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REDACŢIA, CALEA VICTORIEI Nr. 102.

Anunţurile §i inse tiile ie primese îd 
Bucureşti, la Administraţia ziarnlnî in 
Ylena, fa biuronrile de anunţări Heinrc 
Schalek, Wollzeile 12HA. Oppelik, Sfcnbeb: 
gtein 2;-—Paris, C. Adam, rne Cltfraenc 4 

. Compania generală de publicitate O 
Davoe et C-te; in Londra, Francfort 
Berlin» Zuricta şi New-York prin com 
patria generală de publicitate G» Jj’ D amU) 
et C-te.
Scrisorile  nefrancate  nu se prim esc 

M anuscrisele neim prim ate se ard.

Bucureşti, 10 Decembre 1881
Ia  Cameră, s’a depus raportul co

mitetului delegaţilor pentru adm inis
trarea  şi aşezarea impozitului a su p ra  
băuturilor spirtoase.

D. C. A: Rosetti depune m esagiele  
cu proiectele de legi 1) pen tru  au to 
rizarea judeţului Brăila  d 'a  contracta  
un im prum ut de 3 mii. de la casa  de 
depuneri cu dobânda de 5 la sută , 
amortisabile in 25  ani, pentru con- 
strucţiuni de pavajiu  şi de localuri 2) 
pentru autorizarea judeţu lu i Iaşi d'a 
contracta un împrum ut de 2 mii.

Şedinţa se suspendă pentru 10 mi
nute, pentru  ca d-nii deputaţi să  se 
consulte asu p ra  a legerei unui vice
preşedinte in locul d-lui G. Chiţu.

La redeschidere, d. Guşti s’a ales 
cu 45 din 78 votauţi. Cele-l’alte  vo
turi s ’au  impărţit intre d-nii Dimancea, 
Siătescu şi Mârzescu.

Apoi s ’a votat fă ră  nici o discu- 
ţiune, legea prin care  casa de dotaţie 
a oastei este autorizată  d’a întrebuinţa 
fondul de 4 1 0 ,0 0 0  lei la  constru irea  
localului scoalei fiilor de m ilitari din 
Craiova.

Apoi C am era  trece in secţiuni.

In  Senat d. ministru  al lucrărilor  
publice a  dat c it ire  M esajului regal 

. prin care  se inaintează proiectul de
- lege comunal.

Senatul votează apoi următoarele 
proiecte de legi* Autorizarea judeţului 
Argeş d’a face un îm prum ut de 1 0 0 ,0 0 0  
Iei de la  casa  de depuneri şi consem- 
n a ţ iu n i ; alipirea şi deslipirea mai mul
tor cătune din judeţele Mehedinţi ş iO lt .

Este prea semnificativ, că  oficioasa 
foae g e rm an ă  «Post* se ocupă mult 
cu „cestiunea rom ano-germ ană", ple
dând pe faţă in favoarea Vaticanului. 
Mai de unâzi numita foae a  publicat 
iarăşi nn articol, ce a produs o sen -  
zaţiune m are .  In acel articol se des- 
voaltă idea, că  e necesar  să  se fixeze 
şi reguleze definitiv, pe ca lea  unei în
ţelegeri internaţionale, poziţiunea de  
drept a  Papei, care  astăzi pare  a fi 
un principe bisericesc suveran , d a r  in 
realitate e supus sta tului italian. A- 
aceastâ re g u la re  cată să se facă cu 
atăt mai m ult, că  pontificele şi-a m a
nifestat deja  iu tenţiunea, de -a  părăsi 
calea de protestare mulă contra ne
suferitei sale situaţiuni ac tua le  şi la  
un timp oportun, a  cere, Să i se asi
g u r e  pe teritoriul italian o altă  exis
tenţă de cum e cea de astăzi. L a  din 
contra va fi silit să părăsească Italia. 
„Şi de astă-dată suntem convinşi, ob
se rvă  organul guvernamental ge rm an ,  
că  I talia  va  ajunge să accepte o parte  
din cererile p a p a l e /

Intr’adevîSr este de admirat săngele 
rece, ca să  nu zicem indiferentismul 
englez al guvernului britanic faţă cu 
tr is ta  stare de lucruri din Irlanda, o 
stare, ce datează de mai mulţi ani 
de zile. Astăzi numai represiunea cea 
mai aspră a r  putea preveni o com
plectă anarhie sau  o reorganizare si 
reformă socială radicală. Guvernul en-

altul. Numai poliţia lucrează luiincetat. 
E a  descopere pretutindeni arme şi mu- 
niţiuni. Omoruri ag ra r ie  se comit mai 
pe fie-ce zi. Mai deunăzi s ’a  dat foc 
unei casarm e poliţieneşti. P rin  toată 
ţa ra  se îm prăştie  afişuri şi m anifeste 
revoluţionare. Poporul irlandez este în
dem nat să  lup te  fără  p reg e t  pentru 
libertate şi să  nu se team ă de cele 
7 0 ,0 0 0  baionete engleze. Şi c u  toate 
aces tea  cabinetul britanic stă  şi se 
găndeşte , fă ră  a  se pu tea  decide in -  
t r 'u n  fel sau  altul.

ŞTIRI TELEGRAFICE

Serviciul telegrafic al Agenţiei Havan-

Constantinopol, 2 i Decembse. — Sulta- 
anl a dat astăzi iradeaua care menţionea
ză. regularea încheiată cu delegaţii Bond- 
holderilor pentru lichidarea datoriei tu r
ceşti.

Pe»t«, 21 Decembre. — In comisiunea 
financiară a Camerei deputaţilor, ministrul 
financelor a declarat că are intenţiune d’a 
acoperi deficitul priji noui venituri, pro
venind din proiectele deja depuse şi oare 
lasă a se prevedea 31]* milioane şi restul 
prin «8 emisiune de 23 milioana in rentă 
hârtie.

Roma, 21 Decembre. Senatnl a adoptat; 
cu 196 voturi in contra 152, proiectul de 
lege, asupra reformei electorale; proiectul 
se va ’ntoarce la Camera deputaţilor după 
vacanţele Crăciunului, din caus.i modifică
rilor ce i-a făcut Senatul.

Agenţia Ştefani află din Cairo că miş
carea militară ce a isbucnit la Suez, ma
nifestând inteaţinni ostile consulatului i 
talian, guvernul a telegrafiat d-lui Mar- 
tino, aginte diplomatic al Italiei la  Alee' 
sandria, instrucţiuni energice. După ’n- 
ţelegerea intre d. de JMartino şi primul 
ministru Şerif-paşa, s’a decis c ă ; consulul 
italian la Suex va coopera la ancheta ce 
se va face asupra acestei mişcări. Astăzi 
Suezul a devenit liniştit.

Comandantele vasului A flondatore din 
staţiunea de la Alexandria, are ordinul d'a 
se afla la disposiţiunea d-lui Martino.

Rom a, 21 Decembre. — Guvernul a 
distribuit Parlamentului nă „Carte Verde",j 
conţin&nd 802 documente privitoare la ces- 
tiunea turco-greacă, de la nota Porţii din
27 Ioliu 188O pene la actul finale al co- 
misiunii de delimitare, care poartă data de
28 Noembre 1881; .interesul cel mai mare 
din această colecţiune il presintă cele din 
urmă doue depeşi : una de la 7 Decembre 
1881, adresată ministrului If.eliei la Atena 
care face istoricul ne’nţelegerii turco-gre- 
eeşti, de la 1 3 - a  şedinţă a eongresulu 
de la Berlin in care plenipotenţiarii fran
cez şi Italian sugerară congresului ideia 
d’a invita pe Poartă să se ’nţeleagă cu 
Grecia pentru uă modifieare de fruntarie, 
penă la actul finale de delimitare. Aceast 
ta depeşă menţionează că Italia a trămis 
in Epir un funcţionar consular care cu
noaşte bine locurile, cu misiunea specialei 
d’a visita ţara ’n amănunt şi d'a redacta 
un memoriu cu nn proiect de linie de frun
tarii, proiect care este aproape identic cu 
linia definitivă sancţionată astăzi. D. Man- 
cini pune in relief că Italia se poate lă
uda că nu s'a abătut nici uă dată in cur
sul negociârilor de la linia cea dreaptă, ne
părtinitoare şi esenţialmente pacinică in 
care se afla secretul reuşitei. D. Manei ni 
zice : „In căutarea soluţiunii ne'nţelegeri 
turco-grece furăm conduşi de două simţi- 
minte : dorinţa de pace care este atăt de 
vină in Enropa, şi mai ales in Italia, şi a- 
tenţiunea tradiţională, aproape instinctivă

d’a-una credincioşi, ideia înţeleaptă I pe 
care domnul Delianis o formulă nainf.ea 
areopagului european in ş-diuţa de . la 29 
Iunie 1878v:că singura programă practică, 
abstracţiune făcend de aspiraţitmile ideale 
de elinism era ajrecsarea la Grecia a ţinu
turilor limitrofe. fP . Mancini termină for 
mănd urări ea Grecia sfi intreţină d’aci 
’nainte relaţiuni bune cu Turcia ş-i decla
rând că regele George şi guvernul sftu, a* 
jungend la scop fără versare de sânge, au 
bine-meritat de la patrie. '

In  cea-l-altă depeşă, care poartă ; aceeaşi 
dată, d. Manoţni comunică şi. explică co
mitelui C orti,am basadorţ la Constantino
pol, depeşa precedintă, făcSnd să reiasă 
care a fost partea Italiei in opera comună 
a puterilor, zicend că Italia mai ales a 
căutat, de la început pene 1* sferşit, o 
soluţiune pacinică şi trainică.

El laudă lealitatea şi • otărirea Porţii faţă 
c u : voinţa umanimă a puterilor; aceste ca
lităţi dovedesc netăgăduita vitalitate a 
Turciei. D. Mancini-exprimă încrederea sa 
in îndeplinirea operei de’ reorganizare a 
imperiului otoman ; căci Poarta poate'd’azi 
inainte să consacre toate puterile sale la 
această operă reparatoare, care singură 
poate întări un edificiu, in care Italia ve
de, preţioase elemente pentru menţinerea 
păcii in Europa.

D. Mancini însărcinează pe corniţele 
Corti să comunice Forţei sincera mulţu
mire ce o resimte guvernul italian pentiu 
îndeplinirea scrupuloasă a tntulor promi
siunilor sale şi sa’i exprime dorinţa d’a 
putea ’n toate împrejurările să dovedească 
Porţii intr’un mod efectiv, amicia şi 
simpatia Italiei pentru dânsa.

A s* vedea ultime ştiri pe pagina III

■ * 7-.- 1 1 a Italiei peutru uă naţiune soră. Ne-am
glez se fereşte şi de un mijloc, şi de | iuauşii chiar de la început, remăindu-i tot-

Dac’am r pregetat păn’acum a 
vorbi despre incidentul regretabil 
al publicaţiunii unor documente 
diplomatice din partea fostului 
ministru plenipotenţiar al Româ
niei la Paris, cauza e că voiam 
să vedem virtuţi mai gingaşe 
de căt a noastră, eşindu-şi din 
fire pentru acest act. Virtutea 
noastră prea e solidă şi din to
por pentru a desaproba din orice 
punct de vedere pe omul, carele 
muşcat de căţeluşul blond al d-lui 
Brătianu, in stare de turbâciune, 
se apără cu ce poate.

Nici odată insultă mai gravă 
nu s’a adus miniştrilor plenipo
tenţiari ai României şi ai per
soanei Regelui, de căt aceea a- 
dusă de blondul d. Stalescu, mi
nistru al desfacerilor din afară, 
d-lui Callimach-Catargiu.

A acuza pe un om de însem
nătatea d-lui Callimach-Catargiu 
că ar fi neglijat interesele ţării, 
înseamnă a’l provoca să se a- 
pere, de şi nu aprobăm mijloa
cele de apărare.

Cititorul cată să ştie că d. Sta- 
teseu a căutat scandalul cu lu
minarea.

Pentru un ministru de esterne 
care nu l’ar fi căutat, existau 
mijloace destule spre a depărta 
pe d. Callimach-Catargiu din post 
şi a-i face loc interesantului Phe- 
rekydes şi mijlocul cel mai simplu,

cel mai puţin sgomotos era de-a 
primi demisia ministrului pleni
potenţiar, pe care acesta o de
duse de mult.

Daea dar găsim esplicări pentru 
publicarea in cestiune, considerând 
mai cu seamă provocarea venită 
din partea d-lui StatCscu, justificări 
nu găsim, o mărturisim cn părere 
de rău.

E prea adevărat că in ţara in 
care eroii militari ai lui 11 fe- 
vruarie şi prezidenţii de repnblică 
ploieşteană ajung oameni mari, 
in care ilustrarea trădării merge 
alături cu dispreţuirea şi înjosirea 
meritului, un om nu are, pentru 
implţnirea datoriei sale ori căt de 
grele ar, fi decăt razimul pro
priei sale conştiinţe, unită cu a- 
mărăciunea d e -a . nu fi niciodată 
preţuit. Acesta e blăstemul. tu
turor demagogiilor din lume, al 
demagogiei noastre străine înde
osebi. E prea adevărat că lucru
rile au ajuns la noi mai departe 
de căt in Franţa, unde zeci de 
ani de serviciu credincios pentru 
stat ae ’ncheie c’a condamnare 
pentru plata de cheltueli de jur 
decată, ca ia d. Roustan, şi că 
ingratitudinea cea mai neagră 
aşteaptă pe omul datorief, pensiile 
reversibile inse pe fanarioţii cari 
din conspiraţie şi trădare şi-au 
făcut o meserie. Toate acestea 
sunt adevărate, precum e ade
vărat că tot ce e sterp ca inteli
genţă şi viermenos ca morală, 
ajunge repede sus sub domnia 
roşie.

Deci adevărat este că d. Cal
limach-Catargiu n’ar fi găsit res- 
plata patriotismului său decăt in 
conştiinţa sa proprie, şi in stima 
smulsă cu de-a sila conştiinţei 
d-lui Stătescu, o stimă pe care 
chiar acest om pervers trebue 
8 0 aibă in fundul sufletului să u , 
spre pedeapsa perversităţii sale şi 
pentru a simţi ce mic este, dar 
pe care se’nţelege nu va mărtu
risi-o niciodată.

Dar oare aceasta e România 
pentru care cineva lucrează ? Oare 
numai Romănia timpilor lor era 
aceea pentru care lucrau romăni? 
Oare prezentul şi numai prezen
tul determină actele unui om ? 
De sigur că gloria partidului roşu 
nu merită un sacrificiu o pică
tură de sănge românesc, precum 
nu merită un ban romănesc. De 
sigur că domnia strivitoare şi u- 
cigaşă de populaţie a acestui 
partid de veneţiei nu merită nici 
o jertfă din partea cuiva şi ar 
merita din contra învăţămintele 
lui Vlad Yodă Ţepeş...Dar de a

supra mizeriei actuale stăpâneşte 
liniştit steaua neamului românesc, 
aprinsă trecutului şi viitorului nos
tru. Nu pentru otelul actual re
nunţă cineva la o satisfacere în
dreptăţită, ci pentru patria vii
toare.

Iată dar de ce nu aprobăm mij
locul de apărare îd cestiune.

Pe de o parte se poate ca a- 
ceastă publicare să atingă intere
sul ţării in cestiunea Dunării, pe 
de alta cabinetele străine pot să 
susceapă o neîncredere puţin în
dreptăţită faţă cu corpul nostru 
diplomatic şi să  nu ’i crează în
destul de discret spre a intra in 
tratări cu dănsul.: Personal, d. Cal- 
limaeh Catargiu are fără îndoială 
cuvănt, dar ca ministru plenipo
tenţiar nu. Cât despre persoana 
ea, a dovedit asupra orieării in- 
doeli că a apărat interesele ţării 
in cestiunea Dunării, insă acest 
merit pierde din valoarea Ini prin 
publicarea de documente, eăci iu 
linia ăntăia de sigur nu poate fi 
.vorba de persoana sa şi mai puţiu 
de aceea a d-lui Stătescu. Şi chiar 
daca n’ar exista jacon^enientul 
ăntăiu, chiar daca cestiunea Du
nării n’ar fi de loc atinsă prin 
publicaţie, posibilitatea numai de-a 
aduce discredit corpului diploma
tic, e ua neajuns îndestul de 
însemnat, pentru a fi putut opri 
publicarea in cestiune.

Era fără îndoială un sacrificiu 
mare din partea unui bărbat o- 
nest, de-a renunţa de la această  
satisfacere, un sacrificiu pe care 
numai d. Stătescu nu putea să’l 
merite. Dar precum am zis, e vor
ba de o ordine de lucruri supe
rioară persoanelor, superioară pre
zentului ’ntreg, din al cărei punct 
de vedere suntem cu părere de 
rău siliţi a nu admite o satisfac- 
ţiune, care ar putea să implice 
in ea atingerea unui interes g e 
neral. ; -

INFORMATIUNI

D. Conte Hoyos, ministru plenipotenţiar 
al Austriei la Bucureşti, a plecat ieri la 
Viena, chiămat fiind de guvernul seu spre 
a da oarecari explicaţiuni in cestiunea care 
făcnse a se rupe relaţiunile dintre Austria 
şi Romănia.

Iu cnrend se va presenta Corpurilor le
giuitoare un proiect de lege prin care să 
se autoriseze judeţul Brăila d’a face un 
imprumut de 2,200,000 franci la Cassa da 
depuneri şi consemnaţiuni peutru construc- 
ţiuni de şosele şi a [unui palat adminis
trativ.

D. G. Mihăilescu, secretarul general al 
ministerului cultelor şi instrucţinnei publi. 
ce, a primit medalia Bene-merenti, clasa 
ănteia.
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daţi ou împrumut. Mărturisesc că uu su n t - 
fixata^iipra acestui punct, .si nu 

ştiu  chiar” daca cei ce au propus acei sta , 
sutot convinşi că in p ia ţa  n o as tră  dobenda 
;adevf>rată a b m ilo r e-ite de 5 la  su tă . Nu 
n i|s  a dat-nici o dată nici un argum ent 
care să iu la tu reze  ori-ce discuţinue. 1 Cu a- 
t ă t  mai m ult că se ştie de* to a tă  lum ea că 
astăzi banii se pot specula ca siguranţă 
prin cumpărătoare de chărtii in valoare 
producSud dobenzi de 6, 6 şi juivetate şi 
chiar 7 la sută. In tr’o asemenea situaţiune 
cum se poate spune că numai 5 la sută 
este dobendă onorabila sau morală,
după cum bine-voia a zice d. ministru 
justiţiei? Cănd in piaţă banii nu  se pot
găsi mai, eftiiii de cât cu 7 şi 8 la sută,
nu vede toată lumea că debitorul este in
teresat a nu plăti creditorului siiu, şi că
el află ocrotire in legea care fixează do-
bS u zi le la 5 la sută ?

Adeverul insă e că această parte a-pro- 
iectnlui nu ne preocupă prea mult, nea- 
v$nd nici un interes practic. Manţiuăndu- 
se libertatea convenţiunilor in ceea-ce pri- 
vesce fixarea dobânzilor, puţin ne importă 
aceea ce se stibilesce de legiuitor ca do
bendă legală. După fluctuaţinnile pieţei şi 
gn.dul de siguranţă ce oferă imprumntul 
părţile ’şi vor fixa condiţiuijile cl> vor cr 
de de cuviinţă, şi judecătorul le va con-

Cănd dar o lege este retroactiv»?
Doctrina stabileşte principiul: legea nouă 

nu se aplică asupra drepturilor dobeudite 
i*ub legea vechiă, şf dreptuii dobeudite 
esist atunci cănd ele se afli in patrimo
niul nostru şi putem dispune de densele.

Se formează un contract. Părţile se ra- 
poi tează la legea in vigoare, atăt pentru 
di~posiţiunile esprimate căt şi pentru cele 
neconţinute in actul lor. Efectele contrac
tului se determină de sigur după acea 
lege, pe care an avat-o ele in vedere.

»Uu contract oare-care, zice d. Derno- 
lorabe (1), s a format sub imperiul Codului

»0 lege nouă schimbă condiţiunile esen
ţiale, forma sau modul probei şi efectele 
contractului. Această lege se va aplica 
contractului anterior ?

Legea nouă nu poate să schimba nimic; 
nu poate nici să valideze contractul nnl 
sau auulabil, nici să anuleze contractul 
valabil.«

Şi, mai departe : „Căt pentru efectele 
contractelor, legea nouă nu le poate ri-gu- 
lamenta precum am mai zis. obligaţiunile 
resultănd din trun conrract derivă din voinţa 
lbr espresă sân tacită, declarată sau subih- 
ţeleasăf dar tot-d’a-una din voinţa lori*

»Şi această proposiţiune, adaogă d. De- 
molombe, este adeverată, nu numai pentru 
efectele actuale, dar şi pentru efectele vii-

sbnţi ca o lege a lor. Ne interesează insă 
partea finală a proiectului, care restonruă 
toate principiele, introduce nesiguranţa iu 
societate şi nimiceşte drepturile dobânditei 
ale particularilor.

II

Posed o hotărire definitivă care ’rai a- 
sigură dobenda legală după vechia lege, 
adică 10 la sută. După legea nouă,' va 
curge 10  la sută pene la aplicarea sa, şi 
de aci înainte 5 or 6 la sntă.

Am o creanţă esigibilă după legea ve
chiă, Proces introdus deja, or hotărire 
dată de prima instanţă şi susceptibilă de 
apel. Dobend’i, nefiind stipulată espres, este 
regulată de legea in vigoare in momentul 
formărei contractului, adică 10  la sută. 
Legea noue o reduce la 5 or 6 la sută.

Acesta este proiectul votat de Senat. Şi 
atunci cănd se legiferează toate acestea, 
jurisconsulţii de valoare se găsesc să le a- 
probe, şi, ce este mai mult, se muncesc a 
dovedi că nu au format o lege cu efect 
retroactiv '.

Argumentele invocate sunt următoaivle :
1. Dobenda de 10 la sută este condam

naţii ca „imorală.* „Cum este cu putinţă, 
zice &. ministru justiţiei, ca ea să se mai 
acorde de Tribunele sub imperiul legei 
noue ?

2. Fără hotărire definitivă nu esîstă drept 
câştigat, şi, prin urmare, legea nouă tre
bue aplicată la regularea dobenzilor da
torite de sub legea vechiă, pentru care 
insă nu s’a pronunţat o sentinţă definitivă. 
»Nimeni, zjce d. ministru justiţiei, nu 
poate zice că are un drept căştigat la do
benda legală, înainte de a-i se fi fixat a- 
cest drept prin sentinţă judecătorească 
definitivă.*

3. Interpretarea voinţei părţilor se opu
ne la acordarea intereselor de 10  la sută. 
Se face un împrumut sub imperin Codului 
civil. Părţile nu stipulează dobenda, ci se 
reportă la legea care o fixează la 10  la 
sută. Legea nouă insă vine in urmă, in
terpretează voinţa lor şi fixează dobenda 
la.... 5 la sută, care nici nu exista in mo
mentul contractului. Onoarea acestui argu
ment revine d-lui Petre Grădişteau.

Ca să respnhdem mai bine, ne vom ra
porta la. principie, cari ar trebui onorate 
mai ales de legiuitorii noştrii.

Toată lumea recunoaşte că legile retro
active sunt cele mai rele, cele mai imorale 
chiar putem zice. „Retroactivitatea legilor, 
zice celebrul jurisconsult frances^l), este 
resuHate; „ilogică*, pentru că o lege nu 
poate fi obligatoare înainte de a fi cunos
cută, pentră că nu este raţional posibil 
de a stabili „ordine, popriri şi permisiuni* 
pentru acte trecute, pentru fapte îndepli
nite ; „desastroasătf mai ales, pentru că 
societatea este aruncată in nestabilitatea 
cea mai deplorabila şi în cel mai spai- 
mentetor arbitrar ; pentru că interesele 
cele în ai preţioase şi cele mai sacre ale 
cetăţenilor şi ale ' familiilor nu s’ar mai 
funda pe nici o bisă, pe nici o garanţie.u

Senatul insuşi r cunoaşte aceste adevă
ru r i ; susţine insă ca legea sa nu este re
troactivă.

toare, eventuale şi condiţionate, cari au 
drept principia contractul, adică tot-d’a- 
una şi numai comuna inte^iţiune a p ă rţi- , 
lor. Legea nona nu poate prin urmare să 
modifice nici unul din efectele contractului 
nici să le mărească, pentru că ar agrava 
obligaţiunile debitorului ; nici să le micşo
reze, pentru că ar atenta la dreptul cre
ditorului.*

Aceste principie ar trebui să ne călău
zească in legile ce formăm.

S'au respectat ele in proiectul modifică- 
to r 'a l art. 1589 cod. c.vil ?

0 hotărire definitivă condamnă la do
benda legală de 10  la sntă, şi o lege nouă
O reduce la 5 or 6 la sută. Mi-adnc aminte 
de un cuvent foarte adeverat al ilu=t: ului 
Dostm jurisconsult, repausatul Costa-Foru:
o cameră întreagă nu poate desfiinţa aceea 
ce hotăreşte cel din urmă judecător de 
pace in limitele atribuţiunilor sale. .Cum 
dar, fără resttfruarea tutnlor principielor 
şi a ideelor de conservare socială, se poate 
restrănge coudemnaţiunea conţinută in tro  
sentinţă definitivă? Se şicanează insă asu
pra cuvintelor, şi se zice că in titlul de
finitiv să vorbeşte despre dobenda legală 
fără a se specifica cătă este, şi că după 
legea nouă, cănd se esecută, aceasta este de 
5 sau 6 la sută. Acestea nu sunt argumente. 
Sentinţa definitivă prevede dob5iida legală 
ce esista in momentul couvenţiuuei, şi oare 
era de 10  la sută ; aceasta au înţeles şi 
părţile şi judecătorii. Nu s’agăndit nimeni 
la o dobendă ce esista numai in legi 
străine.

Aşa dară. in această ip.itesă, legea pro
pusă'nimiceşte, pe de o parte, nişte drep
turi dobeudite, şi, de alta, anihilează pu
terea hotăririlor judecătoreşti. L)iu acest 
pnnet de vedere mai ales, ea este imorală 
putend da naştere la conseqnenţe foarte 
vătemătoare. Cu ce drept ne-am mai plân
ge de o lege care ar resturna dreptul de 
proprietate şi ar nimici toate sentinţele 
judecătoreşti date pană astăzi.

Acelaşi lucru putem zice şi despre a 
doua ipotesă a legiuitorului, adică despre 
aplicarea dobenzei de 5 sau 6 la sntă la 
contractele neconsacrate prin sentinţe de
finitive, fia că era introdus procesul , fiă 
chiar dată hotărire neesecutoare.

Dreptul dobendit esîstă din momentul 
contractului. Părţile fixează espres doben- 
da or, găsind că lo  la suta este sufici
entă, se rapoartă la lege. Sub această con- 
diţiune numai ş 'a  format învoiala. Impru- 
mutătorul şi-a dat bauii, este legat prin 
contract şi nu’i poate cere înainte de es- 
pirarea termenului, şi cu toate aceste îm 
prumutatul este in drept a nu plă'.i după 
cum se invoise 1 Este insă cunoscut că le
gea noue nu poate nici mări nici micşora 
obligaţiunile contractate : şi ca obligaţiu
nile resultă numai din contractul părţilor 
şi din legea in vigoare in momentul for- 
mărei.

Se vorbeşte, cu toate aceste, că nu se 
ating drepturi dobeudite, fiind că nu esîstă 
»hotăriri definitive !“ Dar aceasta nu este 
serios, şi nu suferă cea mai mică discu- 
ţiune. '

Dreptul căş tig a t resultă din con tractu l

D. I). Butculescu a  fost num it , spune 
„Gazette de Roiunanie,* membru in comi- 
sinuea pentru construcţiunea mnsoelor.

D. comite Hoyos, ministru al Austro- 
Ungariei, plecând la Viena, d. baron MJ 
de Salzberg, consilier al legaţinei I. lt.‘ 
va îndeplini funcţiunile de însărcinat de 
afaceri, ad-iuterim, in timpul absenţei d- 
lui Hoyos.

DIN DALMAŢIA

Se sc rie  din R ag uza  că tre  „Giizette 
de  H ongrie*  :

„E ven im en te le  a c tu a le  probează, că 
modul de adm in is tra re  ad o p ta t  de g e 
nera lu l  W a g n e r  acum  doisprezece, ani, 
cănd era  g u v e rn a to r  al D alm aţie i ,  e ra  
s ing u ru l  mod bun, s in g u ru l  p ra c t ic a 
bil . - t r e b u e  r ig o a re  p en tru  a  imblănzi 
pe aceşti indirjiţ i  locuitori din Cat- 
taro.

G enera lu lu i  W a g n e r  i su cced â  b a 
ronul Rodich, c a re  i n a u g u r â  un s i s 
tem de pacificare  şi in t râ  pe ca lea  
conces iun ilo r .  A junsu-ş i-a  el scopul ?

„In 1 8 7 5 ,  pecănd  M. Sa  se  duse 
in D alm aţia , o depu tă ţ ie  i ieşi înain te  
ca  s ă - i  exp r im e  toate sentim ente le  de 
recunoştin ţă  a le  poporului da lm aţian  
şi să  d epu nă  la p ic ioare le  sa le  om a- 
g ie le  na ţiun ii .  In  a c e a s tă  depu tă ţ ie  
e r a  şi un  om de o ta l ie  g ig a n t ic ă ,  
p u r tân d  cu m ândr ie  pe p iep tu l  său  
c ru cea  m il i ta ră  lu a tă  dela locotenentul 
Rieneck, om orit  in m a r şu l  său  a s u 
pra  D raga lu lu i .  Baronul Rodich ob
se rvând  d eco ra ţ ia  pe pieptul aces tu i  
n ise rab il  se  în g ă lb e n i  de m ânie  şi-i-o 

sm ulse  cu violenţă.
„Ca să  se l in iş tească  spiritele , se 

lă să  la o pai te  câ ţi-va  an i ces tiuoea  
în ro lă r i i .  C ă n d  se  in tro d use  in D al
m a ţ ia ,  se fă c u ră  concesiuni im euse , 
se  s ta b i l i r ă  com panii  mai p re tu t inden i,  
ca  Dalm aţienii  s ă  nu fie siliţi să  se 
depă r teze  p rea  mult de locuinţele lor. 
Dar, ei p e r s i s iă  in n s i s t e n ţ a  lor şi 
av u ră  ch ia r  tem eri ta tea  de a obliga 
pe  ja n d a rm i i  din D r a g a i  să-şi p ă r ă 
se a s c ă  posturile. In a ce la ş  tim p bande 
de in su rgen ţi  he r ţegov inen i  se î n t r u 
neau  cu  D alm aţienii  su b  conducerea  
lui Kakoli, P e t r e  Mitici şi Kovacevici 
şi d ăd u ră  foc s c o a M  din A n ir in a  şi 
celei din D ra g a i  s t r i g â n d : „N u  ne 
treb ue  scoale  z idite  de  im p ăra tu l  şvab; 
vom t r im ite  copii noş tr i  in M unte-  
n eg ru  !“

„B aronul Iovanovici res tab il i  o rd inea .  
E l  a o rdona t  să  se  inch idă  to a te  co
m unicaţi i le  cu H er ţeg o v in a ,  şi colone
lul Balici a  fă cu t  ace laş  lucru  din 
parte-i .

« S ena to ru l  M ascha  U rbiza  a  s ta b i
lit un  cordon de t ru p e  pe g ran i ţe le  
M uu ten eg ru lu i .

„R ău l  exem plu  e c o n tag io s ;  m ai 
m ulte  tr iburi  c a r i  consim ţiseră  la  în
cep u t  p en tru  r e c ru ta re  ’şi sch im b ase  
ideile după  ce se  făcu  revo lu ţia .  C ausa  
aces te i  s c h im b ă r i  e uşor de ghicit. 
N u  t reb u e  s ă  se  uite că  ag i ta to r i i  
p an s lav i  ş i - a u  a r u n c a t  in to t -d e u n a  
u n gh i ţe le  lor in a ces te  ţ iu u tu r i  şi că 
m arile  revoluţii  din 1 8 5 8 ,  1 8 6 0 ,  1 8 7 5  
au incepu t  prin tu r b u ră r i  locale."

SIT U A Ţ IA  IN  ANGLIA

G uv ern u l  englez este cu violenţă 
a ta c a t  din p a r te a  Torilor, car i  il a- 
cuză ,  că  au to r i ta te a  lui in I r lan d a  a 
c ăzu t  cu to tu l .  T oate  m ijloacele  şi 
m ăsuri le ,  bune-re le , în t re b u in ţa te  pen
t r u  a pacifica Iu zu la  Verde, n’au  con
d us  la  n ic i un rezu lta t  favorab i l .  Vio
len ţe le ,  o m o ru r i le  şi incendiurile  nu 
încetează . Douăzeci şi trei c r im e în 

grozitoare  s ’a u  comis num ai in săp
tăm âna  trecută. D a c ă  aces t  terorism 
va  mai continua, im periu l  b r i tan ic  va 
perde şi I r landa .  In line o rganele  con
se rv a to a re  cer, ca  m embrii rad icali  să  
se r e t ra g ă  din cab inet ,  căci se opun 
la  orice m ăsuri  e n e rg ice .

O sc en ă  curioasă s ’a  pe trecu t  in 
tr ’o b ise r ică  cato lică  din D ro m esk in  
in I r landa . P reo tu l  a  indem nat depe 
amvon pe arendaşi ,  s ă ’şi p lă te a s c ă  re
g u la t  arenzile şi s ă  nu  se ia  după
o m ână  de revolu ţionari .  L a  aces te  
cuvinte mai mulţi credincioşi p ă ră s i r ă  
bise rica . A  doua zi preotul som â pe 
ace i  păcătoşi rebeli să  v ină  la  a l ta r  
şi să  se pocăiască  sa u  să  p ă ră sea scă  
b ise r ica .  D e  alunei preotul a  răm as  
s in g u r  şi propovedueşte la  pereţi  şi 
la bănci. L ig a  i-a pus b ise rica  sub 
ana tem ă;

C r o n i c a

In Vaslui a apărut o foae septămănală, 
„Resistenţac. Scopul fondării acestui ziar 
este să apere interesele localităţii lor, băn 
tn ia tă  de o administraţie jacaşă şi violentă 
,Resistenţa“ este menită să adune pute
rile elementelor ones-te şi patriote, pentrui 
a se împotrivi abusnrilor şi arbitrariulu. 
unei administraţii pe care cei de la cen
tru o lasă fără fren şi fără control.

Urăm viaţă lungă „Rnsistenţiic spre a 
resiste şi bune şanse pentru a ’şi putea a- 
junge scopul.

Azi cerul e senin. A inceput a se des- 
gheţa.- Termometrul arăta de dimineaţă 
3 grade sub zero ; ? la amiazi O grade. 
Barometrul jţaratătimp frumos.

Marţi viitoare, 15 decembrie, vor avea 
loc desbaterile unui proces foarte curos. 
Se ştie că d. D. Ionescu, fiul d-lui Ghiţă 
Ioan s’a căsătorit in timpul din urmă la 
Londra după legea engleză. D. şi d-na 
Ghiţă Ioan intentează acum un proces fi
ului lor cerând anularea căsătoriei.— Ca
uza d-lui D. Ionescu va fi apărată de dd- 
Disescu, C. Arion şi alţii.

D. I. Calendern, directorul drumurilor 
de fier romăne cu reşedinţa la Berlin, a 
venit in Bucureşti.

Ca primar al Galaţilor aflăm că se va 
numi d. G. Mihăileseu. Se ştie că d-sa a. 
optat pentru consilier comunal la Galaţi, 
lăsând direccţiunea ministerului instrucţi
unii publice.

Ziarql „L ’Inddpendance Roumaine* de 
la 9 (21),' in primul sgu Bucureşti, afirmă 
că Austria a decis să nu mai usez» de li
niile noastre telegrafice pentru comunica- 
ţiunile sale cu Orientul, şi că toate tele
gramele pentru Orient, cari se expediau in 
transit prin Romănia, se vor îndrepta de 
aci inainte prin  Serbia. — Această infor- 
maţiune a numitului ziar este eu totul ero
nată. Nu numai că nu s'a luat nici o ase
menea mSsură, dar suntem in cele mai 
buue relaţiuni cu Austro-Ungaria, atăt in 
ceea ce priveşte serviciul telegrafic căt şi 
cel postai, care continuă a se efectua ca 
şi pănă acum. — „Monitorul.®

Dobânzile legali
Senatul, £in şedinţa de la 28 Noembre 

trecut, a votat următorul proiect de lege :

Articolul 1589 din Codul civil se modi
fică astfel :

„Se defige o dobendă de 5 sută pe an 
pentru afacerile civile şi 6 la sută pe an 
pentru cele cornerciale^ in toate caşurile 
unde nu s’a hotărit de părţi cuantumul ei.

»DobSnzile legale începute înaintea aces
tei legi, chiar de vor fi consacrate piin 
sentinţe judecătoreşti, vor fi reduse la cuan
tumul prevSzut aci, de la data promulga
re! presentei legi- >

Modificările aduse art. 1589 Cod. civil 
s’au cerce'at de o Comisiune compusă din 
dd. Potre Grădişteanu, N. Voinov, C. De- 
leanu, colonel Fălcoianu şi Mache Athana- 
siu, raportorul, care a găsit de cuviinţă a 
le justifica in acest mod :

,  Avend in vedere că astăzi, cănd starea

ecouomi' ă a societăţei s’a îmbunătăţit in- 
tr’un ijuod simţitor, Jpajm speculaţi in cou- 
diţiuni onorabile nu produc interese de căt
5 sau 6 la sntă. A mănţine dară intere
sele legale de 10  la sută pe an, astfel pre
cum sunt defipte prin art. 1589 Cod. civil 
este nu numai a nu ţine socoteală de pro
gresele realisate in ţa r i ,  dară încă a schim
ba natura acelor interese in tr’o clausă pe
nală, ceeace pe lăngă că ar fi contrariu 
principielor de drept, ar fi şi injust."

înainte de a ne ocupa de valoir a pro
iectului de lege, n« permitem a fice căte- 
va observaţiuni, cari de s’gnr că au venit 
in mintea tntulor :

1. Nioăeri legile nu se votează cn atăta 
precipitare ca in ţara  noastră. I11 toată 
lumea, proiectele importante se aduc de 
mai "nainte la cunoştinţa -publică, se pun 
in discuţiunea tuturor, şi} fără surprindere, 
se presintă in Corpurile Legiuitoare. Aceas
tă  procedare nu numai că ne dă'ocasiunea 
de a vedei dacă oprniunea publicălprimeş- 
te or nu modificările prevezute, d ra re in -  
ca avantajul de a opri ca o lucrare pripi
tă  să nu se transforme in lege.

Nu este nici o lună, nimeni dintre cei 
profani nu se gândea la modificarea art. 
1589 Cod. civil ; acum doue'septămăni, 
mesagiul Tronului anunţa uu proiect de le 
ge in această privinţă fără a spune in jjce 
va consta, şi, d e 1 odatâ, Sâmbăta trecută, 
fără ca această lucrare să se fi tipărit şi 
să se fi ifnpărţit Presei, unul din corpuri
le Statului o transformă in lege ! Şi aceas
ta se face, cănd este in joc o schimbare 
radicală adusă stăi-ei economice a ţerei, şi 
mai cu seamă când mSstirile admise au e- 
fect retroactiv I Şi să ne mai plăngem de 
iucorecţiunea şi mulţimea legilor formate 
de la un timp încoace ! '

2. Orice proiect de lege caută să aibă 
un raport in care să se condenseze şi să 
se lămurească toate ideile conţinute intr'en- 
sul. De şi in comisiune erau doni juriscon
sulţi, raportul făcut in causă nici nu atin
ge cestiunea pusă in discuţinue şi mai a- 
les partea relativă la retroactivitatea dată 
legei. După ce se refere pur şi simplu la 
îmbunătăţirea stărei .economice, fără a’şi 
da osteneala să demonstreze aceasta şi să 
probeze cum o dobendă de 5 şi 6 la sută 
corespunde tocmai stărei actuale a lucru
rilor, raportorul se aruncă in banalităţi şi 
ne vorbeşte despre clausa penală, despre 
imoralitatea dobenzilor măi mari de 5 şi
6 la sută, lucruri riscate căud e :te cunos
cut că acum căteva luni Statul plătea 8 
la 'su tă  pentru domeniale, că astăzi chiar 
plăţeşte 6 la sută pentru ruralele’ conver
tite, că Creditele funciare dau 7 la sută, 
şi mai ales cănd toată lumea ştie că aren
daşii Domenielor şi debitorii Creditelor 
funciare sunt apucaţi de 10  la suta dobSn 
da anuală pentru resturile datorite. 
^ L ă sâ n d  toate aceste de o parte, să esa- 
minăm şi noi in căte-va cuvinte modifică
rile aduse art. 1589 Cod. civil.'

! ţf.: Studiănd ti-xtul proiectului şi ocupăndn- 
ne mai ales de. discnţjnnile urmate in Se
nat, ne convingem că ideele ce conţine sunt 
a’ceatea:

1. Dobânda l-egală de 10 la sută se schim
bă in 5 la sută pentru afacerile civile şi 
6 la sută pentru afacerile comerciale.

2. Legea va avea o aplicaţiune imediată 
nu numai asupra afacerilor ce vor lua nas- 
cere sub imperiul s§u, dar chiar asupra 
celor petrecute sub legea vechi ii. Astfel:

a) Uă hotărire judecătorească definitivă, 
care prevede dobânda legulă, este in curs 
de esecutare Dobănda de 10 la sută va 
curge pănă la aplicarea nouei legi, şi de 
atunci inainte se reduce la 5 or 6 la sntă 
după distincţiimea făcută mai sus.

b) Se datoreşte o sumă de bani, pentru 
care a început a curge sub legea vechiă 
dobenda legală, fiă in virtutea creanţei in- 
săşi, fiă in virtutea unei acţiuni introduse. 
Această dobândă de 10 la sută nu se mai 
acordă nici pentru trecut. Instanţa judecă
torească este îndatorată a condemna după 
legea nouă.

3) Legea propusă este relativă numai la 
schimbarea dobSnzei legale. Interesele con
venţionale nu se ating printr’ensa. De şi 
unul din oratori şi membru al comisiiinei, 
alunecând pe povernişul improvisaţiiineţ us 
a vorbit despre fixarea maximului dobenzi
lor, despre legi de us iril, etc , Senatul în 
treg insă a avut bunul gust a recnnoasce 
libertatea convenţiunilor şi a stabili că a- 
ceastă lege nu privesc» dobenzile fixate de 
yărţi prin învoiala lor.

Proiectul de lege reduce dobSnda legală 
la 5 şi 6 la sută. Şi peutru. a ,se ajunge 
la acest result:it, se zice de toţi că aceas
ta ar representa adavSrata taxa a banilor

( 1 ) Demolombe. ,Cours do Code Na
poleon," voi T. pâg. 39. _ ' 11 ^  *
ilogică in principiul s8u şi desistroasă 111

, r a

( 1 ) Loco cit. supra, pag. 61 şi urm.
Napoleon : veneare, societate, împrumut etc.
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■ lo r ,  din Tqjuţa lor. Sen tin ţa  nuU ere- a iu tă r i ia t  eu infiinţarea carantm elor,
■ i f e s i s t â  indiiejj1 ce a  pus în pericol in teresele
K de judecată. Magistratul ' nu adaogă 
||c de la densn'i, se pronunţă numuţ 
|j  învoiala părţilor şi după.legea in vi

i le  in iuoiueutu'1 formărei sale. Cu ide- 
Tnorabililor senatori, am ajunge p ea 

te. Ar fi să se restoarne toată doc-! 
■  şi toaţă jurisprudenţo. Cine nil ştie, 
L vorbim numai de ceea ce se petrece 
f.j că contractele de impruniut, de zes- 
Ltc, formate sub imperiul Codului Ca- 
L  se judecă astăzi după dispoziţinnile

putere !

Incercitri asupra statisticei agri
cole a judeţului vlaşca,

pus in pari 
comerciale a le

; |„ R o m ă n ia :  Libera* îvlevănd um il in 
ţa, la care  a expus d. I. B ră tianu  
ţa ra  faţît cu m onarchia  austriacă. , 
crede că România trebue să ’şi apere 
interesele in cesliunea Dunîtrii numai 
iuaintea tu tu ro r  sta te lor, fit» Jt a  primi

, _ două regim e fluviale. D ar politica mîn-
jT y in vigoare, şi se acordă părţilor tuiioare, p ropusă de d. C arp , cu g reu  
niiegî'iri şi drepturi pe cari nu le au I v;i jnt ra jn capul antreprenorilor  dela 

l-legea nonă. Aceasta, de sigur, foarte 
|ial. pentru că drepturile dobehdite 
constatate prin contractul părţilor , 

ffeutru aceasta nu este nevoe de nici o
Mrire definitivă.

T gă, mai zicem acum despre argumen- 
Bim o ra lită ţe i“ şi despre »interpretarea 
Iţei părţilor"?
[ai ănteiu, niciodată nu se poate numi 
al aceea; ce legea permite. Legea v<- 
recunoştea dreptul Ide a percepe o do-

I  de ltf  la  sută | tu  drept cuventl 
Ine’ care a contractat sţib imperiul.sea 
in diept a pretinde. Dacă as>ăzi do- 
ja este mai eftină. nu .importă nimica, 
rti Ca bannl este O marfa şi preţ '1 
fel se determină în 'm om entul conven- 
ei. Şi apoi, da,q?> debitorii cred că sunt 
jiaţi, nu au de căt să se aquite de cie- 
1|  cari in genere nu cer mai bipe de 
aceasta.
lebue să. ne dăm socoteala de ceea ce 
voit părţile cănd au contractat, şi dnpă 
istă învoială să ne conducem şi noi. 
jretarea voinţei rie o dă' srfu conven
ea, sau legea care ţiue loc, şi această 
nu poate fi d© căţ aepea din mo^nen- 

pontractărei.
{ară de acestea, legiuitorul să observe 
•in legea de faţă se năpăstuesc toc

ea [creditorii mai mai modeşti in preten- 
,.in\le lor. Intr’adevgr, se restrâng» do- 

(Lda de 10 la sută şi se mănţine cea 
r invenţională, cănd toată lumea ştie Bca 
, ffibape nici uă dată in piaţa noastră nu 

Stipulează uă dodăndă inferioară celei

. definitivdară, ori-căt am juca asupra 
[ntelor, este vorba de despre uă lege 
Lfect retroactiv. »Este adeverat. zice 
taurent ( 1), vorbind despre legea de 1 a 
Eptembre i807, care nu atinge inte- 

jfcle anterioare, că uă lege romană a 
irât oestiunea in sens contrarii:. Jus- 
[n, reducend interesele la uă taxă fixa- 

!ua că con menţiunile anterioare Con- 
|iunei vor fi !regulamentate de legea 
t, Aceasta era o violaţiune a dreptu- 
rfe proprietate ; aceasta se esplică numai 
causa prejudecăţilor, contra imprumu- 

llor cu doSendă cari domiriiir^e lefiu?  
fiii creştin. Legea consacră uă adevg- 

expropriare pentru causă de religi 
Acest esees de 'putere se concepe sub 

|  FţmuZ unui Cesar ;  este dixi fer ic ire  im- 
Khil snb un regim de libertate 
[Am subliniat intr’adins ultimele cuvinte, 

a se vedea mai bine cum vorbesc 
jşconsulţii cănd este vorba despre legi 
jeeea votată de Senat.
’otul remăne a se şti daca este in in- 

Jsul societăţei" ca sa se infrănga in a :
|fc mod toate principiile. Căt pentru 

nimic nu considerăm mai funest mat'
, TjJnător pentru uă societate şi mui coru- 

|>r al moravurilor publice de cat uăt 
lege retroactivă.

Aşteptam să vedem duca şi Camera se 
uni eu judecata Senatului. Noi nu am 

Vi jrdnt iocă speranţa că in Ţara Romă-
I iască nu se pot forma de căt legi

D. Q. POPESCU

REVISTA ZIARELOR

i».! ,  Român u l“ continuă cu analiza dis- 
* Arsurilor opoziţîunii din Cameră şi a- 

" mă că «naţiunea es 'e  pe deplin lu- 
b a t ă . “ (?) 
Mare vorbă, şi d a c ă  o fi adev^ra- 
, apoi nu mai remăne nimic de fă 
t, căci lumină s ’a  făcut!

„Binele Public" ara tă ,  că guvernul
(1) „Principes de Droit civil“ voi I, pag 

ţfa ) —261.

Incuragiarea, lucrurilor folositoare 
a  fost şi este pretutindeni unul din 
mijloacele cele mai eficace şi mai s i
g u r i  ale desvoltărei ori că ru i  progres; 
g radu l  de propăşire al unei ţeri, este 
in raport  d irect cu disposiţiunile ce se 
pun Tiţ aceasta; in iţiativa individuală 
n egreşit  contribue foarte mult, dar iu 
definitiv nu 6e poate cere unui p a r t i 
cular  sac rif ic i i . peste puterile sale. G u
vernelor mai cu seamă incumbă aceas
tă  fm m oasă  şargjpă: nil aii d ^ c ă ^ ă  
voi.iscă, mijloacele le sunt pe  înăuă. 
Pretutindeni S atul, in dreptul se rv i
ciilor nem ărgin ite  ce primesce de la 
c îasa"num eroasă  a cultivatorilor, le dă 
in schimb sum a de avan tage ,  car i  dacă 
n u  comptează îndestul sacrificiile, cel 
puţin le în lesnesc m unca şi îndulcesc 
traiul; p e |c â n d  bieţilor cultivatori ai 
noştri, ^ sa lahori  vecinici ’ai tu turor 
trântorilor desmăţa'ţi, ce avan lag ie  li 
se  d ă ?

Sd s t r ig ă  pe ţoate tonurile osanalele 
cultivatorilor de păment şi a industri- 
şilor; şi cu toate acestea , in tr’atiUa 
m are de vreme, cari sunt înlesnirile 
şi incurag iări le  ce s’au făcut acestor 
producetori ? P rin  ce se dă avgnt. şi 
se protege industriile naţionale? Se 
numesc acum  sub prefecţi licenţiaţi, le 
vom vedea şi faptele d - lor. Este  oare 
destulă buna-voinţă şi capacitatea u- 
nui sub-prefecf, presupus şi cu espe- 
rienţn, pentru a putea  îm bunătăţi  s t a 
rea  deplorabilă a lucrurilor  ? N u, căci 
toată activitatea aces tu i  funcţionar, se 
va sdrobi de indSi'ătnicia Prim aru lu i  
şi a  tu turor funcţionarilor c e l o i ^ a l ţ i ,  
si fesulfatul ce se va  ’ obţine, g va fi 
c l te-va sute de mii de franci cheltuiţi 
maî mult fă ră  nici un folosL Voiţi in 
adever d-lor miniştri să, îndreptaţi  ad 
m inistraţia ? Măriţi Comuna, aduceţi 
primari cari să  ştie ceti şi scrie; um 
pleţi şcoalele rurale, fie' ş i  cu sila, 
îmbrăţişaţi sincer lumea capabilă şi o- 
nes.ă şi ataşaţi-ve mai ea seam ă a 
rupe rândurile  droaei de declapaţi, cari 
sub  pavaza libertăţii,  speculează m â r 
şav  şi pre lume şi pe. guvern ; alt-fel 
nu veţi putea face nimic bun, cel p u 
ţin pentru acum.

O disposiţiune bună este a c e e a 'lu 
ată, că in fiecare ju de ţ  de acum  să 
se ţ ină  concursuri şi exposiţiuai a g r i 
cole, cu sume alapate. i n  budget, in 
total->mi se pare 4 0 0 ,0 0 0  lei. Ia tă  fap- 
t ă ’ sublfmâ, men'itâ a  aduce servicii e- 
norme ag ricu ltu re i  noastre; aceas ta  va 
să zică a lucra  şi înlesni propăşirea 
poporului m uncitor.

F ă ră  îndoială un popor, ca re  aşteap
tă tot de la iniţiativa guvernulu i ,  î n 
greunează cu totul posiţiunea acestuia 
dară  a  cui este vina. dacă s ta rea  lui 
este aşa de înapoiată 1 Pentru  ce l’a 
silit, să  facă numai politică militantă, 
si nu l’au învCţat mai bine m eşteşug 
şi c a r t e ?  Suntem ţa ră  agricolă, esis- 
tenţa noastră  a  lutulor -este b a şa tă  pe 
espîoatarea pâmentului; pentru ce prin 
şcoli speciale de agricu l tu ră  pe la  ca
pitalele judeţelor,  ferm e model de cu l
tu ră  practică pre la plăşi, şi şcoli pro
fesionale. pe la comune, nu  aţi lumi
nat ţeranul in arta  lui de a cultiva 
raţional pământul ? Documentele ofici
ale a r a tă  că in ace s t ju d e ţ  funcţionea
ză 92 şcoli, frecuentate de 1 38 0  e -  
levi, lasă  că nici numerul şcoalelor 
nici al elevilor nu este esacf, da ră  in 
sfârşit copii cari urmează destul de 
neregulat cursurile, nu represintă nici

1 0  la  su tă  din to ta l i ta te ;  şi apoi ce 
ţ)Dt d S n f n n m ^  d<e ta  nîffe nascSli, 
câri  ei insuşi nu ştiu nimic.

C ăt produeţiunea s a r  fi m ărit  şi 
cum esistenţa li s ’a r  fi îndulcit, dacă 
cultivatorii a r  fi inveţat s ă  priceapă 
avam ajele  culturii perfecţionate? Ce 
foloase a r  fi putui t rag e  denşii din pă- 
m entul pe care s’au im p ro p r ie i  r i t?  Pe 
cănd astăzi ab ia  e s t ra g  cu cea mai 
m are anevoinţă d in trensul,  căt să-Vi 
plătească belelele, ii iuvinovăţim că 
se hrănesc şi au  locuinţe proaste ; ne 
plângem eu reson de degenerarea  r a 
sei si de descreşterea populaţii,  care 
in a c e s t : judeţ,  pe cel din u r m ă 1 an 
188 0 ,  s tă  după statisticele ofieiale ast
fel : 6 3 6 3  născuţi si 7 473  morţi. Simt 
şi denşii aceasta, mai bine de câ t  noi 
fiindcă din nenorocire su feră  consecin
ţele;' d ară  cum voiţi să se poată s u s 
t r a g e  acestui flagel când nimeni nu le 
vine in ajutor. S tarea  unui popor aşa  
de (ăzu t  nu se poale îm bunătă ţi  iu -  
t r ’o zi, prin discursuri de  advocaţi şi 
circulări  frum oase, ori prin leg i  co
piate.

Capitolul judeţului ■
O r a ş u l .........................  307254 56
Casa jndeţulni . . . . ţ 10 0 5 18,76
domnnple. V"î . . .  . . 479,8ş0,—u

’ 8^7,129,32
Venitul judeţului se îm parte  aşa  : 

,6. . Cas^ judeţului .. . .^
Ofimunele..............  463,026|-^

A N E O D O T K

Un vorbitor si un tăcui ,
Moş Grigffri . Apă-goalăy • ş ’a că* 

lu g ă r i t  la  Măn ăstifeavPol o vracii şi ’ş i -a  
lua t  numele Ghirvase®  Kl e ra  din s a 
tul Ţ a rcău ţi i  din sus, u..de avea  Lut 
felul de rudenii albe şi negre. In t r ’u- 
na din zile, cam prin căşlegile  de ear- 
nă, ’i a  venit un nepot (sa lb a  d ra c u 
lui la gătul părintelui) , ca  să  ’l roage 
să T  cunune unchiu seu, fiind lo 
godit  băiatul. Băiatul intră şi ’i să 
ru tă  măna unchiu-său, ca re  e ra  după 
pravila  de d im ineaţă, pe cănd pocnea 
iifionul de la  inima părin 'e lu i .

—  M ă-hă-hă-ăi N ăs rasă ,  da voinic 
te-ai mai f ă c u t !

—  Păi cum.
—  Şezi pe la i ţă  că  ’i fi t ru d it .  Da 

tătucu t8u, m ăm uea ta  sunt sănătoşi, 
s in t bine ?

—  Păi cum.
—  M ă, d’apoi tu eşti holteiu in for

mă; ’ţi or fi dragi şi fdteie.
—  P ă i  cum.
—  Da ’ţi-ai p u s '  tu ocjiii pe vre

5°7,3n,47.
1,429,007,86 v

Cheltuielile 
(J&gi judeţului . . V . . 544,206
Comunele............. ... . • 5^9,792
Oraşul . - .................... 712,875.

(Va urma).
1,786,874 

C. D. Pari ano.

—  Păi cum» 5
—  Da ’i f rum oasă^
__  TJX 1 cum—  r  d i
—  Şi..., a re  c e - v a ?
-— P ăi cum.
—  Da are  părinţi ?
J—  Păi cum.
[—• Unde ? In satu ■
i—  Păi cum. N

Ştiri din afară

Eglitera. — Poliţia din Dublin a pă
truns in birourile ziarului „Unitgd Ireland,“ 
organul ligei agrare.

S’a arestat un redactor şi un amploiat 
Hărtia, maşinile şi materialul gazeţii au 
fost confiscate.

Ziarul era tocmai in punctul de a-aşi 
muta birourile de la Dublin in Englitera.

Se găsesc pe fiecare zi scrisori com
promiţătoare la mulţi oameni, mai din 
toate oraşele Irlandei. ■

Franţa. — Deşi d. Roustan cere cu 
stăruinţă ca să nu mai fie trămis iu T u 
nisia, d. Gambetta voeşte ca el să ’ se 
ducă acolo cel puţin pentru o lună.

înlocuitorul d-lui Roustan in Tunisia e 
deja designat. Se zice că ar fi generalul 
Lambert, reorganizatorul armatei tunisi- 
ane.

Pe timpul vacanţelor parlamentare, mi
nistrul de rSsboiu va merge să viziteze 
căte-va oraşe intărite de la graniţă;

In această expediţie el va fi insoţiţ de 
general Miribil şi de statul majoă al ca
binetului seu.

Austro- Ungaria. — In seara de 7 curent, 
a murit subit fratele reposatulr ministru 
Haymerle.

Serlia. — Se'telegrafiază din Carlovitz: 
La alegerea ce s’a făcut, in I 9 Dec 

pentru patriarchat, au obţinut : opisco
pul Aughelici 11 voturi şi episcopul Zsiv- 
covics 53 de voturi.

Italia. ■L— Se vorbşete că contele- Cor- 
ţi nu se va mai intoarce la Roma.

Elveţia. — Adunarea federală va fi 
convocată pentru luna Ianuarie.

de 3o lei din dividentul cuvenit pe anii 
1889—8?.

Defccrtorii de acţiuni la purtător vor; 
putea presenta acţiunile sau cupoanele^ 
No. 1 şi 2, detaşate, însoţite de un bor-î 
derou ce li se va da  de qătre Bancă, sprei 
af să Tace menţiune pe dSasele ca sra piă-î 
tit a contul de divident, de o a re , ce a--( 
cestc cnpoane nu sa vor reţine de BancS 
de cât atunci când se va plăti integral di
videndul.

Pentru acţiunile nominative, plata acon
tului de dividend se va face numai in B u -‘ 
cureşti. Detentori de aceste acţiuni vor* 
subscrie chitanţele ce li se va presenta de. 
A dministraţiunea Băncei.

Da părinţii voştri, s e ,u n e s c  la  
t reaba  as ta  ?

—  Păi cum.
—  Mă, d ’apoi Iu ’i fi venit să  te 

cunun, h a  ?
—  Păi cum.
—  Ş ’apoi ţi 'i d r a g  ţie, să  fii în

su ra t  ?
—  P ă i ,  cum.
—  D a ’i tSngră fa ta  ?
—  P ăi cum
—  Şi ţi ’i d r a g ă  ta re  ?
—  Păi, cum.
—  D ’aj)oî, ’ d acă  fetei nu ii p lă

cea tu ?
r;—  Ş ’apoi.

Mi Băican

„DAOIA-ROMANIA“

Societate generala de asigurare in 
Bucuresci

lCONV OCAR E

Consiliul de administraţie are onoare a 
convoca cu p reseuta, pe temeiul art. 54 
şi 55 din statute, pe domnii acţionari ai 
societăţei >Dacia-Roniania“ pentru adu
nare generalii estraordinară pe ziua de 27 
Decembre 1881  (8 Ianuarie 1882), la oră
1 p. m., in localul Societăţei, Strada Lip
scani No. 1 .

Pentru a se lua parte in adunarea ge
nerală potrivit art. 48 din statute, acţiu
nile vor trebui să fie depuse la 'c a sa 's o 
cietăţei, 8 zile inaintea aduuărei generale, 
adică până la I Ianuariu st. n. i882 in
clusiv.

Ordinea va fl :
1 . Darea de seamă sumară pentru eser- 

ciţiul 18 8 1 .
2. Sporirea capitalului de acţiuni prin 

emisiunea de 8000 acţiuni de câte 250 1. n.
La această emisiune, conform art. 7 din 

s ta tu te , domnii acţionari au dreptul de 
preferinţă in proporţiunea numărului de ac
ţiuni ce posed, adică in caşul de faţă, pen
tru 3 acţiuni fundamentale 2 acţii noui.

Acţiunile noui vor fi puse la disposi- 
ţiunea domnilor acţionari al.pari.

3. Modificarea articolelor 7, 53 şi 63 din 
statute.

In  num ele consiliu lu i de a d m in is tra ţie  
Preşedinte, Dimit.rie G hika

ULTIME ŞTIRI
Roma, 21 (îec. f). Depretis a presin- 

tnt azi Camerii deptitaţifor legea electorală 
modificată de Se ti at, el a 'cerut nrgenţa. 
Camera, după o scurtă discuţie', a 'retrimis 
legea la aceeaşi''ocmisiune, care fusese în
sărcinată să o eşamineze ăntăia oară..

Berlin 21 dec. — D. de St. Vialtier, am
basadorul Franţei, fiind-că a primit anul 
trecut ordinul cel mai inalt al Vulturului 
Negru, imp3ratul Vilhelm, pentru recu
noaşterea meritelor sale, i-a remis prin 
contele de Hatzfeld bustul seu in marmură 
insoţit de o ; scrisoare plină de flatări.

Constantinopol, 20 dec. — Ali-Şerif, a- 
părâtorul Sfaîiilui in contra Francejilor, 
care fu numie maior turc după ce se refu
giase in Tripolitana, a fost chemat la Con
stantinopol nu se crede pe aci—spre ă la 
satisfacţie Franţei, ci pentru ca Suit»1 ul 
vpisşţg să ’i  vază şi probibil să i î l  e- 
dinţeze o inifeiune in Africa.

Ahmed-Vefik paşa va fi uumit probabil 
inalt comisar al Porţii in Armenia.

Situaţia; Egipti) ;i e considerată la Con
stantinopol ca ftarte t eriticâ; q mişcare, 
sprijinită de Sultan, pare imineută.

N01ITIE BIBLIOGRAFICE

In editura Socec et Comp. a eşit de sub 
ipar a II ediţiune din

S til şi C om posiţiim i
de 1. Manliu

Această ediţiune care corespande intr-. 
toate programei oficiale, coprinlend toaV. 
materia trebuincioasă in cele 4 clase infe
rioare ale cursului secundar. Pe lengă bc- 
căţile alese de autorii vechi şi noi, menite 
a fi analisate sau recitate, ea mai cuprinde 
composiţiuni lucrate dupîi un plan dat, pla
nari., principii de stil, precepte de citit, 
precepte de recitat, notiţe biografice etc. etc.

A eşit de sub tipar :
Studiu de econom ie naţionalii. — Dupe 

bănu, operaţiunile lor, despre efecte şi 
despre burse cu, un dicţionar de te-meni 

precis.

Anuarul n-fmatei romane pe anul 1881 
publicat de ministerul de resbel, a eşit 
de sub tipar.

Anatomia discriptivă, partea ăntSiaa 
volumului al doilea, de Nicolae K retzu- 
lescu, doctor in medicină de la facultatea 
din Patis, a eşit de sub tipar. Preţul a- 
cestui volum este de 8 fr. De vânzare la 
librăriile din Capitală.

Banca ATaţioaală, a României

In conformitate cu art. 45 alin. 2 din 
stat'ute",combinat cu 44, Consiliul general 
a decis a se plăti cu incepere de la 1 aj2s 
Decembre curent, la Banca Centrala şi in 
sucursale, pentru fie cai e acţiune un acont

Soţia R u c san d ra  şi doi copii au  du- 
J re re a a face cunoscut perderea  i a b i -  
j tului lor soţ şi ta tă

| 10AN R 0M A SC U , Advocat
încetat din viaţă Duminecă 6 Decem
bre ora 1 0  noaptea, in e ta te  de 3 8

1 ani. înm orm ântarea  s ’a  făcu t ieri 9 
curent la cimitirul din »Tecnei*.



TiM PUL

Boale/e GATULUI VOCII SI GURII
P A S T IL E L E

D E T H A 1 T
S UACIA SÂNGELUI

FKIGURI. BOALE NERTOiSE

CO SAREA LUI BERTHOLET 
Recomandate contra Soaielor gâtului, anginc' 
extincţiunile vocii, ulceraţiunile gurei, iritn- 
ţiunile cauzate de tutun, efectele periculoase 
a morcnrinlui, şi specialmente d-lor m ag is tra ţi 
p red icato ri, p ro feso ri, c â n tă re ţi spre a 
acilita emisiunea vocii.
Ad DETHAîf, farm acist, Faub S t-D eni8 
90 l’a ris  ;i principalele farmacii din Franţa 
ţji străinătate. A cere semnătura Adli.DETHA\ 
___________ Preţ franco 2 fr. 50___________

1881 Decembre.

Ne grăbim a vS comunica, că la C A V A LER U L D E MODA 
cel mai mare şi renum it magazin de Haine confecţionate pentru 
bărbaţi şi băeţi, au sosit pentru sezonul de Toamnă si Iarnă, un 
bogat asortim ent de costume fine şi elegante in croeli diferite, 
jurnalele cele mai mari. Pardosi uri »haute nouvete*, pîtnă la ca
lităţi superioare, Costume negre de salon , Fracuri şi Gheroace, 
cu deosebiţi pantaloni gris-pferle de pervien veritabil de B rim , 
şi drap fln de Sedan mare colecţiune de pantaloni fantasie nuanţe 
alese, desenuri cu totul noi.

CU DEOSEBIRE RECOMANDAM 
PALTOANE DE IARNA de Ratin fris6, Schepskin li or anat. 

Montagnac, Laine douce, Elastic, culori diferite, etc.—Paltoane 
cu diferite blani veritabile la  gurele şi pluşuri de mătsse — 
Paltoane im blănite peste to t do oraş şi de voiage.

Cantităţile considerabile de mărfuri ce primim neîntrerupt din 
propriele noastre fabricaţiuni, ne pune in plăcuta şi comoda po- 
siţiune d’a asigura că, distinsa noastră Clientelă, ori căt de exi
gentă ar fi, va fi desigur pe deplin satisfăcută. Preţurile sunt 
destul de convenabile spre a putea invinge vericc concurenţă 
Depoul geetiral al fabricelor noâslre din Europa este la

Fac cunoscut onorabililor m ei clienţi 
că am m utat biuronl meu de iuforma 
ţiuni din strada Plevnei in  Pasagiul ro- 
m&u la scara 6, camera 6, Sper că voi 
satisface încrederea d-lor ca ş i pană a- 
cum. T ot deodată rog pentru lecţiuni 
in 5 lim bi, engleză, franţeză, italiană, 
germană, rom&nă şi pian.

CÂTHERINA CARI.
PRODUCTE SPECIALE ■

PARFUMERIE
ACI VIOLETTES DE PARME

ED. PINAÎD
Săpun............ ...0C  NICSI UNELE DE MM.'
Easenca pentru 1
b atiste ..............DE MICSIOIELE DE N U

Apa de to ile tU . . 0 E MiCSIUNELE DE H U I
P o m m a d a ...........DE MICSIUNELE Dt PAR»
0 1 iu ....................... DE meSIUNELE DE PARMi
Praf de ores . . .  .DE NICSIURELE DE m i r
C o sm e tic .............DE HICSIURELE DE PSaMl
'‘t» 81, Boulevard de Strasbouru, 87.

Singurul Deposit «116 Aspaiinoî Mignot. ;

Persoanele atinse de g u tu ra iu , gripă, 
bronşită acută sau cronică, stingerea vo- 
cei, dureri de gâ t, se vor vindeca răpede, 
intrebuiuţâ-nd S iropu l pectoral şi Pasta  
p ectorală  de Yanguolin.

Paris, 31, rue de Clâry şi in toate far
maciile bune, in Bucureşti la D. Bruss- 
Znruer.

LA .CAVALERUL DE MODA
Bucureşti, 2. Strada Şelari şi colţul stradei Covaci. 2

MR A. KIBRIK DENTISTE
M aladiile nervose

VINDECATE IN MOD RADICAL, GRACIE

m a g a s in  d e  d e l i c a t e s e

Vindecă, pune, scoate, plumbue^t.' cu aur 
cn platină etc. dinţii fără de nici o durere 
ş i  prin metode de curSnd inventate. Tot- 
olată curăţă’ smalţul dinţilor intr’un mod 
extraordinar.

Se poate găsi a casă in toate zilele la 
orice oră. Bucureşti, fitrada Ştirbey-Vodă 
No, 9 alături cu grădina Union-Suise.

de cdje de portocale amari preparat cu

B ROMU RU L DE P O T A S S I U M

GRAUD HOTEL RR0FFT — CALEA VICTORII 40
ru e

Anuncie înaltei nobilimi, şi numeroşilor sei clienţi că cu ocasiu- 
nea presantului sezon sau asortat complectamente cu tot felul de 
mărfuri necesare la menagiul casei, asemanea au importat de la 
cele mai^bune case următoarele articole:

Ceaiu rusesc din Moscova, ceaiu colonial din Paris, ceaiu 
Scliuschong, ceain peco fln (caravar), rom urile cele mai fine din 
jamaica, cognacuri fine champagne, Quiuraso de olanda, lique- 
rnri de Bordeaux de toate, chocolată colonială cu vanilie. Cacao 
sânte, pesm eţi englezeşti prospeţi, conserve alim entare streine 
şi indigene.

d o s e s c  ( M > n t i n o u :
Brie. Bondoo. Brănză de Savoya. Olanda. Chester. Rocliefort, 

Camembert. Cremă de Olanda. Cremă de Cămpu-Lung, Imperial. 
Gervais, Gournai, P ort d’salnt, Gruyer, Sveitzer, Caşcaval regal 
de la  Broşteui, Pentelen. U nt proaspăt de masă.

Salam de Yerona, Milano, S ib ii şi din ţară, Muşchiu de vacă, 
Gacantini de păsări, Şnnci fierte in vin. Lim bi fierte, Pate de 
fo ie gras trufe, Mortadela de Bolonia şi felurite altele.

Marinată de Păstrăvi, Păstrăvi afumaţi. Barbuni, Maquereans, 
Guvidi, Sardele franţuzeşti. Icre de Teigan. Icre de Chefal. 
Somon de Rin. Somon in  untdelemn. Thon. Mowardi şi altele.

ASORTIMENT DE VINURÎ~STREÎNE şi INDIGENE de DEAL.

Untdelemn de Nisa calitate non pios nltra Coloare preparata cn lac ocaoa 3.50
Cu stima. D. G. MOCIANU.

medici p*ntru a combate, mai eu deosebire, 
şi dc-uă manieră sigură, afecţiunile nervdst 
ale Jnimei, ale căilor digestive şi respira
tori*, nevralgiile, epilepsia, liisteria, mala
dia noiniia jocul Sl-Guy, thsommo şi con- 
vulsiunele copiilor In timpul dentiţiunici, 
lntr’un cuvănl tdte aftcţiunele nenidse.

B rom urul d e P o ta ss iu m  L aroze  
este de-uă puritate absolută, condijiune in
dispensabilă pentru a putea obţine efecte 
se d a t iv e  şi ca lm a n te  asupra sistemu
lui nervos.

Topit In S irop u l L aroze, de coji de 
portocale amari, B rom uru l este întrebuin
ţat tu mod universal şi recomandat de toţi

DIN PA R IS 
Constituese purgativul cel 

mai bun si cel mai agreabil. 
l fund-că,’ luate cu alimente 
L bune şi beuturi intăritore, i 

ele nu causâză j §
^ ^ n e c i  desgust neoi 

oboselâ.

ie află In peposil, in tdte pharmaeiile bună unde se mai pdte găsi şi

SIROPUL DEPURATIY - Ş E f  I O D D R d e  POTASSIUS
fdrte folositor contra afec,iu,nelor scrofulâse, cancerâse, tumorilor albe, bale alt sângelui, 

accidentelor sifilitice secundarii fi terţiare, ele.

Pariez vous Franşais ?

în ţe le g ,  da r  nu pot vorbi, e respun- 
sul obiciauit. P en tru  a i n l ă u r a  aces t  
inconcenient, se predă lecţiuui de con- 
v e rsă ţ iun e  franceză fă ră  in t reb u in ţa re  
de v r e o  G ram atică  numai 12 lei pe 
lună. Doamne şi Domni su n t  invitaţi de 
a profita  de o metodă particularii ,  ce 
le a s ig u ră  in s c u r t  limp progrese le  ne
aş tep ta te  in aceas tă  limbă civilisată .

Dr. Al. Corvin 
profesor de limba şi lireratura franceză 

strada Regală No. 4 lângă Hotel Union.

H Â L Â D i l  C O N T A G I O S !Coiagjcree ct <u

\\L  JeuXoqBtf!

MAGAZIN DE COLONIALE

3 L .A . P E O Q E E S  
ia  CALEA VICTORIEI t i  

BUCUREŞTI

FAVORABILAOCAZ1UNE P A R F U M E R I E I  O R I Z A
e t a  lui L. LEGRAND î*îu3 de T ein tîires Pi*o- 

vr«»ăi vep.cheveux blanc*BUCUREŞTI 
23  Calea Victorifei (Mogoşoai;

s : h o n o W
Indulcoşco şi a lbeş- 

ce PE LE A , ii da tra n s 
paren ta  şi frăgezim ea 
tinerelei. Ea preservă 
obrazul de părlâlă şi 
de sb ă rc itu ri.

‘Wîouiu tn

Tiporafia M iulescu ca lea  V ictoriei sa la  teatrului B ossel


