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VINERI, 3 NOEMBRE ANUL III— 1788.

BONAMENTELE.
IN TOATa ROMÂNIA

.............................................. L n. *7
I luni......................................  . . » » 74
[luni...................................................... ÎS

IN STRĂINĂTATE t 
• • • • • « ........................ ...  60

INSHRŢIONI ŞI RECLAME:
L de 30 litere petit, pagina IV, 30 bani 
|&gina III, 80 bani, pe pag. II, 2 Iei noi

Reclame 3 lei noi linia.

[in număr In capitală 10 bani.

ESE IN TOATE ZILELE DE LUCBU.

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

A i s r x j j s r a x t j p t i  •.
8<* pnim^io In «trăînatat* : La D-nil Haaee«• 
Ktexn dt Vogler in Vienna, Wal fiieh g am»»* loo, 
A. Oppelik in Vienna, Stubenbni'ei 2; liudolj 
Mosee in Vienna, 8äiler>Utt< 2: I ’hihpp 
Lob in Vienna, Rwhenbachga«ite 11 : JL Lang 
dt Camp, ln Pefta, I taras-L a ffite dt Comp. 
ln Pari«, O. Adam 2, Carrefour de la Crois- 
Bouge 2, Pari«; OroAndt Comp. Bue Dronot 2 !‘a* 
r ij; Bug. Micoud, 189—140, Vieet Strebt London

Scrisori ne francate nu se primesc.

Articolele nepublieate se vor arde.

Un număr In Districte 15 bani.

Lnal de Bnonresol, 2 noombro.
k  Burate 100% 10 0%
[ Domeuiale . . . . 99 98%
lit funciar rural . . 92 91%

urban . . 85 —
Li municipal al Capit. 95
b. Pensii............... ... 188 —
f Dacia . . . . . . 200 —

România . . . . .  74
r. municipal ca premii — —

Română...............  — —
3 luni...................  99 65 00 40

■ta . . . . . .  25 07*)j—

* ! ! ! ! ! !  1223(4 122%

Cursul de Vleua, 18 noembre 
Renta ungară in aur . . . .  82 21 
Bonuri e tesaur ung., Iernii, i n  75 

.  » » II » 78 50
Impru vitul austr, In hârtie . 80 80 

» .  » a rg in t. 82 20
Renta austriacă in aur . . .  71 40
Lose din 1868 11, _
Acţiunile b&ncel naţionale . 789 _

.  » austr. de cred it. 228 80
• » ungare » 208 76

A rg in t.........................................100 —
D u c a tu l...................................  5 59
Napoleonul............................... 9 87*|io
100 mărci germ ane................ 57 90

Cursul de Berlin, 18 noembre 
Acţiunile Căilor ferate române. 35 — 
Obligaţiunile române 60/0 . . 
Priorităţile 0. fer. rom. 8°/o 
împrumutul Oppenheim . . .
Napoleonul...........................
Viena, termen lung . . . . .
Paris » sourt . . . .

Calendarul filei 
Vineri, 8 noembre.
Patronul sile i: S-ta Martira Acepsima 
Răsăritul soarelui: 6 ore 54 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 48 min.
Pasele Ionel: lună nouă

Buonreecl—Suceava
81 — Bucureiol . . . . 8.15 n 10.— } Suceava . . . . 6 .1 1  4
87 — PIoesol . . • • 12.00 l Roman . , . . . 8.45 4

100 60 Brăila . . . 5.45 7.15 d Tecuci . . . . . 12.30 n
18 20 Tecuci il . . . . 11. Od Brăila . . . . . 3.08 n
— — Roman . . . . 4.45 4 Ploetcl. . . . . 7.13 4
81 — 8uoeava,eoeire .13.08 4 9.65 n Buoureeol ■osire 8.30 4

P L E C A
Sacuara—uucurcsci 

6.46 d 
12.80 d
6.10 f
8.10 n

P tB T S rX JP L X X iO P t
Bnenresel—Blnrgln

Bucur et cl..................  9.15
Qiargiu, sosire . . . . .  11.35 <

6.05 n 
8.27 n

Bnouresc—Verelororn
Buourese!....................7.40
Piteşti . . . .
Slatina . . . .
Craiova . . . .
V3roiorova, sosire

10.13 
12.81 
2.20 
6.— n

10,40 d 
3 . - 4  
8.30 n 
8.154
6. - n

Verelororn—Răcoresc!
Verciorova . ..................... 11.26
Craiova . . . . . . . .  8.—
Slatina................................ 4.45
Piteytl..................................7.08
Baoaresol, sosire . . . .  9.20

8.68
3.45
4.30

Giurgiu—B acaread  
G iurgiu.. . . . . . .  .7 .2 6 4
Buearesol, sosire. . . . .  9.48 4

Galati—Bărboşi
G a la ţi .................. 1.20 n 8 26 d
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— d

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi . . . . .  3.55 n 6.25 n 7. n 
Galaţi, sosire . .  . 3.80 n 7— 8.n. 25n

4.55 z 
7.17 z

7.30 n 
8.06 n

DEPEŞI TELEGRAFICE
A L E  . T I M P U L U I "

(Agenţia Havas)
(12 noembre, 4 ore seara)

Pesta, 12 noembre.
)mitetul afacerilor străine din delega

ţi ungurească a hotărit să proceadă la 
htarea diverselor bugete înainte de a 
enta proiectele relative la ocnparea Bos- 
şi a Erţegovinel.
unitele Andrassj n'a făcut ăncă nicio 

ilnrare delegaţiilor reunite.
Paris, 12 neembre.

.Împăratul Rusiei, respnnzennd la circu
i t  d-luî Waddington, ministrul afaceri- 
Itbtriine al Franciei, ’şi a exprimat ho- 
^maa de a face să se execute tratatul 
^Şsrlin in toate stipulaţiile lui.

Londra, 12 noembre. 
Ruşii vor priimi deola- 
care recunoaşte validita- 
San-Stefano, cari n’afi 

tratatul de Berlin.
Roma, 12 noembre.

ÿlscopil, cari niS fost ezilaţl din Ger- 
ia, in nrma legilor bisericeşti, aü a- 
i‘t Vaticanului nn memoriu, prin care 
tprimă către papa Leo XIII (dorinţa 

«de a vedea că intre săntnl scaun şi 
jjernnl german se face o învoială echi- 

L

nbul de la lâ  noembre. 9 ore dimineaţa) 
Pesta, 18 noembre.

antele Şuvalof, ambasadorul Rusie! la 
dra, a sosit ier!, şi a avut ac! o eon- 

pţă îndelungată cn contele Andrassj.
Londra, 18 noembre.

St anunţă din isvor oficial oă lordul Lof- 
ambasadorul Eugliteril la Peterebnrg,

■ E rirait, la 9 ale cnrgetoareî, asigurarea 
| f împăratul voieşte exrcntarea tractatului 
j ţa Berlin on credinţă şi o impăciuire ge- 

fală dorită de toată lumea, 
i J,Daily Telegraph* spune că Poarta pri- 
’ kte in principiQ rectificarea graniţei gre- 

'  j şti şi că are de gănd să şi numească de- 
1 taţi spre acest sfărşit.

—ţ (Partizanii ligel albaneze au deşertat No- 
y-izarul.

Paris, 18 noembiie.
II¡ursa s’a ridicat, după telegrama adre- 

1 «i de cătră împăratul Rusiei lordului 
•'-'1 nins, telegramă publicată ieri la amiaz!, 

«apă resultatul satisfăcător al noului 
'Va frrumnt egiptean.
ii usia a incunoştiinţat pe cabinetul din 

13 că, tractatul delà Berlin formănd 
eiul politicei sale actuale, ea ar adera 

[demersurile ce se fac la Constantinopol 
favoarea Greciei.

Pesta, 18 noembre
^ H  " redactor delà »Pester Correspondent", 
/  i imit de cătră contele Şnvalof, zice că 

autorizat a declara cum că atnbasa- 
/  »ol Rusiei la Londra nn este purtăto- Al  niciunel propuneri. împăratul Rusiei 

j écum şi impăratul Austriei s’afi hotărit 
aducă la indeplinire tractatul delà Ber- 

{. Cu toate astea, intre Rusia fi Anstria, 
căror interesa se ating foarte, remăne 

jşicnm să se reguleze căteva cestiuni mici, 
impăratul Rusie! a rostit dorinţa ea 
tale Şnvalof să vie la Bnda-Pesta, spre 

uduce o deslegare afacerilor pendente.
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BUCUREŞTI
Jou î, 2  (14) noembre.

Ni se pare. că oameni! noştri de 
stat cearcă din noü marea cu dege
tul. D. Cogălniceanu, care pretinde 
a cunoaşte din cuvânt in cuvânt în
voiala dela Reichstadt, e conducă- 
torul politice! noastre esterioare şi 
se pretinde in totdeauna bine-infor- 
mat. In oil-ce caz după sfatul şi cu 
consimţimântul d-sale trupele noa
stre a început a trece in Dobrogea, 
a căril eminente calităţi le-a descris 
in cameră.

In articolul reprodus din »Delfi
nul* in numâmi nostru de mercurl 
1 noembre se emite intr’un loc pre
pusul, c& anexarea Dobrogel cătră 
România e numai provizorie, pentru 
a închide deocamdată ochii acelor 
puteri europene, cari nu eraü ini
ţiate in complotul dela Reichstadt 
a celor trei imperii. Va să zică ui 
s’a dat Dobrogea numai de glumă, 
de ochii lumi!, pentru a ni se lua 
iar la cea de’ntăl ocazie.

Acum să vedem dacă există fapte 
paralele, cari să confirme opinia zia
rului gălăţeau.

RespunsurI ne dă »România Li
beră*, foaie, pe căt se zice, inspirată 
de ministrul nostru de esterne.

In ajunul intrării noastre in stă
pânire , se ’ntâmplă următoarele in 
Dobrogea :

1) Impozitele se string cn o mână 
avidă de cătră russo bulgari şi pen
tru căt se poate mal mult timp.

2) Avutul public al provinciei se 
vinde şi se desface in pripă, atăt pe 
căt se pot găsi cumpărători.

3) Contracte economicoase de a- 
rendărl pe zecimi de ani cu arende 
plătite pentru tot cursul vremii sunt 
sigilate şi parafate in modul cel mal 
espeditiv.

Pe lângă acestea toate, prin care 
ruşii anticipează d-nia-lor viitoare in 
Dobrogea şi prefac interregnul ro- 
măn intr’un fel de formalitate goală 
si costisitoare, mal vine o altă îm
prejurare, pe care »România Liberă* 
n’o pomeneşte, ocupaţia pArololă.

Dar, vor esclaraa cititorii, ce vor 
zice puterile cele mari, ce Anstria 
mal cu seamă î Suferi-va ea, ca gu
rile Dunării să intre in mănile Ru
sie! in mod esclusivf Suferi-va ca să 
se calce tratatul dela Berlin, abia 
Iscălit?

Intr’adevăr, după jurnalele au
striaco şi cele ruseşti s’ar părea că 
domneşte o estremă animozitate as
cunsă intre Rusia şi Austro-Ungaria. 
Ziarele din Viena — cele cunoscute 
de oficioase chiar— ţipă contra Ru
sie!, de ne iaü auzul. Ziarele ruseşti 
iar combat Austria, ca opresoare a 
elementelor slave, un ministru un

guresc, acelaş care a desmiuţit pe 
d. Cogălniceanu in privirea existen
ţe! unei invoieli de la Rescbstadt, 
se lăuda că prin ocuparea Bosnie! 
şi a Herţegovinel, s’a călcat capul 
şarpelui slav.

No! nu  credem pe d. Tisza, ci pe 
d. Cogălniceanu t — există un tratat 
de intreită alianţă, încheiat la Reich- 
stadt. Poate că instrumentul nu in- 
deplineşte toate formele unu! docu
ment juruit solemn, nn 1 re peceţile 
şi pergamentul necesar, poate că este 
o învoială verbală numai, dar există 
şi e in vigoare pănă astăzi.

Să vedem, daca există elemente 
destule, car! să confirme şi această 
opinie.

Ăntăiu Austria n’a avut nici odată 
resboiu cu Rusia. Asta trebue să se 
ţie bine minte, De cănd ştab amân- 
două împărăţiile faţă in faţă, nu cu
noaştem nici resbăin, nici încercări 
diplomatice, cari să conducă la un 
resboiu intre Austria şi Rusia.

Al doilea, de căte ori de o sută 
cinzeci de ani încoace Rusia se bă 
tea cu Turci! şi le lua teritoriu, Au< 
stria căută să se compenseze tot de 
la Turc! pentru câştigurile Rusie! 
C’un cuvânt duşmanii seculari ai 
Turcilor au fost şi vor fi pănă la 
deplina impârţealâ a împărăţiei os 
manice: R usia  şi A u stria .

Aceasta era vecinica plângere a 
miniştrilor turci din Constantinopol
— *V’am da— ziceau el cătră agenţii 
noştri diplomatici acreditaţi pe lângă 
înalta Poartă — v’am da vouă Ro
mânilor şi independenţă fără a se 
capitaliza tributul, am recunoaşte 
de rege pe voievodul vostru, v-am 
sprijini inafarâ in toate actele voa
stre de neatârnare, dar — dar ne 
temem, ba suntem siguri chiar, că 
a doua zi după proclamarea indepen
denţe! voastre aţi deveni instrumen
tul unuia din duşmanii noştri secu
lari : Rusia sau Austria.

Şi acestea le spunea un ministru 
tare inainte de vr’o cinsprezece ani
— tot vorbele astea le repetit alţii 
mal târziu, Şi ’ntr’adevăr logica Tur
cului era es.celentă—a doua zi după 
proclamarea independenţei noastre 
am devenit aliaţii Ruşilor.

Dar să presupunem, de şi e de 
necrezut, că lipsa oricărui conflict 
înarmat intre Rusia şi Austria de-o 
sută cinzeci de ani şi mal bine, îm
părţirea frăţească a Poloniei, ocu
parea Bosniei şi Erţegovinel nn ’n- 
semneazft nimic; că există animozi
tate, că 'ntr’nn caz de primejdie ne
am putea răzima de Austria.

Atunci am trebui să vedem nea
părat un Incru; că Rusia ia măsuri 
de precauţiune contra Austriei, că 
'şi păzeşte linia din spate, adecă li
nia Dunării, ca la un caz dat să nu

i se primejduiască retragerea sute
lor de mi! de oameni din Bulgaria 
şi Rnmelia resâriteanâ.

Ei bine, linia intreagâ a Dunâr! 
e apărată contra Austriei de 5 zi 
cinci batalioane ruseşti, adecă de 
2500 de oameni. Rusia nici grijă 
n’are de Austria, pentru că există 
înţelegere intre el.

Toată gara mare şi larma din 
pressa austriacă şi din cea rusească 
sunt de o hi! lum i!, ca şi cedarea 
Dobrogel către noi, care fără o ener
gică intervenire a paterilor apusene 
na va fi a noastră, ba poate că Do
brogea nu e singura provincie, a 
cărei pierdere ne ameninţă , poate 
că la Reichstadt s'a hotărit — fin is 
Poloniae.

Dar grija cu! o au Ruşii, dacă nu 
pe a Austriei?

Se vede. Toată linia contra Tur
cilor şi ţermil mării contra Engle- 
jilor sunt formidabil apărate. Şi Au
stria contra C'A stă gata ? In Gali- 
ţia şi in Ardeal nu-1 oştire, nu sunt 
pregătiri. Ce e s te , e in Bosnia şi 
Erţegovina, unde se pregăteşte dru
mul spre Saloniki. spre marea Egeicâ.

Dar se va z ice: nu există riva
litate intre aceste puteri ? Ba exi- 
de sigur, dar in rezolvarea acestei 
rivalităţi nu vor apela nici cănd la 
noi, pentru că nici unul nici celalt 
nu afi încredere in noi, mal cn seamă 
nn in cabinetul actual.

Cabinetul actual a făcut pănă azi 
o meschină politică de duplicitate 
la rare Rusia şi Austria afi jucat 
pe spectatori! inţeleşl intre olaltâ 
ce fac haz de comediantul, care 
voieşte să amâgiască pe unul in so
coteala celuilalt Pe cabinetul actual 
nu puue temeifi nici unul, nici cel
lalt Voind a şedea pe două scaune 
s’afi tras de sub el amâudouă deo
dată, incât azi şade la pământ.

Dar precum n’afi incredere Rusia 
şi Austria, tot aşa n'afi nici pute
rile apusene— care ar fi bune bucu
roase să ne vază existând , dar se 
tem de-o nonă ediţie a alianţei noa- 
tre cn Ruşii.

D IN  A F A R Ă

La 10 noembre impăratul Austriei 
a primit in curtea dela Buda Pesta 
delegaţiunile şi anume la 12 ore pe 
cea austriacă, la 1 oră pe cea un
gurească.

Afară de asigurări de lealitate şi 
de lauda vitejiei armatei, contele 
Coronini, prezidentul delegaţiunil 
austriaco afi spus următoarele : 

»Delegaţiunea Reicbsrathnlul va 
fi şi de astă dată credinciosul in
terpret al sentimentelor şi cugetului 
mandanţilor el, dacă la sf&tuirea şi 
hotărârea asupra proiectelor, pe care

ni le-a înaintat safi ne va inainta 
ăncă guvernul comun al M. Voastre, 
vom fi adânc pătrunşi de marea se
riozitate a momentulnf, şi având ne
contenit grijă pentru binele, ouoa- 
rea şi poziţia ca putere a monar- 
chiel, ne vom sili a pune in acord 
cererile intemeiate pe acele interese, 
cn consideraţiile pe cari trebne să 
le avem pentru starea financiară a 
statului şi pentru strimtorarea eco
nomică a totalităţi! locuitorilor pre
cum şi a o seamă dintre dânşii.*

Prezidentul delegaţiunil ungureşti, 
d. Szlavy rosti intre altele, urmă
toarele cuvinte :

»Dela încheierea celor din nrmâ 
delegaţiunl afi intervenit evenimente, 
cari ating in mod egal poziţia eu
ropeană a monarcbiel, raporturile 
el politice din lâuntru şi starea el 
financiară.*

«După ordinal M. V. armata noas
tră a ocupat Bosnia şi Herţegovina, 
conform mandatului primit la Ber- 
lin. Cu simpatie călduroasă şi cu 
bătaie de inimă am insoţit această 
armată vitează, care înaintând pe 
drumuri grele, infruntănd vremea 
cea rea, suferind nneorl privaţiuni, 
luptând cn primejdii, necunoscute in 
rusboae cn popoarele civilizate, şi-a 
făcut datoria. Atitudinea vitează a 
armatei ne-a nmplnt de mândrie. 
Cn bucurie am aflat că echiparea 
şi înarmarea el s’afi dovedit că sunt 
escelente. Din acestea am câştigat 
speranţa şi convingerea liniştitoare, 
că chiar in căzni unor încercări e- 
ventnale mal grele, se vor justifica 
şi compensa sacrificiele, pe care po
poarele M. V. nu s’afi opus nici cănd, 
chiar in apăsătoare imprejnrârl fi
nanciare, să le aducă in interesai 
armate!.*

,In nrma ocopaţie! îndeplinite de 
armată avem iarăşi datoria de a că
păta ştiinţe asupra motivelor şi sco- 
pnlnl final a procedurel, observate 
de guvernai U. V. in complicaţinnile 
orientale; avem datoria de a cu
noaşte cn deamâruntul in toată 
intinderea lor pănă la marginile 
estreme sacrificiile materiale, pe 
cari le va mai cere acea procedură.*

In desbaterile noastre ne vom 
sili de-a considera cererile ridicate 
în nomele poziţiei de putere mare 
a monarchiel, dar şi starea politică, 
puterea materială a ţârii noastre. 
Ne vom sili dar a corespunde ten- 
denţelor M. V., cari afi de scop 
sporirea siguranţei esterioare şi a 
verea monarhiei, dar in aceeaşi vreme 
vom corespunde şi cugetului celor ce 
ne-afi trimis, cuget răsărit din îm
prejurările politice şi financiare date.* 

împăratul răspunse in acelaş fel 
amăndoror d e leg a ţiunilor cu urmă
toarele cuvinte :



„Faţă, cu marele probleme, ce vS 
aşteaptă in sesiunea ce vine, pri
mesc cu mulţumire asigurarea su
punerii d-T . leale. Serioase eraă îm
prejurările, când s'att adunat dele- 
gaţiunile pentru cea din urmă oară. 
Evenimentele din Orient intraseră 
intr'o fază hotărltoare. Steteam la 
pragul congresului, care avea să pue 
in acord rezultatele răsboiulul cu 
cerinţele echilibrului european şi cu 
interesele, de aproape atinse, ale mo- 
narchiel. “

„In acel moment serios i s’a a- 
cordat guvernului meă c'un un pa
triotism vrednic de mulţumire mij
loacele, cari să’l pue in- poziţie ca 
in congres să’şl pună in mişcare in
fluenţa lui in amândouă direcţiunile 
şi s'o mănţină cu succes după con
gres. Sunt mulţumit in sinceritate, 
că congresul a isbutit a conjura pri
mejdia eminentă a unul răsboiă eu
rope-in.

Pacea de la Berlin a creat o po
ziţie nouă ţârilor de pe peninsula 
balcanică. Executarea lui deplină şi 
omnilaterală, pentru care guvernul 
meă va stărui cu toată bună ere 
dinţa unul tratat, e proprie de a 
opri cu efect reîntoarcerea primej
diilor, cari aă ameninţat pacea Eu
ropei şi interesele noastre. Pentru 
a ajunge la acest scop, puterile a- 
dunate la Berlin s’au unit in hotă- 
rlrea, ca cu ocupaţia şi administra
rea Bosnel şi Herţegovinel să fie 
insărcinată Austro Ungaria. Am pri
mit însărcinarea aceasta.

îmi pare râu, că relaţiile interne 
ale acelor ţâri fiind adăncsdruncinate, 
ocupaţiunea nu s’a putut executa pe 
cale pacifică. Rezistenţa, pe care 
elemente anarchice aă opus-o bine
voitoarelor noastre intenţiunl, a 
cedat curând bravurel vitezelor mele 
trupe.

Cu ocazia această armata răsă
rită din înarmarea generală a dat 
probe strălucite de bunâtatea el.
Vă felicit pentru acest succes d-nil 
mei, ca reprezintanţl al acelor po
poare, din sinul cărora a eşit ar
mata, precum şi ca membri al a- 
celor corpuri, cari cu patriotism şi 
inţelegere au sprijinit guvernul meu, 
in cultivarea şi desvoltarea puterii 
de apărare.

Soluţiunea repede şi energică a 
acţiunii militare aă scăpat popula
ţia din Bosnia şi Herţegovina de 
terorismul resvrătitorilor şi mi-a fă
cut cu putinţă să rănduiesc întoar
cerea unei însemnate părţi din tru
pele de ocupaţie. Guvernul men se 
va sili serios de a pune in acord 
sacrificiile, ce le cere îndeplinirea 
misiunii cu starea financiară a mo
narchic!, şi va grăbi precăt cu pu
tinţă sosirea momentului aceluia, in 
care administraţia Bosniei şi Her
ţegovinel să se poată plăti din mij
loacele acelor ţări chiar.

Speranţa că aceasta ne va succede 
e cu atât mal întemeiată, cu cât 
relaţiile noastre cu toate puterile 
sunt necontenit cele mai bune.

Domnii mei! Sacrificii grele vi se 
vor cere. Mari evenimente istorice, 
ale căror oprire n’au fost in puterea 
nici unul stat, s’au apropiat de mo
narchic cu cerinţe neobişnuite.

Am încrederea, că patriotismul 
popoarelor mele. că înţelepciunea 
reprezentanţilor lui nu va remâne 
indârătul mărimii momentului is
toric.

Sunt convins, că veţi uni silin
ţele dv. cu acele ale guvernului meu, 
pentru ca opera inceputâ pentru 
mânţinerea păcii europene, pentru 
binele şi gloria monarchiel, pentru 
consolidarea raporturilor din lăuntru 
şi in afară, să easă la un capăt 
fericit.

In această credinţă tare, doresc 
bun-succes lucrărilor dv. şi vă zic 
din inimă „Bine aţi venit*.

Discursul D-luI Otto Hausner.

Iată vestitul discurs, ce d. Otto 
Hausner, deputat polon in Reichsra- 
thul dela Viena, l-a pronunţat cu 
ocazia desbateril asupra respunsulul 
acelui parlament la mesajul împă
rătesc de deschidere:

„înălţimea Sea prinţul de Liechtenstein 
ne a făcut mai multe întrebări in privinţa 
provincielor din non anexate adică in pri 
vinţa Bosniei şi Erţegovineî: nea între
bat dacă nn ne place situaţiunea geogra
fică, datinele, cestinnea cheltuielilor; nu
mai dtspre cestiunea dreptului nu ne a vor
bit nimic, (In stânga: Foarte bine!) dacă 
ar fi vorbit din punctnl de vedere al drep
tului, atunci i-aş fi respnns că mie nn 
mi-a plăcnt acest pnnt, că însuşirea une| 
ţări fără nn titln de drept, fără caz de 
resbel şi fără provocare, e nn fnrtisac (vil 
aplanze) pe care chiar numai ca om, ca 
cetăţean austriac, ar trebni s’o desaprob, 
dar pe care ca polon o detestez (Inngl 
aplanze) căci to t astfel fără titln de drept 
fără caz de rezboin, fără provocare, a fost 
impărţită şi nimicită patria mea. (Strigăte 
aşa este) Dnpă părerea mea dar, nn polon 
nn trebne să ’şl dea măna la o asemenea 
procedare, fie aoela pentrn care se pregă
teşte lovitnra de viţă asiatică, de religinne 
moametană, şi stea el pe cea din urmă 
treaptă de cnltnră. (Bravo! in stănga).

Voiu fi acusat de idealism şl de politică 
de simţiment, insă nn vor trece ani mulţi 
şi vor fi urmări, cari vor dovedi dacă i- 
dealismnl sau aşa numitul politic real a 
avnt mai mnltă prevedere politică, cănd 
fatalele urmări ale acestei politice reale, 
care deja de două ori s’an ivit, pentrn 
Austria, se vor ivi din non.

înălţimea sa prinţnl de Liechtenstein 
ne a spus in glumă că provinciile din noii 
câştigate, precum Bosnia şi chiar Spizza, 
ne vor adnee avantajul nnel sporiri a nn- 
mSrnlnl deputaţilor. Me tem foarte — şi 
aş vrea să fin nn reu profet — mă tem 
că, după trei ani de la anexarea Bosniei, nu 
va mal f i  in Austria mei un deputdt (aplanze 
şi contraziceri), căci in istorie există o lo
gică nestrămutată in urmarea evenimente
lor, şi se poate prea lesne ca dnpă ce s’a 
sevărşit dinprennă cn Rnsia o nedreptate 
in afară, acea nedreptate sevărşită de dra
gul Rusiei să se nrmeze fatal şi in lănntru, 
(Strigări in stănga, foarte adevărat!) şi 
celor cari cred că mă dac prea departe: 
acelora le amintesc cele donă date cunos
cute: 1849 „Vilagos* şi 1851 „Desfiinţa
rea Constituţiei!«

Respunzănd la cuvintele contelui Ho- 
henwart, d. Hausner a zis

„Puntul de gravitaţinne al raţionamen
tului Escelenţei sale corniţele Hohenwart 
constă in următoarele trei pnnte. Ântăin: 
acţiunea odată începută trebue terminată; 
bine sau rău, ea e incepută şi trebue con
tinuată. Ceeace s’a început intr’an mod 
glorios, trebue sfârşit in tr’an mod glorios 
datoria noastră este d’a salva onoarea an
gajată a Austriei. Aceasta ’ml pare că for
mează unul din argumeute. Aldoile mânţine
rea Tarciel, pentru politica orientală a Aus
triei a fost numai mijlocul iar nu scopul nu a- 
devărata sa ţintă, de oare-ce prin Con
gresul din Berlin Turcia a fost ştearsă din 
rândul puterilor şi i sa lăsat o aparinţă 
de existeoţă, numai ca o datină ¡¡a drep
tului ginţilor, nu trebuie să ne gândim 
de cât la asigurarea graniţei noastre dela 
snd-ost, a Dalmaţiei şi a Adriei. Al trei
lea : incorporarea Bosniei corespunde tra- 
ditiunilor austriaco.

In pnntnl cel d’ântăiă vedem că lip
seşte orl-ce incercare de probare, dacă a- 
ceastă ocnpaţinne e in adevăr bnnă şi 
dreaptă, dacă e trebuincioasă şi folositoare, 
dacă durabilitatea sa e asigurată pentru 
viitor. Ni se spune nnmai că ea e deja 
incepută şi că pentrn aceasta trebuie să 
fie continuată. Acest principii! absolut, că 
o acţinne politică, numai pentru c a fost 
inoepută şi pentru o’a costat sacrificii, şi 
anume sacrificii de sănge, trebuie să fie 
urmată chiar şi in contra unei mal bune 
convingeri, aceasta e una din oele mal 
oomnne sofisme ale degeneratei noastre di
plomaţii (strigări in stănga ; Foarte ade
vărat), care dovedeşte prin această des- 
brăcarea el de cele mal simple noţiuni de 
drept, de morală şi d’o obicinuită înţelep
ciune (vil aplause in stănga) desbrăcarea

de acele legi care guvernează sal! ar tre
bui să guverneze pe cetăţean, familia, aso- 
ciaţinnen, din cari se compune statal. Cetă
ţeanul familia şi asociaţiunea, văzând că o 
întreprindere a lor nu mai e bună, că nn 
mal e posibilă, că nu mal e corespunză
toare scopnlol o vor părăsi şi vor căuta 
s’o repareze căt va fi cu putinţă (strigări 
in stănga: Aşa este!) Insă aceasta nu 
merge in înalta diplomaţie; acolo e in
terzis aceasta. Şi scopul acestui principii! 
este ca, venind, dinaintea reprezentaţiunil 
naţionale on nn fapt im plinit, la oare 
dSnsa n'a luat niclo parte, s’arunce o parte 
din sarcina şi asupra el şi s’o facă soli
dară intra răspunderea faptului deja im
plinit. (Aprobări şi aplanse in stănga).

Acest principii! desbrăcat şi abzolut n’are 
nici un temeiă; dar şi mal puţin temei S 
are avizarea la onoarea angajată a Au
striei. Aşa dar, cănd nn stat e învingător, 
cănd se bucură pe deplin de libertatea 
acţinnil sale şi cănd voieşte să renun
ţe la o posesiune, la o .poziţiona, la 
un pretins câştig , fără să fie 'constrâns 
a face aceasta, nnmai din inţelepciune 
sat! chiar din nişte motive mai no
bile, atonei onoarea sa nn ă( permite a 
face aceasta ? Dacă insă in urma unor în
frângeri, e silit de inamic a face aceasta, 
atunol onoarea nu sufere nimic, nici prin 
fugă, nici priu renunţare, nici prin con
cesiunile cele mai nemărginite, nici prin 
contribuţiunl de resboih, nici prin cedare 
de teritorii!. (Strigări in stănga: Foarte 
adevărat I) Un asemenea fel de onoare o 
înţeleagă cine va pofti; eă n-o pot înţe
lege.

Am avnt chiar in zilele noastre un 
exemplu caracteristic cum această onoare 
poate că fie angajată şi apoi Balvată: în
treprinderea in contra Mexicului care s’a 
sfârşit cu o catastrofă îngrozitoare. In 
1861, cănd trupele franceze, spaniole şi 
engleze stai! la Yera-Cruz, Mexicul se de
clară gata a da satisfacţiune ş’a plăti bani 
pentru bancherul Ieker. Spaniolii şi Ea- 
glejil se declară mulţumiţi cn aceasta şi 
eşi retraseră trupele, Franţa declară insă 
că onoarea sa nn’I permite d’a se intoarce 
şi d’a părăsi întreprinderea, după ce oşti
rea sa trecuse odată Oceanul şi dopă ce 
înaintase spre capitală ; groaznica aventură 
fa continuată, un mândru şi nefericit prinţ 
fa tărit in această întreprindere, isbucni 
nn răsboid pustiitor care ţină cinci ani, şi 
după ce se iviră înfrângerile, după ce ve
niră perderile de oameni şi de milioane , 
atunci Franţa se convinse d’odată că acum 
ei permite onoarea!sa!de-a se retrage şi d’a 
părăsi .pe nefericitul prinţ soartel sale. 
(Strigări la stănga: Foarte bine). Dar ceea 
ce e mal m n lt: după ce im păratul, un 
archidnce de Austria, condamnat de con
siliul de râsboitL’căzuze'supt gloanţele plu
tonului de execuţiune, nu se luară nici 
un fel de reprezalil in contra MexiculuL 
Atunci se părea că onoarea nici unnl sta t 
nu reclamă aşa ceva, şi dacă nn mă inşel 
— se poate că mă inşel — actualmente 
Mexicul e reprezintat aici diplomaticeşte, 
şi aceste toate, pentrn oă intre Mexic şi 
Austria , intre Mexic ¡şi Franţa e largul 
ocean. Daca insă Mexicul ar fi situat in 
poziţiunea cea comodă a Bosniei (ilaritate) 
şi a Erţegovinei, atunci onoarea ar recla
ma anexarea sa, nn numai din cauza a- 
acelel catastrofe sângeroase, ci şi din o 
sută alte motive. (Bravol Bravo ! in stănga).

Mai departe a zis Exelenţa Sa con
tele Hohenwart; ceea ce s’a inceput in
tr ’an mod glorios, trebuie sfârşit in 
tr ’an mod glorios. Ce framos, ce en- 
fonic sună aceste cuvinte, cum storc ele 
de sine aprobările tnturor şi entusiasmnl 
momentan! (ilaritate) Dar cât de neade
vărate, căt de nedrepte! Glorioasă numeşte 
Exc. Sa contele Hohenwart întreprinderea 
aceasta, astfel cum se găseşte astăzi di
naintea noastră. Cred insă că un aseme
nea măiestru in elocinţă ar trebui să ştie 
ce umbre de laude, ce nuanţe de adiective 
să intrebninţeze, cănd voieşte si caracte
rizeze lucruri măreţe sau miol, superioare 
sau secundare, importante sau neînsem
nate. Dacă ocuparea Bosniei a fost glo
rioasă, care e atunci epitetul pe care’l dă 
Fxc. Sa contele Hohenwart victorioasei a- 
perărl a patriei in contra unei mari pu
teri agresive şi ouceritoare P (Bravo, in 
stănga). Care e atnnci epitetul pentru o 
bătălie ca cea dela Aspern ? In adevăr 
cine nu va recunoaşte cu buoarie că oşti
rile noastre s’au purta t bărbăteşte, vite
jeşte, (Bravo! Bravo!) că ele şi-au implinit 
greaua şi amara datorie, astfel cum ni
meni nu aştepta de la nişte oştiri tinere, 
că al! indnrat greutăţi, necaznri lipsă ? 
Aşa dar faptele singuratioe ale oştirilor 
ai! fost glorioase; nu insă întreprinderea

(aplauze in stănga); căci această întreprin
dere a nimicit toate prevederile autorului 
el. (Foarte adevărat). Nu cu două bata
lioane cum se zicea, (ilaritate), nu cn trei 
divizii, cum s’a făcut la inceput, ci cn cinci 
corpuri de armată numai ea a putnt fi 
executată. întreb acum dacă însuşirea unei 
provincii de nn milion locuitori, prin o 
armată de 150,000 oameni, in timp de 
două luni, cu o perdere de 7.000 oameni 
căzuţi pe cămpul de resboiti, fără a mai 
număra pe aceia care lâncezesc prin laza
rete, şi după o cheltuială de 100 milioane 
florini, dacă o ocnpaţinne care a pustiit 
şi depoporat ţara istovită, a mâhnit şi în
străinat restul poporaţinnil, întreb dacă 
o asemenea ocnpaţinne se poate nnmi glo
rioasă. (In stânga, foarte adevărat! Bravo!) 
A fost trista ocupgţiune (strigări in stănga: 
Foarte adevărat!), pe care patern s’o pri
mim şi putem să nu o primim ; glorioasă 
insă na fost, dcest cavlnt trebuie să'lpăstrăm  
pentru alte lucruri mal mari*.

D. Hausner observă că oratorul cel mai 
însemnat care a combătut adresa la răs
punsul tronului, adică contele Hoheawart, 
negăsind nici un argument convingător 
a recurs la sofisme şi chiar la citate poe- 
tice( ca un simpla muritor).

Nn mă pot invoi, zice d. Hausner nici, 
cu cuvintele lui Grillparzer. Marele poet 
zicea in 1849 despre oastea Ini Radetzky: 
,In  tabăra ta e Austria*. Atnnci monar- 
chia era sdrnncinată pană in temeliele sale, 
resboiulnl civil băntnia ţara de la un ca
păt la altnl, şi singură această oştire nu
mai, care apăra ţara in contra inamiou- 
lnl din afară, putea s& treacă de aimbol 
al unirel şi să stoarcă acel cuvânt al po
etului. Ce vedem insă acum ? Monarchia 
se află in deplină pace, ea e nuită, nici un 
om nu se ridică in potriva legei şi a Con- 
stituţinnil, ţi in tabăra unei oştiri, care a 
cucerit o (ară străină fi Se află acolo pentru 
siguranţa el, in această tabără să fie Austria? 
(Ilaritate. Bravo!) Crc d ca aceasta însem
nează a trage prea tare lucrurile de păr, 
spre a produce o furtună momentană de 
aplauze, (Strigări; Foarte bine! Bravo!)

Trec acum la a doa grupă de aserţiuni 
ale contelui Hohenwart, unde zice că man- 
ţinerea Turciei n’a fost o ţintă, ci un mij
loc al politicei austriace. Aceasta e ade
vărat, dar tot-d’odată aceasta e şi o frază 
eu totul generală (Bravo!) Căci mânţine
rea unni stat străin, ori-care ar fi el, este 
oare scopul absolnt şi ţin ta politicei au
striace? (strigări: Foarte bine!) Scopul 
absolut şi ţin ta e numai manţinerea pro
priei monarchil, apărarea, întărirea pro
priei monarchil; toate cele-l-alte sunt mij
loace. Prin urmare cu aceasta nimic nu e 
zis. (stri 'f ir i: Foarte bine ! Bravo!) Dar 
a fost un mijloc puternic, şi, pentru ca 
să ne mănţinem in Orient, pentru ca să 
nn perdem ori-ce inruirire in Orient, acest 
mijloc se cădea să fie întrebuinţat necon
tenit. Acum ne spune contele Hohenwart 
in tr’un mod cam nesigur — căci a trebuit 
să simţă insuşi că e o lipsă in acele des
luşiri — ne spune că acest mijloc se pu
tea dobândi pe cale diplomatică şi că acea 
mănţinere s’a şi incercat prin demersuri 
diplomatice, până cănd n’a mal fost ni
mic cu putinţă. Să vedem acum cum, ce 
s'a făcut din partea Anstriel pentrn rea
lizarea acelei mănţineri. Contele Hohen
wart zice, eă dela pacea din AdrianopoL, 
Turcia e in decadenţă şi că duce o viaţă 
artificială. Aceasta e, pare-mi-se, cam exa
gerat, căci, in marele resbel oriental din 
anii 1853—1856, Torcia a ţinut pept Ru
siei un an întreg, înainte d’a interveni pu
terile occidentale, a bătut-o la Cetatea, la 
Olteniţa şi la Calafat ş’a dovedit o putere 
de viată extraordinară. Cu toate astea, voi 
recunoaşte bucuros că cea d’ăntăi lovitură 
simţitoare s’a dat Turciei prin pacea dela 
Adrianopole.

Asupra resboiulnl Rusiei in contra Tur
ciei din anii 1828—1829, avem nn op ex
celent, scris ou o claritate şi cu o evidenţă 
de necrezut de măiăstra pană a celui mBi 
mare strategist in viaţa, a lui Moltka. Din 
această scriere se vede că acel resbel de 
doi ani a avut o soartă din cele mal schim- 
băcioase şi mal mişcătoare. Acest ofiţer, 
care se afla in statul maior al comandan
tului suprem, oare era prin urmare mal 
mult pentru Rusia decăt in contra el, zice 
că in mal multe rânduri sosise momentul 
pentru o desâvirşită nimioire a armate! 
ruse, şi că in fine pacea de la Adriano
pole a fost adusă numai de necrezuta cu
tezanţă a lui Diebiol, care stoarse a- 
cea pace umilitoare cu umbra, cu sche
letul unei armate, redusă la 30,000 oa
meni, deoarece ne mal pomenită apatie 
a inamicului nu era în stare să ghioeasefi 
această slăbioinne; şi în aceşti, doi ani

Austria n'a făcut nimic spre a’şl 
acest vecin atăt de trebuincios. I  
dintâi ivire a Rusiei în anii 1828 ş 
Austria nu făcu nici un fel de îe>* i‘ 
v ira; la cea d’a dona, în anii 185! jj i 
la 1856, se mărgini a face numni o . r’ 
monstraţiune militară, ş’aceasta* p rţ r ,) 
zii! ş’aproape fără voe; la cea d’atr.u 
numai că nn s’a împotrivit, dar i < 
încheiat mat ăntăf alianţa celor tre 
păraţl, ear după aceea a izolat pe In’ t i 
tera, a împins pe România în lu - 
Rusiei — cu nn cnvănt a făcut ta. 
a adnee la cădere pe acest vecin a 
trebuincios, pe acest stat, pe care t  > 
să’l mănţină, şi, cănd această cădts r 
realiză, ataci se duse la Congresul dtţufl1 
lin, spre apt lua un mandat de la acest 
greş, unu în istorie în privinţa călca', 
picioare a dreptului ginţilor (Bravo ! B:: 
un mandat in ac .st nefericit tracta!«.'' 
conţine în fiecare articol o mină, g> 
asvărli in aer pacea întocmită cu *tt 
greutate. (Aplauze). Toţi ştii! cum i n 
esecutat acest mandat. Lucrul stl 
astfel. Avem un vecin cum nu se 
mal comod, mal nevătămător, mal i 
mai vrednic de dorit, (strigări în sid 
foarte adevărat!) In cei din urmă i j |  
ani nici nn singur punct al armataiH 
triace n’a fost neliniştit, nn i s’a faT 
nici cea mal mică nedreptate; toţi 
tnrîsesc cu sinceritate, şi Exc. Sa al 
Hohenwart In fruntea tnturor, că, -ij 
din momentul înfrângerii puterii Ta I 
graniţele Dalmaţiei trebuiai! apăraţii 
dar în interesul nostru d'a mănţirl 
vecinul, care, deşi cam apatic, deşi. II
înapoiat, era cu toate astea cum c H 
putea dori mai potrivit. Insă peaeesll 
cin noi l’am împins in prăpastie şi t ip  
acum neam adus aminte că nimicirell 
damaschează fruntaria noastră, că U 
urmare logica, şi în acelaşi timp, Sa 
mi-se, şi morala de stat, reclamă c*  
momentul căderii să i se smulgă şi ac 
provincie.

„Eml mai rămăne ancă o mică obs* 
ţiune nnmai, cn privire la această a 
grapă de aserţiuni : observaţiunea 
Exc. Sa contele Hohenwart s’a servi 
oarecare ton umoristic în tratarea 
tel cestinni, zicând despre Snltau că 
administrator de mase (ilaritate). E 
sunt legitim ist; dar cu toate astea ai 
expresiune m’a surprins in câtva, căfi 
am zis că, dacă este permis la un c #  
al puterilor a degrada pe un suf 
care’şi esercită ăncă drepturile sale 
starea de administrator de mase,* 
aceasta e un precedent, care se poaţf I t 
tâmpla şi altorî suverani.*

Răspunzând la un alt argument al 
mitetnl Hahenwart, în privinţa celoş 
milioane fiorini întrebuinţate pentro i | 
puri foarte problematice, pentru măm j 
rea de Întreprinderi, falite şi de banc 
Hausner zioe că d-sa, fiind statistic,; • 
ocupat de aceestă cestiune s’a const 
că în fruntea acestor întreprinderi 
cinci principi şi şeaptesprezece comiţii 
a mal umăra baronii şi nobilii. (Ilarii 
Aceasta a fost nn răi! care n’ar trebu-l 
se repete ş’acnm cu Bosnia şi Erzegw

„A mal zis contele Hohenwart o’A 
un lucru îmbucurător d'a mal vedec 
dată desfăşurânda-se drapelul negru- 
ben, şi d’a vedea renăscăndn-se cu In 
porarea Bosniei vechia tradiţiune austri 
EI bine, ei! îmi închipuisem cu I  
altfel adieclivul austriac. Adesea 
auzit ou plăcere vorbindu-se de tec 
austriacă, de ospitalitatea austriacă 
Credinţa austriacă, cu mal puţină mu f 
mire de recunoştinţa austriacă (ilariti 
insă despre tradiţiunea austriacă a ane 
n’am mal auzit pănă acum.* (Uarital

D-sa face apoi istoricul diferitelor 
prin care a trecut Austria, arătăn 
mal nainte Austria câştiga state prii 
surătoare, de unde derivă proverbul 

fe lix  Austria nube.* P'atnncI zestrea 
cuia cu mult avantaj mandatai dela fi 
lin. (Ilaritate). Din acest fel de iusuşff 
ţă r i , mal pnţin neplăcut popoarela! 
domnitorilor, Austria se alese cu imtvj 
rea Poloniei. Această însuşire a foştii 
fatală pentru Austria, şi din acel moft 
aă inceput pentru ea perderile şi caHţ 
tăţile. La doi, trei ani după însuşirea jj| 
loniel urmă perderea Belgiei şi a Loml 
diel oa nn fel de pedeapsă. Veni apoll
greşul din Viena, oare creâ Anstriel oL _  ! I
ziţie imposibilă, şi in fine sosi anul le
după care — deşi e un ce ne mal so
căci era dnpă nn resbel perdut — sil
ţiunea din lăuntrul ţârei se lămuri | 
îmbunătăţi. Numai dela această peria 
de doâsptezece ani incoaoe, Austria el



T I M P U LF — -1 îl pe ea insăşl, numai d'atunol ea 
iii; j i  noii vatra diferitelor naţiuni, di- 
tfi (ir naţionalităţi, diferitelor grade de 

pe oare ea este ohemată — deşi 
Sncă— d’a le aduoe la o egala in- 

jre, după oum se intămplă aşa de 
alte state, ca Belgia şi Elveţia.

|ta  e o misiune frumoasă pentru 
misiunea viitorului; nu insă ane-

pnd la cele ce se spune despre o in- 
a reiaţiunilor dintre Austria şi 

Jd . Hausner zice că nu trebuie să 
|t crezăment ziarelor semi-ofioioase, 
Tacă căte odată ou vioiciune pe Rusia.

L

ea cari nu ştiă că acele atacuri se 
jtdeanna cănd e trebuinţă de bani 
a), şi că ele se inmoaiă indată ce 

Lint in pungă (ilaritate), aceea ar 
crede că există o oarecare încordare 
ţiunile lor cu Rusia. Dar, dacă vom 
la fapte, ne vom convinge indată că 
a. Colonelul Raab, plenipotenţiarul
0 in comisiunea delà Rodop, văzend 
le mutilate şi cruzimea bestială, i 
nat ş'a strigat mal tare decăt ori

al* comisar ; dar, indată ce i-a venit 
I ù  sus, el a refuzat chiar d’a iscăli 
iul, şi, cbiar după ce acest proto- 
»se modificat şi îndulcit. Făcut-i 

[Austria ceva ca să sprijine nota lor- 
Beaconsfield, care cerea delà Rusia 

starea hotSririlor tratatului delà Ber- 
XN'a făcut nimic. Ce-a făcut oare Au- 
jşpre a impedeca acea diavolică luptă 

aţiţată din noă de Dondukoff-Kor- 
F, care asemenea e o călcare a păcii 
piară adresată tratatului din Berlin? 

^Rout nimic. Dacă vom ţinea seamă de 
I  acestea, apoi trebne negreşit să pre- 
mem că vom fi impinşl la o nouă ac- 
J in tovărăşie cu Rusia, la o nouă im- 
5re de teritor străin , şi nu ne putem 
mda că aceasta n’ar aduce numai pa

jar poate chiar peirea monarchie!, 
fim cum zisei, istoria Austriei ne-a 
wjt de doe ori exemplul, că partici- 

jea la cuceriri şi împărtăşirea posesiunii 
ine nu i-a fost decăt spre pagubă, 

'(gr fivorbit despre împărţirea Poloniei, şi 
m laJaug numai că, deja la un an după 

x i  ¡r3< cu ocazinnea păcii delà Base! 
■a părăsi pe Austria, iar ca patru 
şoal tărziB, adică in 1800 această a 

fa  R usiei de mare folos, pentru 
kparea la luarea in posesiune a teri- 
iii străin.

L nu vă voifi aminti de căt doe fapte 
Şplate abia acum doisprezece ani, şi 
j; i participarea la răsboinl danez şi on-
1 Schleswig-Holsteinnlnî. Pe cănd se 
io lucrare această participare, Bin-

lecle »voci casandriee* eraB luate in 
g respinse cu un fe) de nobilă snme- 
Vceasta era pe atunci o acţiune de 
i politică şi neevitabilă, iară doi ani, 

l&rzifi ne-a pus acest aliat unghia in 
uoă care l-am ajutat on săngele şi a- 

noastră, pentru ca să-şi poată in- 
armele sale ameliorate, să poată a- 
mil repede la conştiinţa de sine, pe 

italnl Germaniei, la înmulţirea ma
sate de resboifi ; şi acest aliat a re- 
t legiuni de insurgenţi, pentru o in- 

june in Ungaria, şi a făcnt Italiei im- 
frl, că nn pricepe cnm trebne să ne 
lovitura de moarte, (voci : foarte ade- 

It 1) Şi după o astfel de experienţă fă 
abia cu doisprezece ani înainte, vreafi 

t (ilie  împingă tot pe astfel de căi ? 
uijţlupă ce această ocupaţie se va schimba 

aexare — ceea ce va şi trebui să se 
şple — după ce aceştel anexări vor 

ija alte ocupaţii, şi Rusia va concede 
| îndoială luarea restului din teritoriul 

,ii man, atunci mă tem să nn aibă această 
I jtură cu Rusia cea mal fatală influenţă, 

muma! asupra situaţiei noastre, externe, 
K I chiar şi asnpra organizaţiei noastre 
pij ane, ba mă tem să nn devie iluzoriii 

ce am câştigat din anul 1860 incoaos, 
lăuze.) Iar dacă aceste temeri ale 

■e vor părea maiorităţi! ¡nalte! ca 
poate prea exagerate şi neîntemeiate 

cauză că această maioritate n a făcut 
Isa (esperiinţe amare ca noi deputaţii 
iţiel, atunci trebne s’o asigurez de altă 

jte, că perderán independenţei şi cala 
ăţile seculare afi deşteptat in noi nn 
înot admirabil de fin şi de iritabil pen- 
pericnle iminente. Tocmai precum In

ouï cel Înconjurat de perioule simte a- 
Hpiarea bestiei ş’a inamicului de moarte 
Do, unde Europeanul nn simte nimic 

simţim noi din sute de simptome as- 
lise apropierea influenţei ruseşti, a pro

ras concesiunilor amicale făcute acestei 
uri, cere aU şi inceput a se manifesta 

| |  oe in oe mal mult, prin unele simp

tome, confiscaţii şi exilări, şi oare sboară 
oa nişte aolil ameninţătoari.

»Aceasta e convingerea mea fermă şi 
trebuie e’o declar, in numele celor puţini, 
care snnt de o credinţă politică cu mine, 
că noi nn vedem in adresă, decăt cu deo
sebire o condamnare desăvârşită a ocupa
ţiei ş’a consecinţelor e l ; din cauză că a- 
ceasta ocupaţie nu este altceva, decăt o 
conivenţă, o legătură cu Rusia, şi pentru 
că tendenţa, ura şi direcţia noastră este în
dreptată iu contra Rusiei. (Bravo 1 Bravo 1) 

„EQ votez deci pentra adresă, nu numai 
ca cetăţean austriac, care vede prosperarea 
pacinică şi adevăratele interese ale monar- 
chiel puse in joc; voifi vota pentru adresă 
i ca polon, pentru că văd viitorul naţiei 

mele şi instituţiile provinciei mele ame 
ninţate in prima linie, prin o legătură cu 
Rusia. (Brava! Bravo!) Mă alătur lăngă 
aserţiile adresei ca om, cărui nimic ome- 
uesc nn’i scapă din vedere şi care vede 
in o legătnră cu Rusia părăsirea eaS ruina 
celor mal inalte bunuri om neştl : a liber 
taţii şi a progresului!* (Aplauze vil şi 
prelungite. Oratorul din toate părţile pri 
meşte felicitări).

REVISTA ZIARELOR

de

Fizionomia cabinetului ni se spâne, că 
s’ar fi tratănd oarecarî neînţelegeri în sinul 
888. Ar fi vorba de o deosebire de vederi 
între d. I. C. Brătiann şi d. Cogălniceann 
şi lucrurile ar merge spre o remaniere în 
o direcţie sa8 alta.

In caz dacă d. Brătiann s’ar hotărî 
se separa de d. Cogălniceann, combinaţi 
nnile în perspectivă ar fi sîfi cn fracţiu
nea, sa8 on centrul.

De se va face combinarea on fracţiunea 
atnncî ar fi Gestiunea de a veni în minis
ter 3 fracţioniştl şi d. Vernescn.

Dacă insă armonia intre d. Brătiann 
Cogălniceann se va restabili, atnncî o re 
maniare mal puţin simţitoare ar fi ces
iunea să se opereze în minister reducăn 
du-se aproape tot la sacrificarea d-lni 
Cernat şi intrarea altor 2 persoane, 
nuanţa d-lnl Cogălniceann, la resbel 
instrucţiune.

Aceasta în ce priveşte cabinetul. Situa- 
ţiunea stftnd la o scurtă distanţă de de;- 
chiderea Corpurilor legiuitoare, credem că 
nu vom avea realitatea mal pozitivă 
tuturor acestor conjecturi.

Pană atunci să aruncăm o ochire prin 
presa străină spre a cerceta cari sunt ve
derile el, atăt in ce ne priveşte pe noi 
căt şi situaţinnea generală din afară.

In respectai nostru, găsim in »Debats 
telegramă adresată din BnoureştI Ini 

»Standard*, care zice:
»Guvernul romăn eşi propune de a re

nunţa la ocuparea Dobrogel, dacă corni- 
sinnea de delimitare nn va exeenta stipn 
laţiunile tratatului de Berlin, fixănd nona 
frontieră a provinciei cedate prin o linie 
oe ar merge drept de la Silistra la Man 
gali*.*

Noi credem că această informaţinne 
raportează la nişte circumstanţe ce dej 
poate numai există. A fost un moment 
vorba de pretenţiunile ce ar fi ridicat de 
legaţii ruşi, pretinzând tragerea unei linii 
in formă de zigzag spre a ocoli unele po- 
ziţiunl strategice ce cădeafi in partea Ro
mâniei ; se pare însă că, graţiă spiritului 
de echitate ce a predomnit, această ces- 
tiune s’a eludat. Astăzi comisiunea de de
limitare e in plină lucrare, şi poate peste 
3 zile işl va termina opera. Ea pretutin- 
denea este ineoţită de nn plnton din că
lăraşii noştri.

Comisinnile atăt militare, căt şi civile, 
nnnrite de guvern spre a adnna diferite 
informeţiuni, aproape toate ’şi a8 termi
nat şi ele însărcinarea lor. Acum dar mo
mentul trecerii ăl oredem că a ajuns în 
ultima sa faşă. Negreşit insă că aci nu 
comptăm pe alte greutăţi, poate ale po
liticei exterioare, cari, de vor fi existând, 
ar putea să răstoarne cu totul ordinea 
lucrurilor.

(V. C.)

promulgată cu decretul No. 2,297, din 11 
Ootombrel878.

*
»Monitorul* spune că M. S. R. Domnul 
bine-voit a conferi d-lor doctori in me

dicină Al. MarcovicI şi N. Calendern cru
cea de comandor al ordinalul Steoa Ro
mâniţi.

e
Asemenea M. S. R. Domnnl a bine-voit 
conferi d-lnl colonel N. Bibescu, epitrop 

al spitalului Brăncovenesc şi al bisericel 
Domniţa-Bălaşa, crurea de comandor al or
dinalul Stcaoa Românul.

•
Foaia oficială primeşte ştirea că iu plasa 

Tărgn, din judeţul Tutova, o bandă de 
hoţi a ieşit in seara de 25 octombre, i- 
naintea a doi locuitori ce mergeau pe dru
mul pădure! Tălaşmanu, despre judeţul 
Covurluiu, şi a8 omorăt pe unul din acel 
loouitori, anume Ioan Bfirbieru. După mă
surile luate de administraţie, s'aă prins 
doi din acel hoţi şi s’au dat justiţiei. Se 
peră a se prinde in curănd şi csi-alţl,

*
»Voca Covnrlniulnl* anunţase predăciu- 

nea ce s’a făcnt la comptoarul d-lul Lam- 
brinide. Eată acum oe detalie mai află a- 
celaş ziar: In noaptea de 28 spre 29 s’aă 
introdus, prin cheie faşe, hoţii in comp- 
toar. Acolo a8 răsturnat săcnltţii cu di
ferita proba de cereale, a8 tras lăna din 
canapea, şi peste aceste a8 prăvălit casa 
de fer cn faţa in jos. Apoi prin diferite 
instrumente a8 tăiat spatele casei şi afi 
luat 60,000 fr. in diferite valori. Instru
mentele, destul de nnmeroase, precum şi 
o lampă, le-a8 lăsat la local unde făcu
seră spargerea. Hoţii ănoă nu s’aă desco
perit. Comptoarul se află in strada Por
tului, aproape in faţa bursei.

Ni se spune că sergentul de punct nn 
ar fi fost in acea noapte la postai s88, 
Comerţul este îngrijit de atâtea predăciunl 
ce se fac , şi sperăm că autorităţile vor 
pune cele mal energice măsuri spre a des
coperi pe r88-făcători.

Concertul surorilor Smitzer. — Este 
adeverat că datorim scuzele noastre ace
stor gentile artiste veche eleve ale conser
vatorului nostru, pentru a fi întârziat a le 
saluta in coloanele noastre pentru succesul 
ce a8 avut in sala AtheneulnT,

Publicai ales, mnsical şi numeros ce a 
sista a avut un bun presimţimănt a le 
primi in aplanse,—aplause ce s’afi repetat 
in tot timpul căt desteritatea mânuire! ar
cuşului d-rei Sabina a8 încântat pe asi
stenţi ; aplause ce vocea corectă şi plină a 
d-rei Iulia, au provocat asemenea la fie
care parte a sa.

Bune musiciene, cu o edneaţiune musi- 
cală atăt de bine complectată la coneer 
vatorul din Yiena, nu suntem decăt drepţi 
a le dori un deplin succes in călătoria lor 
de debut prin diferite oraşe ale Europei 
unde vor să se producă.

Ne unim opiniunei ziarelor ce a3 vor
bit de dd-lor, dorind şi noi ca aceste doă 
perle surori să nu ’şi uite cerul patriei, 
sub care Euterpe le-afl consacrat fice ale 
sale.

D I V E  R SE

C R O N I C A

Prin inalt decret ea No. 2451, nn al 
doilea credit suplimentar de lei 35,794 
este deechis ministerului afacerilor străine 
la cap. IV, art. 17, al bndgetnlnl săă pe 
eseroiţini annlnl 1878, in vederea sporu
lui de cheitnell reclamate prin nona si- 
tuaţiune făcută representaţinnil ţârei in 
străinătate. Acest credit se va regulţ$prin 
corupturi, fi se va acoperi din fondul de 
lei 600*000, deschis guvernului prin legea

ExploSiunea unei scrisori. —  La 31 oc
tombre s’a pus intr-o entie de scrisori din 
Zabrze (Silesia superioară) o scrisoare de 
cătră o persoană, care pănă acum nu s’a 
putut afla ăncă. Scrisoarea purta adresa 
speditorulu! Petka, care locuia chiar in 
Zabrze, şi purta pe copertă indioaţia, de-a 
i se preda in cbiar măna adresatului, dar 
nefiind acesta acasă, scrisoarea se predete 
soţiei sale.

Abia se depărtase purtătorul cănd s'auzi
0 detunară entremnrăţoare şi văzu eşind 
fum prin ferestrele locuinţei. Purtătorul 
se ’ntoarse şi află pe soţia speditorulu! 
plină de sănge. întrebând ce se ’ntemplase,
1 se spuse că împuşcătura venise din scri
soare. Prin presiunea aerului se spărse
seră mal multe geamuri.

Cercetăndu-se ce fusese In scrisoare se 
a fiară următoarele: 1) o bucată îndestul 
de tare de carton ceva mal mie de căt 
plicul scrisorii 2) o altă bucată tot atăt 
de mare de aceeaşi mărime, insă indoită 
8) doi mie! cocoşi, ce păreafi a fi de Ia 
puşti de copil 4) o capsă de doi centime
tri, ca cele cari se 'ntrebuinţează la car
tuşe de dinamit. Diotr-o mică ştirbire a 
cocoşilor se poate deduce, c’a fost prinşi 
e’un ao, care avea destinaţia de-a aprinde 
capsula. Tot acest scop avea8 şi cel doi

cocoşi, pentra că una din capse conţinea 
ăncă materie esplosivă era dinamit saB 
nitroglicerin. Dar din ranele cauzate se 
vede, că scrisoarea conţinea ţăndări de 
fier şi de alamă. Inlăuntrul cartonului în
doit s’a aflat un fir de aţă, depănat de 
mal multe ori peste carton. Acest fir ds 
aţă — deschizăndu-se plicul, trebuia să 
vie neapărat in contact ou manile adre
satului şi să puc ’n mişcare cncoşil. Scri
soarea n'a fost în plic. Yictima acestei 
încercări de ucidere prezintă o privelişte 
grozavă. Faţa, pieptul şi măinele femeei 
sunt atăt de arse şi de rupte de bucăţelele 
de fier ce eraB tu plic, in căt pe alocarea 
se văd oasele. Cauza acestei crime pare a 
fi invidia; căci criminalul nici păn'acuma 
n'a renunţat la victima sa. In aceeaşi zi, 
în care el văzu, că nu’i isbutise planul, a 
trimis o altă scrisoare c&tră administraţia 
montanistică, la oare Pelka funcţionează 
ca şef cântări tor, in care se afirmă cu ju-| 
rămănt ca Pelka va fi împuşcat, iar cân
tarul, la care lucrează, va fi svărlit in aer 
cu dinamit, dacă nrmăritul păn’la o zi 
fixată anume nn va fi dat afară din ser
viciul, pe care '1 ocupă.

*
Un vechsâ revoluţionar. Pentru că locui

torii Cretei aB recunoscut din noB supre
maţia Porţii, mal mulţi capi de insur
genţi aB părăsit insula şi aB plecat la 
Atena. Intre aceşti capi se află nn moş
neag de 80 de ani, anume Korakas, care 
a luat parte la toate revoluţiile, căte afi 
fost in Grecia şi in Creta de la 1818 şi 
pănă astăzi, şi a fost amestecat in luptă 
in peste două sute de bătălii şi ciocniri.

Korakas e un moşneag frumos c’o pa- 
triarchală barbă argintie, care’I cade pe 
piept, iar pletele din cap, asemenea albe 
ca ninsoarea i! cade pe nmere. Timpul 
săfi e presărat cu semne de răni. Bătrâ
nul oştean e holteia tomnateo pănă in 
zina de azi, pentrn că tot de nna a pre
ferit meseria armelor căsătoriei

U L T I M E  Ş T I R I

(14 aoembre, amiax&zi)
Constantinopol, 13 noembre.

Poarta pregăteşte o nouă circuleră că
tră puterile semnatare ale tractatului de 
Berlin pentru a se plânge de procedările 
Ruşilor, cari fac greutăţi pentru întoar
cerea refugiaţilor mohametanl, şi cari in- 
cearcă să strămute din loc elementul mo- 
hametan in Rumelia. Poarta ar propune 
in acord cu hotăririle comisiei internaţio
nale ce reşeade la FilipopolI, ce ambasa
dorii acreditaţi pe lăngă Sultanul să se 
întrunească in conferenţă pentrn a se ocupa 
ou deslsgarea acelor greutăţi.

Pesta 18 noembre.
Contele Andrassy a înapoiat vizita con

telui Şuvalof, oare va fi primit in audienţă 
la împăratul.

Pesta 18 noembre.
Camera deputaţilor a respins propune

rea unuia dintre membrii sei, care cerca 
împărtăşirea corespondenţei schimbate in
tre guvern şi Turcia, cn privire la con
venţia pentru ocuparea Bosniei şi Erţego- 
vinei. D. Tisza a declarat că negocierile 
sunt ăncă pendente.

Vicna 18 noembre.
»Politische Correspondenz* publică ur

mătoarea depeşă, datată din Petersburg.
Contele Şuvalof pare a nu avea nici o 

misiune formală de implinit pe lăngă gu
vernul austriac; insă va fi având instruc
ţiuni pentrn a preschimba idei cn oamenii 
politici al Austriei; va trebui să accen
tueze intenţiunile, oe le are Rusia, de-a 
executa serios tratatul de la Berlin şi va 
avea să releveze atitudinea, observată a- 
cuma de Poartă.

Pe câtă vreme Poarta nu va fi împlinit 
obligaţiunile, ce i se impun prin snszisul 
tratat, relatirela Muntenegruşi la Grecia, şi 
pe eătă vreme va refeza un aranjament cu 
Rusia asupra punctelor tratatatului dein 
San-Stefano, cari n'afi fost revizuite prin 
tratatul dela Berlin, Rusia nn va fi in 
stare să îndeplinească bunele’I intenţii.

Ştirea cnmcă contele Şuvalof este pur
tătorul unei sorisori autografa a Ţarului 
cătră împăratul nu se confirmă ăncă.

BIBLIOGRAFIE

N. Creţnlescn. — Anatonia des
criptivă. Yol. I Osteología, Art Urolo
gia, Miologia.

P en tra com pletarea volumului I a 
acestei Anatomii, mal mijlocind în
târziere cn publicaţiunea intrege!

Miologil, s’a crezut avantagios, mal 
cn seamă pentra studenţii in medi
cinii, a se pune la dispoziţiunta pu
blicului partea din acest volum pu
blicată până acum, şi care conţine 
Osteologia, Arthrologia şi parte din 
Miologie. Ya fi lesne in armă ace
lor car! işl vor fi procurat această 
mare parte din volumul I. a şi-lû 
completa pria restul Miologie!, inda- 
tfi-ce va lua sfârşit publicaţiunea el.

Preţul volumului intreg va fi de 
5 lei, iar a pârţel păuă astăzi pu
blicate 3 lei.

A eţit de sub tipar : Igiena sin
gurul manual elaborat conform pro
gramei oficiale pentru ş odele se
cundare. De vênzare la librâriele 
din Bucureşti şi Graiova.

NB. Această carte este de reco- 
mandât şi familielor.

A eşit de sub tipar ; Documentele 
schitului românesc din Sântul-M unte 
de la intemeiarea lui şi pănă astăzi. 
Bucureşti, 1878. 1 voi. 4o 100 pag,

A eşit de sub tipar ; Plevna le 
jour de la reddition par Cléon Ran- 
gabé, consul général de S. M. le Roi 
des Hellènes à Bucarest, 1 vol. 8o 
85 pag.

Irimia Çrcâ. — Gramatica hm - 
bel Române.

Enrico Croce. — L a  Rom auia 
davanh a lt  Europa. Firenze 1878. 
Broşură 8o mare 50 pagine.

Marie Nizet.—Rom âniu— Poésies 
roumaines. — Volum de lnx, ediţie 
medievală, tipărită la Bruxelles.

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

A ieşit de sub tipar şi se găseşte 
la librării pe preţ de leü 1. 50 b : 
’ .Soli“ şi „llaben* saü Gestiu
nea Ovreilor in Romftnia, Studii 
politic şi social de Ion Slavici.

N. ScurtesCU.—Istoria Rom ânilor 
pentra clasei» primare.

Dr. Barbn Constantinescu — 
Lim ba ţi literatura ţiganilor din Ro
m ânia.

G. Sion. — Operile principelui 
Conte m ir, tipărite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brânco- 
venilor. Partea II, Divanul, insoţite 
de un glosariü. Preţul 3 1. n.

C- S. Stoiccscu şi D. St. Căli-
nescu, profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofie, M anual de sintaxa ro 
mână, pentru şcoalele secundare, e- 
diţiunea a doua.

D. Mirescn.— A ritm etică  cu mici 
deprinderi de raţionament cuprin- 
zénd peste 1000 exerciţii de calcul 
şi probleme rezolvate şi enunţate, 
pentra uzai claselor primare şi I-a 
secundară. Un voi. in 8o de 163 
pag. Preţul 1 1. şi 50 b

Conform notificării a binronlui principal 
de loterie Isenthal Co. in Hamburg publi
cată in ziarul de azi, tragerile loteriei de 
bani germană se inerp la 11 Decembre a. 
c. Considerând participarea estraordinare de 
care ee bucură această loterie in ţară, cre
dem că notiţa de faţă e de interes.—Gu
vernul Hamburgian garantează că pănă 
acuma pentrn plata eeaotă a tutor câşti
gurilor cu toată averea Statului. Fiindcă 
Hamburg după cum e cunoscut se enumere 
intre oraşele oele mal bogate din Germa
nia, apoi negreşit eă asiguranţa oe oferă 
e destul de suficientă, şi putem deci re
comandă pe această loterie de stat ca 
solidă.

T e a tr u  i t a l i a n .— Vineri, 3 noem
bre, 1878 : Lucia de Lam erm oor, 
dram ă tragică in 3 acte.

Duminecă, 5 noem bre, la 1 oră 
d. a., cn preţuri reduse : Don Ras- 
quale.



T I M P U L

Un remediù eftin.
Cine un scie cât de tenace, cât de greü 

sunt de vindecat gotnraiele şi cele alte 
afecţiuni de felnl aceita, fi câte ceaiuri 
c&te siropuri şi câte alte medicamente tre 
buesc întrebuinţate pentru a isbut. Mal 
mult, cine nn scie, că nn guturaifi necăutat 
adesea degeneréis tn bronchitS, ba câte o 
dată se transformă chiar in phthisia pul
monarii.

Numeróse experienţe probeiă ca gudronu 
de Norvegia curat şi bine preparat, are o 
eficacitate care mal cS s’ar putea numi 
miracnlósS pentru a vindeca maladiele de 
cari vorbim.

Gudronul curat nu se póte lua din causa 
gustului şeii neplicnt şi a naturel sale 
viseóse. Un farmacist din Paris, D. tiuyot 
a imagiuat a’l închide in nesce mici capsule 
de mSrimea unei pilule ordinare. Nimic mai 
lesne de Înghiţit, capsula se disolvă şi gu
dronul lucre îă repede.

OouS séü trei oapsde ale lui Guyot cu 
gudron luate inaintea mesei, aduc o uşurare 
repede şi ajung mai adesea pentru a vin
deca in puţin timp guturaiul cel mai tare 
şi bronchitr. Ast-fel se póte chiar opri şi 
vindeca phthisia bine declaratS: in acest 
cas gudronul opreşte decomposiţiunea tu
berculelor, şi, natura ajutând, vindecarea 
este mai repede de cât ti ar fi fost cuiva 
permis a spera.

N’em putea recomanda indestnl acest 
remedii! devenit popular, şi acesta, atât din 
cansa eficacitSţei sale cât şi a eftinătăţei 
séle. In adevăr, fie-cara flacon de capsule 
de gudron conţine 60 capsule. Tratamentul 
deră nu costă mai mult de tjece sé 1 cinci
sprezece bani pe £i şi te scutesce de în
trebuinţarea ceaiurilor, pastelor şi siropu
rilor.

Pentru a fl sigur de a avea adevăratele 
capsule ale lui Guyot, a exige pe etiqueta 
flaconului semnătura Guyot, imprimată in 
trei culori. Aceste capsnle, d’aiurea, se 
găsesc mal in fote farmaciile.

La administraţia fierului »Resboiul* 
află de vên^are :

D I C T I O N A R I U L

LIMBEI ROMÂNE
*»

g l o s ă r i  t t .
După Însărcinarea dată e

Societatea Academicii Română
de

A. T. LAURI AN şi I. C. MASSIMU
48 EA8CICULE.

Ou preţul de Lei noi 60 in loc de 72.
Administraţi».

In  librăria Socec & Comp. 
spre vendare :

I l  a  d  ii  B u z e s c
•afi

HAN TÀTARUL
Un volnm in 8°, preţu l 2 lei noï.

U

Ayênd necesitate de un milion 
Cărâmit}!

ipredabile succesiv de la 1 Maiü până la 
1 Angst 1879 ; Doritori cari ar voi să se 
însărcineze en predarea lor, ennt invitaţi 
a depnne ofertele împreune en modelé la 
binronl met situat în Strada St. Vineri 
No. 17, tn tête Zilele de la 9—12 ore a. m

Em. Rosenthal.

NOUA INVENŢIUNE

PARFUMERIE J l ® i i  BR0I1NE
ED. PINAUD

Săpun , .....................................do IXORA
Essenţă pentru batiste • . de IXORA
Apa de to ile tta ................................. de IXORA
Pom adft.......................  • • • de IXORA
Olin .............................................de IXORA
Praf de ores .............................de IXORA
Cosmetic de IXORA
37, Boulevard de Strasbourg, 37. 
Singurul Deposit allü Aspasieï Mignot.

■

I

La tragerea mărci loterie de capital 
acordată şl garantată do Stat vin la  si
gura imp&rţaJ& In decursul numai de 5 

luni şi In 7 părţi suma enormă de

7 milióne 792,800
mărci germane In aur pe 42,600 cftşti-

11 n n n s i . a l  o a la  CV.
wi g r i  w a u c  iii ¿tur u e

guri. Câştigul principal este

ci îi Air.
Mal sunt câştiguri speciale de mărci

AVIS IMPORTANT

(8 1 4 -1 )

C. GL Nica doctor în medicină 
şi In chirurgie. Mâ

nioşi şi medic specialist pentru belele de 
copii, dft consultaţii in t6te Z'lele de la 3 
până la 5 ore p. in. in strada Colţii No. 14,

0<XXX-«"-XXXXX-0-XXXXX-0-XXXXX?t
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POMI RODITORI, PLANTE
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Aduc cu ovóte la cunosciinţa amatorilor că am de vânzare, o 
colecţii;ne de copaci roditori toţi altuiţl dejos, şi anume:

PERI nouă-ijecl-şi-opt specii din cele mal alese din Francia 
şi Belgia.

MERI trel-ZrcI-şi-şdse specii din cele mal fine din Francia, Belgia 
şi Engliterel.

PERSICI din cea.mal renumită grădină din Montreuil, fructul ea 
totul extraordinar ca mărime şi parfum.

SPARANGEL plante de 2 ani fórte produefitóre din speciile alese 
de la cel mal vestiţi cnltivatorl do la Argénteville care afi pro
dus Sparangel de o mărime grosime şi gnst care a c&ştigat admi
raţi unea amatorilor.

FRAGI fructul fórte mare delicios parfumat.
8MEURÂ fructul mare fructifică până la finele tómnel. Tóte aceste 

spec 1 afi dat resultate remarcabile în grădina d-lal Fhilippescu.
TRANDAFIRI nn tsortiment din cele mal alese şi mal frumóse 

din Francia, Belgia şi Germania, înalţi cu cordnă de 2 ani altuiţl 
şi mal bine de 8C0 trandafiri in gevecinrl pentru grupuri alese 
din speciile cele mal frnmóse.

SEMINŢE DE CANTALUPI din vestita colecţiune cn’tivată in a- 
cestă grădină; in paquete.
f ACUM FIIND TIMPUL PLANTAŢIUNILOR rog a se grăbi comándele. 
Pentru preţiurl şi detaliurl a se adresa la sub-scrisul; cu aréstá 
ocasiune exprim gratitudinea mea onorabilelor persóne, care in- 
curajind silinţele mele, m’afi onorat cu scrisori de mulţămire.

Í
X
X
X
X
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JEAN VERMEULLIN
Grădinar la D nu G. C. Philippescu 

Strada Dionisie No. 42. Bucarescl.
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Am onóre a inonnoştiinţa pe Domnii î 
Ingineri topografl precum şi pe Onor. Pa- ! 
bile că am aranjat nn Atelier Mecanic în ! 
S trada Berzei No. 25 după sistemul cel * 
mal modern, primind comand» şi repara- ! 
ţiduî de instrumente Geodésico, phisice,I 
astronomice, telegrafo-electrice, chirnrgo- 
medicale etc. etc. cu preciul redus du 50°/o 
precum şi efectuarea de Sumitóre electrice 
â 15 franci de oameră.

Rog pe Onor. d-nl Ingineri a mă onora 
cu comándele d-lor şi am fermă încredere 
n a i  convige că până acum de şi afi plătit 

îndoit nu afi fost nici uă dată serviţi cu 
lucrări spre deplina d-lor mulţumire; in- 
sărcinândn-mă dar a efectua lucrările cu 
cea mal mare exactitate, soliditate şi prom
ptitudine.

Cu respect 
AMANDUS de HAN

INGINERUL-CONSTRUCTOR
N. A. 80UTZ0

Vechiul elev al sc6!el Centrale din Paris, 
care a fost 8 ani în serviciul Statului, lu
crând Ia studii şi la esploataţiunea căilor 
ferate, inginer hotarnio diplomat, stabilin- 
du-se acum în BncnreecI, Strada Dreptă, 
No. 4, e gata a priimi orî-ee lucrări de 
inginerie, arhitectură, construcţiuni esper- 
tise, ş. c. 1. (799—3).

210,000. 8 â
In aur : 
80,000. 61 à 4000.

126,000. 25,000. 4 à 8000.
80,000. 6 à 20,000. 804 ă 2000.
60,000. 6 â 15,000. 10 à 1200.
50,000. 12,000. 502 à 1000.
40,000. 24 â 10,000. 621 ii 500.
86,000. 8 i ii 5,000- etc. etc.
Iu contra trimitere! de numai 

franci 7 'fe pentru un los întreg 
» 3 >/i „ o jumătate las

trimet losele Investite cu marca Statului. 
Lose de relnoire, planurile tragerilor, 
listele câştigurilor, banii câştigaţi etc. 
se trim it tot-deauna grabnic şi regulat. 
Present&ndu-se acum ocas unea cea rară 
de a putea căpăta un capital forte În
semnat cu un risicu mic, insă sciind după 
esperienţă că losele se vor desfaoe In 
curând, rog să se bine-voiascăa se adresa 
grabnic, Insă oel mai tărŞifi până la

25 Noembrie a. c. st. n.
direct şi cu plina Încredere către casa 

de bancă
MARC. GOLOFARB

Hamburg (Germania de Nord)
Plata se pite face Tn orl-ce monedă 

circulălire astă (II, seu şi In timbre poş
tale române. (815—1)

iill TUI li Iii I Ii ■ « — I M — I

fmor şl PUTA ale D' ZED cu bej 
Ld*Coacto.tn*, |i Tolu contra fcronofcl 

i puturaluritor IrriMiunllor 1 
napi, luasrl nufltro»ti,À 
iterrhelor, tn*omni.-^#P I 
.  lor; «le.

Deposit in Bucurescl la D-nil Ovessa,, . 
Brass, Schmettau, Dimbovial, ZB.{

I acuma Moşia MIAŞIA de sus din ii'! 
i Vlaşca, plasa Nejlov, avend pe dîa.i 
case dn locuit, mag asie şi pătulejf 

Doritorii se vor adresa in Bucuret ţ  
j Colţei No. 66.

acuma moşia ALBESC1 din d is tr ic t 
hova, plasa Cricovu, în întindere Im  
pogone t 6te arabile având pe dinsiitj 
de drum de fer, hanuri, magaZiî, jfij 
case de locuit, tdte in bonă stare, şi 

Doritorii se vor adresa in Bncm 
Colţei No. 60. (82*

AMATORII DE JURNALE

F r a n c e s e  ş i G erm an e
Sunt Incunosciinţaţl că cu Începere de 

astăţll vor găsi tn tot d’a-una, lu Chioşcul 
din Bulevard de lângă fotograful Szat- 
m ary, afară de jurnalele române, tot felul 
de jurnale francese şi germane, precum 
din cele germ ane: Die Frrsse, Deutsche 
Zeitung etc.: din cele francese: La France. 
Memcrial Diplomatique, etc. cu preţul cu 

| care se vând aceste jurnale la locul lor.
Vânzătorul actual se recomandă la bună

voinţă a d-lor vechi cumpărători de la 
Chioşcul d-lul Bassarabescu.

exxxxx-a-xxxxx-a-xxxx-a-xxxxxv

DE LABBAYE DE FECAMP (FRANCE) 
ESCELINTA, TONICA, DIGESTIVA ŞI A PE R IT lI\îl 

CEA MAf BUNĂ DIN TOTE LICORILE
A se cere todeuna in josul IiVÂ aiTA JILE LIQUEUR BÉNÉDICTINE 

Brevetée en France et à  LEtrandcr.
S? I? , >. cărei sticle, eticheta pătrată! 

tăndu semnătura directo reit j 
nerale.

A de vera ta heute jJtiiwUiciiuă se găsesce numai la.

tu  Bitcuretdi la d-nïï Gabler Wartanovilz A Cp., agenţT gen.; I- Athanasia A I. Klee, 1 
A. Fialkowski, I. Ove Ma. J .  Kaiser, négociai) ţ i  ; Toma Antonin, Dimitris Marinesca. 4 
C. Sarazi, Fratiï G. A D. Ttnissscn, G. Constantinescu. G. Kaduleseo A 1. Ionesco, 
conflserl ; C, KacoviţS, farmacist, fi la töte firmele mal renamitc in celelalte oraşe.

A .I T T T T T C I T T

PHARMACIA XjA. „SPERANTIA 
26, CALEA MOGOŞOAEI, 26.

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 .
de Cauciuc şi Articole de Toalete. — - Asemenea 

orî-ce comande din resortul medical.
, se angajezăa efeetna r
L I

In Zioa de 11 Noembrie ale corentel la 
11 ore de dimineţă se vinde prin licitaţie 
în sala Onorab. Tribunal Ilfov Secţia III 
Moşia Coeni din districtul Ilfov pisa Olte
niţa. — Calităţile aceşti Moşii safi publi
cat în Monitorul oficial No. 146, din anul 
1878. — Doritori să se presinte la Tribunal 
spre a licita. (813—0)

locuiesce Strada Lute
rană No. 7, vis-à-vis de

ADEVERATE INJECTIUNI SI CAPSULE

I  C  <=>
F A V R O T

Aceste Capsule posedă proprietăţile tonice a Gudronului adăogate pe lăngi a» 
punea antiblenoragică de Copalul. Elo nu oboscscu stomahul şi nu provâcă nic
diaree nici grefă ; constituescu medicamentul prin escelcnţă in tratarea bóleloí 
contagióse a ambelor sccse, scurgeri vechi seú recente, catare a beşicei şi cura 
rea fără voie aurinului.

Pe la finele tratamentului, şi când ori-co durere a dispărut, usul 
INJECŢ1UNU RICORD

tonice şi astringente, este miijilocul infailibil de a consolida vindecarea şi de 
evita intéroerea.

ADEVERAT SIROP DEPURATIV
I C O

F  A V R  O T
Acest sirop este neăpart pentru a vin doca cu desoverşire maladiele pelel şi pete 

I u  a sfirşi de a curăti sângele după un tratamentu; MMM * 
accidentele ce pot resulta din sifilis constituţională.

Publicul, trebue

a curăti sângele după un tratamontuanti-sifilitic. El foresee detól 
Ita
lepăda, ea contra facero periculösä tóte medicamentele. ____________ P<

RICORD, care nu vorü purta aigliulft C. FAVROT 
DEPOSITO GENERAL .— F» Favrot, 102, strada Richelieu, in Paris ; /ij 

Iassy, Racovits, Konia ; Bucurescî, Rissdor/er, Zum er, Theil ; Galat:, Tatu*.
seschi, Marino Kurtovich; Braila, Petsalis, Kaufmes: Crajova, F. Pohl; j 

M  Plojestl, Schüller ; Barlad, Brettner, şt in töte farmaciile.

M ARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
- A .  I j . A _  “R  h  ;T  » T  j " P l !

J O S E F
FURNISORUL

20, COLTITJL BULEVARDULUI SI 
Face cunoscut onor. Clientele, cft i a sosit pentru sesonul 

cele mal moderne, fasône elegante croite, dupe
Costum e com plecte de Fantasie 
R edingote  Hardington 
Jaq u ette  Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte fasône
PREŢURILE CELE

ge priim eşte şi coniiimjî de tóte felurile de haine care 
se efectuédft cu mare promptitudine.

J A R D I 1 T I E E . B

« H K N B i t l I M
Í

C D R X i m
MOGOSIOAIEI, CASA ORECÊNU; Î30
actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urma jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
L ingerie  de tôte felurile 
C ravatte Plastron, Régate etc. negre şi colorii 
U m brele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tôte lucrurile de modă

MAI MODERATE

i

J O S G F  R A U M
Furnisorul Curţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogoşdiel Casele Grecénu.

Tipografia, Thiel â Weis*, Palatal , Dacia


