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B i u r o u l  R e d a c ţ i e i  ş i  A d m i n i s t r a ţ i e i :  P a l a t u l  « D a c i a , .

A  K T X J J S ra X  T.JJR T  i
Se priiin«“»c in itriinatate : La D-nil liante«• 
Mein <t Vogler ln Vienna, VValfieehga*«" lov, 
A OppeUk ln Vienna, 8tubenba«tei 2; Rudolj 
Motte in Vienna, SeileratAtte 2: Philipp 
Löb in Vienna, Eicheiibncbgu*%e 11 : /,. hang 
A Comp, ln Peţta, Havat-ha/fUe <f Comp. 
ln Parii, O. Adam 2, C irrefuur de la Croix- 
Rouge 2, Pari*; OrainA Comp. Rue Dronot 2 Pt- 
riv, Bug.Mieoud, 139—140, Pleet Street London

Scrinuri nefrancate bu H  primesc.

Articolele nepublicate «e vor arde.

Un număr In Districte 15 bani.

Ide Bnearescl, 5 octombrie. 
I i l e . I04>|i 104 
(aeniale . . . .  99l |a 993/»
fcciar rural . . 92 91ab

urban . . 85 SA'jj
Imoipal al Capit 95 —
(¡si l . . . . . .  180 —

................210 —
iiaia . . . . .  80 —
nicipal cu premii 24*|o —
Imftnt.................. — —

vi l  uni...................  99 76 —
V ......................  2515 —

123 —

Cursul de Viena, 16 eeptembre 
Renta ungarii in aur . . . .  82 60 
Bonuri de tesaur ung , I emis. 110 75 

.  » ,  II ,  78 50
împrumutul auetr, In hârtie . 60 60 

» ■ » argint. 62 116
Renta austriaca In aur . . .  70 95
Loee din 1866............................. 170 75
Acţiunile b&noel naţionale . 784 —

» ,  auetr. de credit . 219 55
a ,  ungare ,  205 75

A rgint..........................................100 —
D u catu l.................................... 5 6 2
Napoleonul................................. 9 46‘|*
100 m&rol germane................. 58 50

Cursul de Berlin, 16 oetombre 
Acţiunile CAilor ferate române. 80 87>fj 
Obligaţiunile române 6°/o . . 8o 50 
Priorităţile O. fer. rom. 8»/« 84 50 
împrumutul Oppenheim . . 100 75
Napoleonul.................................. 16 23
Viena, termen lung . . . . .  — — 
Paris ,  scurt . . . .  80 95

Calendarul file i 
Vineri, 6 oetombre.
Patronal silei : A post. Toms. 
BdiOritul soarelui : 6 ore 18 min. 
Apusul soarelui : 6 ore 12 min. 
Pasele lunel : prim cuart.

Buouretel 
Ploescl . 
Brăila . 
Tecuci Q . 
Roman •

uenrescl Suceava 
. . . 8.15 n 10.— 
. . . 9.60 n 12.00 

. . 1.53 n 5.46 

. . 4.88Jn 

. . 9.06 '

P L E C A  T . E A
Snoeavn—uncnrescl 

Suceava . . . . 6.11 d 6.46 d 
Roman . . . . .  8.45 4 12.30 d
T ecuci...............12.30 n 6.10 4
BrAila................3.08 n 8.10 n 8.68
Ploescl...................7.12 d 2.46
Bucurescl sosire 8.3o 9 4.30

Verolorova—Buenresol
Veroiorova.............. 11.26 d 6.—

10.13 4 3.— 4 Craiova....................8.— o 6.80
S la tin a ................... 12.31 4 6.30 n Slatina........................4.45 d 9.30 <
Craiova . . . .  • . . 2.20 9 3.15 4 Piteşti . . . . . . . . .  7.03 d 1418 (
Vârdorova, sosire . . 6.— n 6. - n Buouresol, sosire . . . .  9.20 9 5.20 (

7.15 
U.iO 
4.45 
9.66 n8uoeava,sosire . .12.08 $

Bucnresc—Verolorova 
Bucurescl . . . . . .  7.40 d 10,40 d
P i t e ş t i ........................ 10.13 4 3.— 4

T 'R - B l S T T J I tX I a O m
Bocnresel—Glnrgln 

Bucurescl. . . . . . . .  9.16 d 6415 n
Giurgiu, sosire . . . . .  11.35 4 8.27 n

Giurgiu—Bucureec!
I Giurgiu...................... .... . 7.26 d 4.55 4
1 Bucurescl, sosire.. > . . 9.48 9 7-174

Galaţi—Barbeţi
G alaţi.................. 1.20 n 8 25 d 7.1

| Barboţl, sosire . . 1.65 n 9.— 4
Barbeţi—Galaţi

j  Barboţl . . . . .  2.55 n 6.25 n 7. n 
| Galaţi, sosire . . . 3.30 n 7— 8.n. 25n

30 n 
06 n

Dl F E Ş I  T E L E G R A F I C E
Ş l  L B . T I M P U L U I *

(Agenţia Havat)
(16 oetombre, 4 ore seara)

Raguza, 16 Oetombre. 
EntjiÎ aQ consimţit a da Mnntene- 
| ţinu tal Onniei ţi Serbiei ţinutul

Cherbourg, 16 oetombre. 
iţta cnirasată ruseasca «Prinţul Po 

E; ancoraţi in portul d'aicl, pleacă 
linaţio la Pireu.

Viena, 16 oetombre.
rae freie Presse, ţi «Fremdenblatt, 

el răspunsul guvernului austriac 
¡rAmaţiile prezentate de cătră Cara- 
dwirpeţa va fi in cnrănd inmănat PorţiL 
$¡»0$  ci acest răspuns nu va conţine 
b'«nîH|3rl in potriva TnrcieT; insă că va 
kştenot ia termeni preciţl ţi catego-

wratol a însărcinat ier! pe d. de Pre- 
pbrmeze un cabinet.

(16 oetombre, 8 ore seara) 
lai. —  Pacificarea ţinntnlnl Kraj- 
L ţio sp e  sfârşită, de oare ce e’a in - 

^isistenţa insurgenţilor din parte a

ţuia KJadns a fost împresurată de 
Sie austriaco.

aperi că tâlhăriile din acele ţinntnri 
fi ag desSvărţire sterpite in cnrănd.

f!7 Octomvrie 9 ore dimineaţa)
Psris 16 oetombre.

Im Franţei a ridicat baţnl scontului 
la sută ţi băţul dobănzil pentru a- 

¡8 la patru la sută.
Londra, 16 oetombre. j 

¡met, zice e’a aflat că răspunsul con- 
Andrassy cătră Poartă s’a telegrafiat 

Instantinopol.
Viena, 16 oetombre.

fanar Abendpost, publică răspunsul 
ini Andrasay, cu data de 14 octom- 
1 depeşa cel adresase Poarta la 8 
şeleiaşî luni.
acest răspuns ministrnl austriac res- 
cu indignare învinovăţirile de cra

care se pretinde că le-ar fi săvărşit 
îţBjle de ocupaţie ţi demonstrează coni- 

lui Safiz-paţa cu instigatorii deaor- 
|f cari aii avut loc in Bosnia. El a- 

că ocuparea s’e săvârşit potrivit 
P«luî mandatului ce Europa incredin- 
|  Austriei prin hotăririle Congresului.

Roma, 16 oetombre,
un discure ce l-a rostit la Pavia,

*iţiroIi, vorbind despre politica străină, 
itat că vremea a adus îndreptare mul- 
;reţell. Opinia pnblică in Italia tr  - 
la aprobeze purtarea plenipotenţiari- 

/ italieni trimiţi Ia Congresul .din Berlin 
/'U , roărginindn-se Jcn J scrupulositate in 

iffl lor de conciliare, »’afi silit aă apere 
nesnra putinţi! ţi mal alea pentru Ro
ia ţi Grecia, principiele cari annt te

lurile chir ale esistenţel naţionale in I- 
U k : ei afi sprijinit asemenea cn tărie 

v?%zele privitoare la egalitatea cnlte- 
j iar căt despre ocupaţia austriacă, deşi 

s’ati împotrivit prin nn vot nnanim, 
aii formulat niţte cereri, cari aă a- 

I de scop să statornicească mal bine 
keterul ocupării. 
ţQniştrul italian a sfârşit cuvântarea, 
pnănd că Italia voeţta a urma in de- 

. iârţită prietenie cn toate puterile, ţi a 
ţi ne o politică in afară depărtată de 

Ice veleitate îndrăzneaţă.

BUCUREŞTI
J o u l ,  5  (1 7 ) o e to m b r e

Pe arborul t&cerii creşte fructul 
el, pacea —  zice un frumos proverb 
arab, care se aplică intru c&tva la 
atitudinea modestă, de astăzi a pre
sei române.

Iutr’adevâr pare că s’ar fi dat un 
mot (fordre ziarelor liberale şi afiia- 
ţilor de-a păzi nn silenţiu tăcut safi 
o tăcere solenţioasă, după cum ar 
7.ice d. Pantazi Ghica, asupra acti
vităţii acestei sesiuni estraordinare, 
in care s’a pus la cale cestiunile 
cele mal grave pentru viitorul Ro
mâniei.

Această tăcere se manifestă prin 
deosebitul interes etnologic, ce ’1 a- 
ratâ ziaristica pentru regiuni depăr
tate, unele pentru Bosnia şi Erţe- 
govina, altele pentru Afganistan şi 
pentru indrăsneţul Şir-Ali, incât ur- 
măndu-se acest metod de-a discuta 
cestiunile, vom ajunge mal departe, 
până ce concertul penelor oficioase 
va ajunge la o simfonie asnprâ des
coperirilor din Africa centrală; iar 
triburile negrilor vor avea onoarea 
de a intuneca prin importanţa lor 
pierderea unei bucăţi din pământul 
patriei.

Astfel pe când Turcii împresura fi 
Bizanţul, in lâuntru se discutaţi şi 
se certafi asupra unor subtibilitâţl 
teologice, iar azi când slavismul lo
veşte cu talazurile sale de iuvaziune 
corabia statului român, pasagerii a- 
cestel corăbii fără busolă şi fără an
coră, corupta generaţie de astăzi în
cepe a avea un semnificativ interes 
pentru cestiunl de pură etnologie. 
In zadar s’afi ridicat glasuri spre a 
arăta, că iutr’altă direcţie ar fi tre
buit să pornească corabia, că vâs
laşii aă apucat pe unde talazurile 
sunt mal mari şi stâncile mal primej
dioase; societatea din corabie, superfi
cială şi plină de zăd&rnioil, nn ince- 
tează saă de a se certa pentru cea mal 
bună formă a organizaţiei omeneşti, 
pe cănd nu are nici pe cea mal rea, 
saă tace, atârnându-se de câte o cru
ciuliţă rusească.

Deci Basarabia s’a dus de unde 
nn se va mal intoarce in sânul ne
grei străinătăţi. In zadar moldova- 
nul va mal privi in zile senine din 
vârful Ceahlăului in zarea depărtată 
Ismailul, Cahulul, Bol griului şi ţârmil 
mării Negre—in zadar va vedea de
parte ca margine a orizontalul seâ 
Cetatea-Albă şi Chilia; ceea ce va 
vedea din pnnctul, din care Alexan
dru Voevod cel Bun va fi rotit ochii 
pentru a’şl mfisura ţara cu agerimea 
lo r ; ceea ce va vedea va fi pământ 
instrâinat In zadar âşl va aduce a- 
minte omul cunoscător de cele tre
cute, cum că tari ori slabi, in tre

cut nu s’a găsit unul dintre noi, 
care să consfinţească pierderea pă
mântului sfânt al patriei, astăzi va 
găsi sute de oameni, aleşi in sfa
tul ţărir, cari aă căutat zile intregl 
formula, ca să scape de acel pă
mânt, căutând a masca cu fraze pa 
triotice lipsa lor de statornicie şi de 
bărbăţie, lipsa lor de adevărat şi 
energic patriotism.

Iar poporul ? Poporul tace, petrece 
cu jucării, cu părăzl, cu intrări trium 
fale; poporul, care şi a vărsat sân
gele şi aurul pentru a ţine pe u- 
mere o politică nesocotită şi crimi
nală, va găsi in fraze jurnalistice, 
in landele linguşitorilor săi, in pan- 
glicâriile demagogiei făţişe şi a ce
lei mascate o despăgubire meritată 
pentru pierderi reale şi ireparabile.

Aceeaşi oameni, cari vorbesc tot- 
dauna de dănsnl, se numesc repre- 
prezentanţil lui p a r  excellence şi gă
sesc neapărată consultarea lui, dacă 
un profesor ignorant a fost dat a- 
farâ saă un cetăţean beţiv a mân
ca bătaie la alegeri, aceeaşi oameni 
găsesc cu totul de prisos de-a’l con
sulta, când e in joc soarta lui iu- 
treagă. Pentru România cestiunea 
că d-nil Vizanti saă Daniileanu âşl 
perd posturile, saă că un guvern a 
avut candidaturi oficiale, sunt lu
cruri de zece ori mal importante de 
cât pierderea a trei ţinuturi şi a- 
nexarea unei ţâ r i, a cărei cultură 
va costa minimum două sute de mi
lioane.

Şi care e motivul, că nu se con
sulta ţara tocmai când e mal mare 
trebuinţă de aceasta?

Pentru că sunt Ruşii iu ţară —  
respunde d. Holbau, viitorul prefect 
din Dobrogea cu 1500 de franci pe 
lună.

Pentrucâ sunt Ruşii in ţară. Dar 
oare Senatul n’a fost dizolvat asu
pra intrării Ruşilor, iar actualul Se
nat u’a fost ales pe când talazurile 
invaziei acoperise. Moldova? Oare 
nu tocmai corpul ace la , care ar fi 
putut resista, care ar fi putut îm
piedeca acţiunea fatală a unul gu
vern vitreg, a fost disolvat spre a 
se convoca altul intr’uu termen mal 
scurt, de cum prevede legea şi sub 
imediata impresie a invaziei?

Fost-s cineva care să spne popo
rului tu cc stare vor ajunge fraţii 
lui din Basarabia cedată, pentru a’I 
trezi instinctul de conservare şi 
bărbăţie ?

Rusia a intervenit cu generozi
tate In neliniştele agrăril din Bul
garia şi Erţegovina, căci substra
tul material al neorinduelilor din 
Turcia, a fost, ca totdeuna, o ces- 
tiune economică. Dar oare ştie d. 
Holbau, prefectul de Tulcea ce e In 
Rusia?

Nu e acolo poporul supt şi isto 
vit de to t felul de dări nedrepte 
nu a devenit ţârannl rusesc chiar 
o adevărată raia? Nu e abritrariul 
agenţilor guvernului mal mare de 
cât a celor turceşti, nu lipsesc toate 
garanţiile siguranţei şi libertăţii per 
souale ?

Relele Turciei moscovite, sub care 
Încape Basarabia, sunt cu mult mal 
mari de cât ale Turciei balcanice 
Neliniştele din Bosnia, Erţegovina 
şi Bulgaria sunt pe zece părţi in 
treente de cele din ţinuturile Cirigin 
din gubernia Voroneş, Cernigov şi 
altele din Rusia. E destul, ca ţăranul 
să fie acolo nemulţâmit cu soarta 
lui, pentru ca guvernul rusesc să 
prefacă ţara intr’un pustiă. In mo 
mentul, In care Ruşii afi plecat spre 
a elibera Orientul, limba polonă se 
alunga din oficiile Poloniei; tipări
rea de cărţi in limba ruteanâ era 
oprită; era oprit chiar de-a cita In 
note la scrieri istorice textul nnor 
documente vechi, scrise In limbă 
malorosianâ; era oprit cu asprime 
de-a cânta In concerte a m  malo- 
rosiane.

Sub forma monarcbiel absolute 
domneşte cel mal mare abitrarifi 
administrativ; se rusifică cn sila 
tot ce nn e m oscovit; bisesica 
ade venit o poliţie a conştiinţei care în
tinde intem m ţ! mii de oameni de altă 
religie; pentru o vorbă liberă safi un 
şir liber, tribunalele dictează pe
depse neomenoase, condamnă la 
munca silnică in minele de plumb 
fete in vârstă aproape copilărească 
şi bâetanl de pe băncile şcolii pen
tru nimicuri, pentru credinţe, cari 
afi trebuit să se nască ca idealuri 
nerealisabile iu intunericul acelor 
internate, in care semicultura şi 
pospâiala e nn mijloc pentru o mal 
adâncă barbarie de căt aceea a li
nul popor primitiv.

Si acestea nu le spunem noi; le 
spune un rus chiar, un profesor de 
universitate, d. Dragomanov, care 
a fost destituit din catedra sa de 
la Chiev, pentru că a încercat a 
scrie asupra limbii malorosiane.

Şi dâca o asemenea soartă aşteap
tă pe Slavi chiar in împărăţia Mos
cului, ce soarta va aştepta oare pe 
bieţii români din Basarabia!

Cu toate că o străinătate neagră 
şi nendnrâtoare, barbară şi robită 
şl-a intins ghiarele asupra unei 
părţi din ţara noastră — camerele 
actnale afi autorizat, neautorizate 
ele ânşile, cedarea provinciei, fără 
a crede de cuviinţă de a consulta 
poporul. La ce trebue să ştie po
porul sub ce soifi de stăpâDl va a- 
j unge o parte a Iul, sub oe stăpâni j 
e a meni nţat de a cădea intreg ?

Câte-va numiri schimbate ale u-

1 iţei or Bucureştilor, câteva cântece 
ale muzicei militare, o reprezentaţie 
gratis la teatru şi căpătuirea pa
trioţilor in Dobrogea ii vor laa o- 
chil. Apoi mal e cestiunm  Afganis
tanului şi a Africel centrale, care 
ne interesează pe toţi intr’un grad 
cu mult mal mare, alcazarul Iouescu, 
unde vor veni celebrităţi, care să 
netezească neplăcutele încreţituri ale 
frunţilor sibarite şi să readucă risul 
pe buzele stâlpilor de cafenele, care 
pnn la cale ţara şi soarta naţiei.

D IN  A F A R Ă

O depeşe a agenţiei Havas ne 
vesteşte că împăratul Austro-Ungar 
a chemat pe d. de Pretis şi l-a În
sărcinat cn formarea anul nofi ca
binet, Se speră, prin urmare, In 
cercurile Înalte din Viena, că criza 
ministerială se va Bfârşi Iu cele diu 
urmă.

Aceeaşi agenţie ne dă ştirea, că 
un ziar vienez publică răspunsul 
contelui Andrassy la depeşa ce Poarta 
i-a adresat cu data de 8 oetombre.

Ministrul austriac, lu răspunsul 
pe care’l trimete Porţii, protestează 
cu energie lu potriva Învinovăţiri
lor ce se adne oştirilor anstriace, 
cum că ar fi săvârşit cruzimi lu 
Bosnia; el respinge cu indignare 
aceste invinovăţirl, şi arată că aci 
este o conivenţă Intre Safiz-paşa şi 
aţlţâtoril turburărilor diu Bosnia. 
Răspunsul ministrului austriac susţine 
că ocuparea ţinuturilor de cătră oşti
rile austriaco s’a săvârşit după spiri
tul, ce reiese din mandatul dat Au
striei de Europa prin liotărîrile luate 
iu congresul dela Berlin.

După ştirile ce le primeşte .Tim es*, 
guvernul rusesc o informat oficial pe 
puteri despre ordinul, ce a dat oşti
rilor sale să nu se retragă mal de
parte in direcţia Andrianopoluluf; 
le-a comunicat asemenea cuvintele 
cari afi silit pe Rusia să ia această 
măsură. Cotmmicnţiunea guvernului 
rusesc zice, că resultâ din raportu
rile comandantului suprem, genera
lul Totleben, că in ţinuturile de
şertate de oştirile ruseşti, şi mal 
ales la Silivri, s’afi întâmplat grave 
tnrburărl, şi că populaţia creştină, 
vâzăndu-se aproape să cază in mă- 
nile acelora ce-afi săvârşit atâtea 
grozave cruzimi, emigrează cu gră
madă şi merge pe urmele arma
tei ruseşti, rugând-o să nu o pără
sească unei asemenea soarte; prin 
armarea acestor raporturi deci, am
basadorul rus din Constantinopol a 
fost insărcinat să facă reprezentări 
energice Porţii, spre a o îndemna 
să i i  măsuri grabnice pentru a pu-



T I M P U L

ne capăt unei asemenea st&ri de lu 
cruri. In acelaşi timp, comandantul 
suprem al oştirilor a primit ordin 
să oprească mişcarea de retragere 
a oştirii.

împărtăşind puterilor aceste fapte 
guvernul rusesc le Invită să se a* 
socieze cu dânsul şi să facă şi ele 
reprezentări la Constantinopol, 
exprimă Încrederea că şi ele vor 
vedea căt e de important ca stipula
ţiile tractatului de la Berlin să 
fie executate, şi să se dea acestui 
tractat tot respectul ce se cuvine 
unul asemenea act solemn.

Raporturile comandantului suprem 
rus emanează, este adevărat, de la 
o parte interesată în cauză, şi chiar 
dacă acele turburărl s’ar fi ivit, ar fi 
uşor, ca de obiceiâ in asemenea ca
zuri, să se atribue unul alt motiv 
oprirea de retragere a oştirilor. Şi 
de sigur alt motiv nu poate fi de- 
căt nevoia guvernului rusesc de a 
ameninţa pe turci şi a'I face să nu 
se mal tocmească asupra stipula
ţiilor tractatului de pace ruso-tur
cesc.

S E N A T U L

(Urmare)

pi

In partea de meazăzi a Turciei 
europene orizontul se intunecă me 
refl: ieri o depeşe ne spunea că mi 
ntsterul grecesc a cerut de la ca 
mere un credit de 36,000,000 franci, 
pentru a putea ridica armata gre 
ceaşcă, la un număr mal mare de 
oameni, avănd de scop să esercite 
presiune asupra Turciei, şi s’o facă 
a’I ceda de nevoie pământurile de 
spre care pomeneşte tractatul de la 
Berlin.

In cercurile turceşti, ca şi in cele 
greceşti, necontenit se lăţeşte con
vingerea că fără răsboiă nu se mal 
poate. Poarta este hotărită să nu 
facă Greciei nici o concesie, afară 
decăt numai sub o presiune puter
nică din afară, şi turcii sunt con
vinşi că nici o putere din afară nu 
va face această presiune.

In consiliul de miniştri turci sunt 
doă curente; unii susţin că, din 
consideraţii diplomatice, Turcia tre- 
bue neapărat să se ţie in strictă 
defensivă; alţii pretind că, pentru 
cuvinte militare, o politică defen
sivă e peste putinţă. Gazi-Osman, 
care in acest moment are mare in- 
riurire la palatul Sultanului, este şi 
el de această din urmă părere.

D. L Strat. D-lor Senatori, daca ia a 
cuvăntul în cesţiunea de faţă, vă rog 
credeţi că nn o fac niol cn intenţinne 
a crea dificultăţi guvernului, fi încă, mal 
puţin inspirat de vr'un interes de partid 
pentrn a adnoe vr’un elemont de discor 
die în opera de conciliaţinne, care a dat 
naştere acelei moţinnl a majorităţel, 
care o discutăm astăzi. Eă d-lor, vă de 
clar mal dinainte că nn voi vota acea 
moţiune, şi ştia căt de puţin efect vor 
avea cuvintele mele în Senat: însă, dacă 
iad cuvăntul, este că sunt convins că ces 
tiunea este at&t de gravă în căt avem fi 
care datoria, orl-cărul partid, ori cărn 
grup politic, am aparţine, să elucidăm pe 
căt se poate situaţia, să punem cum 
zice, punetxU pe /, să vedem partea de răs 
pundere care ne incumbă fiecărui, să §t 
şi ţara care ne ascultă, ce vrea guvernul 
să priceapă, ce vrea majoritatea, să înţe 
leagă şi ce vor şi ceilalţi căţiva isolaţ 
cari suntem aici în Senat, şi formănd opi 
niunea minorităţel. Nu cred de prisos 
se face căt se poate mal mnltă lumină 
şi a se şti esact ce vrea fiecare, şi ce parte 
de responsabilitate îi incumbă.

D-lor, eu cred că tractatei de Berlin 
de care este vorba, are doă momente care 
trebue bine distinse unnl de altnl; este 
mementn primirel acelui tractat in prin 
cipid, şi momentul esecutărei sale.

Acum, d-lor, în privinţa primire! acelni 
tractat, văd după actele diplomatice, 
aceasta s’a şi îndeplinit de către gnvern 
Şi ed, d-lor, am citit ca d-voastră, toate 
actele diplomatice care s’ad presentat de 
guvern, şi pe căt mintea mea mă iartă 
de a pricepe un Incru, văd că din actele 
diplomatice resnltă într’nn mod categoric 
că guvernul a şi declarat puterilor sub 
scriitoare tractatului de Berlin că pri 
meşte acest tractat, şi că îl va esecuta.

D-lor, în privinţa acceptărel unul act 
care ni se presintă de către nna sad mai 
multe puteri, vă rog să ve aduceţi aminte 
că este o mare deosebire între principiul 
dreptului internaţional. Dacă d-lor, vor
bind în tbesă generală după dreptul co
mun, cineva nu este ţinut a esecuta o 
obligaţiune cănd această obligaţiune nn 
este făcută după lege, şi după procedura 
indicată în legea care regulează materia, 
apoi d-lor, nn este tot astfel în dreptul 
internaţional. Dacă în întru ţărei un ce- 
tăţian nu este ţinut să se snpună de căt 
dispoziţinnilor legale şi numai atunci cănd 
aceste dispoziţiunl se esecută în modul 
prescris de lege, nu este tot aşa în drep
tul internaţional. In dreptul internaţional 
guvernul represintă ţara vis-a-vis de pn- 
terile străine. Declaraţiunile guvernului 
sunt obligatorii. Puterile străine nu ad 
trebuinţe a se preocupa nici de cum de 
modul confecţinnel legilor noastre, nioi 
de marginile competenţei guvernului.

Vis-a-vis de străini^ministrnl de esterne 
represintă ţara şi nnmai ceeace zice gu
vernul prin organnl săd este va1 abil şi 
obligătorid. Se inţelege că pe urmă gu
vernai e dator să ’şl dea seamă către acei

FOILETONUL „TIM PULUI“

T E A T R U L  R O M A N E S C
Deschiderea stagiunii 1878—79.

Dumineca trecută, 1 octombre, 
Asociaţia dramatică şl-a deschis 
stagiunea, cu repreziataţia „Fiica 
lui Tintoretto*, melodramă in B 
acte.

Ga toate melodramele „de bou
levard*, după cum se zice in ter
meni de teatru, şi „Fiica lui Tin
toretto* este un spectacol intere
sant, in care o intrigă incălcită şi 
presărată cu situaţii enigmatice , 
ţine loc de tot: patimi umflate câ
te vrei, dar la caractere să nu te 
aştepţi, minuni inchipuite destule, 
dar adevăr lumesc de loc. Eroii se 
nasc, trăiesc şi mor, umblă, se 
mişcă, intră şi ies, totdeuna cx-ma- 
china, fără altă noimă de căt spre 
a sluji incălciril melodramatice. Un 
intrigant, cel puţ:n un om mărşav 
şi spurcat, (după fapte numai, că 
aminterl, după vorbele lui naive se 
vede a fi băiat bun) incurcă şi tur
bură fericirea şi liniştea a o sumă 
de alte persoane cinstite, ori din am
biţie, ori din dragoste, ori din „sfân
ta foame* a banilor, ori din cine 
ştie ce altă netrebnică pornire, saâ 
şi mal bine din toate deodată, ca 
să fie melodrama şi mal grozavă.

Ba ăncă, mulţi intriganţi de melo
dramă, daca i-al intreba la o adică, 
nici el n’ar şti să spue pentru ce 
fac atâtea mişelil şi supără pe oa
menii de treabă buni nevinovaţi; 
dar ăl supără pentru că ’I supără; 
aminterl ce fel de melodramă ar fi 
aceea fără un „infam intrigant* ? —  
Intrigantul umblă ce umblă, patru 
acte d’a rândul, dar in sfârşit, in 
actul al cincilea, i se infundă şi lui; 
ori că ’1 ia şi ’1 duo la poliţie; ori 
că victimele lui chiar ăl răpun; ori 
că se ucide el insuşl de mustrarea 
cugetului; ori, dacă nu i se intămplă 
una din astea, apoi trebue neapărat 
să ’I cază apoplexie saâ tavanul in 
cap, pentru satisfacţia inaltel nobi- 
liml şi onor. public.

Acesta e calapodul literar, pe care 
e turnată şi „Fiica lui Tintoretto*, 
şi in adevăr, in această molodramă, 
mişelul Arezzo, după ce a făcut a- 
tătea ticăloşii, moare la sfărşit trăs
nit de o incurcâtură galopantă de 
intestine, şi astfel se descurcă toată 
comedia.

Ast-fel dar, pentru deschiderea 
stagiunii unul mare teatru naţional, 
noă ni se pare că alegerea unei bu
căţi de soiul cam rococb al melo
dramelor „de bulevard*, nu este 
tocmai nemeritâ.

Traducţ’a melodram« I „Fiica lui

ce aii drept să’l controleze dacă a lucrat 
bine safi răii, insă nn e mal puţin adevă
rat că această respnndere este o chestiu
ne cu totul interioară care nu priveşte 
intru nimic pe guvernele străine către 
care ne-am obligat. Prin urmare pentru 
ce ni se cere noă astăzi se repetăm acea 
declaraţiune a guvernului că primim trac
tatul de Berlin ? Vă declar ăncă odată in 
conştiiţă că nu pnn nici nn spirit de par
tid, in cuvintele mele, dar aş vrea se mă 
luminaţi, se ştiil oare poate fi efectul prac
tic al declaraţiune! care o facem in sen
sul acesta? Oare schimbă in ceva un fapt 
indeplinit? Faptul indeplinit, este că trac
tatul de Berlin Va primit de guvern şi 
s’a primit fără condiţiuni şi fără nici o 
reservă. EI bine, orice disenţiune am face 
in privinţa acestei cestiuni nu ar schimba 
nimica din ceeace este odată făcut. Este 
in adevăr ceva care să mai poate ăncă 
discuta. Se poate susţine că guvernul a 
lucrat poate in un mod cam pripit dănd 
un respuns atăt de categoric in privinţa 
acestui tratat de Berlin înainte d’a fi con
vocat Corpurile legiuitoare şi d’a fi între
bat pe aoeste corpuri ce cugetă şi ele de
spre acect tratat de Berlin? Se poate sus
ţine d-lor, că in maniera aceasta de a pro
ceda nu găsim un respect esagerat pentru 
formele constituţionale şi că aceea ce s’a 
făcut nu e tocmai corect din punctul de 
vedere parlamentar, dar cestiunea aceasta 
este o afacere cu totul interioară a noastră 
este o treabă care trebue să o regulăm 
noi cu guvernul, cănd ne va veni la so
coteală.

Prin urmare d-lor, de ce guvernul ar 
avea trebuinţă de o nouă declaraţiune de 
primire din partea noastră ? Ori aceasta 
nu ar semăna ca un fel de bil de indem
nitate care ’1 am da intr’nn mod pieziş ?

Apoi d-lor, chiar guvernul ar trebui să 
nu primească moţiunea ce se propune; căci 
nu e in interesul săâ.

Apoi d-lor, un gavern ca acasta de as
tăzi n’are trebuinţă de asemenea măsuri 
piezişe; guvernul acesta d-lor, a dat probe 
de un curaj politic imens; căci d-lor, nu 
cred efi că s’ar fi găsit in ţara aceasta verl- 
un om sau veri-un gavern care să cuteze 

face ceeace a făcut guvernul actual pe 
respunderea sa, fără concursul şi consim- 
ţimăntul Camerelor. Prin urmare d-lor, 
un guvern care a făcut toate acestea, tre
bue Bă ’şî cunoască forţa sa in ţară, fa
voarea opiniunei publice de care se bu
cură, şi el trebue să fie pe deplin convins 
că la viitoarea Constituantă va fi absolvit 
de toate păcatele sale mari şi mici, şi prin 
urmare şi de acela că a primit tratatul 
de la Berlin, fără Camere. Prin urmare, 
guvernul ştie că va avea şi vot de încre
dere, şi bil de indemnitate şi tot ce va 
pofti inima sa, căci va veni cu esplioa- 
ţiuni şi revelaţiuni cari vor satisface pe 
toţi partisanii săi, şi va fi absolvit in a- 
plause generale.

D-lor, spuind acestea, eă nu vin cu 
veri-o găndire ascunsă ca să reserv poate 
viitorului deschisă o cestiune din care ar 
putea eşi veri-un conflict intre guvern şi 
ţară. Sunt convins că guvernul actual şi 

constituanta viitoare va avea o majori-

Tintoretto* se datoreşte unei pene 
strălucite, ce nu pentru ântăia oară 
păcătueşte numai de hatirul muzelor 
româneşti. (Vorba ceea : — El iube
şte muzele româneşti. — Dar mu 
zele pe el i — Şi el pe ele.) Şi se 
poate zice intr’adevăr că e o tra 
ducţie minunată, de vreme ce tra
ducătorul, anume d. Frideric Damé, 
nu ştie, nu poate să ştie româ
neşte.

Onor. Comitet teatral are in frun- 
te’I, ca Director General, pe d. Ion 
Ghica, prezidentul Academiei române, 
şi in sinu’I pe d. G. Sion, membru 
in aceeaşi Academie; —- nu mal 
pomenim şi de mult-iscusitul d. Pseu- 
do-Ureche, membru şi in comitetul 
teatral, care se zice c’a părăsit jeţul 
academic, fiind-câ, din nenorocire şi 
din potrivă cu speranţele’I legitime, 
nu s’a dat premiul-Nâaturel operelor 
d-sale spurii, ti pâri te ad-hoc. — Prin 
urmare, delà acest onor. Comitet 
teatral, bucăţică ruptă din Acade
mie, suntem in drept a cere puţin 
respect pentru limba românească. 
Ântâiul teatru românesc din ţară, câr
muit de membri din Academia româ
nească, pe a cărui scenă se vorbeşte 
o limbă ce numai românească nu’i, 
e cam ciudat lucru, ce '1 drept. Şi 
de aceea, nici nu putem crede, că 
onor. direcţie generală a avut ceva

tute mare, oare nu’l va supăra intru ni
mic. Dară pentru ce atunci, ni se cere as
tăzi a ne pronunţa şi noi in privinţa aş- 
teptărei.

Tratatul de Berlin, cănd după cum v’am 
spus la inoeput, posiţiunea noastră, in 
faţa puterilor streine este pe deplin regu
lată prin declaraţiunile guvernului şi cănd 
intru cele din lăuntru acest guvern n’are 
a se teme de nimic ? Pentru ce in mod 
gratuit, mal repet, să venim să năduşim 
un drept ce n’il dă Constituţinnea noastră?

Lăsaţi, d-lor, străinilor ce este al lor, 
şi ţărei ce este al săO ! (aplause).

Lăsaţi ca cestiunea aceasta de răfuială 
intre gnvern şi ţară să se trateze in de
plină libertate fără a o prejudeca de mai 
nainte, şi nu băgaţi aci o moţinne cate 
n’are loc, şi op re nn poate fi destinată a 
fi nn document vis-a-avis de străini, căci 
străinii aii declaraţiunea guvernului şi nici 
aii trebuinţă de mal mult. (aplause).

Acum, d-lor, vin la partea a doua rela
tivă la tratatul de Berlin, adică la esecu- 
tarea sa. D-lor, eă cred că in privinţa ese
cutărei sale s’ar putea împărţi tratatul in 
trei părţi: este o parte pe care eă o nu
mesc partea fatală, şi aceasta este cestiunea 
Basarabiei; apoi vine partea facultativă 
care este cestiunea Dobrogiei şi cea din I 
urmă parte este partea obligatorie, adică 
drepturile ce se cere pentrn o clasă de 
oameni, cari pentrn cauză de diferinţă de 
religinne aveau pănă acum la noi in ţară 
o posiţiune escepţională.

D-lor, intru căt priveşte partea fatală, 
adică cestiunea Basarabiei, eu d-lor, în
ţeleg prea bine opiniunea onor. d. Voinov 
D-sa este consecinţe cănd ne zice: Con- 
stituţiunea nu permite ca teritoriul ţărei 
să fie înstrăinat; prin urmare, pentru ca 
să respectăm Constituţinnea, adică să nu 
alienăm, evident că nu avem trebuinţă de 
Consituantă. Discuţinnea aceasta e foarte 
logică, daca ar fi caşul aşa cum ’1 pune d. 
Voinov, dară dacă va fi altminterea ce să 
facem ?

Dară, d-lor, onor. d. Voinov cănd zice 
că nn dă nimic, e ca cnm cestiunea ar fi 
pusă pe tărămul dreptului: ea acum este 
pusă pe tărămnl forţei brutale. Daca ar fi 
pe tărămul dreptului, daca ar fi vorba aci 
de o adevărată obligaţiune sinalagmatică, 
dacă ni s’ar zice; daca voiţi să daţi Ba
sarabia vă dăm Dobrogia ca compensatin- 
ne, eară dacă nn voiţi, atunci eată ce vi se 
va intămplă ; in căzni acesta ar putea veni 
d. Voinov să ne zică; Constituţinnea nu 
’ml dă voie să daă nimic, prin urmare nn 
daă nimic. Dară aci, d-lor nu este vorba 
de dat, căci ceea-ce a fost de dat s’a şi 
luat prin urmare, d-lor, ce putem noi să 
facem astă-zi? Nu patern să facem ceea
ce zice d. Voinov; pentru că atunci daca 
guvernul ar voi să esecute un asemenea 
vot dat de o majoritate care s’ar uni cu 
ideile d-nulul Voinov; atunci, domnilor, 
guvernul, pentru a se conforma unei ase
menea decisiuni, ar avea trebuinţă de alt
ceva de căt de votul meii şi al d-lul Voi
nov, cn care in principiti aş fi, vă repet, 
de acord dacă cestiunea s’ar găsi incă pe 
tărămul dreptului. Numai aste insă, D-lor, 
cestiunea Basarabiei pasă pe tărămnl drep-

J

tulni, ea este pusă pe acel tă li
căre dreptul comun are nn ni S g  
Acel nume este forţa-majoră, i .U 
stiunea se află in ¡momentul j n  
tărămul forţei majore.

D-lor, cănd vine |o nenoro oS 
capului omnlui, cănd îl arde h  
semplu, saii cănd vine o farti A . 
piatră şi ’I bate holdele, ce oft 
Tace şi se închină Ini d-zeîS. m  
să facă să treacă mal curănd v U 
sta trebue să facem şi noi.

Onor. comisiune ne propun* 4  f  
măm regretele noastre pentn4t 
luat Basarabia. Dară de ce să 
primăm regretele ? d-lor, astă a  
ştiţi cu toţii nn mal are trecerii)B 
politica de sentiment; politica li ft 
astă-zi politica de interes, caii 
să ştie de regretele noastre; 
să ne plângem la cine nu vreaid 
culte.
D-lor. e un vechiti proverb 
zice: vorba este de argint, iar A n . 
aur, şi eă cred că tot ce aven ■ - 
mai bine in cestiunea Basarabicsf 0 
ţelepţi ca Arabil să nn zioem hm .

D-lor, acum la cestiunea Dobzjgs 
D. Voinov, care a vorbit inaitS 
a zis: ce mai trebue constituăsfiB 
Dobrogea? Dobrogea o putem Mă 
constituantă, căci nu este nici Im  
In Coustituţinne care să ne opiqĂ 
anexa o parte da pămănt streii A â  
nu avem nici un articol care & M 
aceasta, dar, D-lor. acum esteiin 
de a aplica ceea ce zicea nit ■  
D. Cogălniceanu, că litera ucid* u  
ritul de viaţă. Nu trebue să esam uk 
stituţiunea in modul acesta, i H  
pentru cuvăntul că nu este un t n  
ticol in Constitnţiune să zicem cî-ijH’ 
stituţional de a anexa nn teritoafl 
şi cred că imi va fi uşor a tiu 
aceasta.

N’aveţI de căt să vedeţi cuman ] 
cede in asemenea cestiuni in a ltfH f 
stituţionale model din Europa: 
tera şi Belgia, vedeţi care sun ar i  
cari provoacă acolo disolvări de p l f l r  
şi alegeri noi.

D-lor in Belgia s’a disolvat pvftw
tul şi s’a făcut apel la ţară pent 
tinne de instrucţiune publică, i

in ştire despre traducţia minunată 
a d-lut Fr. Damé, cu oare s’a des
chis alaltăieri seara stagiunea tea
trală.

Deschiderea unei stagiuni nu e 
tocmai un prilej pentru a se critica 
fiecare actor in parte, mal ales 
când toţi sunt cunoscuţi din trecut 
publicului. Insă o observaţie saâ doă, 
chiar de pe acum, intru căt priveşte 
aceea ce in franţuzeşte se zice ten- 
semble, credem că şi-ar găsi loc in 
această dare de Beamă.

Este elementar intr’un teatru, că 
toţi actorii trebue să vorbească tot 
intr’un glas, adică să aibă cu toţii 
un diapason statornic. Duminică seara 
multe scene s’aâ jucat aşa, incât pă
rea că un actor vorbeşte din pim- 
niţâ, şi altul din podul casei; iar 
cănd vorbeaâ mal mulţi era şi mal 
ciudat. La o întrebare şoptită, un 
actor poate respunde intr’un glas 
cât vrea de tare, insă nu intr’un 
glas mal inalt saâ mal adânc decăt 
glasul căruia ’I răspunde.

Apoi ar mal fi de dorit ca figu
ranţii, coriştii şi rolele de a doa şi 
a treia mână, să se arate ca făcând 
parte vie din comedia ce se înfăţi
şează pe scenă; adică, la moartea 
vreunul eroâ, jalnici să fie, iar la 
nuntă cheflii ; şi daca s’ar putea să 
nu mal stea drepţi şi la rând sol-

cestiune de program şcolar.
O voce. Fiind că s’a ¡schimbatflma 

ta tea.
D. I. Strat. Nn pentru aceaataitwe 

că a voit capul Statului şi guvtm-) 
consulte ţara asupra unei ceşti nu ti» 
strucţiune publică. In Belgia s’a tai 
solvat parlamentul pentrn cestiuOfdi 
trebue clerul să aibă o inrăurire t pr-J 
saă nu şi s’a disolvat incă de dcftft
0 repet, nu pentru că n ’avea gnvnd| 
joritatea, oi fîind-oă nu se jcnnosM 
este voinţa ţărei in această cestiuiW^ 
luaţi istoria Engliterei şi veţi Iv i i  
pentau cestiune de minimă imporV 
ca aceia pe care o avem noi astă- n  
trn cestinnl de cler, de o mică m tt 
de făcut in censul electoral pentru1 
de organisare municipală, s’a di sol 1
1 amante şi se făcea din noă apel 11

D. Zisu, Nu constituantă!

dăţeste, că doar disciplina dra ■ 
se deosebeşte de cea dela cajtT
__Un eroâ zelos asudă in fa’W
nel iu agonia ceasurilor din ■ 
iar tovarăşii lui de luptă, Ml" 
seamă, pe cari el ăl conjură c d r *  
de moarte să’l resbune şi s ă J  i( 
patria de vrăjmaşi, voinicii hfl 
drepţi la linie, fără sâ’l asemf 
se gândesc, unul că s’apropie Sf| 
Dumitru, altul că n’are palton fl| 
s'a rupt ghetele, altul că n’a 
abonamentul la birt, — fel de I 
nevoi, mâ rog, cum are tot I . 
măcar corist să fie. Toate aceeL 
voi insă, fiecare şi le ştie, şi r I 
veac deloc pe public, care ar du 
vază pe „tovarăşi! de luptă* 
roulul ce moare, puţin mal M,j 
de pierderea căpitanului lor. j

Direcţia de scenă ar trebui 
cam gândească la indreptaru1 
castor cusururi inveterate in tei 
românesc.

Sfârşim, sperând că la locurile 
patente din teatrul românesc, 
rile criticei cinstite vor fi citit« 
car cu aceeaşi luare aminte, cn i 
se citesc măgulirile şi laudele 1 
nale, gratuite saâ nu.

1.
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Este indiferent, Damele nu faoej 
tjuU jIteţl s& le numiţi Camere 'de re

constituim tă ; cnm veţi vroi. 
le să ne jncSm cn cuvintele. Cea- 

B t  cS sunt moment in viaţa unei 
ilind un guvern are nevoe să in- 

jH ţarS  ce găndeşte asupra cutărel 
i guvernul aşteaptă io asemenea 

I ^^K ipunanl ţârei. Şi dacă in acele 
I^Hstituţionale să dieolvă parlamente, 

astiunl de minimă im portanţă, iar 
sa care o avem noi astă-zl. apoi 
r, cum ar putea cine-va .in mod 
susţină că o prefacere radioală 

rganismnl ţărel ca aceea care ar 
|«ntru noi din anexarea Dobrogel 

foste însemnată, care schimbă 
.iţiunea geografică a ţărel adaogă 
ţiunne de 800,000 suflete corn 
. elementele cele mal disparte. El 
ete acestea să nu aibă mal mare 
in ochii d-voastră de căt valoarea 
deslipirea unul cătun de 10 faini 

ieşti şi lipirea sa către o altă co 
orală ? Şi d-voastră ştiţi că nici a' 

^ . o  se poate face de căt in v irto  
' '■ f t t t î  legi. Astă-zl după legea noas 

* '< ll|ţiik lă un cătun de 10 familii pan 
“jse alipească către o altă comună 

1 consimţimăntul consiliului co 
^Ţj^Hd cătunului care se alipeşte, tre  

«Mpobarea ministerului de interne şi 
fvfctul Corpurilor Legiuitoare sub for 
la lege. lată filiera care se urmează 

, desmembrarea unei simple comune 
, şi d-voastră susţineţi că a lua Do
gi a o alipi către noi şi a face 

infusinne în săngele romăn 
lele străine nu merită mal multă 
|ue de căt dacă ar fi vorba de 
(comună rurală. D-lor, eu cred 

vom scoborî în interiorul conşti 
loastre şi ne vom desbrăca cu de 
Sire de sentimentele de partid nu 

■savreunu din noi să nu mărturisească 
când ne-a trămia aci, nicl'i 

Vnn minte că va Vtni cazul 
rşlimdhA Bobiogei (i a tu tu ro r reformelor 
î BtţperuK reclamate ca consecinţl ale unei 

p* prefaceri şi d-lor, ca să vă con 
fi mal m ult de ce va să zică 
de teritoriu priviţi ce se întăm 

[jPun puternic stat vecin.
că cestinnea ocupărel Bosneî şi 

|vinei este o eestinue care a adns 
.^■ptctbaţiune colosală în toată Austria, 

roţinne a tă t de mare, în căt ame- 
e& sgudne chiar baza pe care este 

monarhia Anstro-Ungară, adică 
-^iwipinl Dualismului cn Ungaria, 
idi’rad că, chestiunea ocupare! Bosniei 

vn̂ |a Erjguvinel ş’a discutat şi să discută 
jM Bfc punctele el de vedere şi în de- 

ubertate a cugetare! şi de presa 
Iaca, şi de parlamentele monarhiei, 

|  efi să vă spui aicea că ea este con
sta de majoritatea popnlaţionilor A n- 
|ngare ca un adevărat desastrn, căci 
|obat en cifre în mană că Bosnia şi 
hvina, afară de săngele austriac, care 

in şiroae pană acum pentru a le 
IfaO să coste pe Austria vr'o 30 mi- 

de fiorini pe an, tn  cnrs poate de 
Iste secol şi mai bine, cănd va veni 
lunea civilizare! acestor ţări, şi cănd 
[cepe Austria a face căi ferate şi şo- 
fi poduri şi canalnrî, şi administraţie, 
tiţie, şi In fine tot ce trebue pentru 

pe aceste provincii la nivelai celor- 
provinciî ale monarhiei, 
aceea, vedŞf* d-lor, emoţinnea gro- 

ţvă ce s’a făcut in ţările Austriece 
raza acestei ocupaţinnl; vedeţi că nn 
Iste constitui uu minister, vedeţi la 

¡«■felurite cestiunl a dat loc această o- 
m  '»ne, cestinnl şi de natnră politică 

'■-jip natnră socială. Ce sân t insă Bosnia 
( i l ţ tg o m a  visa vis de marele imperii! 
Acrise? Puţin lucra. Cănd veţi compara 

> jişlaţianea Bosniei şi a Erţegovine! en 
JgjllaţinneB marelnl imperii! anstriac şi 
¡1; compara şi popnlaţiunea Dobrogel ea 

I^Hnlaţinnea Romăniel, veţi vedea că Do- 
: jlţia  este o cestiune de 50 ori mal im- 
k ¿»antă pentru noi de căt sunt Bosnia 
r li frzegovina pentrn Anstra.
A Lre, la no! in ţară , credeţi d-voastră 
* ie găsesc oameni cari .cugetă şi ei Ia 

istă cestiune ? Se poate ca cel cari sas 
'ş  Ml luăm Dobrogea să aibă d rep tate , 
f  I ce nn permiteţi şi celorlaţb cari cred 

r  ,3 iranul, să demonstreze că ar fi poate 
Uesastru a lua Dobrogia. De ce nu sun- 

imparţiall şi nu voiţi să ascultaţi fi 
ţiunea unora şi altora.
X bine, d-lor, dacă n’ar fi de căt mă- 
pentru a ne putea pronunţa In cunoş

ti de canză, pentru a cunoaşte ţara a- 
|ta , despre oe nu posedă nimeni cele 
I mici noţiuni statistice, de căt pentrn

culege aceste noţianl elementare, ancă 
trebui şi guvern şi majoritatea in Se

nat şi in Cameră, să dea nn timp de re- 
paos şi să z ică: să amânăm această Ges
tiune pănă cănd vom poseda acele elemente 
pănă cănd ţara , in dreptul el suveran să 
vie si să zică cnvăntnl săă. D ară , d-lor, 
ml veţi face o obieoţinne,—şi recunosc că 

această obiecţinne are mare^importanţă,— 
i se va zice E nropa:—după cnm am de

clarat şi efi la incepnt — nn să prea o- 
onpă de mecanismul interior al legiferărel 
statelor, mal cu seamă a statelor celor 
mici, nn va aştepta Enropa pănă ne vom 
indeplini formalităţile noastrs constituţio
nale, ca să dăm nn răspuns, dacă primim 
safi nn Dobrogia, se poate intăm ph acest 
caz : a tonei vine propunerea onor. D. Ma- 
nolache Coetaehi. Ce zice onor. D. Mano- 
lache Coetaehi? Eată vă dafi nn mijloc, 
cănd Enropa vă va soma, să luaţi pose
siune de Dobrogia, să vă duceţi să o stă 
păniţl. Cum s’o stăpâniţi ? .A ni mo Domi 
ni ? N n , oi animo conservandi.* Numai 
să menţineţi ordinea in Dobrogia şi să 
daţi timp Constituantei a se pronunţa.

Iată cum înţelege d. Mauolache Costa 
ohi ocuparea Dobrogel, şi ast-fel o înţe
leg şi efi.

De ce să plănge guvernai? Dacă va fi 
somaţinne, are s’o ocnpe, dacă nn va fi 
somaţinne nn o va oeupa. De ce guvernul 
nn se mulţumeşte cn ocuparea nu in nu
mele şefnlui statului, ci in numele nuni 
general care va comanda diviziunea |in 
Dobrogia, şi care va sta cn puşca la braţ. 
pănă cănd organele constitutive ale aces
tei ţări vor zice nltimnl lor cuvănt?

D-lor, despre partea obligatorie a tra  
totului de la Berlin numai vorbesc, pen 
tru  că mi să pare că aci este nnanimi ţa
ţe de vederi, toţi suntem de aceeaşi părere 
nu se poate atinge articolele din constitn 
ţinne care stabilesc o deosebire in privinţa 
drepturilor politice şi civile, o deosebire 
rezultând din diforenţe religinnel, că nu 
ne putem atinge de aceste articole fără 
o constituantă. Unde difer de opinia 
nea comisinnel, este in privinţa articoln 
ini 3 unde vorbeşte de art. 129 din eon 
etitu ţiune; recunoaşte că este necesitate 
de a se convoca o constituantă, insă amănă 
această oonvocare pănă la sesiunea ordi
nară viitoare. Nu văd d-lor, de ce să nn 
venim noi astăzi cn o propunere înscris 
să ce rem Cernerilor de revizuire prevăzute 
la art. 129 al conBtitaţinnel, să , '  arătăm 
anume articolele din constitnţinne cari 
trebneec revizuite, să oitim propnnerea din 
15 in 15 zile, să îndeplinim toate forma
lităţile cerate, şi cănd va fi sesiunea or
dinară, să vie Cernerile nnol.

Ei bine, d-lor, ddpă cnm văd cu pro
pnnerea comisinnel, Constituanta nu va 
veni de căt peste nn a n , cec! calculaţi 
termenul necesar pentru a se citi de 3 otf 
pupnnerea din 15 in 15 zile, apoi a se 
indeplini celelalte aondiţinnl cerute de 
conetituţiune, şi veţi vedea că vom ajunge 
tocmai pe la Iunie, cu alte cuvinte peste 
nn an. EI bine, timpul acesta de nn an, 
mie‘mi pare prea mare in faţa noul stări de 
lucruri creată nonă prin tra ta tn l de Ber
lin, care a schimbat cn deosebire faţa ţă
rii şi in privinţa socială, şi in privinţa 
economică. Acest tractat constitne o eră 
en totul noă pentru noi. El bine, in faţa 
acstel stări de lucrări de a aştepta un an 
ca să vină ace! cari sunt singur! compe- 
tin ţî să hotărască definitiv cestiunile pen 
dinte, aceasta nu o înţeleg. Efi dar mă n 
nesc cn opinia onor. d. Iepnreann care 
prescrisă şi nu amănă consultarea ţărel le
gale la calendele g re c e ş ti.

Sfârşind, nn pot d-lor, de căt să-mi es- 
prim dorinţa sinceră care o am, că efi să 
fifi cel greşit in aprecierile mele, că ma
joritatea comisiei să facă bine cnm face, 
—să dea Dumnezei! aşa să fie, — dară mă 
tem, că va veni o zi in care cel oare aii 
făcut această moţiune, şi mal ales ace! 
cari in tr’un spirit de conciliaţinne, dupe 
mine, răi! înţeles, s’afi unit cn ea, mă tem 
zic, Bă nn vie o zi in oare iarăşi să recu 
noaecă că ai! fost o tristă experienţă, a 
tuncea va fi poate prea tărzifi şi Ii se va 
pntea zice ceea-ce a zis Thiers in Camera 
lui Napoleon: >il n’y a plus de fantes 
comettre.*

(va arma)

şi instrucţiune! publice, la Cameră, 
aii dat citire, in numele M. S. Dom
nitorului, următorului mesaj de În
chidere :

Domnilor senatori,
Domnilor deputaţi,

V’am chiem at in sesiune extraor
dinară , spre vă rosti in privinţa 
situaţiunel făcută Romăniel de ma
rile puteri europene intrunite in 
congres.

D-voastră, ţinând seamă de gre
lele imprejurărl in cari se află 0- 
rientul in general şi tara noastră 
in deosebi, aţi primit voinţa colec
tivă a Europei.

Ast-fel, poziţiunea Romăniel in 
faţă cu marile puteri este regulată ; 
ast-fel Romănia intră in familia sta
telor de sine stătătoare.

Europa, am ferma convicţiune, ne 
va ţine seamă de sacrificiele ce am 
făcut in interesul păcel lumel, şi na- 
ţinnea va fi recunoscătoare pentru 
patriotismul luminat şi prudenţa po
litică ce aţi arătat spre a feri Ro
mânia ne nonă complicaţiunl.

Nedespărţindu-mă in nici un caz 
de ineteresele ţării, eă v'am mani
festat de la convocarea d-voastră 
toată increderea mea in d-voastră, 
şi v’am zis că hotărirea d-voastră va 
fi şi a mea.

Vă mulţumesc dară, d-lor m e i, 
de hotărirea dată, pe care guvernul 
med va executa’o cu lealitate pe 
calea constituţională, atăt in dea- 
fară căt şi in intru.

La curăndă revedere, d-lor şi Dum
nezeu să vă aibă in a sa săntă pază.

Sesiunea extraordinară este închisă.
Carul.

C R O N I C A

Noua numire a următoarelor strade,— 
după decisia Primăriei Capitalei, este: 
Calea MogoşoaeT, in calea Victoriei 
Strada Herăstrău, ,  .  Dorobanţilor.
Calea Vergulnl, » .  Călăraşilor.
Strada TSrgovişte , strada Gririţct.

, Belvedere, ,  , Pier na
Calea Craiorei, > calea Rahova.
Strada Germani, » strada Smărdan

> Spirei, .  j> 13 Septcmbrc
,  Filaretul, ,  ,  2i lumii.
Bulevardul din vale de la strada Bre- 

zoianu spre Cotroceni, se va numi Bule
vardul Indcpcndinţct.

cerca guvernului ni se pare foarte nein- 
ţelează cn atăt mai mult cănd ştie c i a- 
ceştl bani sânt publici, cS e dator să dea 
socoteală despre întrebuinţarea lor, şi că 
această socoteală dacă nn roieşte a o da, 
ea se va cere in tr’an moment dat. Na
ţiunea doreşte să ştie ce s’a făcut cu aceşti 
bani? 8’sfi cumpărat safi nu arme? safi 
s’a cheltuit in alte trebuinţe? Să ni se 
spne.

Motivul care ne autoriză a ruga pe gu
vern să vorbească in această privinţă este 
că cironlă diferite versiuni care de care 
mal alărmătoare.

Unii zio că, d. ministru de răsboifi ar fi 
aruncat o însemnată sumă din aceşti ban! 
in lăzile unor fabricanţi nemţi cnmpărănd 
nişte arme de nn sistem foarte invechit şi 
care safi plătit intreit decăt costă astăzi 
arma Peabody—Martiny care s'a constatat 
ia nltimnl resbel ca cea mal perfecţionată.

Alţi mal pesimişti ne ridică şi această 
măngăiere zicând că nn ma! esistă o sin
gură centime din banii oferiţi pentrn arme, 
parte dintr’ănşii streenrăndn-se printre de
getele celor ce ăi afi adnnat, iar restal 
impărţinda-se ca recompensă oştenilor celor 
ce afi alergat şi afi purtat de grije in a- 
ceet răsboifi pentrn aprovizionarea şi în
treţinerea armatei. Noi nn putem lua de 

I întemeiate aceste sgomote am crezut insă 
că este bine a le adnee la cunoştinţa gu
vernului rugăndu-1 ca priutr’an comuni
cat să facă ca această afacere să nn mai 
fie nn mister pentrn pnblic.

•

M. S. Domnitorul, a bine-voit e acorda 
înalta autorieaţiune pentrn a primi şi pnrta 
insignele ordinului St. Ana, clasa III, ce 
Msjestatea Sa împăratul tutulor Roşiilor 
a conferit d-lnl major Paraschi.escn Al., 
şi aceea St. Stanistas, clasa I I I :

D-luI căpitan Dumitrache Ioan.
» > Urziceann Al.
* , Negel Dumitra.
> > Drăgalănescn Afanasie

D-lnl locotenent Parapeann Dimitrie.
> , Dobrescn Ştefan.
.  „ Daca Georghe.
> a Papazul Constantin.

D-lui snb-lojot. Angustin lonescn.
, ,  Niaipeann .Nicolae şi
» - Bucsanu Nicolae, toţi

din regimentul 5 de călăraşi
Măria Sa Domnitorul a bine-voit a a- 

corda d-lul Senator Nicolae Drosn înalta 
antorisaţinne pentrn a primi şi pnrta in
signele ordinulnl St. Vladimir, clsssa III.

D-lul profesor D. Mas pentrn St. Ana 
clasa III.

D-lul Ionescu Gama pentrn medalia de 
bronz a resbeluloi rnso-turc 18o7—1878

MESAJUL DE ÎNCHIDERE

Mereur 1 4 octombre, s'a închis se
siunea extraordinară a Corpurilor 
Legiuitoare.

D. ministru al afacerilor streine, 
la Senat, şi d. ministru al cultelor

,  Românul* spnne că a sosit in capi
tală nn trimes extra-ordiuar al preşedin
telui republice! Statelor-Unite, cu o scri
soare autogrefă către M. S. regală, Dom
nul Romănilor.

Preşedintele repnblicel americane felicită 
pe M. S. Carol I, pentrn proclamarea in- 
dependinţei Romăniel şi nrează prospe
ritate ţărel noastre.

a
.România Libera* află că pregătirile 

pentru primirea armatei la 7 ¿Octombre. 
se urmează cu multă activitate. Trupele 
vor trece pe sub măreţul arc de triumf 
ce se ridică pe podul Mogoşoael, care de 
la acea dată se va numi calea Victoriei, 
vor defila pe dinaintea M. S. Domnitoru
lui pe piaţa teatrului, vor trece pe bule
vard pe dinaintea atatuel lui Mihaifi vi
teazul şi apoi pe calea Craiovei, vor eşi 
la Filaret, unde primăria capitalei le va 
da o masă.

mare utilă şi chiar foarte intrebninţată 
contra guttel, a reumatismului etc...

,In resumat putem zice, că o cură cu 
struguri, regulat făcută şi bine combinată, 
poate snbstitni o oură cn ape minerale şi 
de mnlte ori este preferabilă nnor ape, 
cari prin temperatura lor, ori prin cora- 
posiţiunea lor chimică încărcată, produc, 
pe lăngă efectele necesare şi alte efecte, 
cari le fac a nn pntea fi suportate de toţi 
pătimaşii...,

‘ Urmată intr’un chip metodic şi raţio
nal , şi daca este ajutată de o dietă şi o 
igienă convenabilă, cura cn struguri favo- 
riaează jocnl de metamorfosare şi transmu
tare organică, aduce materiale noi şi de- 
terminăud prin sudoare etc. eliminaţiunea 
materiilor viciate, neate fi vătămătoare, şi 
prin urmare este in stare a produce cele 
mal frumoase modificaţiunl in corpnl o- 
muluJ.

*Mnlte şi variate sunt după cnm vedem, 
efectele ce putem obţinea prin cnra cn stru
guri.

*In adevăr, ei prodne efecte: 1) ca ali
ment, prin substanţele albnminoide, azo
tate safi respirătoare ce conţin; 2) medi
cament indnlcitor, allerant, derivativ etc.;
3) prin citatea sângelui şi snbstitnindn-1;
4) prin diversele elemente minerale ce atrag 
din pămănt; 5) in fine prin mnlta canti
tate de apă ce se introduce in corp şi care 
trece in sânge, circnlează cn el şi scoate 
astfel afară, prin sudoare etc. materialele 
intrebninţate, cari nn mal pot servi.

Cnra cn strnguri ameliorează răpede să
nătatea, fi sub inflninţa sa, apetitul creşte, 
devine ma! viii şi omul nn întârzia a se 
ingrăşia. 4—6 kilograme s’a constatat că 
creşte totdeauna prin cnra cn struguri, 
greaţa tea corpului.*

Apoi antornl înşiră boalele in contra că
rora cnra cn struguri este recomandată, 
şi a nnme contra boalelor organelor dige
stive, a afecţiunilor gastro intestinale, a 
nmflătorilor cronice ale viacerilor abdomi
nale; ficat, splina; contra gălbio&rii, dye- 
pepsiei, etc. etc.

Antornl arată cnm trebne aplicată cnra 
cn struguri la feluritele boale.
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Ce s’a făcut cn banii contribuiţi pentrn 
arme? Iată întrebarea ce o pune guverna
ta! .Descentralizarea* din Giurgiu.

O cestiune foarte natnrală şi legitimi 
zice acel ziar, ăş! face astăzi fiecare, ce va 
fi făcnt gnvernul banii oferiţi pentrn cum
părare de arme? Şi in adevăr ne aducem 
aminte cn toţi că, indată după iutrarea 
noastră in răsboifi on Turcia naţiunea în
treaga s'a grăbit a’şl depune obolul săfi 
pe altarul patriei pentru cumpărarea de 
arme necesare bravei noastre armate. Din 
publicaţiunile făcnte chiar prin .Monitorul 
Officinl, ştim că s'afi adnnat sume însem
nate peutra acest sfârşit: ceea ce ne sur
prinde insă este, că pănă astăzi guvernai 

n a spns un singnr cuvânt, ce s’a făcut 
cn aceşti bani, safi dacă el mal esistă in 

aaa tezaurului pnblic. Mărturisim că tă-

Dr. N . Garoflid, Manual pentru cura cu 
struguri. Ploieşti 1878. Broşuri 16° 61 pag.

*Intr’o graţioasă şi frumoasă capsulă, 
in boala de strngnr, providenţa natnră a 
inchis un snc miracol os., — începe auto
rul prefaţa sa, apoi tratează despre stru
guri ca nutriment şi ca medicament in fe
lurite boale.

.Consideraţi ca aliment, strngnril — zice 
antornl — conţin principiurl azotate, al-1 
buminoide, respirătoare, zahar etc. săruri | 
minerale, fosfate, carbonate, var etc. toate 
materii cari sunt necesare la intreţinerea 
vieţi!, pentrucă in composiţiunea organelor 
noastre, a oaselor, a sângelui etc. zeama 
de struguri este nn lapte capabil de a in 
treţinea şi nutri corpnl.

‘ Considerând sub punotul de vedere al 
principinrilor fixe şi a sărurilor minerale 
ce conţine, prin potasă fernl, mangneenl 
chlorurile, sulfátele, carbonátele, fosfate! 
s. a. zeama de strnguri este o apă mine 
rali naturală, tot aşa de activă şi chiar 
superioară la mnlte ape destul de renn 
mite.

*In virtutea acestor principiurl vegetale 
şi minerale ca conţin, strugurii sunt nn 
aliment plastic şi respirator, reparator şi 
reconstituent; nn modificator puternic al 
organismului, nn agent de aliminaţinne şi 
de transformaţinne, in fine un medioamen 
preţios şi susceptibil de a primi o mul
ţime de aplicaţiunl in arta de a vindeca, 
medicament, oare dirijat de o mină abilă, 
poate produce, după cum ar voi cineva, 
efecte resolntive, derivative, diuretice, es- 
citante şi reconstitnante, cn alte cuvinte, 
nn medicament care reuneşte proprietăţile 
terapeutice cele mal întinse fi mal variate.

*Iu adevăr, prin principiante alcaline 
ce găsim in zeama de strugur!, in propor- 
ţiun! destnl de însemnate, ea are cea mai 
mare analogie cu apele minerale,*dela Viehy, 
Toeplitz, Contrexviile etc. fiaste prin ur-

G. SiOH. — Operilt principelui 
Conte m ir , tipărite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brănco- 
venilor. Partea II, Divanul, insoţite 
de un glosarifi. Preţul 3 1. n.

C. S. Stoiccscu şi D. St. Căli,
n6SCU, profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofie, Manual de sintaxa ro
mană, pentru şcoalele secundare, e* 
diţiunea a doua.

D. Mirescu.— Aritmetică cu mic 
deprinderi de raţionament cnprin-

I zănd peste 1000 exerciţii de calcnl 
: 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 Constantinescn —
Limba ft literatura ţiganilor din Ro
mania.

Enrico Croce. — La Romania 
da van ti all' Europa.

Aflăm că in curănd va ieşi de sub 
tipar şi se va găsi la librării pe preţ 
de left 1. 50 b ;

•Soli* şi „llaben* sad Ceşti li
nca Ovreilor in Romănia, Studii 
politic şi social de Ion Slavici.

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

Librăria Ch. Stefănescu &  Barashc
A eşit de enb tipar

ELEMENTE DE CALIGRAFIE
de

B aailiu  Stef& nesou

R EV 0UŢIA Şl REVOUŢIONARii
de

D , P . T eu lesou .
Volumul I-ifi trei lei noi-

TEATRUL ITALIAN

Vineri 6 Octombre. 1878 
Debutul (l-şoarol MARIA WCCHESI

prima dona absoluta

F A U S T
Dr am i in 5 acte.



JNGINERUL-CONSTRUCTOR
N. A. SOUTZO

Vechiul elev al scólel Centrale din Paris, 
care a fost d ani In servicial Statalnî, lu
crând la stadii fi la esploataţiunea căilor 
ferate, inginer hotarnic diplomat, stabilin- 
dn-se acum în Bncnresol, Strada Drăptă, 
No. 4, e gata a priimi ori-ce lucrări de 
inginerie, arhitectură, constrncţinnî esper- 
tise, ş. c. 1. (7 9 9 — 8).

Am onore ii auuncia onor. Public, că ani 
deschis acuma o

Magasie de tapete
Mă voifi sili a putea oferi în tot-d’a-nna 
mare asortment do TAPETE fi fac cnnosOQt 
că chiar de acuma sânt fiSrte bine asortat.

C. N. STEFANESCU SAVINY
E L E V

ARCHITECT
M E D A L I A T

(793—3)

Cu totă stima
U. U O N I CU

Strada Stirbey-Vodă No.

QXXX

P LA N TE DE FRAGI
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Acum fiind timpul plantăre! fragilor, recomand fragil sub
scrisului, din cele mal frumdse specii francese ji englese, 
fructul forte mare, gustul admirabil.

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

JEAN VERMEULLIN
Grădinar la D nu Q. C. Philippeaoa 

Strada Dionisie No. 43.
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ROMANE  I L U S T R A T E
Apare de trei ori pe septemână: Duminică, Mercur! şi Vineri.

nsro. i - s 3  i n s r c u x j s i 'v
conţinând

D O M N U L  SCUMP- AMI C
de

Ch. Paul de Eock
se află de vânzare la

T IP O G R A F IA  T H IE L  & W E IS S
şi la

toii flitaili do diaro atât ii Bocorasci cât si ia districte.
Cu No. 24 a început romanul

I  O  A. N A.
de

GEORGES SAND.
După dorinţa esprimată din mal mnlte părţi s’a început cn No. 26 interesantnl roman.

MISERABILII LONDREI

SCOALE! DE BILLE ARTE DIN PARIS
Membru al Sooietă|ei centrale de arohitec}! din 

Parle fi Bruxelles, etc.
Anunţă că a deschis un atelier de architecţt 

sub direcţiunea sa.
Doritorii de a face construcţiuni fi a co 

manda planari, sunt rugaţi a se adresa 
Strada Cornetului No. 56, în dosai St 
Visarion, safi la administraţinnea acestui 
4 iar.

DH UH rennn,ită esenţă japoneză, care 
r U 't lU  vindică îndată ori-ce durere de
cap se găgeace la farmacia d-ln¡ F. 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

Bros

Do fâozare si M irai din
Strada Ca

sarme! No. 27. Casselle aii dooS faţade, 
nna în Strada Casarme! în lnngime de 18 
stânjeni fi alta in Strada Justiţiei, în lun
gime de 12 stânjeni. Doritorii se vor a- 
dresa la proprietarul în localitate.

(804—2)

AH eşit de snb foto-litografie esacta h artă 
i a ţinutului Dobrogel fi Dristoriornlnl (moşie 
vechie a românilor,) prelucrată după aceia 
cn care B'afi servit d-niî Ambasadori al În
altelor puteri la Congresul de la Berlin 
arătândn-se pe dânsa fdrte esaet oraşele fi 
cetăţile, porturile Mării Negre fi ale Dună
rei. Insula ferpilor, Delta Dunărei totă cn 
oatrâvele el, pădurile, bălţile, drumnrile de 
comnnicaţie, calea ferată, Cernavoda-Chius- 
tenge, fi peste acesta ilustrată cn marca 
României şi a Ini Mircea cel bătrân des
potul Dobrogel şi domn al României 1382, 
asemenea s’ad sustras pe hartă şi o pagină 
a titlurilor Ini Mircea pe când stăpânea 
acel bogat ţinut. Doritorii de a poseda 
harta va cere de la mine orl-câte esemplare 
vor dori trimiţând în mărci poştale saH 
timbre, preţul de câte doi lei noi esemplarn. 
Calea VăcărescI No. 151. Bucureeel. ¿.-Co
lonel D. Fapazoglu editor, — din care a 4-a 
parte se va da pentrn ajutorul familielor 
orfane ale morţilor soldaţi pe câmpnl de 
nptă preenm s’aH dat până acnm şi din 

alte ediţinnl suma de 4783 lei noi in de- 
nrs de 10 luni de £ile. Şi le vor priimi fără 

pjStă de transport. L-Colonel, D. Papazoglo.

N ica  doo,or ia *C .  G .  i v i t a  şi în chin f i
moşi şi medic specialist pentru (I 
copil, dă consultaţii in t6te fjile 
până la 5 ore p. ia. în strada Colţ

Y E N D A R B
Snb-aemnatnl în calitate de prot 

d-lnl Gastner din Pesta, fac cnno 
Şina de 1 Septembrie a. c. pe Ia oi 
voi vinde prin licitaţie In Snbnrb 
leasa Strada Mântnleasa No. 17 
D-lnî L LangoşI; 17 diferite tră 
elegante sistemul cel mal noii i 
bricele cele mal renumite, doi ct 
16‘/a pumni, sunt în etate de 5 
murgi, fele englezeşti, hamuri, 
altele, nedisfăcăndnse la 1 Sept. 
citaţia va nrma la 2 şi 3 Septen 
onnoetinţa amatorilor care vor v 
cureije se pnblieă acesta de snb-

(787- 0)
L Orovâf! ;

Strada Baterielori .II

TTH TlflMlJ cunoscând bine limbele francesă ita- 
U il DU lli i l  liană, germană şi spaniolă (pajaabil), 
doresce a găsi o ocupaţie intr'o casă de afaoerl, 
sau in tr’un institu t de educaţie. A făcut călă
torii In tdtă Europa.

A se adresa sub iniţialele S. A. la  redacţia 
Hesboiului, sau strada Mihaiu-Vedă No. 86.

AH eşit de snb tipar şi se află de vân- 
dare la fote librăriile din Capitală şi in 
Ploesci la librăria Kârjan şi la antor:

Manual pentru cura cu struguri
de

N. GAROFLIL.
P r e ţ u l  1 L e ii u o ii.

MM

INSTITUT HIDROPATIC KALTENLEUTGEBEIL
L Â N G Ă  V 3 B N A .

Cura de iarnă începe la 1 Octombrie (Preţurile de iaiL*
Prospectele şi desluşiri la administraţia institutului hidropatic Kaltenleutgeand 

Asemenea se pot căpăta desluşiri şi la Tipografia Thiel A Weiss. (79'

J
COMPTOIR DE COMMERCE ET DE CO M M ISSEI

Cî. A  SM A  UC 
à Paris, 2 Carrefour de la Croix Rouge, 2-

Il se charge de tontes les commissions commerciales et d’achat des mariât) 
dises aux prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en F u 4 
accompagne les voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités de Pari 1 |  
parle français, allemand, russe et polonais.

I M M I M Vm f f f f f f f f f f U M M f M I

t a s M ă s & t u s & t »

I N S C I I N T I A B B
DEJA DA 2 OCJOMBRLE A ÎNCEPUT 

în Calea Mogoştfiel, liotei Garnl Lazar No. 42 vis-â-vis de casele Tiîrok

M AREA UQUIDATIE DE MAI M ULTE 1000 BUCĂŢI
DE

Lingerie de Viena şi Paris pentru bărbaţi şi dame
mai mult de 1000 bucăţi costume elegante de flanelă, Pegnoirs pentru dame, nn asortiment colosal de pichet de iar ni n i

Bucăţi dt păntfă, articole de lină pentru iarnă, mare alegere de zestre

CARE IN INTERVAL DE 30 DILE1PANA LA 2 N0EMBR1E
TREBUE TOTAE. DKSFA.CNJTÎ:

W  cu jumătate din pretiul fabrice! H
de la o mare firmă din străinătate din causa neasceptatel şi tristei orise 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 O B E L E  P Ă R Ţ I :

J
I

/¡OH duxine cămăşi brodate pentru dame, camisdne de dame, pan- 
DUU ta’dne de 2 franci, 2.50 franci, 3 franci până la 10 franci.
/¡nfl duzine rochii brodate pentru dame, de shirting şi flanelă, de 
wUU 2.50 franci, 4.50 franci până la 12 franci.
/¡nn bucăţi Pegnoirs elegante, costume, halaturl, de 12 frânei, 18 
jUU franci, 24 franci până la 40 franci.

m nO bacăţl cămăşi pentru bărbaţi, cămăşi de ndpte, ciorapi fine 
lin Paris şi diatiste englese.

I boeăţl pânc/ă cea mal esoelentă de Rumbarg şi din Belgia, 
căţl m ari de 65 coţi pentru 40 franci, 50 franci, 70 până la 100 IU

bucăţi pichet de iarnă, barehent, alb şi colorat, 35 coţi ta U lii 
franci, 12.50 franci şi 18 franci.

P A U Z A  pentru cárcéfurl, 3 coţi la t fără cusături, prosdpe t
mal fine, Şervete, feţe de perne de damast, se desfac j f  

8 franci 12, franci până la 30 franci.

DE

P I E R R E  Z A C C O N E .
Aceste din urmă doue romane se vor publica aşa că câte o fasciculă va conţine, 

urmarea romanului IOANA şi cea 1-altă urmarea romanului MISERABILlT.

A C E S T A .  D E S F A C E R E
dureză numai 30 ţjile până la Sf. Dimitrie şi trebue să fie desfăcute până atunci tóte deposítele cele max

Direcţiunea mar ei liquidaţiuni de la Grand Magasin de la Pat
Calea Mogoşdel, Hotel garni Lazar 42, vis-à-vis de casele TUrUt. (sos-gf

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Hardington 
Jaquette  Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte fasône
P R E Ţ U R IL E  C E L E

go priimeşteşl oomăndl de tdte felurile de haioe care 
se efectuécjiï cu mare promptitudine.

MARELE MAGAŞIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
A  I j-A. B E L L E  JAIRXXOSTTIEIRJS!

J O § K  ¥
FCRNISORUL

5 3 0 , C O L T I U L  JB T JX .E ’V A .R ID T J T L X JX  S I  
Face cunoscut onor. Clientele, că i a sosit pentru sesonul 

cele mal moderne, fasOne elegante croite, dupo

« M I N B A t M
C U R T I E I
MOQOSIOAIEI, CASA GFE,ECÊ2SrU,l 20

actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urmă jurnale de Paris şi Londra.

Căm&ş! franţuzesc!, albe şi colorate 
Lingerie de tête felurile 
Grayatte Plastron, Régate etc. negre şi colorii 
Umbrele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi t6te lucrurile de mod&

M A I M O D E R A T E
J O B l » 1 « r x t l . X ’ B A t J I M

Fnrnisorul Curţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogoşâiel Casele Grecénn.

r K


