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Cursul de Viena, 21 decembre 
Renta ungarii In aur . . . .  88 90 
Bonuri te teaaur ung., I emil. 114 75 

.  ,  ,  II » 78 75
Impru vital austr, In h&rtie . 61 50 

» ,  > argint. 62 65
Renta austriacA In aur . . .  73 60
Lose din 1866............................ 118 50
Acţiunile b&noel naţionale . 785 — 

» ,  austr. de credit. 2 8 50
.  » ungare ,  210 —

Argint........................................100 5
Ducatul . . . . . . . . . .  5 60
Napoleonul...............................  9 85
100 m&rol germane................ 57 80

Cursul de Berlin, 22 decembre 
Acţiunile OAilor ferate române. 84 26 
Obligaţiunile româno 6*/« . . 
Priorităţile O. fer. rom. 9>ft 
împrumutul Oppenheim . . .
Napoleonul...........................
Viena, termen lung...............
Paria ,  acurt . . . .
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86 50 
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80 95
Calendarul Şllel 

Marţi, 13 Decembre.
Patronal zilei: Sftntnl Splridon. 
RSs&ritul soarelui: 7 ore 36 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 26 min. 
Pasele Ionel: Pleni-lunA.

P L E O A  B E A  T 'R B ISrX T P tIL .O P t
Bnonresol—Suceava 

Bncuresol . , . . 8.15 n 10.— <
Ploescl............... 9.50 n 13.001
B rA ila................1.58 n 5.45 <
Tecuci fl . . . .  , 4.38 n 
Roman . . . . .  9.05 d 
Suceava,sosire . .13.08 ç

Bncnrosc—Verolorova 
Bucuresol . . . . . .  7.40
P it e ş t i .......................10.18
S latin a .......................12.81
Craiova . . . .  . . .  3.20 
Vórciorova, «odre . . 6.— n

I 7.15 d 
11. Od 
4.45 <4 
9.66 n

Boceara—»ncnrescl 
Suoeava . . . .  6.11 d 6.46
Roman..............8.45 y 12.30
Teenol............... 12.80 n 6.10
Brkila............... 3.08 n 8.10
Ploesel..................7.13 d
Bucureicl «odre 8.3o d

VercloroT«—
Veroiorora..............
C r a i o v a . . . . . .
Slatina................ ...
Piteşti. . . . . . .
Buoareiel, «osire . .

8168 i
‘1.45 < 
4.30 i

üuenreset
11.36 6.—i
3.— < 6.80 < 
A 45 < 9.80 
7.08 i. 1.08 
9.30 5.30

Bnenrescl—Olurgia
Bucureicl.........................9.16 d 6.05 j
Giurgiu, eoeire . . . . .  11.85 j  7.06 u

Glurgln—Boeuresel 
Qiurgiu . . . . . . . . .  9.05
Bucureicl, sodre 11.06

d 4.65 
j  6.55

Galaţi—Bărboşi
Galaţi............... 1.30 n 836 d 7.80 n
Bărboşi, sosire . . 1.65 n 9.— 9 8.06 n

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi............... 3.55 a 6.35 a 7.96n
Galaţi, sosire . . .  8.80 a 7— n. 8.—n

LPESI TELEG RA FICE

A L E  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)

(ciul delà 21 decemvrie, 4 ore seara.
Lahora, 91 decembre.

ini Şir-Ali s’a retras la Tarcheetan, 
pe fini sSS Iacnb-Khan însărcinat 

I serile.
(Hnrede, ca Englitera va trata pacea 

lob Khan, care s’a arătat totd’auna 
Iwoitor pentrn Englitera.

Viena, 21 decembre, 
ra deputaţilor a votat prelungirea 
nn an a legii serviciului militar.

(23 decern. 9 ore dimin).
Londra, 21 decimvrie.

,-ţndeverit* din isvor oficial că EmirnI 
i a fugit in Tarcheetan ; dar inainte

ri, a liberat, pe fiul sëü Iacub-Han, 
ăl ţinea inebis.

Parie, 21 dec’m vrie.
Sfiitul a iucheiat sesiunea ea. Viitoarea 
S lidere a parlamentului s’a hotărit 
14 februarie.

23 Decembre 9 ore dimineaţa,
Londra, 32 decemvrie. 

Tini »Observer* zice:
bea saii răsboiul atărnă delà Bnsia. 

el pţiile pacinice, ce le manifestă Rusia, 
1 vedesc nimic. Trebue ca tractatul eă 

utat.«

i

»

en
lire

BUCUREŞTI
juol, 11 (33) decembre.

l)im câteva zile, împărtăşirăm 
litrilor noştri unele sgomote pe 
E 3e aveam din isvor sigur asn- 
‘ajreutăţilor ce se opun aşezări! 
anilor in Dobrogea. După căte 

spuseseră, starea de lucruri in 
iŞb ţinuturi ale Romăniel nu era 

mulţumitoare pentru noi. Ni 
mea că unii dintre bulgari co

lt rte de rebeliune ; că in Babadag 
ildat ar fi fost ucis, iar un ofi- 
3 al tratat de către bulgari; că 
le impiegaţii noştri incap in lo- 

ii ţ i  bnlgare, sunt espuşl la pri- 
ei ti de-a muri de foame, căci 
a al nu le dă pe bani ceea ce le 

că ordinele lor nu sunt as- 
sil te de n im eni; că placate lipite 

3uri şi guri patrioticeştl susţin 
tys\ rupaţia română e provizorie şi 
nat ;oare şi că bulgarii, ştiind odată 
I e ta, să facă ca şi cănd nici nu 

pâsa de romănf, ci să străngă 
) inainte birurile pentru gnver- 
{ulgar, să se privească ca făcând 
de acuma parte din statul Bul-

I nd aceste ştiri publicului, rugăm 
Jti iită pe guvern să nn mal ţie 

in nedomirire şi intunerec 
ala celor ce se petrec in Dobro- 

ea 3â ne dea seamă şi de grentă- 
ile >e intimpină autorităţile şi pu- 

romănilor in acele ţinuturi, 
m nn pregetă a ne da seama

despre ovaţiile şi primirile bune ce 
ni se fac pe alocarea.

Un organ autorizat al balgarilor 
din Dobrogea s’a rostit, ca inter
pret al conaţionalilor së l, că bul- 
gării din partea locului aü fost eli
beraţi de cătră ruşi, delà cari şi ro- 
mănil att primit Dobrogea ; că de 
oarece impôratul rusesc a voit să ia 
Romăniel acele ţinuturi, bulgari! se 
supun deocamdată, dar romăni! să 
nu se amăgească crezând că vor 
putea romaniza pe bulgari, car! aü 
să remăie in espectativă şi să vază 
ce aü de gănd să facă romăni!.

Instigatori! bulgari in Dobrogea 
sunt, se zice, sprijiniţi de cătră ruşi, 
şi in privinţa aceasta găsim căteva 
rânduri foarte interesante intr’o co
respondenţă a foaie! » le Messager 
de Vienne".

»Ştirile din Dobrogea, zice acea 
corespondenţă, nu sunt tocmai mul
ţumitoare. Populaţia in deobşte este 
romănilor simpatică şi devotată au
torităţilor civile şi militare române; 
insă intrigile şi nrzirile ruseşti prin
tre bulgari, ce tind a opune orişice 
greutăţi organelor ocupării române, 
din zi in zi se simt mal mult. Şi, in 
adevăr trebuie să se desvolte toate 
calităţile acelor organe spre a în
lătura nişte ciocniri, la cari imping 
pe locuitori agenţii provocâtori ruso- 
bulgarl.

Şi nu numai pe calea populară 
se pun piedici românilor, ci şi pe 
calea oficială. Aşa bnnioarâ se sem
nalează nişte neînţelegeri din ce in 
ce mal dese şi mal grave intre 
membrii ruşi şi români a! comisiei 
europene de delimitare in Dobrogea. 
Ba âncâ acel ziar vienez află cum 
că comisarii români, gâsindu-se in 
faţa unor condiţii neacceptabile puse 
de ruşi, aü părăsit Dobrogea ca să 
se întoarcă la Bucureşti.

De altminteri, intru cât priveşte 
interpretarea şi aplicarea clauzelor 
din tractatul de la Berlin relative 
la graniţa intre Dobrogea şi Bul
garia, comisarii englejt, francejl, şi 
austro-ungari împărtăşesc felul de 
vedere al colegilor lor romăni ; ruşii 
insă nu vor să mal lase nimic din 
pretenţiile lor ; iar comisarii italieni 
şi germani se ţin in rezervă.

Toate acestea se petrec in no
nele ţinuturi române, ce ni le-a 
hărăzit, in schimbul Basarabiei, con
gresul european, şi publicul roman 
nu ştie nimic pe cale oficială; sgo- 
moţe nebotărite circulă meieü şi 
trebue să căutăm in foile străine 
adevărul despre cele ce se petrec 
Îs noi. Ancă odată deci, cerem cu 
stăruinţă de la guvernul radical, 
căruia dl revine o mare parte de 
răspundere pentru cele ce se petrec 
in Dobrogea, a nu mal ţine in in-

tunerec nişte fapte, ca acele ce re
latarăm mal sus, pe cari orice ro
mân are drept să pretinzâ a le şti.

Studii exegetice asupra unei parabole, 
care lipseşte in Sf&nta-Scriptură.

Odată Afganistanul juca un rol cu 
desăvârşire prépondérant in primii 
Bucnreştl ale unei fol oare-carl, iar 
EmirnI Şir-Ali, relaţiile cu nenoro
citul om şi fiul neascultător, Iacub- 
Han, era oarecum centrul, impreju- 
rul căruia gravita centrul ănsuşl.

Deşi Incrul e cam incurcat, no!, 
simpli muritori, cari nu vedem le
găturile intime dintre cauză şi efect, 
vom spune numai, că afganii, acest 
popor primitiv, insă să vede că 
foarte simpatic, aveaü in Asia rolul 
de-a acoperi cu neagra lor mulţime 
tendenţele Rusiei, iar in Franţa 0 - 
rieutalâ r.copereaü cu vitezele lor 
regimente o poartă mare, pe care 
cineva se ’ncerca să intre.

E ciudat, cum o poartă mare poate 
deveni o cheie pentru deslegarea in
teresantelor cestiunl — din Asia cen
trală.

Dar Afganistanul s’a c'am înve
chit... precum e in genere greü de-a 
vorbi mult timp intr'aiurea, chiar 
când eşti advocat. O formă mal poe
tică se pase la dispoziţie pentru ur
mărirea aceleiaşi porţi .mari şi acea 
formă este — parabola.

Vestita parabolă a prorocultl Notă 
cătră David-impăratnl, povestirea lui 
Hristos despre fiul risipitor şi des
pre lucrătorii din via Domnului şi 
altele de asemenea natură n'&ü pu
tut a nu face victime din naturile 
simţitoare ale unei depărtate po
sterităţi.

E bine, ca auguriî să se ’nţe- 
leagă sub roşa, iar noi, ucenici umi
liţi, vom incerca numai să facem o 
exegeză plină de admiraţiune asu
pra unei adânci parabole, ce-o gă
sim in »Pressa*.

încă in numărul delà 26 noem- 
vrie »Pressa* prevestise, că ministe
rial d-lu! Cairoli va cădea , o pre
vestire atât de sigură, incât se 'n- 
tâmplase deja cu căte-va zile mal 
nainte.

Nimeni nn a contestat fostului ministru 
italian, nici buna-voiuţă, nici sinceritatea 
intenţinnilor sa le;—  zice »Pressa*— dar 
toţi ’1-att acuzat de o slăbiciune fără mar
gine faţă ca societăţile primejdioase ale 
eooialiftilor internaţionalişti.

Aü fost foarte instructive, snb mal multe 
punotnri de vedere, dinouţiunile, ce s'aü 
nrmat in Camera din Roma, on ocazinnea 
combaterii ministerului Cairoli.

AÜ vorbit contra ministerului şi d. De- 
pretie, şi d. Sslla, şi d. Crispi, şi d. Mio- 
ghetti, ca să nn mal amintim pe domnii

Pernzzi, Bonghi, Finzi, Mari, şi alţii. Toţi 
intrnniţl att dărămat eabinetnl din stănga.

Aşa e. 0e să mal facem atâta 
vorbă de d-nil Peruzzi, Bonghi, Finzi, 
Mari şi a lţ ii! Importantă e între
barea, ce-aO făcut regele Italiei in 
cazul acesta.

Chemat-aâ la minister pe d. Finzi?
Aş, de unde.
Dar poate d. Mari safi d-nit Bon

ghi şi Peruzzi vor fi fost chemaţi?
Nu, ferească Dumnezeă! Pe cine 

altul putea regele să cheme decât 
pe d. Depretis — numai pe d. De- 
pretis. Şi de ce ?

Iată de ce.
In nnmărnl de la 26 noembre trecut, 

„Pressa* cercetând posibilitatea chemăreî 
domnului Depretis, arăta calităţile emi
nente ale acesta! b&rbat de stat, luminat, 
progresist şi libcraLmoderal, membra al cen
trului eum am zice la  noi, plin de idei prac
tice si ie  vederi nemerite.

Mulţi pretind că d. Crispi represintă in 
Italia credinţele politice ale principelui 
B smark, şi dar Regele, bineengetănd, nn 
s’a adresat la dănsnl, voind să facă in ţara 
Italiei o politică pură italiană, iar niol de 
corn o politică agreată străinilor,

Vedeţi, c'am tot lucrul acesta 
s'ar putea intâmpla şi iu România 
Pentru a face o politică pură romă 
uească, iar nu una agreată străini 
lor, M. Sa Domnnl, bineengetănd 
nn se va adresa la cutare ori cu 
tare, ci neapărat la nn om 

luminat, 
progresist, 
liberal-moderat,
membru al centrului cum am zice 

la noi,
plin de idei practice, 
de vederi nimerite.

Partidei centrul, nuanţa partidului liberal, 
a dat dar şs in Italia ministerul De< 
pretie.

De vreme ce partidul Centru 
— această nuanţă a partidului li
beral — a dat ft in Italia ministe
rul Depretis, de ce nu l’ar da //in  
România?

Nn e nimic de criticat in această pri
vinţă, şi mersul institnţinniloi constitu
ţionale a pntnt da foarte bine reenltatnl 
acesta.

Dar, daca am zis oă regele nn a che
mat pe d. Crispi, fiind că a voit să ur
meze 0 politică numai naţionale, ne pntem 
întreba totd'odată: care a fost oanza de 
nn a chemat oare pe d. Selld, căci şi con- 
cursnl cestul din urmă a contribuit la 
căderea domnului Cairoli ?

Aşa e. Dacă regele, voind a urma 
o politică numai naţională, n'a che
mat pe d. Crispi, pe acest om vân
dut lui Bismarck — care să fi fost 
pricina că Maiestatea 8a a uitat pe 
d. Sella l Bine, ăsta n'a stat umăr 
Ia umăr pentrn a răsturna pe 
Cairoli ? Ba da 1 a stat umăr la 
umăr, dar edeţl

putere, in f«ţa snreccitaţinnel popornlnl 
şi a aprindere! spiritelor in Italia. D. 
Solia are idei cam învechite; azi trebuiesc 
vederi democratice şi pur liberale. Spiritul 
timpului din zilele noastre ne care mode- 
raţiune in libertate, dar nn comprimarea ţi 
reStrtngerea libertăţilor.

Aşa e. Sslla e, cum am zic» la 
noi, ca dumnealui arhon slugeriul 
Sanda Napoilâ, giubelia, şi 'n zilele 
de azi na mal merge. Alte mofturi 
a eşit la modă pe vremea noastră. 
Azi trebue să al vederi democra
tice,

pur liberale,
moderaţiune iu libertate, 
c’un cuvânt să f i i: 
un om din partidul centra, cum 

am zice la noi.
Şi dar in faţa acestor im praj arări d. 

Sella a treboit să lase locul d-lnl Depretis, 
oare reprezintă ideile liberale-moderate in 
Itailia. Şi eu modal acesta e'a dovedit 
prin urmare şi on această ocazinne, o i in 
tr’o ţară, in multe a tnănată nouă, nici ve
derile radicale nu mai pot fi priim ite nici e t- 
trema opposi\ie nu ma este agreată. Daci d. 
Cairoli ’şl ar fi schimbat sistem a; daca in 
loonl d-lor Confort: şi Zsnardelli, miniştri 
de justiţie şi interne, partizani al princi- 
pielor radicale, d. Cairoli e’ar fi adresat 
la bărbaţi politiei eu altă greutate ft nliă 
pricepere, poate oă regretabilul atentat din 
Neapole nn a'ar fi petrecut, şi fostul prim- 
miniitru nu ar f i  fo st eonstrms eă demisioneze.

Adecă bate şeaua, să priceapă— 
d. Brâtiann. Ia pildă d-le Brâtiene, 
dela nenorocita! Cairoli. Italia ne e 
in malte asemănată nouă. Italia a 
avat pe Dante, noi pe Prodânescn, 
ea o papalitate celebră, noi pe pă
rintele Gr. Mnsceleanu, ea pe Bec- 
caria noi pe Athanasiad. Ce mal 
vrei dar d-le Brâtiene? In ţâri, cari 
se aseamănă atât de mult, nn mal 
merge nici cu vederile radicale, nici 
ca reacţia ruginită. Nn mal sunt 
agreate. Daca d-ta ţi-al schimba sis
tema, daca in locul unor domni ca 
Conforti şi Zanardelli, te-af adresa 
la bărbaţi policicl, cn altă greutAte 
şi altă pricepere, la un om 

laminat, 
progresist, 
libaral-moderat,
membrul si centrulnl, cum am 

ice la noi,
atunci poate, poate că n'al fi con- 

strins sâţl daf demisia.
Mal înţelept se vede, decât d. C ai roii la 

Roma, d. Canovas del Castilio la M adrid , 
prevăzând o mică neînţelegere, vosşte sa 
preîntâmpine răni; şi, ca să nu sufere ce 
alţii att suferit in  Italia, se pregăteşte e 
eherne, se zioe, la minister bărbaţi de stat 
liberatt-modet a fi, ea d-nif B ugallal, don 
Francisco Silvela şi generalul Yovellar, in 
loonl domniloj Robledo , Colantei şi Ce- 
ballos. Cu modul neeeta spiritele s’ar im- 
păoa, şi d. Canovas del Castilo, eu spiri- 

j  I tal sătt practic, ar preint&mpin» edrnnoi- 
narea sa din minister.

Iată dar o altă pildă luminoasă;
Sella este şef al dreptei, şi, ea atare, re- Canovas del Castilio. Ce Robledo, 

gale nn a crezut oă’l poate chema aal la Colantes, Ceballos ?— Nu! Bugalal,



Sil velin, şi Yovellrr, adecă liberali 
moderaţi, membrii al centrului cum 
am zice la noi.

De aceea casă preintimpine sdrun 
cinarea sa din minister, d. Br&tiani 
trebue să fie mal înţelept de cât 
Cairoli dela Roma,şi să se pregătească 
aachemada minister bărbaţi de st« 
liberall-modernţt ca don Francesco 
Silvela.

G&cl :
Astfel liicrenză adevăraţii bărbaţi de stat 

acel, cari se ridică mal presus de politica 
mică, şi oari, privind in depărtare, numai 
la binele şi prosperitatea naţiune!, na se 
opresc la prejudecăţi zadarnice, nici la in 
vidii nedemne de un adeclrat om de stai.

Cănd este vorba să lucrăm numai pentru 
binele ţării, nu căutăm deeăt eombinafiunea 
cea mal »emerită şi cca mal conformă bo
nelor resoltatori, ce ne propnnem, lăsând 
criticilor nuci, şi nnor vederi strim te st în
guste, grija de a combate stăruinţele noa
stre, ce tind a consolida intărirea nonei 
noastre constituiri şi a viitorului ţărei.

Bărbaţi rn înţelegere dreaptă şi corectă, 
ca d. Canovas del Castillo, ca să scape 
ţara, preschimbă iotocmirile sale ministe-

Spania sunt pentru publicul nostru 
tot at&t de interesante ca şi nuan
ţele de partid din Afganistan, şi fi
ind noi oanit ni buni, nu voim a o- 
cupa până şi această branşă a isto
riei contimporane, care poate fi atât 
de folositoare pe viitor organului, 
aliat cu noi; destul numai, că nici 
aicea nu e vorba de centru.

Singura ţară, in care există două 
centre şi a căror maimuţare, cam 
incoloră, vor fi precum prevedem, şi 
superfetaţiunile din viitoarea adu 
nare turcească din Stambul, e Franţa 
cu deosebirea — mică neapărat -că 
centrul din Franţa e compus — nu 
diu persoane, care se împrumută la 
alegorii şi joacă in mal multe feţe 
ci din oameni, pe cari le poţi inte- 
meia şi a căror vorbă e vorbă.

Isbutita alegorie a Pressel e atăt 
de bună, incăt ne e teamă, că va 
şi rămâne un model de alegorie şi 
nimic mal mult. Ca toate capo-d’o- 
perile promite a nu se preface nici

, , „â dată in realitate ~  de aceea ne
m ie. Barbaţl cu d. Cairoli, scurft la vedere, . . .  . . . .
compromit liniştea statului, compromiţând , ?» m8Pirâ acela?f sent.menţ de SlgU- 
cu desăvârşire şi asistenţa cabinetului lori... t r&nţă personală, pe carel avem,

când privim din colţul nostru o jal
nică tragedie, jucată pe scenă.

Şi in priveliştea lumii aceştia oa
menii se poartă după temperamentul 
lor. Cel melancolic plânge, cel vesel 
ride— cel născut cu caracter sta
tornic şi predispoziţii skepticoase, 
flnerâ.

Toată parabola aceasta alegorică 
in care se vorbeşte mereâ de Cu- 
roli şi de Canovas del Castillo, de 
Sela, Robledo, Yovellar, şi de pa
triile mântuite saâ măntuibile prin 
centrele respective, cari nu există in 
realitate, pe cănd in adevăr e vor
ba de D. Brătianu, Boerescu etc., 
toată parabola zicem, ne-att mişcat 
atât de mult şi ne-aâ descoperit ca
lităţi, pană acum atât de ascnnse in 
fundul inirnel privighetorii respective 
dela „Pressa*, incăt daca ne-a mal 
rămas o mângâiere, şi am compri
mat inceputul unei lacrimi, precum 
Sella ar comprima libertatea, e că 
ne-am adus aminte; cumcâ asemenea 
tiradelor din tragedie, lucrurile par 
foarte jalnice, dar nu sunt adevărate. 
Nomenclatura chiar de dreaptă, 
stângă, centru are >n alte ţări cn to
tul alt înţeles. Centru in Germania 
de ex, însemnează tocmai partidul 
cel mal reacţionar; lăudabil prin 
tăria convingerilor lui — dar reac 
ţionar.

Iar cât despre Italia şi Spania—  
acolo nici nu există centre in sen
sul Presei. Nu e nici o deosebire 
bunăoară intre d-nil Cairoli şi De- 
pretis, decât că unul represintâ foa- 
sta stângă a unei provincii, iar al
tul foasta stângă a altei provincii, 
din cele acum întrunite in o singură 
Italie. Deosebirea dintre aceşti domni, 
precum trebue s’a fi ştiind Pressa, 
e cestiuuea drumurilor de fier—din 
Italia se inţelege. Iar nuanţele din

PARTEA L I T E R A R A
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Documente istorice adunate de E . Hurmuzaehi.

Tom. VI. 1700—1749 şi Tom. VII. 1750 — 1818. 
(urmare)

Pe la inceputnl veacului, Bourbo- 
nil sunt in lnptă cu Habsburgil pu
terile apusene se grupează şi aceste 
grupări se fac mal ales ţiuăndu se 
seamă de starea lucrurilor din 0- 
rient.

Tocmai diu cauză că până apro- 
piea de a se desface, împărăţia o- 
tomanâ era terenul pe care se atin
geau interesele tuturor popoarelor 
din Europa.

Intre puterile maritime. Englilera 
şi Olanda aveaţi interese identice şi 
bine lămurite In Orient. Aproape 
totd’auna aceste două puteri sunt 
numite impreunâ; chiar in-A fiind 
despărţite, ele urmăresc acelaş scop, 
păstra r- a, pe cât se poate fără de 
sacrificii mari, a stării de lucruri 
aflate in Orient. Ambasadorii Engli- 
turil, îndeobşte in unire cu acel al 
Olandei, atât la Constantinopol, cât

RETRAGEREA RUSIEI.

Citim in Neue-Freie-Presse urmă
toarele :

In şedinţa Senatului al Franciel 
din 14 decemvrie a. c., d. Vadding- 
ion ministrul afacerilor străine, in 
urma interpelării senatorului Gon- 
taut Birou, a dat esplicaţil asupra 
politicei de afară a Franciel de la 
tratatul de Berlin, prin care se i- 
lustreazâ noua poziţiune a lucrurilor 
diu orient, şi mal cn seamă atitu
dinea Rusiei. Gontaut- Birou a es- 
priraat a sa îngrijire, că iniţiativa 
Franciel, ce a luat-o politica fran
ceză in favorul delimitărilor grani
ţelor greceşti, ar putea să o scoaţâ 
din atitudinea sa cea reservată, şi 
să o împingă la o acţiune isolatâ. 
Ca consecinţă a celor zise, interpe- 
lanţul a cerut comunicarea depeşel- 
circulare franceze despre cestiunea 
Greciei şi in deobşte a tuturor co
respondenţelor, privitoare la această 
comunicare ca neoportunâ pentru 
moment, a promis insă că o va face 
mal târzia, şi a desfăşurat atitu
dinea Franciel in cestiunea Greciei

interpelant. El a declarat, că Franţa, 
când a emis acea notă, era sigură 
de sprijinul puterilor semnatare ale 
tratatului de Berlin, şi că nu se va 
face nimica, ce ar putea cauză o 
acţiune isolatâ a Franciel.

„Noi n'am contractat nici o în
datorire şi nici nu vom contracta, 
şi după cum vă-am spus, ne-am 
întors de la congresul din Berlin 
avănd mâna liberă, o avem in pre
zent, şi ne vom păstra-o şi iu vii
tor.* Ast-ftl de cuvinte rostite de 
un ministru francez, ne lasă intru 
adevăr a crede că sunt adevărate, 
şi d. Vaddington, cât se ştie, nu 
este omul care ar putea rosti aceste 
cuvinte, dacă s'ar simţi angajat in- 
tr’o parte.

Nu in cuvintele aceste ale minis
trului francez trebue de căutat greu
tatea esplicaţiilor, ci (mal cu seamă 
in energia cu care s’a pronunţat ca 
in interesul păcii generale toate dis- 
poziţiunile ale tratatului de Berlin 
să fie aduse la valoarea lor adevă
rată şi îndeplinite. „In deosebite 
părţi* zicea el „se vedeaâ tendinţe 
a face mal mult saâ mal puţin alt 
ceva , decât ce vroia tratatul de 
Berlin şi toţi bărbaţi de stat— atât 
acel cărora le aducea avantaje tra- 
totul de Berlin, precum şi aceia că 
rora le aducea pagbue— toţi ah re
cunoscut in fine că este numai un 
mijloc a scăpa pacea Europei, şi a- 
nume prin îndeplinirea tratatului de 
Berlin de către toţi. Noi am repre
zentat ântăiaşl dată această poli
tică, şi toată lumea s’a alăturat pe 
lângăopiniunilenoastre*. Cine inţele
ge a citi şi printre rânduri, va vedea 
foarte uşor, la ce veleităţi ţintea mini
sterul francez, şi aici ni se pare că 
este toată greutatea a explicaţiilor 
sale, că prin aceasta a nimicit şi 
umbra speranţelor ruseşti, anume de 
a putea găsi iu Franţa un complice 
tacit la caz de neexecutnre şi oco
lire a tratatului de Berlin. Nu mal 
este nici o îndoială, că această a- 
titudine a politicei franceze a con
tribuit ca cabinetul de St. Peters- 
burg, care avea tendinţa a ignora

stă neîncredere cu toate promisiu
nile ruseşti, şi ou ®At înaintează ar
miile engleze victorios pe teritoriul 
Afganistanului, cu atâta creşte a- 
ceastă neîncredere.

De aici se poate vedea, de ce 
noutatea, anunţată astăzi de „Stan
dard* despre revocarea oficială şi 
formală a misiune! ruseşti din Ca- 
bul, a produs in Eoglitera numai o 
foarte neînsemnată impresie. Căci 
intru adevăr, ce însemnează aceasta 
ăntăia-şl dată fraudulos promisă, şi 
iu urmă sub presiunea notei engle
zeşti admisa rechemare intr’un mo
ment, cănd înaintatele trupe anglo- 
indice sunt la o îndepărtare de nu
mai vr’o căte-va kilotn. *’e Cabul şi 
de unde misia rusească, a cărei pre
zenţă a cauzat acest rësboiü, e ne
voită a se retrage, dacă nu vroeşte 
a participa la primejdiă, la care va 
fi expusă ocupaţiunea Cabululul prin 
englezi)

generaţiunea prezentă este <M 
proclamat: ea 'i-a dat fiinţ»!

Şi acel cari, din toată geU 
nea presentâ, aâ drept să 
meritorii şi mal mândri de 
România recunoscută indepi] 
si intrată intre familiele 
europene, este armata romăi 
Măria Ta Regală, Augustul 
Bravul el Căpitan.

--------------- — —  « I

abDttoltti UJ 01 Ui ci OÇ91UUO «  •
I sale, permite, Măria T . 

ui să proclame iucă o di J

dispoziţiunile tratatului dela Ber
lin, să se retragă pe toată linia. 
Asigurările, de a îndeplini strict tra
tatul de Berlin şi a evacua la ter- 
minul fixat teritoriul turcesc ocupat, 
s’a ti repetat in zilele din urmă din 
partea Rusiei pretutindenea cu toată 
certitudinea, dar Rusia neapărat 
prin conduita el proprie, a ajuns 
aşa departe, iucât nici prietenii el 
ce! mal buni nu o mal cred , chiar 
niel atuncea, când ar face o de tot 

intr’un mod de tot linguşitor pentru ! cinstit. In Englitera durează acea-

ADRE8A SENATULUI

Să ai bătu, 9 Decemvrie curent, la orele 
12 din zi, A. S. R. Domnul, in presenţa 
d-lor miniştri, incongiurat de casa Sa ci- 
vilă şi militară, la palatul din capitală 
a primit in sala Tronnluî, ca solemnitatea 
obicinuită, biaronl şi comisinnea Sena 
tulnî, însărcinată a prezenta Măriei Sale 
Regale adresa de răspuns la mesagial- 
Tronalnl.

D. Dimitrie Ghika, vioe-preşediute al 
Senatului, a cotit următoarea adresă:

Prea înălţate Doamne,
Senatul a văzut cu fericire resta

bilirea pâcel generale, care pune şi 
pe România in poziţiune de a se bu
cura de bine-fâcâtoarele el fructe.

Mulţâmitâ eroismului armatei noa
stre, pe câmpul de bâtae, mulţumită 
Bravului şi Junelui el Căpitan, care 
prin devotamentul, abuegarea şi va
loarea Sa militară, ca şi prin înţe
lepciunea Sa, şi prin identificarea 
Sa, cu interesele şi aspiraţiunile na
ţiune!, a ştiut să facă a se acoperi 
de glorie soldatul român şi să îm
prospăteze vechia sa reputaţiune şi 
virtuţile sale străbune, România a 
putut eşi cu onoare din crudele in- 
ereărl ale resbelulul trecut, şi a do

bândi binele cel mal suprem, rea- 
izarea aspiraţiunilor sale seculare, 

justificate şi legitimate prin dreptu
rile sale străbune şi mărirea sa tre
cută, prin valoarea şi vitalitatea sa 
prezentă, a dobândi, adică Indepen
denţa sa politică şi esislenţa sa naţio 
nală bine definită.

Acest bine suprem nu se poate 
in adevăr, atribui unul singur indi
vid, saâ câtor-va indivizi, ori chiar 
unei singure generaţiuul; el este da 
torit mal multor generaţiunl, el este 
şi fructul opere! timpului, combinată 
cu cerinţele circumstanţelor. Dară

şi la Viena şi St. Petersburg stâ
rnesc, pentru mâuţiuerea păcii, iară 
cănd isbucneşte vreun râsboiâ, ăş( 
daâ silinţa să se facă mijlocitori 
intre puterile râsboite, pentru ca 
astfel să poată inriuri asupra nego- 
ţierilor de pace. îndeosebi la Cons
tanţi uopol ambasadorul Engliterel e 
omul, la care miniştrii Porţii caută 
şi găsesc sfaturi binevoitoare. In 
conflictele din Europa centrală, En
glitera mat totd’auua dă, cel puţin 
ndirect, ajutor Austriei, nu numai 

pentru că interesele el sunt iden
tice cu ale acestei puteri, ci şi pen- 
trucă voeşte ca Austria să fie mal 
mult preocupată de lucrurile de la 
apus.

Intre cele 800 documente sunt vr’o 
40. care ne lămuresc asupra acestei 
politice conservatoare şi reservate 
a Eogliteroi şi Olandei.

Cu totul deosebită de aceasta e 
politica Franţei, asupra căreia găsim 
lămuriri in vr’o sută de documente.

Fiind in luptă cu Habsburgil, ca
binetul din Franţa ăşl dă mereâ si
linţă să provoace un răsboiâ intre 
Austria şi Turcia. Cu deosebire pe 
la începutul veacului ambasadorul

francez e cel mal neobosit om in 
Constantinopol. Raporturile ambasa
dorilor Ferriol, Dessaleurs, Bonuac 
şi Villeneuve sunt pline de combi- 
naţiunl îndrăzneţe asupra modulul 
iu care s’ar putea face, ca turcit să 
ţie legată o parte diu oştirile Aus
triei, pentru ca Franţa cn atât mal 
lesne să poată învinge pe cealaltă 
parte. Astfel in cea d’ântâiâ jumă
tate a veacului Franţa stăruie me
reâ contra resboaielor cu ruşii şi 
pentru acele cu Austria; iară când 
isbucneşte răsboiul intre Turcia de 
o parte şi Austria aliată cu Rusia 
de altă parte, Cardinalul Fleury is- 
buteşte a face ca puterile râsboite 
să primească mediaţiunea Franţei. 
Corespondenţa privitoare la această 
mediaţiune, precum şi îndeobşte do
cumentele privitoare la acest răsbol 
sunt cea mal interesantă parte a' 
intregeî colecţiunl.

In a doua jumătate a veacului 
Franţia e mal reservată in politica 
orientală şi numai in puţine docu
mente ni se înfăţişează ca una din 
puterile ce totdeauna simt gata să 
dea Austriei dovezi despre cele mai 
bune disposiţiuul. Ast-fel iu cursul

negoiţerilor pentru cedarea Bucovi
nei, ambasadorul Franţei, cavalerul 
de St. Prist, câştigă titluri la recu
noştinţa curţii din Viena.

Dar cea mat interesantă şi mal 
bine lămurită parte a acţiunii fran
ceze in orient este atitudinea cabi
netului francez faţă cu rebel i din 
Ungaria şi Ardeal.

Rolul poporului maghiar in vea
cul XVIII e cel puţin tot atăt de 
ridicul ca acel al polonejilor. După 
ce Tăkăly perduse nădejdea de a 
putea isgoni pe Habsburgi din Un
garia, Francisc Răkoczy i-a luat 
moştenirea şi a umplut ţerile dela 
răsărit cu refugiaţi şi resvrâtitorl 
de meserie. De la inceputul veacu
lui până pe timpul impârâtesel Msi
ria Tereza aderenţii lui Tăkăly, al 
Rlul ăkoczy şi, in cele diu urmă, 
al lui Bercsănyi, mereu se necăjesc 
fără să poată isbuti. Nu trece an . 
in care agenţii pretendenţilor ma
ghiari să nu stârnească pe lângă 
miniştri! otomani pentru a se de
clara râsboiu Austriei şi nu trece 
râsboiu la care dânşii să nu ia parte.

Pentru Franţa aceşti oameni ne
dumeriţi erau un element, de care

In această nltimâ sesiune ¡31 
lătur 
natului
cest adevăr, şi să felii itez 
mulţumească armatei ro nâne 
citftn 1 şi mulţumind Şefului 
prem.

Precum Voi v’aţl făcut dat 
câmpul de bâtae, fii sigur, Mâr M 
că vom şti şi noi a face pe 1  
strâ, pe timpul de pace, şi a 
punde astfel la aşteptările ş i l  
rinţa Măriei Tale.

Senatul a văzut cn o viue 
ţumire că populaţiunile Dobroj 
ştiut să aprecieze prezenţa r 
lor in acea provincie, şi să v] 
drapelul României nu este u; 
pel de cucerire, ci un precuri 
civilizaţiunel, o garanţie de oi 
şi de prosperitate.

Generaţiunea prezentă a fâcj 
adevăr, multe şi frumoase 1 
mari, insă opera sa este depar 
de a fi terminată. Va şti spe 
se arăta demnă de trecutul 
a dobândi încă titluri la recunl 
ţa generaţiunilor viitoare şi 1 
dele istoriei:

Independenţa noastră, fiinţai 
strâ ca Stat absolut Suveran, a 
proclamată, a fost recunoscută! 
martile puteri europene. Trebui 
cum consilidatâ: trebue a o pum 
condiţiuni de tărie, cu care să o 
rim de orl-ce pericol*1: trebui 
mal ştim a trage şi toate folojji 
ce ne poate procura noua na 
situaţiune.

Vom convinge, sperăm, Mă 
prin actele noastre, atăt pe 
puteri limitrofe, cât şi pe toat] 
rile puteri europene, că Romă 
dependentă este o garanţie dl 
dine şi de stabilitate in Oriq 
â ea este şi va fi demnă, aut 
irivirile, de solicitudinea şi 

teresul ce Europa ’l a arătat.
Acesta va fi, credem, cel mal 

cuent mizloc de a exprima rec 
ştinţa noastră marelor puteri ei 
pene pentru buna lor voinţă şi 
tru sprijinul ce ne aâ dat.

Pentru statornicirea oficială 
laţiunilor diplomatice dintre pu] 
europene şi România, şi pentru 
executare a tratatului din Berii 
ceea ce ne priveşte, Senatul a 
şi va face tot ce este de compe 
sa. El este cu atăt mal doritol 
a’şl îndeplini misiunea şi de a lăsa 
Camerilor de revizuire, cu căt sl 
că astfel se va ielâtura eroare 
fundă că există saâ că a exil 
vre odată in România intolenj 
religioasă.

Naţiunea română n'a fost sfâşţ 
de lupte religioaso in nici o epol

se putea folosi spre a face di 
siuni supărătoare Austriei. Răkl 
era mereu încurajat şi ambasa 
din C nstantinopol işl dau sili 
să 1 ţie mereu in intimitatea log 

Poarta otomană de acemenes 
curaj» pe Răkoczy şi se foloseai 
dânsul in resboaele el contra \  
triel.

Insfirşit Spania, pe timpul 
boiului ereditar, le făgădui ajuţi 
foarte insemnate atât in bani, 
şi in arme şi oameni.

Nimeni insă, nici cabinetul ffl 
cez. nici Poarta otomană, nici 4  
dinalul Alheroni nu credeau iu l  
butirea insurecţiei maghiare, şi 9 
koczy nu era decât un om de efl 
foloseau şi unii şi alţii.

Numărul documentelor privitol 
la insurecţiunea maghiară e de 9  
o 100 intre care şi corespondez 
principelui Francisc Răkoczy. 1 
singur document insă ne lAmureşi 
in puţine cuvinte asupra valorii işti 
rice a intregeî mişcări şi acesta 
memoriul de la 10 august 17J 
(LII) al ambasadorului Ferriol. I 

„A l’égard des affaires de Ho# 
grie, — zice Perriol, — qne j"!



T I M P U L

jit-I sa le ; pământul româesc « 
t din contra adăpostul tntnr re
nilor persecutate in alte state, 

i e  ţârei noastre n’afi admis nici 
|k  neegalitataa politică intre ro
iţi pentru eausâ de religinne. Dis
p u n ea  art. 7 din Constituţiune

Kbst decât o măsură de ordine so- 
I  şi economică; după cum re- 

jţiunea musulmanilor, prin ve
ţi capitalaţiun! cu Poarta, de a 
[Labili şi de a avea temple pe pâ- 
bul românesc, nu era decât o mă- 

i  de ordine politică.
J jstâzl insă România, aflându-se 

o poziţiune politică bine defi- 
, credem că şi ultima restrio- 

|e de asemenea natură, ce mal 
lâ  in Constituţiune, poate să dis-

r
1| Tutem incâ asigura pe guvernul 

|ie ! Tale Regale, că vom pune 
jâ  activitatea, inteliginţa şi buna- 

ţ& spre a esamina, cât mal cu- 
M, şi cu maturitate, toate pro- 
ele de legi şi măsurile ce guver- 
va crede că sunt mal urgente 
ai neapărate, pentru ca astfel 

16 pute n conforma cu votul Bu
jor al Senatului, relativ la timpul 
vocârel Camerilor de revizuire, 

^ t e l  din urmă al sâfi cuvânt ce Se
ini adresează Măriei Tale Regale 
ultima sa sesiune, nu poate fi decât 
|ă esprima incâ odată devotamen- 
j şi iubirea sa, şi a Vă încredinţa 
românii, pe timpul lucrărilor lor 

j.fii-e, lucrări cari aduc ordinea, 
jsperitatea, avuţia, cari intâresc 
rtatea şi cari le asigură oele mal 

fine relaţiunl cu alte naţiuni, cari 
‘•isolideazâ, in alte cuvinte inde- 
fild1 nţa lor politică, vor şti a se 
fita tot atât de demni, tot atât de 

înroşi, după cum s’afi arătat pe 
pul de resbel, pe timpi de grele 

fi rifi ii.
i’fe urâm, Măria Ta, ca împreună 
¿Măria Sa Doamna, Augusta noa- 

Suverană, să trăiţi ani mulţi 
fericiţi !

I. S. R. Domnul a respuns :

\nalt Prea Sănie Părinte, 
Domnilor vice-preşedinţt,
Domnilor senatori,
lu o deosibită plăcere am ascul- 

cuvintele măgulitoare ce Senatul 
lesează arm atei; ca Şef al el şi 
Domn al ţârei, Vă mulţumesc din 

let pentru sentimentele ce Ne es 
maţi.
Ultimul resbel a fost ocaziunea 
ptru ţară de a da Europei con
ferea, pe care Eu de la inceput 
1 avut’o despre valoarea el, Am 
t indouit fericit de a Mă afla in 

»astă ocaziune in capul bravei noa- 
e armate.
Mult timp s’a crezut in afară, din 
iza necunoştinţe! cestiunilor noa- 
e interioare, că am fi animaţi de 

i ţ spirit de intoleranţă religioasă. 
yk nstat cn mulţumire că ţara, prin 

srezentanţil el, Be arată hotărâtă 
4  face să dispară aceastăeroare şi

A longtemps soutenues soit par le 
nbre d’officiers, que j ’y ay fait 

|4 sser, soit par les avances que j ’ay 
tes au prince Fàkoszy dans ses 
soins ou — par le crédit que j ’ay 
r né a ses envoyés h. la Porte, et 
nt on a veu la décadence dès que 
y esté rapellé de l'Ambassade, on 
ut dire, que c’étoit une diversion 
•s utille â la France qui occupait 
, m. hommes des meilleurs troupes 
l’Empereur et qui lai contait huit 

lix millions par an, n’étant pas 
‘me en seureté hors des Portes 

la Capitale, et une partie de ses 
vs héréditaires payant la eontri- 
bion,— au lieu que cette guerre 
ie il n'aura plus rien à craindre 
q’il tirera de la Hongrie et de 
Transilvanie autant d’hommes et 

irgent qu'il en fallait pour y faire 
guerre.

J’sy  veu la naissance de ses af- 
res qui ont comméncé en 1676. 
îst moy qui en ay rendu compte 
iqu’à la Paix de Nimègne, et je 
is produire des lettres intercep- 
s du Prince Montecuculy, presi 

lent en conseil de gnerre, au gé
rai Leslé qui commandait l’armée 
l’Empereur en Hongrie, par les

regret că împrejurările par a 'I im
pune hotărârea sa. Acum naţiunea 
română va fi admisă de toţi la lo 
cul ce merită in opiniunea lumel, 
căci a probat prin vitejia sa că poate 
sta alături cu naţiunile cele mal 
valoroase, şi prin principiele sale că 
impărtăşeşte credinţele şi aspiraţiu- 
nele lumel civilizate.

în a lt Preu Sănie Părinte 

D om nilor vice-preşedinţt, 
D om nilor Sanatorii

Dacă d-voastrâ v’aţl adus aminte 
şi cn această ocasiune de armată şi 
de Căpitanul Sâfi, împlinesc din 
parte’Ml nă plăcută datorie reamin
tind că foloasele de cari vorbiţi nu 
s’afi putut dobândi decât cu puter
nicul d-voastrâ concurs şi cn devo
tamentul d-voastră patriotic.

Pot adâoga că cu această mare 
ocaziune s’a putut constata că, dacă 
Senatul este menit, prin condiţiunile 
constituirel sale, a manţine naţiunea 
pe calea prudenţol şi a inţelepciu- 
nel, aceasta insă nu l’a oprit ca iu 
momentele de grele incercârl să se 
arate plin de cnragifi şi de decisiune.

Sunt încredinţat că ne vom în
tâlni tot-d’auna in acelaşi simţimânt 
de devotament către patrie spre a 
săvârşi împreună marea operă de 
desvoltare şi de întărire la care 
suntem chiâmaţi a conlucra.

Primiţi înalt Prea Sânte Părinte 
şi d-lor senatori din partea Doam
nei şi a Noastră expresiunea înaltei 
Noastre gratitudini pentru urările 
ce Ne faceţi.

0 SM INTEALA UNGUREASCA

(Fipe.)
Mulţi dintre cetitorii acestei dări 

de seamă asupra viforului stirnit de 
cărticica „dascălului* din Lipova se 
vor fi întrebând ; dar’ unde e morala 
povestii î —  şi ce ne privesc pre noi 
lucrările care se petrec in Timişoara?

La aceste întrebări vom respunde: 
morala povestii e tocmai, că trebue 
să ne intereseze lucrurile, care se 
petrec la graniţele despre apus ale 
României.

E vorba de o mare Românie, ce 
se intinde până la Tisa.

Dacă un român le-ar vorbi ro
mânilor despre o asemenea Româ
nie, fără indoială el ar fi luat drept 
un nebun: eară dacă vre-un alt ro
mân ar voi să propage intre ro
mâni idea unei asemenea Românii 
şi tendenţa de a realiza această idee, 
fără indoială atât in Ardeal, cftt şi 
in România, el ar fi combătut cu 
toată asprimea şi dacă nu s’ar ştim- 
păra, ar trebui să aleagă intre Vă
căreşti ori Mârcuţa. Căci noi ro
mânii nu putem permite ca să se

quelles il luy disait que s’il ne po
uvait pas arrêter les courses des 
Hongrois et terminer cette gnerre, 
il mettait l'Empereur dans la n é
cessité de faire la paix avec la 
France. Comparons présentement 
les temps: le Prince Tekely n’avait 
alors que dix à douze mille hom
mes et n'occupait que la plus pe
tite partie de la haute Hongrie, et 
le Prince Râkôczy l'a occupée pres- 
que’entière des deux costés du Da
nube, et l’on a veu jusques 80,000 
hommes sous ses Etendars, ne 
manquant d’ailleurs ni de courage 
ni des autres qualités nécessaires 
pour un général et pour un chef 
de party, de sorte qne s'il a eu le 
molheur de succomber, on ne peut 
en attribuer la faute qu’a ceux qui 
ont préféré leur intérêt particulier 
an bien pnblic.

De quelle utilité cette diversion 
ne serait elle pas dans la conjunc- 
ture présente. Ce que les Hongrois 
faisaient de mauvais, estait contre 
eux, et tout ce qu’ils faisaient de 
bon, tournait a notre profit ; il fal
lait les flatter et les laisser com
battre selon l’ancien usage de leurs 
pères, ne se point obstiner â les

propage in societatea noastră nişte 
idei, care tocmai fiind-că an farme
cul lor firesc, foarte lesne ar putea 
să ne impingă spre nişte sgudniri 
zadarnice, ba chiar folositoate vrăj
maşilor noştri fireşti.

Ce să facem inse, când vedem, că 
vecinii noştri maghiari propagă ace
ste idei cu un zel aproape nebu
nesc ?!

„Dascălul* din Lipova scrie o .I s 
torie a Românilor* pe 42 pagine 
mici. Trebue să mărturisim, că e 
scrisă cu oare care prisos de zel na
ţional şi că nici noi nu o putem a- 
proba. Dar’ in sfirşit, aşa cum e scri
să, această cărticică, intr'un stat de 
16 milioane suflete, e un flecuşor 
atât de mic, incât ea nu poate avea 
decât importanţa ce i se dă.

In întreaga carte nu este un sin
gur cuvănt, prin care s’ar face alu
zie la o Românie mare, ce se întin
de până la Tiza: politicii maghiari 
inse, speriaţi de această idee, o cau
tă, ca pe un lucru firesc, chiar şi 
acolo, unde nu o pot găsi. Şi fără 
indoială, decănd o caută, ea există, 
căci toată lumea vorbeşte despre ea.

îndată apoi ce văd cum maghiarii 
se sparie de această idee, românii 
incep a crede iu puterea el, şi cu 
cât spaima patrioţilor maghiari e 
mal mare, cu atât mal mult ideea 
ii stăpâneşte pre români.

Este un adevăr nestremutat, că 
in ţările de sub coroana sfântului 
Stefan sunt români. Din acest ade
văr românii ănşi-şi nu trag nici o 
consequenţâ, ci se mărginesc a zice : 
Noi suntem români, cetăţeni al sta
tului ungar şi supuşi credincioşi al 
M. S. împăratului Francise Iosif I, 
care e totodată şi rege al Ungariei.

îndată inse ce maghiarii neagă a- 
ccst adevăr, susţiind că in ţările de 
sub coroana sfântului Ştefan nu pot 
fi români, fiind-câ dacă ar 6 ro
mâni, o parte din aceste ţări ar fi 
Românie, îndată ce rezonează ast
fel, ei propagă idea legitim ităţii unul 
stat român ce cuprinde in sine pe 
toţi românii. Căci foarte lesne ro
mânul din Ardeal se deprinde cu 
rezonamentul unguresc şi îşi zice : j 
maghiarul susţine, că dacă ar fi ro- j 
mâni in Ardeal, Ardealul ar fi o ţară 
românească ; sunt inse români in 
Ardeal, căci noi ţinem grăpiş la ro- 
mânitatea noastră : prin urmare Ar
dealul in adevăr e ţară românească 
şi e o mare nedreptate negarea ăs
tui adevăr.

Astfel, prin spaimA lor nesocotită, 
politicii maghiari fac, ca românii 
din ce in ce tot mal mult să crea- 
ză in putinţa realizării unei idei

réduire à une discipline dont ils 
n’étaient pas capables, et ne con
sidérer que l’embarras où c tte guerre I 
jettait l’Empereur et le profit qne 
la France pouvait en retirer ; en 
user autrement c’estait ne pas con
naîtra le genie de la Nation, les 
intérêts du Prince Rakoszy et ceux 
de 8. M.

J’ai veu avec douleur tomber le 
party qn'on croyait formé et sou
tenu avec tant de peines et de dé
penses dans le temps qu’on devait 
en espérer un plus grand avantage.*

Tot atât de trist, dar mal plin 
de demnitate e rolul Suediei in cea 
d'ântăl jumătate a veacului. Sunt 
iu colecţia publicată vre-o 50 do
cumente, care aruncă lumină asu
pra încercărilor, ce bărbaţii de stat 
al Suediei făcuseră pentru incheerea 
unei alianţe intre Suedia şi Turcia 
contra Rusiei. Partea cea mare a 
acestor documente e insă privitoare 
la petrecerea regelui Carol XII in 
Bender şi la întoarcerea lui in Su
edia. (Va urma).

(„Con t o t  b. Lit.*) \  I. Slavici.

până acum streine, iară prin fal
sul lor rezonament respăndesc prin
tre români credinţa despre legiti
mitatea acestei idei.

Noi, ăştia, care stăm in Bucure
şti şi vedem lucrurile cu ochiul mu
ritorului nepreocupat, nici nu ne pu
tem face închipuire despre ferberea, 
pe care o produc măsurile luate con
tra unor asemenea primejdii închi
puite şi despre adeveratele primejdii 
pe care le pregătesc aceste măsuri.

Trebue să ştim, că „Istoria Ro
mânilor* scrisă de „dascălul* din 
Lipova nu e singura carte prohibită. 
S’aQ prohibit de c&trâ ministrul Un
gariei vre-o 50 cărţi tot pentru-că 
eraft „bănuite* de precepte primej
dioase şi îndreptate contra „între
gită ţii statului maghiar.* Ideile deci, 
pentru-care aceste cărţi au fo9t pro
hibite, se discută mereü, şi se dis
cută ca zel şi cu durere naţională. 
Oamenii, ai căror cărţi au fost pro
hibite, trec in ochii mulţimel de ni
şte apostoli ai românismului, şi ideile, 
de care aü fost bănuiţi, incetul cu 
încetul ajung a fi un fel de evan
gelio naţională, la care numai „re
negaţii* nu ţin. Noi, aici in Româ
nia, nici nu ştim ce va să zică 9re- 
negatm\ in Ardeal inse val şi amar 
de omul, asupra căruia areopagul 
s’a rostit, căci nu e român bun, 
care să mal cuteze a sta de vorbă 
cu dânsul, a i stringe mâna ori a’l 
primi in casă. „Renegat,* in limba 
ardelenească, va să zică dintre toţi 
oamenii cel mal nemernic, cel mal 
părăsit de toţi Dumnezeii.

Şi acela e ‘ renegat*, care nu se 
indignează , când ministrul din Pe
sta merge până a prohibi o carte 
românească.

Dar politicii maghiari nu se o- 
prese aici. Pentru aceleaşi idei şi 
aceleaşi tendeuţe presupuse, el per 
8ecută şi pe oameni, fie funcţionari, 
fie particulari. Hotârirea comitetului 
administrativ din Timişoara e o rară 
dovadă despre zelul bolnăvicios, cu 
care ee urmează aceste persecuţiunl, 
căci ea ne arată un c a z , in care 
politicul maghiar se înfundă, găsind 
un om, pe care nuâl poate pedesi. 
Trebue să ne inchipuim desnâdâj- 
dnirea. care trebuie să ăl coprinzâ 
pe maghiari, văzând cum, chiar in 
ţara lor, so află un „dascăl* româ
nesc, pe care Corniţele Suprem d u -1  

poate depărta din post.
Se înţelege, ca un depot, el fac fără 

multă vorbă, şi aşa ideea unei Ro
mânii ce Be intinde până la Tisza 
are martiri şi chiar mulţi martiri.

Dar nici atât nu e destul.
De când Ferdinad de Habsburg 

s’a ales rege al Ungariei, maghia
rii mereú se luptă pentru isgonirea 
Habsburgilor şi pentru independenţa 
Ungariei. Astfel ura contra „nem
ţilor* este un sentim ent tradiţional 
la maghiari, care sebiment nu s’a 
potolit chiar nici după ce, in urmă 
întâmplărilor petrecute la anul 1866, 
in sfirşit, maghiarii şi-afi văzut rea
lizată o parte din visul lor secular, 
împăratul Austriei in Ungaria e 
numai rege. Val şi amar de ro* 
mânui, care ar îndrăzni să z ică , 
că el are impărat şi că ţine la a- 
cest impărat. Din întâmplare insă 
românii din ţările de sub coroana 
Habsburgilor ţiu la dinastia Hab
sburgilor şi, din nenorocire, in lim
ba românească nu există cuvânt pen
tru „rege*: nepntănd deci să zică, 
„să trăiască tra iu l Franţisc "Iosif! 
el sunt siliţi a vorbi mereü de un 
impărat. Aceasta ăl aduce pe ma
ghiari la desnădâjduire : căci împă
răţia e negaţiunea neatârnării sta
tului maghiar, e absolutismul.

Astfel ajungem a ne afla faţă

cu ne mal pomenitul fenomen al 
persecuţiunel pentru alipirea câtrâ  
Dinastie, A ce la , care in Ungaria 
îndrăzneşte a susţine Dinastia im- 
pârâteaS'-ă, e persecutat ca un om1 
care îndeamnă pe alţii la nesupu
nere câtră statnl maghiar.

Tocmai insă prin această persecu- 
ţiune, politicii maghiari ăl imping 
pe români spre porţile Curţii din 
Viena, tocmai prin ele e l propagă 
ideea unităţii imperiului habsburgic 
şi dorul de absolutism. Cu cât mal 
mult se vor mânia politicii ma
ghiari, cu a tâ t mal ades românii 
ăşl vor zice : Râfi ne merge, dar nu 
are să ne meargă răă decât câtă  
vreme nu ştie împăratul ori nu poate 
să facă precum ar dori.

Şi dacă politicii maghiari vor urma 
ca până acum, nu va fi departe 
vremea, in care românii vor aştepta  
realizarea tuturor ideilor dela Viena.

Aceasta e atmosfera, in care se 
produc viitoarele generaţiunl române 
in ţările de peste Carpaţr, şi acea
sta trebue să o ştie românii din 
România. Dincolo, peste munţi, se 
fierbe ceva, şi chiar dacă nu ar fi 
români a c e ia , intre cari se fierbe, 
sunt vecini, şi ferberea nu ne poate 
fi indiferentă, căci la urma urme
lor ; peste DuDăre s’a fi bătut alţii 
şi to t România a rămas păgubaşă.

Chiar dacă focul, pe care ma
ghiarii il stârnesc in ţara lor, nu 
ar putea să arunce (ă te  o sc&ntee 
peste graniţe, oamenii politici din 
România trebue să ţie seamă de 
cele ce se petrec peste munţii m ari: 
să ne gândim insă, că aproape in 
fie-care zi se strecură peste aceşti 
munţi câte un suflet pribeag plin 
de iluziunl, de zel şi de dorinţe şi 
că aceste suflete pribegite foarte 
lesne ar putea să aducă in ţara noa
stră ideile, pe care nu le avuseră 
in ţara lor şi pentru care cu toate  
aceste fuseseră persecutaţi.

Mulţi vor zicp, că nu e oportun 
a vorbi despre asemenea lucruri.

Totd’auna e oportun a şti ce se 
petrece : —  şi noi ne-am mărginit 
a spune, că astfel se petrec lucru- 
rile.

B I B L I O G R A F I E _______

A eşit de sub tipar un studin de 
Politică Contim purană\ intitulat: Mar
tirii de la 48 şi Salvatorii dela 
6 6  de G. Mârzescu. Fost deputat in 
Constituanta din 1866; 1 broşură 
8° de 37 pagine, Preţul 1 leu.

A eşit de sub tipar şi se a fli de vSnzare 
la toate librăriile din Bucureşti :

C ousideraţiunI asupra paneumaticel 
co p il de C. G. N ic a , dr. in  med. şi 
chirurg. Broşară iu 55 pagine. Bacareştf. 
1878 tipogr. Thiel t t  W eiee.

Preţul un leu noii.

Enrico Croce. — P a  Rom a ui a 
davanti a l t  E uropa. Firenze 1878. 
Broşură 8o mare 50 pagine.

Mărie Nizet.—Rom ăniu— P oistes 
roumaines. —  Volum de lux, ediţie 
medievală, tipărită la Bruxelles.

D. Comşa şi Engen Brote. —
C alendarul bunului econom pe anul 
1879, cu mal multe ilustraşiunl in
tercalate in text.

Irim ia ţ l r c i .  —  G ram atica Itm - 
beX Române.

A eşit de sub tipar ; Docum entele 
schitului românesc din Sântul-M unte 
de la intemeiarea Iul şi până astăzi. 
Bucureşti, 1878. 1 voi. 4o 100 pag.

C- S. Stoieescu şi D. St. Căli- 
neSCU, profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofie, M anual de sintaxa ro 
m ână, pentru şcoalele secundare, e- 
diţiunea a dona.

Dr. Barbn Constantinescu, —
Lim ba ţ t  Uter alura  ţiganilor din R o
m ânia.
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A eşit de sub tipar:

3?  IE  -A-ISTTJXj 1 8 7 9  

cu o mulţime de ilustraţii5  »

PRE Ţ UL  5 0  BANI

De venţlare la Tipografia Thiel & TYeiss şi la toţi debi-1 
tanţi de <jiare atât în capitală cât şi în tote districtele.

t u *  ■ ■ ■ IJJJUUJ i i  ţ u  rmrmrniiTimTm im n.nn i m i  r , 
IN JE C 1IU N E  GRIM AULT & Cu 

C U

M A T I C O
GRIMAULT i t  Ci*, pharm&ciştl

8, RUE VTTIEHNB, PARIS

Exclusivmente preparată cu foiile M a t l c o u l u i  
din Peruvia, acdstft injecliune, şi aù căşti ţa tù in 
putinii anni uă reputatiunc universalii. Ea cura* 
riseşco in putinii timpii sculamentelc celle mai 
rebelle.

Drpogitil in principalele Pherm ecit
IRUiuii u iiii

Ianuarie  7 |  a v e a  loc t r a g e r e a  lo te r ie i  a  
8 6 - le a  b in e  t o s  s t r a t f t  c a  c â ş t i g u r i ,  a c o r 
d a t a  ş i g  ' r  an  t a t ă  d e  d u c a tu l  B r a s e r i e .  
A 6 aft n e  l a b o t& r i r e  In  t i mp u l  c e l  a c a r t  
d e  m a l  p o ţ iu  de 6 l uni  4 5 ,0 0 0  c â ş t i g u r i  

f i  o  p r e m iâ  In  i a m a  t o t a l ă  a e

11 militine 15 0 ,0 0 0  franci
intre care ae afiă \urmât orele cafti guri p r e 
cum in catul cel m a i fe r ic i t  460,000 mărci f i

1 ă 800.000 1 d 86.000 01 d 0.000
1 i  160.000 e  d 80.000 0 d 4.000
1 d ÎOOJOOO 78 d 16.000 107 d 8.000
1 d 00.000 88 d 10.000 618 d 8.000
8 d 40.000 8 d 8.000 688 d 1.000
0 d 80.000 4 d 0.000 stc. ete.

P ric i«  i 'i  ho tirft da la guvernul docal , eoati 
p n trg  claaa I

1 Iot Original fnirog 80 frandi 
1 jum /tatt Io* 10 9
1 pătrime - , 6 „

ţi voiţi trimit« acetto looo fdrto m e t  ta contra 
trimitorol costului lor in mor, not«. Umbro poo- 
tal«. — Fio-cara comandă, fio c it  de miei. • •  v i 
ofoctaa prompt ţi bine, ţi al&taroi p i t i i  la fle-eara 
comandă ţ l  planai oficial editat do direcţia decala 
a lotoriolor: aoomonaa trimit frabnle dopa tragerea 
efectuată a tât banii d ţtig a ţl  cât ţ i  raomllatof tra- 
foroi.

Casa maa polstând doja de 26 anV so bnoori do 
«n noroc ootrsordiaar, clei pe lângă mal malta 
c&ţtigarl din cele mal mari, da la 1871 afl e lfn t 
tn colecta mea principală, dnpt dovedii* oficiale, 
do trei ori premia do mdrrf 864.000. 188.000,188.000 
ii dnpt trago*ea loteriei a 85 a acum do cnrend 
terminată am plftttt mal malta oăţtlfnr! principale 
fn Rom in  ia. Poete dar opnao en drept ea rtn t c i 
eolata mea aota cea mai fericită, ţi rog dar a i bine
voiţi a'm! trimite oomînŞile cal mal grabnic, c icl 
dopoeitol loaclor eate mic. 84 an pordoţl ooaeiunea 
da a pntea participa loteria caa mare ţ |  plini da 
ţanoa.

X . 3 D A M M A N N  
Colectorul priocipol aotoriaat da fnvarnvl docal 

Hambarg, 48 Zeofhaimnarkt.
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MAGA8INUL DE L1NGEK1E DIN VI EN A
Colea Vidarăţi (Mogoşâi), Palatul „Dacia•  (a doua prăvălie ie  la colţvil Lipscani*.)

. DESFACERE TOTALA.
cu mare scădere de predu

i i i  ca i sa  s r amad i r e i  celei  n a r i  ale l a r f o r i l o r .
Cele mai nuoi şi cele mai moderne

y

.m tiiiiiira

1 A S T H M E
C I G A R E T T E  I N D I E N N E

CU CA NN A BIS  —  IN DIC A

De GRIM AULT & C‘% ph a r m a d  şti l a  P a r i s

Câta d’ajjunafi d 'a aspira fumulfl Cig&retolorfi ca  CennebU indica , pentru a  face se dia* 
pare asthm ulfi cel ti mai violentQ. tunse* nervoasă, răguşeai*, atingerea »ocef, 

nevralgiile faciale, intom nia  fi peotro combatterea phthiaiel laryngea, fi toate affecjhiniie 
câilorti respiratOre. — Fie care cigaretti p 6 r ti  sem nătura  6RIIAULT A C'*

SPECIALITĂŢI
UB

•ORSBTliKI PI NÎStRÂ
M A D A M E  LUCIE

E xecu tă  o r i-c e  com niandă de 
c o re e tu rl pe  m ă s u r i  cu  p rec iu rile  
cele m ai m oderate , asem enea m al 
p riim esce  orT-ce rep a ra ţiu n e  de 
c o ra e ta r l  p  rec  am  f i  spă la tu l ca 
d in  noQ.

S e  p rii m ese a  com m ande p rin  
poftă  trim eţănd  m ăsu ra .

C orset c u ira s se , C orset o riho- 
Oftidi is fim n ii oedic f i  C oraetarl pen tru  Copil.

P R E O U  3SÆ
Fuste, Capóte şl Costumurï de flanelă, Camisóne, Ciorapi, Giletce, 
Brobóde, de lAnfi şl de bumbac, Plapttmï de flanelă, Camisóne, Pantaloni 
şi fuste de Piquet de órnlí, Hăinuţe de copil, mantale de pióle de flanel#.

LINGERIE PENTRU BĂRBAŢI, DAME Ş I  COPII
Alegerea cea mal bogată şi mare pentru tăte clasele Societăţii.

OLANDA, CHIFFON şi MADAP0LAM
in  t d te  lăţimile, in bucăţi întregi şi jumătăţi, provenind din fabrícele cele mal renu

m ite  de Boemi» (Bumburg), Belgia, Olanda, Francia şi Englitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PR0SÓPE ŞI BATISTE
de ori-ce calitate şi mărime, batíate francés* de lină, batiste brodate şi de den- 

tele, batiste color »te etc. etc.

SOLERE SI MANCHETE PENTRU BARBiTI SI RAME
de orl-ce fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichas de dentele 

CORSETTE DE FRANCIA ŞI GeRMMANIA, ROBES DE CHAMBRES,
Demie-Capots Long-Shawls, Şaluri de Cachemir negru.

Zestre complete de 800 fr. până la 5000 fr.
Orl-ce comandă I» ramurile Ungaria si broderiei se primesce şi se va 

esecuta prompt in atelierul din Viata.

NOUL PRETIU-CURANT FiCSAT
Foste de flanelă francesa dif. col. a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lOnft ,  „ ,
Flanele de bumbac .

1.60, 2, 2.50, 3.50 şi 4.50. 
1.50, 3.75, 5, 7.

Flanele de lftnă 5, 6, 8, 12.
Brobóde de lUnă fină franc! 3.50, 5, 7.50, 9.50. 
Plapumă de Idnă curată 18 până la 45 fr.

2 Hăinnţe de flanelă fină 6, 8.60, 10 şi 14 fr.
Capóte petnrn dame, de flanelă a fr. 8 50, 14, 28, 38.

Strada Academiei No. 25 lingă Rasca. ! Camisóne de piqnet de érna a fr. 4.50, 6.50, 8.5Ó.

higienică, infailibilă 
preservativă. Singn- 

vindecătore fără 
a-i adauga nimic. Să

găseşte în t6to farmaciile din Univt-rs şi la Paris la JULES FERRE, farmacist 
No. 120 Strada Richulieu, succcssor a lui Bron; la BucnrescI la d-nn I. W. 
ZuRNER, farmacist.

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

debitanţl de Şiare şi la Tipogrofia  
T hiel â f  W eiss In Bucurescl.

Preţnl 5 0  bani,

Prem iul Abonaţilor
ANUALI AI

3 5

8 9

Administraţia ţliarulul „Resboiulu 
ra  da de annl noii nn frnmos tabloti fotografic:

„CU STEGUL ÎNAINTE!"
episod din asalturile Românilor de la Plevna, un ade
vărat cap-doperâ al talentosulul artist Dembinzchi. Ta
bloul este lucrat în atelierul faru lu i Resboiul. Mărimea 
lui este de 22 centimetrii lărgime şi 36 cent. înălţime.

APOZEM'ulfi de SÂNTE LEMAIRE consilia ţii de c ă tre  ce l mai m ari medecY d ia  lumea în treagă  c u ra -  
________ ¡ ■ ■ ■ ■ ■ t t a  (podag

nulu  P rofessorfi Meniăns in  curaulft şefi la şcdla de M edicină d in  ţ a r i s  dica elevi lorii a c i : Am u adop- I
r íte se «  rad icalm ente  : h y ste ria , gu tta  (p o d ag iră)  reum atism ulü , m igrena, co ngesţiun ile  cerebra le . Dom-

tatû  f i  vë recom m ande apecialm ente Apozema de Santé de Lemaira in constipa |iunT( etc.
La P harm acia . 14, ru e  G ram m ont. P a r is .— L a  BucorefcT, ZÛrner, Pharm acistQ , la JafT, R acow itx  I 

Pharm acistQ , 1a G alatz, Mari no C urtov its, Pharm acistQ  f i  in td te  P harm aciüe.

I D E  Y E N Z A R E
FABRICELE DE BERE,  SPIRT SI DROJDEi

«

S
t
#
é
r&I

'1
situat In

Tnrnu-Severin, Strada Ânrelian No. 5
I» deplină lucrare, in apropiere de gara caldt ferate şi Agenţia vapârelor 

pe Dunăre, purtând firma

Deposit în Bncnreacl la D-nil Ove*«a(rBi«»d8rfer, 
Brass, Schmettau, DimbovicI, Zûrner.

IMAGASINUL DE LINGERIE
din

" V  I  B  N  A
Calea Victoriei (Mogoşot), Palatul «Dacia*, 

a doua prăvălie de la colţul Lipscani

D e s f a c e r e  T o t a l ă
de

A S  « S  « •
PlapămI fine de lină de oae

in culorile cele mal frnmâse f6rte lungi şi 
late de câte 12 LEI. Preţul din anul tre

cu t era 28 fran ci.
Cumpărător! de cel puţin  10 bucăţi to r  

avea un rabat de 5 la sută.

Magasinul de lingerie din Viena
Calea Victoriei (MogoşoI), Palatul ,  Dacia* a 

doua prăvălie de Ia coltul Lipscani.
(880-10)

I  8  7  î l

Pantaloni de piqnet de drnă a fr. 4. 6, 8.25.
Faste de piqnet de drnă a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentru dame, de flanelă francesă a fr. 32. 41, 58 şi 72. 
Mantale de pl6ie de l6n& fină a fr. 30, 38, 48, 65 
Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. 5, 6( şi 7.
Cămăşi bărb&tescf, cn pept, gulere şi mánchete de Olandă (şi fără 

galere) a fr. 7, 8, 9.50.
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi 15.
Cămăşi de Oxford Englesescl color, garao'ate a fr. 4, 6. 8.50. 
Cămăşi pentro dame, de Chiffon cn garnituri şi brodărie a fr. 4, 5, 6, 7.50. 
Cămăşi pentru dame, de Olandă simple şi ca broderie a fr. 5.50

7.50, 8.50, şi 10,50. __________________________________
gŞ| Cămăşi pentru dame de i'landă cn b'oderi! sétl cn dantelă fină. â

fr. 12, 15, 18, 23._________________________________________
Cămăşi de nópte de dame séfl de bărbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi 17» 
Camisóne simple garnisite a fr. 3.50. 4.50 şi 5.50. ______ _

ai. a«1, v a i  ¡r a a s a îB R a B B c ic c M  I A L M A N A H
Vinderea va avea loc ca bun de minori înaintea Onorab. Tribunal 

M'-h’-dinţtl Serti» 1-* iu <j'oa de ,B/tT Decembrie 1878.
Pentru condiţiunl şi drtailiuri a ae vedea la localul fabricelorin t6te 

dible de la 9—12 dimindţa şi de la 3—7 aéra.

Camis6ne cn broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9 . ______________
Camisdne cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9 .5 0 ,1 1 , 14 şi 17.
Pantalon! pentru dame, simple şi garnisiţi a fr. 3. 4, 4.50, şi 5.
Pantaloni pentrn dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9.
Pantaloni pentrn dame, de Olandă fină cn broderie sdfi dentele a fr.

7.50, 8.50, 10.50, şi 12._________________________ ________
Fuste de Costume cn plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Fuste Costume cn broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50 ,9 ,1 1 .5 0 . 15. 
Foste cn şlep cn plise, cn broderie şi cn dentele a fr. 8.50, 11, 15, 18. 26.
Corsete de dame a fr. 5.60, 11 şi 14. ______ _______
6 Galere bărbătesc! calitate bană in 4 iţe a fr. 3 şi 4._________
6 Mánchete calitatea I-a a fr. 5.60, 7.50 şi 7.50. _______
6 Gulere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7 50.
6 Batiste albe de Olandă a fr. 8, 4.50, 6.50 şi 8.50.
6 Batiste de linfl adevărată cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 
6 Batiste de linO cn litere brodate fin a fr 15, 18 
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4.

şi 22.

6 Batiste colorate tivite, calitate solidă a fr. 3, 4 şi 5.50.

(819—1) Tutorele L. DE BIE.

n
1  Obiecte C

P H A R M A C I A  L A  „ S P E R A N T I A ”
26, CALEA MOGOŞOAEI, 16.

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 se angajâză a efectua  

ori-ce comande din resortul medical.
B R T J S .

AMERICAN
sistem noii

spre a putea face notiţe pe fie-oare filă,
a eşit tn editura

Librftria Socec &  Comp.

o pereche 
case cu 

locul lor, 
situate in 

Strada
Romană No. 63 b is , Suburbia Precupeţl- 
Nol. Doritorii da ale cumpăra se pot adresa 
la proprietarul lor ce locuesoe întră a seta.

6 Batişte de Olandă, tivite şi cn margini colorate a fr. 5, 7 şi 9.
Fi ţe de mese de Olanda albe de 6 persóne a fr. 5 50, 7 şi 8.50.
Feţe de mese de Olandă hibe 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, 69, 7 5 .
6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 5. 6, 7 şi 8.50. ______
6 Şervete de Olanda damast a fr. 7.50, 9, 11 şi 15. ______
6 Şervete de ceaitt a fr. 2.50, 4 şi 5.50.
6 Proşdpe de aţă carată a fr. 5.5Ó, 7, 8.50 şi 10 5 0 .________
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 1 2 . _______
1 Bucată de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.
1 Bucală de Olandă Rum burg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90- 
1 Bucată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.
1 Bucată de Olandă de Bnmburg 3 coţi de lat, 21 coţi de lung

a fr. 35, 48 şi 63._________________________ ______________
1 Bucată de Chiffon franţnseec de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
1 Bucată de percail franţnseec de 45 coţi a fr. 28, 28, 34 şi 42.
1 Bucată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33.
Mal multa ds 1000 ooţT resturi de pfinzi, Chlfon, Oxford şl Pichet tn cupfine ds S, 6,8,10 şl 18 
coţi, ss vinde mai ales ffirte eftln, inşi sumat pfinfi ofind se va sfTrşi depositul acestora.

Magasfnnl de lingerie din Tiena
Oalen Victorioî, Puiuţul »Duci»*, (» d '»M prăvălie de la colţo. Lipscani*1!).

V« I

Tipografia Thiel & Weiss, Palatul, „Daoia*.


