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Bonuri .o tesaur ung , I omis. 110 76 

« » » II i  73 75
[nipru r.utul aiiatr, In hftrtio , 60 80 

> .  » argint . 62 80
Renta austriaca In aur . . .  71 35
Lose din 1866 .............................  111 —
Acţiunile blncel naţionale . 782 — 

,  * nuatr. da credit . 222 75
.  „ ungare ,  20G 50

Argint .................  . . . . . .  100 —
D u c a tu l...................................... 56 25
Napoleonul.................................  9 46
100 mitrei germane . . . . .  58 40

Cursul de Berlin, 16 octombre 
Acţiunile Cililor ferate române. 30 87!/-> 
Obligaţiunile române 6*>/, . . 8o 50 
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(Agenţia Havas)
Iţctombre, 4 ore seara)

|  Parii 16 octombre.
ura). Se telegrafiase dela Bel- 
ivit neînţelegeri in comisia 

ţiu de delimitare intre corni* 
fi şi cei englejf. Şi nnii si alţii 
■tacţii de la guvernele lor.

Londra, 17 octombre. 
priimit din Livadia, 

generala! Totleben su 
comisiilor însărcinate 

noilor* provincii ţi să zo- 
Hepnrerief Dobrogel la Romănia. 

Ccnsfcantinopol 17 octombre.
Bal Ioachim din Salonic, cuno- 
Indinţele sule contrare Ruşilor, 

J n  ununimitate patriarc ecu-

rtomvrie 9 ore dimineaţa)
Paris, 17 octombre. 

B lm K  de resboiă »Himalaya«, 
Jbcu la insula Cipru, s’a oprit in

Londra, 17 octombre. 
wjfrilor engleze in forţe este 

m l.
Viena, 17 octombre. 

'din ConstantinopolcStră »Co- 
Politică*:
ţioot de Savfet-paţa cStră 

finy, cănd acesta i-a împărtăşii 
■Austriei la circulara turceasca, 
|e conciliant. Savfet-psşa a ro
ii deplină incredere iu politica 

■iriel, ţi s’a arătat astfel că 
[puvinte bona intipărire prici- 
¡1 prin ştirea privitoare la scă* 
Ifuluî oştirii de ocupaţie in Bos- 
|jh xoct cu Savfet*|sţa ar fi a* 

are să protesteze in potri va 
lugiacnlni Novibazar de cStră 
|ld a convorbit cu contele Zichy.

Constantinopol, 17 octombre. 
|(a a luat comanda oştirilor con
tor eajma Constautinopolnlnî.

L_____________ ________

BUCUREŞTI
*1, O  (l 'T )  o o to m b if î

fj'iăfceva zile, adică îndată 
1 filarea oştirii prin capitală, 

Iîmputernicit; prin moţiunile 
ir legiuitoare, va procede la 
i militară şi administrativăBi
b i .
Iid ăncă se discuta in presa 
cestiunea acestei ocupări, 

|a  rostit Foarte limpede şi 
1 părerile noastre in privin- 

ffi>|em prin urmare de prisos 
I întoarce asupră-le, mal a- 

Mvernul trebue să fi hotărtt 
ce chip are să sâvâr- 

Jirea Dobrogel in stăpânire. 
‘ c&te afl&m ocuparea va fi 

t  mal mult militară, şi capii 
it oştirii de ocupare vor fi 

|d â  însărcinaţi cn ndminis- 
■ elor ţinntnrl.

isprăvile d-sale tactice şi strategice 
in râsboiul trecut, va fi numit gu
vernator general al Dobrogel.

Acum, in toate piepturile virtuoase 
ale radicalilor a început să bată cu 
putere sfânta dorinţă de a da un 
patriotic concurs guvernului intru 
misiunea sa civilizătoare dincolo de 
gurile Dunării.

0  nobilă ardoare i-a Încins pe 
to ţi; fiece radical arde de nerăbdare 
să’şl primească un decret, prin care 
să i se încredinţeze o misinne In 
sălbatica Dobroge.

In intenţiile guvernnl radical se 
zice că ar fi stând să oeupe Do- 
brogea, pe lângă cu o divizie oştă- 
sească, şi cu o oaste puternică de 
lefegii, compusă din tre i divizii re
gulate, fără a mal număra şi rezer
vele In fruntea cărora va fi o frac
ţie de francs tireurs, adică de liberi 
şi independenţi gheşeftari.

Acuma tinerii radicali, cari afi 
compus odinioară publicul entusiast 
al întrunirilor electorale, ' intocmite 
de societatea economicâ-naţionalâ 
Mazar-paşa, încep să formuleze le
gitimele şi categoricele lor pretenţii 
la budgetul dobrogean.

Acuma a venit şi vremea radica
lilor remaşl pe din afară, câcî pe toţi 
nn T încăpea bugetul, cu toată bună
voinţa părinţilor partidului. A venit 
in sfârşit vremea mult aşteptată 
cănd toată suflarea de radical să poată 
da pe altarul Dobrogel partea In! 
de jertfe  patriotice, ca să poată lua 
o lefşoarâ căt se poate mal buni
cică.

Camera, prin moţiunea sa, a dat 
guvernului putere să ocupe militâ- 
reşte şi administrativ Dobrogea; i s’a 
mal dat guvernului cu carte-blanche 
un milion şi jum ăta te ; posturile ad
ministrative se vor întemeia prin 
decizii ministeriale, şi prin urmare 
fiecărui »patriot*, ce arde de do
rinţa a îndeplini o misinne civili- 
zâtoare in Dobroge«, i se va fixa 
leafa dnpâ cum ministrul respectiv 
va găsi cu cale.

Din parte-ne, amintind poveţele 
ce am dat in trecut in privinţa 
luării Dobrogel, urăm radicalilor să 
aibă dincolo de Dunăre mal multă 
minte ca dincoace, şi ’( sfătuim ca, 
trecând fluviul, să lase pe malul 
stâng to t calabdlloul d-lor m oral, 
pentru că tătarii, cerchejil şi chiar 
românii din Dobrogea nu vor suferi 
a fi administraţi ca românii de la 
noi.

Duminecă, 8 octomvrie, e ziua, in 
caro armata noastrft va intra cu 
triumf in capitală.

La 2 octomvrie »Curierul guver- 
namentaul*, ziarul oficial al împă
răţiei ruseşti, a publicat o telegramă 
a consulului rus din lsmall câtrâ 
ministrul afacerilor străine, prin care 
i se anunţă, că, conform art. 45 al 
tratrtu lu l da la Berlin, anexiunea 
Basarabiei câtrâ Rusia s’a îndepli
nit. In aceeaşi telegramă se zice, 
că toată populaţia Ismailulul a pri
mit comisia imperială cu mare en- 
bnsiasm. Primarul oraşului oferi ple
nipotenţiarului păne şi sare şi ţinu 
un cuvânt patriotic, care provocă 
nn mare entusiasm.

Aceste ştiri, una lângă alta, nu 
□e face pe noi, cel puţin să ne bu
curăm cu toată inima de intrarea 
trium fală a trupelor noastre. Ştim, 
că li se cuvine ostaşilor această sa- 
tisfacţiune de-a fi primiţi cu deose
bite onorl, şi de aceea credem, că 
deşi impresiile momentului sunt du
reroase şi deşi intrarea se face nu
mai o săptămână după intrarea Ru
şilor in Ismail şi primirea lor din 
partea primarului — cu păne şi cu 
sare , totuşi cetăţenii vor contribui 
prin atitudinea la splendoarea acestei 
serbări.

E drept, că sufletul omenesc e 
ăngust şi nn poate cuprinde două 
sentim ente opuse In acelaşi moment, 
sentimentul durerel şi pe cel al bu
curiei ; dar lnsfărşit nn oastea, ci 
politicii noştri sunt de vină la ceea 
ce suferim, şi pe când cel din urmă 
nn aù nici un drept la recunoştinţa, 
oastea din contra e singura care o 
merită şi o merită cu a tâ t m.il 
mult cu căt jertfele el aü fost ră- 
dâtnicite prin politica nesocotită a 
guVernulnl

D I N  A F A R A

»Le Tempş“ primeşte dela cores
pondentul săă din Londra, cu data 
de 12 octombre, ştirea că in cercu
rile politice şi finanţiare din capi
tala regatului unit. domneşte o mare 
nelinişte. Inbr’un discurs rostit de 
curând, subsecretarul de S tat la de
partamentul resboiului, a făcut alu
zie la nişte apropiate mari saorifi- 
cie, ce Englitera din zi in zi, poate 
să 6e chemată a le face, şi fireşte 
acest discurs a trebuit să producă 
astfel de intipărire. Gel ce urmă
resc de aproape mişcarea politicei 
englezeşti văd foarte bine, că in lu
mea guvernamentală engleză nu mal 
există nici o iluzie In privinţa însem
nătăţii crizei. Umblă prin Londra 
fel de fel de vorbe. Dela cel din 
urmă consiliâ de miniştri incoace, 
toată lumea pretinde că ştie ce s’a 
petrecut in sinul acelui cousiulul. E 
probabil că nirnint nu ştie adevărul. 
Insă iată ce sa zice mal îndeobşte.

Miniştrii englezi sunt departe de 
a visa cumva o anexare a Afganiei; 
d’ abia aú atins cestiunea răstur
nării Emirului de pe tron. Aú fost 
foarte nehotăriţi in ronsiliü : voind 
să lase carte blanche guvernului din 
Calcntta, f&găduindu’l, bine înţeles, 
să ’1 sprijine la nevoie, insă totuşi 
sfâtuindu’l să fie cuminte, ba chiar 
sfios, după cum se spune in lumea 
militară.

Se vorbeşte apoi despre o preten 
ţie a guvernului englezesc asupra 
Mesopotaniel, şi in tr’un ziar, „Scots- 
man* s’a publicat, privitoare la a- 
ceastâ pretenţie, o scrisoare a că
rei inspiraţie se atribue ducelui de 
Sulthelland. Iu această privinţă, co
respondentul ziarului »le Temps" 
zice că poate afirmă cumcă nu ’( 
nimica serios.

Miniştrii englejî statt departe de 
Londra pentru a înlătura întrebă, 
rile supărătoare, cu care ăl zoreşte 
lomea diplomatică, indatâ ce se ’u- 
torc in capitală. In tru ’un cuvânt, 
corespondentul francez din Londra, 
crede că pentru moment guvernul 
englezesc e foarte încurcat şi caută 
omul pe care şi l-a perdut.

Nota — circulară trimisă zilele a- 
cestea de l oarbă câtră puteri, din 
care dăm un fragment mal jos, şi 
in care se învinovăţea oştirea au
striacă de ocupare că s’a purtat ne- 
omeueşte cu populaţia musulmană, 
a avut do efect, precum sperati zia
rele uugace, să mal astăm pâre tur- 
cofilisraul exagerat al opozanţilor 
unguri. A tât la Pesta c&t şi la Vi
ena circulara turcească a produs 
chiar asupra turcofililor unguri mare 
indignare. învinovăţirea neînteme
iată adusu de Poartă oştirilor inpă- 
r&teştl a dat naştere unei reacţii 
puternice in sentimentele acelora 
chiar, cari remâseserâ cel din urmă 
susţinători cu orice preţl al sel. — 
In tr’o scrisoare adresată din Londra 
câtrâ »Corespondenţa Politică* din 
Viena, se spune că lord Salisbury 
a a ră ta t numai decât însărcinatu
lui cu afacerile turceşti la Londra 
neplăcerea ce i-a pricinuit acea ma
nifestare, pe care ambasadorul en
glez din Constantinopol sfătuise pe 
Poartă să n’o facă. Corespondentul 
foaiel oficioase din Viena crede, că 
d, Layard va fi însărcinat să arate 
lui Savfet-paşa că nota circulară a 
fost un pas foarte greşit. După eum 
spune »Pali Mall Gazette*, guvernul 
german a răspuns Porţii, că învi
novăţirea nu e întemeiată, de oare 
ce toate raporturile, ce aft venit de 
la ataşaţii militari germani pe lân
gă oştirea austriacă de ocupare, ara
tă in tr’un glas şi laudă foarte mult

( .
omenia cu care s’aă purtat austriacil 
in ţinuturile ocupate.

«Osservatore Cattolico*- ziar cle
rical, asigură că prinţul de Bismarck 

j a scris cardinalului Nina, spre a ’1 
ruga să mulţumească Sfântului pă
rinte Leon XIII de bine-voitoarele 
cuvinte ce a adresat, in scrisoarea 
sa de la 27 August, împăratului Wil- 
belm şi naţiei germ ane; cancelarul 
german a r fi adăogat, că are ferma 
convingere cnmcâ negoţierile dintre 
Vatican şi Qermaaia aú să iasă 1 a 
bun capăt in curăn l, şi vor avea re 
sáltate  fericite ai dâinuitoare.

Scrisoarea atribuită de către zia
rul clerical prinţului de Bismarck. 
este oare autentică saü apocrifă ? 
se intreabâ unele ziare din străină
ta te . Dară ar 6 apocrifă, organele 
oficioase din Berlin, ar desminţi-o 
fără se mal stea la gânduri. Scri
soarea, in adevăr, trebue să se fi 
scris şi să s) fi trim es cardinalului 
Nina.

Afară de asta, archiepiecopul de 
Bamberg, pe care »National Zei- 
tung* ăl nnmea, in zilele trecute, 
cel mal moderat şi cel mal conci
lian t dintre prelaţii germani, s’a dna 
la Roma, şi călătoria lui pare că 
stă  in legătură cu negoţierile din
tre  Vatican şi Germania.

In privinţa politicei prinţului de 
Bismarck faţă cu Sfăntul-ScauD, a 
ieşit la lumină, in Viena, in zilele 
astea, o broşară, care se atribue con
telui Armim, in care se critică foar
te asprn această politică. De sigur 
că broşura, cu toată  însem nătatea 
el, nu va impiedica intru nimic mer
sul negoţierilor pe calea de pacifi
care luată de prinţul de Bismarck 
faţă cu Vaticanul.

0  depeşă din Roma câtrâ .le  
Temps» spune că, după nişte infor
ma ţii de cnrănd aflate, archiepisco- 
pul de Bamberg, părintele Schrei- 
ber, a fost însărcinat de cătră Va
tican să culeagă toate părerile pri
vitoare la orănduelile trebilor reli
gioase in Germania, să studieze a- 
cele trebl şi să înfăţişeze un raport 
asupra acestei cestiunl. Mal înainte 
d’a pirmi această însărcinare, pă
rintele Schreiber dedese Vaticanului 
nişte preţioase sfaturi asupra mij
loacelor practice de a încheia un 
aranjament. Atunci a fost chemat 
la Roma de catră Papa.

Ştirile din ziarele s tră ine  şl de
peşele Havas ne-aú adus păn’acuru 
mal m uite amănunte despre silinţele 
ce ’şi dă guvernnl italian, spre a a- 
sigura Italie! o parte in reogarnza
rea adm inistrativă a Egiptului. Ca
binetul din Roma, nn s’a descurajat 
de resistenţa ce a găsit cererile sale 
la început, ci a stăruit, să re-
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clame aceea ce credea a fi in drep
tul săO. Acum ziarul „Italie* spune 
c& guvernul italian cere pentru unul 
din naţionalii săi portofoliul justi 
(iei in ministerul egiptean, in vreme 
ce lucr&rile publice sunt încredin
ţate unul francez, finanţele unul 
englez ; Guvernul italian âşi înte
meiază cererea aceasta mal ântâ! pe 
consideraţia, că interesele italieneşti 
sunt angajate In Egipt, şi al doilea 
pe aceea, că de vreme ce, in urma 
introducerii tribunalelor mixte, din 
pricina proporţiei însemnate a in 
tereselor europene in litijele judi
ciare, ce se produc In Egipt, admi 
nistraţia justiţiei acolo are un ca
racter european, şi e foarte firesc, ba 
chiar aproape neapărat, să se încredin
ţeze unul european acel portofolii!. 
Prinurmare —zice guvernul italian — 
fiind dată parte şi Franţei şi Engli 
terii, la lucrări publice şi finanţe, 
Italiei i ss cuvine de drept porto
foliul justiţiei in ministerul egiptean.
Şi in adevăr, „Italie* exspremă sve- 
ranţa, că dacă negoţierile începute 
vor merge pe calea pe care aă a- 
pucat, cererea guvernul italian va fi 
satisfăcută.

0 depeşe din Berlin cătră „Times* 
arată că s’a instituit in Petersburg 
o comisie pentru a examina marea 
cestiune a înfiinţării unei Âdnnăril 
parlamentare in Rusia. Ştirea din 
„Times* adaogă că guvernul rusesc, 
e silit a se ocupa serios de aceste 
proiecte de Constituţie din pricina 
greutăţilor finanţiare ale impărăţiel.

Iată fragmentul notel-circulare tur
ceşti, despre care vorbirăm mal sus.

.... Rezultă din raportul genera
lului Hafiz-paşa, precum şi din alte 
raporturi ale autorităţilor noastre ci
vile şi militare, şi dintr’o telegramă 
a delegaţilor din Bosnia, privitoare 
toate la evenimentele din Bosnia, că 
armata austriacă a săvărşit şi con
tinuă a săvârşi cruzimi in oraşele 
Seraievo şi Banjaluca.

„Măcelăriri de femei şi copiii, ja
furi caselor şi prăvălielor, omoruri 
de păstori şi ţărani in cămpil, ni se 
aduc la cunoştinţă prin diverse ra
porturi, cari ni s’afi trimis prin cu
rieri.

„Nişte soldaţi cari n'aă luptat, 
nici n’aft opus vr’o rezistenţă oareşl 
care. aă fost conduşi in Austria, şi 
afi fost internaţi ca prizonieri de 
resboiă.— Spitalul militar a fost de
şertat cu d'a sila, şi răniţii noştri 
aruncaţi pe drumuri s. c, Aceste 
cruzimi, esercităndu-se mal cu seamă 
asupra musulmanilor, locuitorii mu
sulmanii din acele locuri se văd a- 
meninţaţl cu o stărpire obştească. 
Suntem convinşi că cabinetul din 
Viena n’are cunoştinţă de aceste 
cruzimi săvărşite, şi el cel d'ăntăl, 
insuflat, cum este, de sentimente de 
umanitate, va face să inceteze o a- 
semenea stare de lucruri.

„Este adevărat că intrarea oştiri
lor austriaco in Bosnia şi Erzego- 
vina, înaintea stabilirii înţelegerii 
prescrise prin art, 25 din tractatul 
dela Berlin, n’a avut alt efect de
cât să atragă asupra acestor ţinu
turi nenorociri necalculabile, in loc 
de a contribui la restabilirea lini
ştii şi ordonil in aceste doă ţinu
turi. Sperăm că cabinetul din Viena, 
mişcat de sentimentele Bale de uma
nitate, va binevoi să ia măsurile 
trebuincioase pentru a pune un ca
păt acestei stări de lucruri, şi va bine
voi in acelaşi timp să ne dea in 
această împrejurare o nouă dovadă 
de prietenia sa, care este aşa de 
preţioasă, făcând a se suspenda pen
tru moment mersul oştirilor austriaca, 
spre a înlătura o mal mare vărsare 
de sânge...*

SOCIALISMUL

Discursul in adevăr strălucit şi 
de astă dată mult mal moderat 
al principelui cancelar coprinde âncâ 
multe pasaje, cari dovedesc o a- 
dâncă înţelegere a desvoltânl eco
nomice.

La ântăia citire a proiectului de 
lege— observă principele — am ob
servat că vom favoriza orl-ce ten- 
denţâ, care va avea de scop pozi
tiv îmbunătăţirea sorţii lucrătorilor, 
deci şi asociaţiunile, care şi aú pro
pus ţinta de-a o imbunâtăţi, de-a da 
lacrâtorilor o parte mal mare din 
produsul bănesc al industriei şi de-a 
scurta ziua de lucru, intrucât mar
gínele puse de concurenţă şi de pu
tinţa de-a desface mărfurile , ingâ- 
due aceste din urmă două tendenţe. 
Asemenea asociaţiunl cu scop positiv 
nu sunt nici pentru Germania vr’o 
inoitură, din contra le găsiţi exis
tând şi lucrând ca şi astăzi inainte 
de 500 de ani şi mal bine. La în
ceputul sutei a paisprezecea aveţi in 
oraşele germane, de la Breslau până 
la Colmar, exemple de grevă a lu 
crâtorilor şi a calfelor. Asemenea 
greve se fáceaü şi pe atunci in contra 
meşterilor. Meşterii când refuzaü 
când făceai! concesii, când eraü go
niţi chiar din oraş şi calfele puneai! 
mâna pe breaslă; dar totdauna aü 
fost tendinţe şi scopuri pozitive, pe 
cari câutaU să le realizeze, cereri cu to
tul hotârite, şi ideea de a atinge drep
tul unul al treilea, care era afară de 
cercul relaţiilor reciproce de breaslă, 
ideea de-a ataca proprietatea, de-a 
submina credinţa in Dumnezei! şi 
in monarchie, nu-I trecea nimărul 
prin minte, şi treaba mergea calea 
el, calea intereselor curat materiale. 
Chiar in marile excese ale răsboiu- 
ţâranilor, unde ajunsese la domnie 
deplină o cupiditate atroce şl incul
tă, dacă veţi citi contractele, în
cheiate intre ţărănime şi nişte ca
valeri c’un nume nu tocmai bun, 
nu veţi găsi nicăirl, ca ţăranii să 
fi atins proprietatea duşmanilor no
bili peste trebuinţele necesare: ci 
găsiţlţl in totdeauna contracte, in 
care se stabileşte dărâmarea zidu
rilor cutărul castel întărit predarea 
tunurilor, desfiinţarea slugilor ar
mate, c’un cuvânt siguranţa; dar 
comuniştilor de pe atunci nu le-a 
trecut nici prin minte de-a ataca 
cumva proprietatea duşmanilor lor 
chiar, şi dacă prin aceste exemple 
ridic un zid de despărţire intre ceea 
ce guvernele aliate, cu concursul 
mei!, vor combâte şi intre ceea ce 
nu vor combate, atunci pot să ’ml 
resum ideea in cnvintele tendenţe 
pozitive şi tendenţe negative. îndată 
ce am vedea in partea democraţiei 
sociale o propunere pozitivă, cum 
vor adecă să formeze viitorul intr’nn 
mod raţional, atunci nu m’aş sus
trage de la datoria de-a examina 
cel pfiţin cu bunâ-voinţâ şi in mod 
previnitor tendenţele,, ba nu m'aş 
da îndărăt nici pentru a le acorda 
ajutorul statului, pentru a ajuta u- 
nor oameni, cari se ajută pe sine.
Nu e departamentul meü şi nu voiü 
să vorbesc mal de aproape de toate 
acestea; destul numai, că dacă am 
avea inainte-ne proprunere serioasă 
şi pozitivă , având scopul de-a în
drepta soarta lucrătorilor, eü aş re
comanda-o c’o prietenoasă provenien
ţă cercetări! a dietei şi a corpuri
lor legiuitoart.

Dar cum stă lucrul astăzi ?
N'avem inainte-ne de cât nega- 

ţiunea pură, dărâmarea, fără ca ci
neva să ne dea un indiciu slab chiar 
despre ceeace e a se pune in locul 
acoperământului actual, dacă se va

dărâma. Suntem numai şi numai in 
stadiul negaţiunil. De un-spre-zece 
ani avem fericirea de a ţine şe
dinţe împreună cu democraţii so 
ciall şi— poate că memoria nu mă 
ajută îndestul, dar apelez la me
moria tuturor să ’ml spue, dacă in 
lungile discursuri, mal lungi âncă 
de cât ceeace am auzit-o acum, a 
fost unul singur, ’in care să fi fost 
umbra măcar a unei idei pozitive , 
a unei propuneri, despre ceeace va 
fi, despre formele, programul, cari 
ar fi plătind dinaintea ochilor aces
tor domni, după ce vor fi dărâmat 
cele esistente. V'aduceţl aminte de 
aşa ceva? Aş fi recunoscător de mi 
aţi atrage atenţia. Nu cunosc ni
mic de soiul acesta şi cred a şti, 
cauza, de ce aceşti domni tac cu 
îngrijire despre modul cum vor să 
reformeze lumeâ. Pentru că nu ştiu 
pentru că nu ştiu nimic in aceasta 
privire, pentru că nici d-lor n’att 
aflat piatra înţelepciunii. Nu ’şl pot 
ţinea nici odată promisiunile, cu 
cari astăzi amăgesc pe oameni.

Aceasta-! taemâ, pentru care păs
trează o tăcere atât de adâncă. Nu 
ştiu, care dintre d-voastrâ a avut, 
prin boală, vreme destulă de a citi 
pe profetul văluit a lui Moore, pro
fet care ’şl acoperea faţa cu ingri- 
jire, căci indatâ ce ar fi ridicat vă
lul, ar fi stat înaintea tuturor c’o 
spăimăntătoare urâciune. Pe acest 
profet din Chorassan mi’l reamin
teşte sălbateca conducere, in mă- 
nile căreia atk căzut clasele noastre 
lucrătoare, indealmintrelea destul 
de bine cugetătoare. D-voastrâ n’aţl 
văzut faţa din Mokani; de aţi ve
dea-o aţi zări o faţă de cadavru.

Cumcâ d-nil aceştia aâ aflat re- 
sunet cu făgăduinţele d-lor întune
coasă, cărora nu le dai! nici odată 
o formă espresâ, n’a fost tocmai 
greii la oameni, cari nu sunt mul
ţumiţi cu soarta lor, mal cu seamă 
simt, şi-’ş! mani festă nemulţumirea cu 
energie germanică. Dacă faceţi pro
misiuni strălucite unor oameni, cari 
ştiu a c iti, dar nu ştiu a judeca 
cele citite — citirea la noi e mal 
răspândită de cât in Franţa şi in 
Anglia, dar judecata practică asu
pra celor citite e mal puţin răs
pândită la noi, de cât in cele două 
i(ârl—dacă zic faceţi asemenea pro- 
misinnl şi reprezintaţl in vorbă şi 
in ilustraţii tot ce i-a fost sfânt 
până acuma ca pe nişte minciuni şi 
prejudiţiT, ce merită ironie şi bat
jocură, dacă tot ce-a însufleţit şi 
condus pe părinţii noştri sub motto: 
cu Dumnezeu, pentru rege şi patrie!* 

veţi arăta, că e o vorbă goală, un 
moft, dacă le luaţi credinţa in Dum
nezei! şi in dinastia noastră, dacă le 
luaţi credinţa in Dumnezei! şi in di
nastia noastră, dacă le luaţi iubirea 
de patrie şi credinţa in raporturile 
familiei, in posesiune, in trecerea co
lora ce aă câştigat la copii lor, dacă 
le luaţi toate acestea, atunci nu e 
greă de a aduce pe oameni cu cul
tură mică, ca să esclame ca Faust: 
„Blâstem credinţei şi speranţei, blâ- 
stern răbdării mal cu seamă !* Un 
asemenea om sărăcit şi desbrâcat 
m moralul lui—ce-I rămâne alta de 
cât goana sălbatecă după plăceri 
sensuale, cari singur ăl mal pot îm
păca cu viaţa.

Dacă eă aş fi ajuns la necredinţa 
acestor oameni—d-lor, trâesc intr’o 
vastă activitate sunt bine situat, dar 
toate acestea nu m'ar putea aduce 
să doresc a trăi o zi măcar, dacă 
n’aş avea ceea ce numeşte poetul 
„a crede in Dumnezeâ şl’ntr’un vii
tor mal bun*. Răpiţi credinţa celui 
sărac, căruia uu’I puteţi da nio! o 
despăgubire, atunci ăl inspiraţi o

silă de viaţă, cari 
fapte, ca celea, pe 
intâmplându-se.

se manifestă in 
cari le-am văzut

LA  VOCE D ’I T A L I A ,

D. Cavaler Enrico Croce şi-a pro 
pus a scoate un ziar italiono-romăn 
pentru a face România cunoscută 
connaţionalilor săi.

Nu discutăm necesitatea ziarului 
căci In urma-urmelor aceasta va 
atârna In mare parte de la modul 
cum va fi redigiat. E adevărat in 
dealmintrelea, că tocmai In Italii 
am fost calomniaţi Îndestul, că chiar 
astăzi cercurile oficiale ale noului 
regat nu ne daâ un sprijin îndestul 
de puternic şi că In special Italia 
ne cunoaşte foarte puţin, de şi na
ţiunea italiană ne e cea mal Înru
dită prin limbă dintre toate cele 
lalte naţiuni romanice.

Ceea ce am dori Insă cu tot din
adinsul e ca noua foae — căreia 
ti dorim mult succes şi viaţă Înde
lungată — să fie pătrunsă de spi
ritul adevărului.

Destule ziare avem In ţară, 
căror singură ocupaţiune este de-a 
lăuda naţiunea, a’I măguli instinc 
tele sale, a’I demonstra lucruri in
diferente ca periculoase, iar perico- 
loase, iar pericolele, ca lucruri vred
nice de dorit. Destul ni s’a vorbit 
de glorie, de tărie, de primatul nos
tru In Orient, pe când ar fi trebuit 
să ni se dea sfatul serios de-a cum
păni puterile noastre şi de-a nu 
aspira la lucruri chimerice, foarte 
costisitoare şi foarte zădarnice pen
tru stadiul nostru cel mic de cul
tură.

De sigur că ţinem la simpatiile 
Italie! şi am fi foarte bucuroşi ca 
să se relnoească acele relaţiunl ami
cale şi de solidaritate de interese, 
cari predominai! In veacul nostru de 
aur cub coborltoril Basarabilor şi 
al viţel Muşatin, pe când Cetatea 
Albă şi Chilia erad pline de negus
tori genovezl şi veneţienl, pe când 
galbenul venetic era o monetă cunos
cută, pe când republica Veneţiei 
Întreţinea atât de puternice rela
ţiunl cu Ştefan-Vodă pomeneascâ’l!

E drept, că un ziar nu e vr’un 
lucru mare, — puţin schimbă din 
cursul fatal al evenimentelor, ba 
este adesea un fruct al acelui curs. 
Dar de bine de râd tot e mal mult 
de cât nimica şi poate da direcţie 
unei mişcări oare care. Astfel pla
nul de colonizaţiune a Dobrogel prin 
Italieni ar fi vrednic de-o atenţiâ 
unul ziar italian român; şi dacă ar 
succede odată de-a porni curentul 
unei colonizări latine spre Româ
nia, nu ne îndoim că chiar latifun
diile României propie ar fi un te
ren roditor pentru o asemenea lău
dabilă operă.

Nu ne facem mari iluzii asupra 
acestui plan — din contra suntem 
mal aplecaţi de-a crede că nu va 
reuşi de cât că va reuşi. Dar bine 
cercetându se terenul şi având ţinte 
limpezi Înaintea ochilor, lucrul n’ar 
fi cu neputinţă şi ne-ar fi folositor 
şi nouă şi cauzei romanice în ge
nere.

Iată dar un orizon larg, care se 
deschide nouel întreprinderi ziaris
tice. Istoriceşte s’ar putea ocupa cu 
relaţiile tradiţionale, de şi ajunse 
In desuetudine dintre Italia şi ţările 
Dunărene române, politiceşte ar 
putea milita In favorul Întărire! ele
mentului nostru izolat din răsăritul 
Europei printr’o nouă ifluenţâ de 
sânge romanic.

După programă nu ne putem rosti 
âncâ, dar sperăm, că foaea nu va fi 
pur şi simplu un vestitor de noutăţi

şi de complimente, făcute 
nu le prea merităm, ci va d 
un scop serios şi bine hotcij 

„La Voce d’Italia* va ajrj 
şi duminicile ; preţul pe an 
pe şase luni 12 ; direcţia vuLé 
straţia e in strada Academii 
la tipografia naţională.

— ........ M

Călcarea tratatului de I

Art. 22 al acestui trata i 
iat dragă Doamne, pentru 1 / .  
pacea lumel, prevede clarii 
ritor, cumcâ nouă luni dp’̂ i 
schimbarea ratificărilor, £ţ 
avea să deşerteze Bulgari- 
mellia resăriteanâ şi totodat * h- 
trupele de ocupaţie din acfU;J 
provincii nu vor trece nici Jir. 
caz preste 50,000 de oameJ.i 

El bine, a trecnt deja Jep, 
din zioa acelei preschimbâix ¡Li-s 
ti ficaţi uni şi ambasadorul rneLt 
Constantinopol, principele ifj| 
pune o deosebită condiţie pe jsfl 
şertarea teritorulul turcesc. M 
incheiarea unul tratat separa 
Turcia şi Rusia, un tratati 
care cel din Berlin nu pome | |  
cuvânt.

Cauza neruşinării moscovei** 
insă, că Europa a trecut diiiaţi 
vederea cu ce soifl de oameiăU'* 
face. In loc de-a pretinde m  
pârât trupele din ocupaţiâ s HA 
duse la 50,000, pe car! Tu'Ifl 
putea ţine in eşeo, ba i-ai.im 
nimici, ea a îngăduit ca 1 m |  
două provincii să remăie pi 
zioa de astăzi 200,000 de 
Urmarea acestei veciniei in 
din partea puterilor, car! nci 
vază că toată lumea e am en "  
de cnut, e că Ruşii afi reocutm, 
prejurimile imediate ale ConiA 
nopolel (Ciatalgia şi CecmegîBpJ 
meninţâ de-a nu părăsi Adria ijit 
decât trei luni după semnanitl 
tratat separat.

Acest tratat separat nu vţ j ■ 
alt scop decât de-a nimici tHm* 
dela Berlin.

„Correspondenţa politică* 
teşte pe de altă parte, că pric'ixt 
Dondukov-Corsakov, comisarul Bj 
ral rusesc pentru Bulgaria, are fi 
tare arogantă şi despreţuitoar^a 
pentru Turcii din această provf 
cât şi pentru representanţil j ţ s  
lor europene. Faţă cu aceste ««-j 
nu ştim cum să ne esplicâm A* * 
rea şi îngăduinţa generală. De A 
Franţa a pierdut primatul in E tl  î 
puterile mari afi pierdut ori ceA ' 
ceptibilitate şi nu le mal e ruşş 
fi insultate cu toate împreună« 
călcare făţişă de tratate juruji 
prin impertinenţa unul mongoira 

-----

S E N A T U L

(Urmare)
D. Ghica. D-nil mei, două opi i|, "■ 

dialmetralmenta opuse s’att produ j 
Senat: una a d-lul Voinov şi alta -I. 
Strat. Aceea a d-lul Voinov, a mers 4  ' 
a zice că chiar in aceste grele imprt '* 
rări care nu erai! prevăzute in epocă 
legeril, că actualele Camere sunt ada *1 
rata espresiune a ţărel, şi că |ar fi o 
şeală de a chema o constituantă saii 
bine zioănd o cameră de reviaiune spj 
tranşa ceatiunea.

Vin acum la opiniunea a d-lul M. b Iţ 
tachi la care a aderat şi onor. d. 9b ; 
Onor. d. Costachi ne dă alte consilii: 1 
ne abţinem, cu alte cuvinte se abdi 
la datoria noastră; a se abţine in un L ’i, 
niment aşa de grav este după mine a > 
dica I

Cănd prin un mesig se convoacă CI 
purile legiuitoare in sesiune estra-ord in 
pentru că guvernul se vază mal clar 1 
sit naţiunea foarte inourcată in care eS|i 
eeşte ţara, ar fi oare patriotic arăepnnl 
,tu guvern al provocat in mare parte



T I M P U L

ii t naţiune, descurcă cum ş t i i '? , ţ i  
'*S stăm indiferenţi zămbind la neno- 

jin ţârii ? 1
nul a fost somat in fapt şi ofioial 
a comunicat tratatul, şi nu cred 

. Costacve cere ca guvernul sS aş- 
nouă somaţie prin portărel, 
ivincie vecină s'a În tărit de Europa 
parte din Romănie; dacă dar ea 
bandonată ce are să se facă pănft 
i vom pronunţa ?

[ine d-lor, daca vecinul mefl ar pă- 
, nu este oare o datorie dinpar- 

i a mă ingriji ca nu cumva aceea 
.(leită să la foc şah să i se dărime 
pricinuindu’ml astfel pericole P 0 -  
Voinov, credejoare că o ţară veeină 
r fi pusă in stare de părăsire şi 
astfel anarhia nu poate aduce o 

ţărel vecine?
dar d.lor, fără tă prejudecăm că. 
i puţin hotărirea comisiunel de re- 

noi suntem datori a ne ingriji de 
lia care ni se dă. Dar bine inţeles, 
|ă la o hotărire definitivă a Came- 
ş»ten te, noi nu facem de căt acte 
kniistraţie şi lăsăm Constituantei 

as de drept neprejudecat. 
pare că onor, d. Strat, nu a in- 

¡ne, cănd a zis că eomisiunea nu a 
termen pentru convocarea Consti- 

1; şi nu ştiu prin oare calcul a ob- 
d-sa resultetnl că numai după un 

K putea fi adusă acea Constituantă, 
iontra, prin moţiunea noastră stă- 
|a  nouile alegeri să se facă maxi 

1 termen de trei luni. Si daca n’am 
ta termen şi mal scurt, aceasta 
să avem timp a studia bine cea 
şi daca este in interesul ţărel a re 
Obrocea, de care nu uitaţi că sunt 
¡gutele Dunărei.

ăcslaş timp am făcut prin acest tar 
i, de trei luni o concesiune guverna 
ifears ne a arătat in ce dificultăţi s'ar 
IwikuÂiternl de finance, dacă nu ar a 
n  budgetele votate la timp pentru anul
r

dar, rog să credeţi că nu este un 
|  care ne-a făcut pe noi să redactăm 

oţiune a stfe l precum este redao 
u suntem tocmai aşa uşori ca cu 
să ne conducă in asemenea mo 
şpave pentru ţara noastră (aplause) 

putea fi vorba de curent, apoi ou 
ar fi fost contrariQ acestei mo- 
Căci naţiunea care in astfel de 

|nrărl nu raţionează tot-d’a-nna cn 
ei ea inima — curentul a fost a re- 
¡kbrogea şi chiar a disputa luarea 
■ V  Dar noi ca oameni matorl sun 

a avea sănge rece, a cugeta 
% prevedea şl a lna hotărirea no» 

urma unei mature ehibzuirl. fk

I■andrea. D-lor senatori, am citit cn 
june redacţionea onor. comieinnl inaăr 

de Senat de a elabora o moţiune 
tas să putem da opininnea noastră 

Gestiune! lor ce ne sunt adnee i 
ji vă mărtorieesc că deşi aş fi do 

l|t să ader la ea, 'ml este insă ou 
nţă. O găsesc greşită şi in ceeace pri 
fondul şi in ceeace priveşte forma 

P că am fost convocaţi in sesiune 
irdinară, pentru ca să luăm cunoţ 

fii Ide actele diplomatice şi pentru ca să 
Anunţăm dacă pnterea esecutivă tre

ji nu să se conforme tratatului de 
Această chemare a Senatului era 

li; onor. minister a anunţat’o ănoă 
urnea ordinară. Prin urmare, cănd 

biit astă-zl aci ca să discutăm, sun

C| adevăr asupra unor oeetinnl care n’a 
ief odată prejudecate. Nn sunt, prin 

JW, de opininnea onor. d-lnl Strat.
zis că am venit prea tărzifi, că nu 

ijjvem ce cănta aici, fiind ci ministe- 
ţffi pronunţat ca străinii deolarănd că 

supune areopagului European, decla- 
dT  care este făcută cabinetelor leagă pe 
¿gaga ţară oare (in străinătate a to t 

1 a i  representatft nnmal de puterea eee- 
,îl Piuă la un punet a 'şl admite a- 

iNfl idee, dacă a 'şl fi vădut din par- 
I Jkoieterulul de esterne ver o notă di 
■ s ic ă  prin care să se zică că se su- 
jjjKs totul tratatului de Berlin : dară 
Şjfotra, etăt in cestiunea Basarabiei 

in cele alte am văzut că ministerul 
vat a se deslega cestiunele de oor- 
Leginitoare.

[I dară, d-lor, zio că in această afa- 
[untem competinţl şi suntem tot-o- 
umgagiaţL Ceea ce a zis tratatul de 

îl in este sciut de toţi şi na e nevoe 
[ţeleţiane ; sunt puncte cari după pi

tea ce suni impuse şi cam a sie 
|:b D. Strat obligatorie; acele puncte 
llrajnnţ tocmai acele indicate de d-şa ;

Ol

numai un singur punot este obligator 
cestiunea n efer ic ită  a Basarabiei! întreb 
pre onorab. preopinent pe ce se basează 
ca să zică că sunt şi alte puncte cari sunt 
impuse prin forţa materială? In cestiunea 
Basarabiei este o putere mare care ne-o 
reclamă şi nu putem resista; acolo dâră 
nu mal este obligaţiune. Num&I inaceaetă 
cestiune suntem dară ţinuţi şi trebue nu
mai de căt să ne pronunţăm fără ca să con
sultăm inima şi coneoiiuţa noastră.

Aud pe mulţi din colegii noştri zicănd 
că trebue numai de căt o Constituantă 
dară, d-lor, o Constituantă ce are să zică ? 
Să sancţioneze cedarea Basarabiei ? A- 
ceasta ar fi uepatriotio şi chiar o trădare! 
să o înregistreze numai ar fi o umilire 1 
Prin nrmare chiămarea unei constituante 
pentru Baearabja nu arc sene, ce ar în
semna cănd s'ar convoca cu mare egomot in 
toată ţara colegíanle electorale ca eă alea
gă senatori şi deputaţi spre a ajange la 
amilirea de a aproba un ce contra căruia 
nu se poate zice contrariu?!. Nn e nici 
prudent nici politie ca eă venim eu forme 
solemne să (ne închinăm nnol nenorocit 
eveniment!

Vreafi eă observ un lucra înaintea d- 
voastrft; in tractatul de la Berlin , rela
tiv la Evrei sunt două lucruri: sunt drep
turile politice, despre care nu trrbue să 
fie vorbă multă aci, nu suntem competinţl 
noi de a discuta dacă se vor da eafi n u ; 
dacă insă aş indrăsni să emit opininnea 
mea in această afacere, difer de a amici
lor mei. EU un mă sperii de drepturile po
litice ce individualmente s’ar acorda unor 
oameni ce ar trece prin purgatorul Ca
merei. Este vorba de alt ceva care in pre
zent este mal periculos, este vorba atăt 
prin tractatul de Berlin de a se acorda 
Evreilor, nu celor pământeni, ci tutulor, 
drepturi de a’şl cumpăra moşii, co califi- 
caţie, de egalitate de drepturi civil. D-lor, 
vă mărturisesc că asupra acestui punt sunt 
de opiniune foarte îndărătnică, nu voiU 
consimţi un moment ca acel drept la caro 
părinţii noşti aU ţinut atăt de mnit, să 
fie aşa de nşare aruncat; crede şi oare că 
in această ţară de se vor acorda drep
turile acestea, peste 20 ani proprietatea 
rurală va mal fi in manele noastre ? A 
tonei, ce ar însemna acest Senat care este 
represen taţi unea proprietăţel, cănd ea n 
va mal fi a Romanilor ? Aşa dară din 
acest pnnt de vedere redacţia comisiunel 
este greşită, şi doresc ca să modifice in 
sensul acesta, in loc de a se zice, ,dure 
roase sacrificio, să se zică; durerosul sa 
crificiU al perderel Basarabiei.4

Vin acum la atreia cestiune care este 
rezolvată in tractatol de Berlin, cestiunea 
Dobrogeí. Vă mărturisesc că nu cred, că 
această provincie eă fie aşa de neineem 
nat] pentru noi. Dobrogia nu este nici ca 
Erţegovina, este on totul alt-fel. Mă in 
treb insă: suntem noi competenţi, eafi este 
nevoe să convoace o Constituantă? Ono
rab. d. Strat a argumentat cu mult ta 
lent in această cestiune; d-sa ne-a ară 
ta t ,  că in împrejurări mult mal mici 
eafi făcut noul alegeri; pentru ce dar iu 
o «ituaţiune aşa de gravă eă nu fi trebu 
inţa de a se chiăma o constituantă ?

—D-lor, cănd este se tratăm constitu 
ţionaliem, nu trebue eă amestecăm ceatiu 
nele, voifi întreba mal ăntăifi pe corni 
eiuue şi pe onor. preopinenţi dacă pot să 
ne arate un exemplu in lume, ca atunci 
cănd ee măreşte teritoriul, să se fi convo' 
cat o Constituantă ? Anglia a ocupat a- 
tata întindere de pămănt, a ocupat Chi 
pru şi alte locuri, şi cu toate astea, făou 
tu-s’a Constituantă? Nu pentru că acea. 
sta este de resortul legielaturel ordinare 
o întindere teritorială nu este un prin. 
oipifi constituţional, căci principiile con
stituţionale sunt acele cari regulează orga. 
nizarea politică a statalul, şi prin urmare 
numai cănd este vorba de a schimba acea 
organisare politică, atnnel nnmal ee poate 
chiăma o Constituantă. In căzni nostru 
insă organisarea statalul române intactă.

S’a zis, d-lor, eă este o cestiune impor
tantă I

Anul trecut safi decidat una din acele 
cestiunl care pentru mine era de o impor
tanţă mult mal mare decât Dobrogea.

Viaţa noastră politici de patru secule 
consistă in legăturile ce aveam cu înalta 
Poartă. EI bine, acele legătnr! afi fost rupte 
de acest onor. corp fără apel la naţiune.

Vă mărturisesc că atunci cănd s’a pro
clamat independenţa nn am avut acel en
tusiasta care 81 avea toată lumea, m’am 
gândit la viitorul ţărel, la eituaţinnea ce 
ni se creea şi m’am întrebat; dacă tradi- 
ţiunile părinţilor noştri trebuia să înce
teze, şi dacă este bine să ne găsim sin-1

guri ca o barcă pe valurile mării purtată 
de vânturi şi iebită de toate etănciie?

Am avut multă escitaţiune in această 
cestiune, şi cu toate acestea nimeni din 
onor. preopinenţi n’a venit in asemenea 
aituaţiune gravă, pentru ţart noastră, eă 
zică: trebuie o Constituantă !

El bine, dacă atunci oănd am schimbat 
de ane pănă jos faea noastră politioă un 
s'a făcut noul alegeri, cnm astăzi cănd a- 
vem să ne pronunţăm asupra unul fapt 
mal mult sufi mal puţin irapns de Europa 
asupra unul fapt pe care mal toţi recu
nosc că nn avem decăt a’l aproba, să mal 
alergăm la o formalitate fără sene ? (apro
bări).

Daca este nnmal vorba de a se convoca 
nu o Constituantă ci alte Cerner!, atunci 
d-lor, nn este treaba noastră ci a guver
nului. Daca guvernul crede că aceste Ce
rneri nu sunt adevărata eepresiunea ţărel, 
atunci, nu are decăt să le dieolve şi să 
proclame inaintea ţărel că nu mal eeistă 
legătura care de ordinar esieta intre ale
gători şi aleşi, şi că numai suntem espre- 
siune sinceră a alegătorilor noştri.

Nu admit opininnea onor. comiaiuul: 
oa să ocupăm această provin ciă in mod 
provizoriii, şi eă o administrăm prin regu
lamente de adminietraţiune publică, lăsănd 
cestiunea in euspenaiune pentruea viitorul 
să decidă care va fi soarta acelei ţări. Cănd 
va fi a se ocupa Dobrogea, atunci să se facă 
in mod serios, definitiv, iar nu altfel. Cum 
voiţi d-voastră ca eă ne ducem iutr’o pro
vincie fără ca populaţinnea sa să ştie, să 
cunoască, de suntem safi nu adevăraţii sel 
posesori ?

EO cred că daca s’ar ocupa astf 1 s’ar 
putea da loc la iutrige şi chiar la resis
ten ţă.

(va urma)

PROGRAMUL
Intr&rel triumfale a armatei 

in capitala Romăniel

I. — In zioa de 8 Octombre, in 
revărsatul zorilor, 21 salve de tnn, 
trase la arsenalul armatei, vor a- 
nnnţa capitalei solemnitatea zilei.

II. — Trupele se vor afla, la orele 
11 dimineaţa, la Bâneasa, aşezate 
împrejurul unul altar de câmp, ri
dicat prin îngrijirea ministerului de 
resbel şi destinat pentru celebrarea 
serviciului divin.

Trofeele luate peste Dun&re vor fi 
aşezate imprejurul altarului.

III. — Măria Sa Regală Domnul va 
sosi in mijlocul trapelor la orele 12.

IV. — La orele 12 se va celebra 
serviciul divin de către I. P. S. S. 
Mitropolitul Primat, la care va asista 
şi Măria Sa Regală Doamna.

V. — Corpul diplomatic, miniştrii, 
membrii Corpurilor Legiuitoare, pre- 
senţl in capitală, curtea de casa- 
ţiune, Crucea Roşie, academia, cur
ţile, tribunalele şi toate autorităţile 
publice, asemenea delegaţii judeţe
lor şi al comunelor, vor fl invitaţi 
a asista la această serbare naţio- 
nală, in tribunele destinate ad-hoo.

Invitaţinnile se vor face de către 
d. primar al capitalei.

Corpul diplomatic şi străinii de dis- 
tincţiune vor fi invitaţi de către d. 
ministru de esterne; ofiţeri străini, 
de către d. ministru de resbel; presa 
şi corespondenţii ziarelor străine, de 
către d. ministru de interne.

VI. —Tribunele şi estradele pen 
tru invitaţi vor fi aşezate in drapta 
şi in stănga arealul de triumf ră
dicat in capul şoselei Kisseleff.

VII. Scoalele publice, cu drape 
lele lor, vor fi inşirate dealungul 
şoselei. Elevele, îmbrăcate in haine 
albe, vor fi aşezate sub lojele Mă
riei Sale Regale Doamnei, a primă
riei capitalei şi a delegaţilor de 
provincii.

VIII. —Garda orăşenească şi so
cietăţile de tir şi gimnastică vor fi 
nşirate de amăndod părţile strade- 

lor parcurse de armată.
După terminarea serviciului divin, 

Măria Sa Regală Domnul, in capnl 
armatei, va face intrarea Sa in ca
pitală.

După trecerea Sa pe sub arcul 
triumfal, Domuul, marele cap alar
matei, va fi salutat de către pri
măria capitalei şi de către delega- 

unile judeţelor şi comunelor pre- 
aintate de către ministrul de in
terne.

IX. — Defilarea armatei, camlusă

de insuşl Măria Sa Regală Domnn) 
va fi in următoarea ordine ;

Un pluton de gendarml călări;
Răniţii şi
Drapelele luate trofee peste Du

năre (purtate de sergenţii din di
ferite corpuri ce sunt decoraţi) ;

Măria Sa Regală Domnul ;
Statul-major Domnesc ;
Comandantul superior al trupe

lor ;
Statul-major al sëü ;
Muzicele de la toate regimentele 

de infanterie ;
Drapelele şi stindardele armatei 

de linie şi armatei teritoriale ;
Comandantul divisiel I de infan

terie ;
Batalionul de geniû ;
Batalionul 1 de vënâtorl ;
Batalionul 2 de vënâtorï ;
Tunurile luate trofee (confuse de 

pompieri) ;
Regimentul mixt de dorobanţi ;
Regimentul 2 de linie ;
Regimentul 3 de linie;
Regimentul 2 de artilerie ;
Comandantul diviziei II de infan

terie :
Plutonul de marinari;
Batalionul 4 de vënàtorf;
Regimentul 4 de linie ;
Regimentul 5 de linie;
Ambulanţa ;
Regimentul 7 de linie;
Regimentul 1 de artilerie;
Comandantul brigadel de cava 

lerie ;
Musicele regimentelor de roşiori;
Divizionul mixt de călăraşi ;
Regimental 1 de roşiorf;
Regimentul 2 de roşiori.
Toate trupele vor morge inain

pe calea Victoriei şi fie-care corp 
va intra pe drumul cel mal Acart 
in cuartierele lor, pănă unde o parte 
se va dirige pe strada Lipscanii 
alta pe strada Plevnef.

Tunurile luate de peste Dunăre 
(trofee), fără chesoane la defilare 
avënd ţevile împodobite ou ghirlande 
de stejar şi cn placardă arëtànd lo 
cui de unde aû fost luate, asemenea 
şi tunurile (trofee) ce fac parte di 
regimentul I de artilerie, vor avea 
aceeaşi podoabe.

O legiune din gardă , cu musică 
şi drapel, se va aşeza la şosea 
ordine de bătae pe partea stăngă 
eşind din oraş, şi avënd flancul in 
dreptul arcului de triumf. Musica 
acestei legiuni va cânta după tre 
cerea muşi celor armatei, iu tot tim 
pul defilârel armatei pu sub arc.

X. — Măria Sa Regală va primi 
defilarea armatei pe piaţa Teatrului

XI. — Seara, oraşul va fi ilurni 
nat şi o reprezentaţiune populară 
va avea loc la teatrul naţional.

Invitaţiunile se vor face de pri 
mëria capitalei.

XII. — Ţinuta de gală, adică frac 
negru, cravată şi mănuşi albe, este 
de rigoare p ntru persoanele invi 
t&te in mod oficial.

NOTIŢE BIBLIOGRAFICE

C R O N I C A

Primarul Bucurescilor, adresează cetăţe 
nilor acestui oraş următoarea proclamaţie 

Oraşul BucurescI nu a yfiţtut de trei 
secole o intrare triumfală a oştirilor ro 
mâne.

A fost dat acum zilei de 8 Octomvrie, 
să Implinéscl tn istoria patriei şi lipsa a 
cestel pagine glorióse. Luaţi dar haina de 
sérbatóre spre a tutémpina la porţile o 
rasului pe cel ce ’şi-ah vărsat sângele pen 
tru ţâră şi ne-afi dat gloria şi independinţa 

Cetăţeni! primăria capitalei a luat mă
suri pentru ca dorinţa vóstrit să fiă cu 
strălucire împlinită tn acâstă (Li de mân 
drie naţională. Dar cine ar putea să tn- 
locuăscă pe deplin iubirea vóstrá! Voi, a 
căror inimă era strânsă de griji ta (tilde 
de luptă, aduceţi-vă aminte de fala adusă 
României de oştirea el, şi mergeţi de în
tâmpinaţi cu iubire şi mândrie pe fraţii 
pe fiii voştri, pe vitejii de la Oriviţa, de 
la Rahova, de la Plevna şi de la Smtrdan 

Primarul vostru este Încredinţat că ţ)iua 
de Duminecă, cetăţenii bucureştenl vor 
face să fia una din acelea tn care naţiele 
uitând de rele, lşl deschid comorile ini- 
mel spre a revărsa dintr’ăasele iubirea cea 
adevărată.

p. Primar, I. P. Dumitre teu.

Dr. med. G. Nica. Consideratiuul asu
pra pneumoniei la copil. Bacureşf! 1 s78. 
Broşară 8n, 55 pag.

Introducerea acestei mici broşuri cu
prinde mari învăţăminte,

întocmai după eum nu poate exişti 
igienist fără să fie iniţiat în ştii oţel« de 
etat şi tu ştiinţele morale, tot aşa nn 
poate exista moralist şi om de stat fără 
cunoştinţe aprofundate de igienă; căci, 
într'adevăr igi na e legii tara care un-şte 
pe medic cu omul de stat şi cu moralis
tul ; snfletul cara e Comun la toţi, tări- 
mul ştiinţei pe care se adună toţi a con
lucra spre acelaşi scop comun. — Ea este 
care reveift sorgintea tutelor nefericiţilor 
umane, care garantează fie-căruiu individ 
sănătatea şi în general tutulor virtutea şi 
fericirea care cuprinde total şi dirige 
toate spre ajungerea scopului coman.

Igienistal Ed. Reich ne spune că : cele 
mal multe boale fizice de care suferă omul 
se nasc mal adesaori din relaţionile lui 
sociale, de căt din cauzele fizice.

Dr. Feiix, prin raportai ca No. 443 
co’l face ca respnne la ordinal d-lal mi
nistra de interne asupra moralităţel din 
capitală, idtre altele ne spune şi aceasta, 
că : la noi in ţară există boale sociale şi 
morale, care favorizează foarte mult lă
ţirea boalelor fizice, augmentă mortalita
tea, şi ameninţă prosperitatea ţârei ; că 
isvorul lor să află foarte profand, şi efi 
el re poate înlătura nnmal succesiv prin 
inaintarea civilizaţiunei, prin respăndirea 
instrucţiunei şi a cultnrel morale, prin 
prefacerea unor moravuri vătămătoare sj- 
cietăţeî.

Aşi dar stadiul ethio'ogiel a boalelor 
fizice cere ca condiţiona esenţială nu nu
mai studie medicale, ci şi studii economo- 
politice şi mofete.

Podaré ee exprimi în modul următor: 
miseria conduce pe om la boale fizice şi 
morale şi la moarte prematură; ea ăl face 
din om neom, ăl conduce la disperare, la 
servilism şi la viţiurl.

Efectele mizeriei s’aO observat nu nu
mai la indivizi singulari, ci şi la mase 
întregi, (mortalitatea cea mare in pau- 
perismul oraşelor), născănda-se şi aplica- 
ţiuoi spre viţiuri şi crima.

Ethiologia (cheia Pathologil); ta legă
tură cu ştiinţ- le sociale, are chemarea de 
a descoperi cauzele boalelor, originea mi
zeriei şi a pauperismului (mizeria maselor) 
pentru că astfel să poată stărpi atăt boa- 
lele corporale, căt şi cele morale, ce se 
naso din miseriă.

Adeseori miseria âşl are rădăcinile ei 
inplăotate in conştiinţa fizică a omului, 
de aceea arma cea miî puternică pentru 
combaterea acestui râd ne o dă in mină 
igiena. Un om care are cunoştinţe despre 
viaţa sa fiziologici, şi ştie cum eă’şl în
tocmească vieaţa fizică după principie e 
igienei, Care cunoaşte influenţele vătămă
toare a lumei din afară asupra organis
mului individual, va putea totd’auna sâ’şl 
conserve sănătatea. Prin urmare, un atare 
om este apărat în totd’aana de boale şi 
miaeriă, (coloniale engleze din insólele fi
lipina sufere mal puţin de pneumonii, şi 
afi mortalitatea mai mică de căt indienii 
locali).

Boalele şi miseria aunt aşa de atrios 
legate una do alta, In căt se prodac re
ciproc una pe alta: dia boala se naşte 
miseria, iar din miseria adeseori se naso 
boale, de unde deducem că există uo cerc 
în care se învărteşte totul, şi tocmai aici 
edem legătura cu care se leagă etbiologia 

boalelor fizioe cu igiena şi ou ştiinţele de 
etat.

Disproporţia Intre naşterile şi decesele 
populaţiei romane din capitală, observată 
în anii din urmă a preocupat mult pe cel 
iu drept. Ţara noastră fiind o ţară emi
namente agricola, oeatiunea aceasta a ajuns 
să fie de un interes capital; ea s’a dis
cutat nu numai pe tărâmul po itio şi eco
nomic, dar şi pe cel igienic.

Igiena, analisănd cu miuuţiositate cau
zele fundamentali ale acelei disproporţiuul 
ntre naşteri şi decess, a ajuna să desco

pere şi să constate na numai boale so
aie, precum: luxai, celibatul, lipsa di 

mor pentru familia şi altele, ci şi boale 
fizice (individuale) provocate prin nutri- 

une greşită şi variaţiuni atmosferice, 
acuzând ca cauză etio'ogică a acestor din 
urmă lipsa de cunoştinţele cele mai ele
mentare de igienă.

Pneumonia coutribue mult la moartea 
copiilor; cu deosebire la acelor din clasa 

jos unde o favorită igiena cea defec
tuoasă.

Dr. Nica având ocazinnea a o constata 
adese ori la copil tn practica s* de 18 
ani, a dat publicităţii 8 din observaţiun le

le pe care a crezut că pot avea un iu 
teres practic mai mare.

Nu ne indoim că broşura — bine şi 
mpede scrisă — fiind fractal unei lungi 

esporienţâ proprie, va atrage atenţiunea I tutor acelora care se ocupă ou cauzala 
I regresului populaţi tini lor noastre.



T I M P U L

Expositia universalii din Paris IS78
B I B E R O N  C. C H A R T O N

(16, rue d’Alesia, 16)
Cu aer conţinut, Brevetat, Do& »in
terne, — unul ou pompA. Au avanta, 
((iele d a nu da gust reu laptelui, 
nici miros greii respiraţiei copilului, 
cum şi acela d’a nu trAge greii laptele. 

In bucarescl la ZQrner d. farmacist.

Un venti accesoriii destul de 
considerabil

se ssigurd4& persanelor din tdte clasele so- 
ciet&ţil cari icie limba germanii şi rearo- 
mtoL Oferte scrise sub D. T. 549 priimesc 
H a a s e n s te in  &  V o g le r .  W ie n . ( 8 0 6 - 1 2 )

C /^i TVÎ/*q  doctor în medicinâ 
• VX• i i  I v d  gi ¡a chirurgie. Ma

ni o, I şi medic specialist pentru búlele de 
copii, dă consultaţii în tóte filele de la 3 
pdnă la 5 ore p. in. in strada Colţii No. 14.

INGINERUL-CONSTRUCTOR
N. A. 80UTZ0

Vechiul elev al sc6'ei Centrale din Paris, 
care a fost S ani tn serviciul Stntnluî, lu
crând la stadii fi la esploataţinnea căilor 
ferate, inginer hotarnic diplomat, stabilin- 
du-se acum în BncurescI, Strada DreptS, 
No. 4, e gata a priimi orl-ce lucrări de 
inginerie, arhitectură, constrncţiunl eaper- 
tise, ş. o. I. (799—7).

UN DOMN cunoscând bine limbele francesă ita-
liană, germană g» spaniolă (pussabilj, 

doresce a gftsi o ocupaţie intr’o c a ii de afaceri, 
sad in tr i»  institut de educaţie. A făcut călă
torii In tdt& Europa.

A se adresa sub iniţialele S. A. la redacţia 
Resboiului, sad strada Mihaifi-Vcdă No. 86.

Carl Krause, Kunstverlag H. Frankfurt a. M.
Overbeck, Evangelien 60 resp. 75 Mk. ord., 40 resp. 50 Mk. netto. 
Kaulbach’s Wandgemälde geb. 30 Mk. ord., 20 Mk. netto. 
Thorwaidsen Album Gabinet 16 Mk. ord., 9,65 Mk. netto.

« , Visit 9 Mk. ord., 6 Mk. netto.
Opern-Gallerie Cabinet 13,50 Mk. ord. 8,10 Mk. netto.

,  Visit nJMk. ord., 4 Mk. netto.
Heiae-tiailerie Cabinet 12 Mk. ord., 7,20 Mk. netto.

,  gross Quart 35 Mk. ord., 23 Mk. netto.
.Sculpturen-GuUerie Folio 27 Mk. ord., 17 Mk. netto.

,  , leere Mappe 5 Mk. netto.
Musiker-Gallerie Castinet 12 Mk. ord., 7.20 Mk. netto.
Antike Büsten I. Cabinet 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.

II. 9 Mk. ord., 5 Mk. netto. 
9 Mk. oíd, 5 Mk. netto. 
9 Mk. ord., 5 Mk. netto. 
9 Mk. ord., 5 Mk. netto. 
9 Mk. ord., 5 Mk. netto.

Antiken-Albuin I. ,
,  II.

Sclupturen-Gallerie I. ■
, II. .

Kheiu-Albnni 9 Mk. ord., 5,40 Mk. netto.
Neliweiz-Albuni 9 Mk. ord., 5,40 Mk. netto.
Album von Koni 6 Mk. ord, 3,60 Mk. netto.

A so adresa, pentru «omande d-lul L. ROHN in LIPSCA.

MERSUL T R E N U R I L O R
PE LINIA

BUCURESCi-GIURGIU (S m â rd a )
Valabil de la " 1878 pana la noi dispositiiO C T O IB B IE

BUCUR KSCI-GlURGlt G1URG1Ü-BUCURESCI
Tr. No. 1 Tr No. 3 Tr. No. 2 Tr. No. 4
Diminiţa Séra Dup-améÿl

Bucuvescl . . Plecare 9 15 5 05 Smârda . . Pi* care 4 37
Jilav a ........................
Sintest! (Halta) . .

. 9 

. 9
27
53

5
5

17
23 Giurgitt * . Sosire Diminiţa 

. Plecare 9 05
4 45 
4 55

Vidra . . . 9 43 5 33 Frăţeştii . 9 16 5 06
Grădişte (Halta) . . . 9 52 5 42 B ău  ésa . 5 29
Comuna . . Sosire IO 01 5 51 Comana * Sosire IO 03 5 53

. . PI* care IO 11 o 01 Plecare IO 13 ti 03
Biínésa . IO 39 «i 29 Grădişte (Halta) . . IO 18 6 08
Frăţeştii IO 58 » 49 Vidra . . . IO 31 6 21
Giurgifl . . Sosire 11 15 7 05 Sintesti (Halta) . . IO 39 ti 29

. . Plecare 11 25 Séra Jilava . . IO 48 6 39
Smârda . . Sosire 11 35 Bucuresc! 11 05 6 55

AmiaŞi-Şi Diminiţa Séra

L E G A T U R I
A. CU LINIA DE NORD.

I. Trenul No. 4: Ca trenai accele
rat No. 1, la ora 8 fi 15 minute, sera 
la Brăila-Galatz, Roman, Iassy-Suceva, 
Viena, Berlin, Paris, Peterabnrg.

II. Trenul No. 1: Cu trenul accele
rat No. 2, care sosesce din Vi» na, I,em- 
berg, Suceva, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 fi 30 minute dimineţa.

I I I .  Trenul No. 3: Cu trenai No. 6 
de călători care sosesce din Galaţi fi 
Băila la ora 4 şi 30 minate, după 
nmeijă-iji.

B CU VAPOARE DANUBIENE la GIURGIU
Ou Vapóre de postă la Giurgiu.

1) Sosind la Giurgiu din sus: LuuT,
Miercuri fi Vineri, cu Trenul No. 4.

2) Plecând de la Giurgifi în jos Luni, 
Meircnri fi Vineri cu Trenul No. 1.

3) Piei and de la GiurgiQ in sas: Marţi, 
Vineri fi Duminică ca Trennl No. 1.

4) Sosind la Giurgiu din joi Marţ', 
Vineri fi Dominecă cu Trennl No. 4.

NB, La gara Filaret se vând bilete 
pentru vapore, pentru tote staţiunile în sus 
pdnă la Viena şi in jos până la Chilia.
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PLANTE DE FRAGI
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Acum fiind timpul plant&rel fragilor, recomand fragil sub
scrisului, din cele mal frumdsc specii francese şi englese, 
fructul fărlo mare, gustul admirabil.

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

X
X
I

JEAN VERMEULLIN
Gru Hrmr la D du O. 0 . Philippesca 

Strada Dionisie No. 4*2.
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P H A R M A C I A  3 L -A . „ S P E R A N T I A ”
26, CALEA MOGOŞOAEI, 16.

D E P O U L  M E D I C A M E M T E L O R  F R A N C E S E .
Obiecte de Cauciuc fi Articole de Toalete. — Asemenea se angajeză a efectua 

orl-ce oomande din n  sortai medical.
B 3R X JS .

n
j

J i ü -  Z E ? .
Din cansa intrare! triumfale a armatul, 

Intâluircu hotărîtă pt nt.ru Duminică, r«- * 
mânu pe Luni tot la uc«a?) oră şi in acelaşi 1 ţ® 
loc. — Sper că nstîi-dutu nu vom fi între 
rompţl tn î ilêlnirou ilustră. ¡ « 1

(796—2) BATISTA.

Acel care cunosc Hapu
rile purgative ale doctorului 
întrebuinţa îndată ce vor a- 
vea tr eb u in ţă  da curăţenie. 
Ele nu produc desgcst nici 

slăbiciune, căci, în contra celor-alte cu
răţenii, acesta nu Increză bine de cât câud 
este luată ca alimente bone fi băutori in- 
turitore, preenm: vin, cafea, ceai. Fie-care 
*fi alege ora şi prău^nl când 'I convine 
mal bine să le ia, în conformitate ca ocu- 
paţinnile sale. OeteneLa pnrgaţiunel fiind pe 
deplin anulată prin efectul unei hrauebnne, 
ea se p6te repeţi pe cât va fi de trebuinţă.

Cutii da 5 fi 2 tr. 50 b. la Paris la doc
toral Dehaut şi la tâte farmacopeele. Să se 
ceră ca fie-care cutie cărticica de 72 pagine, 
care conţine instrnoţiile în t6te limbele. Să 
se ceră fi manualul in limba francesă doc
torului Dehaut, volumul de 400 pagine.

Dcposit in BucureecI la Domnii I. W. 
Ziîrrner, Ovesse, Schmettau, Bruss, Rissdor- 
f.r fi DimbovivI.

Fonderia de Tuciû
a lai

E. K E I L H A U K R
S T R A D A  X 8 V O R  

efectuând ori-ce lucrare de fondărie du}>ă 
modele, desluşiri seti desemnări date.

Se asignreză buna eseentare cu 
Materialul cel mal bun.

Orl-ce comandă pentru conducererea a- 
pel, instalarea băilor cn tote atenansele lor, 
puţuri de curte, pompe pentru diverse tre- 
bninţl, stropitori de grădini, ş c. 1. se 
efectue^ă grabnic fi bine la

F. M m i  H a  Isvor No. 59
Asemenea se găsesc tot-d'u-uua in de.-; 

posit: Ţevi de vlumb, ţevi de fer fi d- 
tnci în diferite dimensiuni, precum fi bu
căţi confecţionate de tuci pentru diferite 
constrncţiunl.

Transmisiuni, cureleş. c. 1., un mare de
posit cn preţurile cele mai tftine.

(777—1)

Afl eşit de sub foto-litografie esacta hartă 
a ţinutului Dobrogel fi Dristoriornloî(moşie 
vei hie a românilor,) prelncrată după aceia 
cn care s’afl servit d-niî Ambasadori al în
altelor puteri la Congresul de la Berlin 
arătândn-se pe dânsa forte esaoţ oraşele fi 
cetăţile, porturile Mării Negre şi ale Dună
rei. Insula şerpilor, Delta Dunărei totă cu 
ostrovele ei, pădurile, bălţile, drumurile de 
comunicaţie, calea ferată, Cernavoda-Cbius- 
tenge, fi peste acesta ilustrată cn marca 
României şi a lui Mircea cel bătrân des
potul Dobrogel şi domn al României 1382, 
asemenea s'aii 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 tstiuplare 
vor dori trimiţând iu mărci poştale şuii 
timbre, preţul de câte doi lei noi esempiară. 
Calea Văcăresc! No. 151. Bocurescl. ¿.-Co
lonel D. Papazogln editor, — din care a 4-a 
parte se va da pentru ajutorul faiuilielor 
orfane ale morţilor soldaţi pe câmpul de 
luptă precum s’aii dat până acum şi din 
alte ediţinnl suma de 4783 lei noi în de
curs de 10 Inni de (Iile. Şi le vor priimi fără 
plată de transport. L.-Color.el, D. Papazoglu.

C. N, STEFANESCU SAVINY
ARCHITECT

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

A L

SCOALE! DE BELLE ABTE M  PARIS
Membru al SooietăţeT centrale de arehilec|I din 

Paris fi Bruxelles, etc.

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

Doritorii de a face construcţinui şi a co
manda planuri, sunt rugaţi a se adresa 
Strada Cornetului N o. 56, in dosul St. 
Visarion, suS la administraţinnea act stai 
$iar.

D H -lin  rennin^^ esenţă japoneză, omis 
rU -flU  vindică îndată ori-ce ’durere de
cap se găsesce la farmacia d-lol F. Bros 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

Am ouóre a anuncia onor. Public, cil am 
deschis acuma o

Magasie de tapete
M8 voiţi sili a pntea oferi în tot-d'a-nna 
mare asoitment do TAPFTE şi fac cnnoscut 
că chiar de acuma sunt f6rte bine asortat. I

Cn t6tă stima
U. l i  O N 1 C 11

(793—3) Strada Stiibey-Voilă No. 3.

fam a g a s im jl d e l in o k r ie  imn v ie n a
Calea M ogofii, Palatul „Dacia“ Ca doua prăvălie de la coi j ui Lipscan iei.)

d e s f a c e r e  t o t a l a
cu mare scădere de preciu

d in  c a u s e  i r a m a d i r o i  c a l e i  t a r i  a le  m a i i a r i l o r . i l ' . .
Colo mal uuol şi cele mal moderne

A W S W M M  1 ®  l â l M
P R E C U  UVE

Fuste, Capote şi Cosstumur! de llnuelii, Camisonc, Ciorapi, Gllclce, 
Bvobdde, de lânii şi de bumbac, Plnpilml de flanelă, Camisone, Pantaloni 
şi faste do Piqnet de brnitj Hăinuţe de copil, mantale de ploic de flanelă.

LIM ERIE PEN1RU BĂRBAŢI, DAME ŞI COPII
Alegerea cea mal bogată gi mare pentru tâte clasele Societăţii.

OLANDA, CHIFFON gi MAI1AP0LAM
tn t6te lăţimile, in bucăţi întregi gi jumătăţi, provenind din fabrícele cele m ii renu

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

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PROSOPE, ŞI BATISTE
de ori-oe calitate şi mărimr, batiste francese de li no, batiste brodate şi de (len

tele, batiste colorate etc. etc.

GULERE SI MANCHETE PENTRU BARBATI SI DAME
de Oil-oe fason modern, de ori-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fiebas de dentele 

Co RSSETTE DE FRANCIA ŞI G e RMMANIA, ROBES 1JE ClIAMBRES,
D e m ie - C a p o t s , L o n g - S h a w l s , Ş a l u r i d e  C a c h e m ir  n e g r u .

Zestre complete de 800 fr. până Ia 5000 fr.
Ori-ce comandă 1« ramurile lingeriti şi broderiei se primesce ş» se va 

csecuta prompt tn  atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURINT F1CSAT
Fuste de flanelă francesă dif. col. a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lână „ „ „ „ 1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4.60,
Flanele de bnmbac , » • » 1.50, 3.75, 5, 7.
Flanele de lână „ » » » ‘5, 6, 8, 12.
Brobóde de lănă fină franci 3.50, 5. 7.50, 9,50.

Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnrn dame, de flanelă a fr. 8.50, 14, 28, 38.
Camisóne de piqnet de érnâ a fr. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piqnet de érnâ a fr. 4. 6, 8.25.
Fnsté de piqnet de érnâ a fr.' 5, 7,5.0, 10.50.

Mantale de plóie de lână fină a fr. 30, 38, 48, 65.
Cămăşi bărbătesc], de Chiffon simple a fr. 5, 6> şi 7.
Cămăşi bărb&tescf, cu pept, gulere şi manchete de Olandă (şi fără 

galere) a fr. 7, 8, 9.60.________.
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi 15.
Cămăşi de Oxford EnglesescI color, garam ate a fr. 4, 6, 8.50. 
Cămăşi pentru d-rne, de Chiffon cu garnituri şi brodărie a fr. 4,5, 6, 7.50.
Cămăşi pentru dame de 

7.50, 8.50, şi 10.50.
Olandă seinple şi cu bioderie a fr. 5.50,

Cămăşi pentru dame de Olandă cn broderii séû cn dantelă fină, a 
fr. 12, 15, 18, 23.

Cămăşi de nópte dd dame séfl de barbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi 17.
Camisóne simple garnisite a fr. 3.50, 4.50 şi 5.50.
Camisóne cn broderie a fr. 4Í50, 6.50, 8, 9..
Camisóne cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.50,11, 14 şi 17.
Pantaloni pentru dame, simple şi garnisiţi a fr. 3, 4, 4.50, şi 5.
Pantaloni pentrn dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9. 
Pantaloni pentro dame, de Olandă fină cn broderie séfl déntele a fr. 

7.50, 8.50, 10.50, şi 12.
Fuste de Costume cn plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Fuste Costnme cn broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9, 11.50, 15.
Fuste cu şlep cu plise, cu broderie şi cadenţele a fr. 8.50,11,15, IS, 26.
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.
6 Gulere bârbătescl calitate bonă în 4 iţe a fr. 3 şi 4.

5.50, 7.50 şi 7.50.6 Manchete calitatea I-a a fr.
6 Gulere de dame diferite fasóne a fr. 6, 6.60 şi 7,50.
6 Batiste albe de Olandă a fr, 3, 4.50, 6.50 şi 8.50.
6 Batiste de lino adevărată cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14.
6 Batiste de litó 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 persóne a fr. 5.50, 7 şi 8.50.
Feţe de mese de Olandă albe de 13 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, 64, 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.a0, 9, II şi 15.
6 Şervete de ciaiQ a fr. 2.50, 4. şi 5.50.
6 Prosópe de aţă curată a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10,50. 
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.
1 Bucată de pănză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.
1 Bucată de Olandă Bumburg 62 coţi a fir. 48, 56, 68, 78, 90. 
1 Bucată de Olandă de Belgia & fir. 62, 75, 110.
1 Bucată de Olandă de Bumbxnrg 3 coţi de lat, 21 coţi de lungă 

a fr. 35, 48 şi 63.
1 Bucata de Chiffon franţusesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
1 Bucată de pereail franţnsnsc de 45 coţi a fr. 23, 28, 34 şi 42. 
1 Bucată de Madapolam a fir. 16, 19, 23 şi 33.
Mal multe de 1000 coţi resturi de pânză, Chifon. Oxlord şi Pichet în cupone de 5, 6 ,8 ,10 şi 15 
eoţl, ie  vinde mal ales foite eftin, insă numai până când se va sfîrşi depositul acestora.

Magnsliinl (lo liitgerie din Viena

f

f i
Costnme pentra dame, de flanelă francesă a fr. 32, 41, 58 şi 72. Vj

_ Calea MogoşoieT, Palatul » D a c ii* , (a doua prKvtUie de la colţul Lipsea niel. ^


