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Baouresc—Vereiorova 
Bucurescl . . . . . .  7.40 d
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Craiova . . . . . . .  2.20 $
Vêrciorova, sosire . . 6. — n
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Bucuresel................ ... . 9.15 d 6.06 n
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Giurgiu—Boeureecl
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Galaţi—Barbeşl
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ţine esposiţia, românii m er- 
^Jaris  vor găsi ziarul »TIMPUL* 

' Hinds Magasins du Printemps, 
Haussmann 70. *
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LE „ T I M P U L U I “

(Agenţia Havas)
|ft ootombre, 6 ore seara.)

Viena, 5 oc tom vrie 
uiâ silei onomastice a imperatu- 
[oBt in Bosnia şi in Erţegovina 
firi numeroase şi drepte din par- 

ibrilor de toate confesiile. Peste 
n  :ţuwt servioil solemne. A fo st o 

i 1 f n  marş. AO venit deputaţii sS feli- 
B mandanţiî m ilitari. S’aii ilnmi- 

Imtl urnite oraşe.
Constant Inc pol, 5 Ooctombre.

K  Bddio, trim is fiind din partea 
redea Munteni grenilor Podga 

[ost măcelărit împreună ca snita 
Ş fte rî şi eoldaţL|

Londra, 5 ootombre. 
Ş ir  A ii a trimis in fanterie  

Ua ta direcţia Iamorodnlal, unde 
erglwe.

_ t t n \  Rusiei a ordonat desarmarea 
Iffilor din Marea Neagră.

“ | |  (t Mtombre, 9 ore dim.)
Belgrad, 5 ootomvrie. 

Sstid rs fi numit ministru al Serbiei 
ioubatioopoL 

. umipele s’a decis a chema în nonl ca 
u i  mulţi capi al partidului cod

■  ti mulţi begl refugiaţi in Serbia 
it natnralizaţia sărbească. Unul din 
yre cn sine 1,200,000 frânei.

(6 ootombre, 8 om seara)

Pesta, 6 Octombre.
Ita oficială* cuprinde următoarele 
însoare a împăratului primeşte di 
hioistrnlni de finanţe. împăratul 
|te în această scrisoare serviciile 
devotamentul ministrului ce denii 

I, şi ’1 însărcinează a-şî păstra pro 
tstul pănă la o hotărire ulteri-

pţl foaie mal annnţă ştirea, că Im
i t  primit demisia cabinetului un- 

xdonănd ca m iniştrii să remănă 
•I afacerilor pănă la numirea suc 

p  lor.

V P octombre, 9 ore dimineaţa)
Cetinie, 6 Octombre. 

reţa Colaşin s’a snpns. Garnizoana 
ă a plecat la Mitroviţa. Se aşteaptă 
aţinne din partea locuitorilor.

Zvornic, 6 ootomvrie. 
il ce s’afi refugiat in Serbia cer a 

|f oarce in Bosnia. S’aO început nego- 
J[i p in această privinţă.

BUCUREŞTI
al, 25 Sept. (*7 ootombre)

Cogâlniceanu, ministrul de ex- 
a propus in şedinţa de sâm- 

II ca Adunarea Deputaţilor s& 
[ască o comisie, care, citind ac- 
[diplomatice înfăţişate de d-aa, 
pi o incheiare asnprl-le. Adu« 

insă, după propunerea d-lul 
|)eacu, a’a constituit in comitet 

pentru a delibera asupra ce

lor hot&rlte in privi nţâ-ne prin trac
tatul de laBerlin.

Cumcfi Aduuârile actuale sunt lip
site de competenţă in materie de 
revizuire a Constituţiei, — şi ca să 
ne punem legea temeinici in acord 
cn starea ce ni s'a creat prin zisul 
tractat, trebue neapărat Bă revizuim 
şi să preschimbăm această lege iu 
multe din dispoziţiile el — nu mal 
iucape astăzi nici o îndoială. Orlcătă 
temere ar trebui s’avem de despre
ţul ce afi toţi radicalii in genere 
pentrn legile statornicite, totuşi tre
bue să sperăm, că atăt pe banca 
ministerială căt şi in şirurile «ne- 
vrâsnicilor cu duhul*, se vor găsi 
căteva capete cn o judecată relativ 
mal dreaptă decăt a colegilor, cari 
să nu lase a se săvârşi o atare enor
mitate; cari să oprească adică Adu
narea a se rosti fără competenţă in 
privinţa revizuirii Constituţiei.

Puţini, in adevăr, se găsesc in 
dealul Mitropoliei, cari numai şi nu
mai de dorul legilor şi de dragos
tea Constituţiei,- să se hotărască, 
bieţii oameni, a se despărţi de bună
voie de purdalnica de dinrnă; — 
puţini E u n t (şi niclunnl fracţionist) 
ce, numai pentru respectul sfântului 
drept, să se lepede de bunâvoe de 
titlul de deputat, cu care se fac a- 
tâtea trebşoare, se pun rude şi prie
teni buni in pâine, se arendează fără 
parale moşiile statulnl, se ia intre 
prinderi pnblice fără garanţie şi câte 
altele; — puţini sunt in dealul Mi 
tropoliel, cari, azi deputaţi, să se botă 
rasei aşa de uşor a se despărţi de 
deputăţie pentru a nu mal fi adoazi 
nimic.... Insă trebue să sperăm, p e n 
tru respectul dreptului, pentru vii
torul României, că tot se mal gă
sesc in Cameră câţiva inşi cum se 
cade, deşi radicali, cari să deschizi 
ochii imensei majorităţi, că de acum 
nu mal e de căderea el să facă poli
tică in dealul Mitropoliei, şi că pen
tru acest patriotic sfârşit, trebue să 
se întoarcă iar la uliţă, de unde afi 
venit.

După atâtea greşeli, pe cari Istoria 
nepărtinitoare le va boteza poate cu 
un nume mult mal aspru, ministe
rul sperăm, că va intra In sfârşit 
pe calea cea dreaptă, şi va căuta 
să iee In adunare aceeaşi direcţie.

Cu toate strigătele opoziţiei, acest 
minister, luând solemn numai asu- 
prâ’şl toată respunderea viitorului, 
aft Încheiat convenţia cu Rusia, a 
trecut Dunărea, a risipit fără nici 

socoteală milioane publice şi pri
vate, afi râpos aproape zece mii de 
oameni, ne-a făcut să pierdem trei 
ţinuturi româneşti, şi a prilejit 
amestecul din afară In treburile 
noastre din lâuntrn ; şi acum inebee, 
se zice, altă convenţie cu Rusia şi 
ne pregăteşte o bancă de fiţuici fără

garanţie... Oare ministerul radical 
âncâ nu crede că şi-a Îndeplinit cu 
prisos patriotica’! chemare?

Vie’şl In bună judecată acum cel 
puţin, de şi cam târziă, şi gândeas- 
câ-se că nu e de căderea adunărilor 
actuale nici a revizui Constituţia, 
nici a deslega jurământul Domnesc 
pentru paza acestei Constituţii.

DIN AF ARĂ

Situaţia militară in Bosnia şi in 
Erţegovina a’afi limpezit atât de 
mult, că nimeni nu mal aşteaptă cu 
febrilă nerăbdare raporturile de pe 
câmpul de râsboifi. Pe tot teritoriul 
ocupat de trupele austriaco resis- 
teuţa insurgenţilor e înfrântă, şi poa
te că nu se va mal manifesta decât 
in unele aventuri sporadice. Dela 
Bielina pănă la Trebinie, de la BihacI 
până la Rogatiţa, toate poziţiile de 
oare care importanţă militară şi stra
tegică sunt in mânile trupelor de 
ocupaţiune. Cu luarea Vişegradulul 
se ’ncheie inelul, care cuprinde in 
sine provinciile recucerite ordinel şi 
linişte!, şi se pot incepe lucrările pro
prii de reorganizare şi pacificare.

Din mal multe părţi sosesc ştiri, 
că insurgenţii după înfrângerile din 
urmă pe cari le afi suferit, nu gân 
dese la reînceperea ostităţilor, ci la 
modurile cum ar scăpa mal bine spre 
a fi in siguranţă. »Corespondenţa 
politică* află din Belgrad, că patru 
mii şi mal bine de insurgenţi turci 
din Tuzla, Zvoruicul mare şi Vişe- 
grad att fugit impreunâ cu materia
lul lor de resboiA pe teritoriA sâr
besc, unde i-aA luat pe seamă tru
pele sârbeşti staţionate le margine 
pentru paza graniţei şi i-aA desar- 
mat. Intre aceşti insurgenţi seafla doi 
păţi, mal mulţi ofiţeri de stat ma
jor şi superiori din armata regulată 
turcească. 200 de begi şi un bata
lion complet de nizaml. Li s’afi luat 
trei tunuri Erupp, mal multe mii 
de puşti sistem nou, multe corturi, 
cal, muniţii, provizii, iar insurgenţi 
fură internaţi la Ujiţe, Ciaţac, Vali- 
evo şi Şabaţ. In toat« zilele aproape 
trec bande mal mici de insurgenţi 
cu femei, copil şi cu tot ce aA pe 
teritoriul sârbesc. Vitple aduse de el 
nu se primesc insă, pentru-câ in Bos
nia e boală de vite.

Din Muntenegru vin ştiri asâmâ- 
fttoare. »Polit. Corr.* primeşte din 

Raguza un raport, in care i se spu
ne, că insurgenţii moametanl, fugiţi 
din Klobuc şi EorianicI, după ocu
parea acestor locuri de trupele im
periale, afi fugit pe teritoriul mun
tenegrean, unde afi fost desarmaţl 
şi internaţi. După ordinul puţin ca
valeresc a principelui Muntenegru- 
lui, toţi sunt avizaţi de a se afla la

6 Ootomvrie la Bilek cn cetele lor 
formate intr’uu batalion, unde so 
crul principelui, Voievodul Petar Vu 
cotul, ii va preda in mod formal au 
toritâţilor militare austriaco.

Comisiunea internaţională pentru 
organizarea Rumeliel răsăritene 
ţinut la 10 octomvrie o şedinţă pre 
paratoare in Constantinopole. Pre 
zident al comisiei a fost ales dele 
gatul Turciei Assym-paşa, secretar 
adjunctul delegatului francez, d. Ro 
zet. Din partea Francejilor s’a făcut 
propunerea, ca banca Ottomanâ să 
fie insârcinatâ cu organizarea finan 
ciarâ a Rumeliel răsăritene.

Delegaţii ruşi pretind, că o par 
te a ofiţerilor din miliţia Rumeliel 
să fie bulgari.

Românii peninsulei Balcanice

Unul din defectele cele mari a 
noastre e, că departe de a ne 
cupa cu fondul lucrurilor, credem că 
de deajuns să avem numai forma 
lor, asemenea copiilor cari voind 
'şl face o florărie, smulg plante din 
câmp, şi le aşează fără rădăcini in 
straturi, improvizându-şl pentrn că 
teva ciasurl o grădină, in aparenţă 
frumoasă, insă fără de trăinicie. Ne 
răbdători cum suntem, nu ne-am 
deprins a cunoaşte, cumcâ lucrurile 
luate din temeifi ar fi şi mal trai 
nice şi mal folositoare şi tot odată 
cu mult mal eftine, de cât mulţimea 
de forme goale, care neavând iu 
ţeles şi vitalitate, cer merefi muncă 
de Sizif de a fi reinoite.

Nestatornicia noastră, iubirea de 
schimbări, deasa resturnare a tutu 
lor temeliilor statului şi rivalitatea 
copilărească de a intrecejpe toată lu 
me, a făcut atât in trecut, căt şi 
in prezeut, ca să irosim o mulţime 
de puteri vie, care se puteafi uti
liza pe un teren folositor, pe luc
ruri de nimic, safi deadreptul stri- 
efteioase.

Aceste defecte mari ale caracte
rului nostru naţional sunt, pe lângă 
împrejurările de din afară, cauza 
pentru care un element etnic, a 
tăt de respândit ca al nostru, să 
ntr ajungă la nici o însemnătate in 
lume, ci ¿KJi-./.ţit intre zeci de stă
pâni, să reziste ' ici şi colo, să fie 
absorbit insă in multe focur/.

Nu există un stat in Europa o 
rientală, nu există o ţară de la Ad- 
riaticâ până la Marea Meagrâ, care 
să nu cuprinzi bucăţi din naţionali
tatea noastră. începând de la cio
banii din Istria, de la Morlacil din 
Bosnia şi Erţegovina, găsim pas 
cu pas fragmentele acestei mari 
unităţi etnice in munţii Albaniei, 
in Macedonia şi Tesalia, in Pind 
ca şi in Balcani, in Serbia, in Bul
garia, in Grecia până sub zidurile 
Atenei, apoi de dincolo de Tisa în
cepând iu toată regiunea Daciei- 
Traiane până dincolo de Nistru, 
până aproape de Odesa şi de Kiev.:

Pe câud ruşii afi cea mal marel

ingrijire, pentru triburile cele rna 
neînsemnate chiar, care se ţin de 
marea familie slavă, pe când ger
manii stăruesc prin autorităţile lor 
consulare, pentru cele mal neînsem
nate colonii ale lor din Orient, şi 
pe când fie-care popor apusan, des- 
voltă o deosebita ingrijire pentru 
naţionalii sâl din aceste locuri, sin
guri noi ne sbuciumâm in lupte 
interne pentru cea mal bună formă 
posibilă a organizării omeneşti , 
neavând un ideal de cultură, ci 
cel mult idealuri politice, cari uu 
stafi in proporţii cn puterile noastre, 
şi cari, in loc de a da naştere la 
fapte, vor fi cel mult cauza unor 
aventuri periculoase.

Cu ocazia congresului dela Berlin, 
aproape toate popoarele peninsulei 
balcanice, afi dat semne de viaţă, 
numai românii transdanubienl nu. 
Cauza e lesne de inţeles. Toate cele
lalte fragmente de populaţiunl stafi 
in legături de cultură cu acele cen
tre politice, create de naţionalită
ţile lor. Grecii din Turcia europeană, 
citesc şi şerifi limba care se vorbeşte 
la Atena ; Sârbii din Turcia inţeleg 
foarte bine instituţiile şi cultura 
confraţilor lor liberi; numai noi, cu 
maniera noastră de a vedea, sun
tem străini iu orient, şi re mânem 
neinţeleşl, chiar pentru cel de un 
neam cu noi. Cum ne am putea es- 
plica in alt mod fenomenul intru a- 
devăr ciudat, ca fragmente atât de 
însemnate de străveche populaţie 
precum sunt românii din Tesalia şi 
Macedonia, să nu dea absolut niclun 
semn de viaţă, cu tot trecutul lor 
cel strălucit, cu toate că pănă astăzi 
şl-afi pftstiat şi apărat limba şi da- 
tinele, mal bine decât Slavii dintre 
cari mulţi s’afi grecit, decât Alba 
najil dintre cari asemenea mulţi s’afi 
făcut turci.

Vlachil Tesaliel, zice Fallmerayer, 
u fragmentele sale asupra Orientu

lui, se numesc români, ca şi rouă- 
i.ionalil lor din Principatele-dnnâ- 
rene, vorbesc o italienească stri
cată, şi locuiesc in rreeril munţilor 
Piudulul şi pe cele doâ laturi ale lui, 
n ponoarele din care isvoreşte Pe- 

neioB şi riurile afluente, pe unde âl 
pomeneşte pentru ântâia dată isto
ria bizantină a sutei a unsprezecea.

Fie rămăşiţe a coloniilor militare 
romane, fie barbari autochton! lati
nizaţi , el se întind şi se ramifică 
de-a lungul şirului de munţi prin 

acedonia-superioarâ pănă sus iu 
Balcani, şi afi stat odată in legă
tură cu conaţionalii fur J* pa malul 
stâng al Dunării. El păzesc şi domină 
porţile dintre Tesalia şi Albania, iar 
Mezzovo, oraş zidit din peatrâ toc
mai in creerul munţilor, acolo unde 
dintr’o parte şi dintr’alta trecătoare» 
se coboară in direcţii opuse, este 
locul de căpetenie al românilor te- 
salienf.

Malacasi, Lesiniţa, dar in deo
sebi Kalarites, Kalaki şi Klinovo şi 
douâ-zecl şi căte-va sate in po
noarele Pindulul şi pe lângă ele, 
sunt asemenea ale acestui popor, 
care din cauza temperaturel aspre 
a patriei sale se ocupă puţin cn a- 
gricultura, dar cn atăt mal mult cu
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cultura vitelor şi cu c&şlile, aceasta 
intr'un stil mare şi cu succes însem
nat, inc&t prin bogăţia turmelor lor 
de ol, sunt vestiţi in Rumelia toată. 
In vremea emil, c&nd omătul aco
pere înălţimile munţilor, el 'şl mănă 
turmele in văile cu o climă mal 
blăndă, şi le pasc nomadizănd pe 
şesurile pline de earbă, pănă chiar 
in lăuntrul Qreciel-libere, ear cănd 
se intoarce primă-vara, negrile sate 
de corturi ale pribegilor ciobani ro- 
mănl dispar din cămpie, căci el se 
întorc la munte.

Sobrii, având instinct de căsnicie 
şi industrie, romănil sunt in privi

jac da II compară cu căprioai ele, cu
rajul lor resboinic e nelnfrfinat, şi 
nici un rege n’a fost In stare de 
a'l domoli.

Omul din Tndela pricepu e bine 
inipresiele veacului săă, căci curând 
după călătoria rabinului B niamin 
(1186), toţi romănil din lanţul de 
munţi al Pindulul, pănă sus In vă
ile Balcanilor, se ridicară sub con
ducătorii lor Petru şi Asan contra 
domniei apăsătoare, neoneste şi tâ l
hăreşti a curţii bizantine, f nilară 
un regat cu capitala Ti mo va pe 
clina nordică a Emulul (Bale in). 

Marginea cea mal in spre sud a
rea acestor calităţi cu mult supe-! regatului româno-bulgar, eraii munţii 
riorl celora, ce vorbesc greceşte; Tesaliel, sub un căpitan neatirnat 
sunt insâ inferiori greco slavilor iu care se numea Mtja BkAyoţ (adică 
spirit şi in şiretlic. Totuşi acest rio- Marele-Romăn) şi străluceşte sub 
bani, simpli şi de rând, afl o emi-j acest nume în cronicele contimpo- 
nentă aptitudine pentru lucrări in rana ale francilor şi bizantinilor.
metal. Armele şi armăturile lucrate 
in aur şi argint, pe cari le admi
răm la arnăuţt şi palicari, aă eşit 
din atelierile vlachilor. Asemenea 
mantalele cu glugă nepătrunse de 
ploaie şi foarte bine cunoscute in

Ast-fel vorbeşte Fallmerayer.
Noi mal ştim , că to t aceşti ro

mâni luase Tracia, Macedonia şi Te
salia, că aü biruit de nenumerate 
ori oştirile greceşti şi pe acelea ale 
impârăţiel latine din o rien t, că aü

toate oraşele de port ale Mării prins pe Baldovin I, că aă repus floa- 
mediterane sub denumirea de cappa,' rea cavalerilor apuseni, că Asanizil
trreco şi marinero, sunt in cea mal 
mare parte un product al industriei 
postăvarilor vlachf. Băcani şi bres- 
laşl vlachl se află in toate oraşele 
Turciei europene, ba chiar şi in Un-

aă fost recunoscuţi de Papa ca di
nastie regală a Europei, ca domni 
legitimi Blacorum et Bulgar o rum , 
cu un cuvânt că acest fragment de 
popor, a tă t de nebăgat in seamă

garia şi in Austria ii duce iubirea { astăzi, când nid in ziaristică, nici 
de căştig. Gâ se pricep şi la negusto- la congres nu s’a pomenit de el, are 
ria in mare, o dovedeşte bogatul Si- îndărătul lui un trecut strălucit că- 
na din Viena, Vlach născut, de nu ştigat prin proprie vitejie faţă cu 
ne inşelâm, in Klinovo, saO totuşi in.! nişte duşman cu mult superiori in
una din localităţile Pindulul numite cultură şi in arta râsboiulul.
mal sus.

N

Din aceasta viaţă călătoare se 
esplicâ familiarizarea generală a 
vlachilor cu dialectul neo grecesc, 
dialect pe care ’1 intrebuinţează şi 
in biserica, care formează mijlocul 
comun de inţelegere şi de legătură 
a diverselor naţionalităţi din laturile 
amândouă ale Mării Egeice. Femeile 
in multe sate nu pricep de cât 
româneşte. Ca toţi locuitorii de mun
te, vlachul nu-şl poate uita patria nici 
in ţările cele mal depărtate chiar, 
şi se intoarce adesea Ia bătrâneţe 
in Pind cu ceea ce a agonisit, prin 
osteneala unei vieţi intregl, pentru 
a fi înmormântat in acelaşi pământ 
in care odihnesc strămoşii săi.

Dar ¡poporul vlachilor, a tăt de 
pacinic astăzi şi dedat numai la 
muncă şi căştig, n’a fost însufleţit 
in tot-deauna de un spirit a tă t de 
liniştit, nici a fost strimtorat şi 
mărginit la aşezările sale prezente 
prin munţii apuseni al Tesaliel. Vla- 
chil tesalienl, ca şi mal târziii veci
nii lor albanejil, aă avut periodul 
lor de strălucire şi de mărime po
litică, scurt şi trecător ca mărimea 
Tebanilor ; dar in epoca bizantinilor 
nu fără însemnătate. Lângă comu
nele Vlaho Libadi şi Vlacho-Iani, cari 
există ăncă astăzi in promontoriile 
de sud ale munţilor GambunicI, nu 
departe de Tirnova, Ana-Gomnena 
(1083) pomeneşte un tărg de vlachi 
Exebas in văile muntelui Pelion, la 
marginea răsăriteană a Tesaliel; ear 
Beniamin de Tudela, care in suta a 
doâsprezecea a călătorit prin Grecia, 
spune cum că la sud, Zitun era ora
şul de margine şi intrare In ţara 
vlachilor. Ga şi Peloponesul, perduse 
şi Tesalia In veacul de mijloc nu
mele el vechiă, şi s'a numit, mal 
multe sute de ani după o lai tă, nu
mai MefăXti B\a-ga. adecă Valachia- 
mare, spre a se deosebi de A- 
carnania şi Etolia, care după bi
zantinul George Phrantzes, se nu- 
nrn«. Valachia-micâ. George Pachy- 
merea, istoricul de curte al ăntâiu- 
lul Paleolog Mihail, zice lămurit, că 
tesalienil, comandaţi odată de Achil 
şi numiţi In vechime Elini, se nu- 
mesc In vremea lui Vlachiţi-marl. 
(G.Pachymeres In Mich. Paleol. 1.30.) 
Nicetas din Chonae, mărgineşte 
MefAX■») Bbxyja. la iaelul de munţi şi 
la ţara de coline care se ră
dică deasupra şesului, ear şesul cen ■ 
trai, locuit de fricoşii şi neresboi- 
nicil greco-slavl, II place să '1 nu
mească Tesalia. Dar oare rabinul 
Beniamin nu spune lămurit cum că 
vlachil locuesc la munţi şi se co
boară In regiunea grecilor pentru 
a’l prăda? In sprint*nie, călătorul

Şi cu toate astea aceşti oameni , 
j la noi iu ţară chiar, adecă intre co
naţionalii loi , n'aă fost cunoscuţi 
decât sub porecla ridicolă de Guţo- 
Vlaehi. Iar pe când averile boieri
lor noştri şi ale monastirilcr se în
chin iă fără scrupul la biserici gre
ceşti, şi se esploataă pentru scopuri 
greceşti, nu se găsea in tot largul 
acelei regiuni o singură biserică mă
car, in care să se fie auzit graiul 
românesc.

Astăzi, când acelea averi închi
nate totuşi unei misiuni de cultură, 
s’afi luat de către stal ul rom ân, 
pentru ca să stârnească aviditatea 
acelei clase de hoţi semidocţi carii 
stăpânesc România, astăzi speranţa 
unei întrebuinţări raţionale a acelor 
bunuri pentru deşteptarea risipitelor 
părţi ale poporului românesc, e mal 
mică decât ori cănd. Fe când sute 
de mii de oameni, ce fac parte din 
neamul nostru sunt cuprinse de un 
adânc iDtuneric, pe când mintea lor 
natu ra lă , curajul Iov inâscut şi iu
birea lor de muncă, âl face vrednici 
pentru un viitor mal m are, tot pe 
atuncea noi nu mişcăm nici dege
tul cel mic măcar in favorul lor, ci 
nu frământăm in turburârl interne , 
ameţiţi de orgia palavrelor bizan
tine şi putrezind de vil prin co- 
rupţiunea unor parveniţi din fanar, 
cavii sub pretexte! a chiar ideilor na
ţionale, irosesc in vânt puterile 
noe stre.

ADUN ABE A DEPUTAŢILOR

Adunarea deputaţilor în şedinţa el de 
sâmbătă 23 septemvrie — după ce i s’a 
anunţat donă interpelaţinnl — a fost rn- 
gatu Je d. Cogălniceann, ministru de aş
terne, ca sS aleagă o comisinne, care să 
studieze actele diplomatice şi să rediţs/r/.e 
un proiect de încheiere. \

D. Ilari îi Isvoraun. găseşto de cuviinţă 
ca această propunere, ca fie în sec

ţiuni secrete, fie ’ntr-alt mod, adunarea 
întreagă iar nn o singurii comisinne să 
discute grava cestiune, ce preocupă pe 
toţi.

D. ministru de externe, regretănd c’a 
fost rSO înţeles, declară că na contestă 
dreptul adunării de-a disenta, nici are 
acte nonă de înfăţişat.

Actele snnt înfăţişate deja, deci conform 
regulamentului, avănd înainte-le tratatul 
de la Berlin, deputaţii urmează să se pro
nunţe intr’un chip, deci d-s» propune a- 
legerea uuel co misia ui, care să facă an 
proiect de încheiere. Camera va numi co- 
misiunea sa îl n’o va numi, va discuta în 
public sa îl în secret, c’nn cnvănt va face 
co va voi, căci d-sa nn voieşte s’o înfin- 
inţeze nici de cnm.

D. Fnrcnlescu crede mal nimerit, ca 
ăntăiă, de mal sunt acte de comunicat, 
să se comunice, şi apoi să se întrunească 
camera într’o şedinţă secretă, intimă, care 
să vază daoă interesele ţării au fost în- 
tr ’adevăr bine pledate şi apărate cu toată 
dibăcia cerută.

D. Cogftlniceanu regretă din noii o'a 
fost răQ înţeles. D. Farcnleecn voieşte în 
împrejurări atăt de grave eă înceapă a 
cerceta daca dd. miniştri, şi-aii făcut da
toria săi! nu. Pentr’nn moment d-sa de
clară, că nu şi-a făcut-o, adecă admite 
această ipoteză.

Eî bine, in cazul acesta veţi da in con
tra noastră o hotărîre ori căt de aspră, 
dar ce faceţi cu botărîrea Europei? Aci 
este Gestiunea. Ce faceţi cn ţara ? Aşa dar, 
d-lor, eroi permit incă odată a vă ruga să 
despărţiţi cestinnea in doe, să hotărîţlăn- 
tăî cestinnea obiectivii: tratatnl dela Barlin, 
şi apoi pe nrmă ne veţi găsi pe noi tot- 
d’anna, cari suntem cestinnea subiectivii, 
după cnm zio germanii, şi veţi vedea daca 
am apărat bine sail nn interesele ţăreî, 
daca politica noastră a fost bnnă saîl res; 
dar pănă atnncl ce faceţi cn hotărîrea Eu
ropei care ni se impune, pot zice, ca şi 
voinţa lui Dumnezeii ? Aceasta vă rugăm 
să decideţi; tratatul dela Berlin vi s’a co
municat după cum ni s’a comunicat şi noă 
de preşedintele congresului, împreună cn 
corespondenţa ţinută de guvern. Aşa dar 
incă odată, vă rog, ridicaţi-vă la înălţimea 
misiune! dv. şi combinaţi ce este de făcat. 
Recunoaşteţi voinţa Europei sad na o re- 
canoaşteţi? Aci este cestinnea.

Voiţi să cunoaşteţi şi alte acte, să aveţi 
şi actele relative la lucrările noastre ca 
miniştri ? Voiţi să aveţi in mănă ceea ce 
se numeşte ‘ Cartea Verde,? Pe acestea le 
cereţi? Vor veni şi acelea Ia timpul lor. 
Deja v’am comunicat toate actele din na- 
inte de tratatul dela Berlin, şi v’am spus 
atunci că n’am luat nici o îndatorire, şi 
că suntem hotărâţi ca de îndată ce ni se 
va comunica tratatnl dela Berlin să vă 
convocăm ca să hotărâţi in deplina liber
tate ce avem de făcut. Tratatul ni s’a co
municat oficial de către preşedintele con
gresului, v’am chemat îndată , d-voastră 
nţl răspuns la chemarea Tronului şi a ţerel, 
aţi venit. Eî bine, momentnl este solemn, 
este mare şi dnreros pentru noi; şi cu 'ml 
permit a vă zice că, cu căt d-voastră veţi 
disenta mal puţjjn şi veţi înfăţişa specta
colul unei Camere care inţelege ce sacri- 
ficid trebne să facă spre a păstra viitorul 
acestei ţări, cn atăt veţi corespunde mal 
mult misiune! d-voastră, veţi îndestula mal 
mnlt marile interese ale ţăreî, cari sunt 
de a avea pacea şi de a nu se pune in lnptă 
cn Europa întreagă. Cănd a fost vorba de 
a lnptă in contra unei singure puteri, in 
contra pretenţinnilor nedrepte ale acelei 
pateri, am răspuns la datoria noastră, ne 
am apărat cu tărie bărbătească drepturile 
noastre. Astăzi ar fi un mare răd pentru 
ţară daca, in vederea nnor oameni, in ve
derea unor miniştri, s’ar cănta a se re- 
solva o cestiune de atăta însemnătate, pu- 
nănd pe a dona linia adevăratele interese 
ale ţăreî. Lăsaţi dar, d-lor, d’oparta pen
tru un moment ceetinnile personale, lăsaţi 
peutrn moment pe cel de pe banca aceasta, 
şi vă uitaţi calmi, cn sănge rece şi înţe
lepciune, la ceea ce s’a hotărît de Enropa 
întreagă in privinţa noastră ; vedeţi ce tre- 
bne să facem mai bine pentru ţară in pri
vinţa aceasta. Odată aceasta hotărît, veţi 
avea tot timpul şi toată voia ca să vedeţi 
ce este de făcnt şi cn noi, veţi vedea daca 
am fost credincioşi mandatari al d-voastră 
sad nn, şi ne veţi da ceea ce vom merita, 
in bine sad in răd.

Astăzi, insă, vă conjnr să ne lăsaţi de 
o parte pe noi şi să vedeţi esclneiv de ceea 
ce a baWte’A E.’wopa cu ţara noaştră; să 
nu uitaţi că Enropa a hotărît şi despre 
Boarta altor ţări mult maî puternice de căt 
a noastră şi unde intereselee erad mnlt 
mal mari de căt la noi, şi cn toate aces
tea, acele ţări ad fost silite să se supună,

De aceea, fac apel la patriotismul d-r., 
la săngele rece a! d-v., ocnpaţi-vă acum 
de ţeră, numai de ţe ră ; luaţi tiatatatul 
de la Berlin, pe oare de alminterea snnt 
sigur că fie-care din d-voastră ’1 ştie de 
do rost, stndiaţi’l, cnmpăniţi’l, şi daţi o 
solnţiune, puneţi ţara in posiţinne a şti 
in fine ce este. Astă-zl suntem intr’o 
stare complectă de nesiguranţă. Avem 
independenţa şi eu toate acestea, anele pa
teri nn ne o recunoscu oă; suntem ast-fel 
intr’o sitnaţinne nehotărîttă.

Vă rog dară ăncă odată, n nn alnneca 
pe terămnl personalităţilor. Miniştrii snnt şi 
vor fi in tot-d’a-nna la dispoziţia d-voastră , 
şi noi aşteptam fără frică hotărîrea d-voastră. 
Nn vă mal ocupaţi de miniştri, cercetaţi 
cn sănge rece ceea ce se impune pentru mo-

i ment; tratatnl de la Berlin, şi vedeţi cnm 
trebne să facem mal bine pentrn fericirea 
viitorului şi drepturilor noastre. Acolo 
trebne să concentraţi toată activitatea 
d-voastră.

D. Bagdat arată că hotăririle congre
sului se rezumă in doă ceşti u n i: Romă- 
mănia va ceda Basarabia şi va primi Do- 
brogea. Crede că nn e navoe de nici o co
misinne; trebne să ne consultăm intre noi, 
cam am făcnt cănd am dat acel vot pen- 
tra oare ne-a aplana toată lnmea,şi bS ne 
consultăm in publio. Noi ştim că a mai 
fost un congres .la 1856, şi patrioţii de 
atunci aă înlăturat multe diu hotăririle 
acelui congres, şi ca to ite acestea, ţara a 
ajuns unde este acum; poate că şi con
gresul de estimp a voit să vază cine sun
tem, ce voim şi ce vom face. EI bine, nn 
voim să dăm nici nn deget din pămăntnl 
nostru nici să primim,... aceasta e ideea 
d-sale; a zis odată vorba aceasta şi va zi:e-o 
totdanna pănă ce va mari fără a o schim
ba ; după ce va muri, posteritatea ăl va 
judeca, de aceea să nu se sperie Camera 
de vorbe trecătoare cari se zic, cum de exem
plu, că naţionalitatea noastră va fi peri
clitată dacă nn ne vom supune deriziune! 
congresului de la Berlin. Acesta este o 
gogoriţă care nu ne sperie. Noi am făcut 
greşeli mari cari s’au întors in răă asu
pra noastră Am făcnt mare greşală cănd 
am încheiat convenţinnea ca Rasia, căci in- 
dată am văzut că acea convenţinne s’a în
tors in contra noastră.

De aceea, d-sa repetă cerăiul ca toţi sa 
treacă in secţinni secrete nnde să disente 
actele prezintate

D. A. Sihle a nn vede pe neaşteptate că 
Adunarea a intrat in discutarea fondului 
cestinnel; mai cu seamă onor. d. Bagdat 
s'a cufundat in fundal fandulnl o> stianei; 
pe cănd constituţionalmente vorbind, la 
deschiderea anei sesiuni, fie extraordinară 
fie ordinară, după cetirea mesajului Tro
nului, se pune la ordinea zilei numirea u- 
nei comision! pentru redactarea răspunsu- 
snlnl la mesajul tronului....

Se vede că această sesiune extraordinară 
este mai exstraordinară de căt toate se
siunile extraordinare care aă fost,— şi in 
adevăr, e o sssiune extraordinară ad-hoc, 
onor d. ministru de externe a venit şi a 
propus Camerii uurnirea nnel comisinnî, 
nn ca acele comisinnî constituţionale, care j 
se ocnpă cn redactarea răspunsului la me
sajul tronului, dară o comisinne care să 
vină la o încheiere.

D. T. Maiorescu. D-lor, in discuţia de 
faţă aşteptam să aud un anume cnvănt, 
din partea d-v, şi fiindcă acest cnvănt nu 
s’a pronunţat, sunt dator a ’1 zice eă.

Discoţinnea aceasta o consider ca oces- 
tiane prealabilă, şi astfel fiind, snnt da
tor să fac ressrvele mele in privinţa unei 
părţi din cnvintele rostite de d. ministru 
de esterne. D-sa ne-a sfătuit să deosebim 
cestinnea personală de cestinnea pe care 
d-sa o numeşte obiectivă. Primesc deose
birea şi nn mă preocup de personal. Ces- 
tiunea »obiectivă* insă s’a formulat ast
fel : ce aveţi să hotăriţi in privinţa sti- 
pnlaţinnilor tratatului de Berlin? Si d. 
ministru ne-a propus să nnmim o comi
sinne care să vază actele se s’a depus in 
Cameră şi care să facă, oum s’a esprimat 
d. ministru, cn termen foarte diplomatic 
nn proiect de inchiere.

Cnvăntnl de inchiere aş dori să ’1 lă
murim, şi de şi din partea mea primesc 
comisinnea, totuşi fac reservele mele asu
pra următorului punct, care ar trebni să 
fie mal înainte de toate discutat in această 
Cameră.

Pentru aceasta, in privinţa căreia eăjşi 
căţl-va amici politici diu această Cameră, 
avem aceaşi părere şi pe care nereservam 
dreptul de a ’1 trata la timpul oportun, 
este » constituţionalitatea * disenţiunii. 
Mai ’nainte da’ hotărî această Cameră des
pre aceea ce este de făcnt in privinţa tra
tatului de Berlin, va trebui să hotăreasoă 
daca ea este chemată a se pronunţa asu
pra acestui punct, saO, cn alte cnvinte, 
dacă un este momentnl de a se face nn 
noă apel la ţară.

Aşa dară să fie bine ştiut că acest pnnet 
nn se tranşază prin nnmirea comiainnil, 
care are să facă acel proiect de inchiere. 
Pentru aceea am sulevat aceasta din ca
pul locului, ca să fim lămuriţi, că cestin- 
nea competinţel acestei Camere de a de
cide asupra Btipnlaţinnilor tratatului de 
Berlin nn este tranşată prin nnmirea a- 
cestel comisinnî, şi cu această reservă snnt 
şi eă de opininne să numim o comisinne 
de cinci membri care să vază actele şi să 
facă nn raport; dară nonă ne rămâne de
plina libertate de conştiinţă, daca suntem 
in drept să deliberăm şi Bă ne rostim in

numele ţării asnpra unei cestini 
era pnsă nici prevăzută atunci: 
fost aleşi.

D. ministru de esterne. Să’n şf. 
onor. d. Maiorescu a ’I spune <i i! » 
se pare că şi d-sa s’a alunecat« le .¡) 
mal mnlt talent, pe tărămnl fuM  
pus d. Bagdat (ilaritate). Noi vă lij.-i 
să nnmiţl o comisinne care să *m «: 
nn proiect de inchiere şi lăsăâjd u 
ţierea d-voastră şi a acelei conţi f 
a vedea şi decide ce puteţi faceţi' * 
puteţi face. Dară onor. d. M silei 
îndată, înainte ca această ceşti or (ii , 
desbătnt saă cel pnţin să se fi ;p i: 
cineva, o şi tranşază in nn moL 
şi definitiv; d-sa vine ca o ceşti** 
labilă, întocmai ca la tribunal r V  
oepţiunea şi zice: nn suntem coije'. 
examina cestinnea şi a ne pron Iţr 
pra ei. EQ nn pot a disenta senila 
cestiune, care nu este astăzi 1 »; 
zilei; dară atăta vă amintesc nnojn 
vernnl nn v’a cerat să faceţi fw, 
constituţional, din contra vă roeftV 
să vedeţi, să combinaţi, să ciilf 
hotărîre puteţi da, şi cănd veţi Ini 
fondai cestinnel, veţi disenta şi fini 
d-lui Mai ore sen. Aceasta vă ce»  
nimic alta. Găsiţi oare ceva nnu 
ceva iuconstitnţional in cererea o*l 
Ştiţi că a fost nn congres la ca-ni 
stră toţi aţi hotărit să apelăm I*  
tratatului dela San-Stefano. Aoo j M 
dos, acolo am apslat, congres a! i i| 
r i t ; ce faceţi dumneavoastră acnalcii 
tari rea lui? Aveţi să vă rosstil i 
doă opiuiuul: una de a recuoaşţşi 
de a nu recunoaşte acel tratat. ilfi 
triumfa opinianea d-lui Bagdat ¿.w 
recunoaşte, atunci d-sa va lna si aţ 
in mănă (ilaritate), va merge iilU 
va zice Enropei că nn dăm nimici 

încă o-dată, d-lor, cântaţi şi viaţi 
este de făcut; bine-voiţî a ne da iv*S 
d-v. ca şi noi să ’1 transmitemjaril 
care att judecat asupra soartel ninm 
pe urmă ne veţi judeca pe noi.alei 

D. Preşedinte al consiliului, 1.1 I 
tiann. Eă cred că aceasta e o dinţai 
de prisos, caria binronl ar treVi : |  
pană capăt, Cestinnea este daca ,JU| 
voeşte să intre îndată in discurs) 
şedinţa publică, saă voeşte ăn teii joc. 
cuţiuae pregătitoare ia şedinţă** 
in fine să aibă in vedere un te 
de o comisinne şi asupra acestui 
urmeze disenţiunea; in casai aa'eif 
nrmă ar trebni să numească o cin 
care să facă o incheere, şi acea inchii 
discutăm.

Aşa dară snnt trei cestinnl foarioal 
şi nn inţeleg să disentăm cestrfem 
fond pănă ce maî ăntăiS Camera * 
hotărî care este procedura. Aaeasi 
să ss hotărască ăntăifi şi gnvern 
şte ori care hotărîre, ori care pn 
Nn vă închide drumul ca să discuiţi) 
căt veţi voi şi pe ori-ce tărâm aci*ti 
stiune: puţin interesează pe gnver i 
din aceste trei proceduri veţi da preiriţ 
ceea ce ne interesează este ca să ife 
prelungiţi această discnţinne iuutuţ * 

D. N. Ionescn. Este cestinnea d a 
lua o răsolnţinne şi trebne să vedţbţj 
să o luăm. EQ pentru mine, aş fi prjarf 
guvernul însuşi să fi venit ou un prfeU1 
resolnţinne, dar daca nn convine ş i 
naiul aceasta, dacă nu’I convine st 
iniţiativa şi răspunderea în măsn:> 
se cade, atunci negreşit că nn v i i  
noi ţara iară ca ea ia cine-va in itj 
Onor. d. ministru de externe a zii! 
aşteaptă de la voi representaţiune t: 
şi noi repreaentaţil ţăreî zicem gali 
la i : ţara aşteaptă de la voL N< 
suntem gata in momentnl acesta d 
lăsa ţara fără a i se auzi vocea elp 
rizată. Dar să vedem, bine facem A*

itrMI 
■a Mi 
Ht IM
înfinj
priiţlrţ

Cănd guvernul va abdica la in ii 
ea, cănd se va desbrăoa singur de i (¡' 
sabilitatea şi datoria os ’I incnmbăjql 
pregăti şi a ne supune el cel d’ăntî* 
proiect, prin care să ne propună < ' 
bne să facem, atnncl nu vom lăs j 
ţara, în incertitudine, ci vom lna c* 
lnţinne. Cred că d. preşedinte al tjT 
ne va permite ea nnmai eă ne sfi*
fără a ne cere nici o propunere, ' Í 1
dreptul guvernului de a se ooncertn1 
ne propune nn proiect de resolnţimur* 
vă citez esemple, d-lor, pentrn că V 
nici o ţară din lame na s’a aflat 11 
taaţianea noastră, şi In istoria n 
găsim şi mal puţine exemple saă 
nici unul, pentru că pentru prima 
vine Europa creştină şi reonnoaşte 
pendenţa noastră on oare oare condi) 
Trebne dară să intrăm in conştiinţa 
stră ca să vedem ce este de făcnt b



I
T I M P U L

ilor condiţii, siS vedem, s& ihib- 
i nişte adevăraţi representanţl al 
¡or care 'şi-a vărsnt sângele pen- 
tpendinţa ţărel Ini. (Aplanse). EU 
părere ca comisiunea s& o numim 
cas; d. ministru de aşterne a ce- 

brn a dona oară nnmirea unei co
ţi, şi vedeţi că şi representantnl opo- 

s'ft nnit la această cerere ; şi, d-lor, 
lenea cazuri, oricât de neinsemnată 
sosiţinnea, trebue sS ţinem compt 
¡icnea e l, şi s8 o avem alături cn 
ţitrn ca independinţs ţărel nu e o 

de partid. Poate ca cestinnea a- 
[ja fie de natură aşa io căt să con- 

nn face nimic fără nn apel la 
kol care in urma tratatei al dela 
trecut prin stătea vicisitudini şi 
acnm aşa de sdrenţăroşl, e bine 

dopa atătea experienţe să nn 
Ibim, ci să căutăm in hotăririle 

a ne imbrăoa cu demnitate in 
Brumoasă a unul popor suveran (a-

,e dară să aşteptăm de la guvern 
h Bale, şi să ne propună ce trebue 
iţ, De aceea am cutezat să rog pe 
lăute al nostru ca să nu ne ceară 
'ţineri iuscris, mai cu seamă in 
•  momente grave, cănd Camera 

[si se poarte cu toată mnja&tatea 
'offiepresentanţiuni naţionale, să ară

tă ceea-ce am cerut ¡şi dobăndit de 
ropa putea să ne-o dea fără nici o 
¡icne, şi aceasta in virtutea mujori- 
|uoestre, căci am arătat că suntem 

ntre popoarele Earopet. (aplanse), 
dară să insistaţi pe lingă onor. 

[p in special pe lăngă d, preşedin- 
iliolnl, pa care cn bucurie ăl ve- 

Cnit in sinnl nostru şi care este 
tantul fidel al ideilor liberale 

pu ceară de la  noi o propunere şi 
[zică că guvernnl voeşte să abdice 

teri gativele sale şi la responsabilita 
incumbă pentra toate actele ce 
văzut că d. ministru de externe

___  opiniuues sa formată, s’a animat
ineanri ciad redea oare-care esitare din 
Im riooru din noi, şi regăsindn-şl ardea 

|joveuile a venit in numele ţereî să 
cn o voce bine intonată că noi să 
|ea ce trebne să facă d-lor. Apoi 

ţol nn proieot, iară nn guvernul, 
p. incum bă această datorie, ar fi a 
ţlgul înaintea boilor, iară uu boii 

plugului (ilaritate).
Itrs aceste motive, eă sunt de părere 
Bl» uoi nn trebue să vină nici o pro
pto, ei numai de la guvern, şi ast-fel 
nrnisin calea cea mare a regimului 

pitită ¡ionul.
ie-preşedinţe dă citire propunerii 

t*te de d. Furcu'escu: 
pun ca Adunarea să se declare in 
secretă, spre a ne putea mal bina 

cs este de făcut in urma celora sta- 
m  f a  privinţa ţărel noastre de congre- 

Berlin.*
foinistrn de externe. Quvernul aderă 
tă propunere.

pune la vot propunerea d-lul 
lesca şi se primeşte 
sarea ee constitue in comitet secret, 
oţa publică se ridică la 3 ore, a- 
)dn-se cea următoare pe luni 25 
bre.

'Jo s  'i iu
r -  v 
ţ» are o

¡HOŢIE ORGANIZATA.

tu  României* ne spnno că antre- 
t  din Galaţi al taxei de Va la % 
mărfurilor şi productelor ce’se im- 

9' sa exportă in numitul oraş, per- 
D -împiedicat de n im en i, /axe mai mari 

acea prescrisă de lege fi de contractul 
l'iui- Această ilegalitate şi asuprire 
uă acum de trei luni şi jumătate, 
ite nenumăratele reclamaţinnl ce s’aO 
kt ministerului de comercianţi ne- 
ţiţl şi fără ca să fi luat vre-o mă- 
de cătrej guvern spre a constata 

j/jmrili abozul şi a da in judecată pe 
gjŞutreprenorul cari jefueşte comerţul 

[Al pănd dări ilegale.
I tiunea este cu atita mai gravă ou 

a uvcrnul are cunoştinţă de ilegalitate, 
; toate acestea stă nepăsător la toate 

f M stele victimelor despoiate.
■;«pastă vecsaţiune făcută comerţului 
H k » A erigiată într’un sistem general. 
I', |fj | caz de onrind intim plat in Iaşi con- 
• j[ in această supoziţia ne.

his dintre amicii foii citate mal sns 
i'jf I' luat vamă 2)7 lei pentru o lampă 

re afi plătit'o in străinătate 530 lei; 
-»sta pentra că vameşul afl refuzat 
căntări obiectul desvălit de îuvăli- 
li «ale, in contra art. 5 din legea

vamală oare lasă la facultatea prezenta
torului mărfurilor de a se referi la tari
fele vamale saă de a oferi lucrul desvă
lit spre a fi căntărit şi taxat după greu
tatea sa adevărată. Vameşul iu operaţiu
nea sa s’aă întemeiat pe nn ordia minis
terial oare opreşte eespres, dar In contra 
legeî, funcţionarii vamali de a lăsa pre
zentatorilor facultatea de care e vorba.

Pentru această nedreptate strigătoare 
la cer avem probsle în mănl.

A lua pentru an obiect care costă 530 
lei o vamă de 207 lei, aceasta însemnează 
a spolia lumea, a întrece macsimul scărel 
protecţionigtc 1 1)

Pentru a dovedi judaioele ş< spo
liatoarele interpretaţiunl cari se daţi 
legilor vamale, „Steaoa României*, 
mal publică o scrisoare din Galaţi, 
din care estragem urm ătoarele:

Pe baza coadiţiunilor de arendare pu
blicate prin * Monitorul oficial, din 14 
Martie anal cnrent No. 59, gnvernnl a 
dat in antreprisă dreptul de percepţia ne a 
taxei de jamătate la sută.

Arendarea s’a făcu t: 1) pe baza obli
gaţiunilor coprinse in legea din noembre 
1803 (art. 1); 2) Conform disposiţiunilor 
vamali din 1 iuliO 1876, a tarifului va
mal existent şi a celor ce s'ar înfiinţa inţ 
viitor (art. 2); 3) pe baza convicţiunilor 
internaţionale presente sau viitoare, cari 
convenţiunî sunt obligatorie pentra antre
prenor ‘ făcăuJ parte integiantă din con
tractai seu, (art. 3, alin. I, II, III).

Antreprisă percepţinnel taxei de jumă
tate la sută in Galaţi, a început a func
ţiona la 1 (13) innifi a. c.

Dela prima zi a presentărei actualului 
antreprenor pe scenă, s’a pus in practică 
un sistem organizat de şicane cu scop de a se 
spori venitul antreprisei in paguba contri
buabililor : I) s’a nesocotit cu desăverşire 
pactul internaţional, convenţiunea, şi s’a 
aplicat tariful general vamal la toate măr
furile fără distincţiune de originea safi de 
proveninţă; II) s’a treont cn vederea dis- 
posiţiunea clară şi posiţivă exprimată prin 
art. XXVI al convenţional anstro-nngare, 
care nn permite a se percepe mal mult de 
5 la sută sa ii a doua-zecea parte din ţi
frele prevăzute in tariful convenţional, s’a 
improvizat o cautitate neprevăzută ia lege 
nici iu contractul antreprisei, compusă din 
a patrusprezecea parte din sumele fixate 
prin tarifele vamali, s’a operat percepţiu- 
nea pe baza acestei fracţiuni imaginare, 
şi b’b întrebuinţat forţa publică spre a 
popri mărfurile comercianţilor pănă nn se 
plăteafi antreprenorului sumele ee voia : 
astfel el a încasat sume considerabile, peste 
cele ce i se datorau, şi a făcut pe comer
cianţii emoţionaţi de o asemenea arbitra
rietate a alerga la toate autorităţile ce- 
rend îndreptare. Consulii poterilor străine 
aii intervenit, ministerul a fost înştiinţat, 
comitetul de supraveghere şi chiar tribu
nalele aii fost sesisate de afacere; totuşi 
pe cănd particularii asupriţi se adresaă la 
autorităţi, timpul trecea şi antreprenorul 
urma liniştit opera sa de spoliaţinne.

In fine onor. minister al agriculturei, 
comerţului şi lucrărilor publice mişcat de 
atăta larmă a dat un ordin circular sub 
No. 9886 publicat şi prin .Monitorul ofi
cial* No. 168 in formă de comunicat prin 
care recnnoscănd asuprirea, impune antre
prenorului a respecta legea şi a nn deroga 
dela dieposiţiune art. XXVI a convenţio
nal la preceperea dreptului ce i se cuvine, 
Aceasta e prima perioadă a oisliuneî.

Antreprenorul nostru s’a prefăcut că se 
conformă ordinului ministerial, dar s’a gră
bit prin insinuări eronate a provoca după 
puţine zile nn al doilea ordin No. 10,502, 
prin care sob pretextul specios de a lă
muri mal bine cestinnea, ministerial dă 
noi arme antreprenorului spre a reveni la 
sistemul 8eă favorit de interpretări şi de 
inducţinni şi a urma opera sa de asuprire.

‘ Ordinul ministerial in cestiune sună ast
fel .- Iu ceea ce priveşte importai, antrepre- I 
‘ norii snut ţinuţi a avea in vedere seria 
<da mărfuri cuprinse in tarifai A. B.t ane- 
*xat la convenţiune, şi pentra toate aceste 
mărfuri vor arma conform stipnlaţinnilor 
„acelei convenţiunî, sentind pe acele cu
prinse in tariful A, snpuind pe acele cu
prinse in tariful B, la taxa de 5°/o, sau 
la a doua-zecea parte din drepturile va
mali cănd ele sunt taxate pe greutate, şi 
la taxa de jum. din valoarea mărfurilor 
cănd ele sânt taxate ad valorem*.

, Pentra toate mărfurile insă care la

D.fJteaua Roi»iniei • alege ru i expresiile. Hoţie 
şi protocţionism no sunt nani s'aoelaş lucra.

Protccţionismiil 0 un sistem de politica eco- 
nomicîi vrednic do to&tifc stima.

import nu sunt prevăzute nici in tarifai 
A, nici in tarifai B, se fa urmă perce
perea d apă 1 agea vamală in vigoare*, j'L

Ast-fel Onor. Ministerin, prin cea ?njâi. 
stranie din scăpări de vedere, nită că e- 
xistă un tarif convenţional dtfiniţiv pio» 
mulg.vt prin loge din 8 Septembra 1877, 
şi pnblicat prin Monitornl Oficial No*' 
2)9, format pe bana art. IX alin. 4 al 
convenţiun»!, tocmai spre explicarea • şi 
complectarea tarifului provizoriii sub U-* 
t rilo A. B. C .; nită zicem că există cn 
aseminea tarif definitiv, şi nn vorbeşte in 
ordinal No. 19,502, de căt numai de tn«*1 
rifal provizoriu A. B. Condemnănd toiţe- 
cele-lalte mărfar!, adică Ciiuense cantităţi! 
de mărfuri prevăzute iu tariful ooavinţio- 
nal, la taxarea tarifului general, ;i an
treprenor ui oare a provocat acest ordin 
echivoc, profită de ocnsiune, leapădă [t:ai- 
fnl convenţional ca cnm ar fi abrogat, şi 
mărgineşte perfecţiunea de 5 la sută pres
cris de art. 26 numai la mărfurile cup
rinse in tariful provizoria A. B., iar toate 
oele-lalte mărfuri, ori care ar fi originea 
safi provenienţa lor, le taxează după ta-' 
rifal genera), şi nu numai aceasta ; d*«a 
odată pus pe această bună cale, o şi cotn- 
plectează; calcă in picioare o altă dispo- 
siţiune legală, şi anume art. II dâra ieg'U* 
din 22 Iuliu 1878, publicată prin Monţ- 

°rul No. 16 2 , |* baza căriea .ţările ale 
cărora guverne aă subsemnat d-js coo- 
venţiuul CQ guvernul' Romîin, saă cari 
vor iucepe negociuţiunl pentru inchierl d» 
atarl convenţiunî, vor beneficia de indaţf 
de avantagele statului celui mal favorî- 
s&t* (şi Anglia, Franţa, Italia, Germania 
Belgia şi alte state se prennimră intre 
aceste ţă ri); declară mărfurile venite din 
aceste state ca supuie tarifului general, 
şi printr’o indneţiune improvisată de ă-sd 
dar neprevăzută niol în lege nici in coa- 
tractractnl antreprisei, niol in instrucţia-' 
oile Ministeriale, percepe a cinoi-apre-; e- 
cea parta dia ţifrele prevăzute in aceşF 
tnrif. Ast-fel onorabilul antreprenor prin 
călcare manifestă a două legi, obţin» două 
resnltate foarte profitabili pentru d-sa: 1) 
substitue ţifrele prevăzute iu tariful ga» 
aerai la ţifrele tarifului convenţional pen
tru mărfurile supuse acestui tarif, 2) in
ventează o fracţiune de a cinci-spre-zecqn 
parte din ţifrele fixate prin tarif şi pej> 
cepe taxa de jumătate la sută pe baza 
acestei cantităţi imaginare, şi scandalul 
devine cn atât mai evident cn căt pentrb 
anele şi aceleaşi mărfnri, vama, autori
tatea competentă in materie, aplică tari
fai şi taxare convenţională; iară antra- 
prenora! taxei de jamătr.te la sută, peţd 
soana privată represeutănd propriul săli 
interes, aplică tariful general I Nu număr 
a tă t: La 30 Angost acest domn aplică 
tariful vamal general vechiti deja abrogat 
de Ia 1 August. (Chitanţa sa No. 2810). 
Supune la taxarea tarifalul general, per. 
oepănd a j cinci-spre-zecea parte, nrticall 
anume prevăzuţi chiar de tarifa) conven
ţional B. menţionat in ordinal Ministerial 
No. 10,502 de care d-sa face atăta pa
radă! (Chitanţa No. 3340, 3341, 3343).

Sapnne la taxa mărfuri annme scutita 
prin tarifai convenţional A. (chitanţa No. 
2279) şi alte nenumărate arbitrarietăţi 
oare ne este imposibil a le detaila aicL~i.

Ateste sunt fapte. Comercianţi sunt 
spoliaţi in mod sistematic; zecimi de mit 
de franci snnt percepuţi cn nedreptate, şi 
cutezanţa antreprenorului 'de a brava şi 
legile şi clamoarea publică şi ordinile aU-̂  
torităţilor, durează acum trei luni şi ju 
mătate şi face pe fie-care a sa intrebac 
oare orbirea personală, indulgenţa autori
tăţilor, saă vr’o altă cafisă misterioasă ăl 
inspira nn asemene curaj.

Spre a recapitula:
I. Pe baza legeî din 22 iulifi a. c. ur

mată şi aceasta după legile precedente, 
mărfurile de prodnoţiune şi proveninţă 
Engleza, Franţeză, Italiană, Germană, Bel
giană, Elenică etc., beneficiază de avanta
jele statului celui mal favorisat, prin ur
mare snnt supuse reSimulnî Convenţional.

II. Că pe baza condiţionilor de aren
dare a dreptului de percepţinne al taxei de 
jnm. la suţă, convenţiunea comercială cn 
Anstro- Ungaria, precum şi ori-ce altă diş- 
poziţinne vamală, fie locală fie internaţio
nală, prezentă safi viitoare', snnt obliga
torii pentru antreprenor făcănd parte in 
tegrantă din contractai de antrepriză.

III. Că in virtntea art. XXVI al con
venţional, antreprenorul taxei de junii*la 
antă, pentru mărfurile prevăzute iu tţftr) 
ful convenţional nu poate percepe de căt 
cinci la sută, saă a doazecea parte din ţ i 
frele ce se cuvin vameL

IV. Că ordinile ministeriale Ne. 9386, 
şi 10502, eonfirmă aceste dispoziţinui şi

atrag atenţianea intre; renoralnl la stricta 
lor aplicare.

V. Că antreprenorul eieel taxe in por
tal Galaţii, contra dispoziţianel ziselor legi, 
contra condiţionilor contractai ni seă, con
tra deşteptărel oe i s’atl făcut de eătră au
torităţile competente, persistă id sistemul 
s§u de şi ţ  an o sub diferite forme, sud va
riate p re tt* ‘e nefnndnte. .

VI. Că onorabilulu comitet de suprave
ghere oare posedă probe de cele ce se pe
trec, n’a lipsit a-1 deştepta de mai mnlte 
ori şi a-1 invita a reintra in lege, dar in 
zadar.

VII. Că prin procedarea această numi
tul antreprenor a perceput şi percepe sumi 
însemnate ce nn i se datorcsc şi se sileşte 
a lăsa in manile asupriţilor cat s’ar putea 
mai puţine probe de culpabilitatea sa, ne- 
specificănd, in chitanţele ee eliberează par
ticularilor, niol greutatea neto a mărfu
ri’or taxate, nici a că ta parte din ţifrele 
prevăzute acel tarif, percepe, ci pur şi sim
plu in in mod vag: că pentru cutare 
marfă a perceput cutare sum ă, şi nimic 
mai moli.

VIII. In fine eă abnznl contiuuăacum de 
trei Ioni şi jumătate, spoBnţiunea ee ope
rează făţiş, zioa in amiază mare, reclama- 
ţiooi nenumărate aă avut 1 >e , şi pănă in 
momentul de faţă nici vr’o anchetă serioasa 
de oameni speciali şi integri nn s’a numit 
spre a constata abuzai in toate detailorile 
sala şi sama banilor ca s’au perceput ile
gal, nici perceptorul premricator no «V 
dat iu jndecată, ceea ce pa de o parte nn 
lipseşte de a incuraja pe făptuitor şi a 
spori numărul victudelor şi a sumelor ră
pite, iară pe de alta a deconsidera presti
giul statalul, ce puţin faţă cn streinii.

C R O N I C A
.Romănieî Libare* i se comunică prin- 

tr-o scrisoare din Tort- oaia că ştirea des
pre ocuparea Dobrogei de către RomănI 
la 5 Octobre, a produs o vine impresie in 
populaţi im ea d’acolo. Cu deosebire, Ito mâ
nii, Turcii, Grecii, Armenii şiEvreit aşteap
tă cn m tltă nerăbdare fericita si, in care 
armata Romană va călca pe pămăntnl Do- 
brogeî. Toată lumea e doritoare ca, on nn 
moment mal curind, să recapete liniştea 
de mult timp perdută, şi pacinica ocupa- 
ţiune de interese, foarte mult sdruncinate 
prin nltiraile evenimente»

I zp
Prim şcoală de meserii in comnnele ru

rale a fost infinţată la 17 cnrent, in co
muna Bacinmenil, jud. Iaşi.

„Ştafeta*, care ne aduce veste», zice că 
iniţiativa acestei frumoase gi folositoare 
institnţinnl, se datoreşte comitetului per
manent al acelui judeţ şi cn deosob re pri
marului comunei, d-1 G. Lnpn.

*
„L’Orieat* »6« din Ismail, eă persona

lul administrativ rusesc pentra Basarabia, 
a sosit in mare parte.

Mare număr din aceşti ftmoţionar! se 
află >a Bolgrad, unde primesc instfucţil şi 
informaţinni, pentra momentul cănd vor 
intra in inacţiune.

C U R I O S I T A Ţ I

C itim  Tin„M onito ru l Oficial“ : 
Judecătoria ocolului 111 din Bucu

reşti.
D. A l. M arc ovul de profesie doctor, CU 

domiciliul necunoscut, este chemat la a- 
ceaetă judecătorie, in aioa de 27 Septem
bre 1878, orele 11 de dimineaţă, spre a 
se cerceta ca inculpat pentra neimprej- 
muirea locului ce’l are intre bariera Tăr- 
govişte! şi sosoana Basarab, avănd in ve
dere că, de nu va fi următor, se va con
damna in lipsă, conform art. 147 din pr. 
criminalii.

D I V E R S E

Executări.—Intr’o zi pe la 8 ceasuri di
mineaţa sosi in lagărul austriac nn turc 
biStriîn cn părul şi barba albă, păşind cn 
cumpăt şi măreţie, măndru ca un împă
rat; acest om care avea aproape şaizeci de 
ani, avea o figură dreaptă, impozantă, pa- 
triarcbală; purta o minunată blană de 
Jder, imbrăcată cu postav venet. Ţarcul 
întreba de divizionar şi fn adus Înaintea 
Ini.¡'El se presintă generalului spnimln’i 
că este Hadgi-Megid Aga şi ragă să i se 
dea nn pasport. Megid-Aga era nnnl din 
cel mal însemnaţi locuitori din Ilrelca şi 
foarte cunoscut prin bogăţiile sale; trecea 
in genere de milionar. Dar abia intrase

Hagi'Megid la generala), cat iată că ee 
prezintă înaintea generalului nn sărb, care 
ăl urmaş», rugănd pe divizionar să-I in- 
gSdne ea să-l vorbească căteva intre pa
tru ochi. Generalul încuviinţă convorbirea 
şi acuma sărbul «e oferi să facă denun
ţări importente contra Ini Hagi Megid, 
dacă i ss va da drept resplată tot ce tnr- 
cnl poartă la sine. Deci povesti că Megid 
fasese unul din capii e«-I mal influenţi al 
ngitaţie!, că el a dat mnniţiun! pentru 
100,060 de fiorini şi alte detalii compro
mită toare.

După denunţarea aceasta, generalul po
runci să M pue pe aga la opreală şi răn- 
dni nnmal decât nn tribunal de resboifi, 
care să cerceteze senzaţia pe calea cea mal 
seortă. R-sultatnl acestei ceroetărl a fost, 
ci puţine ceasuri dnpă aceasta Hagi Me
gid a fost împuşcat in grădina locuinţei 
divizionarului, măndrn şi drept ea şi ’n 
viaţ», murmurând rngicinnl. In posesiu
nea condamnatului se aflară 600 de gal
beni in aur, un preţios cronometra de aur 
donă preţioase tabacheri şi un ciubuc îm
podobit minunat cn petre scumpe.

Dar nici trădătorul Iul nu ajunse in po
sesiunea preţioaselor IncrorI ale jertfei sale. 
Divizionarul ăi inchise şi cercetă pe ici pe 
colo; atnnol veniră la iveală lucruri, care 
’1 dovediră şi pe bravul nostru vrednic de 
pedeapsa cn m oarte: s’a constatat că fasese 
nnnl din căpeteniile adouătorilor de hoţi 
$i ucigaşi dimpr.jurul oraşului. A doua 
si a fost împuşcat şi el, dar cu spatele 
spre puşti.

*
Intrebuin{arca cartofilor deger afi. — Nu 

arareori se întemplă de cartofii degeră. A 
folosi asemenea cartofi ca material la fa
cerea spirtului nu este totd’anna cu pu
tinţă, fie că nu se află ia apropiere o fa
brică de spirt, fie din alte cauze. Atunci 
ne patern ajuta aşa, că ferbem cartofii de
geraţi şi’i păstrăm in tr’o groapă anume 
făcută spre acest scop. Pe fundul groapef 
se aştern mai in tu iu paie uscat», apoi se 
pun cartofii ferţl de onrănd şi se calcă 
bărbăteşte impedicănd astfel intrarea ae
rului cu desăvârşire. Laturile groapei se 
căptuşesc şi ele ea un staat de paie; mal 
bune sunt fireşte scăndurile. Groapa se 
umple eu vlrf, formând nn fel de mor- 
mănt, care se Imblojeşte cu paie şi apoi 
Cu pătură groasă de pămănt. Dacă aerul 
n’are pe unde străbate de loc, atonei 
cartofii^astfel aşezaţi se pot păstra in stare 
bună cn anii. Curend după ce s’an fost 
astupat in groapă, el se înăcresc, dar vi
tele şi in deosebit porcii ’I mănnăcă bucuros 
ca şi cănd ar fi proaspeţi.—(„Caleud. bun. 
Eoonom* pe au. 1879).

BIBLIOGRAFIE
G. Sion. — Operile principelui 

Conlemir, tipărite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brânco- 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de un glosariti. Preţul 3 1. d,

C. S. Stoicoscu şi D. St. C&li, 
liesCU, profesori licenţiaţi in litere 
şi filoşofie, Manual de sintaxa ro 
mână, pentru şcoalele secundare, e- 
diţiunea a doua.

D. M ireseu. — Aritmetică cu mici 
deprinderi de raţionament cuprin
zând peste 1000 exerciţii de calcul 
şi probleme rezolvate şi enunţate, 
pentru uzul claselor primare şi I-a 
secundară. Un voi. in 8o de 163 
pag. Preţul 1 1. şi 50 b

Dr. Barbn 0on9tantinescn — 
Limbă şt literatura ţiganilor din Ro
mânia.

Şansă de căştbr extraordinară. Dnpă oi  • °  ,anunţare a biuronlnl principal Isentha! & 
Co. in Hambnrg, ultima tragere a loteriei 
de Stat Hambnrgeană, se începe la 23 Oc- 
tombre şi se termină la 13 Noembre. In 
cnrsnl acestor 20 de zile se trag in această 
lotăriă circa 9 milioane de franci. Această 
sumă enormă se împarte asupra 28,100 
căştignri. — Această loterie mal oontinnă 
nnmal 69,500 lose. Şansa de a face nn câş
tig principal extraordinar e dară foarte 
importantă, căci mai mnlt ca jamătate a 
tntor losurilor trebue să căşti?«.

Guvernul german de la Hambnrg, după 
cum e cunoscut aparţinând statelor ger
mane celor mal bogate, garantează cn toată 
averea grandioasă a Statala!, pentru plata 
esactft a câştigurilor. Ss oferă dar din 
toate punctele de vedere pentra fie-cine o 
siguranţă perfectă. In fine atragem aten
ţiunea asupra anunoiulnl binronlni prin
cipal de lotărie Hombnrgian Isenthal ft Co. 
publicat in siarul nostru de astăzi, de nade 
se pot lua toate desluşirile necesare.



T I M P ü  L

A V I S .
In urma participării estraordi- 

nare a publicului român la loteria 
de Stat Humburgână, priimim in 
fie-cere mere vi invitaţinnl din
partea mai multor firme de acolo, 
cari vor să prin âscă distribuirea 
acestor lese în România contra 
acordărei unul provision. In faţa 
unei corespondenţi mare aşa de cur- 
giitore, ne este imposibil de a răs
punde fie-cftrul în parte, ;i declarăm 
prin acâsta că nu instituim nici o 
agentură pentru vânzarea acestor 
lose, de ore-ce nu ne este ou pu
tinţă de a plăti pentru vânzarea 
acestor lose ver’un provision, fiind
că noi vindem numai losurl ori
ginale. Hamburg Septembrie 1878.

Binronl principal de loterie

Jsenthal & Co.
Hamburg.

C. N. STEFANESCU SAV1NY
ARCHITECT

E L E V  M E D A L I A T
AL

SCOALE! D£ BELLE ABTE DIN PARIS
Membru al SooietăteT centrale de architect! din 

Paris fi Bruxelles, etc.

Anunţă că a deschis un atelier de architecţl 
sub direcţiunea sa.

Doritorii de a face construoţinni şi a co
manda planuri, sunt rugaţi a se adresa 
Strada Cornetului No. 56, îu dosul St. 
VÎ8arion, saQ la administraţiunea actstni 
<Jiar.

SteinerJ

De închiriat, ah«,tgh,
viitor, două Chioşchiuri de vânzarea jur
nalelor, unul la Sf. Gbeorghe nou şi altul 
în Stgrda Craiovel vis-a-vis de Biserica 
Domnii Bilaşa. Doritorii de ale ÎDohiria se 
vor adrvBa la d-nu St. Bassarab seu, Strada 
Aurelia No. 2, e'aii la persâna din chioş hiu 
de la Sf. Gheorhe.

H Ihigienică, infailibilă 
preservative. Singu
ră vindecătore fără 
a-î adauga nimic. Să

gäsesce in tö te  tarmaciile din Ü niver^naParTela JULES FERRE, farmaciat 
No. 120 Strada Rich-lieu, successor a lul Bron; la Bucuresci la d-nn I. W. 
ZÜRNER, farmaciat.

ELIXIR VINOS
Quina lakochk este un Elixir vino* oonţinend 

principiele celor 3 specii de qvinquiot.
De oa amaraciune plăcută el este cu mult superior 

vinurilor seu siropurilor de quinquina şl lucrează ca 
aperitif, tonic, sau febrifug, in contra ¿/facţiunilor 
stomachului, a slăbiciunilor, a anemiei ţ i  a  frigu
rilor învechite, etc.

r  r n  n  i i  o  i u  a c  combinat cu ua sare
ACSLA. FERRUGI NOS da fer foarte assi-
mllabila, Quina Laroche devine unul din reconsti
tuant! ccd mai efOcaci in oontra şaradei sângelui ţ i  
e decolorstiuneilui,* chlorosei, slym phatiim ului, 
sleuziei. a convalescentelor prea lungi; ei eacit a ţ t  
favorisezz» digestiunes, etc.

P A R I S ,  9 9 ,  S tra d a  D r o u o t, ş l  la  p h a r n a e U t l .
Deposite la Bucuresi la D-niî Ovecsa, Rissdörfer, Zürner, Bruss,'Schmetan ,

Dimbovid.

R O M A N E  I L U S T R A T E
Apare de trei ori pe septemänä : Duminică, Mercurl ţi Vineri.

3STo. 1 —S 3  X3STC Xj X J B I V  
conţinând

D O M N U L  SCUMP-AMIC
de

Ch. Paul de Kock
se află de vânzare la

TIPOGRAFIA THIEL & WE1SS
şi la

toii lila iti ie tiare atât ia Branşei cât si in districte.
Cu No. 24 a început romanul

I  O  A .  IST  A .
de

G EO R G ES SA N D ,
Dur'ă dorinţa esprimată din mal mnlte părţi e’a început cn No. 26 interesantul roman.

M I S E R A B I L H  L O N D R E I
DE

PIERRE ZACCONE.
Aceste din urmă două romane se vor publica aşa că câte o fasciculă va conţine, 

urmarea romannlul IOANA şi cea 1-altă urmarea romanului MISERABILlL

£XXXX"
X

l-X X X X X -i»
X
X
X

« x x x x x - 9 - x x x x x n
X

m
I
X
X
X

PLANTE DE FRAGI
X
X
I

9a
X
X
X
I

Acnm fiind timpul plantărel fragilor, recomand fragil sub
scrisului, din cele mal frumdse specii francese şi englese, 
fructul forte mare, gustul admirabil.

Pentru plantele vândute anii precedenţi, am priimit laude 
şi mulţftmirl. Mal puţin de 50 plante nu se espediazft In pro
vincii. Rugăminte a se adresa la

0
X
X
X
I

JEAN YERMEULLIN
Grădinar la D nu G. 0 . Philippesott 

Strada Dioniaie Ko. 41.

IX
X
X
I

I
X

î
XX
X

gX X X X X -9-X X X X X -9-X X X X X -#»X X X X y

MAGASINUL DE LINGERIE DIN V1ENA
Calea Mogoşăi, Palatul „Dacia.“ (a doua prăvălie de la colţul Lipscanii.)

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

aia caasa grainaflirai celei nari ale mărfurilor.
Cele mal nuol şi cele mal moderne

m ¿ü» £sy«Lâ ¿L
P R E C  T J 35Æ

Fuste, Capote şi Cosstumurl de flanelă, Camisone, Ciorapi, Giletce, 
Brobode, de lână şi de bumbac, PlapămI de flanelă, Camisone, Pantaloni 
şi foste de Piquet de ¿rnă, Hăinuţe de copil, mantale de ploie de flanelă.

LIMERIE PENIRU BĂRBAŢI, DAME ŞI COPII
Alegerea cea mal bogată şi mare pentru tâte clasele Societăţii.

OLANDA, CHIFFON şi MADAÎOLAM
in töte : ăţimile, in bucăţi întregi şi jumătăţi, provenind din fabricele cele m sl renu

mite de Boemia (Bumburg), Belgia, O onda, Francia şi Engiitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PR0SÖPE, ŞI BATISTE
de orl-ce calitate şi mărime, batiste francese de li no, batiste brodate şi de den- 

tele, batiste colorate etc. etc.

GULEBE SI MANCHETE PENTRU BARBATI SI DAME
de orl-ce fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, oravate, fichus de dentele. 

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

Zestre complete de 800 fr. până la 5000 fr.
Orl-ce comandă in ramurile lingeriê  şi broderiei se primesce şi se va 

csecuta prompt in atelierul din Vtena.

NOUL PRETIU-CURâNT FICSAT
Fuste de flanela francesă dif. col. a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lână „ „ , 1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4.50.
Flanele de bnmb&c 1.50, 3.75, 5, 7.
Flanele de l6n& 5, 6, 8, 12.
Brobóde de ltaă fină franci 3.50, 5. 7.50, 9.50. 
Plapumă de lână curată 18 până la 45 fr.
Hăinoţe de flanela fina 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnrn dame, de flanelă a fr. 8.50, 14, 28, 38.
Oamisóne de piquet de érna a fr. 4.50, 6.60, 8.50. 
Pantaloni de piqnet de érna a fr. 4. 6, 8.25.
Fuste de piquet de érna a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentru dame, de flanela francesä a fr. 32, 41, 58 şi 7<
Mantale de plôie de lôna fină a fr. 30, 38, 48, 65.
Cămăşi bărbătesc], de Chiffon simple a fr. 5, 6, şi 7.

Cămăşi de Olanda fina a fr. 8, 10 şi 15.
Cămăşi de Oxford Englesescl color, garantate a fr. 4, 6, 8.50.
Cămăşi pentiu dame, de Chiffon cn garnituri şi brodârie a fr. 4,5, 6, 7.50. 
Cămăşi pentru dame de Olandă semple şi cn broderie a fr. 5.50, 

7.50, 8.50, şi 10.50.

Cămăşi de nópte dd dame séü de baibaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi 17. 
Camisóne simple garnisite a fr. 3.60, 4.50 şi 5.50.___________ _
C&misóne cn broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9.

Pantaloni pentru dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9.

Faste de Costume cu pliBe a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.

6 Cuiere barbatesci calitate buna în 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Mánchete calitatea I-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.
6 Galere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7,50.
6 Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.60.

6 Batiste de linó cu litere brodate fin a fr. 15, 18 şi 22.
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4.
5 Batiste color ate tivite, calitate solida a fr. 3, 4 şi 5.50.
6 Batiste de Olandă, tivite şi cu mai gin colorate a fr. 5, 7 şi 9. 
Feţe de mese de Olanda albe de 6 pnrsóne a fr. 5.50, 7 şi 8.50. 
Feţe de mese de Olanda albe de 12 persóne a fr. 16, 18, 26, 84.  
Feţe de mese de Olanda albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36, 48,
Feţe de mese de Olanda damast 24 persóne a fr. 33, 54, 69,---- _•
6 Şervete de masă albe de aţa a fr. 6, 6, 7 şi 8.50. ______
6 Şervete de Olanda damast a fr. 7.50, 9, 11 şi 1 6 - ____
6 Şervete de ciaiQ a fr. 2.50, 4, şi 5.50 . _______________
6 Prosópe de aţă curata a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10,50.— -------
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.60 şi 12. ----------
1 Bucată de pauză de casă 36 coţi a fr. 16, 18,_24.________ _
MBucată de Olanda Bumburg 62 coţi a fr. *8, 66, 68, 78, 90. 
1 Bucata de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.
1 Bucata de Olandă de Bumbmrg 3 coţi de lat, 21 coţi de lângă 

a fr. 35, 48 şi 63.
1 Bucată de Chiffon franţnsesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
1 Bucata de percail franţnsnsc de 45 coţi a fr. 23, 28, 34 şi 42. 
1 Bucată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 38.
Mal multa da 1000 coţî resturi de pânză, Chifon, Oxford si Pichet în cupine de 5, 6 ,8 ,10  fi 15 
ooţî, |6  vinde mal ales fârte oftin, insă numai până când se va sfîrşi depositul acestora.

Magaslnnl de lingerie din Yiena
Calea Mogoş6ieî, Palatul »Dacia«, (a doua prăvălie de Ia colţul Lipsonniel.

J Ü J -

N’aru găsit nici o scrisore şi inii A 
este adrebită. V8 rog ecrieţi-ml ţ  jjj/. ; 
dând numai câte-va linii din mânalUJ ,i 
tre, voiţi fi omnI cel mai fericit.II lp>., 
v’am asceptat în 4*dar ore iutrej-j -̂. ■ 
rog încă odată, onoraţi-me cu o g ie

(7MHr
MLI

Cămăşi bărbătesc!, cu pept, gulere şi mánchete de Olandă (şi fără 
gulere) a fr. 7, 8, 9.60. _________

Cămăşi pentro dame de Glanda cn broderii séû cn dantelă fină, a 
fr. 12, 15, 18, 23. ________ _____

Camisone cu broderie şi dantele de melino fine a fr. 9 .50,1 1 ,14  şi 17. 
Pantaloni pentro dame, simple şi garnisiţi a tr. 3, 4, 4.50, şi 5.

Pantaloni pentro dame, de Olanda fină cn broderie 6é& déntele a fr. 
7.60, 8.50, 10.50, şi 1 2 . _________________________

Fuste Costnme cu broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9,11.50, 15. 
Fuste cu şlep cnplise,cn broderie şi cu dentele a fr. 8.50,11 ,15 ,18 , 26. 
Corsete de dame a fr. 6.50, 11 şi 14. _____ _______

6 Batiste de linó adevörata cu tivul lat a fr. 7.50, 9.60 ş i l 4 .

a doctorelui * 
JAMES SMITHSON 

una singura flaconu 
Sprft-a reda indatăi 

ÍPéruluYjl BarbeTeol6- 
I rea lora naturale 
jţt6to nuanţele.

ŞT HONOHg j M

187 Nu mal esto nevoie d’a te  spăli nai 
f capulü nici innainte nici

at> Uiurmă; aplicare simplă, resultan Atu 
immodiatu; na pălbză pelea 
nAduce nrcî uă dată vătimait^E 
sănelâtfî.
L. LBQRAND, parfum oră.

PARIS. A Ax

Loteria ie  Stat
Hambur gi an

cele
ultim a tragere

iu aï m ari şanse de
la 23 Octombrie. H

a. c. s. n.
se începe ultima şi principala tragi li  i 
a loteriei de Stat Hambnrgianâ c o n ţ i  
nu&nd fără Întrerupere p&nâ la 13 i 
embrie a. o. s. n. în cursul acestor 0 
de dile, se trsg 28,100 de căşti g u r ii I 
total mal esistâ încâ numai 69,500 le  I 
in acéstâ loteria şanse de oâştige d l  | 
forte însemnat căci mal mult ca juri 
ta te a tu tul or los urilor ecsistente tretai 
să câştige negreşit 281,100 căştignr'J 
Împart precum arméjâ  :

I
1
2 
2
3
4 

20 
30  
70

200
400
600
700

26065

Castigu a 
Castigu a
Castigu a 
Castigu a 
Castigu a
Castigu a 

Câştiguri fie care oâte 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie care oâte 
Castigarl fie care câte 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie eare eâte 
Câştiguri fia oara câte 
Câştiguri fie care eâte 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie care eâte

|LelH 
500.(1  
333,11 
165,
106, 
80,01 
66,(1 
53,î' 
40,28 
20.01# 
I3,Î1 
6,(1 
5,11 
3ii 
1,(1 
u

3.1 C ţ
5.1 f I  
6,(2(1 
1.0)
0,119!
M ÍE0,CB >|
B .t f i l

Í
T6te 28,100 câştiguri fac in total sumai

8 Milione 649,293 Lei ni
Contra trnnsmiterel a preciulul oficii i 

mente botftrit de 
4 pentru losnrl Intri 
ALrvr originale

Q / ţ  pentru loturi jue1 
O V r lăţi originale 
4 0  pentru losnrl sfert |

L . n.

7) originale
subsemnatul biroul principale de Lotţ> 
espedidsâ aceste lose originale valah t 
pentru tâte 20 de Şile de trageri, şi ît  
vestite cu armârele Statului, în t<t 
pieţele Bomaniel prin poşte. — CosLI 
se pdte transmite in monedă hârtie n  
mâne. Fie care trimitere de lose -  ̂
fi insoţitâ de programul oficial traâl 
in românesce şi dupâ terminarea trf j 
gerel, fie care posesor de lose primei} i 
indatâ şi fârâ ca sâ mal facâ vrej I 
reclamaţie lista oficială a tragere], d i 
care lista rosul ta tul tragere î se constaitte 
într’un mod fârte clar.

Pentru plata esactâ a câştigurilor, g 1> 
vernul german la Hamburg g a r sn tA lf  
cu tdtâ averea grondidsâ a Statutlul, y 1 1 
semenea si achitarea sumelor câştigaÎM  
se face sub controlul guvernului germsdm
şi prin intermediul nostru Indatâ dau 'l 

tragerea e terminată. Avem in tÂ
pieţele mal mari din România Corei 
pondenţi, Încât câ patern pl&ti câştigi 
torilor sumele câştigate c tiar  ladom' 
ciliuI Ci lor şi ev. in moneda de aur n 
mâna. Având in vedere câ mal este ni 
mal un timp scurt pânâ la Începere 
termenului de trageri, şi eontiderân 
circumstanţă câ cualitatea losurilor cai 
mal este de dat e prea m iel, rugăm |  
onor. Amatoil a espedui oomandelo lc 
grabnio şi direct că (re:

Biroul principal de Loterie
J S E N T H A L  A  C"

HAMBURG (Germanii de Nord). ( 
Covrespoudăm şi românesce. Scrisori di? 
Românie in Hamburg sosesc îu 70 otfti

Am onure a anuncia onor. Public, ci
deschis acuma o

Magasie de tapetij
MS voifl sili a putea oferi in tot-d’a<| 
mare asortmeut de TAPETE |i  fac onnej 
că chiar de acnma sânt forte bine asovj

Cn tâtă stima

H. HON IC H
(793— 10) Strada Stirbey-Vodă No.

P a l a f n l  T ía  n i i  *


