. Să se 
ceră ca fie-care entie cărticica de 72 pagine, 
care conţine instrneţiile în t6te Hrubele. Să 
se ceră şi manualul în limba francesă doc
torului Dehaut, volumul de 400 pagine.

Deposit în Bncnrescl la Domnii I. W . 
Ziirrner, Ovessa, Schmettan, Brnss, Rissdor- 
fer şi Dimbovicl.

Brobóde de lână fină franci 3.50, 5, 7.50, 9.50.
Plapumă de lână curată 18 până la 45 fr.
Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.______ _
Capóte petnrn dame, de flanelă a fr. 8.50, 14, 28, 38.
Oamiséne de piquet de ârnă a fr. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piqnet de ârnă a fr. 4. 6, 8.25.
Faste de piqnet de 0rnă a fr. 5, 7.50, 10.50..
Oostnme pentrn dame, de flanelă francesă a fr. 32, 41, 58 şi 72. 
Mantale de plóie de lână fină a fr. 30, 38, 48, 65.
Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. 5, 6t şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, cn pept, gulere şi mánchete de Olandă (şi fără 

galere) a fr. 7, 8, 9.50.
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi 15.
Cămăşi de Oxford EnglesescI color, garantate a fr. 4, 6, 8.59.
Cămăşi pentru dame, de Chiffon cn garnituri şi brodărie a fr. 4 ,5 , 6, 7.50. 
Cămăşi pentrn dame, de Olandă simple şi cn broderie a fr. 5 .50  

9  7.50, 8.50, şi 10.50. *
Cămăşi pentrn dame de Olandă cri broderii séü cn dantelă fină, a

fr. 12, 15, 18, 23.__________________________________________ . 1
:• Cămăşi de népte de dame séü de bărbaţi a fir. 5, 7, 9, 11 şi 17. ^

Camisone simple garnisite a fr. 3.50, 4.50 şi 5.50.______________
Camisone cn broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9. __________ ________

ASSIMILABLE
al Dr V. BAUD

Sub forma de granule bine dosate. 
F erru l combinat cu D lastasa germi- 

naţiunea seminţelor de Cresson, este 
cel mai actif si mai uşor dintre F er- 
ru g in ose  pentru femeile si copii de

licaţi. Fara gust neci conslipatimie. 
In contra anemiei, sărăciei sânge

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

Si Ph’ i

Deposit in Bucuveacllti D-mi Ovessa, RissdSrfer. 
Uruss, Schmettsu, Dimbovicl, ZUrner.

1  K  7  9

A L M A N A H
AMERICAN

sistem nou

spre a putea face notiţe pe fie-care filă
a cşifc în editura

Librăria Socec & Comp.

DE M A R E o pereche 
case on 

local lor, 
situate în 

Strada
Romană No. 63 bis, Suburbia Precupeţî- 
Noi. Doritorii de ale cumpăra se pot adresa 
la proprietarul lor ce locursce întrânsele.

Camisone cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9 .50 ,11 ,14  şi 17. 
Pantaloni pentru dame, simple şi garnisiţi a fr. 3, 4, 4.50, şi 5. 
Pantaloni pentrn dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9. 
Pantalon! pentrn dame, de Olandă fină cn broderie sâfi dentele p fr.

7.50, 8.50, 10.50, şi 12. .________________________________
Fuste de Costume cu plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Fuste Costume cu broderie de Percal şi de Melino a fr. 7 .50 ,9 ,11 .50,15. 
Fuste cu şlep cn plise, cn broderie şi cn dentele a fr. 8.50, 11,15,18, 26.
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14._________________________
6 Gulere bărbătesc! calitate bună ln 4 iţe a fr. 3 şi 4._________
6 Mánchete calitatea I-a & fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.
6 Gulere de dame diferite fasdne a fr. 5, 6.50 şi 7,50._______ __
6 Batiste albe de Olanda a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50.__________
6 Batiste de lină adevărată cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14. 
6 Batiste de lină cu litere brodate fin a fr. 16, 18 şi 22. 

sT 3 şi 4.6 Batiste de copil a fr_____________________
6 Batiste colorate tivite, calitate solidă a fr. 3, 4 şi 5.50.
6 Batiste de Olandă, tivite şi cn margini colorate a fr. 5, 7 şi 9. 
Feţe de mese de Olandă albe de 6 persóne a fr. 5.50, 7 şi 8.50. 
Feţe de mese de Olandă tibe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34.
Feţe de mese de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16~, 28, 36, 48, 56.
Feţe de mese de Olandă damast 24 persóne a fr. 33, 64, 69, 7 5 .
6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 5. 6, 7 şi 8.50._________
6 Şervete de Olanda damast a fr. 7.50, 9, 11 şi 16.________
6 Şervete de ceaitt a fr. 2.50, 4 şi 5.50._______________________
6 Prosópe de aţă cnrată a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10,50.__________
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.
1 Bucată de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.
1 Bucată de Olandă Rumburg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 76» 90.
1 Bncată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.______________
1 Bucată de Olandă de Rumburg 3 coţi de lat, 21 ooţi de lung

a fr. 35, 48 şi 63._____________________p  __________;
1 Bucată de Chiffon franţusesc de 30 coţi a fr- ÎL  23.
1 Bncată de percail franţusesc de 45 coţi a fr. 23, 28, 34 şi 42.
1 Bucată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 83.
Mal multe de 1000 ceti resturi de pSnzS, Chlfon, Oxford şl Pichet tn eupine de 5, 8,8,10 şl 18 
00(1, se vinde mai alee forte eftin, inşi numai pfinS când se va tllrşi depositul aoestora. y .

* Magasinul de lingerie din Viena t Fjl
g j Calea Victoriei, Palatul »Dacia*, («  doua prăvălie de In colţnl Lipsonniel).

Tipografia Thiel & Weiss, Palatul, , Dacia*.


