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vioiul dela 17 decemvrie, 8 ore seara.

L'ndra, 17 decemvre.
| era Comunelor. D. Bourk •, sub-se- 

departnmentnl afacerilor 
Romanía ţi Serbia s’aü an

ace nici o modificaţie drep- 
Se negociază incheerea 

/ Ijlracta t de comerţ ca Romanía.
Í ■ Northcote zice că cabinetul a pri- 
| Bile la d. Lnyard o scrisoare relntivă 
■ ifrorea făcută de Poartă], ca Englitera 

an teze nu impromnt turcesc. Cabi- 
jjadaogă d. Northcote, n’a examinat 

estiea; el nn face nimio fără să ia 
iLlnbila înţelegere cn Parlamentai.* 
Iţlamentul s’a an.ănat la 1 fevrnarie.

Paris, 17 decen. bre.
nl »La France* asigură că Franţa ţi 

tera aS numit fiecare căte duol co- 
l  pentru a reorganiza v mile turceşti.

Pesta, 17 decemvrie.
i* i Aiura deputaţilor n ’discutat bugetul 
rwcoriü pentru primai trimestru al a- 

r 1879.
Tisza b cerut un vot de încredere 
1 s’a acordat ea majoritate de 199 
I contra 125.

’ (18 decern. 9 ore dimin).
Londra, 18 decembrie, 

tandard* anunţă că Englitera va re
fl ota sa déla Med iteran a la patru co-

pă acelaşi ziar, misia rusă, care era 
*bul, ar fi fost chemată oficial 
depeşe din Londra, către »Daily News* 
ră că brigada generalului Mac-Phersou 

li astăzi fortăreţa Qelalabad.

IK Londra, 18 decembre.

■ seară, Camera Comunelor, înainte de 
¡1 amăna pană la 1 fevrnqrie, a votat 

ţinne in favoarea politice! cabinetului 
ISonsfiold cu 235 voturi contra 125.

19 Decembre 9 ore dimineaţa,

Paris, 18 decamvrie.
0)197 -tul a adoptat in iotreg bugetul 

niielilor.
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BUCUREŞTI
J o i ,  '7  ( 1 9 )  d e c e m b r e .

ie vr’o c&teva zile s’a răspândit 
ia, c& in Dobrogea o samă de 
ţari comit acte de rebeliune, că 
Babadag un soldat ar fi fost ucis, 
un ofiţer maltratat de cfttre bul- 
. Tot odată se mai zice, cft orl- 
1 impiegaţii noştri incap in lo- 
ftţl bulgare, sunt espuşl la pri- 

ilia de-a muri de foame, căci 
•ni nn le dă pe bani ceea ce 
rebne; că ordinele lor nu sunt 
iltate de nimeni, oă placate li* 

pe zidari şi gări patrioţi ceşti 
iu, cft ocupaţia rom&nft e pro- 
rie şi trecătoare şi cft bulgarii, 
id odată aceasta, s& fa cft ca şi 
il nici nu le-ar păsa de romftnl, 
ă stringft mere A inainte birurile 
txn guvernul bulgar, aft se pri*

veaseft ca fftcănd şi de acuma ’na- 
inte parte din statul transdanubian.

Noi am susţinut delà ’uceput, cft 
pentru a anexa Dobrogen, ar fi tre
buit consultate populaţiuuile, ceea 
ce nu s’a făcut. Fiindcă e deja prea 
tftrziû pentr’o asemenea consultare 
şi pentrueft guvernul a preferat prin
cipiul anexării cuceritoare, ar fi de 
dorit, ca acest principiü să se aplice 
cel puţin iu mod consecuent şi e- 
nergic. Ancă ’nainte de-a trece pi
cior de rom&n dincolo de Dunftre, 
am prevăzut, cft guvernul are s’a- 
dune de pe uliţele Bucureştilor ni
şte dandy, scoşi ca din cutie, şi are 
să umple posturile de acolo cu ase
menea netrebnici, cari speriaţi de 
orl-ce greutate reală, vor lua-o la 
B&nătoasa; şi ’ntr’adevăr prevederile 
noastre nu ne-aü înşelat, căci după c&t 
auzim, o sumă dintre moleşiţil pa
rizieni, trimişi peste Dunftre. şi-aii 
părăsit posturile şi ue-aA făcut o- 
noarea de-a se ’ntoarce in mijlocul 
nostru.

Ni se pare, că atunci când cineva 
trece Dunărea, cu voinţa tare de a 
manţine in mod absolut dreptul, ce 
ni s’a conces prin tractatul delà 
Berlin, trebue să aibă şi curajul 
mijloacelor şi să nu trmitft nişte 
ofticoşi pe pricopseală, cari nu sunt 
in stare a inspira respect, ci români, 
cari să impue prin energia lor şi 
să ştie a întrebuinţa şi mijloace pă
rinteşti in caz de trebuinţă, şi să 
bage celor resvrâtitorl mintea, ce le 
lipseşte, prin fălci.

In orice caz, daca sa admis odatft 
un principiü de anexare, pe cari noi 
nu l’am împărtăşit, şi daca s’a an
gajat onoarea steagului nostru, un 
pas îndărăt şi mijloacele dulci, faţă 
cu cel accesibili influenţelor străine 
de peste graniţă, asemenea mijloace 
n’ar mal insemna prudenţă, ci la
şitate; şi daca prudenţa e permisă, 
laşitatea nu.

Rugăm totodatft, ca guvernul să 
nu mftnţie acest întuneric absolut 
asupra tuturor greut&ţilor întâmpi
nate in acea provincie, dănd seamă 
numai despre primirile şi felicit&rile 
ce i se fac.

Cu această ocazie ne implinim 
fericita datorie, de a înregistra res- 
punsul d-lul Nicu Catargiu, făcut 
primarului de Tulcea, bulgarul So- 
poff. Acest din urmă, care a fost 
nn activ membru al comitetelor 
bulgăreşti, inaugurate la noi in Ro
mânia şi prijinite cn at&ta foc de 
d. Brâtiann, a crezut de cuviinţa a 
spune, cft bulgarii Dobrogel a A fost 
eliberaţi de sub jugul turcesc de 
cfttrft ruşi, de la cari şi românii aA 
primit Dobrogea.

.Fiindcă acest din urmă fapt e ’n 
acord şi cu voinţa Ţariulul, bulgarii

se supun , dar romftnl s’ar înşela 
foarte mult dacft ar crede cft pot 
romaniza pe bulgarii Dobrogel. A- 
cestia vor remftne in espectativft, şi 
vor vedea ce au de g&nd să facă 
românii.*

Comisarul român d. Nicu Catargiu 
răspunse foarte rece, cft guvernul 
român n are aevoe de învăţăturile 
nimârul in privirea drepturilor şi 
datoriilor sale. Drepturile le va mân 
ţine faţa cu ori şi cine, datori le le 
va implini asemenea faţă cu ori şi 
cine, fără privire la originea sau re
ligia lui, c’o egală dreptate pentru 
toţi.

Dar in orice caz, bulgarul Sopof 
şi cel de tagma lui trebue insemna ţi 
in cartea memoriei noastre, nu de 
alta, de cât pentru a’l face părtaş la 
ocazie de egala dreptate, ce i se 
cuvine.

DEMAGOGIA IN AMERICA

Cauze asemănătoare produo de 
când lumea efecte asemănătoare — 
Unde demagogia n’a dat de resis- 
teuţa unor elemente istorice, opera 
el de discompunere e mult mal re
pede, decât acolo unde tradiţiile şi 
obiceiurile, inrâdâcinate iu popor, aA 
resistat iutru câtva. Unealta cea mal 
primejdioasă in mâna demagogiei 
este insă sufrajul universal, con
fundarea tuturor alegătorilor intr’un 
singur colegiA, unde numai hotft- 
reşte nici inteligenţă, nici avere, 
nici patriotism, ci numărul—numă
rul orb, mulţimea cu mii de capete, 
a cărei judecată se sustrage dela 
orice calcul şi dela orice prevedere.

Un american din Statele-Unită, 
d. Francia J’arkman, istoric de felul 
lui, a publicat de carănd un studiA 
interesant, intitulat Fiascul su fra - 
/ului universal, in care dovedeşte, 
că răul, care a risipit din fundament 
organismul Statelor-Unite şi l’a în
veninat, aşa inc&t poate numai e 
remedid de sc&pare, e sufrajul uni
versal.

Caracterizarea stării de lucruri 
din Statele-Unite e insft interesantă 
pentru noi, din canzâ cft existft o 
mulţime de analogii şi de asem&n&rl 
intre starea noastrft actuală şi cea 
din America— ba, in capetele şi in 
instinctele corifeilor şi gloatei libe
rale dela noi din ţară existft astftzl 
intr’un mod învederat seminţele des- 
organizftrii, brutalităţii şi corupţiunil 
americane.

D. Francia Parkman nu e un ad
versar al sufrajulul universal in prin
cipiü. Şi intr’adevăr nimeni nu poate 
fi adversar absolut al unul principifi 
politic, ori care ar fi. Timpul şi im- 
prejur&rile hotărăsc, daca un sistem 
de idei e bun a se aplica intr’o ţară

saA nu. Dar când zicem timp şi îm
prejurări, nu voim a spune două 
vorbe goale. Criteriul absolut al bu
nătăţii relative a unor idei politice 
(onsistft in regula, ca in puterea a- 
celor principii, partea bună, cu minte 
sănătoasă, necoruptâ a unul popor 
să exerciteze deminaţiunea el in a- 
facerile publice. Dar indatâ ce uu 
sistem de idei politice favoriseazâ 
eşirea la lumină, dominarea elemen
telor rele şi corupte, statul merge 
spre discompunere deplină. Iu ace- 
Iaş grad—zice d. Parkman—in care 
populaţia se înmulţeşte şi in care 
sporeşte averea şi luxul, scade in
fluenţa, pe care partea mal buDâ a 
populaţiunil, ar trebui s’o exerciteze 
asupra celei rele.

Desvoltarea intelectuală şi civili
zaţia inaintatâ nu favoriseazâ naş
terile dese, in cât clasele inculte se 
înmulţesc mult mal repede decftt 
acelea, cari suut chemate a fi d’a- 
supra lor. înainte de 40 de ani era 
iucâ cu putinţă de a guverna şi ad
ministra minunat de bine marea şi 
covârşitoarea maioritate a satelor şi 
localităţilor mal mici din America, 
cu tot sufrajul universal. Dar azi, 
când toate satele şi micile localităţi 
a devenit oraşe populate cu fabrici 
şi uzine colosale, cu mii de locuitori, 
pentru cari libertate însemnează 
desfrăb, iar activitatea politică jaf, 
azi când binele public nu însemnează 
nimic, iar propriile interese egoiste 
totul, azi când acele mii de locui
tori nu iubesc ţara decât numai in
tru atâta, intru c&t o pot stoarce, 
a c&ror urechi sunt deschise pentru 
şoaptele unul agitator, ori c&t de 
m&rşav ar fi, astftzl e cu totul alt
fel şi sufrajul universal a încetat 
de a fi o binecuvântare pentru sta
tele unite.

D. Parkman merge şi mal departe.
Nu numai cft acel sufraj nu e o 

binecuvântare, ci seam&nft d’a drep
tul cu ciuma, de care Statele-Unite 
vor peri mal curând ori mal t&rzitk. 
Dacft majoritatea alegătorilor nu are 
destulă minte, pentru a pricepe ces- 
tiunea, de care e vorba, daca nu 
poate deosebi pe candidatul cel bun 
de cel râfi, daca nu’şl inţel-ge ade
văratul interes proprio, daca e gata 
a’şl vinde votul pentru c&ţlva pă
cătoşi de dolari, daca, urmând in
stinctelor brutalităţii fireşti, âşl 
svărle căciulele in sus la declama
ţiile unul şarlatan, şi-şl intorc spa
tele cu nepăsare de la glasul vyfiţiu- 
nel şi al ouestit&ţel: atunci sufra
jul universal devine o ciumă pu
blică. Nn binele public, ci cineva 
—  vr’un demagog saA vr’un popă, 
saA am&nduol la o laltft — âşl trag 
foloasele din sufragifi. Dar ori cam 
va fi, e o nebunie de a trata soiulr

acesta de alegători ca pe nişte oa
meni, înzestraţi cn voinţă liberă. 
Inalienabilul lor drept de alegere 
are pentru el tot at&ta valoare, c&t 
şi mila, pe care o primesc pentru 
el, şi pentru cft e ast-fel, sufrajul 
universal a devenit o primejdie 
pentru stat. Acest sufragiA e de 
vină, cft de pe amvon, de pe tri
buna oratorilor şi prin presă se lin
guşesc viciile populaţiunel şi se ble- 
seazft necontenit sentimentul mora- 
lit&ţel, c&cl din consideraţie pentru 
puterea pe care o dft sufragiul uni
versal, preoţi, oratori şi presft se v&d 
in posiţia de a spnne complimente 
şi linguşiri maselor populaţiunel. 
drojdiilor chiar ale poporului, nenu
măraţilor vagabonzi şi pungaşi.

Tot acest sufragiA ingreueazft 0- 
puuerea la isbucnirea brutalit&ţilor, 
in contra c&rora simplul sentiment 
de umanitate ar cere mftsnrl de e- 
nergieft supresiune. Se zice — du 
resto — cft pentru a face dintr’nn 
aleg&tor r&A unul bun, trebue s&T 
dai creştere. Ceia ce’l lipseşte insft 
nn e numai inteligenţa, ci ’I lipseşte 
chiar sentimentul, cft interesele sale 
staft in leg&turft cu interesele ge
nerale, abstracţie fftcănd de la slft- 
biciunea saA de la lipsa totalft de 
sentiment pentru datoriile morale 
şi politice. Acest râA na se poate 
lecui numai prin scris, citit şi calcal.

înaltele şi gingaşele interese ale 
statului, cari cer inteligenţa cea mal 
mare şi conştiinţa cea mal scrnpn- 
loasft, sunt supuse in ultimft instanţă, 
controlului unor corporaţiunl şi mu- 
nicipalit&ţl, cari, eşite din sufragiul 
universal, representeazft tocmai pu
blicul acela, care are mal multft ne- 
voe de creştere, dar acâstft nevoe se 
innftduşft cu totul prin dceptnl de 
alegere. C&cl dasc&lil şi crescătorii 
acelui public, sunt tocmai demagogii 
aceia, cari apelează la prejudiţiile 
sau la l&comia publicului, fftcănd 
cet&ţenl şi mal răi din cel răi.

D. Parkman invoacft ca martori 
corupţia administraţiei municipale 
din New-York şi monstruosit&ţile 
guvernului de negri din Carolina- 
ne-sud.

Nici marea şi populara ridicare 
din timpul râsboiulul civil nu dove
deşte folosul şi practicitatea sufra
julul universal. C&cl abia se m&n- 
tuise resboiul şi numai de c&t a 
trecut timpul leului şi o sosit din 
noA acela al vulpii, al lupului, al 
şacalului. Numai in regiunile cele 
mal nalte din viaţa politicft a Sta
telor-Unite, se mal poate gfisi onoare 
in genere. Pentru toate regiunile 
celelalte, deci pentrn corpurile le
giuitoare şi pentru consiliile muni
cipale, stft regula generalft: că cel 
cart intră in ele trebue să'ţl ia osm
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icneala de a dovedi, cit, cu toate c-a 
intrat, totuşi e om cinstit.

Din tonta acestea se nasc două 
r«*le: 1) un guvern r iă , şi 2) g reu 
tatea m ereu cresclndâ, de-a recâştiga 
v ro  dală un guvern bun. Calitatea 
oamenilor, cari se consacră vieţi! 
publice, scade repede văzând cu 
ochii. Massa populaţiuml are o ade
vărată furie contra orlcâril persoane, 
intr’adevăr eminente şi’I plac nu
mai conducătorii aceia, cari, pe căt 
se poate, se află pe un nivel egal 
de neculturâ şi de ignoranţă. Mal 
cu seamă in oraşe s’a copt boalele 
statului american, şi in ele e ne
cesitatea mal mare de-a le in ti al
pina. In oraşe clasele cele primej
dioase sunt mal numeroase şi mal 
puternice, iar urmările sunt cele 
mal nefaste, din cauză, că i s'a 
aruncat plebei dreptul de alegere. 
Acolo barbaria, pe care am inar- 
mat-o şi organizat-o, stă gata a ne 
inăduşi... oraşele noastre sunt prada 
el! Unde’I hoit s’adună corbii! Ce
lor silitori li se impun biruri, pen

au urmat şi numai imprejunire* fe
ricită, că isbucnirea s’a itntămplat 
prea de timpuriu, e cauza, că au
torităţile a isbut.it de a restabili or
dinea, după multă v ă r s  i r e  de sănge.

De atunci s’a mai întâmplat o re
voltă de lucratori! in California. 
Căteva mii dintre el au ameninţat 
c& vor spânzura pe toţi, căţl au 
ceva, că vor da foc caselor şi vor 
împărţi intre el averile şi valorile,
ce le vor cădea pe mănl. Pănă azi 
capitaliştii din California nu cutează 
a da ocupaţie la alţi oameni, de căt 
de aciea, cari li se pun la disposiţie 
prin comitetele asociaţiilor de lu
crători.

Conducătorul acestei mişcări, e un 
oare-care Kearney, care nici ameri
can nu e măcar. El s’a dus in statele 
resâritene, pentru a organiza in 
toate oraşele cele mari asemenea 
asociaţii, a căror membri primesc 
in public instrucţiuni pentru mâ
nuirea armelor şi fac exerciţii, ca 
şi militarii. Cu clasa aceasta de 
lucrători turburaţi se asociază aceia,

tru a hrăni pe cel leneşi; funcţiile cari pledează pentru nerecunoaşte- 
ss impart aşs, in căt să se prelun- rea datoriilor statului şi pentru va- 
geascâ abuzurile şi pentru ca oamenii Iuta nelimitată a hărtiel. Scopul lor 
de nimica să se mănţie la putere.1 e de-a egaliza starea pecuniară a 
Unii din consilierii noştri co-  ̂lucrătorilor cu aceea a oamenilor, 
munali ne prezintă un spectacol, cari aii ajuns la avere. Agitaţia a- 
pe căt de instructiv, pe atăt de ceasta atrage la sine toate elemen- 
dureros. Acolo se văd unii oa- J tele rele ale statului sub conduce-
meni de spirit şi de caracter, mun- rea faimosului general Butler, unul 
cindu-se sub greutăţi imense şi din din cel mal frecaţi şi mal energici
ce in ce mal mari, de-a reintroduce; politici al Americel de nord. La ale- 
o administraţie onestă; el şed la a-Jgerile din urmă partidul generalului 
ceeaşl masă cu hoţi de soiul cel m al; Butler a fost ăncă invins, dar pe-
réü, In a cărora feţe brutalitatea, 
corupţia şi stupiditatea se esprimă

ricolul, că acel partid va ajunge to 
tuşi pănă la sfârşit să precumpă-

in modul cel mal ordinar. Teoria nească, e atât de serio3, incât dacă
drepturilor inalienabile ale omului 
devine o adevărată pângărire a jus
tiţiei şi a bunului simţ, când mari 
corporaţiunl municipale sunt date 
pe mâna unor grămezi de oameni, 
lacomi şl desbrăcaţt de responsabi
litate, preste tot subiecte, conduse 
de aventurieri, tot aşa de lipsiţi de 
conştinţa ca, şi dânşii, şi al căror 
scop e jaful. Toată cestiunea nu e 
politică, ci de afaceri. In realitate 
nici un drept politic nu participă 
la aceasta. Oraşul, care s-ar putea 
reorganiza astfel, incăt ce! care-I 
dau mijloacele de subsistenţâ, să 
aibă tot-odată controlul asupra chel- 
tuielelor, ar fi cel de’ntăiu oraş, 
care-ar înlătura o anomalie ridicolă 
şi odioară şi ar da un impuls pro
priei sale bune stări, care ar ade
meni şi pe cele lalte de al imit a exem
plul. Clasa mal bună de cetăţeni, 
care acuma a renunţat cu scârbă 
de a lua parte la viaţa publică, s’ar 
intoarce şi şi-ar face şcoala in admi
nistraţia comunală, o şcoală, ce ia r  
fi de folos şi pe o arenă mal întinsă. 
Reforma oraşelor — zice d. Park- 
man, — ar fi un pas mare spre re
forma statelor-unite şi a naţiei.

0  dovadă isbitoare despre pute
rea, pe care in America o au mas- 
sele in mâinile lor, ni s’a dat de 
curând, când o asociaţie de fochiştl 
şi de maşiniştl a paralizato săptămână 
întreagă toată viaţa industrială a 
a Statelor-Unite, căci acea asocia
ţie n’a permis comunicaţia, pe nici 
una din liniile ferate de căpetenie 
şi a ajuns lucrul la ciocniri intre 
plebe şi cetăţeni onorabili şi pact- 
nici, cari pentru apărarea lor au 
fostsiliţl să ia armele in mâini ciocniri 
in cari sacrificat mal multe sute de 
vieţi omeneşti. La averi de milioane 
de dolari li sau dat foc, toată munca 
industrială şi productivă a naţiei a 
priimit o lovitură ale cărei urmări 
dureroase se vor simţi multă vreme 
ăncă. Lucrătorii de mine s’au asociat 
cu mişcarea, lucrătorii de fabrici le

Butler ăşl va pune candidatura la 
viitoarele alegeri de prezident al 
republice!, mulţi sunt hotâriţl de 
pe-acuma deja de-a face pasul, ne
pomenit ăucâ in istoria statelor- 
unite, şi de-a alege prezident p ntru 
a treia oară pe —  soldatul Grant.
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A trecut râsboiul cu turcii; tim
pul invasiunilor secuieşti a trecut; 
Basarabia s'a intors la stăpânul el 
, legiuit*; d. I. C. Brătianu, zelosul 
apostol al ideal unei Românii Trans
carpatine, s’a mulţumit cu o Ro
mânie Transdanubiană ; Ovreii, in 
siirşit; aceşti buni prieteni al ma
ghiarilor, sunt aproape de scările 
care duc in dealul Mitropoliei : a- 
cum putem vorbi despre maghiari 
fără a fi bănuiţi, că voim să facem 
politică austro-maghiarâ.

Ce-I drept, acum, după spartul 
târgului, se vorbeşte prin cercurile 
politice din Ungaria, mal mult de 
căt de obiceitt, se vorbeşte despre 
foloasele unei eventuale inţelegerl 
intre români şi maghiari. Nu voim 
să zicem, că prea târziii se vor
beşte; noi insă, românii, deşi intr'o 
stare cam strimtoratâ, suntem un 
popor de neam ales, şi dreapta noa
stră mândrie nu ne lasă să căutăm 
prietenia unul vecin ca maghiarii, 
ci trebue să aşteptăm, de aici îna
inte, ca el să vie, să ne caute şi 
să ne poftească.

Deocamdată insă bine e să ne 
dăm silinţă de a’I cunoaşte, pentru 
ca ăncă din vreme să invâţăm limba, 
in care va trebui să le vorbim a-

bind, din fostul Banat al Timişoril, 
d. Ioan Tuducescu, unul dintre cel 
mal zeloşi pedagogi râm&nl de peste 
CarpnţI, publică la anul 1876 o 
carte didactică intitulată: .I s to r ia  
B oilld llilor, m atinal didactic pentru  
scoalele poporale rom âne.“

Precum vedem, această .Istorie* 
e oare cum siDgurâ in felul el. Nu 
e istoria unei ţări, a unul stat, ci 
a unul popor respăndit prin mal 
multe ţâri şi mal multe state, isto
ria unei individualităţi etnologice. 
Idea unei asemenea istorii nu este 
a d lui Tuducescu : este idea isto
riografilor noştri moderni, care nu 
aii putut trece cu vederea, că in a- 
devăr este un popor romăn res
păndit prin mal multe state şi că 
acest popor, ivit cam de mult pe 
fiţa  pământului, are o istorie ori 
cel puţin un fel de .curriculum vi- 
tae*. D- Tuducescu a crezut numai 
că este bine să li se spnie şi şco
larilor, cum adecă se intâmplă, că 
sunt pe faţa pământului nişte oa
meni care aii pretenţia de a fi ro
mâni şi cum aii trăit aceşti oameni 
in curgerea veacurilor.

Privită astfel idea .pare cam nouă 
şi se vor fi găsind mulţi oameni ce 
doresc să ştie, cum a isbutit .das
călul* bănăţean a o pune in lu
crare.

Cartea d-lul Tuducescu are dar 
inainte de toate farmecul noutăţii 
şi pentru aceea ni se înfăţişează 
ca o .istorie* interesantă.

Dar înaltul ministerul ung. reg. 
de culte şi instrucţiune publică, prin 
resoluţiunea No. 28,324 din anul 
1876, a prohibit această carte pen
tru toate scoalele din ţările de sub 
coroana Sfântului Ştefan; cartea deci, 
trebue să ne pară cu deosebire in
teresantă.

La urma urmelor orl-ce romăn 
doreşte să cunoască acel manual de 
istoria românilor, pe care, in ţările 
din .Hungaria felix,” nu este ertat 
a’l da in mtnile copiilor.

Dar la anul mântuirii 1878, luna 
noemvrie, ziua a 18-a, comitetul ad
ministrativ al comitatului Timişoril, 
in frunte cu corniţele suprem, Uu- 
strissimul Domn Sigisraund Ormos, 
ia următoarea hotârire, pe care o 
am copiat din procesele verbale, 
unde se află sub No. 9, şi o comu
nicăm cititorilor noştri in traducere 
fidelă :

Comitetul administrativ al comitatului 
Timişoril etc.

Hotârire :
De oare ce opul Învăţătorului Ioan Tu

ducescu, intitulat .Istoria Românilor*, nu 
nn&ai cuprinde date istorice neadevărate, 
ci totodată propagă precepte primejdioase 
pentru stat, prin urmaro este aplicată spre 
respăndirea noţiunilor inexacte şi primej
dioase, a cărui op întrebuinţare, prin or
dinul de sub No. 28,324 din anul 1876  
a excelenţei sale d-lul ministru ung. reg. 
de culte şi instrucţinne publică a fost 
prohibită pentru scoalele de limbă româ
nească din Ungaria şi pentru orl-ce alte 
scoale poporale etc., şi fiind-că Ioan Tn- 
ducescu, învăţător gr. ort. din Lipova, a 
recunoscut de a fi scris, a făcut să se tipă
rească, de a fi respăndit şi de a fi intro
dus in scoală acest op al şeii, se hotăreşte 
de a face pentrn pedepsirea lui in acea
stă calitate prin mijlocirea comitetului ad
ministrativ rugare, cătră excelenţa sa d. 
ministru ung. reg. de culte şi instruc
ţiune publică. Pentruoă:

1. Opul lai e îndreptat contra unităţii 
statului maghiar : susţine că o mare parte 
a statului de sub coroana Sf. Ştefan, de

12 şi 13 ale acestui op al săli, că sufe
rinţele de 800 ani ale românilor s’afl în
ceput delà căderta sub stăpânirea maghia
rilor a Ardealului Crişianel (sub care numire 
nţelege comitatele Maramnrăs , Sătmar , 
Saboiei, Bihor, Bichiş, Cienad, Ciongrad , 
şi Arad), şi provinciilor Timişulnl etc, — 
loan Tudacescu propagând prin această 
operă a sa ura de rase, această faptă a lui 
e cu atăt mal condamnabilă, cu căt a pro
pagat preceptele fttişo iu şcoală, faţă cu 
sufletele receptive ale copiilor, şi-a dat si
linţă a sedi o neîmpăcată ură de rasă oon- 
tra“uaţiuneî maghiare,— pentru care fapte 
ale sale e păcătos şi după al. 4 §. 7. al 
art. 28 din anul 1876 urmează a fi pe
depsit cu pedeapsă (biintetéssel biintetendo) 
şi cu destituire din postul sell etc.— Timi
şoara 1878, 18 noemvrie—Sigismund Or
mos m. p. Comite suprem.—Grigorie Kap- 
debo, 1) m. p. notar.*

I

I la Ardeal până la Tisa, face parte din 
tund, când striratorarea ii va măna! « - — *
la noi. !’ 5 marea Romăniă, şi astfel comite o crimă 

prevăzută in § 5 al art. XVTII din anul
Drept punct de plecare pentru . 1848. 

acest .studiă asupra maghiarilor* j 2. Negă, că românii ce loouiesc pe te- 
vom alege o .Istorie«, ce poate in- ritonnl statului maghiar fac parte din a-

. . .  I rest s ta t , susţiind că el sunt membrii
teresa pe orl-care cetitor. I . D * . . . . .  , -1 ; marei Romanii şi aţi ţa la nesupunere ca-

Un .dascăl* românesc din Bana- | tre statn, maRhinr. 
tul Timişoril, adecă, mal corect vor- 3. I. Tuducescu susţiind in prelecţiunile

Aceasta e, precum s’ar zice, hotâ- 
rirea consiliului judeţean din dis
trictul Timişoril in cestiunea crimi
nalului .dascăl* din comuna Lipova, 
plasa Lipova.

El, bine I cartea d-lul I. Tuducescu 
e cu totul interesantă.

îmi vine greii să cred , că este 
vre un romăn care nu ar dori să 
cunoască această criminală .operă*, 
ce roade temeliile statului maghiar 
şi a cărei autor, după ce a fost pe
depsit cu cheltuielile de tipar şi cu 
munca perdută, mal e considerat şi 
ca o fiinţă primejdioasă pentru so
cietatea omenească, mal e pedepsit 
cu pedeapsă şi depărtat din postul 
săil de .dascăl” românesc.

Pentru ca nu cumva cineva să 
crează că e vorba de nişte unguri 
unsuroşi, care mănâncă slănină, pi
părată şi staă toată ziua cu tutu
nul intre măsele, cred de cuviinţă 
a spune, că d. Sigismund Ormoş nu 
este un fel de Holban unguresc, ci 
un om din înalta societate maghia
ră, un administrator cu bună repu
taţie şi un literat , care atât priD 
romanele cât şi prin studiile * sale 
estetice a câştigat dreptul la un 
frumos loc in istoria literaturel ma
ghiare. Nu trebue dar să trecem cu 
vederea, că hotârirea, pe care o ce' 
tirâm, ( exprimă vederile unuia din 
tre maghiarii „civilizaţi*, ale unuia 
care in .fericita Ungurie* nu g&se- 
şte decât foarte puţini oameni de o 
potrivă cu sine. Căci, ţiind seamă 
de aceasta, numai decât vom înţe
lege că maghiarul comun trebue să 
fie un om foarte hazliii , earâ Hol- 
banil, Misaiilil ori Hăşnasil ungu
reşti trebue să ni se înfăţişeze ca 
nişte fiinţe mal presus de fantazia 
lui Shakespeare.

Dar să vedem acea operă crimi 
nală, care pune in joc intregitatea 
şi viitorul statnlul maghiar.

Este o carte lungă de o palmă 
mică, şi lată de o şchioapă, tipărită 
cu garmond, foarte rar, având 62 
zi şase-zecl şi două de pagine.

Aceasta e pârghia, cu care învă
ţătorul românesc din Lipova era pe 
aci p’aci să redice statul maghiar in 
văzduh.

Ce mal şil in sâ î!— In o cărticică 
poate să fie seite nişte idei, ce zgu
duie lumea.

Pentru ca să ne încredinţăm, dacă 
in adevăr aşa este, vom reproduce 
aproape întreaga carte, însoţind pa- 
sagele reproduse cu glosele cuvenite, 
incredinţaţl fiind, că nimârul nu ăl 
va părea râu de a le fi citit.

Eatâ p refaţa :
.F iilo r ! Am seria pentrn voi această 

carte, ca să învăţaţi şi să cunoaşteţi viţa 
cea mare şi strălucită, din care se trag  
românii, să vedeţi căt de mari şi de tari 
aii fost ssrămoşii noştri. Şi căt de mici 
şi de slabi snntem noi astăzi.

1) Pentpu ca na oumva cineva să-l bftnuiaacft 
pe acest Cap-de-boQ de romanitate, cred de ca* 
viinţ& a spune, că e Armean, jarmenil de peste 
Oapaţl nu îndeobşte nume rom&neştl.

Dacă inse veţi socoti şi veţi jndeca 
întâmplările, veţi cunoaşte şi vă veţ 
vinge, că numii frecările şi ncinţele] 
aQ trântit Ia pământ pat rea ro şă  

Aşa dar căutaţi fiilor şi învăţaţo 
păţitele strămoşilor noştri, şi vă <1 
d mici a întemeia intre voi, pacea, 
înţelegere şi inbirea frăţească ; ponţi 
nnmal aşa puteţi spera nn viitor dai 
fericit. Dumnezeii ca voiţi!‘

In această scurtă cuvântare 
minale sunt cuvintele: .v iţa  
mare şi strălucită, din care se tr 
românii.*

Lfcţia I. e alcâtnitâ din 4 pune 
Originea românilor, —  Părinţii 
Romul, —  Fundarea Romei, şi l] 
ţarea Romei.

Drept vorbind, aceste patru puni 
nu fac parte din istoria românii 
ele insă sunt punctele de pleci 
ale acestei istorii. Ungurii inc 
istoria Ungariei, (nu istoria 
ghiarilor) tocmai pe pustiile d 
Don şi Volga j pentru ce invâţ 
rul din Lipova să nu inceapă istl 
românilor de la Tibrut! Dar— cej 
ce’I supără pe maghiari e că Tibri 
e un rlă cu o mal bună reput^ 
de căt Donul.

Istoria începe aşa :
.Noi snntem rom âni!
Tata tntaror românilor a fost Ro 

— fundatorul cetăţii Roma. Da la Bl 
am căpătat noi nnmcle români.*

Urmează capitolul doi, care 
prinde 2 1,'a rânduri, capitolul trfî 
din 7 1|s râadurl şi capitolul patru] 
despre înălţarea Romei, din 10 răm 
duri, şi cu aceasta am sosit ii]  
Troian.

După ce românii sunt fii Iul 
Romul, el nu mal pot fi şi strănj 
poţi al lui T raian ; deci .L ecţia  
despre împăratul Traian, urm 
a s tfe l:

.Virtutea Ini Traian a pas toată la 
in mirare !

Nici n’a fost, nici va mal fi impl 
era mare şi puternic pe faţa pămău 
cum a fot dănsal.

Traian a sdrobit puterea lut Deceba] 
a ocupat ţara dela el. Dacia cea m§ 
avută şi puternică, in care ne aflăm 
astăzi.*

După aceste urmează uu capiS 
de 24 rânduri despre ocuparea II 
c ie l ; .L ecţia  3* despre mărim 
Daciei (7 rânduri); Lecţia 4* deşi 
colonizarea românilor iu Dacia ( 
rânduri); Lecţia 5 despre “moart 
lui Traian* (15 rânduri); —  Led 
6 despre starea românilor din O 
cia după moartea lui Traian ( j  
rânduri); Lecţia 7 despre stareâ i 
părâţiel Romane dela moartea 
Aurelian până la Constantin ofl 
mare (19 rânduri); şi lecţia 8 dafl 
pre starea împărăţiei române de IA 
Constantin cel mare păuă la venirj 
ungurilor (25 rânduri).

In toate aceste 8 lecţii aşez 
pe 13 feţe autorul spune lucr] 
indeobşte ştiute, lucruri pe care t 
putem găsi in toate istoriile un£ 
versate ca fapte indeobşte ne disc 
tate şi pe care le învăţase pe căj| 
umbla in şcoalele ungureşti.

Ce’I drept autorul exagerează, cU 
acesta e un lucra, pe care l ’a i 
văţat tot in şcolile maghiare, uu 
i se spunea, că -nici n'a fost, ni 
nn va fi un viteaz mal mare de c| 
Arpad ori Attila. Deosebirea e n| 
mal că «dascălul* pune pe Traiaji 
in locul lui A ttila ; dar nu spuue 0 
singură faptă tendenţioasă, nu faop 
o singură alusie la actuala stare de 
lucruri.

Şi totu-şl aici, in această parti 
a cărţii sunt pasagele incriminatei 

Ştiţi unde ?
In lecţia I.
Sunt cuvintele: .N oi suntem ro

mâni!*
Nu este adevărat, că noi suntem 

români. Statul maghinr uu admite,



1 '

miot fi ia Ungaria rom âni, 
jli} oare ce dascălul din Li- 
||. care Lipovâ e in Ungaria, 
■ <jă el cu şcolarii săi sunt ro
ii urmează, că el „susţine că o 
| parte a statului de sub co- 
Li d-lul Ştefan, de la Ardeal 
i la Tiza, face parte din marea 
linie şi astfel comite o crimă.*
! românii sunt in România ; prin 
kre, cine zice că in ţara ungu- 
râ sunt români, zice cft o parte 
ţara ungurească, e Românie, 
un fel de nebunie in acest ra- 

■iraenl; dar această nebunie e 
ul inaltel inţelepciunl guverna- 

itale maghiare.
icSnd „Noi suntem români,“ 
îălul „românesc“ negă, cft ro- 

i nil ce locuiesc pe teritoriul sta- 
( maghiar fac parte din acest 

susţiind că el sunt membrii 
■(•I Românii*... Căci, cum poate 
[Re român un om, care nu face 

* din marea Românie!? 
cesta e raţionamentul unguresc. 

>up& terminologia oficială ungu- 
scft, români sunt numai oamenii 
Romftnia şi nu romftnia se nu- 

6te Românie fiindcă e o ţară Io
tă de Romftnl, ci românii se nu 

c români, fiindcft stadiu o ţară. 
se numeşte România. Românii

I ţările de sub coroana sf. Ştefan 
t in adevăr „m aghiarii cu buze

HăneşU*, — „romdn ajku  m a- 
\rok“, fiincâ staft in statul ma
ur. Şi acela, care vede lucrurile 

fel, urmează a fi pedepsit cu pe- 
psft şi depărtat din postul săft. 
lă nu credem, că singur „das- 

kil* din Lipova a fost pedepsit 
păcatul de a fi zis, cft sunt 

îănl in ţările de sub coroana sf. 
fan. Zi pe zi se pedepseşte cft te 

{b iet muritor pentru acest păcat, 
(I existenţa şi intregitatea statului 

iiiar cere jertve.
anul 1867 studenţii români din 

kta iad hotărirea de a înfiinţa o 
A i ietate literară, ăşî compun statu

ie şi le presentă inaltulul mini- 
Iriu ung. reg. spre int&rire.
Antăiul paragraf al acestor sta
te e ticluit astfel:
„Membru al societăţii poate să fie 
(care rom ân ce petrece in Pesta.* 
nisteriul înapoiază statutele, arâ

nd că nu le poate intftri, de oarece 
idenţil trebuind să zică in loc de 
omăn“, „orice m aghiar cu buză 
mănească* ,—  „minden român ajkd 
îgyar.*— Studenţii, ca nişte strft- 
poţt al lui Traian, nu vor să pri- 
îaseă această umilire şi aşa re- 

filhnţă de a se constitui pe baza 
tor statute intftrite de inaltul gu
ra. Dar negoţierile se urmeazft şi 
anul 1 8 7 3 cftţlva „ renegaţi * 

liimbft proiectul de statute, puind 
loc de „romftnl“ terminul: „ce- 

lent a l patriei m aghiare, care sunt 
buză rom ânească* ,— „magyar ajcu 
npolgărok.* Mi nisteriul mulţumit 
tăreşte statutele; unitatea statu- 

maghiar e asigurată ; maghiarii
II resucesc mustaţa, iar pintre „ro- 

iffinil buni* din ţările de sub co
ana S-tulul Ştefan trece un fior de 
•lignaţie, căci val şi amar de po- 
>rul, a cărei junime sufere aseme- 
•a înjosiri!
Unul om normal şi in deosebi unul 
mân din Romftnia nici nu-I vine 
crede, cât de mult şi c&t de vid 

I  n discutat această cestiune. Am vă
ii it oameni, caread început să plângă 
| ând ad primit ştirea, cft in adevăr stu- 
rj|.nţil din Pesta ad primit in statutele 
■ or terminul propus de guvern. Iar 

acft guvernul ar fi primit terminul

a “ “n-opus de studenţi, s’ar fi stlrnit in- 
e maghiari o furtună diavolească.. 

■  !ăcl patria mal presus de toate!
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Vom inţelege deci, cftt de crimi
nal trebue să fie „dascălul,* care 
indrăsneşte a-şi începe „istoria* cu 
cuvintele: Noi suntem români?

Ce-i drept, înţelegând aceasta, ve
cinii noştri de peste GarpaţI ne par 
cam smintiţi şi „ Ilungaria felix“ e 
p’aci-p’aci să ne facă impresia unei 
case de nebuni: dar, in sfârşit, aşa 
trebue să înţelegem lucrul, fiind-câ 
aşi este. (Va urma).

Discursul tronului adresat 
Scupcinel.

Discursul, cu care principele Mi
lan a deschis la Niş sesiunea scup- 
cinei e urm&torul :

Onoraţi deputaţi !
După timpuri furtunoase, in cari 

naţia sârbească şi-a dovedit cu stră
lucire virtuţile ei militare pe câm
pul de bătaie, a sosit timpurile pftcil 
binecuvântate, in care naţia va a- 
vea a-şi dovedi pătrunderea şi ma
turitatea politicft pe cfimpul legisla- 
ţiunil, puind in rănduialft câştigurile 
nepilduitei el energii şi a scumpelor 
ei sacrificii, şi perfecţionând cele ve
chi. Naţia, onoraţi deputaţi, V-a în
sărcinat cu acest al doilea problem. 
Dorinţa mea este ca să vă apucaţi 
de lucra in Niş, oraşul vestit din 
vechime ; dorinţa mea este, ca in 
acest oraş, in care acum cincisute 
de ani s'a subscris pierderea nea- 
tern&ril Sărbiel, cea de ’ntăiu adu
nare legiuitoare a Sărbiel neatăr- 
nate să 'şi inceapă binefăcătoarea el 
lucrare. Da ! Stăm pe pământul ve-1 
chel Sârbii, a acestui leagăn a pu
terii noastre de-o-dinioară ; pe pă
mântul, in care fie ce bulgăr e sfânt 
pentru sărb, pentru că sute de ani 
l-au stropit cu sângele lui, pentru 
cft la orice pas, la orice privire se 
trezesc in el aducerile a minte ale 
unui trecut pe c&t de glorios, pe 
at&t de dureros. Precum mă simt 
de fericit, că vă pot zice „bineaţi 
venit* aicia, tot aşa sunt de con
vins, cft toţi sunteţi plini de bucu
rie, că V’aţi adunat împrejurul meü 
pe acest p&mënt classic. Mul cu sea- 
m& mă simt fericit, că vă pot spune 
vouă, onoraţi deputaţi a ţinuturilor 
recâştigate: Fiţi bineveniţi fraţilor 
in mijlocul reprezentanţilor naţiei 
serbeşti!*

Sute de ani despărţiţi, iată-ne a- 
cum iarăşi împreună. Ca fraţi mal 
vechi pe c&mpul renaşterii naţionale, 
am venit noi ăntăiu cu armele-’n 
m&nft spre a vă elibera şi v’am eli
berat; acuma venim cu stălpariul 
de măslin al păcii, pentru a lucra 
împreună cu voi la fericirea comu
nă ! Intr'adevăr solemn e momentul ! 
Să mulţumim din toatft inima lui 
Dumnezeu, c’am ajuns a-’l vedea! 
Onoraţi deputaţi ! S’au impr&ştiat 
nourii de pe cerul Sărbiel. Dacft 'n 
orient in genere tot mal sunt feno
mene, cari întunecă perspectivele de 
pace, totuşi n’avem motive de-a le 
privi altfel, de c&t ca pe nişte va
luri din urmft ale unei epoce, tur
burate cu putere. Dar dacă totuşi 
in p&măntul subminat al Orientului 
s-ar presinta evenimente, care sft nu 
corâspundft cu aşteptările noastre, 
atunci sper, cft vom fi in stare de a 
ţine departe de scumpa noastră pa
trie ori-ce ispită, pentru a ne pft- 
stra la marile puteri acea incredere, 
pe care-am fost at&t de fericiţi de- 
a o merita prin atitudinea noastră 
corectă in imprejurftrile neaşezate 
ftncă ale Orientului. Cu aceastft con
vingere am ordonat demobilizarea 
armatei noastre, pftstrftnd numai tru
pele necesare pentru apărarea gra
niţei. Vitejii noştri luptători se ’n- 
tore iarăşi la vetrele lor, unde *şi

T I M P U L

aşteaptă nu numai odihna bineme
ritată, ci şi recunoaşterea generală. 
Imprejurftrile la grauiţa nouă ni s’au 
uşurat parte şi prin faptul, că co
misia internaţională a hotărit in în
ţelesul tractatului dela Berlin o parte 
esenţială şi insemnată din ele. N'avem 
cuvânt de-a ne teme, că rămăşiţa 
acestui problem ar intimpina greu
tăţi minvinse. Neatârnarea Serbiei 
se sancţionează pe zi ce merge prin 
dovezi nouă de incredere din partea 
marilor puteri, cari an semnat trac
tatul dela Berlin. Ele şi incep a a- 
credita la noi reprezentauţi de-un 
rang, care corespunde cu neatârna
rea recunoscută a patrie! noastre.

Onoraţi deputaţi! Poziţia nouă a 
Serbiei a adus cu sine cerinţe ne- 
inlăturabile, atât in viaţa internă 
cftt şi in raporturile esterioare. Sunt 
convins, că voi impreunft cu guver
nul raeâ veţi găsi mijloace, pentru- 
ca Serbia să-şi resolve in mod demn 
problema. In noul period legislativ 
de trei ani, care ’1 incepeţi acuma, 
veţi fi chemaţi a resolva multe ce- 
stiuni vitale pentru ţara noastră, iar 
in prima linie mal malte subiecte, 
cari se referă la legăturile noastre 
de comerţ şi comunicaţiune cu sta
tele străine, mal cu samă cu cele 
vecine.

De o camdată recomand etenţiel 
voastre cestiunea anume a egalităţii 
depline şi constituţionale a tuturor 
confesiilor religioase— o cestiune, asu
pra căreia deja adunarea naţională 
precedentă s’a esprimat iu inţelesul 
libertăţii şi 'n spiritul timpului noi 
stru. Vi se vor mal face propuner- 
pentru reorganizarea armatei precum 
s’ar proiectat in urma esperienţelor, 
făcute in resboiu; vi se vor face pro
puneri pentru resurse nouă finan
ciare pentru ca să fim in stare a 
'mplini angajamentele, contractate 
in timpul resboiulul pe baca unor 
hotftriri lagislative. Dela soluţiunea 
fericită a acestor cestiuni va atârna 
atftt buna stare inlăuntru cftt şi vaza 
in afară. Nu mal puţin meritft aten
ţia voastră proiectele relative la or
ganizaţia teritorielor eliberate, pro
iecte, cari voim a le pune 'n sta
rea de-a lua cât curând parte la le
gile iu vigoare inlAuntrul vechilor 
margini ale principatului, observând 
insă transiţia cuviincioasă.

Onoraţi deputaţi! Dupft lungi şi 
grele lupte a sosit pentru noi pro
blema de-a da Europei un gaj pu
ternic de pace, de ordine legală, de 
progres sănătos in Orient. Am convin
gerea, că veţi rezolva partea proble
mei, ce cade asupră-Vâ, tot atăt de 
inţelepţeşte, precât, de vitejeşte s’au 
achitat armata sârbească de misiu
nea ei. Pe calea aceasta să vă ia 
Dumnezeu in atot puternica sa pază! 
Şedinţele din annl acesta ale adu
nării naţionale sunt deschise.

ADUNAREA DEPUTAŢILOR

Şedinţa dela 30 noembre.
(armare).

D. Alexandra Vizanti. D-lor, dacă onor. 
dd. Gheorghiu şi Mania m’ar fi coavinşl 
cft amendamentul meii este anti-democratio, 
oă este centralizator etc., eS l’aş fi retras; 
dar mi se pare că diferenţa intre noi na 
este decăt de formă, iar na de fond; pen
tru oă d-lor voese să’I numească primari, 
pe cănd efi voii! sft’I numesc ajutoare, şi 
această diferenţa de formă dă efectele ur
mătoare : că in cazul d-voastră contribua
bilii vor plăti îndatoririle lor cu sudori de 
sănge, pe cănd, după ceea ce propun eii, 
contribuabilii nu vor plăti decăt ceea ce 
trebue s& plătească. Căci dacă Si veţi nu
mi primari, trebue să fie mal bine plătiţi 
şi sft aibă şi alţi subalterni cari vor nece
sita cheltuell, pe cănd dacă 61 veţi numi 
ajutoare, Si veţi plăti mal puţin. Precum 
*n Bucureşti sunt 5 arondismente, dacă

a

▼eţl numi in fiecare arondiiment căte un 
prefect du poliţie, negreşit că’l veţi plăti 
mai scai.ip decăt cum su plătesc comisarii 
acelor arondismente.

Aşa dar, d-lor, diferenţa inte noi nefi- 
ind decăt de formă, faceţi cum veţi socoti ; 
dar efi unul nu voeso să dafl acelor aju- 
i »are titlul d ) primari.

Aceasta am avut să zic.
D. D. Mărgftritescu. D lor, efi in puţine 

cuvinte’ voifi atinge cestiuni!« cele mai 
practice in privinţa aceasta.

AntSifi, din pnnotnl de vedere al des
centralizării,— dacă sunteţi sinceri apără
tori al descentralizării— v’aş ragă să bine
voiţi a vota proiectul de lege astfel cum 
este prezentat. Din acest punct de vedere, 
iată care snnt foloasele practice : L g a 
comnnală dă nn primar pentru fie-care 
comună, inoepënd dela comunele rurale 
care afi o popnlaţiune de 100 locuitori,

! s» ü mal puţin.
Astfel fiind, este bine, este drept oara ca 

o popnlaţiune de 200,000 să fie numai nn 
primar ? Intr’un orsş ca Bucureşti, nnde 
snnt atătea comisii şi despărţiri este de 
ajuns nn singur primar ?

In privinţa cestiune! economice, ştiţi că 
prin legea poliţiei comnnale votate deunăzi, 
multe atribcţiunl s’afi dat primarului. 
Dacă voiţi economie, propuneţi desfiinţarea 
agenţilor poliţieneşti, şi daţi aceste atri- 
bnţinnî primarilor de arondismente cari 
snnt mal competinţl, şi cari pot se eser- 
cite nn control mal eficace in toate pri
vinţele. Iată in ceea ce priveşte economia.

Am uitat să spun ceva in privinţa con
fecţionării listelor electorale. Ştiţi că po
poral la noi e cam dificil. Or se face cn 
practica l«gei electorale aşa cum am in
terpretata noi? Sa publică ca fiecare ca- 
tăţian să vină la primărie să se înscrie in 
liste, spunSndu’şI numele, etatea şi reli- 
giunea. EI bine, nn vine nici nnnl ; pen
tru ce ? Pentru că dela Văcăreşti pană la 
primărie, care este in central ornşnloî, e 
o cale lungă, in vreme c e , dacă ar avea 
nn primar aproape de central in care tră
ieşte, s’ar duce. Prin nrmarc, in toate pri
vinţele esta bine să înfiinţăm aceşti pri
mari de arondismente, — şi vS rog să vo
taţi articolul din proiect aşa cnm s’a citit 
de d. rapoitator.

Voci. închiderea disenţinnei.
D. M. Burileann. Esta adevSrat că in 

proiectai acesta de lege predomină descen
tralizarea ; insă a face patra şi cinci primari 
pentra Iaşi şi Bucureşti mie unuia nu-mi < 
se pare că este descentralizare; in alt ce
va constă descentralisare ; desoentralisa- 
rea constă in aceia că primarii nn se mal 
numesc de guvern ca pănă acum, ci de 
consiliul comunal. Iată o disposiţiunea 
de descentralisare. Al doilea, oa actele con
siliului cmunal să nu mal fie supuse la 
aprobarea ministrului de interne. Iată iar 
o descentralisare. Dar nu vSz că prin imulr 
ţirea nnmSrnlui primarilor s’ar face o des
centrai ¡sare, ei nnm&I o subdivizare a au
torităţii. Efi sunt pentru descentralisare, 
dar să nn mergem prea departe, căci ’mi 
este teamă să nn ajungem de la o auto
ritate comunală la o desordine comunală. 
Apoi snotem datori sft ţinem seamă şi ds 
finanţele comunelor Iaşi şi Bucureşti, şi 
de aceia rog pe Cameră să bine-voiască a 
primi amendamentnl şi să procedam la vot.

D, Rose Stefănescn. d-lor, s’a vorbit 
foarte mult că priu acest proiect se atin
ge desccntralisarea. Mie mi se pare cft a- 
ceastă idee este ou totul greşită, căci des- 
centralisarea nu se poate face in chiar co
mună, cănd comuna represinti o singură 
persoană morală : descentralisare aş inţe
lege că ar fi cănd sr fi diferite interese 
şi diferite comnne şi fie-enre comună ar 
voi să administreze dapă cnm inţelege eal 
Cănd este Insă o singură comună, nu în
ţeleg efi ce va să zică desccntralisarea : şi 
aş dori să ştifi ce înţelegeţi d-v. prin a- 
ceastă? Să faceţi mal multe comnne mic. 
dintr’o singură comună ?

In căt priveşte despre necesitatea ce s’ar 
fi simţit in Bucureşti şi Iaşi ca să se nu
mească mal mulţi primari,s’a adus de exem
plu şi s’a argumentat, că voim şi noi să 
introducem in aceste comnne cn o popu- 
laţinne mal insemnată ceea ce se petrece 
in comunele altor oraşe mari, precom este 
Londra, Paris, Viena etc. Dară, d-lor, dacă 
vS veţi nita la arondisinentele acestor o- 
raşe mari, veţi vedea că fie-care arondis- 
ment are o populaţiude cel pnţin de două 
şi trei ori mal mare decăt Bucureştii şi 
Iaşii....

Voci. Nu e aşa.
D. R. Ştefănescu. Aşa este. Londra are 

3,000,000 de locuitori. Parisul 2,000,000, 
Viena 1,000,000. Prin urmare vedeţi că 
şi întinderea acelor comune este mult mai

mare şi cetăţenii nu sunt in posibilitate 
să alerge pentra orice trebuinţă la centrul 
comunei unde ar fi primarul, pentru a ’yl 
găsi satisfacere la necesităţile lor. La noi 
nn ests aşa. Prin urmare nici acest ar
gument nn este aşa de S' rios pentru ca să 
ne facă sft admitem atăţei primari pentru 
Iaşi şi Bucur» ştr.

Efi am depus la biurou un amendament in 
care zice că in fiecare comnnă să Sşl aleagă 
consiliul comunal urban, neapărat nn pri
mar, asemejea 'şl va alege şi etatea s ja -  
toare căte să vor sim ţi de necesitAte, fără 
insă ca nnmSrnl acestor ajutoare să treacă 
de trei in comunele acelea cari afi o po
pnlaţiune pănă la 50,000 de contribuabili 
şi de cinci ajutoare, Ia acele ca popnla- 
ţiuni care trece de 50,000 de contribua
bili in sus.

D-lor, dacă nu se va admite această 
parte in ce priveşte ajutoarele, s'ar face o 
mare nedreptate onor comuni.

Sunt comuni nrbane cn o popnlaţiune 
de 15,000 de oameni, şi dacă s’ar zice că 
şi acolo să se aiengă nn primar şi trei 
ajutoare, vedeţi că le puneţi obligaţionea 
ca neapărat să a'eagă 3 ajutoare, pe cănd 
s’ar putea să fie noma! nnnl safi donă aju
toare. De acea zic să lăsaţi Ia consiliele 
comunale, ca ele să ’şl aleagă atătea aju
toare de căte afi trebuinţă, fără să treacă 
de trei in comunele cu popnlaţiune pănă 
la 50,000 de contribuabili şi de cinci pen
tru comunele oare trec peste 50 ,000 de 
contribuabili, pentra că nnmal consiliele 
comnnale snnt in stare să cunoască mij
loacele şi trebuinţele comunei.

De aceea vS rog să primiţi amsndemen
tul mefi, a cărui coprindere este cea ur
mătoare :

Art. 165. In fiecare comună urbană, con
siliul comunal alege nn primar. Asemenea 
al- ge nn nnmSr de ajutoare, căt se va 
crede de trebuinţă, fără să treacă numărul 
de trei la comunele cn o popnlaţiune pănă 
la 50,000 contribuabili şi de cinci la co
munele cu o popnlaţiune de 50,000 con
tribuabili in sus.

D. N. Ionescu. Efi nş crede iu sincerri- 
tatea acestui proiect, cftnd a ţi fi zis că 
primarii din Bucureşti şi laţ! să nu fie 
plătiţi; de ce nu aveţi curajul sft mergeţi 
pănă acolo ?

O voce. Sft nu fie plfitiţl ? I 
D. N, Ionescu. Nu am v8<jut nici uu 

amendament, care să Şică că primarul să 
nu fie plătit.

Să’mî permiteţi să spun ideia ce ne-a 
condus pe noi in comislune ca să adop
tăm această numire pentru Bucureşti şi 
Iaşi.

S'a obacrrat că Bucureştiul şi Iaşii afi 
o mare întindere; că nn sunt tot aceleaşi 
avantaje pentru raarginele acestora; oă con
siliul cănd deliberează nu este destul de 
inspirat de necesităţile celor de la mar
gine, şi se pun sarciDe, fără ca locuitorii 
de la margine să poată beneficia de avan
tajele acelor sarcine, şi atonei, noi am 
zis să revenim la sistema cea veche, cănd 
prin mahalale era deputaţi. Şi pentra că  
nn am admis diviziunea reprezentaţiunif, 
şi să rSmae nn singnr consiliO, care re
prezintă comuna, şi nn singur primar care 
presidă acest consilii!, celor-l'alţi le-em dat 
numirea de primari de secţiuni, căci am 
voit să fie, nu delegaţiunea primarului de 
la centra la margine, ci delegaţiunea de 
la margine la centra; am voit eă fie in 
oonsiliol comnnal primari de secţiuni, căci 
acest titlu inspiră mal mare autoritate de 
căt simpli consilieri. Noi am voit să imul- 
ţim lefele; nn am voit să facem o soper- 
f«staţiune. Am voit ca cetăţenii cari afi 
trebuinţă de toate zilele, să aibă omnl lor, 
cn care eă se inţeleagă, care să cunoască 
diferitele lor necesităţi, şi care să aibă o 
calitate in consiliul comunal. Ne-am în
chipuit ce oalitate să aibă ? Şi am con
venit să aibă titlul de primari de secţiuni.
EH nu snnt delegaţi al primarului, pentra 
că nn am voit ca primarul să’i delege. El 
dar se vor alege ca şi primarul de către 
secţiunile respective.

Dacă este vorba de cnvinte, apoi cu- 
văntul de ajntor s'a discreditat; nn are 
atăta autoritate căt are cnventul de primar.

Iată ideia care ne-a condus la admite
rea acestei numiri.

Noi dară nu am admis mal mulţi pri
mari, oi un primar principal, unic cu mal 
multe ajutoare cari să poarte numirea de 
primari de secţiune. Ori ajutoare, ori pri
mari de secţiune, nu este tot una ?

Vorbiţi de economie? Apoi nu se zice 
nici in lege, nici nn intră in obiceiurile 
noastre ca primarnl de sooţinne să dea 
repreaentaţiunl. să dea mese miniştrilor 
safi alegătorilor. El va fi omul acela cnm 
l’au ales alegStoril se!; totul este in măna 
consiliului Să ne pătrundem de acest titln 
ce i l’am d a t; am voit ca el să nn fie la 
ordinele primarului, şi egalul sSfi. Voiţi 
d-v. ca primarul să nu fie oontrolat de 
nimeni ? Căt pentra economie consiliul Sşl 
va măsura cheltuelile după putinţele sale. 
Aceasta este, o repet, o dispoziţiune trasă 
din însuşi natura lucrurilor pentru Bacu- 
reştî şi Iaşi. Pentru aceste cuviote dar 
sunt pentru redacţiunea comitetului.

Şedinţa se ridică la 5 ore d. a. şi cea 
viitoare se anunţă pe a douazi 1 decemvre.



Premiul Abonaţilor
ANUALI AI

3 2 R E S B O I U L U I ”
Administraţia Şiaruluî „Resboiul“

vu da de anul nou un frumos tablou fotografic:

„CU STEGUL Î N A I N T E ! "
episod din asalturile Românilor de la Plevna, un ade
vărat cap-d’operâ al talentosulul artist Dembinzchi. Ta
bloul este lucrat în atelierul (Harului Resboiul. Mărimea 
lui este do 22 centimetrii lărgime şi 36 cent. înălţime.

Ay îs Domnilor Medici.
SIROPUL

Doctorului FORGET. 
Cel mal ban remediu 

pentru cararieirra Gotoraialui, Tusei, Tu
sei MBgSresci, Insomniilor, Iritsţinoiior 
nervuse, şi contra tatnlor bâtelor de pept, 
satisfăcând atât dorinţa medicilor, cât şi 
a bolnavilor; na linguriţă este destul. | 

In Paris la D. CHABLE, rueVivienne, 
3G, şi tn străinătate se află la toţi farma
ciştii şi droghistii.

Deposit la farmaciile D-lor Ziirner, Ris- 
dorfer şi Eitel, la D. Ovessa drogistnl, şi 
Ia D. Dembovicl.

Vlill DE Û U IN Û U IN A  F E R R U G IN O S A
CU M A L A G A

de GRIMAULT & C'% Pharmaolşti la Paria.

Acostă vinu conţine Quinquina care este toniculu celu mai puternică 
alu materiei medicale, şi phosphatulă deferă, regeneratorulă forţeloru 
sfârşite, a-le sângelui insârăci tu. Blă este întrebuinţată ou sucoesâ contra 
Coloriloră p a lid e, irregularitâtel menstrua(iunel, lipsef proftel de 
m&ncare şi a dureriloru de stom achu  de oare damele suntu aaressea 
sujette.

Depositu In principalele pharmacii.

ELIXIR DIGESTIF d e  PEPSINE
de GRIMAULT li C", PliarmaciEDS, la  P a r is

Cea mai mare parte din bolele de stomachu provin dm insufleieotia de suc gastric 
pentru facerea digesliuni. Pepsi na Grimault si Cie preparata cu sucul gastric al diei, 
are proprietatea de a înlocui la om acest element al digescunei. Aceasta substantia este 
care, împreuna cu acidul tactic, transforma in stomachu carnea animalelor intr'un liquid 
assimilabil care este sorgintea formatiunei sângelui

Alcoolul vinurilor generose conserva pepsma mai bine de cat oricare all agent. 
Forma de Elixir irebueste dara preferită pentru adm:mstratmnea acestui medicament 

Elixirul de Pepsma al lui Grimault si Cie, preparaliune agreabila (a gust, vindeca seu 
previne

Digestiunile cele rele 
Grctile si acrimele, 
Gastntele si Gastralgiale. 
Durerile de stomacbu.

Versetunle si diarrhea, 
Migrena
Umflaturile de stomachu, 
fiolele de ficat,

El combate verseturile femeilor însărcinate si fortifica pe batrini ai pe convalescenţi

« In qualitate de agent al digestiunei. 
pepsina contribue intr un mod indirect la 
rrpjratiunea organelor si la restauratiunea 
furcielor. »
Dr GUBLER. P rd fesssor de Therapeutica la 

P aris.
• Dsoara X..., in etate de 19 anni. de un 

temperament lympbatic.are de mult ua gas
tralgia caracterisata prin greutate la stoma- 
'*hu. umflătură pantecelui, neastemper dupe 
n i . i s s a  si dureri vii in regiunea epigástrica. 
Neci un remediu n a putut uşura pe bolnava; 
dupe trei dille. Pepsma a făcut sa dispara 
durerile, si digestiunile se fac regulat. <

Dr VERNOIS.
Medic a l M, S . Imperatorului Francesilor.

• Trebuesc semnalate servicíele pe cari 
pepsina este menita a adduce femeilor în
sărcinate, in casele de dyspepsia insolita de 
desgusturi. grele, verse tun, dureri de sto- 
machu, salivaiiuni. digesliuni penibile.»

Professor TROUSSEAU 
(Tratat de Therapeutica)

• Dyspepsia datau de 4 luni la ua femea 
tenara. greutate epigástrica, righiitun, creţe 
dureri de cap, verseturi mai dupe fie ce 
mancare. Usagiu pepsinei. — Digestiune 
facila chiar din antaia 4' Suppressiune a 
verseturilor fara bismuth neci rnorphina r

Dr A. GODARD,
Membru correspondíate al Academiei 

de Medcctna

La Pans, Cassa GRIMAULT si Cie, 8 strada Vivienne
SI IM PRINCIPALELE PHARMACII =1 DROGL'ERII. J

O D E  V E K 2 A R E
FABRICELE DE BERE,  SPIRT SI DROIDE

situat in

Tiirnu-Severin, Strada Aurelia» No. 5
tn deplină lucrare, In apropiere de gara calei ferate şi Agenţia vapórelor 

pe Dunăre, purtând firm a

w .  W m  f i i  m n m t t m s w w t e ,
Vânzarea va avea Ioc ca bun de minori înaintea Onorab. Tribunal 

Mehedinţii Secţia l-a  în 4>°a de l8/IT Decembrie 1878.
Pentru condiţinnl şi detailiurî a se vedea la localul lubricelor in tote 

ijilele de la 9— 12 diminâţa şi de la 8 —7 eéra.

(819—3) Tutorele L. DE BIE.

Institution Française et Italienne
Dirigée par M ESD AM ES M A Z Z A N TIN I

9, Place d’Âzeglio, FLORENCE.
Ces Dames, ayant quitté la France leur patrie après la guerre de 

70— 71, ont fondé à Florence en 1873 une Institution Française et Ita
lienne qui jouit de l'estime générale, et où les jeunes filles reçoivent 
une instruction aussi solide que brillante. Les directrices étant munie 
du diplôme supérieur et secondées par des professeurs distingués.

Dans cette Institution l'enseignement est divisé en 2 cours: cours 
élémentaire et cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 classes 
et chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son aptitude 
l’élève peut changer de section 2 fois par an.

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

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

W .

t̂lRQf ai PASTA ale Dr ZED eu baaaj 
kde(^x2«tn«, fl Tolu contra bronchi-À 

kfelor, fu t u r a  m r ilo r  Irr ita it n ni/ori® tusad magareatiţ̂  
kJ¿atarrhelor, insom nie-^-*

1er; etc.

Deposit in Buoarescl la D-nil Ovess»,' Rissdörfer, 
Brass, Schmettau, Dimbovicl, Zürner.

NOUA 1NVENŢ1UNE

PARFUMERIE M  B R O M  
ED. PINAUD

Săpun......................................... de IXORA
Essenţâ pentru batiate . . .  de IXORA
Apa de toiletta......................... de IXORA
Pomadă................................... .d e  IXORA
Oliu............................................. de IXORA
Praf de orez .  ..........................de IXORA
Cosmetic ..................................... de IXORA
37, Boulevard de Strasbourg, 37. 
Singurul Deposit allu Aspasiol Mignot.

® JIAOASINUL DE LINGERIE DIN V1ENA ‘
Calea Victoriei (¡fogofói), Palatul „Dacia'' (a doua prăvălie de la coiful Lipscaniet.)

DESFACERE TOTALĂ
cu mare scădere de preciu

din ca n sa  e r a m a d i r e i  c a le i  m ari ale m ă r fu r i lo r .
Cele nial nuoî şi cele mal moderne

â r a m i  m  m m
I 3 I R  DE a  T J  7VE

Fusle, Capóte şl Costumări de flanelă, Camisóne, Ciorapi, Giletce, 
Brobódo, do lână şi de bumbac, Plapăml de flanelă, Camisóne, Pantaloni 
şi fuste de Piquet de évnit, Hăinuţe de copil, mantale de plóie de flamei?.

LISO ERIE PENTRU BĂRBAŢI, DAME Ş I  COPII
Alegerea cea mal bogată şi mare pentru tdte clase’.e Societăţii.

OLANDA, IHIFFON şi MADAPOLAM
ii, i ó te lăţimile, in bucăţi întregi şi jumătăţi, provenind din fabrícele cele mai renu

mite de Boemia (Bumburg), Belgia, Olanda, Francia şi Englitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PROSÓPE ŞI BATISTE
de orl-ce calitate şi mărime, batiste franceze de lin#, batiate brodate şi de den- 

tele, batiste colorate etc. etc.

GULERE Sí MANCHETE PENTRU BABBIT I SI DAME
d oj l-ce fason modern, de orî-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichas de dentele 

CoRSETTE DE FRANCIA ŞI Ge RMMANIA, ROBES DE CHAMBRES,
Dem ie-C apots L ong- S h aw ls, Ş aluri d e  Cachem ir negru .

Zestre complete de 8 0 0  fr. până la 5 0 0 0  fr.
Orl-ce comandă I» ramurile UngeriA şi broderiei se primesce şi se va 

esecuta prompt la atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURANT F.CSAT
Fuste de flanelă francesa dif. col, a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lănă „ ,  ,  ,  1.50, 27X 50, 3.50 şi 4.60.

1.50, 3.76, 5, 7.Flanele de bumbac

Nniai 22 Franci 50 cant.
coala un loa original întreg

li fr. 25 cent. jum. los original
la tragerea seriei a doua a loteriei de 

baniacordate fi garantate de Stat* cire 
începe la

8 Ianuarie 1879 st. n.
In acestă loterie, impărţită in 6 serii 
cari se trag in curs de S luni, se hotă- 

reso câştiguri de

I  milion 682,550 m, in aar.
Câştigul principal este ev,

375.000 m. în aur
Mai tuni încă in special căftiguri de 

mărci fit aur.
250.000 8 4 80,000 61 4  4.000
125.C00 25.000 8 4 8.000
80.000 6 4  20,000 308 4 2,000
60.000 6 4 15,000 10 4 2.000
50.000 24 4 10 000 500 4 1.200
40,900 2 4 8,099 619 4 500
86.000 81 4 5,000 etc. etc.
Contra trimitere! costului trimit lo-

sele originale investite ca arma statului. 
Planurile tragere!, losede renovaţiune, 
listele câştigurilor, banii câştigaţi etc. 
se trimit tot-d’a-un a prompt şi la timp. 
Depositul loselor fiind mic, s& se bine
voi a a că a se adresa câl mai de curtai şi 
cu deplina încredere către casa de bancă

MARC- GOLDFARB,
Hamburg (Germania de Nord)

P. T. Timbra posta1 o româno se primesc drept bani.

1 S T SI

A L M A N A H
AMERICAN

sistem nou

spre a putea face notiţe pe fie-care filă,
a eşit In editura

Librăria Socec & Comp.

Flanele de lönä „ „ „ „ J>, 6, 8. 12.
Brobóde de lenţi, fină franci 3.50, 5, 7.50, 9.50. 
Plapumă de l6nă carată 18 pănă la 45 fr. 
Hăinuţe de flanela fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte peturu dame, de flanelă a fr. 8 50, 14, 28, 38. 
Camisóne de piqnet de érna a fr. 4.50, 6.50, 8.5Ö.
Pantaloni de piqnet de ernă a fr. 4. 6, 8.25.
Faste de piqnet de ernă a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costnme pentru dame, de flanela francesă a fr. 32, 41, 58 şi 72. 
Mantale de pl6ie de lena fină a fr. 30, 38, 48, 65.
Cămăşi bărbătescl, 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.

Seconde série. — No. 2,
De vônçlare la chioşcuri, la toţi 

dehitanţi de Şiare şi la Tipogrofia 
Thiel &  Weiss tn Bucurescl.

Preţul 50 banï,

Cămăşi de Oxford Englesescl color, garan'ate a fr. 4, 6. 8.50. 
Cămăşi pentrn dame, de Chiffon en garnitnr/ şi broda rie afr. 4 ,5 , 6, 7.50. 
Cămăşi pentru dame, de Olandă simple şi en broderie a fr. 5.50. 

9  7.50. 8.50, şi 10.50. •
Cămăşi pentrn dame de « landa en broderii séS en dantelă fină. a

fr. 12, 15, 18, 23._____________________________________ _
Cămăşi de nôpte de dame séfl de bărbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi 17.
Camisône simple garnisite a fr. 3.50. 4.50 şi 5.50.____________
Camisône eu broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9._________________
Camisône en broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.50, 11,14 şi 17.
Pantaloni pentrn 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 en broderie séü dentele a fr.

n KD ai 197 50, 8.50, 10.50, şi 12.
Fuste de Costume en plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Fnste Costume en broderie de Percal şi de Melino afr. 7.50,9,11.50, 15.
Fuste cn ş4ep en plise, cn broderie şi en dentele afr. 8.50, i 1,15,18,  26. 
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.
6 Galere bărbătescl calitate bonă în 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Mánchete calitatea I-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.
6 Galere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7,50._______
6 Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50._________
6 Batiste de linó adevórata cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14. 
6 Batiste de linó cn litere brodate fin a fr . 15, 18 şi 22.
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4.*_______ ________ ________
6 Batiste colorate tivite, calitate solidă a fr. 3, 4 şi 5.50._____
6 Batiste de Olandă, tivite şi cn margini colorate a fr. 5, 7 şi 9.
Fiţe de mese de Olanda albe de 6 persóne a fr. 5.50, 7 şi 8.50.
Feţe de mese de Olanda tibe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34.
Feţe de mese de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36, 48, 56.
Feţe de mese de Olanda damast 24 persóne a fr. 33, 54, 6 9 , 7 5 .
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 ceaiü a fr. 2.50, 4 şi 5.50.
6 Prosópe de aţă cnrată a fr. 5,50, 7, 8,50 şi 10.50.
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.

MAI MULTE MII DE 
S  Æ ,  C U  H

sunt de vônçjare. A se adresa la Tip. 
Thiel & Weiss, Palatul „Dacia.“

T Bucată de pauză de casă 36 coţi a fr . 16, 18, 24.
1 Bucată de Olanda Rumbnrg 62 coţt a fr. 48, 56, 68, 78, 90
1 Bncată de Olandă de Bolgia a fr. 62, 75, 110.___________
1 Bncată de Olandă de Rumbnrg 3 coţt de lat, 21 coţt de lnng

a fr. 85/ 48 şi 63. ________

o pereche 
case cu 

locul lor, 
situate în 

Strada
Romană No. G3 bis, Suburbia Precupeţi- 
NoI. Doritorii de ale cumpăra se potr adresa 
la proprietaru lor ce locuesce inténsele.

1 Bncată de Chiffon franţnsesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
1 Bncată de percail franţnsesc de 45 coţi a fr. 28, 28, 34 şi 42. 
I Bncată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33.
Mal multe de 1000 ooţî i osturi de pânză, Chifon, Oxford şl Pichet în cupâne de 5, 6,8,10 şi 15 
coţi, se vinde mai alea fârte eftin, insă numai până când se va sfîrşi depositul acestora.

Magasinul do lingerio din Ticna
Calea VictorijI, Palatul »Dacia*, (> doua prăvălie de In colţul Lipsoanieî).

Tpografia, Thiel, & Weiss Palatul „Dacia*.


