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Se priimeio In atr&inatate: La D-nil Haaten- 
(tem <t Vogler In Vienna, Walfiiebgoue 100, 
A. Oppelik In Vienna, Stabenbaatei 1; Sudolj 
Moine in Vienna, Seileratitte 2 : Philipp 
U b  in Vienna, Etcbenbachgaue l l : L . Lang 
11 Comp. In Pejta, Hamu-LaffUe <t Comp. 
In Paria, O. Âdam 2, Carrefoar de la Croix- 
Rouge 2, Paria; Oraindk Comp. Rue Dronot 2 Pa
ria; Xug.Miecmd, 139—140, Kleet Street London
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Carnal de Viena, 28 septembre 
Renta nngark In aur . . . .  83 15 
Bonuri Afl tesaar ung , I emis. 111 30 

.  > > H > 73 50
Imprimatul austr, In hftrtie . 82 

» ■ > argin t. 70
Renta anatriacA In aar . . .  71 20
Loee din 1866 .............................  110 50
Acţiunile b&noel naţionale . 794 —

„ „ austr. de credit . 223 75
„ s ungare » 207 75

A rgin t........................   100 —
D u catu l....................................... 5 58
Napoleonul..................................  9 3 8
100 m&rol germane.................. 57 95

Cursul de Berlin, 15 ootombre 
Acţiunile CAilor ferate romlne. 81 20 
Obligaţiunile rom&ne 6»/« . . 81 20 
Priorităţile C. fer. rom. 8*/* 84 75 
împrumutul Oppenheim . . 100 80
Napoleonul . ................................ 18 22
Viena, termen lung . . . . .  — — 
Paris » scurt . . . .  80 95

Calendarul gliei 
.Ioni, 5 ootombre.
Patronal silei: Mart. Charitina. 
Băs&ritul soarelui: 6 ore 17 min. 
Apusul soarelui: 5 ore 14 min. 
Fosele Ionel: prim cnart.

PLECA HEA rP.BlSrTJPtXX.OR.
Răcoresc! Suceava 

Bueurescl. . . .  8.15 n 10.— d
Ploesol.................9.50 n 12.00 o
B r ă i la ................ 1.53 n 5.46 j  7.15 d
Tecuci fl . .  . .  , 4.88]n 11. iOd
Roman . . . . .  9.05 d 4.45 g
Suceava,sosire . .12.03 g 9.55 n

Bnonroso—Vcrclorova
Bueuresol........................ 7.40
P i t e ş t i .......................... 10.18
S la tin a ......................... 12.31
Craiova . . . .  • . . 2.20
VSroiorova, sosire . . 6.— n

Snoeava—uucnresel 
Suceava . . . .  5.11
Roman.................. 8.45 ^
Tecuci.................12.80 n
Brăila....................3.08 n
Ploescl................7.12 d
Bueurescl sosire 8.30 g

Vcrclorova—Bueurescl
Verciorova.........................11.25
Craiova.............................8.—
Slatina.................................4.45
Pite|tl. .  . ........................ 7.08
Bueurescl, sosire . . . .  9.20

Bueurescl—Giurgiu 
Bueurescl. . . . . . . .  9.15 <
Giurgiu, sosire . . . . .  11.85 ţ

Giurgiu—Bneuresci 
Giurgiu. . . . . . . . .  7.26 j
Bueuresol, sosire.. i . . 9.48 ţ

Galaţi—Bărboşi
G alaţi...................1.20 n 8.25 d
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— g

Bărboşi—Galaţi
Barbool.................2.55 n 6.25 i
Galaţi, sosire . . .  3.30 a 7—

6.05 n 
8.27 n

4.55 ţ 
7.17 <

7.30 n 
8.05 n

n 7 . - n  
8.n. 25n

\ine esposiţia, românii mer- 
iris vor găsi ziarul .TIMPUL* 
hds Magasins du Prmtemps, 

Haussmann 70. *

iPESI TELEGRAFICEb
[ ALE . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)

5 ootombre, 4 ore seara)
Be'grad 15 octombre. 

jbinet serbase s’a constituit sub 
d-lul Ristici.

Londra, 15 octombre. 
[Daily-Telegr aph* consideră ca do 

•i numirea la Paris a d-lul comite de 
A, «cnm ambasador al Anstriel la Lon 

nnirea la Londra a d-lnî Karolyi 
ragj-Xtroly, acum ambasador al AnS' 

Barlia şi numirea la Berlin a co 
de W imffen, acnm ambasador al 
ii Paris.

Viena, 15 octombre. 
Ete Karolyi de Nagy-Karoly, a  
sador al Anstriel la Berlin , va 

la Londra in aceeaşi calitate, şi d. 
|, acum ambasador al Anstriel la 
va fi numit la Paris.

Roma, 15 octombre,
|î ‘ Avenire,, considerând legăturile 

niciţie cari nnesc pe Italia  on Ro
ta şi ¡Adresele comerţului italian la

F ril, cere de la guvernul şed 
ască îndată independinţa Ro-

JHŞlrnnl romăn a executat diferitele 
ioni ale tratatului din Berlin on o 

Ir9 care i-a asigurat bună-voinţa 
întregi. Nn mal rămâne decăt să 

art. 44 al tratatului, articol pri- 
b  Ebrel; dar incăt priveşte această 
Ii, o constituantă va fi convocată şi 

ninterea, cn toate că acest articol 
egalitatea cultelor, cestinnea nn 

n  rezolva lesne, căci Romănii nn 
pe Israeliţi ca naţionali, ci ca 
[. Prin urmare, pot fi esclnşi de la 
I (iul art. 44. Afară de aceasta, intere- 

fi jbreilor italianl in Romănia sunt a- 
nule.

(16 Qotomvrie 9 ore dimineaţa)
Atena 18 Ootombre

amnnduros a cernt ca.neril [să vo- 
tt credit de 35 milione spre a ri- 
armata la 40,000 oameni, aşa că 

daca Turcia şi puterile ar respin-

rbrile sale, să poată sili evenimentele 
aducă intervenirea puterilor.

Pari» 16 octombre.
(I desminte sgomotol că Franţa Sşl

Îtne să facă o demonstraţie navală in 
tara na.

B  ,  Canea (Candia) 16 octombre.
iWgnlamentnl privitor la Creta s'a de- 
Sit şi s’a iscălit definitiv. Documentele 
15 sunt privitoare la aceasta s’afi tri mie 
I  onstantinopol spre a se primi aproba-

f averuuluî.BUCUREŞTI
i M ercu rl, 4- (10) ootom bre

/ fim avut adese ori ocazia de-a 
bne Iu ziarul nostru, c& valoarea In- 

j Igel activităţi omeneşti nu atârnă 
I la ceea ce face omul, ci de la

cum  o f ice. Ce, adică substratul ac
ţiunii poate fi combătut, Insă daca 
modul de aplicaţi ane, e ta toate  
părţile sale complet, consequent şi 
puternic, atunci el poartă tiparul 
onestităţii. Ideea poate fi greşită, 
dar e respectabilă şi ’n orice caz 
discuţia asnpră’I rămâne teoretică, 
şi reservată precum e orice discu
ţie asupra unor principii generale. 
In acest cum, In modul aplicaţiunil 
unei idei se reflectă totd'auna ca
racterul oamenilor, cari o aplică, şi 
cănd acest caracter e hotărlt şi 
mare, fie cineva chiar duşmanul 
ideel, totuşi impresia, ce-o face asu
pra Iul aplicarea, este bine-făcă- 
toare.

Din nefericire tocmai esenţialul 
acţiunii omeneşti, caracterul stator 
nic şi hotărlt lipseşte multora din 
oamenii noştri de stat, iar axioma 
generală, pe care un romăn trebue 
să şi-o pue cănd judecă asupra oa
menilor ţârii sale, este că vor face 
tocmai contrariul de ceea ce-aâ fă
găduit să facă. Altfel, luăndn-se 
după vorbele lor, va greşi în tot- 
da’una.

N’am admis nici cănd convenţia 
cu Rusia, nici trecerea Dunării, pen
tru că n’am susţinut nici o dată 
că naţia romănească e moleşită şi 
trebne să i se lase sănge, precum 
zicea .Romănul* Dar neadmiţănd-o 
ca idee, ne pnteam aştepta că 
daca guvernul va trimite armata, 
o va îmbrăca, o va hrăni, o va 
comanda cum se cuvine. In lo
cul acestora ce a făcut guver
nul? A trimis-o ca o jertfă, pentru 
care ţara n’are dreptul de a cere 
nici o compensaţie, căci n’aâ iscă
lit nici donă linii cn inpărăţia Ru
siei, a trimis-o îmbrăcată in zdrenţe 
pentru că comisese deja crima de a 
vinde mantalele şi căciulele, cum
părate de ministrul Florescu; aâ lă
sat-o fără provizii, incăt era silită 
de a se hrăni cu porumbii cruzi de 
pe cămp, in fine a purtat-o câm
piile, fiind in parte rââ comandată, 
şi daca această armată n’ar fi a- 
vnt cnragiul personal şi sângele race 
moştenit de la străbunii el, adecă 
de la nişte rase mult mal nobile de 
cât guvernanţii noştri, campania ar 
fi fost o mare ruşine.

Să judecăm in analogie ocuparea 
Dobrogel. Ministrul nostru de es- 
terne a promis, că nu va face mari 
cbeltuell, că ele se vor acoperi din 
chiar venitul provinciei.

Permita-ni-se a crede tocmai con
trariu).

Anexarea Dobrogel poate să fie 
pentru mulţi o idee admisibilă, a 
căreia combatere nu va trece din
colo de marginele unei discuţii teo
retice. Prevedem insă de pe acuma

să dea D-zeu să nu avem drep
tate —  cumcâ aplicaţia are să fie 
revoltătoare.

Deja ni se spnne despre lefile | 
mari, pe cari aâ de gând să şi le 
croiască patrioţii; deja a început a 
se ivi prin ziare planuri de poduri 
peste Dunăre, canalurl intre Dunăre 
şi marea-Neagră, deja cu ficţinnea 
şi anb pretextul de a crea un El
dorado, se fac incercârl de a îndu
pleca opinia publică in favorul unor 
cheltuell, cari vor fi enorme. Vom 
vedea in cnrănd, cum partidul roşu 
va umplea provincia cn ciracii d-lul 
G. A. Rosetti, cu netrebnicii, cari 
nu se pot hrăni şi imbogâţi altfel 
decăt pe spinarea şi in paguba sta
tului romăn. Apoi vor urma intre- 
prinderl de milioane pentru poduri 
pe uBcat şi şosele pe apă şi câte 
comedii toate.

De aceea revenim la ideia noastră 
emisă de a se consulta populaţia şi 
de a vedea sub ce condiţii voieşte 
să se ţină de statul romăn. Să fie o 
învoială, nu o cucerire. Departe de 
a voi să desnaţionalizâm deosebitele 
elemente de acolo, noi suntem din 
contra de părere, că şcoala elemen
tară trebue să fie confesională şi că 
in ea Turcii să inveţe turceşte, tă
tarii tâtăreşte; căci aceasta e sin
gura cale pe care pot inainta. Să 
nu repetăm noi, popor mic şi necu
ceritor, nedreptăţile, ce se fac na
ţionalităţii noastre chiar in ţările 
învecinate, să nu impunem nimârul 
limba şi instituţiile noastre.

Nn exista o Românie trans-danu- 
bianâ, ci o provincie, populată mare 
parte cu elemente străine, cari ali
pite de ţara noastră, tiebuie să se 
simtă in patria lor străveche, nesu
păraţi intru ale religiei, limbel, drep
tului. Â face insă din Dobrogea o 
colonie de netrebnici, in care să tri
mitem o pletoră de funcţionari fără 
ştiinţă de carte şi lipsiţi de omenie, 
precum implusem la rândul el Basa
rabia cu tot ce avea Romănia mal 
inept şi mal corupt, ar fi un desa- 
stru pentru acea provincie şi cei mal 
nimerit mijloc de a o pierde cât se 
poate de curând.

Sunt relaţii de drept acolo, ce tre- 
bniescc cunoscute bine şi mânţinute ; 
sunt relaţii economice, care trebu- 
ieso cruţate. Administraţia din Ro
mânia e tot ce se poate mal rââ pe 
pământ; voim s’o dăm şi acelei pro
vincii? Voim să sărăcească şi scadă 
populaţia de acolo, precum sărăceşte 
şi scade la numâr populaţia agricolă 
din România? Ne ingrozim la ideea, 
că s’ar introdnee şi acolo acele mii 
de lipitori şi de cenuşerl, cari umplu 

I ţara noastră, acel vandali, cari nn 
I ştiâ nici abecedarul şi aspiră de-a 
■ deveni prefecţi, acele lăcuste ale vi-

steriel şi ale averii ţăranului, cari 
ne-aă înfundat ţara in datorii şi aâ 
adus pe sătean la sapă de lemn.

Ştim, că vorbele noaBtre sânt ca 
celea ale prorocniul din paştii. Con
tra instinctelor de rapacitate a unei 
societăţi putrede şi corupte, contra 
Bizanţului modern cuvintele nu ajută 
nimio, ci numai biciul şi baioneta; 
dar ne îndeplinim datoria, deşi ştim 
bine. că in loc ca Dobrogea să de
vie un Eldorado al unei bnne şi pă
rinteşti administraţii, al dreptăţii şi 
muncii regulate, va deveni din con
tra un Eldorado al tuturor cavale
rilor de industrie, al diurnaşilor şi 
cumularzilor, pe cari patrioţii nu i-aâ 
căpătuit âncâ.

D IN  A F A R A

Mişcarea de retragere a Ruşilor 
din Turcia de jos B’a oprit pe toată 
linia. Depeşile ne aâ arătat că oşti
rile ruseşti aâ reintrat in Gecmegea 
şi Ciatalgea. Această ştire care s'a 
confirmat indatâ, a produs o vie 
mişcare la Londra ; cabinetul englez 
a hotărit să ceară in grabă deslu
şiri de la Petersburg. Reintrarea Ru
şilor in locurile deşertate de el s’a 
făcut, după spusa lor, pentru a garanta 
viaţa creştinilor de goana Turcilor. 
Ambasadorul englez insă a constatat 
că nn s’a săvârşit cruzimi asnpra 
populaţiei, ci nnmal şi numai s’afi 
găsit cazuri de crime izolate. 0  altă 
ştire apoi spune, că Rnşil aâ decla
rat cumcâ sunt constrinşl a opri 
trenurile şi materialul de râsboiâ la 
Adrianopoi,in urma mar el îngrămă
diri de emigraţi musnlmanl. In a- 
celaşl timp generalul Scobelef re
fuză a’şl retrage oştirile din Bur- 
gas şi Karakilisa. Aceste ştiri, cari 
de sigur nu pot fi pe placul po
liticii englezeşti, se zice că ar fi ho- 
tărit pe guvernul englez a nu ’şl 
mal depărta flota de la Constanti- 
nopol.

»Times“ a primit din Pera ur
mătoarea noutate:

Prinţul Lobanof a informat pe 
Savfet paşa, că oştirile ruseşti vor 
râmăue la Andrianopol păuâ la is- 
câlirea tractatului de pace definitiv. 
Se crede că ambasadorul rus speră, 
că prin această ameninţare are să 
înfrângă resistenţa guvernului oto
man, privitoare la un singur para
graf din tractat.

„Daily Telegraf* confirmă ştirea 
dată de „Times* şi adaogă, că prin
ţul Lobanof a declarat, că starea de 
râsboiâ ăncâ există până ce na s’a 
iscălit tractatul de pace definitiv.

Ruşii reclamă mânţinerea art. 26 
din tractatul de la Sau-Stefauo, şi 
susţin că tractatul de la Berlin n'a

fixat durata ocupării poziţiunilor din 
afară de Rmnelia răsăriteană.

Răspunsul contelui Andrassy la 
nota tnrcească, atingătoare de cru
zimile Austriacilor In Bosnia, se 
sileşte a arăta că Învinovăţirea 
aceasta nn este adevărată, că nici 
o cruzime n’a avat loc din partea 
oştirilor împărăteşti; apoi răspun
sul aminteşte represiunea sânge
roasă a revoltelor treente din Bos
nia de câtrâ Omer-paşa.

Reprodncem următorul pasaj din 
discursul prinţnlnl Bismarck in Reich
stag, cn prilejul desbaterii asupra 
legii împotriva socialiştilor, pasaj pe 
care ziarele franceze liberale mode
rate ăl releveazâ cn dinadinsul:

„Domnilor —  a zis cancelarul —  
după căderea Comunii din Paris, so
cialiştii aâ căutat in toată Europa 
nn alt tărâm, şi Germania li s’a pâ- 
rnt ţinutul cel mal favorabil. Nu mă 
mir de lo c : o ţară care are legi 
blânde şi judecători blajini... (risete) 
Apoi, nu’I aşa, că judecătorii noştri 
snnt blajini ?... 0  ţară, in care toată 
lumea se apucă de critieâ cu un fel 
de plăcere; o ţară, in care isbirea 
in potriva ministerului, safi blamul 
indreptat unul ministru trece drept 
o faptă mare, ca şi cum am trăi tot 
in anal 1830 ; o ţară, in care recu
noştinţa pentru un act al guvernu
lui arnncă asupra acelui ce o ros
teşte bănuieli de servilism; o ţară 
in care, in centrul ordinar al ope
raţiilor socialismului, adică in ora
şele m ari, populaţiile fuseseră aşa 
de bine pregătite de progresişti, in 
cât eraă coapte pentrn socialism, 
unde agitaţia progresistă ridicase 
aşa de sus discreditul autorităţilor şi 
instituţiilor, incăt oare cum, pentru a 
mă servi cu o vorbă de plugar, aruncase 
această sămânţă intr'nn cămp. pen
tru a’l preg&ti să primească şi să 
rodească o alta; o astfel de ţară 
era in câtva un pământ pregătit 
bine pentru socialism, care a şi pro- 
păşit aci intr’un chip minunata So
cialiştii aâ găsit aci lesniciune să 'şi 
bată joc de orice, saâ prin icoane 
saâ prin vorbe, şi bucuria cea mare 
pe care o simte fiecare fitistean au
zind batjocnra, amestecată cu bu
curia ce simte acelaşi fi&stean cănd 
e scăpat de urmările batjocurel sale, 
constitue caracterul nostru naţional. 
In senrt, socialiştii aâ reennosent 
ce pământ e acesta şi şi-aâ sis: Să 
ne întindem cortul aici! Germanul 
e din fire pornit la nemulţumire. 
Nu ştifijeare din dv. mi-ar putea 
spune numele unul compatriot mul
ţumit. Cunosc mulţi Franceji ce sunt 
pe deplin mulţumiţi de soarta lor,
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de evenimentele şi trecutul lor. Daca ] 
FrancejiI îmbrăţişează o meserie, fişi 
propun ca ţintă, in marginile puţi* 
ţel — de exemplu mat nainte de cin- 
zecl şi cinci de ani —  fişi propun ca 
ţintă să facă puţină avere, şi indată 
ce şi-afl făcut-o, toată ambiţia lor

profesionali, de vă ocupaţi numai 
cu politica cea mare in parlamen 
tul ţfirel}

Suntem aleşii poporului strigă ad 
vocaţii şi profesorii, vai de voi dacă 
v’ar împinge păcatul se vfi atingeţi 
de noi

Nu ştiţi că orl-ce lege relativă la
nu e alta decăt a trăi din venit!veniturile şi cheltuelile statului (ner
in tignă pănă la sfârşitul vieţii. A- 
cum să vedem ce face Germanul} 
Ambiţia lui nu se mărgineşte nu
mai a câştiga un venit modest, de 
care să se poată bucura la cinci zeci 
de ani: ambiţia lui n’are margini 
Brutarul care se apucă de meserie 
nu vrea s’ajungâ numai cel mal bo
gat brutar; vrea s’ajungâ proprietar 
mare, bogat de mâna ântâia, ban 
cher şi in sfârşit milionar. Bună e 
ambiţia, dar şi ea cu mfisură. Şi, şi 
in aceasta, dăm peste statornicia si 
linţelor, care este o însuşire germană, 
dar această statorniciea silinţelor

vus rerum agendarum) trebue să fie 
votată mat ântâiă de adunare a de 
putaţilor.

Curioasă obiecţiune !
Datoria noastră este credem se 

interpretăm constituţiunea , nu in 
abstract, ci conform cu nevoile terel 
Nu putem să concedem Camerl noa
stre puterea noastră puterea de a 
paraliza intregul corp al statului 
in câtă vreme la noi dările popo
rului, comparate cu acele ale cla
selor avute, nu se u rcă , ca in alte 
ţări, la o ţifrâ covârşitoarâ.

Belgia are o burghezime influen
tă o industrie bogată, un comerţ in 
plină floare! Dreptul Camerei, nu

. . . .  • . j . .  i i poate avea prin urmare in Belgianu ţinteşte nici odată la un scop|„: • *>„ . • . • ... r  ,* . * . ^ I şi in România aceeaşi însemnătate!
apropiat. Această însuşire are ceva 
neliniştitor pentru fericirea cetâţe 
nilor. Care e funcţionarul german, 
care să nu 'şl destineze pe copilur 
sfia a se urca mal sus ca dfinsul? 
Urmarea acestui scop e, că un mare 
numfir din impiegaţii noştri subal 
terni sunt atinşi de socialism. Agi
taţia internaţională a găsit in Ger
mania pâmfintul făgădait al socia
lismului ?

L EGISLAŢIUNEA AGRARA
CREDITUL AGRICOL

Robirea lucrătorilor şi a tot pu
ternicia capitalului nu se pot schim
ba in contrariul lor de cât p rin  ere- 
şterea avuţiei ş i a  populaţiunel. Carey. 
„Principles of social science* t. III, 
cap. 42. 5. 10.

Aceasta este atât de adevfirat, in 
cât am vfizut cu toţii că claca, care 
s’a desfiinţat la noi la 1894, f ă r ă  
a  se p reg ăti m âl ăn tîiă tărâm u l pen 
tru această reform ă , a revenit pe 
urmă sub o altă formă: esecuţiunea 
m anum ilitari a tocmelelor de munci 
agricole.

Evident, numai creşterea averel 
claselor posidente este in stare a 
aduce cu sine creşterea populaţiunel 
şi in consecinţă desrobirea rea lă  a 
lucrătorilor!

România modernă, deosebindu-se 
in această privire esenţialmente de 
statele din Europa occidentală, n’a 
moştenit de la generaţiunile anteri
oare un numfir imens de lucrători. 
Care este şi care poate se fie sub 
astfel de imprejurârl influenţia şi 
prestijul elementului nostru popular ?

Ce fac oamenii noştri de stat po
pular? Pun el oare înainte contras
tu l intre clasele de jos şi clasele a- 
vute, contrast care este singura ra
ţiune de a fi a unul partid popu
lar î Rup el oare o lance pentru ri
dicarea dărilor fonciare, pentru schim 
barea legislaţiunel agrare ?

Nimic din toate aceste! Dările 
fonciare nu se urcă! Legislaţiunea 
agrară rfimăne neschimbată!

Lucrul e foarte natural. Elemen 
tul popular, aşa de înapoiat la noi 
in ţară, nu e in stare a sili pe ce 
avuţi la compromise in materie d 
impozite şi contribuţiunl! Democra
ţia română, existând numai in p o -  
tentici, nu e âncâ destul de desvol 
tată ca să se poată manifesta in 
actu !

Interesul ag ricol dinpotrivă a dom 
nit tot dea una Ia noi in ţară şi se 
manifestă şi astăzi cu toată vigoa
rea sa in viaţa noastră politică şi 
socială!

Jos cu mască!
Dacă clasele muncitoare, singurul 

substrat posibil a democraţiei, n’a 
căpătat inefi aripi, ce căutaţi voi 
atunci, ambiţioşi vicleni, advocaţi 
de drepturi metafisice, la cârma ţfirel.

Dar âncâ voi iluştri profesori şi 
advocaţi, ah dară educaţiunea copii
lor şi a adolescenţilor se nu mal 
aibă nevoe de voi, administraţia di
strictelor şi a comunelor se nu mal 
aibă nevoe de luminele legiştilor

Cum! Să acordăm intr’o ţară esen
ţialmente agricolă, să acordăm la 
noi claselor de jos (in mare parte 
nemnneitoare!), şi profesiunelor li
berale dreptul de a dispune esclusiv 
de soarta ţfirel ? Litera legii să ne 
silească ea a ne inchina la o ab 
stracţiune deşartă când ştim că ab 
stracţiunele nu sunt de căt nişte 
chel mincinoase, nişte sfinţi zugră
viţi!

In zadar insă! Aleşii poporului 
(caniş a non canendo ?) nu se lasă 
cu una cu doufi!

Ce e de făcut ca să scăpăm de 
dfinşil?

Avem la dispoziţlunea noastră un 
mijloc constituţional foarte simplu : 
apelul la Senat!

Alianţa actuală a Senatului cu 
anarckişU l, alianţa care constitue o 
stare de lucruri anomalâ, nu poate 
dura lung timp.

0  mică schimbare in programa 
conservatorilor— liberali, va înlătura 
credem cele de pe urmă scrupule ale 
claselor avute.

ment că această condiţiune sine qua 
non 8*a îndeplinit.

Care va fi atunci rolul legiştilor 
profesionali, faţă cu clasele avute, 
mal cu seamă In materie de legis- 
laţiune a g ra ră  ?

Un lucru e sigur. Legiştil coştril 
profesionali, urmând exemplului ce 
a dat lume) un Colbert, un Turgot, 
un H eridan , un Canning, trebue să 
ţie seamă înainte de toate de con- 
diţiunele stării noastre sociale.

Sistemele peutru îmbunătăţirea 
soârtel populaţiunel agricole, care 
sunt astâ-zl en vogue in Europa occi
dentală, presupun o stare de cultură 
toto coclo diferită de condiţiunile 
stării noatre sociale.

Sistemul lui F . W . R aiffeisen  (Die 
Darlehnskassen-Vereine als Mittel 
zur Abhilfe der Noth der lăndlichen 
Revolkerupg, Neuwied, 1872), pre
supune că clasele posidente âjutate 
de luminele unei clvilisaţiuul inainj 
tate, sunt in plecare a provoca iu 
fiinţarea de bănci de credit agricol 
declarăndu-se solidar respunzfitoare 
şi luând parte activă fără plată in 

dministraţiunea acestor bând. 
Sistemul lui Schnlze-D elitzsch (Die 

Genossenschaften in einzelnen Ge- 
werbszweigen) presupune că lucră 
terii, orgânisânduse intre dânşii, sunt 
in stare a se ajuta singuri.

Lucrătorii noştri apricoll din po 
tiivâ nu sunt in stare a se ajuta 
singuri; el aă nevoe de aju toru l 
statului.

Insuşindu-ne această maximă fe 
cundâ a lui L asa lle, care şi el a ap 
pelat in interesul lucrătorilor ger 
mani la ajutorul statului, ne sepa 
râm de almintrele absolut de sis
temul acestui autor. Non nostrum  
est tantas com ponere liies.

Regii a tot-puternicl a îmbrăţişat 
altă dată in Europa occidentală ca- 
usa ţăranilor, ca se sdrobeascâ cu a- 
jutorul lor şi ca ajutorul burgheai- 
mel, prepotenţia aristocraţiei feudale.

Ajutorul statului} Ce Înseamnă a- 
ceastâ vorbă} Să înfiinţăm case de 
credit agricol şi lumea toată ?

Domnezeul mett ! Ce folos vor pu
tea aduce casele de credit agricol

r j  , . ___  __| dacă lucrătorii noştri nu se vor de-L a  ieunesse d o ree , să se adaoge I . . , „ _ iJ  . .  ’ , . „ I prin de mal ântfiiâ a echilibra chela('oaar.& nrnm*ii_mn. la. 1 pnnpssfl i l ft-l»
tuelile şi veniturile lor, întrebuinţând 
cu înţelepciune banii ce vor im 
prumuta ?

Cată deci se transformăm mal ăn- 
tfiiti prin bnne esemple şi povă 
ţuirl caracteru l lucrătorilor noştri 
agricoli!

Şi cine alt este chiemat se înde
plinească această misiune, dacă nu 
proprietarii şi arendaşii de moşii ?

Proprietarii şi arendaşii de moşii 
insă, că să se pasioneze pentru a- 
aceastâ misiune, trebue se cunnoască 
mal ântfiifi raportul intim intre

in această programă, la jeunesse do 
rée, care a usurpat altă dată func 
ţiunile cele mal importante in ad
ministraţia ţfirel, este şi rfimăne 
pentru totdauna exlusă din sinul 
partidului liberal-conservo tor! 1)

Zicfind că trebue se facem apel 
la Senat, nu înţelegem printr’aceasta 
că vrem să ne supunem domnirel 
esclusive a claselor avute, lăsând 
elementul popular la voea Întâm
plării.

Din contra, ca amici serioşi şi 
sinceri a! poporului, facem tot ce se
poate face astăzi cu înţelepciune | interesul statului şi interesul lor
In interesul cauzei populare, facem 
apel la legiştil noştri profesionali şi

individual.
E lucaţiunea claselor avute pentru

cerem de la dânşii să conlucreze In I jn administraţia districtelor şi
administraţie şi In legislaţie Îm
preună cu clasele avute, veghifind 
să nu se atingă drepturile şi inte
resele poporului!

Presupunem Insă pentru un mo-

comunelor, întreprinsă de coroană 
in concurs cu lâgiştil profesionali, 
iată formula practică pentru aplica
rea constituţiunel din 1866 ?

laţi in 32 Septembre 1878-
lunius,

1) Acest articol se vede a fi scris de o 
inteligenţa, care cantS sincer mijloacele 
de a îmbunătăţi soarta sătenilor noytri; 
ţi cn toate astea in pasajul care precede 
începând de la cuvintele ,no ştiţi ca ori 
ce lege relativă la veniturile şi cheltuelile 
statului..,.* ideea autorului nu ni se pare 
lămăriti. Daca autorul voeţte să zică ca 
constituţiunea de in adunarea deputaţilor, 
preponderanţa burgeziel şi sătenilor şi ca 
aceste elemente din nenorocire, nefiind ăncă 
destul de desvoltate la noi, influenţa pe 
care legea le o atribne să exercite nu de 
ele, ci de o categorie de oameni care se pre- 
Ja c , pentru im/eresiA deputa[ietl că suni pro
tectori a l burgeziei fi a i sătenilor ; dar care 
in realitate, nu înţeleg interesele ţi nu simt 
trebuinţele acestora ţi nu ştid prin ur
mare se îndeplinească rolnl ce constitu
ţia nea atribue burgeziei ţi sătenilor in me
canismul nostru constituţional; daca a 
ceasta este ideea autorului atunci ideea 
este esactă şi acest fapt constitue un rău 
pe care suntem datori să *1 constatăm. 
Daca insă ideea autorului este,—după cum 
s’ar părea din căte-va cuvinte întrebuin
ţate in acest pasaj, — că nu se cade că 
Adunarea deputaţilor să voteze ea ăntăid 
legile finanţiare, ci Senatul să aibe cea 
mal mare influenţa in privirea acestor legi, 
nu împărtăşim această părere. Credem din 
contră că Adunarea deputaţilor trebue să 
păstreze o influenţă predomnitoare in a~ 
facerile finanţiare. N. R.

S E N A T U L

(Urmare)

D. C. lepnreanu. — D-lor, in constitu 
ţi unea noastră noi am recunoscut puterel 
executive ţi puterel legiuitoare toate acele 
drepturi care le aii in toate ataşele cons
tituţionale ; pot a zice că principiul gene
ral ăl găsim înscris in toate constituţia- 
n ile; dar este uu ce care nu se găseşte in 
constituţiunea noastră ; dreptul de a de
clara resbel şi de a face pace. Oare a fost o- 
misiune, o scăpare din vedere din partea 
Constituantei a nu '1 inscri intre prero
gativele şefului statului. Nu d-lor, nu l’am 
inscris fiindcă starea noastră politică nu 
ne permitea de a'l insorie. Noi pănă mal 
alaltăieri in vedere Europei făceam parte 
integrantă din Imperiul Turc. Nu puteam 
dar să înscriem in constituţiune dreptul 
de resbel şi de pace. Neputănd dar înscrie 
dreptul de resbel nici nu putea să se găc- 
deasoă vre-odată constituanta la cuceriri 
sad anexiuni.

De aci nzultă că avem a desbate o stare 
de lucruri cu .totul nouă care nu este in 
competinţa noastră a o rezolva.

Dar d-lor, oe b\» mal zis?
S’a z is : ,dlor, nu puteţi d-voastră se

para dispoziţiunile tratatului, el este in
divizibil, toate trele dispoziţiunl sunt de 
aceiaşi natură, ori tot, ori declaraţi că nu 
vă supuneţi Europei*.

—D-lor vă mărturisesc că m’am găndi- 
dit matur asnpra acestei ordine de idei ţi 
am venit la convicţiune certă pentru 
mine că ar fi moustruoaitate din parte- 
ne dacă cestiunea anexărel Dobrogel am 
oonsidera-o ca nu ce impus prin forţă 
din partea Europei. N’a fost interesul Eu
ropei o asemenea impunere, căci daca nu 
’ml este rezervat liberul arbitru ca să ju 
dec despre conveninţă safl ineonvăninţă, 
atnncl nu ar mai fi Romănia care ar a- 
nexa Dobrogea la ea, ci Romănia de astăzi 
ar fi anexată Dobrogel 1 Am fi lipsit 
libertate da cugetare cum am avut’o după 
tradiţiunl.

Aţa dar d-lor, resping intr’uu mod ab 
solut caracterul obligatorio ce se atribue 
dispoziţiunel relativ la Dobrogea.

Negreşit d-lor, sunt şi conveniente, in 
terese de un ordin superior ale Europei 
care a indicat acele rezoluţinnl; e& nu 
sunt şovinist nu voesc să nesocotesc a 
cele interese, dar intru atăt numai căt nu 
ar periclita existenta statului nostru.

D-lor, să presupunem un momen, cum 
că anexarea Dobrogel ar trage după sine 
o sporire de imposite de 10 soli 15 mili
oane; să presupunem uu moment că am 
intămpina greutăţi, lupte, nu pe piciorul 
cum a intămpinat Austro-Ungaria; noi 
oare suntem un popor liniştit, care voim 
a desvolta instituţinnile noostre naţionale, 
ne-am găsi intr’o luptă perpetuă, atunci 
departe de a ne intări ne vom slăbi.

Daca dar am avea o asemenea convin
gere, oare credeţi d-voastră că Europa ar 
putea să ne impue distrugerea statului 
nostru, compromiterea intereselor noastre 
prin urmare ed nu pot primi un lucru de 
oare sunt convins că este vătămător inte
reselor noastre.

D-lor, cine eşte judecătorul suprem in 
această cestinne altul de căt ţara ? Negre
şit că ea are să apreciezb avantajele şi de- 
savantajele ce poate avea de la anexarea 
Dobrogei; negreşit d-lor, că nu noi avem 
acest mandat din partea alegătorilor no
ştri). Pe mine, d-lor, cănd ma ales alegétoail 
m ei, precum şi pe d-voastră, nu ne-a 
dat invoirea de a dispune de banii con
tribuabililor; in Dobrogea am fost ales 
numai exercita controlul nostru, iar nu 
a întrebuinţa banii săi lntr’nn espedient 
oare-care. Nu suntem dar noi competenţi, 
ca astăzi să merg< m In Bomania Trans
dan ubiană, şi măne in Romănia Trana 
Balcanică. Toate d-lor, se pot face la 
vreme; daca se va refoima Constituţiunea 
atunci se va legifera chiar şi prerogati
vele Domnului, adică ca şef de stat in
dependio te, astăzi să aibă dreptul de res
bel ţi pace. Atunci d-lor, toate se pot 
face, putem să ne batem ţi pe uscat şi pe 
mare. Dar d-lor, zic că aceasta nu a fost 
In prevederea legiuitorilor noştri!, ţi nu 
putem să dăm o altă interpretaţiune man
datului ce avem de alegătorii noştri).

Merg mal departe: trebue să sporim ar
mata la caz de anexarea Dobrogei, să o 
trămitem peste hotarele prevăzute prin 
Constituţinne. Pănă acum noi am avut în 
vedere numai apărarea ter toriulul Român, 
şi cănd se votează anual câte un conti- 
gent de 18 sad 20 mii, ştid contribuabil 
că el ad să serve pentru apărarea ţărel 
nn a avnt conştiinţă, şi nu avem învoi 
rea alegătorilor noştri a’i da şi altă in 
sărcinare; în fine, nu s’ar putea legitima 
noua starea politică oe s’ar crea prin a> 
nexarea Dobrogel.

De aceea nici astăzi nu voi devia de 
la atriboţianile mele nici în privinţa con 
tribu abililor, nici în privinţa intrebninţă- 
ret oştire!; dar d-lor, mai presus de aceste 
doă consideraţiunl este starea politică care 
s’ar preface ou totul în bine sad în răd 
—  nu prejudec cestiunea, şi nici nu voi 
să se prejudece. — Am văzut state mai 
mari de căt al nostru, am văzut nu mal 
departe pe Austrie, care avănd o provin 
cie etnografică precum a fost Lombardo- 
Veneţia, a fost o cauză de alăbioiune per
petuă pentru monarchia Austriacă,

Bată, d-lor, încă o consideraţiune care 
mă face să mă refer Ia adunările suverane 
şi competinte ale ţărel ca ele să judece 
politica, care negreşit va trage după sine 
anexarea Dobrogel.

D-lor, trec şi peste cestiunea competin- 
ţel. Admit pentru un moment că d-voastră 
aţi fi competinţl. Oare ouvinese, d-lor, ca 
acele sdunărl cari ad dat un vot solemnei 
în privinţa Dobrogel să vie astăzi să dea 
un vot fntr'alt sens ? Mi se va zice: alta

■
♦

ei*

?

a fost cestiunea atunci, ţi |B ' 
Pănă la un punct aţi avea A  
ştiţi ce s’a petrecut Ia no! 
chis cestiunea OrientuluL 
rindurl de şedinţe: şedinţe 
dinţe intime, —  cu toată- ii 
ştia toată lumea ce am co j 
dinţă intimă.

EI bine, d-lor, cestiunea : 
siută astăzi a fost desbătnt 
bele corpuri legiuitoare iu 
şedinţă, negreşit intimă, ţi 11 
nărilor de aduncl a fost un i; 
a fost unanim ţi votul ce s 
dinţă publică. Mă refer la i 
noscut de toţi, care s’a repu 
jurnale relativ la interpelaţi 
pntat Dimancea, care voia 
face Gnvernnl la caz cănd 
Berlin s'ar pronunţa întocm i 
de la San-Stefano.

D-lor sunt d-ni senatori u 
ce fort ană, ce sgomota prod, 
nerea acestei cestiunl, as t-felii 
terpelant nici n'a avut parte,! 
plecta ideile sale, căci vocea i 1 
boţită.

D. Al. Zisa. Nu era atunoj 
la Berlin.

D. M. Costache. S ’a disj 
eventualitatea că areopagul d I  
consimţi la tractatul de la 
in privinţa DobrogeL Atunci r-jin 
să iad cuvântul ţi am zis cu ) V  
pingem ceea ce ni se impune, tija  
bul, nu luăm Dobrogea, nu cei 
bia, dar că acel vot, nu precis.' 
conduită a Guvernului in fa ţilt. 
şi atunci a răspuns Guvernul 
puternică a d-lul Brătianu şi! 
nn void lua Dobrogea. Pentru l i  
că’mi este peste mănă, zice d-.|)& 
că este o ţară mlăştinoasă şi a a f l  
tot-d’a-una in conflict cu elen Wei 
rogene de acolo, voi Bă fid RodH j 
să apăr ţara românească. C a v itţB  
ad fost aplaudate şi d. Kogîili 
măsese atunci foarte agitat.

El bine, dacă in această cestiufi f  
luat un fel de angageament tm  

vtrn ţi Camere, apoi noi am fi ¡y 
mal prevăzători şi am fi pute 
printr’o interpelaţiune o discuţii 
că. Cu toate acestea ed no prej|j 
unea luărel sau neluftrel Dobr | 
constat un ce positiv că atăt 
publice precum şi in şedinţă i 
meriln acestea s’ad rostit pentrr j jS  
Dobrogei, fie cu nume de schi) 
tutea tratatului de San-StefeÎf§ 
titlul de compensaţiune după UH 
areopagului European. Apoi, d-lo*«l 
aceştia, poate eram greşiţi atunuiţfl 
acest sens s’a făcut propagau daţfl; 
această credinţă s’a inspirat E i f l  
spre hotărirea noastră, oare nui 
mător demnităţei regimului pşrl 
ca tot noi să ne zicem astă-zl ini 
contrar? Prin urmare, d-lor, di| 
un moment aţi putea să susţinu 
voarea d-voastră, cestiunea de coi 
ed zic ca convenţiele parlamenta 
permit astă-zl Camerilor a se rrli 
ceasta caetiune. Dară, d-lor, reş
că ed voesc cu or! ce preţ să iar 
area Dobrogel? Aşi fi 
ne iusu’mL Nu void 
o resping, susţin incomp 
reeultă de ac! ? Dacă susţin incoi. j 
Camerilor, trebue să ţinem ceşti | 
deplinătate reservată viitoarelor / [  • 
reeultă de aci oft nu trebue să fac ir I 
nu trebue să omit a face ceva care I 
prejudeca sad oare ar putea peria 
tărtrile definitive a Camerilor eoni 
Trebue şi suntem obligaţi să faol 
ce se chiamă acte de conservaţiuij 
urmare zic, d-lor, cft nu sunt al 
drept a me pronunţa, proclam cfţ 
de plecare incompetinţa ţţ că treb l 
diat a se convoca Camerile competl 
dacă in  acest interval pănă la conj 
nouilor adunări s’ar presinta o soni 
din partea puterilor iscălite in trst 
Berlin, atunci, precum se prevede 
din ciroulările despre care ne spi 
ministru al afacerilor străine că n 
un caracter intim, să aşteptăm dt 
rea; cănd dar va veni o invitaţia 
tunol guvernul va trămite să ocupip 
rogea intr'un interes de ordine, şi li < 
servere. [Dar ămt veţi zice, ce dt<( 
există intre propunerea d-v., ca m< 
al minorităţel şi propun«rea majorii 

-lor, in aparenţă diferenţa nu pai 
mare, insă cănd vom cugeta mal ll 
diferenţa este enormă. In modnl cunl 
redactat proiectai msjorităţel pai 
care se referă la viitoarea adunare elf 
turnită, este o vană ilusiune.Edpormi

J

ie preţ sa rar i 
fi inconsecint J; 
nici să o iar j 

iompetinţn. j  i  "



1

rj

lipinl onm că cestinnea nu trebne 
gjndeoată nici in tr’an sens, nici in 

nn pot sS t ic  d-lor, iaă  posesiune 
ftynr. In comisinne snnt legiştî e- 
p  şi d-lor ştiii foarte bine ceeaceva 

y  ,iafi posesiune*. A lna  posesiune 
*^ îc ă , mă duc cu intenţiona de a’ml 

in lucru. A tunci ce xeservaţî d-v. 
şan tel ? Comisiunea propunea Se- 
de a angaja pe guvern, a tă t pen- 

iţiunea definitivă a cest iun el Dob- 
oăt şi pentru celelalte cestiunl care 
din tratatu l din B e rlin , sil con

icei mult in ourenl sesiune! ordi- 
i trei luni, o adoua constituantă de 
£
ial remăne insă atunci acestei con

ta  a face? A face ,lei’I in  ¡privinţa 
etanilor. De vreme ce Camera a 
in lucrul in posesiune, ’1 dă voe să 
streie cn regulamente, ce ar mai 
ustituanta de cat a veni şi ia să 
cestinnea mahometanilor şi a face 

e de adm inistraţie şi celeialţe... 
propun principiul constituţional ina 

fte toate şi modul meii de a vedea 
£  semăna cu ceeace chiam ă d-lor 

l l «posesiune; cănd se va ocupa. 
Iim vă propun/Q, atunci un general 
¿omisiune estraordinară care se va 
î, va face o publicaţiune pentru lo' 

di vine pentru menţinerea ordinel. 
lld  insă va merge cu titlu  de luare in 

«■aiune, atunci şeful Statului va trebu 
orbească eu către supuşii se!, atunci 

a şi demnitatea ţării este angajată 
ea este resolvată.jM ienu'ml plac so 
le echivoce ; eu inţeleg franca' 
să dea Camera aceasta, snnt corn 

in aprobarea disposiţinnilor tra 
i dela Berlin , le primesc pe toate, 

kompttinte şi le eseont, este o ideiă 
¡al respectabilă. Dacă insă sunteţi 

vtydtâ părere, dacă vă indoiţl singuri 
feăflhpttinţa d-voastiă, dacă vă referiţi la 
spNBţt Constituantă, atnnd nn trebne 
«jhvekatiă «ă faceţi acte de usurpare asn 

p t j ţ s  dn{.tarilor viitoarei Conatitnante,
■i m n ir  n a i  avea ce resolva; n 
p in realitate dec&t o simplă Adu 
[legiuitoare, afară nnmal pentru cea 

ovreilor.
Şr, s’a mal esprimat încă o temere 
ia  din şedinţele secrete, şi vreail să 
k«l şi aceasta. S ’a zis că , daca va 

Constituantă se va cere reformarea 
şi a libertăţilor publice. EQ unu 

q a se zice că : viitoarea Constitu-

Jjt l  nu vt avea dreptul să se ocupe de 
le pestiunl decăt acelea care se presintă 

ocsiiioea tratatului dela Berlin. D-lor, 
hi vă voifi citi conclnsinnile mele 
n l mttt la Întrebările guvernului, 

p ivinţa Basarabiei ce trebue să zic 
bonlt. Cestinnea este deja resolvată 
[respuneul guvernului. S ub tem cn toţii 
ord pentru resolvarea insă a tutor 
nilor coprinse in (ratatu l de Berlin, 
e o Constituantă in termenul cel mal 
i şi că guvernul să. nn fie surprins, 
mane poimăne ar veni Comisiunea 

(ană şi ar zice să luăm Dobrogea, 
fit că nn aşi putea eu să pretind ca 

inul să remănă in neennoştinţă de 
oză, de ce să facă, —  nn poate gu- 
1 să zică că trebne să aştepte viitoa- 
kmstitnantă. Poate să se sică guver- 
: nu puteţi să lăsaţi acea parte a Do

si in o stare de anarchie; prin nr- 
admit şi eă, cănd veţî primi aseme- 
emaţinne, să vă duceţi in Dobrogea, 
■pupaţi in interesul ordine!, in inte- 
eonservărel. D-lor, in acest mod am 
respectul nostru către marile puteri, 

( V i U  oii ce conflict şi ne-am pnne tot- 
jMSta şi in armonie cn pactul nostru 
<■ Hi.mental, Coustitnţiunea, şi pot zice 
Sfnsăş» conştiinţa noastră. Propunerea 
'ăi este următoare :

OPINIUN EA M IN ORITĂŢEI

bmisiunea d-voastră a studiat cores- 
lenţa diplomatică a guvernului rela

ta tractatu l dela Berlin. Ea a’a eon
ii că atăt diferinţa intre Marele Puteri 
Îşi necesitatea absolută de a pune nona 

de lucruri creată prin tractatu l de 
¡în in armonie cn Pactnl nostru fon- 
ental, reclamă imperios imediata apli- 

a art. 129 din Constitnţinne. 
ptdeodată intru căt priveşte cestin- 
Dobrogiel, Senatul autoriză pe guvern 

i\| la  caz de somaţiune din partea Pate* 
| semnfttoare, să ocupe Dobrogia in- 

f  ta interes de us şi de conservare, re
f l  ksd  ast-fel Camerilor de revisuire in- 

| dreptul de solnţiune definitivă.
•mnat) M. Cos/ac/ie,

10  Voinov. Două cestiunl 8’nu agitat in 
| (ratatului de Berlin : dacă această a-

dn nare este com petiută să dea ca cnvăa * 
to i săfi in privinţa hotărîrel congre ului, 

fi dacă această Adunare urmează să ’şl de
clare incompetinţa sa şi să se ceară o A- 
duñare de revisuire safi C onstituantă? In 
acest sens onor. D. Epureanu a vorbit la 
tribuna acestui onor. Senat. D. Epureanu 
vine şi vă roagă să vă deolinaţl oompetinţn, 

vă recunoaşteţi că nn suntem competenţi 
nici a recunoaşte nici a nn recunoaşte ho- 
tărărărca congresului; că noi suntem reenl- 
ta tn l unor alegeri in nisce circum stanţe 
care nn putea se prevază pe cele de astă-zl 
că adică cogreenl de Berlin ne va lua o 
parte din teritorial nostru şi ne va anexa 

altă parte din teritoria l nostru şi ca 
prin nrmnre, cestinnea de o aşa mare 
gravitate nn o putem discuta noi ; ea tre
bne se fie resolvată de o Constituantă 
D -lor, in această privinţă să 'm l permiteţi 

fi constant ds părere contr rie. Cu toată 
transacţiunea ce a’a făcut intre partizl, cu 
tot resultatul ce ae zice că a'a obţint, a- 
cest résultat pentru raine nu este satisfă
cător. D -lor nn am văzut nici o-dată, ş 
nu văd n ic i astă-zl necesitatea anei alte 
camere pentrn ca aă putem răspunde la re
sol u ţiu ni {e tractatului de Berlin. Vă voifi 
c ita  titlu l I  din Costitnţinne, că in ceea 
ce priveşte teritorial na avem necesitate de 
chemarea unei constituante ; suntem eom- 
petinţl de a ne pronunţa.

Dacă este dar ast-fel, cnm vine onor1 
d. Manolache Costachi să ne zică, că dacă 
ni se ia Basarabia, noi nn ne putem pro
nunţa ci numai o constituantă ? Dar, d-lor. 
efi vă demonstráis că nn are nimenea a 
cest drept că Cocatituţiunea ne opreşte de 
a vorbi de alinienabilitatea ţărel noastre 
şi pe căt timp -constituţiunea ne opreşte 
aceasta, nn inţeleg să alergăm la chemarea 
une! Constituante pentrn ca să dăm B a  
saiabTa, căci orî-care ar face aceasta, ar 
călca datoria ce are către ţară, ar sfărăma 
Constitnţiunea şi votul şefi ar fi nul de la 
început (aplanse).

Aşa dar cănd nn avem nevoe de chema
rea nnei constituante pentrn acest cap, pu
tem vorbi in ceea ce priveşte Basarabia. 
Voifi responde acelor d-nl ca ii susţin con
trariul, măcar de aş rămănea singur de 
această opiniune că, precum aceste Camere 
i>U fost competir te atone! cănd ni se cerea 
Basarabia de Rusia că nu o dăm, to t aşa 
şi astă-zl sunt competióte a zice da safi 
nu ; căci dacă atunci aerate Camere afi fost 
com petíate de a răspunde nn o dăm »tot 
aşa şi astă-zl putem da acelaşi răspuns, 
suntem tot atăt de competíaţ ! ca si atunci.

Aşa dara vedeţi că această Cameră este 
competintă de a răspunde la acest punct 
i nsă a răspunde in marginile Constituţia- 
ne! şi in limitele putere! care o are. Vom 
răspunde in competenţa norstrădar că nn 
avem putere de a declara că cedăm Basa
rabia.

Dar, d -lo r , nici nn este cestinnea a- 
ceasta ce ni se pune astăzi de tratatul din 
Berlin . T rtatu l din Berlin la care a luat 
parte toate puterile cele mari ale Europei, 
a hotărît ca Basarabia să treacă la Rusia. 
Două mijloace avem noi de a răspunde la 
această botărire a tratatului dela Berlin : 
fiindcă pămăntnl nostru , după Constitu- 
ţiune, este inalienabil nu ăl putem iostrăins, 
şi mal avem mijlocul de a ne opune cn 
forţa şi a lupta in contra acelora ce ar roi 
să ne ia Basarabia, cn mijlocul de a lăsa 
să se ia ceea ce nn putem să apărăm , şi 
fie in tr’un chip safi in tr’altul, no! ne fa- 
cem datoria de cetăţeni romănT, de man
datari al naţinnel, de representanţl in vir
tutea Constitnţinne!, al npărărel inaliena- 
bilităţel teritorulnl nostru.

D-lor, sunt convins după o matură re- 
flecţinne şi dnpă nn stndifi serios ce am 
făcut asupra a tot ce s’a scris dela un 
timp incoad in această cestinne de com
petintă a  Camerilor actuale, snnt convins, 
zic, că no! nn suntem in drept să cedăm 
Basarabia; insă, in virtutea tratatului din 
B e rlin , guvernul este autorizat a se re
trage din B asarabia, care urmează să fie 
ocupată de Rusia. Aceasta putem să facem, 
fiindcă posiţinnea noastră nn ne permite 
a face altfel ; prin armare nn înstrăinăm, 
fiindcă nn putem să înstrăinăm un lacra 
inalienabil şi dăm nnmal autorizaţiunea 
guvernului ca să nu apere ceea ce nu poate 
să apere; căcT, după mine, ar fi absurd a 
se imputa aceste! representaţiun ! naţio
nale, a se imputa guvernului chiar, că face 
răii de nu se opune la luarea aceste! părţi 
din ţara noastră.

Vine a doua cestiuna : luăm safi nu, 
luăm Dobrogea şi suntem noi competinţ! 
a ne pronunţa asupra loarei safi nelnărel 
Dobrogel. Ş i in acest punct onor. d. Iepn- 
reann cn presa acelei oposiţinnl care a 
asistat pănă ieri, era de părere că o Con-j

T I M P U L

stifcuantă trebue eă fle chemată, pentru ca 
se decidă acceptarea safi neacceptarea Do
brogel. D -lor şi in privinţa aceasta cred 
că se inşeală onorabilul preopinent. Nu a- 
vem nevoie pentru a face alipiri, pentrn a 
face ach iaiţinnl, cănd putem face achisi- 
ţiunl nu avem nevoie de o Constituantă 
peutraoă Coustitnţiunea nu ne spune a- 
ceasta. Daca Constituţiunea opreşte pe 
ori ce suflare umană dela Domn pănă la 
opincă dela cel mal mare corp pănă la cel 
mal mic a patea aliena teritornlnl ţe- 
reî, Constituţiunea insă nn opreşte spo- 
airea teritorulni, achisiţinnile. Nn vedem 
nicăirl in Constitnţinne că se pro
hibi» dreptul de achisiţinne. Lacra dară 
care nn este prohit prin lege, cred că cei 
mal competinţi de căt mine, jurisconsulţii 
vă vor responde că este permis. Si daca 
este permis a face achisiţinnl, apoi cama
rile ordinare sunt in drept a se pronunţa 
dacă aderează safi no la luarea acelei a- 
chisiţinnl. Constitnţiunea nu opreşte acest 
fapt şi prin urmare, ăncă odată zic, o 
Constituantă nu are pentrn ce se fie che
mată; Constitnţinnea ne vorbind nicăer! de 
Dobrogea,—ce modificări se propunem dară 
in acest punct. In primnl loc nu poate se 
fie chemată; in al doilea loc nn are pen
trn  ce se fie chemată o Constituantă.

Aceste sunt vederile mele, onor. d-nii 
senatori, asnpra modulul cum trebue să 
lucrăm Ia respunsul ce cată se dăm hotă
rârilor tractatului de la Berlin supus a- 
preciărel noastre. Si de aceea şi propun 
ca acest proiect de respuns, de rrsolnţiunl 
de hotărirf, nu ştifi cum să’l mai numeso, 
— să fie modificat in acest sens:

Domnilor Senatori,

Comisiunea d-v. a studiat corespodenţa 
diplomatică a gavernnlnl relativă la tra
tatul din Berlin din 13 Inlifi 1878. Ea a 
văzut, cu o adăncă m&hnire, că puterile 
europene, prin voinţa lor, colectivă şi 
in tr’an interes al păcii generale, a impus 
Romăniel dureaoase sacrificii. Comisiunea 
d-voartră propune insă, ca guvernul să fie 
aulorisat a retrage forţele şi autorităţile 
din Basarabia care urmează a fi ocopată 
de Rusia, conform prescripţiunilor trata
tului din Berlin in această privinţă.

Totodată ea msl este de părere a se 
autoriza guvernul ca să ia posesiune de 
Dobrogea cu delta Dunărei.

Restul ’1 propun de a fi stere, acest 
rest care zice:

In fine comisiunea propune Statului a 
angsja pe guvern, atăt pentru aoluţiunea 
definitivă a cestiunel Dobrogeî, căt şi pen- 
ru celelalte cestiunl care rezultă din tra- 
tatal din Berlin aă convoace, cel mult in 
cursul sfsunel viitoare ordinare de trei 
luni, o Adunare constituantă de revizuire, 
conform art 129 din constitnţinne, sunteţi 
ru g aţi, d-lor Senatori, a vota aceste con- 
cluziunf.

Acest aliniat din urmare propun să’l şter
gem, şi iată pentruce motive. Astăzi nouă 
nu ni se cere de căt executarea tratatului 
din Berlin in ¡cestinnea Basarabiei şi a 
Dobrogel. Vine să ni se ia Basarabia din 
puterea noastră, ce trebue să facem la a- 
ceasta? Ni se dă Dobrogia ca s’o luăm pe 
consideraron! care le a avut inaltul areo
pag European, ce trebne să facem ? Ace
te» sunt obligaţiunile puse nouă de drep
tul şi de interesul European. Acestea sunt 
puntele iminente la care suntem chemaţi 
n ne da euvăntul nostru.

Căt pentru alte cestiunl, care efi nu le 
pot considera de căt ca dorinţe, ca pro
puneri de a fi ascultate, celelalte nu sunt 
cestiunl de moment, acelea se vor rezolva 
pe calea legislativă şi constitnţională cănd 
Camerile imprennă cn guvernul vor găsi 
momentul oportun de a le pune in delibe
rarea ţărel prin chemarea Camerelor de 
revizuire. Nu cred efi că momentul oportun 
este acum.

Nu cred efi no sunt convins, nu m’a 
convins nimeni că in privinţa organiza- 
ţiune! interioare a ţărel, momentul opor
tun este v en it; cănd acel moment oportun 
va veni, Camera cu guvernul va vedea 
dacă acele cestiunl vor trebui să fie resol- 
vate de o constituantă safi n n , şi se va 
procede la formalităţile necesare pentru 
convocarea unei asemenea constituante.

Pe căt timp nn ni se va dovedi alte 
pnnete din tractatul de la Berlin cari sunt 
iminente de esecctat, in atăt nn înţeleg 
de a ne pronunţa asupra altor puncte.

Atăt este de adevărat că nu este mo
mentul oportun, fiindcă nimeni nn ne ar 
putea sili în acele puncte oare privesc or- 
ganizaţinnea noastră interioară. Căci ca
mera, în  marea el majoritate de acord cn 
guvern, propune eonchemarea unei Cons
tituante dnpă trei Ioni. E l bine, nn’ml

aţi arătat mie, cari snnt împrejurările cari 
afi făcnt convingerea guvernului, convin
gerea comisiunel, — şi cn toată încrede
rea care o am în  guvern şi cu toată în
crederea care trebne să o am în comisi- 
nnea aleasă de s t a t ; cănd însă este vorba 
să se dea nn vot de atăta însemnătate, 
gnvernul şl comisiunea care s’afi convins, 
că nu este oportunitate acum, este dator 
să’ml facă convingerea mea că ar fi o- 
portnn peste trei Icni, ca şi efi să’ml da fi 
votnl în conştiinţă. Am efi pănă Acum 
această convingere, că nn este momeutnl 
oportun de a ne pronunţa de căt în acele 
doă cestiunl adică Basarabia şi Dobrogea, 
şi cănd va fi momentul oportun, vom re
gula şi pe celelalte, pentrn că în nicî un 
caz, nn poate fi nici peste trei luni. S ’a 
zis şi cred că na se va cuteza a se des- 
zice că nu putem alege o Constituantă 
căt timp invasiunea străină va apăsa pe 
grumazul ţării...

(va urma)

C R O N I C A

R idicarea podului de peste Dunăre. —  Ar 
meta rusă in prevederea unei apropiate re
intrări in patrie, a rădica mal tot ce avea 

I ca material şi provisiuni ia  oraşial ‘Giur
giu : intre acestea, cel mal de căpe
tenie lucra e rădicarea podului de vase 
ce avea intre Giurgiu şi Rnşciuk. A- 
eastă operaţie a avat Ioc la 26  Septem
vrie, ast-fel că, astă-zi toate vasele ce com
puneau podul se află de o can»-dată pe 
marginea bulgară. Sa zice că acest'pod va 
fi întocm it din nofi in faţa Silistril, iar al 
til susţin, că el va fi transportat chiar in 
Rusia.

»Descentraliaarea“,
m

Epidemia fi  Serviiiul medical in judeţul D îm 
boviţa.— Aflăm din sorginte positivă că in 
mal multe comune din jndeţ frigurile şi 
disenteria seceră populaţiunea; nn ne sur
prinde astă stare de lucruri cănd ne găn- 
dim că consiliul judeţean efi voit se facă 
serviciul medical in şapte plăşî cn patra 
doctori de arondismente numai, şi am în
treba pe aceşti părinţi al judeţului daca 
conştiincios vorbind; nn medic poate servi 
doă plăşî, ba ăncă să 'I se lase şi sarcina 
vaccinării ? Căt pentrn aoeia ca şi aceste 
locuri nn sunt toate complectate, ne vom 
intoarce la d-nil din comitet şi le vom 
face astă amicală întrebare: Faceţi destule 
escursiunl prin judeţ astfel că cred fon
dul diurnelor mal s’a epuisat; nn v'aţl 
impedicat de nici o comună safi de nici 
o plasă intreagă in care se constataţi oă 
epidemia ia proporţinnl îngrijitoare ? Ne
gativa nn v’ar servi la nimic, ea ar pleda 
pentrn o apatie condamna bilă din partevă, 
afirmativa ar naşte întrebarea: De ce nn 
complectaţi locurile?

Să admitem intr'nn mod hipoth>tic că 
cn 4 doctori pentrn 7 plăşî aţi putea face 
ceva; care sunt mijloacele ce le daţi pen
tru a’ş! pntea îndeplini datoriele in mar
ginile poeibilnlui? aflăm că fondul medi
camentelor este cn desevărşire epuisat, nu 
mal dispun» ţi de o centimă măcar din ast 
fond.... Cu ce caută doctorii bolnavi» ?, 
vreţi ca sănătatea bolnavului se vie nu
mai la vederea doctorului?... platonice do
rinţele d-lor, păcat ăncă că nn mal sun
tem in timpii cănd 'şl avea rădăcina in 
popor că slujbele bisericii sunt deatnle 
pentrn însănătoşirea bolnavului;

( , Cetatea*)

EPITRO PIA  SEMINARULUI

NIFON MITROPOLITUL

Pu b l  i c n i i  e
In zioa de 16 ale curente!, neprezentăn- 

du-se concurenţi pentru arendarea moşiei 
K isjn a din judeţul Ilfov, Epitropia pu
blică din uofi zioa de 20 octombre viitor 
cănd dd. amatori se vor presanta la can
celaria Seminarului, strada Filaret, No, 2, 
do la orele 12—4 p. m. însoţiţi fiind şi 
de cuvenitele garanţii in numerar safi e- 
fecte publice, spre a concura la licitaţie, 
cunoscând totd’odatft că această moşie se 
arendează pe termen de 5 ani cn începere 
de la 23 aprilie viitor, iar condiţiunile se 
pot vedea in orioe zi de lncru la cance
larie.

1878, septembre 23. 81 0 —3)
No. 134

In zioa de 16 octombre viitor se va ţine 
licitaţie la cancelaria Epitropieî, strada

Filaretu, Nr. 2, pentru vinderea a ISO 
pănă la 140 chile grăfi din recolta anului 
curent şi 100— 115 ebile porumb din re. 
oolta annlnt trecut dnpă moşia Kiajna, 
jnd-ţul Ilfov. Aceste producte se predă 
cumpărătorilor pe loc de la magaziile mo
şiei, prin armare amatorii di a le cum
păra se vor preeenta in arătata zi de la 
orele 12— 4, spre a concnra la licitaţie, 
fiind însoţiţi şi de cuvenitele garanţii in 
nnmerar safi efecte publice.

1878, septembre 33, (801— 3)
No. 143.

In zioa de 16 Octombrie viitor se va 
ţine licitaţiă la cancelaria Epitropii Stra
da Filaret No. 2 pentru vânzarea a 187 
chile grăfi din recolta annlui curent dnpe 
moşia Băţcoven! din jad . Vlaşca şi 2 0 pănă 
(a 250 chile pornmb din recolta r.nnlnî 
trecut tot dela zisa moşie.

Aceste producte se află depuse in ma
gazii Ia Ginrgifi şi dar amatorii de a le 
cumpăra se vor prezenta in aretata zi de 
la orile 12— 4, spre a concnra la licitaţie 
fiind iosoţiţ! şi de cnvenitele garanţii in 
nnmerar safi efecte pnblice.

(1878, Septembre 26 (803 —  3.)

(No. 142).__________________________
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D. ComşA şi Engen Brote. -
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tercalate in text.
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ELEMENTE DE CALIGRAFIE
d l

H asiliu S t© fâu e?cu

R EV O U ŢIA  Şl REVOUŢIONARIÎ
de

D , P .  T eulesou.
VolumnI I-ifi trei lei noi-

ELEMENTE DE ARITHMETICA
pentru ural claselor liceale fi gimnaziale 

da
Dim itrle Petresco

profesore la Universitate

TBATRU NAŢIONAL 

7 o u i  5 O c t o m b r i e  i S 7 S  

Deschiderea stagiunel

FIICA LUI TINT0RET0
Dramă in 5 acte şi 6 tablouri.

ÂN0NCI0
Un june care a practicat mai mult timp 

programa claselor primare şi-a cnranlul in
ferior din licefi, şi lecţia ni de matematică 
— având cunoştinţă şi de reglementele mi
litare, doreşte d’a intra intr’nn internat 
safi intr’o familie cn condiţiunile cele mal 
moderate.

Tot d'odată anunţă pre dd. plirnţi ce 
afi copii in numitele clase şi ai căror copil 
nn s'a promovat in aer st an, că posedă 
cea mai ferioită metodă pentrn a face pe 
cel mal puţin silitori (activi) ia destul 
pentru a putea fi promovaţi cu deplin 
Saocee.

A se adresa la str. Filaret N. 11 — stra
da Craiovel. N. 44.
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SALA ATHENEULUl ROMÂN

C O U C E E T
DAT DE SURORILE

Sabina si «Tu lia; Sc* h in itzer
P R O G R A M M A

Ra«
Vieuxtemps
Gounod
Wiest
Meyerbeer
Sarasate

Cavatina pentru vidră, unisono ecsecutat d e .......................... Ambele Concertante
Concert in re mineur, partea l-ia şi 2-a pentru vid: ă, esecutat de Sabina Schmitzer 
Aria din op-ra Faust (Margaretta) pentru voce, esecutat de Julia Schmitzer
Potpourri naţiona1, pentru vidră, esecutat d e ................. ...  Sabina Schmitzer
Aria din opera Robert Diavolu, pentru voce, esecutat de . Julia Schmitzer 
Mare Fantasie nouă din opera Faust pentru vidră, esecutat de Sabina Schmitzer

(a Flechtenmacher C atte-am  iubit, B om u(i^pentrn voce) eaecatetede. . . . iu||a Schmitzer 
(h Marchesi La FoUeta, cântec pentru voce )

8. Beriot Final din concert In si mineur, entru viörä, unisono eaecutU de Ambele Concertante

Accompnguiame ntnl va fi ţinut din contplesenţă de d-nul

LEOPOLD WEINETER
Pianul din m agasinul D -'ui C ristian H arech , F abrica  B lâthner din L ipsea. 

P retu rile  lo cu rilo r: Stal I, 10 fr. Stal I I ,  5 fr. Galeria 1 fr.

Biletele ae pot găsi chiar de a s tă jl  la magasinul de note al D Iul GEBAUEB, şi în sera de
Concert la Casă.

INGINERUL-,CONSTRUCTOR
N. A. SOUTZO

Vechiul elev al acóiel Centrale din Paris,
care a fost 8 ani in servicinl Statului, lu
crând 1» studii ţi la esploataţinnea cililor 
ferate, inginer hotarnio diplomat, etabilin- 
dn-se acum in BncnreecI, Strada DréptS, 
No. 4, e gata a priimi orl-ce lucrări de 
inginerie, arhitectură, constrncţinnl esper- 
tise, c. 1. (79D— 9).

Am onóre a anuncia onor. Public, că am  
deschis acuma o

Magasie de tapete
M8 voiQ sili a putea oferi în tot-d’a-nna 
mare asortment de T A P E T E  fi fac cunoscut 
că chiar de acuma sunt forte bine asortat.

(7 9 3 — 3)

Cn totă stima

H. HON ICH
Strada Stirbey-Vodă No. 3.

I N S C I I N T I A R B
DEJA LA 2  OCTOMBRIE A ÎNCEPUT

în Calea Mogoşdiel, Hotol Garni Lazar No. 42 vis-à-vis de casele Török

MAREA LIQUIDATE OE MAI MULTE 1000 BUCĂŢI

MAGASINUL DE LINGERIE DINVIENi
Calea Mogoşdi, Palatul „D acia“ (a  doua prăvălie de ¡a colţul L ipscan ii.) I

DESFACERE TOTALĂ\
cu mare scădere de predu

iii caisa £ramadirei colii nari ale marfirili
Cele m al nuoî ei cele m al m oderne

>s
P B E C  T J

F u ste , Capóte şl Cosstunm rl de flanelă, Cam isóne, Ciorapi, Oile ti 
Brobód e, de lână şi de bnmbac, Plapăm I de flanelă, Cam isóne, Paú tala  
şi fa s te  de P iq u et de 6rn ă, H ăinuţe de copil, m antale de pióle de flan ij

LINGERIE PEN1RÜ BĂRBAŢI\ DAME Ş I  COPII
Alegerea cea mal bogată gi mare pentru tóte clasele Societăţii.

OLANDA, CHIFFON gi MADAFOLAM
in tóte lăţimile, in bucăţi întregi gi jumdtăţl, provenind din fabrícele cele mal ri 

mite de Boemia (Bumburg), Belgia, O. anda, Francia gi Englitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PROSÓPE, ŞI BATIST
de orl-oe calitate şi mărime, batiste francese de li no, batiste brodate gi de dn 

tele, batiste colorate etc. etc.

GDLlfiE SI HÍNCHETE PENTRU BABfilTI SI M E
de orl-ce fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichas de den' li 

CORSSETTE DE FRANCIA ŞI G e RMMANIA, R o BES DE C hAMBRESjÍ

DE

Lingerie de Yiena şi Paris pentru bărbaţi şi dame
mal mnlt de 1000 bnoăţi costume elegante de flan elă , Fegnoirs pentru dam e, nn asortim ent colosal de pichet de iarn ă ş i

Bucăţi de pântfă, articole de lină pentru iarnă, mare alegere de zestre

CARE IN INTERVAL DE 30 DILE PANA LA 2 NOEMBRIE
TREBUE TOTAL DKNFACCJTK;

MT cn jumătate din pretiul fabrioei
de la o mare firmă din străinătate din causa neasceptatei şi tristei crise comerciale.

A S O R T I M E N T U L  C O L O S A L  C O N S T Ă  D I N  U R  M a  T (3 R  E  L E  P Ă R Ţ I :
fon  bucăţi pănŞă cea mal escelentă de Bumbarg gi din Belgia, bu- 
JuU căţl mari de 05 coţi pentru 40 franci, 50 franci, 70 pftnă la 100 fr.r

/¡nn duzi ne cămăşi brodate pentru dame, camisdne de dame, pan- 
vuU ta’dne de 2 franci, 2.50 franci, 3 franci p&nă la 10 franci.
/¡nn duzine rochii brodate pentru dame, de shirting gi tlanelă, de 
vUU 2.50 franci, 4.50 franci p&nă la 12 franci.

I bucăţi Pegnoirs elegante, costume, halaturl, de 12 franci, 18 
I franci, 24 franci p&nă la 40 franci.

bucăţi pichet de iarnă, barchent, alb gi colorat, 35 ooţl la 11.50 
franci, 12.50 franci gi 18 franci.

PÂNZA pentru céroéfurl, 3 ooţl lat fără cusătură, prosópe cele
1/inn bucăţi cămăşi pentru bărbaţi, cămăşi de nópte, ciorapi fine S 1 MllDIl mal fine, Şervete, feţe de perne de damast, se desfac cu 
iUUU din Paris gi batiste englese. Í 8 franci 12, franci p&nă la 80 franci.

A C E S T A  D E S F A C E R E  
durézà numai 30 ţlile p&nă la Sf. Oimitrie şi trebue să fie desfăcute până atunci tóte depositóle cele mari.

Direcţiunea maret liquidaţimi de la Grand Magasin de la Paix
Calea Mogoşăeî, Hotel garni Lazar 42, vis-à-vis de casele TtfrUk- (805-24

ADEVERATE INJECTIUNI SI CAPSULE

R I C O
F A V R O T

Aceste Capsule posedă proprietăţile tonice a G udronului adăogate pe lăngă ac
ţiunea antiblenoragică de Copahu. Ele nu obosescu stomahul şi nu provócá nici 
diaree nici gretă ; constituoscu medicamentul prin escelentă in tratarea bólolor 
contagióse a ambelor secse, scurgeri vechi seu recente, catare a beşicei şi curze- 
rea fără voie aurinului.

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

tonice gi astringente, este m ijlocul infailibil de a consolida vindecarea şi de a 
evita intércerea.

ADEVERAT SIROP DEPURATIV
Fl I C O Fl

F  A  V  R  O T
Acest sirop este neăpart pentru a vin deca cu deseverşire maladiele pelei gi pen

tru a sfirgi de a curaţi sângele după un tratamentu anti-sifilitic. El feresce de tóte 
accidentele ce pot resulta din sifilis constituţională.

Publicul, trebue a lepăda, ca oontra facere periculôsà tóte medicamentele 
RICORD, care nu vorü purta sigliulù C. FA VROT.

DEPOSITO GENERAL.— F* Favrot, 102, strada R ichelieu , in  P aris ; In  
lassy, Racovits, K onia ; Bucuresci, Rissdorfer, Z um er, T h e i l ;  Galatz, Tatu- 

seschi, Marino K urtovich ; B raila, Petsalis, K aufm es; Crajova, F . P oh l ; 
Plojestl, Schulter ; Barlad, Brettner, şi in  tóte farm aciile .

REICHLICHES « E I N K O M M E N
wird Personen aller Stände, die der deu- 
schen und Landessprache m&chtig sind, ge
sichert. Schriftliche Anfragen sub 0. T. 549 

übernehmen Haasenstein & Vogler, Wien.

M A R E  S U C C E S .

V E L U U T I N E
este o

F ĂIN Ă D E  O R EZ
de o deosebită specialitate, fore fină, ne- 
sim ţibilă, preparată cu Bism ut, şi posedă 
calitatea cea fericită , a da feţei omului

FRESC1TATEA NATURALĂ

Institution Française et Italienne

a tinereţe!.

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

Deposit in Bneuresci la farmacia d-lnl 
F . W. Z ürner, şi la d-niî Appel A C-ie.

Dirigée par MESDAM ES M A Z Z A N T IN I
9, Place d’Azeglio, FLORENCE.

Ces Dames , ayant quitté la France leur patrie après la guerre de 
70— 71, ont fondé à Florence en 1873 une Institution Française et Ita 
lienne qui jouit de l’estime générale, et où les jeunes filles reçoivent 
une instruction aussi solide qne brillante. Les directrices étan t munie 
du diplôme supérieur et secondées par des professeurs distingués.

Dans cette Institution l’enseignement est divisé en 2 cours: cours 
élémentaire e t cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 classes 
et chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son aptitude 
l’élève peut changer de section 2 fois par an.

Le prix de la pension pour les internes est de 1200 frs. par an, y 
compris la musique, le dessin et la danse.

g f l f  Des renseignements on peut avoir à  l’imprimerie Thiel & Weiss, 
qui ont visité l’Institution personellement et où on peut voi le pros-
pectus détaillé

,mûrrhêlor, ineomniê̂  
lor; etc.

Deposit In Bucuriîocï la D-niï ove«s&, Rissdörfer, 
Br uns, Schmettau, DirabovicT, Zürner.

C. N. STEFANESCU SAVINY
ARCHITECT

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

SCOALE! DE BELLE ARTE DIN PARIS
Membru al SooietiţeT centrale de arohiteo|I din 

Parie gi Bruxelles, etc.
Anunţă că a deschis un atelier de arch itect ) 

sub direcţiunea sa.

D e m ie -C a po t s , L ong- S h a w l s , Ş a l u r i  d e  C a c h em ir  n eg r u .

Zestre complete de 8 0 0  fr. până la 5 0 0 0  Ij
O ri-ce comandă in ram urile lin g er ie ş i broderiei se prim esce ş i se tk 1 

esecuta prom pt in  atelieru l din Viena.

NOUL PRETIU-CURANT FICSAT
Faste de flanelă franee8â dif. col. a fr. 8, 9 , 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lână 1.50, 2 , 2 .50 , 3 .5 0  şi 4.01
Flanele de bnmbac 1.50, 3 .7 5 , 5, 7.
Flanele de lână 5, 6 , 8 , 12.
Brobóde de lână. fină franci 3 .5 0 , 5. 7 .50 , 9 .50 .
Plapumă de lână curată 18 până la 45 fr.
Hăinuţe de flanelă fină 6, 8 .50 , 10 şi 14 fr.
Capóte petnru dame, de flanelă a fr. 8 .50 , 14, 28, 38 .
Camisóne de piqoet de érnâ a fir. 4 .50 , 6 .50 , 8 .5 0 .
Pantaloni de piqnet de érnâ a f i r .  4. 6 , 8 .2 5 .
Foste de piqnet de érnâ a fr. 5, 7 .50 , 10.50.
Costnme pentrn dame, de flanelă franceeă a fr. 3 2 , 41 , 58 şi T jj
Mantale de plóie de lână fină a fr. 3 0 , 3 8 , 48 , 65.
Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fir. 5 , 6, şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, cn pept, gulere şi mánchete de Olandă (şi fi si 

gnlere) a fir. 7, 8 , 9 .50 . ________
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8 , 10 şi 15.
Cămăşi de Oxford Englesescl color, garantate a fr . 4, 6, 8 .50 .
Cămăşi pentru dame, deChiffoncn garnitnrl şi brodărie a fr. 4 , 5 ,  6, 7 .5ii 
Cămăşi pentru dame de Olandă semple şi cn broderie a fir. 5 .5 ]

7 .50 , 8 .5 0 , şi 10.60._______________________________________
Cămăşi pentrn dame de Olandă cn broderii séfl cn dantelă fină, NI

fr. 12, 15, 18, 23 .
Cămăşi de nópte dd dame séü de barbaţl a fir. 5, 7, 9, 11 şi 1,
Camisóne simple garnisite a fr. 3 .50 , 4 .50  şi 5.50*
Camisóne cn broderie a fir. 4 .5 0 , 6 .50 , 8, 9.
Camisóne cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9 .50 , 11 ,14  şi 1
Pantaloni pentrn dame, simple şi garnisiţi a fr. 3 , 4 , 4 .50 , şi
Pantaloni pentrn dame, brodaţi a fr. 4 .50 , 5 .50 , 7 .50  şi 9.

î-U
Pantalon! pentrn dame, de Olandă fină cn broderie séü déntele a i H 

7 .50 , 8 .5 0 , 10 .50 , şi 12.
Faste de Costume ca plise a fr. 4 .5 0 , 5 .50 , 6 .50  şi 8.50.
Faste Costume ca broderie de Percal şi de Melino a fr. 7 . 5 0 , 9 , 1 1 .50,  Il I
Foste ca şlep cu plise, cn broderie şi cadenţele a fr. 8 . 5 0 , 1 1 , 1 5 , 1 8 ,  2f fi
Corsete de dame a fr. 5 .5 0 , 11 şi 14.
6 Gnlere bărbătesc! calitate bonă In 4 iţe a fr. 3 şi 4. 
6 Mánchete calitatea I-a a fr. 5 .50 , 7 .50  şi 7 .50.

- f i ,

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 8.50.
6 Batiste de linó adevărată cn tivul lat a fr- 7.50, 9 .50  şi 14I
6 Batiste de linó cn litere brodate fin a fr. 15, 18 şi 22.
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4.
5 Batiste colorate tivite, calităte solidă a fr. 3 , 4 şi 5 .50 .
6 Batiste de Olandă, tivite şi cn margin colorate a fr. 5, 7 şi 9.
Feţe de mese de Olandă albe de 6 pnrsóne a fr. 5 .5 0 , 7 şi 8 .50
Feţe de mese de Olandă albe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26 , 34.
Feţe de mese de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36 , 48, 56. 
Feţe de mese de Olanda damast 24 persóne a fr. 33 , 54 , 69, 75!
6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 5 , 6, 7 şi 8.50.
6 Şervete de Olandă damast a fr. 7.50,  9, 11 şi 15.
6 Şervete de ciaiü a fr. 2 .50 , 4. şi 5 .50 .
6 Prosópe de aţă corată a fr. 5 .50 , 7, 8 .50  şi 10,50.
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5 .5 0 , 7 .50  şi 12._____________
1 B ncată de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24. ______
1 Bncată de Olandă Bumbnrg 62 coţi a fr. 48 , 56, 68, 78, 90\ 
1 Bucată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.
1 Bucată de Olandă de Bnmbmrg 3 coţi de lat, 21 coţi de lângă 

a fr. 35 , 48 şi 63.________________ ______________________J j i
1 Bucată de Chiffon franţnsesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
1 Bncată de percail franţnsnsc de 45 coţi a fr. 23, 28, 34 şi 42.¡H 
1 Bncată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33. f i

Mal multa da 1000 ooţl resturi da pânză, Chitan. Oxford al Pichet In supine da 5, 6, 8, 10 gl II
ooţl, ta vinde mai alea firte eftln, Iniă numai până când ta va aftrgl dapotituljaeazlora.

Magasfnnl de lingerie din Yiena
Calea Mogogóieí, Palatal »D acia*, (a doua prăvălia de Ia colţul Lipacanial. j|i

Tipografia, Thiel & Weias Palatul „Dacia".


