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O B O IS T  -A -IV IE K rT E IL E - 
IN TOATa  ro m â n ia

Pe a n ..........................................L. n. 48
Pe 6 Iubi ................................ H
Pe 8 Iubi........................  * .................... 18

IN STRĂINĂTATE :
e au ........................................ ...  . . > » 60

INSKRŢIONI ŞI RECLAME:
Linia de 80 litere petit, pagina 17, 80 bani 
Pe pagina III, 80 bani, pe pag. II, 2 Iei noi

Reclame 2 lei noi libia.

(Jn număr In capitală 10 bani.

E8B IN TOATE ZILELE DE LUGBU.

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 i :  P a l a t u l  « D a c i a , .

Cnrsnl de Bncnresol, 80 decembre. 
Oblig. Rurale . . . » , .  1004« 100*/« 

,  Oomeniale . . . .  102'fe —
Credit funciar rural . . 98 91%

„ urban . . , 04 83%
Impr. municipal al Capit 99% 99 
Oblig. Pensii. . . . . .  182 —

,  Dacia . . . . . .  200 —
.  România . . . . .  81 86

Impr. munioipal ca premii 24 —
Renta Români . . . . .  64 —
Parii 8 Iubi................  99 70 —
Londra • • . • • . 95 12%
Vietu » . . . . . .  — —
Berlin . . . . . . .  124 128%

Cursul da VIeua, 10 ianuarie 
Renta ungară In aur . . . .  84 40 
Bonuri ie teeaur ung., I emil. 118 90 

.  > ,  II ,  74 15
împrumutul auatr, In hârtie , 82 10 

» ■ » argint. 68 80
Renta auitriacâ In aur . . .  72 95
Lom din 1866..............................116 75
Acţiunile bânoel naţionale . 78 9

.  .  austr. de credit. 225 —
. „ ungare ,  219 —

Argint..........................................100 —
Ducatul ...................................   5 51
Napoleonul................................  9 88
100 m&rcl germane................  57 55

Cnraul de Berlin, 10 ianuarie 
Acţiunile Oiilor ferate române. 82 25 
Obligaţiunile române 6»/« . . 
Priorităţile C. fer. rom. 8»/* 
împrumutul Oppeuheim . . .  
Napoleonul . . . . . . . .
Viena, termen lung................
Pari« .  scurt . . . .

83 — 
85 50 

108 75 
16 16

80 95

Calendarul 411*1 
Duminici, 81 Decembre.
Patronul silei : Cuvioasa Melania. 
Râsftritul soarelui : 7 ore 24 min. 
Apusul soarelui : 4 ore 86 min. 
Pasele lunel : Ultim-quart.

PLECA BEA rRBNLTRILOR
B non resol —Samara 

BucurescI . . . . 8.15 n 10.—
Ploescl...........9.50 n 12.00
B r il la ............1.58 n 5.45
Tecaoiil. . . . .  4.38,n
Roman...........9.05 d
Şuoeava,sosire . .12.08 <j

Bacnrcsc—Verclorora
Buoarescl..................  7.40 d
P iteşti........................10.13 <3
Slatina . . . . . . .  12.31 q
Craiova . . . .  . . .  2.2o Ş
Vôroiorova, sosire . , A — n

7.15 d 
11. Od 
4.45 q 
9.56 n

Suoeava— uucurescl
5.11 d 
8.45 I

Suoeava. . . .  6. 
Roman . . . . .  8.
Tecuci...............12.30 n
Brăila................3.08 n
Ploescl............... 7.12 d
BucurescI sosire 8.30 d

6.46«
12.80 i
6.10 i
8.10 n 8.58 <

2.45 i 
4.30 i

Baeurescl—(Margin 
BucurescI.. . . . . . .  9.16 (
Giurgiu, sosire................. 11.85 ţ

Giurgiu—BucurescI
Giurgiu............................... 9.05 j
BucurescI, sosire . ■ . . 11.05ţ

5.05 4
7.06 u

4.65 4 
6.55 n

Perelcreva—Bnonresci
10,40 4 Verciorova................11.26
8.— d Craiova . . . . . . . .  8.—
6.80 n Slatina......................... . .  4.45
8.15 4 Piteşti......................... 7.08
6. • n I Bucuresol, sosire . . . .  9.20

GaU|i—Barbell
Galaţi . .  . . . . 1.20 n 8 25 d 7.80 n 
Barboţl, sosire . . 1.55 n 9.— q 8.06 n

Barbeţi—Galaţi
Barboţl................2.55 n 6.25 n 7.26n
Galaţi, sosire . . .  3.30 n 7— n. 8.—n

D-nil abonaţi a ciiror abona- i Ris»»a 10 ranurie
mente espirii la Anele anului, I AlbanejiI a« declarat cS se vor opune cu 
sunt rugaţi a reinoi de timpn- ,orţft la ,0Qrea Pod«oriteI ^  Muntenegru.
rin abonamentele d-lor spre a 
nu suferi o Întrerupere in tri
miterea (Harului.

LISTELE ELECTORALI
Legea electorală hotăreşte că dela 

1—15 iannarie in fiecare an con
siliul comunal al oraşului de resi- 
denţă in înţelegere cu celelalte con- 
siliurl revizuieşte listele electorale şi 
le publică Degreşit in cea d’ântâl

Londra, Io ianuarie.
O telegramă din Culcata anunţă că ge

neralul Roberts a bătnt trup le afgane 
cari aii lăsat 300 morţi pe cămpnl Inptef.

După „Morning-Post. Emirul Şer-AM 
ar fi sosit in Petersburg la 5 decemvrie.

Viena, 10 ianuarie.
Negoţierile pentru operaţia ficanţiari a 

gav. malul angarale ca creditai mobiliar, 
s'afi terminat.

Trebuinţele prevăzute pentru 1879 vor 
fi acoperite printr'o emisie de rentă in 
aur saO printr’ un impramut domenia).

,Constantinopol, 10 ianuarie.

Se enunţă in mod definitiv plecarea Iniduminica care u rm ea ză  după 15 ift B
■ . , ... 10 , .  • Savfet-Paya la Paris; ar fi însărcinat canuarle adică, in anul viitor 1879 i , __  T. . .__v

acea ăntăl duminică după 15 este 
duminică 21 Iannarie.

Dela data aceea curge termenul 
de trei săptămâni pentru reclamaţii la 
acest consiliu; termen care so sfârşeşte 
in anul viitor 1879 duminică la 11 
februarie sa fi cel mult la 12 fe
bruarie. Trei zile după aceasta adică 
Juol 15 febru arie , consiliul comu
nal trebue a& publice listele defini
tive care se pot ataca înaintea tri
bunalului in alt termen al celor trei 
săptămâni următoare adică până 
juoî 8 martie aafi după interpre- 
taţia cea mal favorabilă, Tineri 9 
martie. Punem aceste termene in 
vederea tutulor membrilor partida 
lui conservator, mal ca seamă de 
prin districte, ăl rugăm să facă 1 
timp atât înaintea consiliilor coma 
nale cât ;i înaintea tribunalelor toate 
contestaţiile necesare şi, mal cu 
seamă, să ne denunţă pe toate â 
cele consiliuri comunale cari nu vor 
îndeplini obligaţiile legii, publicând 
la timp atât lista provizorie cât ş 
cea definitivă. Să na uite că falsi 
ficarea listelor este una din t me 

liiele guvernului d-lul Brătianu şi că 
In 1868 acest guvern a comis cele 
mai flagrante ilegalităţi in alcătuirea 
acestor liste.

Totdeodată prevestim că un grup 
de advocaţi şi jurisconsulţi eminenţi 
¡se ţine la disposiţia tutulor recla
manţilor spre a sprijini, fără niclo 
■remunerare, drepturile lor la Curtea 
ţie Casaţie.

Toţi dd-nif reclamanţi sunt ru
gaţi a se adresa pentru aceasta la 
biuroul de redacţie al „Timpului*.

DEPEŞI TELEGRAFICE
A L B  „ T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)
Serviciul de Ia la ianuarie 4 ore seara.

Paris, 10 ianuarie.

Beiul Tunisului a acordat toata satii-' 
beţiile cerate de gnvernuV francez. Âet- 1 

fiind, tot conflictul a’a t »minat.

darea marelui cordon al ordinului împă
rătesc Megidia, d-lul Waddigton, ministrul 
afhceri'or streine al Frânţi!

„ Procesul Snleiman-Paga ie va revizni.
(11 ianuirie 9 ore dimin.)

Călcată 10 ianuarie.
La egomotnl, că Afganii ar fi făcănd 

mişcări de aşa fel incăt să ameninţe baza 
de operaţie a generatului Roberts, acesta 
ifl va concentra toate trapele in diree 
ţin văii Curam.

Paris, 10 ianuarie.
Iată punctele de căpetenie a noului pro 

gram minieteri.it: măsuri largi de cle
menţă, insă nici o lege de amnestie; nu
mire de generali favorabili republicel la 
comandamentele mari; nici o măiură ge
nerală contra magistraturii, insă schim
bări in personalul jndecătoresc; aplicarea 
tuturor legilor existente contra ameate- 
cmilor clericalismului.

Subcomisjonea de anchetă asupra acte
lor ministerului de Ia 16 Mal a conchis 
darea in judecată a acelui minister.

in form atisa i
In darea de seamă reoumată asupra im- 

portaţiunilor de grăne iu portal Marsiliel, 
pe care a publicat-o Agenţia Havas din 
Marsilia pe annl 1876, sunt căte*va con
deie interesante pentru Romănia.

Importaţinnile de provenienţă gălăţeană 
s'afi urcat la 100,023 centenari« (măji) 
metrice;

Qrănele, provenienţe din Brăila la 214,583 
mftjlm. Grănele, provenienţe din Tulcea Ia 
7,492 măji m. Grănele, provenite din Chiui- 
tenge la 14,744 măji m.

Importaţinnile, de provenienţe din deo
sebitele porturi ale Rusiei afi fost de 
,146,630 măji metrice, iar in cifra aceasta 

portul de Odessa e cuprins cu 1,485,695 
măji metrioe.

Cifra totală a importaţinnilor de cere- 
le in porturile Marsiliel e de 7,529,079 
ăjl metrice in anal 1878.— In 1877 (a- 

nnl reeboiulul) cifra totală afi fost numai 
o 2,538,088 măji metrica.

Iată in fine preţurile curente ale cerea
lelor la 1 ianuarie 1879 in piaţa Marsi
liel.

Grăfi ghircă de Odessa de la 22 — 24

Ovăs din Rasia 17.25 fir. pentru 100 
kilogr. Ovăs de la Dunăre 16 fr. pentrn 
100 kilogr.

Porumb de la Donăre 13.50 franci suta 
de kilogr. Porumb de la Galaţi 14 fr. suta 
de kilogr. 'Porumb einquantino 15.25 fr. 
suta de kilogr. Porumb din America 14 
fr. anta de kilogr.

Orz de la Dunăre, mesură morăreaecă 
13.75 fr, suta de kilogr. Orz din Rusia, 
măsură morăreaecă 13.25 fr. suta de ki 
logr. Orz de la Dunăre, măsurii de beră
rii 18- fr. suta de kilogr.

Secară de la Dunăre 15. fr. suta de 
kilograme.

BUCUREŞTI
Sâmb&t&, (30 dec.) 11 Ianuarie.

Şase luni se împlinesc acum de 
când s’a iscălit instrumental păcii 
la Berlin; de atunci şi până astăzi, 
in fiecare zi, prin toate organele 
oficiale şi oficioase, prin viul grai ii 
al miniştrilor şi chiar al suveranilor 
lor s’afi tot spus şi rostit speranţa 
cnmcâ tractatul are să fi adus la 
îndeplinire până şi la cea mal ne
însemnată clauză a sa. Cu 'toate a- 
ceste afirmări, vedem insă că până

tenegru. De sigur că pricina pentru 
care na se mal poate linişti odată 
populaţiile împărăţiei turceşti, pri
cina cea mal însemnată este pre 
zenţa apăsătoare a vrăjmaşului îm
părăţiei, este piciorul Rusiei, ce stă 
pe grumazul Turciei. De az! pe mâine 
locuitorii din miazâzioa Turciei nu 
ştifi la ce să se aştepte; văd in 
ţara lor o putere străină ameninţă
toare şi cerănd la porţile capitalei 
iscâiirea unul tractat asupra căruia 
pretinde că nu mal poate incăpea toc
meală; munca şi-afi pârâsit-o ca să se 
ţie fie-care om ca arma in mână pen
tru apărarea capuln!; aşa că starea 
de guerilă a ajuns să fie singură 
putincioasă pentru toţi locuitori! de 
dincolo de Balcani. Pricina cea mal 
de căpetenie a celor ce se 'ntămplâ 
in partea localul este Rusia; insă 
nu cu puţin şi Turcia, prin negli
jenţa el, prin politica el rătăcită, 
s’a făcut, fără a şti, complicea Ru
siei, căreia ăl pare destul de bine 
că se intărzie astfel executarea trac
tatului. Aşa bunioarâ, după cum spun 
toate foile străinei hotârirea alba-

ciel şi Rusia este hotăritâ a no de
şerta aceste ţinuturi până ce Podgo- 
riţa şi Spuzul na vor fi cedate Mun- 
tenegrnlul.*

Din aceste rânduri se poate ve
dea că la neglijenţa şi greşelile Tur
ciei, Rusia se grăbeşte a aplanda, 
pentrn că intărziarea executării trac
tatului de la Berlin, in folosul ni- 
minul altuia na poate fi de {cât in 
al Rusiei. Pentrn a se inlătnra trac
tata! de la San Stefano s’a făcut cel 
de la Berlin; Rusia vrea ca orl-ce preţ 
să se inlâtnre acum cel d’al doilea 
pentru a se reveni la cel d'ântâifi, 
şi intra ajungerea acestei ţinte o 
ajută tocmai Turcia.

„ROMANUL* PĂCĂLIT
n.

Publicăm astăzi, după cum am 
promis, articolul d-lol Vioreanu după 
„Buciumul* dela 9 iulifi 1863.

Ziarul „ Românul* fi invasiunta 
strană.

Un păcat de moarte, o crimă de 
astăzi tractatul dela Berlin nu'I ăneă j n®jil°r musulmani şi creştini da nuIles-naţionalitate s’a comis de redac- 
executat chiar intr’unele din clan -!^a Munt<*negrnlnl Podgoriţa nn arjtorif „Romului*. Purtarea acestui 
zele sale de căpetenie: A cui este j ® un caracter aşa de serios,Iorgan de resturnare al streinului, 
vina, nu se poate cu siguranţă spune. <*ac* Turcia ar fi ştiut să insufle lin  cestiunea violării teritoriului no- 
şi se vede că vina nu poate fi a ! ace ôr populaţii prin organnl anto-lgtru de către poloni, a revoltat pe 
unei puteri numai, de vreme ce I etăţilor sale, in loc de sentimente I tot cetăţeanul, pe tot românul a- 
toate celelalte voind şi stăruind a ' de împotrivire şi luptă contra ho-1 devârat, fie de veri ce partidă. Aci

Uareqalal Espartero a murit.

franci sota de kilograme Grita ghircă de 
! Galaţi de la 22—28 franci suca de kilogr. 

Grău ghircă de Dunăre de la 22.50 franci 
suta de kilogr.

Grău noii de Marea-Neagră de la 20_
j 21.50 fr. suta de kilogr. Grău noii de la 

Madrid, io ianuarie. Dunăre de la 20.50 — 22 fr. enta de ki
logr.

executa acest tractat, una singură 
nu li s’ar putea improtivi. Fiecărei) 
dintre puterile semnatare i se poate 
imputa că safi din neglijenţă, safi 
cu rea intenţie n’a făcut din par
te’! totul pentru a răspunde la da 
toria iscăliturii ce a depus pe masa 
areopagului dela Berlin.

Dacă insă paterilor celor mari 1 
se poate imputa că afi făcut un trac 
tat numai şi numai pentru plăcerea 
de a avea ce să înfrângă, popu- 
aţiilor de deosebite naţionalităţi din 

peninsula balcanică li se porte im
puta împotrivirea oarbă ce şi ele 
se silesc a pune in faţa operil pă 
cil. Bulgarii nomulţumiţl că afi că
pătat in Bulgaria lor proprie auto
nomia şi o quasi-neatirnare admi
nistrativă şi politică, vor cn ori ce 
preţ şi se agiteazâ spre a câ ă a 
şi Rumelia, unde populaţia pentrn 
toată lumea afară de prinţul Don- 
ducof-Korsakof numai bulgară nu 
se poate numi. Epirul, Tesalia şi 
Macedonia sunt in guerilă, şi alba- 
nejil, după cum se ştie, afi făcut 
âneft de mult o ligă a lor cu scop 
d'a se împotrivi ori cărei dispoziţii 
a tractatului, ce ar atinge pămân
turile Sultanului; iar acum o tele
gramă ne vesteşte că dânşii afi de
clarat cnm că se vor impotrivi cu 
armele la executarea clauzei ce ho
tăreşte alipirea Podgoriţ»! la Mun-

tăririlor Europei, convingerea că I nn mal e vorba de minister, ci de 
tractatul de pace trebue executat I onoarea şi de demnitatea naţională, 
până la litera din urmă tocmai pen-1 Un simţimânt profnnd de indigna- 
trn a dejuca planurile ruseşti şi a I ţjune urcă sângele ruşinel pe frun- 
scftpa impârăţia de alte noni neno-jtea celui ce a citit liniile criminale 
rociri, pe cari Rusia i le pofteşte. I ¿¡n acest ziar; nn fior sfânt de mâ- 
In momentele când puterea rusea-1 a pătruns rărunchii naţiunii la 
scă cere iscâiirea tractatului de pacel vederea unei asemenea profanaţinnl. 
la porţile Constantinopolnlui, când Ce fel! o bandă de streini vio- 
in mare parte prin greşala anton-1 iează teritoriul nctfdru, ne dispre* 
tăţilor turceşti in ţinuturile sudve- ţueşte trecând peste noi, ne umi- 
stice ale împărăţiei domneşte starea |ieşte jn ţara noastră, nevoind a în
de guerile, in capitala Turciei se ur- I treba pe nimeni de le este permis 
zesc necontenit intrigi de seraift, |a sgyărşi o faptă care poate avea 
se restoarnâ ministerul şi vizirul tri8te urmftrI pentru patria noastră, 
printr’o tragere de sfoară, şi noul I şi 8>a g&sit| pentru ruşinea şi ne- 
minister cu noul vizir, pretinzând I norocirea acestei sărmane Românii, 
a ’şi demonsU patriotismul, pentrn un iDgat, fără de suflet şi fără 
câte nimica toată se tocmesc cu Ru-1 ¡Qimă, care să sprijine această 
sia şi fefnzâ da iscăli odată trac-1jnj08ire a demnităţii noastre, acea- 
tatnl şa  limpezi situaţia grozav de|8m dispreţuire a autonomiei şi a 
încâlcită a impârâţiel: Ceea ce face I independenţii naţionale! s’a găsit nn 
Turcia e tocmai ceea ce Rusia do* I singur ziarist ca să imbrâţişeze cauza 
reşte mal mult. In adevăr, iată ce, I streinului care, nesocotind dreptul 
folosinda se de ocazie zice ziarul I gîntelor, neutralitatea teritoriului 
rusesc „le Nord* cu privire la a -| n08tru intr4 ja noi ca iutr'o ţară 
ceas â- I barbară, ca intr'un pământ fără so-

„Prin rechemarea lui Chiamil paşa I cietate organisatâ şi fără gavern, 
de la Podgoriţa, Poarta a dat o do-1 care aruncă o proclamaţiune unde 
vadă pipăită despre reaoa’I voinţă I declară că va merge peste noi cu 
pentru executarea clauzelor trata-1 ori ct preţ, care in fine, la somă- 
tulul cu privire la Muntegrfi. Din I rile făcute, răspund ca nişte ban* 
fericire ocuparea unei părţi a Tra-ldiţI vărsând sângele românilor! 
ci el de către oştirea ruseâscâ dă un I Ce fel! acest organ al peirel de- 
mijloc sigur d’a birui resistenţa Tur-1 clsrâ că inima românilor este cn
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gJSfSSÍ-* nişte asasini, re pro-
)¡«|n iJ-g^imi&niA intreapá ! Acest
¡a£f£itn¿nt al distructiunil are cn- 08® ’' i * a zice c& guvernul este u- 
â jă ’tor, si a’l aplica cuvintele psal- 
ruistulul ca la un trădător de pa
trie, pentru c& n’a suferit să se ’n- 
tine pămăntal părinţilor noştri de 
piciorul streinului dispreţuitor! Şi 
ţara tace, şi guvernul n’a tradus 
âneă înaintea tribunalelor naţiunel 
pe acest ziar fără de lege ca sâ’I 
imprime in frunte pata infamiei!

Ce fel! această foaie incendiară 
şi anarhică, arătând căţl afi căzut 
numai dintr’al noştri, ăşl face o 
plăcere învederată a insulta naţiu
nea, spuindu’l că romănil aü fost 
învinşi, că inamicul a triumfat şi 
merge inainte, şi nu s’a uscat măna 
neruşinată care a muiat acea pană 
in ultragiul şi vestejirea Romăniel, 
şi n’a trăsnit locul cerului pe spri
jinitorul invasiunel streine, pe ca
lomniatorul celor sfinte!

A! dacă ar exista in Franţa, suü 
in vre un alt stat din Europa un 
om atăt de sfruntat pentru ca să 
profere asemenea vorbe spurcate, 
vocea sa ar fi fost negreşit înăbu
şită de reprobarea generală a tu- 
tulor partidelor, căci in Franţa, de 
exemplu, dacă legitimiştil şi orlea- 
niştil se opun la o declarare de res 
bel sub cuvânt că nu e dreaptă saú 
oportună, vin insă cu toţii in urma 
începerii luptei, să susţină onoarea 
şi gloria armelor franceze cu cel 
m Î mare patriotism. Apoi, dacă fac 
aceasta când e vorba de un resbel 
agresiv, cu mult mal mare cuvânt 
ar avea o purtare nobilă, când strei
nul ar călca fruntarele Franţei, dis
preţuim! naţiune.0.

Ce s'ar întâmpla când mâne Aus
tria, decarând resbel Turciei saú Ru
siei, ar trimite armia sa prin ţara 
noastră 1 N’ar trebui oare, dupe Ro
mânul să ne plecăm frunţile la pă
mânt, fără a da cel mal mic semn 
de viaţă? Şi aceasta u’ar fi oare o 
infamiei Nu vede ori cine că, prin 
atitudinea sa de azi, Românul a cău
tat să justifice şi să legitimeze, ca 
un neofit al nuoilor credinţe, toate 
invasiunile ruse, cari aü umilit a- 
ceastâ ţară, trecând peste capetele 
noastre! Cine nu se simte pătruns 
d’un simţimânt de desgust, vezând 
c& foaia, care nu ştim cum mal con
servă titlul de Românul, inaugurea
ză, in cestiunile esterioare, faimoasa 
politică a capetelor pe tipsie?

Şi să nu se zică că compararea 
este neesactâ, de oaré ce causa pen- 
t: rt- JR luptă Polonii este lău
dabilă şi direrfe Je ’•"cea care a 
condus iuvasiuniie Arécate. In ade- 
vâr, noi n’avetii să ne preocupăm 
de cât de un lucru, şi polonii, ca 
şi ruşii, ne aü insultat de o potrivă 
in tot ce avem mal sacru, intrând 
pe teritoriul român fără ştirea şi 
voia guvernului. Apoi, dacă, invasi- 
jnile din urmă rusesştl ne aü adus 
) mare vătămare, intrarea de azi a 
oolonilor era foarte periculoasă şi 
putea da loc la cele mal teribile 
.■onsecuinte pentru viitorul naţiunii, 
lupă cum vom vedea îndată.

El bine, vezi cât de mari sunt 
impatiele noastre pentru causa no- 
>ilă a polonilor, simţimtntul de con- 
ervare, binele şi fericirea ţeril, chiar 
,e n'ar fi in joc însăşi demnitatea 
aţionalâ, ne impune obligarea in- 
piroasâ de a face să tacă acele sim 
aţii şi de a lucra in interesul ţe- 
ii noastre, chiar când s'ar atinge 
spiraţinnile legitime ale altul po- 
pr. Poate oare esista pe pământul 
ostru un adevârat român care să

voiascâ a lucra in favoarea unei n a -} 
ţiunl streine, espuind ţara sa la cele ] 
mal mari ptricole, la perderea celor 
mal însemnate interese ?

Dar ştiţi care este ţinţa ce’şl pro
pune Românul, când susţine o poli
tică aşa de antinaţională? Ştiţi unde 
voeşte să ne ducă organul coaliţiu- 
nil? Drept la o invasiune rusească, 
saü chiar poate la o revoluţiune in 
intrul ţârii. Jn adevăr, iată ce ne 
zice d. Hefter, vorbin 1 despre neu
tralitate: «trecerea trupelor armate 
«pe teritoriul neutru nu este un 
„drept al beligeranţilor, ba âncâ con- 
.cesiunea trecerii este din partea 
«neutrului o violare a aa tonelor 
„sale, care dă celel-lalte părţi un 
«motiv puternic de a’l declara res- 
«bel şi de a’l tracta ca inamic; 
«şi, dacă neutrul se întâmplă a fi 
«prea slab ca să resiste beligeran- 
, telul, dacă concesiunea trecerii s’a 
«făcut prin presiunea puterilor su- 
«perioare, neutrul trebuie cel puţin 
«să proteste, ca să nu se pară că 
«aprobă violaţiunile ulterioare.

Eatâ dar că, nu numai demnita
tea naţională, ci chiar interesul nos
tru vital reclamă să resistâm la o 
călcare a neutralităţii teritoriului 
nostru. Ce am putea respunde Ru
siei care ne ar umili mal amar, când 
ne ar zice: sunteţi complici invasi
unel făcută contra mea. Vâ trâmit 
oştirea mea ca să vâ pedepsească 
că aţi violat îndatorirea ce vâ im
punea situaţiunea voastră politică 
de stat neutru? Ce i-atn respunde, 
când ne ar iusulta, declarându-ne 
că nu suntem capabili a observa ne
utralitatea, chiar in facia a o mână 
de oameni ce vin in ţară, şi că ea 
se vede nevoită a ne trámite o oş
tire de ocupaţiune ca să opereze con
tra celor ce viu pe la noi s'o a- 
tace?

Deci, pleacâ-ţl fruntea in ţerlnâ, 
foaie a streinului, care mal cutezi 
a profana numele de român! organ 
de pustiire şi de invasiune, acope- 
re-ţl capul cu cânuşe, şi cere ia ge- 
nuche ertare naţiunii pe caie al 
batjocorit! Sufletele măreţe ale e- 
roilor noştii, cari aü căzut glorioşi 
pe câmpul de onoare, aü vézut cu 
spaimă cugetele tale culpabile, hula 
ce al aruncat pe mormintele lor 
sacre, sacrilegiul ce al comis, nu- 
mindu’l ucigători al polonilor! In 
genuche dar înaintea acestor nobili 
fii al României, şi cere ertare pen- 
tra crima ce al săvârşit, ca să nu 
cază blestemul naţiunii peste capul 
táú, ca urgia luí Dumnezeü peste 
capul lui Cain!

Vioreanu.

Emanciparea Femeilor.

In şedinţa Camerei de la 2 De
cemvrie a fost la ordinea zilei con
tinuarea discuţiei pe articole a le
gii rurale.

Ca să vază cititorii ce fel de oa
meni a trimis naţia in dealul mi
tropoliei, vom face o mică dare de 
seamă despre discuţia asupra unul 
amendament propus de D. Fleva 
care zice ; Femeia majoră uemâritatâ 
sad văduvă va avea dreptul de a- 
legâtor.

D . Proiopopescu-Pache, raportorul 
comitetului delegaţilor, arată că de 
şi comitetul in principiu nu e contra 
acestei idei, insă considerând că s ar 
face prea o repede transiţiune, comi
tetul n’a admis acest amendament.

D. Pantazi Ghica. D-lor, trebue 
să vâ spun, că D. raportor n’a a- 
rătat şi opiaiunea acelora, cari aă 
rămas in minoritate asupra amen
damentului D-luI Fleva. L i început 
când s’a presiutat această idee, co

mitetul delegaţilor, dacă nu in una. 
nimitate, cel puţin intr’o mare ma
joritate, a admis-o in principiu.

In urmă majoritatea a văzut, că 
ar fi cine ştie ce perturbaţiune a 
se aduce organizaţiunil noastre so
ciale prin emanciparea femeel, cel 
puţin pentru alegerile comunale, şi 
l-a respins; noi insă, cari am rămas 
in minoritate —  D, Constantinescu 
şi < a, am crezut că o societatate ca 
a noastră, care a făcut progrese a- 
tât de insemnate, o societate, care 
a adoptat cea de 'ntăl principiile 
cele mal liberale şi care cea de ’n- 
tăiă a desfiinţat pedeapsa cu moarte. 
(Şi ’n Rusia e desfiinţată N. R.), 
care a admis toate garanţiile, cavi 
trebue să 'ngrâdeascâ libertatea, a- 
cea societâte n'ar fi nici logic, nici 
raţional (ca şi când ar putea să e 
xiste ceva logic neraţional s’aâ ra
ţional nelogic) să menţină femeea 
in o stare perpetuă de interdicţiune, 
de minoritate şi să o ţină neconte
nit sub tutela bărbatului. Am cre- 
crezut că e momentul, ca cel puţin 
prin legea comunală, să reînce
pem a pune jaloanele emancipă
rii femeel.

Pentru aceste cuvinte minoritatea 
a fost de opiniune să înlăture toate 
acele argumente, cari se aduc in 
contra emancipării femeel in sta
tele mal mult saă mal puţin auto
ritare, a voit aeste prejudiţil să 
desparâ la noi. Pentru aceste motive, 
ca un sentiment de progres, ca o 
dorinţă de a dobândi toate acele in- 
stituţiunl, pe care civilizaţiunea tre
bue să le dea uunul stat, noi am 
făcut să se acorde tuturor femeilor 
fără escepţiune drepturile de ale
gătoare.

D . N. Furculescu. Aş fi înţeles 
pe D. Fleva, dacă D-sa fiind convis 
de bunătatea principiului ce-a sus 
ţinut, ar fi cerut deplina sa aplicare, 
ar fi cerut să se introducă in legis- 
laţiunea noastră., ideea in mod com
plect, ast fel cum să asigure intr'a- 
devăr progresul ce D-sa voeşte a 
realiza, iar nu să ne presinte ceva 
incomplect şi voiţi zice chiar immo- 
ral. Pentru ce doamnele nemâritate, 
cari ajung vrâsta de 21 de ani şi 
cari au o proprietate o mobilierâ 
să aibă alt drept de alegătoare şi 
cele măritate să nu ’1 aibă? (sgo- 
mot iutreruperl).

Iar ipoteza unei Doamne mări
tate sub regimul separaţiunil de bu
nuri şi vâ intreb ce face? Votează 
după amendamentul D-luI Fleva? 
Nu. Pentru ce n’a intins dreptul şi 
la femeile măritate, cari întrunesc 
condiţiunile, ce arătaio ? Şi dacă nu 
l’a intins, dacă nu a mers până in 
capătul ideel D-sale de progres, bine 
a fâut?

Nu. Căci ştiţi, care va fi resul- 
tatul restrăngerel, puse de D-sa, 
Doamnele măritate in dorinţă de a 
se bucura de accşt mare drept de 
alăgătoare — vor căuta să se divor
ţeze, ca să poată să se bucure de 
un drept, pe care nu ’1 pot avea 
ca măritate.

D . Lascar Costin. Nu mâ aştep
tam ca in secolul al 19; secol de 
lumină, progres- pe când se lucrează 
peste tot locul pentru emanciparea 
femeel, să văd autorităţi in Camera 
aceasta ca aceea a d-lul Furculescu, 
rădicânduse in contra acestui nobil 
sex şi condamuându'l pentru eter
nitate la sclavie. D4sa zice: nu dafl 
femeilor dreptul ce taa amestece in 
alegerile comunale? El D-nilor in 
timpul Romanilor fepeea era consi
derata ca res, lucru ] astăzi insă sun
tem intraţi in o eră nouă, femeea 
nu mal este considerată ca lucrul ci 
ca parte integrantă a! omului.

Mal mult de cât atăt: sentimen-, 
tele cele mal generoase şi cele mal

intime ale inimel noastre le impâr- 
ţim cu dânsa; prin urmare, in so
cietatea modernă femeea joacă un 
rol mult mal mare de căt acel ce ’1 
juca iu anticitate, şi dacă in lumea 
lumiaatâ modernă se lucrează pen
tru emanciparea femeel, este că a 
început a se recunoaşte in principia 
legitimitatea acestui drept.

D lor, să nu fim egoişti, să nu 
luăm toată viaţa politică numai pen
tru noi, să deschidem şi femeel a- 
ceastâ cale cel puţin la aleger le 
comunale... (Întreruperi) Onor între
rupător, D. Ion Ionescu, la vârsta 
de 60 ani ne zice că nu este tim
pul de a vorbi de asemenea lucruri 
(viare ilaritate). Are dreptul, etl u- 
nul, D-lor, susţin [că trebue să fa
cem nu inceput, şi asemenea înce
puturi care sunt conforme cu prin
cipiile cele mari humanitare este 
bine să porneâscâ de la un popor 
ca al nostru. Este o legitimă mân
drie de a devansa in bine pe cele- 
alte popoare, căci şi popoarele cele 
mici sunt dotate ou sentimente, cu 
inimă şi cu judecată.

Dicea onor. D. Furculescu cum că 
această ar incoraja divorţul făcând 
pe femeia să se lepede de bărbatul 
săâ numai pentru singurul cuvânt

persoane de acelaşi secs cu noi, dar 
pe care noi nu putem să'l esercităm, 
fiind-câ nu ne găsim in cutare con- 
diţiunl, acele cerute de lege. De a i 
ceea aide Bă mergem la tribunall 
ca să obţinem un divorţ, şi apoi 
să mergem la primărie să ne eser
cităm drepturile electorale!* Şi d- 
voastrâ ştiţi că dacă are dreptul de 
alegătoare, implicit poate se aibă 
şi pe acela de eligibile, poate se vo
iascâ se fie primâreasă.

O voce. Primară, nu primâreasă.
D. N. Furculescu. Cum zicem prin- 

cipe şi principeasă, aşa putem să 
zicem şi primar şi primâreasă; ânsâ 
aceasta este treaba academicilor, nu 
formăm noi hmba aci. Eü voi să vô 
arăt că, cu amendamentul d-voastrâ, 
nu puteţi să ajungeţi la un résul
tat bun. Dacă aţi zice că toate doam
nele, fără escepţiune de acelea care 
trâesc in viaţa conjugală, fiind in 
etate de 21 de ani, aü drepturile 
electorale ca şi bărbaţii, toate doam
nele măritate saü văduve, in condi-, 
ţiunile art. 168, se aibă drepturile" 
municipale, şi aţi formula ast-fel a- t; 
mendamentul d-voastâ, atunci cel 
puţin aţi fi logici, şi am putea dis
cuta cestiunea din punctul de ve
dere al principiului pe care voiţi

ca să poată usa de dreptul sâü de ale- aj proeiama 
g ito .re . Eü, D-lor, .ümürtorioMc A  D  Oomitotol de-
ou ml fac aşa de triata idee defemeile , ¡ m£ j ritate a re.pins «.V
rnm Dnû rlm nrtnrro am taurrn nuna o  » w . -române, din contra am foarte bune i- 
del de dănsele, căci este peste putinţă 
a crede câo femeie penrtru ambiţiu- 
ueâ de a fi alegătoare să ceară a 
se divojţa de bărbatul séü. afară 
numai dacă va fi prea slut. (Ila
ritate).

D. N. Furculescu. Acest amenda
ment se aplică la un număr foarte 
restrâns de doamne, căci in toate 
societăţile civilisate numărul doam
nelor fără angajiament conjugal e 
minim cu desăvârşite; şi am zis, 
dacă d-v. sunteţi convinşi de bună
tatea acestui principiü, de ce voiţi 
să’l aplicaţi pentru un caz atâta de 
minim in cât putem să’ l considerăm, 
cum se zice in matematice, ca ne 
existinte, pe când majoritatea caşu
rilor, pot să zic aproape de un mi
lion de doamne române, sunt in le
gături conjugale şi pot să aibă pro 
prietâţl im obiliare. Pentru ce ace
stea să fie private de dreptul elec
toral? Pentru ce nu jsiceţl nimic 
despre dénsele in acest amendament? 
De aceea ’ml am permis, bazându- 
mă pe natura omenească a ambelor 
sexe, nu numai a sexului frumos, 
căci prin natura noastră suntem fă
cuţi ast fel ca să tindem să vedem 
ce este dreptul acela care ’1 eserci- 
tează alţii, ca să vedem ce este a- 
colo, ce résultat poate avea, şi a- 
tuncl am zis că, dacă aţi lăsa amen
damentul aşa cum este făcut, ar a- 
vea un résultat réü, pentru că ma
joritatea aceea văzând că este lip
sită de dreptul de alegtăor va căuta 
mijiocul cum să’l poată obţine şi a- 
ceasta va avea de résultat a mări 
şi mal mult numărul divorţurilor. 
Şi apoi, d-lor, este oare numai pă
mântul care dă dreptul omului de 
a lua parte la afacerile Statului ? 
Dreptul acesta este mal presus de 
cât posesiunea unul petec de pământ, 
este dreptul de a fi om in societate; 
aceste sunt adevăratele principie ale 
omului luminat, şi eü văd in amen
damentul d-v. lipsă de principíele 
cele adevărate ; căci, o repet, nu este 
un colţ de pământ care dă drepturi, 
ci calitatea de a fi om in societate.«

Voci, Faceţi amendamentul in sen
sul acesta.

D . N. Furculescu. Nu fac amen
dament, nu voi să am numele meu 
trecut in istorie ; las aceasta pe sea
ma acelora cari aü pretenţiunl de 
felul acesta. D-v. nu ţineţi compt de 
natura omenească, că omul este cu
rios, cupidus rerum novarum, cum 
se zice; şi ast-fel când privaţi pe 
marea majoritate a femeilor de un

cest amendament. Iar d-nil P. Ghika 
şi Constantinescu l’a admis.

D. G. Sefendache. d-lor s’aü pro
pus mai mult amendamente, nu ştim 
care arq să fie Boartea lor, dar in 
orl-ce caz, vă rog, d-lor deputaţi, 
se nu se voteze aliniatul din acest 
articol, aşa după cum este redactat 
de câtrâ comisiunea d-voastrâ. Ce 
zice, d-lor acest aliniat?

„Femeia văduvă, pentru imobilele 
ce are, saü pentru patenta ce plă
teşte, poate delega dreptul de ale
gător unuia din fii săi, saü in lipsă 
de fiü, unuia din ginerii săi, făcând 1 
declaraţiune formală comitetului co- I 
munal, la epoca confecţionării liste- 
lor electorale comunale.*

El bine, d-lor, in aplicaţiune cum -|j 
are să se facă? Oare fiul care are j| 
delegaţiune delà mumăsa, ca să vo- | 
teze, dacă va  a v e »  şi el bunuri, pro- I 
prii ale sale, are oare dreptul s& vo- 1 
teze de doă ori; odată pentru sine 1 
şi odată pentru mumăsa? (intreru- I 
perl). Pentrucâ efi sunt delegat al I 
mamei mele, nu ar trebui să am 3 
dreptul să votez pentru mine in- i 
su’ml?

Vedeţi dar, că s’ar produce o in- 
curcâtură foarte mare. Asemenea, in ţ 
privinţa ginerilor. Ginerele se poate [ 
foarte bine să aibă avere propie a j 
sa ; prin urmare să aibă dreptul de 
vot, şi totdeodată să aibă şi delega- |j 
ţiunea delà soacra sa ca să voteze, ! 
şi atunci ar trebui să voteze odată , 
pentru el şi odată pentru soacră, de "J 
aceea amendâmentele cari s’aü pro- r 
pus, şi mal ales amendamentul d-lul 
Fleva mi se pare că este foarte bine 
pus, şi apoi ce s’ar intămpla când 
femeia n'ar avea nici fiü nici ginere? 
Iată un caz in care aliniatul arti- j 
colului in discuţine nu’şl ar găsi a- | 
plicaţiune. D-lor, trebue să avem in 
vedere, că cu cât toate clasele cari 
constituiesc o societate, vin ca să 
ia parte la toate lucrările cari in- ] 
tereseazâ această societate, cu a- 
tât mal mult binele public câştigă, 
(întreruperi).

Cestiunea de a da drepturi fe-1 
meilor este înscrisă de cestiunea d’a 
raţiona dacă simţul femeiel este de
stul de desvoltat incăt să poată ve
dea care este persoana aceea care 
ar putea mal bine să îngrijească de 
comună, de interesele sale, care este ■ 
persoana care poate mal bine îngriji 
de înfrumuseţarea oraşului, găotru 
iluminare, curăţenie, pavag»'ü şi al-' 
tele.

Este evident că atribuţiunea a- 
ceasta care ’l-o daţi se repoartâ a-

drept pe care l'acordaţl unei infime ] supra unul obiect, care cade cu totul

măsu- J Aşa dar cred că in acest mod a- I  
din a- * mendamentul d-lul Fleva întruneşte «

minorităţi, perdeţl cu totul din ve- * sub simţul sexului frumos 
dere efectele pernicioase ale
rel ce propuneţi; căci m u lte____ __
cele persoane cărora le refuzaţi eser- J aceste condiţiunl. 
ci ţi ul dreptului electoral, având o j Cred, d-lor, că in preparaţiunea 
proprietate vor zice: „Ia să vedem politică şi socială in care suntem 
ce mângâiere, ce bucurie are acest ■ nu putem decât să ne conform#*® 
drept, care vedem că se acordă unor acelui amendnment.
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de-R tunat, de i-a adunat? 
kft ou ce se ocupă camera R o- 

,/JUî piprzSnd ceasuri şi zile şi 
nJi iw-'se de a parlamentul. Noi 
■ l'iH n  istorie in g ^ c r e , că drep- 
umnouO nu se acordă de căt ce» 
|)iSj;Oari le cer sad le iad prin pu- 

lucrurilor.
V bine, aceeaşi cameră, care nu 

o l l l  a da drepturi evreilor, cari 
t i r ,  discută de-a Ie da la femei, 
aijnu le cer.

r’o societate ca a noastră, care* 
lut progrese atăt de insemnate, 
ii nici logic nici raţional, de-a 
lătura argumentele centra e- 
ipăril din statele mal mult o ii 
puţin autoritarei Să dispară 

aceste prejudiţil; un senti- 
de progres, o  dorinţă de-a 

idi toate acele instituţiunl, pe 
civiliza ţiunea, trebue să le dea 
stat, ne face să acordăm tu- 
femeilor fără escepţiune drep- 
de alegătoare şi tuturor ne- 

lor fără exepţiune căte un lo- 
la balamuc.

secolul al 19-lea. secol de lu- 
, de progres, pe cănd se lu- 

ză peste tot locul pentru eman- 
ea femeel. ca parte integrantă 

Cuiul, afară numii  daca nu va 
ea slut, se poate oare să re- 

iu im celor săraci cu duhul drep- 
âe-a locui unele li se cu ine t 
tul acesta e mal presus de căt 

siunea unul petec de pămănt. 
dreptul de-a fi om in societate; 

aditea sunt adevăratele principii 
©mulul luminat, incăt in amen- 

la lentul d-voastră e lipsă de prin- 
le adevărate. D-voastră nu ţi- 
compt de natura omenească, 
mul e curios (foarte curios), 

uţ/us rerum  nov anim  cum am

stiunea aceasta e înscrisă de 
se funea de-a raţiona, dacă simţul 

stul de desvoltat incăt să poată 
;i, care este persoana aceea, 
ar putea mal bine să ingri- 

a£ă de înfrumuseţarea oraşului 
rn curăţenie, pavaj şi altele, 
ales in preparaţiunea politică 

ţcială, in caro suntem, 
ii ales că reforma ce-o  pro- 

„Timpul“ nici n’ar fi greii 
realizat. Pare că cine ştie ce 

pdnrbaţiune ar fi a se aduce or
ga zaţiunil noastre sociale. Numai 
bi duI să se schimbe; in locul d-lul 
CJA. Rosetti să prezidase d-rul 

sau d-rul Tausig de la Iaşi şi 
at ici, de nu unanimitatea, cel pu
ţi] onarea majoritate ar putea să 

ze şi penteu sine şi pentru 
soliră.

rinţul Dimitrie Glii ca, un prinţ 
de generos, ar trebui să se 

gl lească la amendamentul ce pro- 
ipt sin. Vr’o două trei lefuri de 
dl ori speciali intru moloşagul ere- 
¿r ar completa biuroul camerei 

se cnvine.
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EFECTURA POLIŢIEI CAPITALEI

(urmare şi fine)
ismanea din această canat ae săd&rni- 

oei urmăriri şi instrucţiuni criminale de 
im oalS urgenţă, precum şi ralaţinnl ce 
pt ictnră întreţine ou diferitele legaţinnl 
a ti ăa  - V.

4eastă lacună pnne prefectura in situa
ţii ţa nepltcută, de a recurge la particn- 
iţei pentru a tranşa 'cestiunl urgente. —  
Ipe oare atinge şi prestigiul acestei an
te ăţl, fi adesea compromite urmăriri 
io una te.

. iitez aci ct acest post a asistat deja 
io pliţie şi a fost suprimat ţrin redacţia- 
pi ><Iin menţionatul au.

narea unui intendent general, insăr- 
ci i cn supravegherea şi conservarea mo- 
T; erori tntnlor autorităţilor dependinţl 
d (otiţi* preenm şi supravegherea repn-

raţinnilos locatorilor. —  îngrijirea şi ina-l 
intarea vitelor de pripas primite de la di- 
f-rito autorităţi. — îngrijirea întreb n in - 
ţăril lemnelor de la toute autorităţile, şi 
Control asupra tntnlor îngrijirilor de Ia 
cele alte autorităţi.

Dacă autorităţile poliţiei afi avot veri 
o-dată nn mobilier, şi dacă acesta numai 
există, dacă se prodigă de ninlte ori în 
trebuinţarea lemnelor, aceasta provine din 
fuptnl, că no a asistat nici o-dată supra
veghere ; a st-fel risipa şi degradarea nă a- 
vut camp lib-.r. Este dar de ia interes e- 
oonon'imio ca să udmiteţl această crea- 
ţinne.

d) Sporirea retriboţionii directorului 
poliţiei, care, de la rednoţianea făcută în
deplineşte şi funcţiunea secretarului şi oare 
adesea, repreeentăndu-mâ pe mine, are 

i cheltuell insemnate, a comisarilor de colori 
şi a sob-com isaiilor de clasa I, cn neîn
semnatele adăogiri ce se arată in badge- 
tal alëturat.

Nn cred de trebuinţă, D-le ministru, a 
vă face desvoltări s’att argamentaţiunl in 
această privinţă.

Impertaţia şi greutatea ce presintă a- 
oest ser viei fi intr’ uu mediii unda onltnra 
începe să ia o adevărată intensitate ; chel- 
tnelile neprevăzute şi simţitoare, oerute la 
fie-oare oră a zilei, de exigenţile manţi- 
nerel ordinel şi siguranţei publice ; scum
pete» nemăsurată a tntnlor objeotelor, care 
sont stricte vieţii omului, in raport cn 
retribnţionea şi importanţa misinnel a- 
cestor fancţionarl, sont «tute.» argnmen- 
taţiuni pnteraics, atâtea titnle bine cuvân
tate care s& nu mal lase loc la diecnţinne 
sad indoial ă in această cestinne.

Să nu se pearză de asemenea din ve
dere, că aceşti funcţionari întrunesc, In 
persoana lor, doă sarcine de o înaltă gra
vitate, aceea de impiegaţi al ordine! ad- 
ministraţinnel şi de ofiţeri al poliţiei jn - 
dioiare.

Poliţia preventivă şi poliţia represivă, 
se găsesc dar concentrate in activitatea 
şi energia acestor funcţionari. SaroinI a- 
tăt de grele şi delicate. D-le ministru, afi 
drept corelativ cnalităţel distinse, in per
soanele ce trebueso să fie alese, cualităţl 
care presupun capacitate, inteligenţă şi 
probitate, şi pentro ca să ating- m acest 
résultat, trebne ca sarcina să fie ecuitabil 
renumerată.

Logica şi dreptatea trebne să pnside in 
totd’anna, la schimbul safi reciprocitate, 
s-rvicielor. Numai astfel, vom putea avea 
o administraţinne dreaptă, activă şi înţe
leaptă care, de comun acord cn celelalte 
pateri, vor asigura prpgăşirea şi binele 
ţărei.

Terminând, d-le ministru, cn modifică
rile ce cred absolut necesarii! personalulu! 
poliţiei centrale, voifi trece acum la o 
nonă oreaţinne, caria ’ ml permiteţi sa de
clar că ataşez o importanţă capitală.

II. O sitnaţinne neindnpleoată mă obligă 
să cer înfiinţarea nnnl al 6-lea arondis- 
ment (comisie) pe lăngă cele existente.

Am avut onoarea, d-le ministru, să ve 
arăt in treacăt, oă împărţirea, capitalei in 
cinci arondismente (comisii) datează din 
timpnl repnlamentulnl organic.

Guvernai de acum 46 ani, avănd ic ve
dere suprafaţa oraşului, numeral popula- 
ţinnel, timpul, circumstanţele, obiceiurile, 
gradai de cnltară etc. a stabilit aceasta 
împărţire care corespundea atonei neapă
rat, unei împărţiri proporţionale, a supra
feţei oraşnlnl şi făcea poate posibilă şi vi
guroasă administraţiunea poliţiei.

Mal esistfi oare in anal 1878 aceste doă 
condiţia ni eseiîţiale pentru ca administra- 
ţinnea poliţiei să fie reală, şi să cores
pundă nestrămutat scopnlul important pen
tru oare a fost creată ?

Iafi libertatea, d-le ministru, să afirm 
contrario). Proporţinnea circumscripţiuno- 
lor atenei stabilite, a degenera intr’o die- 
proporţinne exorbitantă, şi popnlaţinnea a 
crescut pe fieoare an, pot zice, in rapor
tai unei prpgresian! geometrice.

Na frase alese safi metafore voifi între
buinţa, pentru ca să vă fac o deplină con- 
vincţinne asnpra veracităţel celor ce am 
avat onoare a vă snpnoe la cunoştinţă, 
dar ’ mi voifi permite reepeetnos să vă rog, 
a binevoi să daţi o repede aruncătură de 
ocbl planului topografic al capitalei, ridi
cat de primărie, de unde vă veţi pntea 
convinge, nn numai de disproporţia nea oa 
asistă, dar veţi fi conduşi a ajunge repede 
la conclnsinnea, că n’a esistat nici calcal, 
nici raţiune niol concepţinne la stabilirea 
acelor circnmscripţinni, căci astfel timpnl 
şi creşterea populaţie! a deformat împăr
ţirea primitivă a suprafeţei oraşnlnl.

’ Mi voifi permite asemenea a vă ragă 
■ă împrumutaţi bine-voitoarea d-v. nten-

ţinne statisticei popnlaţinne! capitalei, ese- ! afectaţi serviciului telegraful ni, 22 repre-
cutată de primărie in acest nn. unde veţi 
ooustata că numărul total al popolaţinqel 
Oraşalnt s’a rădicat la 177,646 suflete (cn 
toate că acest total ar trebui Inat snb be
neficii! de inventării!, de oarece propor
ţinnea trece neapărat numărul de 200,000 
soflett).

Progresai şi civilizsţinnea relativă, ce 
a aţine ţara şi in special capitala, in toate 
ramurile activităţel omeneşti, desvoltarea 
şi multiplicarea reluţinuelor comerciale, 
toata aceste elemente, car! afi contribuit 
la desvoltarea morală a societăţii, dar oare 
a făcut o parte însemnată viciului şi co- 
ropţianil, sunt argumente, sunt raţiuni 
peremtoril, care dovedesc că nici din pnac- 
tul de vedere al teritorialul, nici din punc
tul de v dere al popnlaţinnil, oraşul nu
mai poatejretnănea impărţit ca in trecut, 
fără ca poliţia eă nu devină o iluzia ne.

Ş ’apni, d-le minintru, ca să întăresc a- 
ceste consideraţinni, permiteţi’ inl eă inse
rez aci, atăt nnmărnl populaţinnel fiecărei
cn lorl, preenm şi suprafaţa in metri pă
traţl.

Arondisment.

Roşin 22,604 *a 1,614,000 s .
Galben 39,844 9 4,238,191 R
Verde 45,577 ■* 6,835,059 0s
Albastra 28,315 Aio 10,697,842 s
Negru 41,806 Ae 5,868,619 •

a

Cftud împărţirea nnei capitale presintă 
asemenea disproporţinnl; eăr d circnmscrip- 
ţiunea culorel de Verde şi Albastru, pre
sintă cea d’intăi 45 mif locuitori şi 6 mi
lioane metri pătraţi şi cea d’a dona 28 mii 
locuitori şi 10 milioane metri pătraţi, eă 
poate crede cn seriositate că şefii acestor 
autorităţi, care sa .t  insărcinaţl intr’ un 
oraş ca capitala, se menţină ordinea pu
blică, să reprime crimele şi delictele, să 
protege salubritatea publică, in fine să fie 
zina şi noaptea, peste tot şi pretutindeni, 
pentru ea să ia măsuri urgente, sigure şi 
de oportunitate? Logioa inexorabilă a fap
telor, se reiasă de a da încredere nnor 
exigenţe oare anat básete pe ilasiaai şi 
măguliri.

Pentrn a remedia, d-le ministru, o si- 
tuaţiune inextricabilă ca aoeasta, sunt con
dus a cere cn stăruinţă, ca să dispuneţi 
să sa creezi nn al şaselea arondisment, 
prin rectificarea şi proporţionare» supra
feţei totaror celorlalte circumscripţia ni.

Numai astfel veţi pntea fi siguri, că 
capitala va avea o poliţie activă, signră 
şi care sH facR faţa im tu lor omu lunii ta
ţilor.

III. Acnm atingem, d-le ministra, o 
reformă oara are o influenţă decisivă, 
asupra siguranţei publice in general. Este 
vorba de ridicarea nnniărnloi corpnlnl ser
genţilor de oraş, de la efectivul existent 
de 650 la 800. Corp remunerat de primă
ria capitalei.

Sunt sigur că, ca şi mine, d-voastră aţi 
fost ăncă de mult iubiţi de sarcina enor
memente grea, ce se impune acestui corp, 
in raport cn insuficienţa numărului săi!.

Este constant, ca să zic astfel, că cor- 
pnl sergenţilor de oraş, reprezintă sufle
tul poliţie! şi, in acelaş timp, forţa el. 
Sergentul de oraş reprezintă poliţia activă, 
poliţia permanentă. El neîntrerupt, de 
dimineaţa pană seara, păzeşte, previne şi 
constată de visa tot ce se petrece in oraş, 
furturi, tâlhării, omorâri, asociaţiuni se
crete, atentate la moravuri, salubritatea 
publică. El este martorul tntnlor combi- 
naţinnelor criminale şi obşoens şi este or 
ganni care le aduce la cunoştinţa antori- 
tăţel superioare.

înfruntând intemperia şi de multe ori 
pericolul, putem zice, că sergentul de oraş 
este -sclav al anei sarcine superioare, este 
baza siguranţei per ioanelor şi a proprie- 
ţaţei.

In acest corp, constă dar tot renzămnl 
şi toată pnterea nnei adevărate poliţii 
Aceasta fiind sarcina, d-le ministra, pro
pan im nlţirea acestui corp şi dai! cel mal 
mare preţ resnltatnlni.

Cuvintele nu pot fi in totd’anna destul 
de convingătoare, şi de aceea voifi pro
cede prin esemple practice, vă voifi face 
raportai ce există intre nnmărnl popuL- 
ţinnei şi al snprafeţil oraşnlnl şi nnmărnl 
sergenţilor de oraş, procur» şi raportai oe 
există intre numărul atrndelor capitalei 
şi numărul acestui corp In faţa resulta- 
telor sigure matematice şi afară da orino 
disouţinne, şi in acelaşi timp extravagante 
sunt sigur că d-voastră. cel d’ântlll), veţi 
sprijini şi veţi satisfiso, nn propunerea 
mea, dar viaţa şi avere» acestor bnnl c -  
tăţenl al oepi tatei.

Corpul sergenţilor de oraş reprezintă 
efectivul de 650; din aceştia 32 sânt

zintă serviciu) agenţilor civili, 5 ataşaţi 
percepţiei şi 16 primăriei, total 75, adăo- 
gaţl la acest nomâr 70 sergeuţi represen- 
tănd permanent, boalr, concedieri şi va
canţe şi aveţi 145 sergenţi cari lipsesc 
ser viciul ui pazei oraşnlnl.

Acest nnmăr de 115 scăzut din efecti
vul de 650 ne dă nn nnmăr totat de 505 
oare singuri pot fi întrebuinţaţi intr’ on 
tnoJ normal, pentra scopul care ai! fost 
cree iţi, pentrn paza publică, din 505 scă- 
deţl 285 pentra serviciul de noapte, avem 
résultat 285 sergenţi pentrn noapte şi 
220 pentra zi. Acnm, d-le ministru, pa- 
năad in raport impart*, atăt nnmărnl ser
genţilor de noapte, căt şi cei de zi, cn 
nnroărnl populaţi unii, al suprafeţei ora
şului şi a) stradelor, vom avea acest ré
sultat deplorabil şi intolerabil pentru si
guranţa pnblică.

Oraşul representănd 178,006 locuitori, 
20,253,741 metri pătraţi şi 700 strade, 
făoănd raportai şi calculai intre aceste date 
şi numărol de 285 sirgenţi de noapte, a 
vem résultat că, no sergen păzeşte noaptea, 
623 locuitori pe o suprafaţă de 102,640 
metri pătraţi caii rep-esiotă normal două 
strade şi jumătate. Pentrn sergenţii de zi 
in nnmăr de 2.20, făcănd acelaşi calcul a- 
vem că, nn sergent de zi păzeşte 880 lo
cuitori pe o suprafaţă de 146,768 metri 
pătraţi cari represintă trei strade.

Elociuţa matematică este irefragabilă şi 
imuabilă şi resnltatele de mal sns, cred că 
sunt destnl de esprisive şi inflexibile ca 
să mal alerg la alte consideraţinni.

Cn mijloace de acţinne ca cele ce am 
descris, nn se poate face poliţie, şi dajâ 
esită poliţie in capitală, aceasta este nn 
simulacru.

Reformele ce am propcs, d-le ministru, 
ne dafi pentrn budgetul analul viitor le 
rabrioe cheltaelelor sama de lei 1,157,787, 
din care:

Pentra partea contribuită de stat lei 
622,681.

Pentra partea contribuită de primărie 
535,106 lei.

Comparând cheltnelile bndgetnlnl ana
lul expirat 1878 cn aleanului 1879, avem 
o diferenţă in plns de lei 303,606, din 
care snma de 112,800 Iei priveşte pe pri
mărie, iar restai pe Stat, in sumă de lei 
217,806.

Cred, d-le ministru, că nn vă indoiţi că 
această diferenţă in pins a cheltnelilor a- 
nnlni viitor, mi-a escltat wU mai vii pre- 
ocopaţiunî, mai cu sean S in ceea ce pri
veşte nona sarcină ce se impune primă
riei, care are atăt de n nit de filent in 
oomparaţiune cn insuficienţa reenrse’or de 
care dispnne. Dar necesitatea se itnpnne 
intr’ nn mod implacabil şi am avot in ve
dere consideraţiunea că nn este drept ca 
statul, să stea strein de noile sarcini cari 
se impuu municipalităţii. Toată economia 
legislaţionel noastre, a consacrat deja e- 
qnitabilnl principii!, că ordinea şi sigu-

limente, de 5 şi 10 franci, pe scara dup 
clasă, s’ur putea réalisa o resursă simţi
toare; că:! admiţând că din cele 50 sta
bilimente de clasa I ar ţine deschis nn« 
mal 25, plătind căte 10 franci pe noapte 
am réalisa suma de 91,250 franci şi ad
miţând asemenea, că din cele 300 stabi
limente de clasa II, ar ţine leschis noap
tea numai 75, ara avea, plătind noaptea 
tax i de 5 franci, ca résultat suma de 
136,875; şi smbsle same adiţionale ne dafi 
nn total general, de 228,125, total oare 
ar acopori aproape pulsul produs de re
formele introduse in budgetul poliţiei pe 
viitorul an.

Această reeorsă este sigură, d -’e mini
stru, căci ara contat se! minimul de sta
bilimente ce ar ţine deschis, in tot d'a-nna 
insă ele vor fi malt mal considerabile. Cn 
înfiinţarea acestor taxe, şi altora de na
tura acestei, nn s’ar atinge nici libertatea 
comerciolni şi s’ar satisface pe deplin exi
genţele ordine! pnb'ice.

Am inaintea ochilor bndgetnl poliţiei 
Parisului şi a Broxelolni. Nn voi face nn 
paralelism cu bndgetnl Parisalnl, care se 
redici, afară de poliţia secretă, la cifra de 
peste 20, milioane franci pe an, dară voi 
compara budgetul rostrn cn al Brnxelel, 
şi ’ ml voi permite această oomparaţiune, 
pentra că Brnxelnl are aceiaşi popnlaţinne 
ca şi Capitala noastră, şi are avantaginl 
real, de a fi mnlt mai restrâns in supra
faţă şi prin armare da a face poliţia mnlt 
mai facilă. EI bine bndgetnl acestei po
liţii, afară de poliţia secretă, se r&dică la 
1.800,000 franci pe an.

In urma celor zise cred, d-le ministru, 
că este timpnl să oomplectăm organisaţin- 
nea poliţie! noastre, alt-fel devenim nepu
tincioşi in faţa ordinel pnb'ice şi nedrepţi 
mai cn seamă, cn o parte a popnlaţinnil, 
cn popnlaţinnea limitrofii a oraşnlnl.

Din calculai ce am avat onoare să vă 
fac mai sns, a résultat că astă-zi, avem 
nn sergent pentrn donă strade şi jumătate.

Această insuficienţă in personal a avnt 
de efect ca să dea sergenţi pentrn pază 
numai a nnei părţi a oraşului, adică părţi 
interioare, rămânând popnlaţinnea din «nb- 
nrbiele mărginaşe, lipistă de paza, safi pă
zită, după cum să obicinneşte a se zice in 
limba vulgară, de voia Ini Dumnezeii. Este 
oare drept ca aceşti locuitori, care plătesc 
taxe, dări şi contribţinnl ea toţi locuitorii 
Capitalei, să fie proscrişi şi lăsaţi fără 
pasă. Şi in adevăr, tălhăriele cele mal 
fr quente şi înspăimântătoare, se comit pa 
marginile oraşnlnl, şi să comit nn pentrn 
că agenţii forţat publice lipsesc de vigi
lenţă şi activitate, dară pentra e i ma esi* 
stă ageoţl poliţieneşti.

Terminând, sunt dotor e i mă fee inter- 
pr. tul acestor asupriţi locuitor1, eeoal opi- 
ninnil publice care reclamă aaeo: teait po
liţiei, şi, in nomele intereenlai eelai mai 
inalt, in nnmele siguranţei Capitalei, oare 
este siguranţa ţărei iot regi, eă rămii Ma
rias, că veţi adopta in total proposiţin-

ranţa mare! cetăţi a capitalei, implică mal I nile de reforme, ce cn respect le-am inse- 
mnlt safi mai puţin direct ordinea şi li - jra t  in proiectai do budget, ce alătur pe 
niştea ţărei intreg! şi că ast-fel aceste donă î lăngă aoeasta.
interese solidare iutre dănsele, trebne se 
impartă in comnn oheltnelile.

In adevăr, signranţa capitalei, unde sunt 
concentrate to-ite autorităţile guvernului 
central, de unde autoritatea se comunică 
tuturor funcţionarilor, este incontestabil 
nn interes general de prima ordine. Ast
fel administraţiunea centrală a Parisalnl 
şi Brnxelalal, impsrte egal cn muncipn- 
litatea toate cheltnelile ce se fac pentrn 
ordinea pnblică.

Afară de aceasta, statal safi comnra ’ţi 
poate crea resurse pentrn acoperirea ace
stui plns in cheltuell şi pentru aceasta 
voifi da nn exemplu.

Prefectura poliţiei aapitalel, in interesai 
ordinel şi siguranţei, a prohibit prin or
donanţe ţinerea stabilimentelor poblice 
deschisa peste ora 12 şi jumătate din noap
te. In urmă găsindn-se in faţa mal mul
tor oarerî, din partea nnor stabilimente, 
care nn snnt de natnră a atinge sigu
ranţa pnblică, şi având in vedsre şi tre
buinţa neapărată a oraşnlnl a trebuit să

Bine-voiţi, vă rog, d-le ministrn, a primi 
perfecta asigurare a inaltel mele stime şi 
consideraţinnL 

Prefect, Radu Mihaiu.
Director, C. D. Dinescu.
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F. C r a s s a n u
Librăria Lnis.—  Preţul 2 franci.

A eşifc de sub tipar un stadiu de 
Politică Contimpurană! intitulat: M ar
t i r i i  d e  la  48 şi S a lv a to r ii  delA 
66 de G. Mârzescu. Fost deputat in 
Constituanta din 1866;  1 broşură 
8° de 37 paginp, Preţul 1 leu.

A eşit de sub tipar ; DocumenteleI a  e ş it  ae  sud  t ip a r  • cjocumemeie 
schitului rom,inesc din'Sântul Munie

ohidi ren stabilimentelor şi peste ora pro 
hibită.

Prefectura a efectuat recensământul tu 
uror stabilimentelor de băntnrf spirtoase 

din Capitală, şi resultatul a fost c& nu
mărat lor se rădică la 2,000, care să pot 
olasifioa iu donă ordine. Mal mnlt de 50 
olnsa I şi restnl clasa II. Mal toate sta
bilimentele de clasa I afi cerat antorisa- 
luno de a ţine deschis noaptea peste ora 
rohibită şi din cele de clasa II, prefec

tura are oererl care trec peste 300,
Dacă s’ar impune o taxă acestor stabi-

de la intemeiarea Iul şi până astăzi. 
Bucureşti, 1878. 1 voi. 4o 100 pag.

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

Enrico Croce. — Romania 
davanä a lt Europa. Firenze 1878. 
Broşură 8o mare 50 pagine.
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Un consiliu de urmat. iŞ
rrin'r-^ lUhlmlicle c -r i i.dac eoutiugentnl 4 

or bnletinulnl de decese, cea mal comuna, I 4 
cea mai desenragiatâriS pentru fam ilii, 4 
«cea care în fie-care «Jî o.-asionecJS cea urni j g 
mare moi t > li tute, este de s 'gur phthisia p a '-  j J  
moiinriă. Peng acum seini ţn n\i găsiţi în că 
,!'c i uri n.ij oc sigur de vindecare; rolul 
s^o »'a  uiârgiuit iu a uşnrn pe phtbisici şi 
a le prelungi, prin coutinoe îngrijiri, »x s- 
tenţn cu câţl-va ani. Toţi scifl că oftico
şilor li se recomandă a petrece earua In cli
mele calde şi pe cât se p6te în vecină late» 
pădurilor de bruţi', a căror emanaţionl nO 
o acţiune atât de favorabilă asupra pU- 
n anilor. Din nenorocire mulţi Hiu bolnav 
nu p -t  voii. g in ; lor mal cu să mă le e.t 
adr sat acest articol.

Exp -ricnţcle făcute mai în te u la Brnxell s 
şi repetate apoi mai pretutiudenea, aB pro
bat că gudronul, cure cate un product r<- 
ş nos al bradului, are o acţiune din cale 
mai reunireabi ă asupra bolnavilor de ofutli 
saQ de bronrhitâ.

Ardeţi cute da t 1 d>ja pentru a fix 
băgarea de seină a bolnavilor asnpra acestui 
product. Dâră nu trahee să ne scape du 
vedere ca remediul tr- bncşt.e luat mal nlts 
la începutul 16 el. ti- tura iul cel mai mic 
pot • d g  nera iu brouchit»; de ace» trrlj," 
a te supune tratam eutiloi cu gudron în
dată ce h( început a tnş ; ast-fel unuia 
Se vor potea obţine cele mai mari fol6-n*. 
¿Vesta recomand ţinns este cu atât lua 
î.tilă , c i  mulţi ofticoşi nici nn bigă ii 
râmă b61>» lor, cr de ui că afl ou g  iturait 
seO o uşori bro >■ hi ta, i.tni ti când j hth'sit 
e>ta d>ja dsol'.r rntâ.

Cel îuaî bun nuj oc de a i >trebuinţa gu- 
(Ironnl, iste s >b foni a de Capsule.

D. ti yot prepari as menea nesce mici 
capsule rotonda de mărimea unei pilule, 
cari, sub o <6j3 subţire de gelatină, conţin 
gi d' onul  de Norv uia curat; Două seQ trei 
cu p oi In ale Iu Guyot cu gndron, iua a te ■ 
ims î inlcci esc lesne us * iii u i apei de gu 
dron. Fio- caro flacon con ţi op 00 capaul»; 
din acăsta se pote vedea cât d - puţin costă 
tratamentul cu ca) Silele lui ti y o t ;  ijece 
sib  rin»l-spre-<j oe b .ni pe  ̂ . A- eet tr» 
tara nt te scntesce da in trebui nţ n a  ceaiu
rilor, pastelor şi siropnri’or, şi mal adesea 
chiar dnpe cele d'iuieiQ dose schimbarea 
în bine este si ni ti tă de bolnavi.

Capsulele Guyot se găsesc în Remania 
la luai Iote f  rmaciiie. ~

Numai pentru 
scurt timp 42, CALEA VICTORIEI 42,

Lângă Plata Teatrului

Numai pentru 
scurt timp

M A G A S I N  Æ i  D E L A  P A I X
" W  M  J B  r V  Æ .  t S g j g g  P  A .  H I  I  2 S

Furnisoril Curţii Maiestăţel Sale Impëratulul Austro - Ungariei.
LINGERIE CONFECŢIUNE TRO USSR A U

E F T I N Ä T A T E
l 1AEE DESFACERE S O L I D I T A T E

NOUA lNVENflCTNE

FABFDMEBII D M A  BBOUQ
£D. P I N A U D

Säpun . .  de I(Ogl
Emn(i peutru batiite . . .  de n J
Apa de toiletta .......................de Htm
Pomadft..................................de
Olia ........................   de IXOgj
Praf de orez .......................... de r t ^ i
Cosmetic . . . » .............................. de ECOBj
37, Boulevard de Strasbourg, 37,
Singurul Deposit allü Aspasisl Mignon

A mal fost de rcptţite ori aci, dar nici una oare să se p6tă asemăna cu desfacerea nostră, care este recunoscută 
de toţi ca singura în Bucurosul unde se vând mărfuri adevărate cu cel puţin £ 3 0  %  sub preţul adevărat.

42, CALEA VICTORIE! Preţurile de fabrici reduse pe jumătate
Cămăşi broda*e prntru dame l*|a fr. 2>/a fr. S'/j fr. 12 fr.

42, CALEA VICTORIEI
Trousseaux complete de la Camisóne şi pantaloni pentru dame 1>|j, S'fj, 10 fr. , Cele mal noi şi mal elegante 

gulere şi manşete francese 
pentru domnii.400 — 5000 fr. Rochii pentru dame, lungi şi scurt**, 21/4. 10—20 fr.

42, CALEA VICTORIE! C&mişT şi ismene pentru bărbaţi, de pânză veritabilă 
8!/o, 4>U—8 fr. 42, CALEA VICTORIEI

Capote pentru dame de flanele 
franceae â I'.WIS fr.

B itiste cu şi fără nume brodate Jfo - 8 fr.
Pânză de Rumburg 62 coţi 60 fr. 80 fr. 100 fr. Legături de bărbaţi cele mal 

noi şi elegante.Pânză de Belgia 65 coţi 40 fr. 60 fr. 90 fr.
•42, CALEA VICTORIE! 6 Pânză tu rî late de câte 8 coţi 85 fr. 45 fr. 42, CALEA VICTORIEI

Pichete albe de idrnă 12 —18 fr.
Costume elegante de flanele 

frnncese pentru dame ă 22 -  28 fr.
Şervete, pânsăturl de masă, de damast, pentru 6, 12» 

18 şt 24 persóne de la 6 —10 fr. 80—40 fr.
Négligée, Matinée, Batiste, cos

tume pentru copil.

n  a t m Cumpărătorii în valóre de 200 fr. priimesc rabat o garnitură de 
masă de damast francés pentru 12 persóne.

^ ^ > e * o o o ^ o e -o o o » e o e e o o e ~ o o o « o ;> e ~ « > e ~ o o o * o o e * e o e * o o e w o o e ^ y
P I C A T U R I

R E G E N E R A T O A R E
ale d-lol

S A M U E L  T H O M P S O N
Aceste picături au o putere reconstitutivă oare le pune iu primul rând al descoperirilor 

folositdri Ele restabilesc puterile pierdute, sau din pricina unul exces de tinereţe, sau 
din i riona bălelor Îndelungate. Nici o doftorie nu li se pdte compara intru cât priveşte 
bilele tsmseşll, pierderile, cloroza, pila albi, neputinţele premature, spermaforea, etc. Ffla- 
couul 8 franci, Farmacia Goliri, No. 88 rue Bochechouart, Paris.

O In BucurescI deposit la farmaciile d-lor Risdorfer, ZOrner şi la d. Ovessa drogbistul.

ă 8 ^ o e w o o o »> o «o o e * o o o »o o © ^ o e w o o o «o o e «o o e -o o o ~ o o e .> e w o o e «e o e .5

A eşit de sub tipap fi sa află de vân
zare la tote librerile cu preţul de 2 lai.

FLORILE F R 1 M A V E R E I
Poesiî de George Garbiuiii 

Deposit general la Noua Librărie Jg. 
Haimann

BncnresoT, 74, Cilea Victoriei, (C isa 
Lihovary).

C U S O T Á R E S E
se caută. A se adresa la administraţia 

acestui jurnal.

I Câştigul principi
i  ţ.* de

© 0 , 0 0 0  I s / L A J R C l
loteriei terminate acuma a cărjut le 
32,216 8/s din colecta mea favorisatft 

norocul.
Constatat ofieialmente.

La 16 şi 17 Ianuarie 1879 st. i
va începe tragerea loteriei de bani, autoA 
sală fi garantată de înaltul guvern; ace#f|] 
loterie constă din 87,000 Iote originale v 
46,000 câştiguri. Tdte câştigurile «0 von 
trage definitiv in decursul câlor-va /mi 
in 6 trageri şi sunt împreună in valâre

8 milidne 920,000
mărci german ■ de aur.

Căftigul eel mei mar» ut* evaluat &

4 5 0 . 0 0 0  ClERMANgfi
Jfat mat (nod câştiguri ia mărci germane:!?:
800.000 3 ă 40,000 I 12 ă 15,000
150.000 3 a 80,000 1 a 12,000 1
100.000 25 000 22 ă 10,000
60,000 5 â 20,000 1 etc. etc. |

In oontra trimitere! costului de 1 
80 lei pentru un los original întreg I 
10 , , o jumătate los original I

casa de bancă HERM. LIMBACH (

2B R - A . T T I^ S  O H T W 'E  I Q M  |
va rfectuatrimiterea loselororiginale dupi t  f 
fie-eare tragere fic-cărui partieipitor Hstoljji''' i 
oficiale de căşti guri. Plata câştigurilor 
efectuară prin legăturile acestei case ţU  . 
bancă In Ut* locurile ale României. Ş L / 

La efectuarea 6“-cărei ccmânjî se u .  
alătura gratie planul tuturor 6 tragerilor j

aUáAAMAAááááAáiAAAAAtAAAAAUAAAMAAáAAáAáál lAAAi

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMiSSiON
C .  A D A M  

à Paris, 2 Carrefour de la Croix Rouge. 2-
Il «echarge de tout s les commissions commerciales et d’achat des marcha; 

p a ses anx prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en France 
accompagne les voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités de Parie. On 
dirlu français, allemand, rosse et polonais.

m  i  m m u
DE*

LERAS
Pharmacien, Doctor inSciinte,Inspector de Academie, 

Cavaler al Legiunet de Onôre.

Pkosphatele formeaza una din básele squeletului uman; combinate 
cu ferrul, cile constiluesc unul din principíele essentiale ale sângelui nostru. 
Este prin urmare evident ca associant) aceste doua elemente intr'un medicament 
cu totul assimilabil si lesne de mistuit de orgamsatiumle cele mai 
delicate, am agiunge a crea reconstituantul prin escellenlia Atare este 
resullatul lucrărilor d. L e r as , résultat consacrat pnntr'un succes care nu 
face decât a cresce si prin unanima approbatiune a Corpului Medical.

Medicamentele cu basa de fer cunoscute pena astadi, hapuri, prafuri, 
cofeturi, au marele inconvenient de a conţine ferrul in stare ncsolubila si, 
prin urinare a da unui stomachu deja bolnav, fer de mistuit.

Tote au drept résultat de a adduce constipatiunea seu de a irrita intes
tinele.

Phosphatul de fer Leras nu produce neci unul din aceste acci
dente El nu constipa, nu negresce neci ua data dinţi. Este un 
iiquid clar, limpede, fara savoare. Vindeca repede ;

Lymphatismul,
Saracia sângelui.
Cârcei si durerile des tomachu.

Anemia,, Leucorrhea,
Chlorose. Slăbiciunea,
S lă b irea , Culorile palide,

Eecila pofta de mancare, favoriseasa digestiunea, produce celle mai 
bune resuliaie la fetele tinere cari se desvolta, si reguleasa mens- 
truatiunea.

• Pbosphatul de fer Leras este dupa 
mine, cea mai bu na dintre preparatiunila 
ferruginoso. si acea caro da resulute'e 
cele mai repedi *

ARAN
Medie la ap iU lo l • Saint-Antcm e • Partí

«L e  ua bolnava tare greu ifficu ti 
pentru care trebuite sa renunciu succes* 
siv la ferrul redua, la lactatul de ier, li 
pilulele lui Vallei. la apa de $pa ai de 
Pdssy nu numai Pbosphatul da far Leras 
a foat bine aupponat. dara mea a produa 
ga amelioratiune immediata •

BERNUTZ,
Medicul Spitalului« Puie.* Parts

* • Forma set liquida I da un iminent 
nvaniagiu asupra pilulelor . el este pentru 
mine superior preparatiunilor loJate « 

ARNAL
Medicul M. s imperatorul Napoleon III

<• Pbosphatul da far Leras nu esaercita 
neci ua acţiune asupra stomachului. ntl 
provoca constipatiunea; nu da natcere la 
neci unul din acele phenomene de escita- 
tiunecan le forciasa cate ua dala a paraşi 
medical iu nea ferrugindaa, In Ane eueclele 
acestei preparatiuni îmi par a fl forte ai- 
cure si forte repedi.«

D' DEBOUT 
Redactor ap sefal Bulletinului ¡/terapeutic

• Phosphatul da for Leras este digerai 
#• assimildi cu cea mai mare facilitate alai. 
de copii cai ai de adulţi, ast lei Daoara P .. 
’ enera copila de noua eonii.vine de la Na* 
poli la Pane. m Juliu trecui, intr u,i atare 
de Imgoirb ti de atom i, care agiunsese j 
l» «tarea ai obicinuita (Ja supui Irdtaincn- 
* ului cu phosphat de fer si in mai pucin de 
ua luna. pofta de mancare ai culorile re* 
vrniaace io acelea iciop cu vigoarea ai 
grăsimea.»

£  GUIBOUT
Medic el spitalelor din Parts.

* Pbosphatul da far Leras. mi a addus 
mari servicii in differitele maladii da pete, 
complicate de cbloroaa ei de anemia, neci 
ua data n e fost urmei de accidente de m- 
toierincia cum se iniernpla cu mai totc 
iei i uginosele.»

CAZENAVE.
Medicul Spitalului« Saint-Louia,» Paria.

• Împlinesc ua datoria către aciinta si 
umanitate spunând sus ai tare ca prea* 
criptiuaile mele cu Phoiphatul de far 
Leras au fost in tot d’auna încununate de 
un succes vedit.

PELLETAN 
Medicul sef al armatei Ottomane.

C E R N E A L A  NOUA
M ATHIEU P L E S S Y  #

Crucea Legiunei de Onoare la Exposiţlunea 
Universala din 1867

CERNEALA NOUA DUBLU-VIOLETA
PEN TRU COPIAT

Adoptata de toate administrating ceOi naît
De po sit  la  toti P i P i n i a i  gl Duo« et a n
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Eau et Poudres dentifrices
du

Z D 1* P I B R E
de la facnltatea do medicinS din Paris.

P A R I S  -  8  P L A C E  ID E  L ’ O P E R A  -  P A R I S  |
Se gSsosce la toll farmatfil, parlumoril |i coaferil.

Medalia de merit decernata Case! DoctoruluI P ierre (i recompensa oe> 
mat mare ob^innta ..de dentifrices.

l<̂ °o4ootQo4oe^oo4oo»j^ oo4ooeoogoo»» 4oo»riô on̂ oc4u<.̂ ijLjtuotoo4ootootoo4cm4cin4<.'in̂ ixd»eg

S A P U N  I
MEDICAL de PACÜRA

AL LDI

B E R G E R
se întrebuinţezi en succes sigur de noué anl 
lu urma recomandare! şi atestatelor a d-lor: 
profesor Dr. Cavaler de •' ohroff, profesor 
Heller, Dr. Meliehar şi multor medici şi a tor 

persône ca remediu contra

TUTULOR BOLELOR ALE PIELEÎ
precum fi ontra necurăfirei feţei,

mal ales contra rîiel, pecingenilor, bubelor 
dulce, purôielor, mitrdţa capului şi a barbel,
Setelor obrazului şi a trupului, nasului roşiu, 
cgernturcî, transpira ţi unei pidorelor şi con

tra tutulor bilelor de cap ale copiilor. Mal 
este şi de recomandat generalmente ca un 
mijloc purificativ la spălat. Dică săpunul de 
păcură al lui Berger se intreăuinţeză In ge
nere ca mijloc de spălat pe pelea săn&tosă 
séü din când In când în băl, atunci va da 
pelel o fineţă şi freschcţă eatraordinară, pre
cum un va produce nici un alt săpun, preser- 
vând de tote boleli sus enumerate ale pielei.
Preţul unei bucăţi Îm preună cu  des

crierea întrebuinţărel i franc.

Săpunul de păcuri al iul Berger conţine 
40 la sută picură crac. de lemn, se prepară 
cu mare băgare de seină şi se deosebeşte forte 
mult de cele-altc săpunuri de picură află tore 

astăzi fii comertii.

=Spre a se feri de falsiflcate=
să se céri dinadins Săpunul de păcură el Iul 

Berger şi să observe invălitura cea verde 
Depositul general pentru România en gros 

şi en detail !n Bucurase! In farmacia la Spe
ranţa a lui BRUS. Deposite Sn Brăila, far» 
macia Hepites; Craiova , farmacia Moess ; 
Focşani : farmacia Linde ; Galaţi, farmacia 
Curtovits: Iaşi, farmacia Konya ; Ploescî, 
farmacia Schullcr. } s (810—10)

0
Calea Victoriei No. 27.

Aduc la cuuoscinţa onbr. public c& acest Hotel care este situat In 
centrul Capitalei, alături cn Teatrul Naţional şi In apropriere de Tribunal 
şi Minister, fiind

Aranjat I i i  i o i  co cea nai nare e l e p t i a  si co predările cel si
îl pun la disposiţiunea onorabililor voyajorl cu Începerea de la 20 Dfl 
cembrie a. c. In acest Hotel se găsesc odăi de la fr. 1.50 bani li 
sus precum şi apartamente cu ţjiua şi cu luna.

Tot-d’o-dată fac cunscut, că pentru înlesnirea onorabililor voyajorf 
aranjeţj în curtea «cestul Hotel un Restaurant şi Caffenea, care la] 
deschidere voiţi anuncia separat.

Acest Restaurant care este aranjat cu tdte objectele necesare, |i 
ale bucătăriei, este de Închiriat. Iuformatiunl Hotel Oteteleşanu No. 25| 

Iu asceptarea numerdselor visite semnez
cu totă stima

X. F U C H 8 ,  Hotelier

I

LA PARIS, Cassa GRIM AULT & C'*, 8, strada Vivienne 
^  . X  . s i ; p; PRINCIPALELE PHARMACI1.

o pereche 
case cn 

locul lor, 
situate în

_ _  | __________ j.----------------Strada
Romană No. 63 b is , (Suburbia Precupeţî- 
Noî. Doritorii de ale cumpăra se pot adresa 
la proprietarul lor ce locuesce întrâusele.

higienică, infailibilă |l 
preservativă. Singu- »  
ră vindecătdn fără  ̂
a-I adauga nimic. S i

găseste în t6te farmaciile din Univers şi la Paris la JULBS FERRE, farmacist1 
No. 120 Strada Richelien, snocessor a lui B ron ; la BuonrescI la d-nn I. W. g  
ZuR N E R , farmacist.

INJECTION 1 R 0 U
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à la VILLE DE BBUXELES 

No. 16 t ís  -  ă -  ris de Consulatul Russese

X F R A 2 S T Z  Q T J I T T H E R
X X̂

 Podul Mogoş61eI

2 x
de-o-datâ atenţiunea onor. Clientele oă din oansa orieeî am redue fórfce malt preţnrile
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