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Cursul de Vleua, 30 octombre 
Renta ungarii in aur . . . .  82 80 
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Argint . . . . . . . . . . .  100 —
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Napoleonul................................  9 4 2
100 m&rol germ ane................58 10

Cursul de Berlin, 2) octombre 
Acţiunile Ctitor forate române. 32 25 
Obligaţi unile române 6°/o . . 8o 50 
Priorităţile C. fer. rom. 8®/• 84 — 
împrumutul Oppenheim . . 102 —
Napoleonul...........................  16 30'L
Viena, termen la n g ................— —
Pari» ,  scurt . . . .  80 95

Calendarul {llel 
Marţi, 10 octombre.
Patronul silo l: Mart. Eulampie. 
Răsăritul soarelui: 6 ore 23 min. 
Apusul soarelui: 6 ore 06 min. 
Fasele lunel: prim cuart.
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Bucnresel -  Hnoaara

Bncnroac—VercioroT« Verolorova—Bucurescl
Bucurescl . . . . . . 7.40 4 10,40 4 * Verciorova............... . . 11.35
P itejtl ................
S la t in a ................

. . 10.13 4 3 . -4 Craiova.................... . . 8.— c

. . 12.31 d 6.30 n Slatina.....................
8.15 4 P it« |t l ...................... . . 7.03 «

Vôrciorova, sosire • • Ä .- n 6. — n Bucurescl, sosire . . . . 9.30 (

Suoeara—uncnrescl
Bucurescl • • • 10.— Suceava . . . . 6.11 d 6.46 4
Ploescl . . . . 13.00 Roman . . . . . 8.45 4 12.30 d
Brăila . . . . 5.45 7.15 4 Tecuci . . . . . 13.30 n 6.10 d
Tecuci ¡1 . . . . . 4.38]n II.-.O4 Brăila . . 8.10 n 8.58 d
Roman . . . . . 9.06 d 4.45 4 Ploescl. . . . . 7.13 d 3.45 d
Suceava,sosire . .13.03 4 9.66 n Bucuresol sosire 8.30 4 4.30 4

0.—
6.30 
9.80 
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5.30

Buouresel—Glargla
BuoarescL.........................9.15 d 6.05 n
Giurgiu, sosire . . . . .  11.35 <J 8.37 n

Giurgiu—Baeareacl
Giurgiu...................... .... . 7.36 d 4.55 Ş
Bucurescl, sosire .. . . .  9.48 4 7.17 4

Galati—Bărboşi
G a la ţi ...................1.30 n 835 d 7.30 n
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— 4 8-05 •

Bărboşi—Galaţi
B ărboşi................3.55 n 6.35 n 7. n
Galaţi, sosire . . .  3.30 n 7— S.n. 25n

Itil ifïiiê esposiţia, românii mer- 
i$ vor găsi ziarul .TIMPUL* 

jbs Magasins du Printemps, 
Haussmann 70.*

ţPEŞI TELEGRAFICE
I lll K . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas) 
octombre, 4 ore seara)

Roma, 19 ocb mbre. 
lume*, vorbind despre • ventuali 
lari! Bosniei şi Ercegovinel de 

jntririj crede eft este important pen- 
pa ca puterea Roşiei in Orient să 

n lărr.tu prin » Austriei. — Intere- 
1 H ei vaca Austria sn fie tare şi respec- 
I (mni 1 aceea trebn» s’ajute pe Aus- 
i toate ocaziile. Cu cbipnl acesta, s’a 
Ifyil t mal lesne îndreptări echita 
! ceşti uni pentru cari

toate astea su se jertfeiiscă scă 
şi patria.

Londra, 19 octombre 
I t ia ţ ia  finau ţiara  a Romelibî 
L \a ţa tă  in măuele comisiei in U r-

B f l
PtfBaigatWi va trimite agenţi la 

I \a Belgrad.
tj^ 1 Londra, 19 octombre.
{e'.egujkdi din Berlin cătră ,Mor- 
jÎott1 ;
kiatijf-j/ finsiei la Cabnl, d. Stolietof. 

i la Livudia.,
hfi ziar zice c’n aflat că Ruşii ope- 
Sifcărî tainice in jurul Conatanti-

(20 oct.— 9 ore dim.)
Roma, 19 octombrie. 

Uwne, aprobă aut sarea Bosniei 
Austria spte impedicarea prepon- 
ruseşti d’a se întinde pănă la

,Cred că Poarta va efectua reforme in 
Asia, şi ocuparea Ciprului are nn scop 
strategic, şi actastă insulă este o bună po
ziţie penlrn a snpraheghia aplicarea re
formelor de executat in Asia.*

Yisternicnl englez a conchis nevoind 
declrraţin, că englitera este hotărî tă să ’şi 
mfinţie marea şi prestigiul in Orient.

Pesta, 20 octombre.
Discursul tronului pentru deschiderea 

Rei chsratului expune situaţia guvernului; 
▼orbeşte numai de legea militară şi de 
convenţia finanţiară ca Croaţia şi Slavo
nia, n cărei validitate expiră în annl a- 
cestn. Apoi discursul tronnlni urmează 
astfel;

,La Congresul din Berlin am primit 
îndoita! mandat al Enropei d’a ocupa § 
apoi u’a administra Bosnia şi Erzegovina 
In ortua purtării vitejeşti a oştirii noas
tre, cea d’Sntăi parte a îndatoririi noastre 
poate fi privită ca îndeplinită. Buna în
ţelegere ce domneşte între Austria şi toate 
puterile ne permite să sperăm că a doa 
parte va putea fi efectuată fără să impu
nem noul sacrificii ţării.*

(31 octombre,9 ore dimineaţa)

Berlin, 30 octombre.
Ştirea publicată de »Tagblaft*, in care 

să spun 1 că armata pe picior de pace va 
fi sporită cn 20,000 oameni, se desminte 
de cătră mai multe ziare şi e privită ca 
lipsită de temei.

Hi

Berlin, 19 octombrie, 
tagul a adoptat întregul proiec- 
lege in contra socialiştilor, prin 
dual, cu o majoritate de 221, con 

Apoi s’a închis sesiunea Reich- 
D. de Biemarck şi-a exprimat 

rea şi a zis că guvernele federale 
prin mijloonl acestei legi eă 

|u l  ce emstă.
—. Copenhaga 19 octombre

k de. Cu mberland ar fi aproape să 
liuiteze familia regală, spre a se 

v i  prinţesa Thyrâ.

Viena 19 ootombre. 
»Coresp. Pol.* se vesteşte: 

ele vizir ar fi exprimat ambasado 
¡ai multor pateri neliniştea şi gri 

in privinţa pregătirilor militare 
Marele vizir ar fi zis, că această 

[mpedecă pe Turcia, spre părerea 
L d’a incepe desarmarea. Sgomotele 
o misie a Ini Osman-paşa la Şa

cali in Albania, sunt lipsite de te-

(20 Oc tom vrie 8 ore seara)
Londra 90 octombre.

discursul ce s rostit la BirmingVam, 
rtheote, cancelarul visternic a zis : 
iglitera veghiază la esecutarea trac- 
î de Berlin. Mănţinerea Turciei for- 
unul din cele mal mari principiurî 

! Srmnesc politica englezească,. Este 
) aă voiască cineva a in locui pe Tur
la Greeis.*
Nortbcote a mai zis:

BUCUREŞTI
Luni, 9 (21) octombre

Fără cuvânt admit ziarele guver 
namentale, că unirea in marele partid 
s’a răcorit. Intr’adevăr schimbarea 
tonului ziarului Pressa a putut să 
dea ocazie unei asemenea presupuneri 
nsâ această schimbare merită a 

considerată mai de aproape, pentru 
a se vedea, daca intr’adevăr ea iu 
semnează o nouă deosebire de vederi 
intre grupările partidului conserva
tor sad daca e numai schimbarea 
de flanc a unor persoane isolate.

încă in anul 1877, iu nr. 25 
30 al Timpului (1 şi 8 Fevruarie) 
d. C. N. Brăiloiu a scris două ar 
ticole intitulate Ghicitori perlamtn 
târg, Dreapta, Stânga şi Centru, iu 
care a espus pe larg cu logica sa 
consecuentă şi neînduplecată, cumcă 
toată deosebirea, ce căuta a o sta 
bili Pressa, pe atunci reapărută, in 
tre conservatori şi centru, e o deo
sebire factice, imaginară şi că ade
vărată deosebire nu există. Era un 
simpla joc de cuvinte, o espresiune 
a unei teorii speculative, ale căreia 
elemente le-am împrumutat din 
Franţa şi din o stare de lucruri 
care n are echivalentul săd la noi 
şi mal puţin ăncă vre-o asimilare 
cu starea şi necesităţile noastre 
politice.

D. C. N. Brăiloiu a arătat apoi 
raţiunea de a fi a partidelor di 
Franţa. Dreapta: principiul regali
tăţii de drept divin ; centrul drept 
quasi-legitimitatea, care admite in

tervenirea naţiunii pentru consac
rarea regalităţii cu instituţiunl re
prezentative şi in care burgezia are 
nfluenţa cea mal pronunţată; cen

trul stăng: principiul republican, ba
zat mal cu seamă pe elementul 
burgez; stânga şi estrema stânga: 
elementul republicau bazat pe su- 
frajul universal.

Dar precum se vede toate aceste 
numiri şi deosebiri aii drept corelat 
un substrat istoric oare-care, ce nu 
are la noi nici un equivalent. Avem 
noi oare tradiţiuol istorice de secole, 
care sâ lege vre-un partid cu vr-o 
dinastie veche, ce-ar reprezenta fon- 

area şi organizarea naţionalităţii 
noastre, precum reprezintă in Francia 
dinastia Burbonilor ? Avem noi in 
istoria noastră tradiţiunl de lupte 
intre puterea civilă şi bisericească 
intre regalitate şi o burgezie? Avem 
oare tradiţiunl de luptă politică in 
tre o aristocraţie privilegiată eredi 
tară şi intre o burgezie, lipsită de 
drepturi, care s’ar fi opintit şi ar 
fi luptat, ca să dobăndească drepturi 
politice şi civile, ce i s’ar fi dispu
tat? Nimic din toate acestea.]

Ce Însemnează dar cuvintele dreap
ta, stănga, centru şi mal cu seamă 
cuvântul reacţiune ?

Dreapta..., reacţiune.... In ce? şi 
pentru ce ? Ca să reînviem un regim 
dinastic căzut? Dar unde este acea 
dinastie? Care este pretendentul, ce 
se poate înfăţişa ca reprezentantul 
unei familii? Ca să reintegrăm o 
aristocraţie in dreptar! politice pier- 
Dar intrebăm şi aci, unde este a- 
ristocraţia ? Ce-a mal rămas din bo
ierime ? 0 simplă suvenire, căci ca 
ordin politic, ca clasă guvrnamen- 
tală a dispărut.

Iu adevăr d. C. N Brăiloiu arată 
cu multă claritate că aceste numiri 
nu sunt de căt termene de lozincă, 
de căt firme de grupuri, cari nici 
nu se deosebesc in păreri şi că in 
locul adevăratelor deosebiri—de cnl- 
tară, temperament şi avere — s’a 
pus la noi superstiţiunea unor deo
sebiri, cari nu pot exista fără un 
corelat istoric.

E o lipsă de cultură şi de bun 
simţ de-a fi, ca roşii noştri, adora
tor al revoluţiunil franceze şi a pre- 
senta revoluţiunea ca unica perspec
tivă de libertate, de patriotism, de 
progres şi de glorie. După roşii cine 
nu adoară revoluţiunea nu este li
beral, nici patriot, nici amic al pro
gresului, nici amic al gloriei naţio
nale şi prin cousecuenţă reacţionar, 
partizau al regimelor odioase de 
privilegiu, despotism, trădător. De 
aci terminologia de stănga şi dreapta, 
partid liberal şi partid reacţionar.

E evident pentru oricine, că a- 
ceste denumiri neavănd o temelie

istorică, sunt fără de înţeles şi cu 
părere de râd văzusem Pressa con- 
sacrănd o nouă superstiţiune, cen
trul.

Nimeni la noi nn se luptă pentru 
reintegrarea dinastiei muntene a 
Basarabilor sad a dinastiei Muşatin 
din Moldova, pentrucă lupta ar fi 
fără obiect — numai există un sin
gur urmaş al lor, nimeni nn se 
mal luptă pentru privilegiile boie
rilor, pentrucă ele erad individuale 
şi nu se moşteneau. Deosebirea este, 
că roşii protextează a adora revo 
luţia şi sufragiul universal pentru 
a’şl face treburile, pe cănd conser 
vatoril, răzimaţt de elementele po 
zitive ale ţării, vor progresul re
gulat şi sigur, care nu se poate 
face nici prin demonstraţii cn ma 
salale, nici prin mişcări de oliţă, ci 
numai şi numai prin muncă.

Cestiunea se reduce la noi la ter 
mini foarte simpli. Este vorba să 
ştim prin ce procedări şi prin ce 
mijloace să ne constituim şi să ne 
intemeiăm, dacă voim să avem un 
guvern sad nn, dacă voim ca gu
vernul să funcţioneze prin autori
tăţi regalat constituite sad prin re- 
voluţiune şi manifestări de stradă; 
dacă voim să gnvernăm prin impă- 
care sad prin persecuţiunl; daca ţi
nem la constituţie şi monarchie, saU 
voim repnblica; dacă voim s’avam 
guvernul legilor sad guvernul oa
menilor.

Aceste dar sunt singurele deose
biri da la noi şi de aceea precum 
am spns-o de la ’nceput, deosebire 
intre centra şi dreapta nu există 
şi n’a existat nici cănd. Amăndonă 
grupurile ad păreri identice in pri
virea esenţei statului şi deosebirile 
de vederi sunt atăt de mici, incăt 
le putem numi individuale.

Pe cătă vreme dar .Pressa* era 
organul grupului numit centru sad 
şi mal clar — pe cătă vreme am 
crezut noi aceasta — nu ne putea 
veni in minte de-a stabili deosebiri 
sad de-a săpa şi mal adănc antiteze 
inchipnite, idei doctrinare, cari nn 
corespund nici unei realităţi istorice 
sad sociale.

Lucrul se schimbă insă din mo
mentul, in care vedem, că .Pressa* 
devine organul personal sad trupesc, 
cum zic germanii, a doi sad trei oa
meni, a d-lnl Y. Boerescu şi a prin
ţului Dimitrie Ghica de exemplu. 
Două sad trei persoane, deslipite cn 
total de grupai acelora, a căror opi- 
niunl păread a le reprezintă, fie a- 
cele persoane orlcăt de insemnate in
dividual, ele totuşi nu se mal repre
zintă decăt pe sine ănşile şi nici pot 
pretinde o ma! mare inrinrire asupra 
statului, decăt oricare cetăţean par

ticular. Le lipseşte razimul necisar 
pentru a mal vorbi şi in numele al - 
tora decăt intr’al lor proprid.

Citim cu durere in .le  Nord*:
.Luarea in stăpănire* oficială a 

Basarabiei de cătră Rusia se efec- 
tuiază in mijlocul dovezilor celor mal 
vădite de simpatie călduroasă din 
partea populaţiei. La sosirea sa iu 
Ismail, comisia rusească a fost iu- 
tămpinată cu eutusiasm; primarul 
oraşului a oferit prezidentului comi
siei păne şi sare, şi a rostit o cu
vântare, care a fost aclamată de câ
ţi â toţi cel de faţă. Solicitudinea 
din partea guvernului rusesc, al că
rei obiect fusese populaţia acelui te- 
ritorid, şi care a avut de resnltat 
propăşirea necontenită a prosperi
tăţii sale, explică cu prisos bucuria 
ce această populaţie simte intorcăn- 
dn-se la naţia, de lângă care o smul
sese tractatul de la 1856.*

D I N  A F A R Ă

Ziarele din Viena ne aduc textul 
depeşei telegrafice, pe care marele 
Vizir a adresat-o lui Carateodory- 
paşa in privirea cruzimilor pe care 
armata austriacă le ar fi comis in 
Bosnia. Această depeşă poartă data 
de 8 octombre şi spune următoarele:

înălţimea sa marele Vizir cătră es- 
celenţa sa Caraleodory paşa in Viena.

Dintr’nn raport, pe care Hafiz- 
paşa ăl-a supus înaltei Porţi, pre
cum şi din alte raporturi autorită
ţilor noastre civile şi militare şi din 
telegramele delegaţilor bosniaci asu
pra evenimentelor din acea provin
cie, să vede, cumcă armata austriacă 
a comis in oraşele Seraievo şi Ban- 
ialuoa acte de devastare şi că u r
mează de a comite cruzimi, de a mă
celări femei şi copil, de a prăda case, 
de a omori ţărani şi păstori pe câmp.

Apoi soldaţii noştri car! n’ad lup
tat şi cari n’ad făcut nici o resis- 
tenţâ, ad fost internaţi ca şi prizo
nierii de resboid.

Comandantul anstro-nngar a po
runcit sâ se deşerteze cu dea sila 
spitalul nostru militar, esprimând in
sultă, cumcă bestiile nu se cade sâ 
fie la un loc eu oamenii.

Faţă cn aceste evenimente şi cru
zimi deplorabile îndreptate mal cn 
seamă contra musulmanilor, popu
laţia mohametană, din locurile ocu
pate de trupele împărăteşti şi re
geşti, ad perdut ori şi ce încredere 
in autorităţile Austro-Ungariel.

Suntem convinşi, că insuşl cabi
netul din Viena va deplânge cel d’ăn- 
tăi cn acel sentiment de umanitate 
de care’I însufleţit, o asemenea stare 
de lacrnrl. E evident, că trupele
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austro-ungare intrând in Bosnia şi 
Erţegovina înainte de a se fi stabilit 
înţelegere asupra acestui obiect intre
amândouă guvernele conform Art. 21 
al tratatului de la Berlin, intrarea 
aceasta a fost departe de a restabil 
ordinea şi liniştea in cele doS pro» 
vincil, şi n’a avut alt efect de cât 
de a aduce asupra acelor doS ţâri 
necalculabile nenorociri, şi de a com
promite opera pacificârif-

Insureeţia in Bosnia şi Erţego
vina s'a aprins şi nutrit de câtrâ 
populaţia slavâ a acelor provincii, 
care se ridicase in contra guvernulu 
împărătesc şi astâ-zl, in urma ocupă 
ril austro-ungare, populaţia musul
mană este aceea, asupra cftreia se co
mit acte de cruzime şi măceluri.

Bine-voiţi a aduce la cunoştinţa 
contelui Andrassy cele spuse mal 
sus, şi adresaţi in numele Porţii un 
urgent apel la sentimentele de uma
nitate ale escelenţel sale, ca să 
ia măsurele necesare pentru a pune 
capăt unei stări de lucruri, care stă 
atât de mult, in contrazicere cu mi 
siunea pe care guvernul austro-un
gar a crezut s’o ia asu prăşi.

înalta Poartă a crezut de cuvi
inţă de a comunica această depeşă 
puterilor şi de a le ruga să sprîji- 
neascâ cererea noastră cu mijlociri 
bine-voitoare pe lăngă cabinetul de 
la Viena,

Sperăm că escelenţa sa contele 
Andrassy va bine-voi a ne da şi in 
aceste împrejurări, o noă dovadă de 
prieteşugnl său, făcănd a se dispnne 
oprirea marşulnl mal departe a tru
pelor austriaco, care ar cauza şi 
mal mare vărsare de sânge

ţionar, a căruia atitudine neloialâ 
s’ar fi reâfrânt asupra Porţii.

In a doua linie ne uimeşte Im 
prej urarea, că Poarta n’a crezut că 
e sub demnitatea el de a ridica In 
faţa tuturor puterilor, acuzări atât 
de grave In contra armatei noastre 
sprijinindu-se pe o bază evident ero 
natâ, fără ca mal ântăl să se fi 
adresat la guvernul Împărătesc şi 
regesc care de sigur ’l-ar fi dat po
sibilitatea, de a se convinge despre 
neadevărul raporturilor ce le-a pri
mit. Nu ne vine a reflecta cu de- 
amâruntul invinuirele ce le cuprinde 
circulara; vom constata numai, că 
la Banialuca trupele noastre s'afi 
mărginit a respinge atacul făcut de 
oarde barbare In contra' spitalului 
plin de soldaţi austro-ungari şi de 
bosniaci bolnavi, răniţi, murinzi; 
ear la Seraievo aă ars numai câte
va case, nu Insă ca represalii 
după luare oraşului, ci ca ur
mare naturală a luptei pe uliţă. 
Nu s’a intămplat un singur caz de 
prădare din partea trupelor noastre, 
ci tocmai din contră s’a intămplat 
adesea că trupele noastre au pus sta
vilă prădăciunilor comise de in di 
geni. Militari şi corespondenţi strâ 
ini confirmă spusele raporturilor noa 
stre oficiale. Compare Poarta nu
mai ocupaţia Bosniei şi Erţegovinel 
prin trupele austriaco cu ocupaţia 
lui Omer-paşa din 1851 —1852 fă
cută cu scopul, de a introduce re
forma Tanzimatulul. Am avut a lup
ta contra aceloraşi elemente, con
tra cărora s’a luptat Turcia atunci 
elemente, pe care chiar miniştri tur
ceşti vi le-a descris adeseaorl şi mal 
dăunâzl, că sunt neinfrânate şi săl
batice.

Răspunsul contelui Andrassy la nota 
circulară a Turcul.

Nainte de toate respingem cu 
indignare aceste neaşteptate şi ne- 
adevărate incriminări. Ele nu vor 
amăgi pe nimeni In Europa, unde 
stima, pe care o inspiră armata 
Împărătească şi regească şi renu- 
mele el sunt stabilite atât de bine, 
In cât nici o insinuaţiune calomni
oasă nu o poate atinge. Ceea ce ui
meşte mal mult In circulara tu r
cească, sunt dovezile pe care ea se 
Întemeiază. Conivenţa, pe care a 
manifestat-o Hafiz-paşa pentru ne- 
liniştele din Bosnia şi Erzegovina, 
nu mal e pentru nimenea o taină. 
Consulul nostru general din Seraievo 
ne-a semnalat-o şi dovedit-o de mult. 
Cănd am publicat raporturile lui, 
am suprimat pasajele respective pen
tru a cruţa Poarta, fiind că nu avu- 
sem intenţia de a compromite Îna
intea publicităţii, pe un înalt func-

Noi am terminat in doă luni de 
zile ceace ’i-a trebuit lui Omer-paşa 
doi ani să îndeplinească. Pecând 
armata acestuia trăia din recliisiţii 
şi pecând dănsul a pus să i se facă 
liste lungi de proscrişi condemnaţi 
spre execuţiune, liste care le ţinem 
la disposiţia Porţii şi in care figu
rează un număr mare de persoane 
de toate religiunile, îndeosebi mal 
mulţi paşi şi mulţi begi, peatunci 
noi am plătit trebuincioasele trupe
lor noastre cu bani gata şi tribuna
lele militare afi executat numai in
divizi singuratici, şi contra cărora 
cercetările cele mal conştiincioase con
stataseră învederat participarea la 
omoruri revoltătoare săvârşite con
tra soldaţilor noştri şi contra func
ţionarilor turceşti şi steini. Binevo- 
iascâ Poarta mal departe a pnne in 
asemănare purtarea legală şi umană 
a trupelor noastre cu masacrările 
şi mutilările răniţilor noştri.

Ce priveşte acusaţia in privinţa 
internării soldaţilor otomani, cari 
nu s’ati luptat, apoi nu ne putem 
mira indestul de lipsa de memorie 
ce o arată Poarta.

Nu, şi mal aduce aminte guver 
nul turcesc, că noi fără a aştepta 
sfârşitul lnptelor, am triqiis inapol 
n patria lor cu onorl militare mii 

de oameni, cari credincioşi cu tra 
diţiile fie-cârel armate care se res- 
pectează singură, au refuzat de a 
ua parte la o insurecţiune ce sa  

oVganizat de nişte oameni cari fără 
credinţă şi lege, ieşiţi din drojdiele 
populaţiei, afi inceput domnia groa
zei şi a jafului după ce măcelărise 
fiţeri şi funcţionari otomani. 

Constatăm aici cu mulţumire că 
in general clasele cum se cade n’atl 
uat parte la mişcare cu excepţiu- 

uea câtorva Incuri şi a câtorva indi
vizi singuratici, carii spre a scăpa 
de confiscaţiunl şi masacre aâ fost 
nevoite a suporta jugul insurgenţi
lor până la sosirea soldaţilor noştri.

Spiritul, cu care am întreprins ocu- 
paţiunea, reese din proclamaţiunea 
noastră; dacă in loc de a proclama 
respectul tuturor confesiunilor, am 
fi desfăşurat steagul eliberării, de 
sigur că munca ce-am întreprins ne- 
ar fi costat mal puţine je rtv e ; a- 
ceste insă ar fi fost semnalul la 
stârpirea musulmanilor, a căror a- 
pârare era pentru noi o datorie ca 
şi apărarea a creştinilor.

Armata împărătească şi regească 
a câril virtuţi tradiţionale sunt dis
ciplina şi mărinimia, a crezut de da
toria sa de onoare de a-şl îndeplini 
misiunea in spiritul mandatului eu
ropean cu toate năvălirile sălbatice , 
viclene, contrarii tuturor legilor res- 
boiulul, ca năvălirea de la Maglai d. 
e., şi in spiritul proclamaţiei noastre 
care, după porunca prea inălţatulul 
meii Domn a majestăţil sale împăra
tului şi regelui, a procedat intrarea 
trupelor noastre. Galomniele odioase 
ridicate contra lor nu le ating, dar 
vor revolta in tr’una conştiinţa pub
lică din Austro-Ungaria. A fost da
toria mea de a le respinge, şi de a 
arăta Porţii reua impresie, pe care 
ele n’aă lipsit de a o produce aci.

Escelenţa voastră veţi comunica 
aceasta depeşă lui Savfet-paşa şi 
veţi lăsa copie de o va cere.

FOILETONUL , TIMPULUI“
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E M I L E  O A B O R I E A T J

PARTEA A DOA 

G e n e r a lu l  D e lo r g e  
(uri- are — Vezi nrul .... al .Timpului“)

—Şi anca notează bine, comandante, zicea 
experta), care venise de la Paris, cătră 
Pierre Delorge; nn uita că ţl-al oprit trân
tea târgului, smăntăna colecţiei. Ceea ce 
al oprit face mai mult decât ai vândut. 
Iacă, nn mal mult, decât patra tablouri 
dintre cari a! oprit, d&’mi-le, şi 'ţi număr 
fără tacmeaiă treizeci de mii de franci.

Acest resnltat fabulos şi vorbele şi mal 
fabuloase ale expertnlni trebuia să produce 
in VendOme o adâncă intipărire.

Cel ce 'şi bitnseră joc mal mult de ră
posatul Gloriare incepnseră să se sc&rpine 
la nrechi cam prostiţi, şi să zică:

_ EU lucrai dracului 1 careva să zică
nu e proastă negustoria de vechituri cum 
credeam noi.

Şi din ace» zi d. Pigorin, din uliţa Spi
talului, luă obiceiul să umble in fiecare di

mineaţă pe la negustorii de vechitnrl din 
oraş, sperănd că va găsi la denşii vreo 
minnne din cele necnnoscnte. cari se cnm- 
pără cn căţiva gologani şi apoi se vănd 
pe zece ori cinsprezece mii de franc!.

D-şoara de la Rochecordeafi se pusese 
in pat, după cum i se 'ntămpla de căte 
ori era necăjită de ceva.

— Cine ar fi crezut vreodată, zicea ea 
oftând, că smintitul cela bătrân are atăta 
avere!... Nu putea să fi ştiut decăt ne- 
poată-mea şi soldăţoiul ei. De, aceea 1 afi 
şi pus la cale bună pe bătrănnl!... A l a- 
cum trebne să facă amăndoi nn chef nespus.

Comandantul nu ridea, insă inima ’j 
butea de recunoştinţă amintindu’şi de bă
trănnl şefi prieten nepreţuit pe care ’1 pier
duse.

După ce ’I datorise fericirea vieţii pre
zente, iată că acum i datore» siguranţa 
viitorului.

— Poate să vie vr’un resboifi, o boală, 
O intămplare, moartea... agonia nn 'mi 
va fi torturată de ideea desolătoare că las 
fără hrană pe femeea şi pe copilul mefi

Astfel d-na Delorge şi bărbatnl el cu 
o înduioşare pioasă atirnară pe ziduri şi 
aşezară pe căminari şi pe mese tablourile 
şi bronzăriile bătrânului lor amic.

S E N A T U L

(Urmare)

Aş dori dar, că să nu mal fie vorba de 
Constituantă ; căci ea un poate să existe 
după Constituţia ne. Aceasta prevăzând nu
mai doă Adunări speciale în caz de mo
dificări a unor articole ale Constitnţiunel.

Revin la raportul onor. comieinnl.

Apartamentul lor banal din Pontiveg 
căpăta prin aceasta nn lustru minunat, 
şi lua de acum înainte, dnpă expresia că 
pitannlui, care era cnnoscător, nn aer cam 
de reşedenţă regală.

Insă cn tot sgomotnl ce se răspăndi că 
d-na Delorge a moştenit pe nnchifi mi
lionar, cheltuiala casei iernase aceeaşi.

Cheltuiala era modestă de sigur, căci 
doă fete in casă erafi de ajuns pentru toa
te, şi unde era treabă mai grea de făcut 
le ajuta şi v ista voiul comandantului.

Vistavoinl era un Alsacian bătrân anu
me Kranss, care fosese camarad de pat al 
ofiţerolni, cănd acesta intrase in servicifi, 
ceea ce ’1 făcea să fie foarte măndrn, de 
doăzeci şi patra de ani nn '1 părăsise o 
zi măcar, şi avea pentru dănsul o iubire 
oarbă.

Şi ăncă după „naşterea lui Raymond, 
Krauss nu mai era de niol nn folos in 
casă. Servitoarele, doamna Delorge, coman
dantul chiar nu mai puteafi eăpăta nimic 
delà dănsul.

Din autoritatea Ini privată, bătrănnl 
soldat se constituise in doica a copilului, 
şi ’1 păzea cn toată grija maternă, inepi- 
răndn'I copilului capriţil şi fantazii nu
mai pentru a avea plăcerea d’a li îndeplini.

Majoritatea eomisiunel s’a unit on gn 
vernnl, că Adanările actuale se jndeoe 
deepre tratata! de la Berlin, şi apoi să 
convoace Adnnărel speciale pentru solnţi 
nea definitivă a cestiuneî Dobrogef, precum 
şi pentru celelalte cestinni cari resnltă 
din tratatul de la Berlin. Ce zice prin 
această moţiune, alta, de căt că Camarile 
actuale sunt incompetinte de a da nn vot 
Oarecare în ceşti unea de faţă, şi că pri 
urmare orice vot s’ar da in această pri 
vire ar fi ilegal. Apoi, nn vedeţi d-voas 
tră că comisinnea pică aci intr’o adevâ 
rată contradicţinne? Nn vedeţi că ia co 
mite, fără îndoială fără să ’şî fi dat seamă 
de aceasta, nn atac direct in contra Cons 
titnţinnel? Cam? Gnvernal şi majoritatea 
comisinnei, simţesc nevoia legală, Consti 
tnţională, să convoace adunări de revizinne 
a Constitnţiunel, şi cn toate astea să vă 
invită să daţi nn vot in privinţa acelor 
cestiuni cari afi să se snpne decisinneî 
adunărilor speciale de revizinne ? Dacă aţ 
arma acestei invitări, aţi lovi Constitn 
jinnea drept in faţă, aţi face nn act in 
constituţional, a’ţl călca peste prorogaţi 
vele acordate adunărilor speciale, aţi face 
cn atât mal mult aceasta, cu căt se au 
toriză guvernul să ia posesiune de Dobro 
gea, şi să o administreze prin regulamente 
de administraţinne publică, pană la con
vocarea adunărilor speciale. Nn puneţi 
astfel regulamentele mai presus de toate 
legile; de unde s’a luat această logică? 
în oare lagislaţinne din lame s’a mai vă 
znt aceasta ca regulamentele să primeze 
legile, să primeze chiar legea fundamen 
tală a ţării ? Printr’o simplă moţiune se 
anexează o ţară, se schimbă Constitnţin- 
nea, şi să face administraţinne» acele! ţări 
prin regulamente de administraţinne pu- 
plică. Acesta este rolul nostru ? Astfel 
prescrie să lucrăm pactul fundamentai al 
ţăroi noastre?

Dacă vom urma pe această oale, unde 
vom ajunge? Cine poate prevedea aceasta? 
Să’ml permiteţi a vă adnee aminte o ghi
citoare bătrânească »nn este bine a se 
face dără prin barbă*. A urma insă pe 
ceiea propusă de guvern şi de comisinne 
aceasta nn însemnează altceva de căt că 
ori cine se va scula mai de dimineaţă, 
are să poată, conform cn precedentele o- 
dată făcut, să ştirbească, să atace prin o 
simplă moţifine ori oare articol din Con- 
titnţinne. (Aplauze prelungite).

Partidul care susţine pe guvern; oa
menii liberali cari vin şi susţin asemenea 
propuneri, nn văd ei, că dacă astăzi vom 
deschide această cale prin votarea moţi
une!, fiindcă ’şi împlinesc o dorinţă a lor, 
măne vor veni alţii cari vor face tot prin 
acelay mod, tot prin o moţinne o prefa
cere a Constitnţinnei in punotorl caro vor 
fi neplăcute.

Tot cn asemenea moţiuni, cn asemenea 
lovituri de Stat tinorate, se pot distrage 
într’o zi toate libertăţile pnblice.

Aşa dar, ori suntem competinţi, ori nn 
suntem competinţi, dacă suntem compe
tinţi, nn avem nevoe de adunări speciale ; 
dacă nn snntem competinţi şi avem novoe d„ 
densele—raportai zice, că nn snntem compe
tinţi,— prin armare, n’avem noi dreptul să 
luăm o deoisinne oarecare in privinţa ce 
stinnel Constituţionale, ce ni se prezintă 
astăzi. Această decisinne este numai de a- 
tributnl Adunărilor, cari vor fi convocate 
oonform art. 129 din Constitnţinne. S’a zis 
de onor. d. Manolacki Kostaki şi de d

—  Trebne să punem odată la cale şi 
istoria asta, dobitocul cela de Kranss are 
să facă pănă in cele din urmă din Ray- 
mond nn copil nesuferit.

Copilul era de mal bine de nn an, cănd 
tatăl şefi fn nnmit locotenent-colonel.

In acel timp, toate administraţiile, chiar 
safi mai ales a răsboinlni, consideraţi ave
rea ca nn titln la inaiatare.

Administraţiile făceafi acest raţionament, 
oare avea şi el dreptatea Ini:

<— Dacă nemulţumim pe oamenii cn a- 
vere, cari afi cn ce trăi independenţi, se 
va retrage şi ne va discredita.

Pentru aceea locotenentnl-oolonel De
lorge, care trecea că are doă-zeci de mii 
de franci venit, in cnrănd fn nnm it co
lonel.

Petre Delorge fn obemat la oomanda 
unui regiment oare se afla in garnizoană 
la Oran in Africa, şi scrisoarea Ini de 
serviciu ăl notifica să meargă a’şi lna căt 
mai in grabă comanda.

Aoeastă imprejnrare turbară ăi oarecum 
bucuria ia mijlocnl felicitărilor ce primea 
din toate părţile, şi ăl arunca in perple
xităţi grave.

Trabnia oare să ’şi ia şi nevasta şi co
pila! şi să I espne la oboseala anul dram

Strat, că vor să deţină Dobroişf/ 
mod provisor. d-lor ăşi impun ■ : 
rie sacră, de a ţine balanţa M r 
mă că pănă la convocarea Adula 
ciale, ca să nn ’şl plece limba nl | ,iv 
ta, nici in Btănga. Dar drepţi tr. 
gată la ochi, şi cnmpăna poatişî,.|i 
dreapta safi in stânga, căci cbş-j* 
minut cumpăna numai stă drepff, 
Prin chiar propunerea de a oftije .- 
gea in mod provizor cumpăniţi., ̂  
intr'o parte, onorabilii preopiniţ ^  
dut cnmpătnl cumpenei. Astăj'i y- 
no mai cumpăneşte drept, fiindcL.iji 
apasă cn putere prin toate nric.^a 
stafi in mana orf cărui guvern 'Jr #  
mi rea definitivă a Dobrogei. lai 
cel cart sunt in contra anexări) 1' .4 
nn pot sta impasibili, ci trebuvp 
la Inarea nnel măsuri călcatoatţC1 
ţi anei şi să spne ce este de ziau 

S’a vorbit de Dobrogea ca c ui 
ţară părăsită. Aceasta este o «hi ■< 
tală. Dobrogea este astăzi ocnnjSi 
mată regulată a nnni mare iL r  . 
armata rusească. Făcutu-s’a oarkrj 
Iul o incunoştiinţare ? Pusu-s’i  r  
coaste ca să ocupăm Dobrogea* |  
şi patru de oro ? Miniştri nn n ijl 
mic despre aceasta. Nici Rnsiainl* 
laite puteri, nn ne-afi invitat iil/t 
nim să lnăm posesiunea DobrogJl ;> 

Atnnci vă întreb de ce atăta m şi 
dacă mergând la uşile Dobrogei >i M 
afla închise şi ni se va zice — a s  
răbdare, mai aşteptaţi? Ce am f ¡1 
tonei? N’am face in adevăr u n i t  ' 

cn toate aceste governnl e i i  » 
on intenţinne astăzi, foarte grăbiu 

Mal vine o altă cestinne. DaJpi 
luăm Dobrogea onm trebne s ă ţ a  
Nu vom putea să o lnăm ca o ţlfcv 

ta, dnpă cum s’a zis, nici ca oJÎjţa 
afla in anarchie. Iar dacă es n 
ne facem jandarmii vecinilo-slj| 

atnnci ar trebui să oonpăm şi «ţisf 
căci şi acest principat este astăsiisa 
leaşi coudiţioni ca şi DobrogeajBjţy 
garia este ocupată de o armat&fctO 
tot de armata rus aacă care ocnşiod 
brogea ; şi Bulgaria este adm inii ţiiii 
de aceeaşi putere care adminitafe 
Dobrogea, de Rusia. Bolgaria inşii? 
considerata ca părăsită, ca in 
narthie, prin urmare nici Dobrogi* 
poate considera in asemene situai]

Mai este alt ceva. Delà cine 
lnăm Dobrogea cănd va veni timţM 
lnăm ? De la Bnaia ? In această h™ 
guvernul ’ş!-a făcut declaraţiuil® m  
El a declarat că nu doreşte, că n =•» 
aceasta, ar fi a se întoarce la traAtU 
San-Stefano, ar fi a ne snpnne i bü 
consecinţele, acela! tractat de carfM- 
ricire a scăpat de astă-dată şi Roiţii 
Europa.

Atnnci de la cine avem să p r iiţ i  
brogea? E vederat, de la puterii' j 
pene. Ele afi să ne incanoştiinţezclj- 
momentul cănd vom fi chiămaiţ să lim  
sesiune de acest teritoriu ; şi căn4*- 
Aenit acel moment ? Atunci cănd la 
gea se va fi delimitat, atonei cănim 
siunea o va £  despărţit de Bnlgt'Pr 
tund nnmal se cuvine se luăm D<r 
după inounoştnnţarea ce ni se faceri 
către comisinnea europeană fie dtA 
congres prin preşedintele săfi. M ' 

Vedeţi, d-lor, că nu esistă 
mora. Toate oăte se produc astă-zLi

a -
ile l-

I
aşa de lung şi la toate primejdiile I  
oelel ferbinţi in miezul verii. ?

Insă la cel d’&ntăi cuvânt ce ’h 
nevestil sale in această privinţă, d» s 
întrerupse zicăndu’l:

— Am ştint ce fac cănd te am h.l 
bărbat. Sunt nevastă de soldat, prezţ 
dani unde vor trimite pe bărbatul fi 
trebne să merg şi efi.

Plecară deci împreună, şi dnpă iii' '  

spre-zece zile, aşa aa grăbiseră pe i  ' 
ajunseră la Oran.

Acolo se instalară intr'o casă inel 
toare a cărei grădină umbroasă se i i  - 
pe treptele junei terase d’a lnngn i  1 
mnlni.

Noul colonel află îndată onvintele I 
tru care se grăbise placarea lui, şi Itl l 
indată oe pase piciosal pe cheial ¿1 ■ 
rulai«

Colonia foanoeză era in foc.
In Algeria şi in Maroo se predica (K 

boiul sfănt in potriva Francezilor 
ridicaţi populaţiile.

O formidabilă expediţie se organirij 
scopul de a arunca pe Franoeji şi a 1 
tabili gloriile şi puterea islamismului. |

Fiul împăratului Masooulni era o 
acestei ornnade (va nil
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i> 'tailor-voastre sunt numai nişte 

firii, nişte închipuiri menite aă 
x ftţî asupra acelora, cari nn văd,

! |  mai departe şi sont elabl deo |
parlamentul nn poate aetă-zl 

i¡j',' 1 [Vio in privirea Dobrogel. Mal 
r j 'f to  suntem competinţi să dăm 

I item aă ne apnnem opininnile 
ţ» 1 nividuale. Aceasta anntem liberi 

dară nn anntem competinţi aă 
it. Un aaemenea vot ar fi o 6'
0 distrugere a Constituţional 
Stat. Senatul acesta dară nn 

it să dea nn vot in privirea 
ţară guvernul nn poate intra 

[es, pentrn că nimenea nn 1Ï 
intre.

jmniile-voastre, d-lor, nn sunteţi 
in cestiunea Dobrogel şi din 

a privire. Aţi dat nu vot in pri 
[tel anexiuni, votnl din 26 Ia 

ut, şi nn este bine ca nn vot 
|emn ca acela să fie doborit, n i 

lurit printr'o împrejurare mică. 
W i ,  prin măsuri piezişe. Nn 
'11 v« ân aă ne dezicem astă-zl de 

ici Corpurile Legiuitoare cari aă 
moţiuni se vor dezice, dacă 

are a probat acele voturi se va 
rpnrile Legiuitoare şi gnvern nn 

It să se déconsidéré. O asemenea 
e de principii ar avea de efect 
inge simţimăntul de ¡dependinţă 
pilor şi la acest simţimănt de 
iţă străns legat cn acel de dem- 
ebne să ţinem cn toţii. Nn 
lins să fim declaraţi de ţară in- 

pentrn ca să fim independinţil 
s’miţimăntentul de independinţă 

Spiritul şi in inima noastră, in o- 
le noastre. A ne schimba voturile 

i i M  solemne cnm sfărie văntnl, este 
t^flage acea independinţă cetăţănească.

Mările care le-aţi dat aetă-primă-vară 
^ iltih ea  Basarabiei şi a Dobrogiel, aă 

voturi bine calculate, in oare 
cuvent aă fost cnmpăoit şi de că. 
manile Parlamentului şi de către 
Unabru al Corpnrile legiuitoare, 

zicea atunci? Nn se zicea numai 
m Basarabia, no se zicea nnmal 
¡mim Dobrogea, dară să ’şi mo- 
I. Permiteţi’mi să vă adne aminte 
utele privitoare la respingerea 

iţ. Si zicea: , 0  Romănie indepen- 
pmogenă răspunde atăt la inte- 
sinilor săi căt şi a Europei iu-

0  Romiaie omogenă Aceasta este 
ţării noastre; nn avem a ne lupta

iriorai ţărel cn elemente eterogene.
jfeff romani, şi străinii domici- 

Kb'oî sunt in mică minoritate. Pe 
nşusideraţinne capitală a sprijinit 

tal votnl săă unanim prin care 
I ci ,este hotărit a menţine inte- 

Jaw teritornlnl ţărei şi a nn admite o 
m s  re din pămăntnl el, snb nici o 

şa şi pentrn nici o compensaţiune
1 saă deedannare*. 
tund preşedintele consiliului ne 
eclaraţinnea ce a dat »că niel o-

ţiunea romani nn va consimţi, nn 
ansa, dară nici la schimbul anei 

teritorul şefi, fie măcar en des- 
ile cele mal aventagioase*. 
mental in IanaariQ a zis că noi, 
ue mică, nn voim să distrugem e- 
1 acel natural care a venit de ans, 
S forţa ţărei. care a eneţinnt’o in 
tataror vijeliilor şi in contra tu- 

orocirilor. Acum d-lor, dnpă nn 
I de clar, după nn vot atăt de 
s, care ne-a rădicat in opininnea 

I întregi, a veni d- voastră să vă 
ş  Competinţi a lua Dobrogea, a 

vă deziceţi ; aceasta ar fi ca par- 
l a ces ta  să şteargă cea mal frn-

**

^jp'îj pagină din analele sale (aplauso),
1 a nn mai asista ca cetăţeni romănl

Â ale). Nn d-lor,¡conştiinţa care are o na-
u i i sine trebue să fie tare, să nn se

je de azi pănă măna. Nnmal atnncl

Æ
î l

Int in adevăr independinţl, nnmal
ele afi o forţă de resistenţă in im-

Irl grave.
!» :i aceia efi crez că din al doilea punct

M vire, din acel moral, suntem incom-
de a judeca cestinnea ce sa supune

1

Irilor noastre. Noi cari ne-am es- 
; convicţiunile ca toată seriosi ta tea, 
tă energia, înainte cn căte-va Innl,

» J este mnlt de atnncl—nn pntem s&
i f f  1astăzi să na facem de răsnl In mei
/ 1 1 râsul ţărei (Aplanse).

A  i mir cnm s'a pntnt petrece acest lu-
f entrn că chiar opininnea guvernn-

'
r A foet, pănă mal alaltăeri, e& nn pn-
iQ 1 primim Dobrogea de căt de laF& şi că nn pntem să o primim de

căt dnpă ce delimitarea va fi făcută. Care 
este cauza care face pe gavera eă se de
zică azi de opininnea Ini de uoam trei 
septămănî? C&nd zio aceasta, am acte o- 
ficiale in mănă.

înainte de a trata despre cestinnea Do
brogel« ci n’o putem primim şi din pun
tul de vedere material, voiQ veni să vă în
treţin despre cestinnea Basarabiei. In a- 
ceastă ceetinne n’avem nimic de zis J  de 
gnvern, precara a desvoltat foarte bine 
onor. d. Strat. Noi, parlamentai n’avem 
a ne amesteca in această afacere, tratatnl 
de la Berlin nn este nn tratat f i
cat de poterile cele mari ale Enropel, 
care vin şi ne spnn: fiindcă suntem pu
ternici, am decis să rnpem o bucată din 
teritoriul vostru şi să *1 dăm imperiului 
rnsesc, am decis că trebue să esecntaţl a- 
ceastă decizinne, pentru că de aci atărnă 
ca noi să vă recunoaştem ca stat indepen
dióte in concertnl statelor europene. Aci 
nn este o situaţinne in care pntem să zi
cem da ori ba. Guvernul a priceput foarte 
bine aceasta, cănd, prin nota ministerului 
de esteras, di-.i 29 august anul curent, de 
clară următoarele:

»Guvernul s’a crezut in obligaţiune de 
a se ocupa de transferarea Basarabiei ro
mâneşti către Rusia, şi a lua măsurile in 
această privinţă. Prin urmare, el a răs 
pnns reprezentantelnl Rusiei că el ţine la 
diepoziţinnea autorităţilor imperiale teri
toriul, a carnia părăsire este impusă de 
Europa şi de forţă majoră a circumstan
ţelor. ‘ Guvernul nn poate de căt să se 
conforme rezoloţinnilor supreme ale Eu
ropei, şi este decis a le executa intru’un 
spirit de întreagă lealitate. »Guvernul ro
man precede chiar de acum la executarea 
reală a tratatului de Berlin.*

Aşa dară, guvernai s'a găsit in necesi
tate de a se ocupa de predare Basarabiei 
romăne către Rusia. Daca gnvernn a luat 
măsura aceasta, ce rol mal jucăm noi. Rol 
de păpuşi ? Aceasta nn este demn de nn 
parlament. Qnvernul a răspuns că ţine la 
dispoziţia autorităţilor imperiale teritoriul 
a căruia părăsire este impusă României 
de către voinţa europeană şi prin forţa 
majoră a împrejurărilor. Dacă este aşa, ce 
autorizare mal voiţi să daţi ? Autorizarea 
de a se^da teritorial ? El este deja dat 
In căt ne priveşte, nn pntem formala nici 
nn vot, căci vi s’a zi de d. Voinov că 
diepoziţinnea art. 2 din Conotitnţinne e 
absolută: nn putem da nn vot pentrn a 
aliena pentru a înstrăina din teritorial 
nostru. Pe de altă parte iu sa, nimeni in 
acest parlament nn are intenţinnea da nn 
vota direct in această privire. AtnncI nn 
veniţi cn votări piezişe, căci nn e demn 
a ataca in acest mod Constiţnţ'Tines.

Aşa dară, exeentarea tratatului de Ia 
Berlin sa şi făcut de către gnvern prin 
declaraţinnes solemnă că ţine Basarabia 
la dispoziţinnea antoriţăţel imperiale rase. 
întreb din nofl : Ce mal avem dar de fă- 
oct ? Să ¡consimţim ? Să consimţim ? La 
oe ? Apoi, faptul nn este el săvărşit ? Con 
swnatwn est. Dară de nn ar fi aşa, vă voiţi 
zice că nn pntem face aceasta de cat prin 
o anume lege, şi ast-fel cnm se prevede 
de Constitnţinne, şi aceasta cred că nn 
este nici in spiritul, nici in cngetnl ni 
mnlnl.

Aşa dară in privinţa Basarabiei nn a 
vem nimio de zis, guvernul s’a supus vi 
jelişi, grindineîl, nenorocire care a venit 
asupra ţărei: cererea Enpopeî s’a şi eze- 
entat, sau are să se execute in pnţine zile.

Insă nn este tot aşa cn cestinnea Do
brogel. Primirea acestni teritoriu nn este 
nn ce obligatoriii pentrn noi, căci orî-ca 
se va zice, tratatul de Berlin are nnma 
două cestinnl obligatorii pentrn noi.

Eată textele.
„A rt 43. înaltele poteri contractante 

reennoso independinţă României »legănd’o 
de condiţnnele expuse in următoarele done 
articole*.

Care snnt aceste donă eondiţinnl? An- 
tăia este expusă in art, 44, earâ a doua in 
art. 45.

Art. 44 zioe »că in Romănia deosebirea 
credinţelor religioase şi a confesiunilor na 
va patea fi opneă nimănui ca nn motiv 
de eecludere snU de incapacitate in ceea 
ce priveşte bncnrarea de drepturi civile 
»»fi politice, admiterea in demnităţi, func
ţiuni şi onorari pnblice safi esexcitarea di
feritelor profesiuni şi industrii in orl-ce 
localitate ar fi, eto.*

Art. 45 se exprimă ast-fel: »Principa
tul României retrocedează M. S. împăratn- 
lnl Rusiei partea din ţinutul Basarabiei 
care a fost despărţită de Rusia in urma 
tratatului de la Parii din 1856 etc.*

Despre Dobrogea se vorbeşte in nrmă in

de se vorbeşte despre condiţinnile recu
noaştere! independinţel României, nn vor
beşte de trei eondiţinnl ale (acestei recu
noaştere!, ci nnmal de doă. Prin armare, 
primirea Dobrogel este cu totul faculta
tivă.

Pentru ce ered c& nu treboe s’o primim 
Dobrogia ? Am anexă un teritorifi noii, 
pe care nimeni nn’l cunoaştem. Voiţi să 
naţl Dobrogia ? Apoi care din noi ştie 

ce tata Dobrogea ? »Ne ştiind ce lnaţi, 
naţl mâna in sac (Ilaritate).

Mă ocup ceva de istorie, de etnografie 
şi de statistică, şi am d a ta t  să afla des
pre Dobrogea ceva din cărţi. Lasă că oăr 
ţile aeestea sun mai toate foarte rare 
dară acel pnţinl autori nn ne daţi noţiuni 
suficiente, pentrn a ne lnmina ca legisla
tori.

Ceea ce ştim pozitiv, este că Dobrogea 
este o ţară băltoasă, nesănătoasă şi plină 
de friguri, cea mai nesănătoasă ţară din 
toată Earopa.

In privirea economică Dobrogea este ia
răşi ana din ţările cele mal sărace di 
Earopa.

In adevăr, and astăzi că este pămăn 
tal făgăduinţei, că creşte acolo palmi şi 
trestie de zacbar. Dară aceste sunt ¡vorbe 
nnmal: ilnzinni preconcepute.

(va arma)

nn vor fi in total bone şi aventagioase, 
să se modifice. Dacă nn va fi societatea a- 
ceaita care va lna întreprinderea in con- 
dfţinnile modificate, dacă voi trebui mo
dificate, să fim siguri că se vor găsi al
teia oarl se vor oferi in locn’l. Poate chiar 
se va găsi o companie de Romănl.

Ceea ce nn se poate nega, este că ideea, 
realizarea proiectai ni este de nn avantagifi 
economic imens pentrn noi, 8perâm dar 
că de astă dată cel puţin se va lna in de 
aproape examinare şi se va proclama ne
cesitatea absolută a executării. Restul va 
veni de sine, şi ne vom vedea astfel in 
fine păşind pe prima treaptă a desvoltăril 
noastre economice, vom face primai pas pe 
calea emancipării de sub jugul economic 
străin. (,Voc. Covnrlninlnl*).

*

»Vocea Covurlniulnl* află : Persoane ve
nite din Basarabia ne informează că in
tra comisarii romănl, şi cei raşi ¡s’a fixat 
zina de Duminică 8 a carenţei pentrn 
schimbarea autorităţilor romăne prin cele 
rose.

tind locuitorilor evenimentul trist şi invi- 
tăndu-I la rugăciuni pontru răposatul. A 
dona si, inaintea aposului soarelui, a fost 
niuormăutarea. Nn s’a imbalsamat cada

vrul, ei s’a îmbrăcat nnmal ia vestminte 
de inmormSntare intr’nn cosciug simpla 
de lemn, in care s’a pas multe mirodenii 
şi căteva amulete. Acest coşciug a fost în
chis intr'ouul de aramă, Pe acest din armă 
■’al! aşezat armele răposatului împodobite 
cu aur şi pietre acampe, precum şi odoare 
şi obiecte preţioee şi nn coran, scrie pe per- 
gameut. Miniştrii şi mari demnitari al sta
talul purtară sicriul prin trei geamii ale 
oraşului, nnde se făcea fi rugăciunile obi
cinuite. Pe streşinele drepte ale caselor 
steteafi femei şi copil, cari se bocead şi se 
văietafi, pe cănd din castel resanad in- 
tr’ana tunurile. Cadavral s’a inmormăatat 
apoi intr’o geamie, afară de oraş, nnde 
zace şi străbnnnl dinastiei marilor MogulI, 
Saltanul Baber (fi 525).

BIBLIOGRAFIE

C R O N I C A

Din bravai şi romănescul regiment din' 
Bucovina br, Kellner aU căznt in I upte1 
eroice, dar dureroase, mnlţl oşteni romănl, 
aşa şi din reg. arch. Iosif de la Orade., 
Am văzut aici in Budapesta astă vară 
trecănd spre cămpnl de răsboifi pe feciorii 
bucovineni din reg. Kellner, toţi era fi 
nalţi ca bradnl, verzi ca stejarul, voinici 
ca tn timpurile străbune, şi am înţeles^ 
cnm marele Ştefan a putut bate patrii 
ţări cu aBtfel de oşteni.

Una din condiţinnile cele mal esenţiale 
pentru desvoltarea bogăţiei noastre este in 
prima linie fundarea anei societăţi de na- 
vigaţinne romănă. Romănia pănă acum a 
fost riverană cn Dunărea; cu toate aceste 
societăţi străine afi realisat beneficie enor
me prin exploatarea acestei importante ra- 
mnre de avuţie naţională, şi noi ne am 
constituit de bnnă voie tributari al acelor 
societăţi, fără a face cel mal mic lucra 
pentrn emanciparea noastră, fără a da o 
mănă de ajntor acelora ce voiafi să ne a- 
jute ia această emanoipare.

încă dela 1870 o compauiă belgiană a 
făcnt guvernului romăn propuneri in acest 
sens, propuneri foarte avantagioase pen
tru noi; şi, deşi afi fost recunoscute ca a- 
tarl de toţi miniştri ce s’afi succedat de 
atnncl pănă a cnm, deşi s'afi recunoscut a- 
vantajele şi utilitatea lor de toţi oameni 
competenţi, lncrnl a rămas tot in stare de 
proiect. Acum acea companiă a adresat din 
nofi propunerile sale gnvernnlnl romăn, şi 
aceste propuneri snnt următoarele :

1) a crea pe Dunărea şi marea Neagră 
o flotă de 24 vapoare şi 60 şlepuri con
struite dnpă nn model depne la ministerul 
lucrărilor publice ;

2) vasele vor fi construite in Romănia 
in atelierele societăţii şi vor parta pavi
lionul romăn;

3) lemnele necesare vor fi lnate din pă
durile României, ce vor căpăta prin aceasta 
o valoare însemnată;

4) afară de linia principală a Donării 
şi a mării Negre, ce sa va întinde dela 
Passan pănă la Conatantinopole, societatea 
se angajează a construi vase secundare de
stinate pentrn riurile romăne navigabile 
şi caii ar putea deveni navigabile in nrma 
lucrărilor oe societatea se angajează a exe
cuta cn cheltnelele sale;

5) societatea se angajază asemene a deş- 
chide in Romănia mine de cărbuni de pă
mânt şi altele;

6) administraţinnea va fi in întregimea 
al compusă din Bomănl;

7) se va primi in eohipagele vaselor nn 
nnmăr căt se va patea de mare de Bo
mănl. Aceasta va fi o sooală excelentă spre 
a forma maşiniştil şi a da României ceea 
ce ăl lipseşte astăzi: o marină numeroasă 
de comerţ şi de resbel.

Societatea nn cere statnlnl decât o ga
ranţii de cinci la sută pentrn nn capital 
de doisprezece milioane franci, adecă o 
subveuţinne de şase sate mii franci pe an, 
pentrn o durată de treizeci de ani.

Aceste snnt propunerile societăţii bel
giene. Noi nn voim a ne pronunţa in niel
an fel asupra lor. Cerem nnmal aă se cer
ceteze, să se ia in eonsideraţinne. Dacă ele

Acelniaş ziar i se comunică din Talcea, 
că poporaţinnea din Dobrog-a, cel poţin 
din acea parte , aşteaptă cn mare nerăb
dare şi bnonrie pe Romănl, şi că se strâng 
bani spre a se face o primire frumoasă 
trapelor romăne. Nnmal popnlaţinnea ar 
dori să cunoască zina cănd vor sosi Ro- '
mănil spre a le face primirea cuvenită. I C- 8- 8tolC6SCU şi D. St. CAflJi 
Provocăm gnveranl a împlini dorinţa nnel • I168CII, profesori licenţiaţi in litere 
populaţioni oe ne arată atăta simpatie, şi J Şi filosofie, Manual de sintaxa ro- 
sl '1 dea ast-fel ocazinnea de a ’şi o ma-

Q. SiOH. — Optrile principelui 
Conlemir, tip&rite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Br&ncO- 
venilor. Partea II, Divanul, insoţite 
de nn glosând. Preţul 8 1. n.

nifeeta. Despre vre-o resistenţă nici se po
meneşte. Chiar nnia din consulii paterilor 
snnt de opininne că nn caporal cn căţl-ra 
soldaţi ar fi de ajnas pentrn ocnpare. Cn 
toate aceste precanţinnea in orl-ce cae nn 
este de prisos.

D I V E R S E

Calambur. Despre deputatul radical din 
Lyon, D. Chxvanne, Figaro povesteşte 
următoarea anecdotă: Chavanne era prezi
dent al consiliata! municipal şi ’n această 
calitate v:zit& intr’ana din zile spitalul din 
Lyon. Acest spital are nn salon numit 
Saint-Charles, pe care Chavanne voi să 
1 vază.

— Arătaţi-ml — zise el — sala Charlea
— Saint-Carlas voiţi să ziceţi — replică 

administra torni spitalnlnL
— Ba Charles — zise prezidentul — je 

n’aime pas Ies saints.
Deci văzn sala şi ramase foarte mulţu

mit, iar c&nd voi să se dacă, administra
torul ’I zise:

—• Adieo, Mr. Vanne.
— Vanne? Cnm Vanne? Mă chiamă 

Chavanne.
— Ştifi bine — fa respun sal — m’ais 

je n’aime pas Ies chats.

•
Uncrutifix rar. De corănd s’a desohis 

testamentul monsignornlni Prosperi-Busi, 
nn văr al Ini Leon XIII, care a mărit nn 
de mnlt in Roma. Nnmitul prelat lasă in 
armă-I o avere de 400,000 fr., ce snnt a 
se im părţi intre nepoţii Ini. Dar nici Leon 
XIII, n’a fost uitat in acest testament, 
oăcl vărn-săfi ăl lăsă moştenire nn obiect 
de mare valoare istorică, adică nn mic 
crucifix de Icmn^pe care figara lnl Chris 
tos e zugrăvită intr’nn mod destul de me
diocra, e insă aceeaşi crace, pe oare ■ 
purtat-o Lndovic al XVI mergănd la eşa
fod. Monsignornl Prosperi căpătase acest 
preţios suvenir de la contele de Flenry.

fusula lut Robinson. Insula Joan Fernan
dez, care joacă nn rol atăt de însemnat 
in vestitnl roman al lnl Defoe, »Robinson 
Crueoe*, a luat-o in arendă nn antrepre
nor din Sviţera anume Alf de Rode pe 
nn termen de opt au! de la gavernol din 
Chfli, şi a adus vite albe acolo, pentrn a 
vinde carne proaspătă ,corfibiilor ce trec 
p’seolo. Resáltatele de pănă acnm snnt 
bane. Soţia nuni căpitan de corabie en
glez, care a debarcat de eurănd in insulă 
pentrn a cumpăra provizii proaspete, des 
orie insola spuind, că e foarte bogată in 
frnete, apă bană şi peşti excelinţl in a 
pele de la mante; capre sălbatece se gă
sesc asemenea in mare mulţime.

‘ mână, pentru şcoalele secundare, e- 
diţinnea a dona.

D. Mir eseu.— Aritmetică cu mic 
deprinderi de raţionament cuprin
zând peste 1000 exerciţii de calcul 
şi probleme rezolvate şi enunţate, 
pentru uzul claselor primare şi I-a 
secundară. Un voi. in 8o de 183 
pag. Preţul 1 1. şi 50 b

Dr. Barbu Constantinescu —
Limba şi literatura ţiganilor din Ro
mânia.

Enrico Croce. — La Romauia 
davanti a lt Europa.

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

A ieşit de sub tipar şi se găseşte 
la librării pe preţ de lefi 1. 50 b : 

.Soli* şi .Haben* safi Gestiu
nea Ovreilor In România, studii 
politic şi social de Ion Slavici.

Librăria Ch. Stefânescu A Barasho
A eşit de snb tipar

ELEMENTE DE CALIGRAFIE
de

Basiliu Stefănescu

REVOUŢIA Şl REVOUŢIONARli
de

D, P . Teul eseu.
Volumul I-ifi trei lei noi-

ELEMENTE DE A2UTHKETIGA
pentru ural claselor liceale şi glmaasiale 

de
Dimitrie Petreecn

profesore la Universitate

TEATRU NAŢIONAL

M a r ţ i ,  sece O ctombre,  1 8 7 8  
Se va juca piesele:

U R I T A  S A T U L U I
Comedie vodevil in S tete. şi

t)N TRÂNTOR CAT ZECE
Comedie vodevil in tr’on act de Matbeil Millo

înmormântarea prinţului d* coroană al ÂJ- 
ganislanulul. — Foile arabe ale Indiei adne 
o descriere a inmormăntăril Ini Abdnlah- 
Ian, prinţul de coroană al Afganistannluî, 
mort la Cabnl sâmbătă la 17 august. în
dată dnpă moartea lnl crainicii părintelui 
săfi alergară prin oraşul de reşedinţă, ves-

0 BRAŢ ARA lată de aur on cn vin tul 
»Sooven r* lncrat n-jour întoată lungi

mea el, avăad la Inoheitnri o broşă în
gustă de smalţ albastra împodobită ca trei 
răndnrl de miol mărgăritar!.

Această brăţară se poate strînge intr’o 
mică carte prin aşezarea literilor nna peşte 
alta, şi atunoi broşa de la încheitnră for
mează dosul cărţoi.

Cine o va găsi va avea de la această 
administraţii 5 Napoleoni la predare.
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SAGASINUL DE LINGEU1E IUN V1ENA
Calea Mogoşdi, Palatul „Dacia“ (a doua prăvălie de la colţul Lipscan iei.)

DESFACERE TOTALĂ
cu mare scădere de preciu

i i i  caisa (Ţranadiroi calei nari ale narîirilor.
Cele mal nuoî si cele mal moderne

¿ y ¿ a
P E E O X J M

Fuste, Capóte şi Cosstumurl de flanelă, Camisóne, Ciorapi, Giletce, 
Brobóde, de lână şi de bumbac, Plapăml de flanelă, Camisóne, Pantaloni 
şi foste de Piquet de 0ruă, Hăinuţe de copil, mantale de plóie de flanelă.

L I M E R I E  P E N T R U  B Ă R B A Ţ I  D A M E  Ş I  C O P II
Alegerea cea mal bogată şi mare pentru tóte clasele Societăţii.

OL AMD A, CHIFFON şi MADAFOLAM
lo tóte ftţimile, in buc&ţl întregi yi jumetăjl, provenind din fabrícele cele mt<I renu

mite de Boemi* ţRumburg), Belgia, O anda, Francia şi Englitera.

NOUA INVKNŢIUNE

PARFUMERIE U M  BROIENE
EO. PINAUD

Săpun . de £XORA
Essen ţa pentru batiste . . .  de 1 XORA 
Apa de toiletta . . . . . . .  de IXOftA
Pomadă ............................ . . d e  IXORA
Oliu .......................................... .d e  IXOBA
Praf de orez « t . . . , , .d e  IXOBA
Cosmetic . . • ......................... de IXOBA
37y Boulevard de Strasbourg, 37, 
Singurul Deposit allô Asposiel Mignot.

ARSENIAT de AUR
D in a m iza t de Doctorul A D D IS O N

Acest ţir 'ţio i reconstituant, datorit comb năril a d"S medi
camente eroice, combate victorios Anemia si Bilele sistemului 

nervos precum şi Lipsa de sânge.
Mulţumită proprietăţilor tonice ţi ţrontitudine! acţiunii sale, n'are rival contra 

clunil organismului ce resultă din băle lungi.
Flaconul 6 fr. Farmacia GEL1N, No. 38, uliţa Rochechouart şi la principalele far.lof. 

Trimis franco.
Deposit in Bucureşti la farmaciile d-Ior Zurner, BisdSrfer şi la d. Ovessa, drog!

'

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PROSOPE, ŞI BATISTE
de ori-oe calitate şi mărime, batiste francese de lino, batiste bredateşi de den- 

tele, batiste colorate etc. etc.

m u  si m á n c h e t e  f e n t b ü  b á r b á t i s i dâm e
de oiT-ce fason modern, de or1*ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichas de dentele 

CORSSETTE DE FRANCIA ŞI Ge RMMANIA, ROBES DE CHAMBRES,
D e m ie -C a po t s , L on g - S h a w l s , Ş a lu r i d e  Ca c h e m ir  n e g r u .

Zestre complete de 800 ft*, până la 5000 fr.
Orl-ce comandă in ramurile lingerie* şi broderiei se primes ce şi se va 

esecuta prompt în atelierul din Viena.

NOUL PftETIU-CURANT FICSAT
Faste de flanelă francesâ dif. col. a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lênâ
Flanele de bumbac

1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4,50.
1.50, 3.75, 5, 7.

Flanele de lână 5, 6, 8, 12.
Brobóde de lână fină franci 3.50. 5. 7.50, 9.50.
Plapnmă de lână curată 18 până la 45 fr.
Hăinnţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnrn dame, de flanelă a fr. 8.50, 14, 28, 38,
Camisóne de piquet de órná a fr. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piquet de érnâ a fr. 4. 6, 8.25.
Fuste de piquet de érnâ a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentru dame, de flanelă francesă a fr. 32, 41, 58 şi 72.
Mantale de plóie de lönä fină a fr. 30, 38, 48, 65.
Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. 5, 6, şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, cu pept, gulere şi mánchete de Olandă (şi fără 

gulere) a fr. 7, 8, 9.50.
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi 15.
Cămăşi de Oxford Englesesci color, garantate a fr. 4, 6, 8.50.
Cămăşi pentru dame, de Chiffon cu garnituri şi brodărie a fr. 4,5, 6,7.50. 
Cămăşi pentru dame de Olandă semple şi cn broderie a fr. 5.50, 

7.50, 8.50, şi 10.50.
Cămăşi pentrn dame de Olandă cn broderii sóü cn dantelă fină, a 

fr. 12, 15, 18, 23.
Cămăşi de nópte dd dame séü de bărbaţi 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. 4.50, 6.50, 8, 9.
Camisone 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 pentrn dame, de Olandă fină cu broderie séü déntele a fr. 

7.50, 8.50, 10.50, şi 12.
Fuste de Costume cu plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Fuste Costume cu broderie de Peí cal şi de Melino a fr. 7.50, 9,11.50,15.
Fuste cu şiep cu plise, cu broderie şi cadenţele a fr. 8.50,11,15,18, 26.
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.
6 Qnlere bărbătesc! calitate bonă in 4 iţe a fr. 3 şi 4. 
6 Manchete calitatea I-a a fr. 3.50, 7.60 şi 7.50.
6 Gulere de dame diferite fasone a fr. 5, 6.50 şi 7,50.
6 Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50.
6 Batiste de linó adevărată cu tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14. 
6 Batiste de linó cu litere brodate fin a fr. 15, 18 şi 22.
6 Batiste de copii a fr. 2, 3 şi 4.
5 Batiste colorate tivite, calitate solidă a fr. 3, 4 şi 5.50.
6 Batiste de Olandă, tivite şi ca mai gin colorate a fr. 5, 7 şi 9. 
Feţe de mese de Olandă albe de 6 pnisóne a fr. 5.50, 7 şi 8.50. 
Feţe de mese de Olandă albe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34. 
Feţe de mese de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36, 48, 56. 
Feţe de mese de Olandă 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. 7.50, 9, 11 şi 15.
6 Şervete de ciaiü 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 pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.
1 Bucată de Olandă Rum burg g2 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90. 
T Bucata de Olandă de BelgiaT fr. 62, 75, 110.
1 Bucată "de Olandă de RumbmrglTcoţi de lat, 21 coti de lungă 

a fr. 35, 48 şi 63.
1 Bucata de Chiffon franţusesc de 30 coţi a fr. 14. 17, 23.
1 Bucată de percail franţususc de 45 coţi a fr. 23, 28 34 şi 42. 
1 Bucată de M&dapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33. ~
Mal multe de 1000 colt recturi de pânză, Chiton, Oxford ţl Pichet în cupón« do 5 6 8 10 şi 16 
eo{I, ce vinde mai ales forte cftie, insă numai până când se va ettrşl depăşitul ' acestora.

Magasiniil de lingerie din Yienu
r

Calea Mogoşoiei, Palato) »Dacia*, (a doua prăvăli« do Ia colţul Lipscaniei. -,
a —  --------------------------------------— —  --------------------------— ®

Rj»

AO eş.t d« anb foto-htografie esucta hartă 
a ţinutului Dobrogel pi Dristoriorolnl (moşie 
vechie h românilor,) prelucrată după aceia 
cn care s’aü servit il-uii Ambasadori al în
altelor puteri la Congresul de lr Berlin 
arătându-se pe dânsa forte esaî t  oraşele şi 
cetăţile, porturile Mării Negre şi ale Dai S- 
rei. Insula şerpilor, Delta Dunărei tota cn 
ostróvelu ei, pădurile, bălţile, dramurile de 
comunicaţie, calea ferată, Ctrnavoda-Chius- 
tenge, şi peste acesta ilustrată cu marca 
României şi a lui Mirceu cel bă:râu d s- 
potnl Dobrogei şi doum ai României 1382, 
asemenea a’uü sustras pe hartfi şi o pagină 
a titlurilor lui Mircea pe când stăpânea 
acel bogat ţinut. Doritorii de a poseda 
harta va cere de la miue orî-câte es. tupiare 
vor dori trimiţând iu mărci poştale saQ 
timbre, preţul de câte doi lei noi eseuiplaru. 
Calea VăcărescI No. 151. Bucureşti. ¿.-Co
lonel D. Papazoglu editor, — din care a 4-a 
parte se va da pentru ajutorul famiiielor 
orfane ale morţilor soldaţi pe tâmpul de 
luptă precum s’aü dat până acum şi din 
alte ediţiunl suma de 4783 lei noi in de
curs de 10 luni de ¿Iile. Şi le vor priimi fără 
plată de transport. L.-Color el, D. Papazoglu

m i m
higiénica, infalii 
presar vati vă. ŞuT

I ră  vindecătorii' 1 
|a - i  ndauga niin.ţ 
S3 FERRÉ, faille/ i*gasesce in tote larniacnle din Uinvers ?i la Parts la JULE'

No. 120 Strada Rich', lieu, successor a lal Bron; la BucnreecI la d-nu 
ZURNER, farmacist.

REICHLICHES NEBl »EINKOMMEN
wird Personen aller Stände, die der dcu- 
schen und Landessprache mächtig sind, ge
sichert. Schriftliche Anfragen sab D. T. 549 
übernehmen Haasenstein & Vogler, Wien.

C. N, STEFANESCU SAVINY
lE Z G E 'V

ARCHITECT

M E D A  L I A T

Carl Krause, Kunstverlag H. Frankfurt a. M.
Overbeck, Evangelien 60 m p . 75 Mk. ord., 40 resp. 50 Mk. netto. 
Kaulbach's Wandgemälde gib. HO Mk. ord., 20 Mk. netto. 
Thorwaldsen Album Cabinet 16 Mk. ord., 9,65 Mk. netto.

> Visit 9 Mk. ord., 6 Mk. netto.
Opern-Gnllerie Cabinet 13,50 Mk. ord. 8,10 Mk. netto.

» Visit trMk. ord., 4 Mk. netto.
Heine-Gallerie Cabinet 12 Mk. ord., 7,20 Mk. netto.

> gross Quart 35 Mk. ord., 23 Mk. netto.
Seulpturen-Gallerie Folio 27 Mk. ird , 17 Mk. netto.

• leere Mappe 5 Mk. netto.
Cauinet 12 Mk. ord., 7.20 Mk. netto.
Cabinet 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.

> 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.
» 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.

9 Mk. ord., 5 Mk. netto.
9 Mk. ord., 5 Mk. netto.
9 Mk. ord., 5 Mk. netto.

Musiker-Gallerie
Antike Büsten I.

» II-
Antiken-Album I.

> II.
Sclupturen-Gallerie I.

. II.
Rliein-Album 9 Mk. ord., 5,40 Mk. netto.
Schweiz-Albuin 9 Mk. ord., 5,40 Mk. netto.
Albnm von Rom 6 Mk. ord, 3,60 Mk. netto.

A se adresa, pentru comande d-Iul L. ROHN in LIPSCA

I

M E R S U L  T R E N U R I L O R
PE LINIA

1

I
B U C U R E S C I - G I U R G I U  ( S m â r d i b

V at Atm n p  r a 19 SKptkmbbis \  ALA1ÎIL DE LA j octobbbik

BUCURESCI-GIURGIU

1 8 7 8  PANA LA NOI DISPOSITU V  

Gll'KGlÜ-Bl'Cl'K E S C lM
AL Tr. No. 1 Tr. No. 3 Tr. Ne. 2

SCOALE! DE BELLE ARTE DIN PARIS Bucurcscî . . Plecare
Diminéja 

9 15
Séra

5 05 I Smârda . . . Plecare
Membru al Sooietă|ei centrale de architecfl din Jilava . . . 

Sinteştî (Ha
. 9 27 5  17 . . . Sosire D im in é  fa

Paris şi Bruxelles, etc. Itu) . . . 9 33 5 23 . . . Plecare 9 05

Anunţă că a deschis un atelier de architecţl Vidra . . . 
Grădişte (H ilta ) . .

. 9  

. 9
43
52

5 33 
5 42

Frăţeşti
Ilănâsa

9
9

16
39sub direcţiunea sa. . Sosire 10 01 5 51 . . Sosire 10 03

Doritorii de a face construeţini i şi a co- Comalia . Pb care 10 11 G 01 Comalia . Plecare 10 13
mauda planuri, sunt rugaţi a se adresa Ihm ésa . . 10 39 (i 29 Grădişte (Halta) , 10 18
Strada Cornetului No. 50, în dosul St. Frăţeşti . 10 58 (i 49 Vidra . 10 31
Visarion, sad la administraţinuea aci stuî __ .V . . . Sosire 11 15 7 05 - Sinf est i (Halta) . . 10 39
ijiar. . Plecare 11 25 Séra I Jilava 10 48

Sniărda . . . Sosire 11 35 Bucarest î  . . . . . 11 05

INGINERUL-CONSTRUCTOR
Amia(lă-(li

L E G A T  XT R  i
Dimlnéfa

1
j

1
i ;
Aill
m

I
* " ;i

*
N. A. 80UTZ0

Vechiul elev al sco el Centrale diu Paris, 
care a fost 8 uni în serviciul Statului, lu- 
cr&ud la stadii şi la esploataţiunea căilor 
ferate, inginer hotarnic diplomat, stabiliu-
du-se acum in Bucureşti, Strada Drepţi, 
No. 4, e gata a priimi ori-je lucrări de 
inginerie, arhitectură, coustrucţiuiii espor- 
tise, ş. c. 1. (790—7).

A . C U  L I N I A  D E  N O R D .
1. Trenul No. 4: Cu trenul accele

rat No. 1, la ora 8 şi 15 minute, săra 
la Brâila-Galatz, Roman, lassy-Sueeva, 
Viena, Berlin, Paris, Pvtersburg.

II. Trenul No. 1: Cu trenul accele
rat No. 2, care sost sce diu Vii na, Lem- 
berg, Soceva, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 şi 30 minute dimineţa.

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

Magasie de tapete
Me_. voiţi sili a ţintea oferi iu tot-d’a-nna 
mare asortiuent de TAPFTE şi fac cunoscut 
că chiar do nemuri sunt. forte bine asortat.

(793—3)

Cu totă stima
H. l i  O N  1 O II

S tra d a  Ş tirb iy -V odă No. 3-

I AÜ eşit da sub tipar şi se află de vân
zare la tôt" librăriile din Capitală şi in 
Ploescî In librăria Kârjan şi la autor :

Manual pentru cura cu struguri
de

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

C /^l X T i/cn  doctor in medicină 
• vA» AN lL /ct şi Jn chirurgie. Ma- 

| moşi şi medic specialist pentru B61ele de 
copil, dă consultaţii in t6te (Jilele de la 3 
până la 5 ore p. iu. in strada Colţii No. 14.

UN DOMN ounoBt'Snd bino limbute francesa ita-
liană, germană fi spaniolă (pauabil), 

doreice a găsi o ocupaţie uitr'o cată de afaceri, 
sau într’nn institut de educaţie. A făcut călă
torii în tdtă Europe.

A se adresa sub iniţialele 8. A. ta redacţia 
i/lesboiuluf, sait i truda Mibi il-\ i’ă Ni. C.

I I I .  Trenul No. 3: Cu trenul No. 6 
de călători care sos sce din Galaţi şi 
Brăila la ora 4 şi 30 minute, după 
ame^ă-di.

B C U  V A P O A R E  D A N U B I E N E  la 61
Cu Vaport de poală la Giurgiu.

1) Sosind la Giurgiu din sns: L 
Miercuri şi Vineri, cu Trenul N ’

2) Plecând de la Giurgiă in joft| 
Meircurî şi Vineri cn Trenul Noii)

3) Plecând de la Giurgiă in sus: zg 
Vineri şi Duminică cn Trenul îţi a

4) Sosind la Giurgiu diu joc J I  
Vineri şi Duminecă cn Trenul . f f

NB. La gara Filartt se vând i 
pentru vapóre, pentru tote r.lapnnifei 
până la Viena şi i» jos până la (I

K X X X X '
X

•X X X X X -#-X X X X X -*-X X X >Cl

X
X
I
I
X
X
X
I

PLANTE DE FRAGI

I
X
X
X
I

Acum fiind timpnl plnntărol fragilor, recomand fragil sub
scrisului, diu cele mal frumdse specii francese şi englese, 
fructul fdrte mare, gustul admirabil.

Pentru plantele văndute anii precedenţi, am priimit laude 
şi mulţămiri. Mal puţin de 60 plante nu se espediază In pro
vincii. Rugăm iute a se adresa la

JEAN VERMEULL1N

I
X
X
X

Grădinar la D nu Q. O. Philippescu 
Strada Dionisio No. 42.

o< xxxx>e-xxxxx>e> xxxx-c-xxxx>
P H A R M A C I A  L A  „ S P E R A 3 N T X A ”

26, CALEA koGOŞOAEI, 36.
EPOUL MEDICAMEMTELOR FRANCESE.

Articole de Toalete. — Asemenea se angajeză a efectul{ 
rl-ce comande din r. sortul medical.

B H .T T S -


