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Isnl de Bucnroscl, 13 decembre.
} Rurale 100 997|g
[ Oomeninle . . . .  101 '(2 101 

fanciar rural . . Ol'fe — 
urban . • 84 —

I municipal al Capifc 97 —
Pensii 185 —
l a c i a ........................190 —
iomilnia • • • • _ •  88 —
îuunioipsl cu premii 24 —
ttooXnX • • • • . 03> |,  —-
$ lu n i....................  99 65 -

fe l..................  J»  »5'b
12211,  _

C onu l de Vleua, 24 decembre 
Renta ungarii In aur . . . .  85 55 
Bonuri o tcsanr ung , I emil. 115 — 

.  » .  II » 74 50
împrumutul austr, in h&rtie , 61 90 

» ,  » a rg in t . 63 —
Renta austriaca in aur . . .  72 9o
Loee din 1866 ............................  112 75
Acţiunile b&ncel naţionale . 787 — 

„ m austr. de c re d it . 221 50 
,  .  ungare ,  214 —

A rg in t..........................................100 15
D u c a tu l ..................................... 5 60
Napoleonul................................  9 86
100 mitrei g e rm an e ................  57 8(

Cursul de Berlin, 23 decembre 
1 Acţiunile C&ilor ferate romilne. 34 6 

Obligaţiunile româno 6»/« . . 82 60 
Priorităţii* C. fer. rom. 80/t 85 25 
împrumutul Oppenheim . . .  102 50

I Napoleonul............................  16 17
I Viena, termen lu n g ....................— —

Pori* ,  scurt . . . .  91 —

Calendarul <JI!eI 
Joul, 14 Decembre.

I Patronul zilei: S-ţi! Tire, Lafkie ţi Pilim. 
I Rds&ritul soarelui: 7 Ore 86 min.

Apusul soarelui: 4 ore 27 min.
I Pasele lunel: Plenl-'.unfi.

P I i E O /  I?P, I31MXJ R I L O R
Itucnresel -Suceava 

Buourescl . . . . 8.15 n 10.—
P loesc l.................. 9.60 n 12.00
B r& ila ...................1.53 n 5.45 •} 7.15 d
Tecuci Q . . . . . 4.38 n 11. 0 <
R o m an ..................9.05 d 4.45 4
Suceava,sosire , .12.08 j  9.55 n

Bscnrcsc—Teroiorova
Buourescl.................  7.40 d 10,40 J
P i t e ş t i ..........................10.13 d 3 . - 4
S la t i n a ..........................12.31 1 8.30 n
Craiova . . . .  . . .  2.20 4 8-18 4
Vdrciorova, sosire . . 6.— n 6. n

Suceava 
Roman . 
Tecuci . 
Brii la . 
Ploescl.

Suooava— ttacarescl
5.11 d 
8.45 4 

12.30 n
3.08 n
7.12

6.46 4 
12 30 4
5.10 4
8.10 u

Bucuretol sosire 8.3o j
Vereiorova—Hacurescl

Verciorova........................11.25
Craiova ........................... 3 .—
Slatina. . . . . . . . .  4.45
P ito ţtl..................................7.03
Bucurescl, sosire . . . .  9.20 4

8.58
2.45
4.30

Bnenresei—O lurjln
Bucurescl..........................9.15 4
Giurgiu, sosire................ 11.35 4

Glnrgln—Bnenresei
G iurg iu .................   9.05 4
Buourescl, sosire . . . 11.06 4

Galaţi—Bărboşi 
Galaţi . . . . . .  1.20 n 825 d
Bărboşi, sosire , . 1.55 n 9.— 4

Barbeţi—Gala|i
Bărboşi................2.55 n 6.25 n
Galaţi, sosire . .  , 3.30 n 7— n.

6.05 4
7.06 a

4.55 4 
6-65 11

7.30 n 
8.05 n

7 26n 
8.— n

DEPEŞI TELEG RA FICE

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

(Agenţia Havos)

Ifrviciul dela 24 decemvrie, 11 ore seara.
Londra, 24 decemvrie, 

iniea* primeşte din O (lesa nrmStoa* 
elegrama : se fae pregătiri pentrn in- 
erea in Rnsia a 100,000 soldaţi din 
ta generalului Totlebnn.

Lahora, 24 decembre.
ice-Regele Indiilor a primit inştiinţa- 

< r» că o scrisoare a Emirului Şir-Ali s’a 
m inat generalului Macpli trson care se! 
al acum la Gslalabad. Se zice că este 
|jjţe importantă dar nn i se ştie ca- 

nL
Roma, 24 decembre.

speră că negoţierile, care se urmează 
1 Italia şi Austria pantru noul tratat 
>merţ, vor avea un rezultat mulţnmi- 

inainte de finele annlni.
Berlin, 24 decemvrie

bnsilinl federal a consimţit la tratatul 
|  t>merţ cn Anstria.

Londra, 24 deeemvre.
icele de Edinbonrg va fi inălţat curend 
adnl de Contra-Amiral.

25 Decembre 9 ore dimineaţa,

Viena, 24 decembre.
vesteşte din Coustantinopet efitră 

litisebe Correspondenz*, cn d .ta d ea z':  
3e vorbeşte despre apropiata retragere 

I  rtnalulnl mare-vi/.ir, care va fi inlocnit 
î>aid-puş 1.“

Viena, 24 deeemvre.
m vesteşte din Belgrad cătră aceeaşi 
spondenţă:

Comandantul sârb din Vrania desminte 
goric pretinsa violare a graniţelor, 
ntată şerbilor, şi după car*, in urma 

ii ciocniri, an corp de gardă serbase 
li trecut pe teritornl turcesc şi ar fi 

foc la mai raniţe sate.4 
avem al princiar a însărcinat pe d. 
fcicî, agentul seu la Constantin opol,

I respingă reclamaţi» formatată de către 
rtă in această privinţă, şi să demonstre 
îceastă reclamaţie este intemeiată p9 
a, aserţiuni false emise de cătră co- 
Iduntul turc din Prietina.

Viena, 24 decembrie.
apă informaţiile ziarul ni .Bohemia4, 

|  itria va avea numai dreptul d’a intre- 
\  garnizoane in ţinutul Novi-Bazar. 

f i  iin straţia civilă o să remuie cu totul 
îăinile Porţii, cire va avea afară de 
dreptnl sa aibă şi ea garnizoane in 
puncte.

Parii, 24 decemvrie.
|ln mare banchet a fost oferit astă 
5 d-lni tiambetta de cătră călătorii de 

( oerţ. .
rform aţiuni.— Bursele diu Paris, L011-  

Berlin, Viena, Marsilia, Amsterdam 
ş invers sunt inchise astăzi merenri cn 

ia sărbătorii Crăciunului, 
istăzl nici gazetele străine nn vor a- 

I B*.

m

BUCUREŞTI
Miercuri, 13 (2&) decembre. t

statele surori româneşti n’afi trăit 
end minuni, dupft cum zicea d . 
A  Rosetti, câci făcători de mi 
ii şi de panglicârii avem numai 
vr’o trei zeci de ani încoace, îna

inte nn eraţi. Insă ele aO tră it prin 
rivalitatea puterilor vecine şi nu 
mal puţin prin vitejia oştilor lor. 
Dar oricât de viteze ar fi fost acele 
oştiri, ele n’ar fi putut să preserve 
pământul lor de deplină cucerire, fie 
prin turci,fie prie alţii, precum vi
teaza şi nobila rasă albaneză, cu 
toată eroica el vitejie , au sfârşit 
prin a se pleca inaintea puternicei 
năvăliri osmane. Românii ati făcut 
in totdauna şi diplomaţie. A opune 
pe un adversar celuilalt şi a sta in 
aceeaşi vreme bine cu amândoi, a 
neutraliza puterea unuia prin pute
rea celuilalt, a şovăi sistematic in 
tre doi şi trei, cari cu egală lăcomie 
doreaţi să dobândească pământul no
stru , ace stă politică, nu tocmai 
lipsită de duplicitate, dar din ne
fericire dictată prin slăbiciunea 
relativă, s’a urmat la noi in curs 
de veacuri intregl.

O abatere de la această linie de 
portare, întâmplată nainte de o sută 
şi optzeci de ani, a& avut pentru 
noi urmările cele mal funeste : pier
derea domniei naţionale , desfiinţa
rea oştirii păm ântene, epoca fa
narioţilor, pierderea a douâ provin
cii (Bucovina şi Basarabia), cople
şirea cu elemente străine, c’un cu
vânt o sumă de rele, ale căror ur
mări le simţim şi astăzi, căci tra 
tatul de la Berlin, in partea lui ne
favorabilă noă, nu face de căt a ne 
impune spăsirea greului păcat, co
mis de Dimitrie Gantemir prin în
cheierea tractatului de la Lusk şi 
păcatul spătarului Toma Gantacuzin, 
care fără ştirea Domnului sâ&, a 
trecut cn câlârimea ţârei româneşti 
in partea lui Petru-cel-Mare.

Astfel o singură greşeală, ne-a 
costat un veac de robie şi ■ douâ 
provincii; aceeaşi greşalâ comisă a 
doua oară cu toate invâţâmintele 
istoriei, ne-a costat bucata de Bas- 
sarabie, pe care-o câştigasem prin 
generositatea unul impârat apusean. 
Dar şi in rândul acesta, cum şi-a 
venit oamenii la noi in fire, a cău
ta t numai de căt să reapuce calea 
diplomatică, indicată prin întregul 
curs al istoriei noastre: contra-pu
nerea puterilor rivale.

Gu toate acestea momentul e mal 
grefi decât ori când, pentru că, cu 
complicitatea noastră, una din pu 
terile, pe cari o puteam opune şi am 
opus’o de atâtea ori cu succes ve
leităţilor de cucerire a celorlalte, 
una din acele puteri afi căzut cu 
desăvârşire. Aceea e Turcia. N’avem 
nevoie de & repeta, că turcii aceştia 
s’atk bătut in nenumărate rânduri 
pentru pământul nostru şi că in 
cea m»I mare parte, de vr’o câte
va sute de ani incoace , le datorim 
lor păstrarea naţionalităţii, a reli

giei, a patriei. Fanatici intru pă
strarea individualităţi! lor, dar ge
neroşi şi toleranţi iaţâ cu toate e- 
lemenlele dintr’o vastă împărăţie, 
întinsă pe trei continente, turcii 
simt aceia cari mal n’afi încercat 
să desnaţionaliseze pe nimeni şi el 
sunt asemenea unicii, cari afi mân- 
ţinut cu o sfinţenie, relativ destul 
de mare, tractate încheiate înainte 
de patru şi cinci sute de ani, pe 
când alte popoare mal luminate, mal 
mari, şi cari se pretind mal gene
roase, nu respectă nici iscălitura âncâ 
udă, pusă pe un trata t incheiat îna
inte de trei zile.

Să ne ’nchipuim numai, c’am fi 
incheiat la 1400 asemenea capitula- 
ţiunl cu vr’un alt vecin de al noştri. 
Cc-ar fi fost elef Hârţoage vechi la 
mână de boier mofluz şi praf s’ar 
fi ales de noi.

E drept că ’n locul Turciei e azi 
Angli;-5 cel d'ântâl popor in Europa 
— căci acesta sunt netăgăduit En
glezii, apără c’o mână de fier şî c’o 
isteţi© covârşitoare resturile auto
nomiei turceşti şi pe toate elemen
tele, câte pot păstra individualita
tea lor deosebită sub pâinjenişul în
tins al influenţelor ruseşti. Dar An
glia nu are acel interes immediat, 
pe care ’1 avea Turcia, la apărarea 
acestui pământ, de aceea o înţele
gere prea din cale afară intre An
glia şi Rusia, nu ne poate fi decăfc 
fatală nouă.

Nu putem şti pe ce bază s’afi fă
cut safi e pe cale de a se face acea 
inţelegere intra puternicii rivali, dar 
destul, că perspectiva numai a unei 
asemenea înţelegeri face să se cur
gă lucrurile foarte repede.

Mal zilele trecute primise Pester- 
Lloyd ştirea din Odtsi, că se iau 
măsuri păntru readucerea a 100,000 
de ruşi din Bulgaria. Aceeaşi ştire 
a primit-o ieri ziarul „Times.“ A- 
semenea s’a numit delegaţi turci 
pentru delimitarea frontierelor spre 
Grecia, iar Montenegrul e in ajunul 
de a-şl rectifica asemenea graniţele 
conform tractatului. In fine Turcia 
voieşte a încheia convenţiunea el 
separată cu Austria, pentru ocupa
rea Novibazarului, aceasta pe baza 
proiectului austriac do convenţie, in 
care nu se pomeneşte de fel despre 
suveranitatea Sultanului asupra Bos
niei şi a Herţegovinei—c’un cuvânt 
tractatul de la Berlin se ’mplineşteI 
văzând cu ochii, in urma unei înţe
legeri intre Anglia şi Rusia.

Totuşi credem, că nici odiuioarâ 
starea noastră n’ar putea fi mal j 
nesigură, de cât dacă acea inţele-! 
gere ar merge prea departe. GâcI! 
daca ea ar merge prea departe, să 
nu uităm, că ăntăia putere, care va] 
fi nevoită a nu ţine tractatul de li

: Berlin e Austro-Ungaria, care a 
anexa formal Besnia şi Herţegovina 

j şi e destul ca înţelegerea intre An
glia şi Rusia să meargă prea de 
parte, pentru ca şi Rusia să facă 
acijaş lucru ca şi Austria. Un lucru 

| pân’acuma ştim şi’l comunicăm sub 
reservă. Vestita călătorie a contelui 
Şnvalof la Pesta avea de scop o 
inţelegere de împărţeală intre Ru
sia şi Austria. Obiectul acelei îm
părţeli eram noi şi anume Moldova 
până in Şiret Rusiei, restul Aus
triei.

Gaveant cousules.

I D I I S T  A F A  H  A .

Procesul in contra lui Passanante 
va Începe abia in Ianuarie, pentru 
că apărătorul Tarantini ce i s'a dat 
ex-ofdcio, o podoabă a oratorilor, ju
rist din Neapole şi celebru din pro
cesul Sonzogno, a făcut reci rs con
tra sentenţel camerei de punere sub 
acuzare.

El l’a visitat pe Passanante şi l-a 
găsit foarte resignat. Acesta se crede 
pierdut şi mărturiseşte tot, neagă nu- 
malc’ar fi avut aseluptacu Gairoli. 
Unii martori spun Intr’adevâr că 
ministrul Gairoli nu l’ar fi scăpat pe 
rege in inţelesul strict al cuvân
tului. Mărturiile lor spun, că mini- 
trul l-ar fi apucat pe Passsnante, 
după ce acesta primise deja lovitura 
de sabie peste câp, ce o dedese re
gele. Din cea mal bună sorginte se 
află, că regele e plecat a graţia pe 
Passanante, ne văzând in el de cât un 
om rătăcit.

Muntenegrul a prins din noă o nă
dejde de a-şl vedea rectificate grani
ţele spre Turcia. Nădejdea aceasta i 
s’a dat prin mal multe telegrame ale 
principelui Gorciacof, adresate prin
cipelui Nikita. Pentru principele 
muntenegrean nu e un mister, că a- 
titndinea neînduplecată a Turciei 
către Rusia, faţă cu toate clauzele 
tractatului care ’1 impun datorii, va 
ţine atâta, cât vor fi încorda' e . re
laţiile Intre Anglia şi Rusia. Prin
cipele Nikita ştia, că piedicele puse 
de Poartă, sunt toate in socoteala 
Engliterel, căci aceasta, In vederea 
complicaţiunilor din Asia centrală, 
nu vuia să deslege mânile Rusiei Iu 
Europa. Anglia intârea pe Poartă 
io disposiţiile el.

Ministrul rezident din Cettine,

albaneză conform cu dispoziţiile tra~ 
îtfttulul ds la Berlin.

Această veste dete curând semne, 
că se va impliui. Principele Nikita 
află din Scutari , că comandan
tul trupelor din vilaetul Kossovo, 
Osman Nuri paşa, primise ordin de a 
trimite cele 4 divizii de 12 batali
oane de sub comanda Iul In l'odg^riţa, 
pentrn a intimpina rezistenţa 
ventualâ a albanezilor. In urma a- 
cestel ştiri Munteneg-ul a şi numit 
comisarii de delimitare In persoa
nele senatorului ItadovicI şi a voi
vodului Plameuaţ, care saâ dus la 
corpul de observaţie diu Dnnilov 
grad.

Pesther Lloyd primeştt diu Odessa 
ştirea, că acolo se fac pregătiri 
pentru retrausportarea a 100.000 d» 
inşi, diu Bulgaria. Patru corăbii 
mari, şi 16 vapoare s’au luat de 1% 
„Societea pentru negoţ şi comunica
ţie pe Marea Neagră* cu scopul a- 
cesta. Pozitiv se asigură, că indatâ 
după semnarea unul tractat defini- 
nitiv (?) intre Rusia şi Turcia, se va 
iucepe retragerea trupelor ruseşti.

0 telegramă din Constantinopol 
zice că Poarta are de gânl a co
munica ambasadorului rus proiectul 
el pentrn o pace definitivă.

Discurs al d-lul I. Strat in Senat, cu 
ocazia discuţiei asupra răspunsului la 

mesaj
Domnilor,

Am luat cuvântul in discuţiunea 
generală a răspunsului la mesajul 
Tronului, de şi regret această dis- 
cuţiuue; eă nş fi fo9t mult mal fe
ricit, deacâ s ar 6 făcut o adresă 
simplă, de curtenie, du pe usul adop
ta t in parlamentul englez, adică un 
răspuns la Mesajul Tronului din 
care să fi fo9t  esclusâ orl-ce cesti- 
une de politică militantă. Atunci ar 
fi putut şi minoritatea şi majorita
tea s’o voteze fără disenţiune, şi să 
lăsăm cestiunile da politică militan
tă 9â vie pe calea interpelărilor, saâ 
cu ocasiunea projectelor de legi. Diu 
nefericire comisiunea D-v, a fost de 
altă părere. Ea a voit să facă un 
act politic şi incâ un act de o po
litică superioară, cum ara zice,

Efl, d lor, am inţeles ideea comi- 
siunel; comisiunea văzând că am a- 
juns in ultima sesiune a legislatu
rii noastre şi dupe un şir dc eveni
mente atât de uriaşe care s’a pe
trecut in cel din urmă doul ani, a 
găsit negreşit oportun de a vorbi a- 
cum politică cu tronul, şi de a a-

Consiliarul de Curte Ionin, ’1 asi- precia, cel puţin, faptul cel mal mă
gură pe principe, că in curând se reţ care l’am dobândit ca rusultat 
vor imblânzi dificultăţile, ce aveau âcelor evenimente, adică noua si-

. . . . . ' * 1; tuaţiune politică a ţârei. Eu n’aş a-a aduce o ruptură intre Anglia şi * . . 1 , .* . ,„ ‘ , . j- r» vea nimic de zis in contra acestei
Rusin. In fine o telegiam iû  ar tendinţe a comisinnel, dar ca fie care
lin, trimisă de principele Gorciacof, ]vicvn bun are şi ea partea sa cea
arată, că există speranţa, cum că rea; această iileie are iuconvenieu-
se va regula graniţa muntenegrinâ tul că deschide amândouă uşile po-

À



liticel militante; căci înţelegeţi prea 
bine că dacă comisiunea, care este 
espresiunea majorităţel d-v, vine şi 
cu ocazia unul răspuns la Mesajul 
Tronului, enumeră faptele trecutu
lui cari ii plac şi cari le aprob&, 
înţelegeţi zic că acest fapt chiar dâ 
dreptul minorităţii, a enumera şi 
ea la rândul el faptele din trecut 
care nu’l plac şi pe cari na le a- 
probă.

Cu toate acestea, eü renunţ cu 
desăvârşire de a face procesul fap
telor trecute. Nu voesc să angajez 
nici o polemică, pentru faptele tre 
cute, cari găsesc aprobarea majori- 
tăţel comisiuneT; pentru cuvântul că 
acele fapte sunt incă prea aproape 
de noi; împrejurările sub care s’a 
petrecut sunt prea complicate şi n’a- 
vem astăzi destule elemente pentru 
a ne forma o judecată imparţială 
asupra lucrurilor, şi oamenilor cari 
aü contribuit la acele evenimente. 
Multe chestiuni sunt incă învăluite 
in un adănc mister pe care numai 
timpul ;1 va putea elucida.

Eü cred prin urmare că este mal 
prudent a lăsa Istoriei dreptul d'a 
impărţi blamul saü lauda cui se cu
vine mal târzia.

Dacă d-lor, cu toate aceste am 
luat cuvéntul in această discuţiune, 
este, că eü am văzut in răspunsul 
la discursul Tronului lucruri cari, 
după părerea mea, sunt cu desăvăr-j 
şire neconstituţionale, şi pănă la 6- 
re-care punt chiar periculoase pen
tru viitorul ţărel mele.

Cred că toţi d-voastrâ aţi inţeles 
că vreaü să fac alusiuna la ultimile 
aliniate din adresă, adică la acele 
cari tratează ceşti unea israeliţilor.

Onor. d. Voinov, care m'a preces 
a trata t cestiunea in fond cu mult 
talent şi cu acel foc care il poate 
da numai convincţiunea. Eü, d lor, 
nu voiü trata cestiunea in fond pen
tru că ar fi chiar contrariu princi
piului care mi l’am pus înainte de 
a cere cuvéntul in această chestiu
ne, şi acest principiü este că nu mă 
cred competinte de a o discuta in 
fond, şi cum nu mă cred pe mine 
competinte tot ast-fel nu cred nici 
pe comisiuue competintă a discuta 
m fond.

Cu toate aceste insă comisiunea 
d-v, nu numai că a d scutat dar a 
şi tranşat chestiunea israeliţilor.

D-lor, sunt trei aliniate in adre
sa oarl conţin intreaga cestiuue is- 
raelită. Este aliniatul care Ta cetit 
onor. d. Voinov unde comisiunea 
zice că nu vor lipsi activitatea şi 
zelul nostru pentru a ajunge la scop, 
spre a dovedi Europei că nu suntem 
un Stat periculos pentru ordinea Eu- j 
ropel.

Pe urmă vine pasagiul unde co
misiunea zice: că se va pune de a 
supra prejudiciilor şi de asupra pa- 
siunelor spre a Înlesni lucrurile vi
itoare Camerl de revisuire.

In aliniatul al doilea vine şi nej 
spune că art, 7 din Constituţinuea 
noastră va dispare şi,

In aliniatul al treilea, vine şi ne
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nil găsim aproape totdeauna pp P.>- 
loneji, căutând ajutor la Toarta oto 
mană. Delà începutul veacului pănă 
la desmembrarea făcută deeâtră cele 
trei puteri vecine, Polonia e împăr
ţită  mereü in două părţi, dintre 
care una se razămă pe oştirile ru
seşti tăbărite in ţară, iară alta cau
tă ajutor la Poarta otomană. Tot
deauna din Polonia plAcă doi am
basadori la Constantinopol, dintre 
care unul este recunoscut şi primit, 
iară celalalt e silit a se opri la gra
niţă.

Intre documentele publicate sunt 
peste 150, in care se vorbeşte de
spre Polonia. Date privitoare la îm
părţirea Poloniei nu se găsesc decât 
in câteva note ale cancelarului Kau- 
nitz şi in raportul de la 5 Septem-

TIM PU L

spune câ reiaţiunile noastre diplo
matice cu Europa se vor restabili 
in curând.

D v. d-lor, aţi cetit cu toţii ca 
şi mine, fără îndoială cu cea mal 
mare atenţiune aceste aliniate. Ei 
bine, vă intreb, care este impresiu- 
nea ce aţi dobândit’o după citirea 
lorî După mine este evident că a- 
ceste trei aliniate, zic tr< I lucruri; 
Ne spun întâi, că unile din puterile 
Europei nu afi stabilit incă relaţi- 
unt diplomatice cu noi din cauză că 
n'am abrogat art. 7 din Constitu
ţii) ne.

Iată prima ideie; a doua ideie 
este că Senatul in legislatura sa ac
tuală şi cea din urmă va şti a se 
pune d’asupra prejudiciilor şi a pa
siunilor şi va incepe a lucra in ches
tiunea israeliţilor, şi al treilea, ca 
puterile Europene vor restabili re- 
laţiunile diplomatice cu noi. Onor. 
membri al comisiunel sunt oameni 
prea eminenţi şi prea meşteri in 
maniarea condeiului pentru a pre
supune un moment măcar că afi voit 
să zică alt ceva de căt cea ce afi 
zis. Apoi vă intreb la ce se poate 
aplica cuvântul de prejudicii de cât 
la art. 7 din Constituţinne? Căci a- 
c asta este art. unde poate avea loc 
cuvântul de prejudicia Apoi când se 
zice vom lucru fără prejudicii, şi că 
lucrarea noastră va fi încoronată de 

I Camerile de revisuire, nu va să zică 
câ Senatul are de gând să înceapă 
chiar in sesiunea aceasta a lua mă 
suri şi a vota legi cari să nu ţie 
compt de art. 7 din Constituţiunea 
noastră, adică să puie art. 7, la ar
hivă, şi câ pe. urmă Camerile de 
revisuire vor veni pentru a înde
plini un fel de formă constituţională 
şi vor face serviciul de notariat, a- 
dicâ vor constata câ art 7 din Con 
stituţiune este şi rămâne pur şi sim
plu ahrogot de noi fără nici o re- 
servâ şi fără nici o restricţiune. 
Ori cum veţi comenta lucrul d lor 
nu veţi putea ajunge la alt resultat, 
aceasta ne este dictat de bu _,ul simţ, 
şi aceasta a voit să zică onor. mem
bri al comisiund.

El bine d-lor, cine ne-a dat nouă 
dreptul, S natului, ca să ne punem 
d’asupra unul prejudiţiu care este scris 
in Constituţiune. Ca persoane pri
vate putem să ne punem ori cât 
vom pofti de asupra prejudiciilor in 
relaţiunile noastre de societate, dară 
ca corp politic nu putem iutr'un act 
de o asemenea importanţă să nu ţi
nem seamă de un prejudiţiu care este 
pănă ce nu va fi sters o dogmă con
stituţională pentru noi. încă mal 
mult d-lur: comisiunea in zelul sâfi 
a mers şi mal d parte, a zis câ art.
7 din Coustituţiune va dispărea. El 
d-lor, nu am fi avut nimic de zis 
dacă in această cestiune ’şi ar fi es- 
primat numai simplu dorinţa ca art.
7 să se pue in raport cu luminele 
secolului şi cu disposiţiunile tracta
tului de la Berlin căci a aprecia o 
situaţiune este lin drept netăgăduit 
al Senatului şi al Camerei: dar a 
veni şi a se servi in faţa viitoa-

vrie 1772 (LXII.) al Baronului Thu- 
gut. Sunt insă, r< spăndite prin o 
mulţime de documente, date foarte 
pr ţioase privitoare la împrejurările, 
in urina cărora împărţirea Poloniei 
ajunsese a 6 un fel de necesitate 
politică. Cetind documentele, ne re- 
măne impresia, că incă pe la ince- 
putul veacului Polonia încetase a 
fi un lucru serios şi câ cea mal fi
rească soluţiune a chestiunii polo
neze a fost aceea, care a urmat. Iu 
virtutea posiţiunil sale topografice 
Polonia avea misiunea de a fi un 
zid despărţitor intru Rusia şi ţările 
despre miază-zi şi, mal ales după 
ce luptele intre Rusia şi Turcia a- 
junseseră a fi un fel de boală cro
nică in viaţa Europei, Polonia tre
buia să fie un aliat credincios ai 
împărăţiei otomane, in loc insă de 
a năzui spre împlinirea acestei mi
siuni, Polonejii se frămăntau in lup
tă  pentru libertate şi absolutism. 
In adevăr atunci, când polonejii au 
suferit ca oştirile ruseşti să se aşeze 
in lagăre statornice pe pământul 
Poloniei, statul polonez a încetat 
a mal fi. Polonejii insă a tâ t eraţi 
de zăpăciţi, incât nici nu simţeaţi

relor Cemerelor de revizuire de for
ma inperativâ şi a zice: Se va su
prima, această formă de locuţiune nu 
’şi poate avea locul, căci dacă Ca
merele de revizuire nu vor suprima 
sad nu vor suprima aşa cum vrem 
noi, cum va rămâne atuncea* anga
jamentul ce luaţi astăzi către Tron 
şi către străini? Dar d-lor, mă a- 
ştept la o obiecţiune, o să mi se 
zică de ce atâta vorbă. Senatul poate 
să zică in respunsul sâă la mesajul 
Tronului ce va voi, căci aceasta nu 
angujiazâ intru nimic Camera de re
vizuire, d-lor, in drept vorbind aveţi 
dreptate, dară in fapt nu este aşa. 
Nu este aşa d-lor, căci moralamente 
Camerile fie revizuire sunt angajate 
prin asemenea respuns, pentru câ 
dacă ele nu vor suprima art. 7 din 
Constituţiune, saă nu ’) vor suprima 
in estensiunea ce voim s'âl dăm noi, 
ele vor fi stigmatisate de mal îna
inte prin votul nostru de astăzi, ca 
nişte Camere cari nu inţeleg nici 
principiile, nici luminile secolului, 
şi cari nu ştiă să se ridice deasu
pra prejudiciilor şi deasupra pasiu
nilor. Cu acest certificat dat de noi 
înşine se va presinta dară soluţiu- 
nea lor înaintea puterilor străine. 
Apoi nu vedeţi d-v., c? armă puneţi 
chiar d-v, astăzi in mâna străinilor 
pentru a se spulbera Camerele noa
stre de revizuire in ziua când solu- 
ţiun 'a  ce vor da acele Camere nu 
va fi atât de radicală cum o cer şi 
o doresc străinii?

Şi intr’o cestiune de importanţa 
aceştia să venim noi singuri a ne 
arde corăbiile spre a nu mal avea 
cu ce să ne intoarcem de unde am 
plecat ? Cred câ aceasta n’ar fi nici 
politic, nici constituţional.

Şi apoi, d-lor, când a venit onor. 
comisiunea a senatului şi a tranşat 
cestiunea israeliţilor prin trei ali
niate cum a lucrat ea? A studiat 
cel pucin cestiunea istrailiţilor in 
fond, membrii acelei comisiunl sunt 
cunoscuţi prin ceva studii saă lu
cruri literarii in chestiunea israe
liţilor? Avut’afi cel pucin majorita
tea Senatului, graţiositatea de a alege 
şi uu membru din Moldova in acea 
Comisiune? Nimic din toate aceste, 
Membri comisiunel s'aă inchis intr’ 
o cameră şi fără a lua cea mal 
mică informuţiune de nicâerea aă 
făcut adresa şi prin o trăsătură 
de condeiă aă tranşat in trei aline
ate , o chestiune aşa de colosală, 
aşa de vitală pentru noi ?

D-lor, am auzit şioptindu-se că 
ar fi exiginţl diplomatice, care ar 
reclama de la noi un asemenea răs
puns.

D-lor, nu pot vorbi in public de 
cât cu cea mal mare reservâ asupra 
exiginţelor diplomatice ; dar sunt 
mulţi dintre d-v. cari aă îmbătrânit 
prin SenaturI şi prin Crmere, ’şl a- 
duc negreşit aminte ca şi mine câ 
de multe ori ne’am muşcat inima, 
şi am votat lucrurile cari ne dureaă 
in suflet numai pentru câ ni se da 
asigurări câ dacă vom face acest 
sacrificiă o să ne meargă bine şi o

că soarta ţârii lor atârna de suc
cesele armelor turceşti şi in loc 
de a intimpina primejdia ce-i ame
ninţa din partea ruşilor, inlesneaă 
acţiunea rusească şi cereaă fără de 
curmare ca fortăreţele din Moldova, 
intre care cu deosebire Hotinnl, să 
fie surpate. Numai o parte foarte 
neînsemnată a polonejilor vedea pri
mejdia şi se lupta alăturea cu Turcii. 
Aşa cum era. Polonia, pentru Poarta 
otomană era un nesecat isvor de su
părări, şi pentru acea turcii au fost 
cel d’âutâi, can? s'aă gândit Ia îm
părţirea regatului polonez. Mal cu
rând ori mal târziă, Polonia trebuea 
să cază cu desâvirşire sub stăpâni
rea rusească şi pentru Poartă era 
mal bine să nu cază intreagâ. Ast
fel statele vecine, Austria şi Prusia, 
işi iaă părţile, pe care le cred ne
cesare spre a-şi asigura graniţele, 
iară Rusia re mâne stăpână pe re
stul regatului.

Deaici înainte Prusia incepe a in- 
riuri mal cu din adins asupra afa
cerilor din Orient şi anume ca rival 
al Austriei. Prin notele cancelaru
lui Kaunitz foarte adeseori găsim 
câte o frasă aruncată in pripă, din

să avem mare protecţiune la cutare 
mare putere, şi la cutare mare îm
părat, insă la urmă am remas tot 
numai vorbe şi protecţiunea acea 
mare s'a transformat de multe ori 
chiar in persecuţiune. Sacrificiile 
consumate in trecut sâ ne serve cel 
puţin de învăţătură pentru viitor 
şi sâ nu mal vorbim de esigenţl di
plomatice, ci numai de dreptul nos
tru , căci (acesta este unicul târâm 
solid şi sigur pe care putem lucra, 
eacâ mii de fraţi al noştri 'şl aă 
vărsat sângele pentru apărarea drep
turilor ţârei, sâ avem cel puţin con- 
solaţiunea câ suntem stăpâni in casă 
la noi. (Aplause).

Fac apel la toţi fără deosebire 
de partid sâ ne unim cu toţi şi, saă 
sâ respingem adresa saă sâ votăm 
un amendament pe care ’1 voi fi pro
pune şi pe care mulţi 1-afi şi primit.

D-lor in această ultimă sesiune 
când avem sâ ne despărţim, sâ lu
crăm aşa in cât sâ lăsăm un bun 
suvenir ţării despre Senatul acesta, 
sâ avem cel puţin conştiinţa împă
cată, şi să zicem câ in această ce
stiune care este dreaptă a ţârei ne 
am făcut datoria.

Iată amendamentul care ’1 propun:
Amendament a l aliniatul 12  13 14 din res

punsul la  M esagial Tronului.

Noi subscrişil propunem, ca in locul a- 
liniatulnl 12, 13 'ţi l i  din respunsul la 
Mesajă‘ să se pună un singur aliniat in 
ooprinderea următoare;

.Misiunea vitoarelor Camere de revizuire 
va fi de a lucra la răndnl lor ast-fel in 
căt articolele din Constituţiunea noastră, 
care no mal sunt in acord cu tractatul 
de la Berlin, să se modifice in sensul cel 
mai favorabil intereselor ţereî in care tră
im, şi să vedem in raodnl acesta in cu
rând restatornicinJn-se reluţiunile diplo
matice ale tntnror Paterilor europene cn 
Statul romăn.*

(Semnaţi), / .  S tra t ş i A . T . Z isu.

ADRESA CAMEREI

Duminică, 10 Decemvrie curent, Ia ora 
1 diu zi, A. S. R. Domnul, in presenţa 
d-lor miniştri, incongiur&t de casa Sa ci
vilă şi militară, la palatul din capitală, 
a primit in sala Tronnloî, cu solemnitatea 
obicinuită, biuroul şi comisiunea Adună 
rel deputaţilor, însărcinată a prezenta Mă 
riei Sale Regale adresa de respnns la 
mesajiul Tronului.

D. C. A. Rosetti, preşedintele Adnnărel 
deputaţilor, a cetit următoarea adresă:

Măria Ta,
Adunarea deputaţilor, începând 

prima sa sesiune ordinară, de la 
recunoaşterea independenţei ţârei de 
către marele puteri europene, este 
fericită de a aduce omagiele sale şi 
de a’şl exprime recunoscinţa pentru 
credinţa patriotică şi pentru valoa
rea militară cu care Măria Ta, ca 
şef al Statului şi in capul bravei 
noastre armate, Al asigurat inde
pendenţa patriei şi prestigiul naţiu- 
nel române.

care ne încredinţăm câ Prusia afi 
ajuns a fi pentru cabinetul din Viena 
un vecin jignitor. Principiul politi
cei orientale a Prusiei pare a fi fost 
de a zădărnici ori ce plan al Au
striei şi aşa, intre altele, Prusia este 
puterea, care cu ocaziunea negoţie- 
rilor privitoare la cedarea Bucovi
nei a stăruit pănă in sfirşit contra 
cedării.

Documente privitoare la Prusia 
nu sunt decât vre-o douăzeci.

Cu desâvirşire deosebita de acea
stă politică pânditoare a Prusiei e 
politica Republicel Veneţiane. La în
ceputul veacului Veneţia e aliată cu 
Austria şi intemeiatâ pe această ali
anţă incepe la anul 1716 râsboiul 
cu Turcia. Asupra acestui râsboifi, 
nenorocit pentru Veneţia, documen
tele nu aruncă decât puţină lumină. 
După incheerea păcii de la Pasaro- 
vjtz atitudinea Veneţiei faţă cu a- 
facerile din Orient e foarte reser- 
vată şl mal mult ori mal puţin iden
tică cu acea a Engliterel.

Aceste sunt, in sfârşit, ţările şi 
popoarele asupra cărora documentele 
de faţă aruncă lumină in priviuţa 
relaţinnilor cu Poarta otomană. Ele

Situaţiunea politică a Statul 
mâu fiin ast-fel stabilită, toati 
tivitatea naţională poate acul 
se ludrepteze spre desvcltarea 
târî rea noastră interioară.

Naţiunea doresce sâ fie cât 
lungă şi mal temeinică pacea ce 
asigura prin sincera aplicare a 1  
tatulul din Berlin; ea doreşte inS 
ţinerea celor mal bune reiaţi un« 
toate puterile străine şi sperăil 
bine-voitorul lor sprijin nu î l  
lipsi.

Pentru statornicirea oficială afli 
laţi linilor diplomatice dintre pi»l 
rile europene şi România, Aduna: 
deputaţilor a făcut şi va face tot j 
este de competintă sa. Ea este 
a tât mal doritoare de a’şl Indep 
misiunea şi de a lăsa locul Ca 
relor de revisuire, cu cât speră) 
ast-fel se va Înlătura eroarea profn 1 
dâ câ esistâ saă câ a esist&t vei'l 
uă-datâ in România intoleranţă J 
ligioasă. Naţiunea română n’a 
sfâşiată de lupe religioase in 
o epocă a istoriei sale; pâmă 
românesc a fost din contra adă 
tul tutor religiunilor persecutate 
alte State. Legile ţârei noastre n'a 
admis nici o-datâ neegalitatea ¡f 
liticâ intre români pentru causâj 
religiune. Disposiţiuuea art. 7 
Constituţiune, care oprea pe strj 
de rit necreştin de a dobândi in 
mentenirea, n’a fost de cât o 
sură de ordine socială şi economi 
după cum restri ţiuuea pusă musul 
manilor, priu vechile capitulaţ)un< 
cu Poarta, de a se stabili şi deŢ1 
avea temple pe pământul româneşti 
ou era de cât o măsură de ordin 
politică.

Astă zi insă România aflâuduAf 
intr'o situaţiune bine definită, cif 
dem câ disposiţiunea articolului 7 
Constituţiune, poate să dispară.

Camera se va sili dară a se r 
cât mal neîntârziat asupra îtubul 
tâţirilor interioare urgente, arâj 
el prin discursul Măriei Tale Re 
spre a pune de îndată apoi ţel 
in posiţiune de a’şl da Camerele! 
revisuire ce vor avea a modifica] 
cel articol.

Adunarea primeşte cu fericiri 
sigurarea că starea finanţelor ţăj 
cu toate greutăţile, şi sacrific) 
resbelulul, este mal bună de cât 
in ultimii ani de pace. Cum
in cb 'ltuell pe de o parte . spoa 
rea veniturilor pe de alta, prin u n  
rirea avuţiei generale, prin denoll^ 
terea resurselor ţârei cu ajutoruH^ 
nor măsuri economice eficace, volj 
vea neîncetat partea cea mal lai 
in actividatea representanţilor mj 
unii.

Uâ siteaţiune financiară bună; 
lângă lămurirea situaţiunii iioks(| 
politice ca Stat european, ne va i 
lesni şi mal mult calea imbuuăti 
rilor interioare.

Intre aceste îmbunătăţirl, ac* 
ce se impun ca un interes şi o <ş- 
torie naţională de prima ordine, sul 
cele meuite a rădica poporaţinnl 
noastre rurale.

se pot împărţi lu trei grupe : uua 
care ’şl dafi silinţă se păstreze sti 
rea de lucruri aflată lu Orient, t 
dicâ Englitera, Olanda, şi mal tăi 
ziu, Veneţia; altele care caută ajuta 
la Poartă adică Maghiarii, Suediei 
şi parte din PolonejI, şi iarăşi altl 
care vor să tragă foloase din nevcl 
Porţii Otomane, adică Franţa, Sfl 
nla, Prusia şi altă parte a Polo! 
jilor.

De sine se iuţelege câ asupra vl 
ţii popoarelor din impârâţia of 
mană ori a poporalor ce atârni 
dâ această impârâţie, documenta 
arucâ multă lumină. Ast-fel sunt vj 
o douâ-sute documente privitoare] 
tătari şi un număr destul de ii 
semnat privitor la cazacii zapol 
vieni şi potcaleni, la armeni la gl 
la migrare sârbilor in ţara ungi 
reascâ, la încercările de migra) 
ale muntenegrenilor, la migrarea gn 
ceaşcă in Rusia, la coloniile bulgfl 
din ţările reseritene ale impârăţi 
Hasburgiler şi la respândirea negj 
ţătorilor greci şi armeni pe ter 
torul Carpaţilor.

Dar chestianea cea mare a vef 
cuiul e lupta intre turci şi ruşi



simera a votat mal multe dispo- 
ipl şi va mal complecta sistema 

kv ¡egiuirl ce are de scop această 
I  are.
împroprietărirea însurăţeilor, a- 
jl fapt împlinit, este pentru po
rţiunile rurale un act de drep- 
I şi un ajutor puternic, pe care 
jesintanţil naţiune! ’1 constată 
s adăncă mulţumire, 
roiectele de legi pentru cruţa- 
| pădurilor, pentru exploatarea 
ador, pentru grabnica unire a 
femei căielor noastre ferate cu 

lx jrogea şi cu portul nostru de 
i, le, vor fi primite cu luarea a- 
i |t.e ce merită prin însemnătatea 
. economică şi naţională.
 ̂;i j. unora a acordat totd’auna cu 

Lire tot ce s’a cerut pentru des-

rarea o ş tir i i .  Astăzi mal mult de 
ori c&nd, după serviciele emi- 
jte aduse naţiunel de brava sa 

lată, interesul naţional se uneşte 
imţimâutul de recunoştinţă, spre 

^ îndemna să dăm o deosebită 
liune proiectelor menite a rea* 

ia îmbunătăţiri in organizarea pu- 
noastre armate: 

ndinţa stăruitoare a represen- 
în I naţionale a fost de a face 

lustiţia să fie in adevăr o pu
ii independentă şi astfel consti- 
jft, incăt să asigure statului echi- 
Ll neapărat puterilor lui pentru 
nara şi regulata funcţionare a 
Nanismului constituţional şi să dea 
letâţel toate garanţiile posibile 
piepărtinire. Ori ce proiecte ale 

lAernuluI ar tinde la realizarea a- 
v iu l  scop, vor fi bine primite şi 
alos studiate de Adunarea deputa-

•wnstrucţiunea publică, care, chiar 
ifil impui celei mal grele crize, n'a 
ap rit de reducerile budgetare im- 

M «a tuturor celorl’alte servicii, ’şi 
»1 asigurată şi acum toată solici- 

nea noastră, câd baza imbunâ- 
ivilor şi intănrei noastre inte
re, este desvoltarea puberilor in- 

jctuale şi morale ale naţiunel.
Măria Ta,

7ncrăud in înţelegere cu guver- 
;/pe câmpul de activitate desem- 
[ sesiunel actuale. Adunarea de- 
jyţilor speră a face să înainteze 

id »> e opera interioară, menită a 
aplecta şi consolida marea operă 
frşitâ a rădic&rel politice a şta
if nostru. Numai astfel poporul

Îăn va proba intr'un mod temei- 
vitalitatea lui, şi va face ca 

opa să'l considere ca un auxi- 
i i  j neapărat intereselor şi echili- 

I ilnl el.
a ooplinindu-se această măreaţă mi-

Îbe cu acelaşi succes cu care a 
t incepută, istoria va consemna 
_ cele mal frumoase pagine ale 

_ 3, că sub aceeaşi fericită Domnie 
i Lui Carol I, România a fost in- 
i§dnsă cu onoare in familia state- 

independente ale Europei, şi a 
f  ut in intru un mare pas pe ca- 
1 prosperităţii şi a civilisaţiunil. 

?â trăeştl Măria Ta.
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>ra căreia aproape pe fie care 
>ment ne dă câte o nouă lărnu- 

k cel puţin indirectă, 
fetind documentele, aproare la 
rare pagină stăm uimiţi de mâ- 
,a luptei ce ni se înfăţişează. Sunt 

puteri mari lnc&erate, una ne
curată prin oarba el nestatorni- 

alta prin cunoscuta el inţelep- 
ie, eară a treia prin stăruinţa 
neîmblânzită. Era un lucru atăt 

liefiresc ca turcii, mal ales in 
ea lor decăzută, să mai stăpâ- 
scâ pupoarele din Orient faţă 
hotârirea Rusiei de a pune capăt 
stei stâpănirl. Aşa însă, demora- 
ţl cum erefi aceşti turci in toate 
•rejurările ni se înfăţişează ca 
baţi. Chiar după ce aâ perdut 
I *jdea de isbutire, el se simt da-
I a urma lupta pănă in sfârşit 
şl fac cel puţin aecastă datorie, 
lem in Constantinopol acea viaţă 
trâmată, care este şi va rămâne 
¡te singura in felul el, vedem cru- 
.ndu-se atăte şi atât de deose- 
s Înrâuriri; nici odată insă Poarta 
mană nu ’şl perde bunul cum- 
- nici odată miniştrii otomani nu 
zăpăcesc, ci in mijlocul celei mal

d v 
a

d

o

Să trfteascâ Măria Sa Doamna.
M. Sa Regală Domnnl a răspuns :

Domnule preşedinte,
Domnilor deputaţi,

Suntem adânc mişcaţi de simţi- 
mintele ce exprimaţi armatei şi tro
nului, pentru sfinţenia cu care , in 
ultimul resbel, 'şi-a implinit datoria, 
realizarea celei mal scumpe aspira- 
ţiunl a naţiunel române.

Ceea ce a creat României o po- 
ziţiune politică ce nu i se mal con
tezi,A astăzi in Europa, este că, de 
şi învăluită de evenimentele cele mal 
complicate,şi inconjuratâ de încercări
le cele mal ciude, totuşi a străbătut cu 
succes prin acest cerc de pericole de 
tot felul, fără a şovăi un moment 
şi fără a face un pas greşit care ar 
fi putut să ’I compromită chiar exi
stenţa.

Constatăm cn fericire, d-lor , că 
eacrificiele şi încercările la care cn 
toţii am fost supuşi, departe de a 
ne obosi şi a ne sdruncina, aâ con
tribuit din contra a ne intâri, a ne 

<oţeli, a ne lămuri ideile noastre şi 
a ne da mai multă unitate de 
acţiune, probă despre aceasta este 
unanimtatea cu care a’a votat răs
punsul d-voastree ce coprind insâşl 
programa lucrărilor spre care are 
a se îndrepta acum activitatea na
ţională.

Evenimentele ce naţiunea a stră
bătut, întăresc şi mal mult in su
fletul nostru credinţa ce am avut 
despre viitorul acestei ţări, din ziua 
când am pus piciorul pe pământul 
el. Din fapte săvârşite, marile pu
teri vor dobândi convingerea că sta- 
tul Român, pe care ele ’l-ah 
admÎ3 in familia lor ca nn element 
al echilibrului european, răspunde 
in adevăr acestei mare chemări şi 
va fi o condiţiune de siguritate şi 
de linişte pentru puternicii săi vecini.

Votul dat pentru a doua oara de 
mal unanimitatea ■ reprezentaţiunel 
naţionale, afirmând voinţa de a se 
conforma di9poziţiuuilor ce ne pri
vesc din tratatpl de la Berlin, nu 
mal poate lăsa Europei îndoiala că 
acesta este in adevăr simţimântul 
naţiunii intregl, şi va face astfel să 
dispară orice umbră de bâuuialâ şi 
orice prejudecată ar mal fi existat 
despre ţara noastă.

Suntem încredinţaţi că prudenţa 
spiritul de conciliate şi unitatea de 
acţiune, ce v’aâ adjutat până acum 
in realizarea unor fapte, vă vor a- 
sigura acelaş succes in viitor; numai 
astfel ranele lăsute de încercările la 
cari am fost expuşi vor vindeca, in
teresele societâţel noastre vor fi 
bine îngrijite şi se va putea săvârşi 
opera râdicăreî şi întăririi Româ
niei, cu acelaş succes cu care a fost 
incepută

Po această cale, mă veţi găsi 
d-lor totdeauna alături cu d-voastre 
gata la lucru şi la sacrificii!.

Doamna, care in timpul pericole
lor, a împărtăşit toate simţimintele 
şi toate îngrijirile noastre, să une
şte azi cu noi spre a vă exprima,

mari incurcăturl işl păstrează sân
gele rece. Gând oştirile otomane su
făr înfrângeri şi uliţele Constanti- 
nopolululul sunt pline de mase tur
bate, ministrul plenipotenţiar inchee 
negoţierile de pace cn cuvintele: 
„Atăt nu putem da : Mal bine ur
măm lupta până la cel din urmă 
om şi Dumnezei) ne va sta intr’a- 
jutor, fiind că e dreaptă cauza pen
tru care ne luptăm!

Aşa vorbesşte turcii la Pasaro- 
vitz, la Bucureşti, aşa in cursul ne- 
goţierilor din annl 1738, aşa la Cu- 
ciuc-Cainardji şi la Siştov, şi, pre
cum vorbesc, aşa lucrează. El simt 
că nu o vor duce departe; sunt insă 
hotâriţl a nu renunţa de bunâ-voe.

Ruşii sunt tot atât de hotâriţl. 
In tot cursul veacului el nu se simt 
ca fiind in pace cu tnrcil. Tractatele 
de pace nu sunt pentru dânşii de 
cât acte de armistiţiâ, şi cbiar pri
vite ast-fel, ele sunt călcate. Nu s’a 
Încheiat intre Turcia şi Rusia niof 
un tratat de pace, in care Ţarul să 
nu se oblige a-şl retrage trupele din 
Polonia şi a surpa una ori mal multe 
din fortăreţele despre Crimeea saâ 
despre Marea Caspicft; după inche-
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d-Ie preşedinte şi d-lor deputaţi, 
viuele noastre mulţumiri pentru căl
duroasele urări ce ne adresaţi şi spre 
a zice impreunâ cu toţii trăiască 
România.

M IŞ C A R EA  A U T O N O M IS TA  IN A LB A N IA

„Corespondinţa politică“ primeşte 
din străvechiul Prizrend amănunte 
interesante asupra unei mişcări intre 
capii ligel albaneze, mişcare ce pre
găteşte şi ascunde in sine eventua
lităţi de mare insemnâbate .

Mişei rea intre albanezi e de
parte de a fi ajuns la capătul el. 
Acest popor mio, care mal cu seamă 
in anii din urmă ah fost părăsit in 
voia sorţii, incepe a înţelege pute
rea, ce-o are intr’ânsul. In momen
tele acestea se petrec intre albanezi 
lucrări, cari arată lămurit, că in 
cnrând va sosi timpul, in care se 
va ivi întrebarea, dacă Poarta mal 
rămâne sat) nu stăpâna Albaniei.

întemeietorii ligii albaneze se 
convinseră, ca marile făgăduinţe, ce 
le făcuse valiul din Kossovo Nazif- 
paşa, vor avea soarta tuturor făgă
duinţelor făcute de Poartă, deci 
hotârirâ să mânţie puterea lor ar
mată şi s’o întrebuinţeze spre schim
barea acelor Împrejurări, sub a că
ror greutate de plumb nu se poate 
aştepta nici o desvoltare. Comitetul 
dirigent din Prizrend, compus din 
Ahmed-Beg, Kuriţ-Hagi, Ahmed-Ko- 
roniţa şi Skander-Beg şe întruni la 
5 decemvrie, intr’o adunare, la care 
luară parte numeroşi notabil! alba
nezi. Prezidiul adunării ăl luă Skan
der-Beg, cuminte, energic şi de mare 
vază, care mal are pentru sine şi 
tradiţia unei origini princiare.

Albanezii -— incepu el — con
duşi de interese religioase şi naţio
nale aâ sprijinit cu toată puterea 
braţului şi abnegaţiunea inimel dom
nia Osmanilor. Strămoşii noştri erai) 
oameni drepţi şi cuminţi. întemeie
torii Sărbiel aveai) deja scrisă pe 
steagul lor subjugarea Albaniei; 
vlădicii Muntenegrulul aruncai) pri
viri lacome asupra unor bucăţi din 
pământul nostru. Dacă am fi pac- 
tat cu tendenţele acestea, noam fi 
pi.rdut naţionalitatea, legea, patria. 
Am stăruit cu credinţă alături cu 
osmanii. Acum insă pronia a con
dus pe acest popor din cădere in 
cădere; de cincizeci de ani Turcia 
cade din treaptâ’n treaptă. împără
ţia mal poate absorbi âncâ puterile 
şi sucurile noastre vitale, fără insă 
de-a’şl mal putea ajuta cu ele. Gând 
ni se spuse, că vecinii noştri vor 
să ne ia ţara, am hotârit să luăm 
afacerea noastră in mânile proprii, 
căci cunoşteam neputinţa guvernului, 
iar liga şi-ar fi implinit datoria cu 
succes. Acuma insă ni se arată, că 
din partea aceea nu e nici o pri
mejdie. Am aflat cu siguranţă, că 
nici unul din vecinii noştril n’are 
de gând a trece preste marginele, 
ce i se indică prin tractatul de la 
Berţin. Dar suntem noi tot atăt de

erea păcii trupele ruseşti remâueaâ 
insă in Polonia şi Ţarul ridică noâ 
fortereţe. Dacă turcii stârnesc pen
tru împlinirea condiţiuuilor de şi 
Rusia nu e pregătită de resboii), 
Cabnetul de St. Petersburg sterueşte 
pentru icheerea unul noâ tractat şi 
mal ales Franţa se pune mijlocitor 
şi sprijineşte acţiunea rusească.

La anul 1711 Tiarul Petru e in- 
cunjurat cu aliaţii săi de către turci 
şi este silit a cumpăra pacea. Insă 
abea scăpat pe pământul ruresc, el 
nu mal voeşte să ştie de această 
pace şl, in ciuda tractatului lasă o 
parte din trupele sale in Polonia. 
Turcii fac pregătiri pentru un noâ 
râsboiâ; dar, mal nainte de a se 
incepe răsboiul, se inchee un noâ 
tractat de pace.

Astfel se urmează in tot cursul 
veacului. Ţarul Petru moare, dar po
litica urmată de dânsul se păstrea
ză, fiindcă ea nu era urzită de dân
sul, ci rezultată din firea poporulal 
rusesc şi din starea de lucruri aflată 
in Orient.

Şi fără îndoială Rusia ar fi isbu-i 
tit a aduce la îndeplinire planurile 
sale, dacă nu ar fi găsit pe Habs-

sigurl inlăuntru? Putem oare să 
desvoltâm individualitea neastră na
ţională ? Putem să ne sporim bună
stare, să ne ’ntindem negoţul} Avem 
noi oare o garanţie pentru sigu
ranţa roadelor asprei noastre munci? 
Ştiţi fraţilor, că nn’I aşa. Am tre
bui să tindem a ne câştiga o po
ziţie, precum o aâ bulgarii. O Al
banie unită in privire politică şi 
naţională sub suzeranitatea Sulta
nului — asta ar trebui să fie ţinta 
noastră, pentru ajungerea căreia sâ 
lucrăm cu toate mijloacele.

Acest program noâ şi îndrăzneţ 
fu primit cn entusiasm in adulare. 
După ce Skander-Beg câştigă adu 
narea pentru idea sa, scoase o hârtie 
din buzunar şi dote citire următoarei 
declaraţii, pe cari toţi cel de faţă 
o oscultarâ in adâncă tâ ’ere:

„Noi albanezii din Albania supe
rioară recunoaştem necesitatea ur
gentă, de a intemeia o Albanie li
beră. Autonomia in legislaţiune şi 
administraţie, care ni se cuvine de 
drept şi am luat-o de fapt, sâ re- 
invieze din noâ. Nu trebue sâ mat 
suferim, ca drepturile noastre sâ 
fie ignorate. Nu voim sâ mal re- 
mânem in obezile sclaviei, pe când 
de jur împrejurul nostru popoare 
libere întemeiază state puternice. 
Dăm salutare frăţească tuturor al
banezilor din toate sangiacurile şi’l 
chemăm, ca impreunâ cu noi să lu
creze pentru ca poporul sâ rein- 
vieze din mormântul politic-naţio- 
nal, şi pentru ca ţara noastră sâ 
devie o ţară a libertăţii.*

Iscăliţi sunt pe acest document 
remarcabil: Ibrabim Hidriz (hidriz 
inseamnâ in limba albaneză cărtu
rar), Hagi Iussuf şi Dul Hidriz din 
Scutari. Adunarea numi apoi o de- 
putaţiune, compusă din trei membri, 
oare va merge la Scutari, pentru a 
pune la cale deplina mergere im
preunâ cu comitetul din capitala 
albaniel-superioarâ.

Urmarea învederată a acestei miş
cări 9 de ocamdatâ refuzul, cu care 
albanezii aâ respuns la invitarea lui 
Nfazif-paşa de a da nn contingent 
auxiliar de 10 000 de oameni pentru 
Macedonia. Din Prístina, Diacova, 
I[> k şi Prizrend i se dete valiulul 
din Kossovo respunsul identic, că 
albanezii nu sunt datori a da gu
vernului un contigjnt extraordinar 
afară de ţară şi că afară de aceasta 
aâ mult de lucru cu paza graniţei 
spre Serbia şi Muntenegru, incăt 
toate puterile poporului sunt ab 
sorbite prin aceasta.

Acesta e cel de’ntâiâ simptom al 
miş âril albanezilor, mişcare, ce 
după cum s’a coustatat pe deplin, 
nu porneşte cu totul din impuls 
propiâ.

BULETIN METEOROLOGIC

Term om strografal, maxima ţi minima, 
a a ră ta t Ioni 4 spre marţ! 5 decemvrie 
noaptea 3, 33 grade oent. sau 2, 66 reau- 
mnr snb 0. .

burgi alăturea cu Sultanii. Ancă la 
anul 1700 împăratul Lepold 1 dă 
ambazadorulul Guarient instrucţiuni, 
din cari ne încredinţăm că Curtea 
din Viena judecă drept despre ac
ţiunea Rusiei iu Orient. In tot cur
sul veacului Rusia a privită ca cel 
mal primejdios vecin al împărăţiei 
Habsburgilor şi pentru aceea Cabi
netul din Viena totdeauna e gata 
sâ aducă jertfe mari pentru zădărni
cirea planurilor ruseşti. Aproape fie 
care din documentele publicate ne 
dă câte o nouă lămurire asupra a- 
cestel politice înţelepte a Habsbur
gilor. Principiul ce predomina poli
tica Austriei, era de a-şl asigura 
graniţele spre Orient şi mează-noapte 
şi de a susţine pe Turcia in lupta 
el contra Rusiei. Nota de 1775, 6 
ianuarie a cancelarului Kaunitz (VII 
—LXXV) ne lămureşte in puţine 
cuvinte despre aceasta.

Pusă intre Austria şi Rusia, Tur
cia se susţine, dar se susţine luptând 
mereâ. Şeapte răsboae mari aâ avut 
turcii sâ poarte in cursul secolului 
XVIII, ear timpul rămas intre aceste 
răsboae se petrece cu negoţierl de 
pace şi cu pregătiri de râsboiâ. Do

Muximum peste zi, marţi,... 2, 22 c. 
plus 0. Joi Buri 759.

Marţi 5 spre mercnrl B dec., noaptea
4, 44 gr. c. safi 3, 55 gr. reaumnr snb 0.

Mercnrl 9 ore dimineaţa.... 2 gr. c. —
0 — maximalii călduri peste zi : 8, 88 gr. 
c. safi 7, Il B. plus 0. In bar. 745, ceea 
ce a indicat ploaia care a fost meronri 
6 decemvrie.

MercurI G spre jo! 7 dec. noiptea 3, 25 
gr. c. — 0. in bar. 763.

Joi 7 spre vineri 8 dec., noaptea 4, 5b 
gr. cent. — 0. Dimineaţa, 9 ore 2 gr. c. 
— 0. In bar. 750.

Viner! 8 spre sămbătă 9 dec., noaptea, 
j 0 gr., dimineaţa 9 ore, 2 gr. c. pine 0. 
I M.ximnm căldurii peste zi, 7, 22 gr. c. s.O

5, 77 gr. R. plns 0. In bar. 753m.
A. Se. Ghika.
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lor nvrage in ed iţinnl noni:

Ahn, MitodS pentra învăţarea limbel 
franceze, după ediţionea 129 a antoruln?, 
cursul l-ia, 1. n. 1 25.

Ahn, Metodfi pentru învăţarea limbo! 
germane, după ediţionea 83 a autorului, 
cnrenl 1-iü I. n. 1.

Çirca Jeremía. Gramatica limbel roma
neşti partra itimo’ogkă pentru clasele 
gimnaziale, preţul I. n. 2.

ConstantineseU D r. B ., Abecedar rom&nesc 
pentra ecoaltle pub i e, >diţinnea 5-?, pre
ţul 30 b.

Ciocancli Eustaţiu G., Geometria elemen
tară , ndiţinnea 9-8, I. n. 1.

Ciocatielt Eustajiu G., Aritmetica teore
tică şi practică, ediţionea 9-a, I. n. 90.

Gorjan A ., Elemente de geografi-< pen
tru clasele primare, ediţionea 16-a, 45 b.
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Sub tipar, spre a ieşi in curând :
Conitantinescn Dr. B. Confesinnea orto

doxă, un volum in 8°.
Mica bibliotecă pentru copil, o serie nouă, 

in patra volume ia 4° mare lucrate cu 
moltă îngrijire şi t< itol cn mnlt ameliorat.

La no! spre văozare :
Cant emir D r. Dimitrie, Consilii higienice 

pentra creşterea copiilor, 1. a. 3.
(809—3—6 z.

Numărul de la 4 Decemvrie al 
Albinei C arpaţilor coprinde, ur
mătoarele materii:

Text: Maria, scene din viaţa con* 
jugală, de* I08Í f Popescu. — Esilatul, 
reverie, de D. Bolintineaou. — A f
ganistanul şi Emirul. — Mitologii 
Daco-romană: Solomonarii, de 8. FI. 
Marian. — Suferinţa, poesiâ, de N. 
Baboeanu. — La ce sunt bune filan- 
tele in casă, de — In biserici.... 
Mit de visuri.... poesil de A. Bâr- 
seanu.— Crucea comemorativi 9E/i- 
sabeta *, — Memoriile unul stomack. 
— Varietăţi: Statistică, Modă. No
tiţa economice, Cugetări, Bibliogrefic.

Iluslraţiuni: Şir Aii Ohm. — Beg 
bosniac cu fie sa. — Kitete, şeful 
Mpungu.

Dr. Barbn Constantinescu, —
Limba şt literatura ţiganilor din Ro
mânia.

cumentele aruncă lumină cu deose
bire asupra luptelor petrecute pe 
pâmăntul românesc şi asupra negoţie- 
rilor, de la care atârna soarta ţâ
rilor româneşti. Astfel despre luptele 
şi capitulaţia de la movila Râbiei 
sunt in colecţie cu totul vre-o 15 
raporturi şi două planuri ale lagă
rului rusesc iacunjurat de turci, tă
tari, suedien! şi polonezi. De ase
menea sunt raporturi multe şi de
tailate despre luptele de la 1716—18 
şi despre cele de la 1737—38, pre
cum şi despre negoţierile in urma 
cărora s’aü încheiat tractatele de 
pace de la Pasarovitz şi de la Bel
grad. Cele-alte resboae intre turci 
şi ruşi, sunt mal mult trecute cu 
vederea. Colecţia cuprinde insă date 
privitoare la negoţierile de pace 
urmate intre turci şi ruşi şi astfel 
ne infăţişeazâ intreagâ viaţa împă
răţiei otomane in veacul XVIII.

Convorb. Uter. (Va arma).
I . Slavici. •
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S IR O P U  PASTA oE LA ßA SSE
de Seve de Pin (Brada) Maritimi

Pcrsdnele slabe de peptü, acele atinse de Tusse, R ăgu
ş i Iii, G rippa , Catarrhe, B ro n ch ite , S tingerea  vocel  şi 
A sth m ù ,  sun tû  sigu re  d 'a  g&ssi uă potolire rapidă şi ou- 
rarissire  in în trebu in ţarea  principurilo rü  balsamio! a-le 
b radu lu i m aritim ă concentrate in S lro p u lă  şi in P a s t a  d e ţ ţ j j f  
sevă d e  P in  (bradA) de L a g a sse .

D epositû  in  p rin c ip a le le  P h a rm a cil.

Z PILULES DIGESTIVES DE PANCREATINE $
** de DEFRESNE m*

PHARMACIAN DB CLASSA H* EX-INTER N AL SPITALELOR DIN PARI9

Pancreatina. admisa in spitalele din Pana, esta cel mai puternic digestii cunos
cut. Ba posseda proprietatea de i digera si a face asaimilabile nu numai carnea, 
dara mea corpurile grasse. panea. amidonul ti feculele Se poale dara dice ca 
alimentele, ori can ar fl. pol fi digerate de pancreatina fara agiutorul slomachului 

Vie intolerancia alimentelor din altersuunea seu lipsa de suc gastric, din inflam- 
matiunea seu ulceraliunea stomacbului seu a intestinelor. Pilulele de Pancreatina 
ale lui Defresne vordamtot d'ausa resuHatela cele mai fericite, elle eunt prescrise 
de medici in contra urmetoarelor afTectium:

Desgust de alimente Anemia Gastralgii,
Rele digestium. Diarrbea. Dlceratiuni canceróse.
Versetun, Oysenteria. Bóle de ficat.
Umflătură stomacbului. Gastrite Slăbire.
Somnolencia dupe m ancare st verseturllo car* lnsocteso însărcinarea

PARIS Cassa GRHADLT si C 3 strada t i v »  s i io principale PDarmaCif
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MERSUL TRENURILOR
PE LINIA

B U CU RESC I-G IUR G IU  (Sm ârda)
Valabil de la ’* octombr“«8 1878 pana la noi dispositii

BUCUR ESCÍ-GIURG1Ü GIURGIÜ-BUCURESCI
Tr. No. I 
Oiminiţa

BncnrescI. . Plecare 9 15
Jilava.............................9 27
Sinteştl (Halta) . . . 9 33
Vidra..............................9 43
Grădişte (Halta) , . . 9 52
,, . . .  Sosire 10 01Comaua D. ... t1. . .  Plecare 10 11
B&ndaa.........................10 39
F ră ţe ş tii.....................10 53

. Sosire 11 15 

. Plecare 11 25 
Smărda . . . Sosire 11 35 

AmiadA-di

Glurgifi

Tr. No. 3 
Séra

5 05 
5 17 
5 23 
5 33 
5 42
5 51
6 01 
6 29
6 49
7 05 
Séra

Tr. No. 2
Smârda
Giurgiii
Frittestî

. Plecare 
- Sosire Diminăţa 
. Plocare 9 05 
. . . .  9 16

Bău ¿ s a .......................9 39
Sosire 10 03 
Plecare 10 

Grădişte (Halta) . .1 0
Vidra......................... 10
Sinteşti (Halta) . . 10 39
J i l a v a ..................... 10 48
Bucureştii . . -. . .11

Coinaua 13
18
31

05
Dimlnéta

Tr. No. 4 
Oup-améÿl 
4 37 
4 45
4 55
5 06 
ó 29
5 53
6 03 
6 03 
6 21 
6 29 
6 39 
6 55
Séra

X j e  g  a .
A . CU LIN IA  D E N ORD .

I. Trenul No. 4: Ca trenai accele
rat No. 1, la ora 8 şi 15 minate, săra 
1» BrSila-Galatz, Roman, lassy-Sueeva, 
Viena, Berlin, Paris, Petersburg.

II. Trenul No. 1: Ca treanl accele
rat No. 2, caresosesce din Viena, Lem
berg, Snceva, RomaD, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 şi 30 minute dimineţs.
III. Trenul No. 3: Ca trenai No. 6 

de călători care sos ŝce din Galaţi şi 
Brăila la ora 4 şi 30 minute, dopa 
ame^ă-di.

T U R I
B CU V A P O A R E  D A N U B IE N E  la GIURGIU

Ou Vapóre de poeta la Qiurgiü.

1) Sosind la GinrgiQ din sas: Luni, 
Miercari şi Vineri, ca Trenul No. 4.

2) Plecând de la GinrgiQ în jos Lnnî, 
Meircnri şi Vineri cn Trenul No. 1.

3) Plet and de la GinrgiQ în sus: Marţi. 
Vineri şi Dominică cn Trenul No. 1.

4) Sosind la GinrgiQ din jos Marţ', 
Vineri şi Dcminecă on Trennl No. 4.

NB, La gara Filartt se vénd bilete 
pentru vapóre, pentru tote staţiunile in sus 
până la Viena şi in jos până la Chilia

I D E  V E 1T Z A R B
F A B R IC E L E  DE BER E. SPIR T SI DROIDE

r t u a t  In

Turim-Severin, Strada Âurolian No. 5
In deplina lucrare, in apropiere de gara calei ferate şi Agenţia vapârelor 

pe Dunăre, purtând firma

ac. a\ v a s  sa ai a c » »  ac anead.
Vânzarea va avea loc ca ban de minori înaintea Onorab Tribunal 

Mehedinţii Secţia l-a în ^ioa de '®/4r Decembrie 1878.
Pentru condiţinnl şi detailiori a se vedea la localul fabricelorîn fote 

•jil'Te de la 9—12 dimindţa şi de la 8—7 săra.
Tutorele L. DE BIE.(819-1)

Institution Française et italienne
Dirigée par MESDAMES MAZZANTINI

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

70— 71, ont fondé à Florence en 1878 une Institution Française et Ita
lienne qui jouit de l'estime générale, et où les jeunes filles reçoivent 
une instruction aussi solide que brliante. 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 1300 frs. par an, y 
compris la mnsique, le dessin et la danse.

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

Medalii Bocieteţei 8ciin(elor industriale la Paria. 
LIPSEASCĂ PERII ALBII

M i : L i I \ O G R W
TiNCTURA ESCBLLINTA A PERILOR ALBIÎ

a D. DICQUEMARE, aln6
CHIMIST LA ROUBN (Francia)

Ea vapseste numai de cat perii albiL ai 
capului şi ai barbei, fara neci un pericol

jşi fara miros desagreabil, Ea este recu- 
JMMAAE noscuta superidra tutulor tincturelor in- 

g trebuinţele pena asta ţji.
Depoait in principalele magasine de parfumerie.

THEATRUL NATIONAL
Z E P ir e s u ls /b i l

Trona Dramatica Italiana c o n ta  no artistol G. B R IZ E I |
ŞI DIRIGIATA DE

CELEBRUL AKTIST COMANDATORUL

sPEcuumt MADAME LUCIE
•ORÜEmilPI HUIRA

Exoculi ori-ce commanda de 
coraeturl pe mfisură cu preciurila 
cele mal moderate, asemenea mal 
priimeace orT-ce reparaban© de 
coraeturl precum şi spălatul ca 
din nofi.

Se priimeacn commande prin 
poştă trimeţfind măsura.

ERNESTO ROSS
v a  d a  i n  l u n a  F e b m r i u  1 8 7 9

5 REPRESENTATIÜNI
alese din repertoriul nrmător

TRAG DII
Corset cuirasse, Coraet ortho- 

Om Í is Km iiíi oedic şi Corseturi pentru Copil.

Strada Academiei No. 25 lingă Rasca.

M A R E  S U C C E S .

m e c a n o  iii rombo si g id l ie t t k  c o r i o u n o
OTHELLO REGELE LEAR MACBETH

SH AK9PEARE

V E L O U T I N E
m i

A L FIE R I

este o

FĂINĂ DE OREZ
de o deosebită specialitate, fore fină, ne- 
simţibilă, preparată cu Bismut, şi posedă 
calitatea cea fericită, a da feţei otnnln.l

JFNILLET

FRESC1TATEA NATURALĂ
a tinereţe!.

PTT T? A VuJLx X r  ix  i  y
Parfumeur la Paris, 9, rue de Paix. |

i l  01 RIMINI
SILVIO PELLICO 

D R A M E

MOARTE CIVILI DOI SERGENT!
GIACOMETTI ROTI

O  O  I M E D 1 E

SULLIVAN

C 08SA

LA VIGNE

DUMAS MELESVILLE
D nil amatori ce doresc a se abona la aceste representaţiunl sunt rugaţi 

a se adresa la subsemnatul de la orele 12—3, la Teatru Naţional şi de la 4 — fi;lî'; 
în Calea Victoriei No. 12.

Deposit în Bucnresci la farmacia d-lnl 
F. W. Zirner, şi la d-uii Appel & C ie. 1

MAGAZINUL DE LINGERIE

PRICIOL AB0NÁISNT0LUI PENTRU 5 REPRISENTATIDNI
Baignoire şi Bel-Etage 240 lei n. Loge de rang III 125 lei n »  

Stal de rang I 45 lei n. Stal de rang II 80 lei n. 
însărcinat cn abonamentul, G. FEL1CI.

din

V I E N A
Calea Victoriei (Mogoşol), Balotul „Dacia", 

a  doua prăvălie de la  colţul Lipscani

ADEVERATE INJECTIUNI SI CAPSULE

desfacere Totală
de

> 9  O  O
PlapămI fine de lină de oae

în culorile cele mal frumâse forte lungi şi 
late de câte 12 LEI. Preţul din anul tre

cut era 28 franci.
Cumpărători de cel pnţin 10 bacăţl vor 

avea nn rabat de 5 la antă.
Magasinul de lingerie din Viena

Calea Victoriei (Mogoşol), P ala tu l »Dacia* a 
doua pri.vii.lio de Ia colţul Lipscani.

(880 8)

Lecţiunî de Dans
Sub-semuatul are ooore a se recomanda 

Onor. Public că dă lecţiunî în case pai ti- 
culare, precum şi la Domiciliul meU Hotel 
Pieschi, camern No. 39, cu o metodă forte 
lesuic'osă. Se primeao deosebit pers6n°.

M. C. Sehamagyy 
Profesor de dans.

Seconde série. — No. 2,
De vènijare la chioşcuri, la top  

dchitanţl de <jiare şi la Tipogrofia 
Thiel <3* Weiss ln Bucuresci.

Preţnl 50 banï,

MAI MULTE MII DE
S A C I

sunt de vénejare. A se adresa la Tip. 
Thiel & Weiss, Palatul „Dacia.*

G  O
F A V R O T

Acesto Capsule posedă p rop rie tă ţile  tonice a G u d ro n u lu i  adăogate pc lângă ac
ţiunea  antib lenorag ică de Copa.hu. Ele nu  obosescu stom ahui şi nu  provocă nici 
d iaree nici g re ţă  ; constituescu  m edicam entul p rin  escelen(ă in tra ta rea  bulelor 
contagióse a  am belor sccse, scu rg eri vechi seú recente, catare  a beşicci şi curge
rea fără  voie au rin u lu i.

Pe la  Anele tra tam en tu lu i, şi când  ori-ce d u re re  a d isp ă ru t, usul 
INJECTIUNU RICORD

tonice şi as tringen te , este miijilocul infailibil do a  consolida v indecarea şi de a 
ev ita  ¡ntércerea.

ADEVERAT SIROP DEPURATIV
Fl I G O

F  A  V  R  O T
A cest sirop  este neăp art pen tru  a  v in  deca cu  desevârşire m aladiele pelei şi pen-

tru  a sfirşi de a  cu ră ti sângele dup ă  un tra tam en tu  anti-sifilitic. El fcrcsce de tót 
accidentele ce pot resu lta  d in  sifilis constitu ţională

P ublicul, trebue  a  lepăda, ca con tra  facere periculosă t6to m edicam entele 
RICORD, care nu  vo ru  p u r ta  s ig liu lu  C. FA VROT.

D EPO SJTO  G E N E R A L .— F* F avro t, 102, strada R ic h e lie u , t'n P aris ; In  
iconiţe, K o n ia ; B u cu resc i, R issdorfcr, Z u rn er , T h e i l ; GaLatz, T a tu -  
i. Marino K u r to v ic h ; B raila , P etsa lis, K aufm es; Crajnra, F . Polii; 
d f. S c h u l le r ; Ba riad. B rettner, ş i in  Iote fa rm aciile .

A eşit de sub tipar

CALENDARUL ,B
F I E  ^ . I sT T J I j

cu o mulţime de ilustraţii!
PREŢUL 50 BANI

De vâmjare la Tipografia Thiel & Urni §i la toţi delT 
tanţî de ^iare atât în capitală cât şi în t6te districte!

Prem iul A bonaţilor ■

ANUALI AI

3 3
5Î

renumită esenţă japoneză, oare 
"JIU vindică îndată ori-ce dnrere de

cap se găsesce la farmacia d-lnl F. Brus 
vis-à-vis de biserica Sărindar,

Administraţia ţliarulul „Resboiul“
va da de Anul nou un frumos tablou fotografic:

o pereche 
case cn j 

locul lor, 
situate în I 

Strada |
Romană No. 63 bis, Snbnrbia Precupeţi- ! 
Noi. Doritorii de ale cumpăra se pot adresa I 
la proprietarnl lor ce locuesce întrdnsele. |

„CU STEGUL ÎNAINTE!
episod din asalturile Românilor de la Plevna, un adr 
v6rat cap-d’operâ al talentosulul artist Dembinzchi. Ta
bloul este lucrat în atelierul Ziarului Resboiul. Mărimea 
lui este de 22 centimetrii lărgime §i 36 cent. înălţime.

Tipografia Thiel A Weiss, Palatal, ,Daoia*.


