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a b o n a m e n t e ^
IS  TOATA ROMANIA :

Pe an . ' ,  
Pe 6 luni , 
Pe 8 l a i  ,

IM 9TRABUTATI:
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34
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60

jjqIBTIDHI SI RKCLAMK î

Lini» de 80 litere petit, pagina IV, 80 banl. 
Pe pagina III, 80 banl, pe pagina II, 3 lel aol.

Reclame 8 lel noi linia.

Un numèr In Capitală 10 banl.

TIMPU
ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRO.

B i u r o u l  . R e d a c ţ i e i  ş i  A d m i n i s t r a ţ i e i :  P a l a t u l  „ D a o i a " .

A m T I T O I T J R  I
8« priimcac tu atr&inátate: La D-ni! Hanton 
itsin A Voy 1er 1b Vienna, Walfisch gano 10 
A. Oppttik ln Tienna, 8 tabeabas tei 2; Rwiol 
Jfo—  U Vienna , Seilerstttte 8 ; Vmom* 
Hrdicko ln Vienna, TeinfalUtrasse 17 j Philipp 
Lßb ln Vienna, Eschenbachgasse 11) L. IxmS 
& Comp. ln Peşta |i Haoat Im ffile-BuUier dt 
Comp, ln Parii.

Berisorl nefranoate na te primesc. 

Articolele nepmblioate se vor arde.

Un numör ln Distriote 15 banl.

Oblig. Rorale . •
Domen) ale

Cursul de Bncurescl, 29 August 
81 — 
78i/4 781/* 

Credit funciar rural . . 70 70
, > urban 64 —

Imnr. municipal al Capit. 78 —
Oblig. Pensii . . . . . 120 —■
Oblig. Dacia . . . . . 200 —

»  Romani a , , , , 40 —
Impr. municipal eu premii — —
Renta Uom&nfc..............  —
Paria 8 luni . . . . . 9925 ““
Londra | . . . . . 26 2498 /*
Viena > . . . . . — —"
Berlin > * • * • • • •  l®*/4

Curtai de Ticna, 10 Septembre.
45
85

Renta In aur .................. 96
75

Acţiunile b&noel . . . . __
10

London .....................  . . . 117 90
Obligaţiuni rurale ungare . . 76 —

» temeţvor . , . . 75 —
p trannlvane . . . 78 80

Argint In m&rfnrl . . , 90
Ducatul . . . . 5 67
Napoleonii..................... 5IV»
Maro 1 0 0 ..................... 40

Cursul de Berlin, 5 Septembre. 
Acţiun. C&ilor ferate române . 14 50 
Obligaţiunile rom ine 6 %  . • 50 — 
Priorităţile C. fer. rom. 8% 60 50
împrumutul Oppenbeim . . .  73 —
Napoleonul............................  16 25Vt
Viena, termen lung . • • • • —- — 
Paris » scurt « • • • 81 80

Calendarul f i le i  
(12 Sept 
sf. Ver

Mercuri 81 August (12 Septembre). 
Patronul tjileî: Brîul sf. Vergine.
Rds&ritul sórelul: 5 ore 86 min. 
Apusul tórelul : 6 ore 16 min. 
Fasele lunel : Lună Nouă

P L E C A R E A  T R E N U R IL O R
Bnoorescl—Sncéra 

Bucurescl . . . .  8.15 n 10.— d
P lo esc l............... 9.50 n 11.06 q
B r ă i l a ................1.58 n 6.451 7.15 d
TeouoiS............... 4.38 n 11.40 a
Roman . . . . .  9.05 d 4.54 $
Sudva, eoaire . . 13.08 j  9.65 n

Bnonresol— Verclorora
Bucarescl....................... 8.— d 6.05 n
P i t e ş t i ...........................11.31 10.15 n
Slatina..............
Craiova..............
Vèrciorova, aosire

3.— 
4.17 
9.01 ñ

Sacéva—Bncareeel 
Sucéva . . . . .  5.11 j  6.46 d 
Román • • • • . 8.45 n 12.10 a 
Teeneifl • • • • • 12.30 n 5.10 ^
B r ă i la .............. 3.08 n 8.10 n 8.68
Ploeael.............. 7.13 d 3.46
Buoureecl, eotire 8.80 j  4.80

Terolorora—Bnonresol
Vôrciorova.............. ... 6.45
C r a io v a ..................... 11.44
Slatina.........................1.61
P ite ş t i.........................4.42
Bucuresol, m ire

Bnonresol—Olnrgiu
Bucarescl..................... 9.16
Giurgiu, sosiro.............. 11.35

Giurgiu—Bncurescl
Giurgifi.................. ... T.36
Buenreeel, sosire . . . .  9.48

Oalatl—Barbeţi
G a la ţ i......... ISO n 8.25'
Bărboşi, sosire .  , 1.55 n 9.— <

Barboçl—(ialaţl 
Bărboşi . . . . .  . 8.55n 6.35
Galaţi, eoeire . . . 8.80 n 7.—

d 6.05 n 
j  8.37 n

J4.55 d 
7.17»

7.80 j  
8.05 n

n 7.35 
■ &—

S C IR I  T E L E G R A F IC E
din

f o i l e  S T R Ă I N E .

St, Petcrsborg, 7 Septembre.

«St. Petersburger Ztng> comunică din 
Caraial de la 81 August următoarele: Ma
rele Duce Mi hai 1 a luat comanda imediată 
a trupelor din Asia mică. Generalul Cer- 
naieff în curând va placa din Alexandro- 
pol in lagărul marelui Dace. Caraial şi 
Untş-Papa aii fost fortificate. Lângă Ale
xandro pol, pe malul drept al rîuluî Ar- 
pataal s’aB aşezat fortificaţiunl tari, ar
mate eu 16 tunuri. Lagărul avantgardelor 
se află la Biraeb-Tare.

Costantinopol, 7 Septembre. 

Mehemet Aii Paşa, fiul lui Şanul, care 
se află in cartierul general al lui Ahtned 
Mnkhtar Paşa, a fost însărcinat de către 
guvern a forma din Cercheaii emigraţi la 
Trapesunt (i Sinope doi noi regimente de 
cavalerie pentru armata din Anatolia. — 
Caii, de care aceste regimente vor avea tre
buinţă, se adună din Mesopotamia fi din 
alte provincii ale Asiei mici.

In Lagărul de la Îeni-Saghra aB sosit 
3000 călăreţi, pe care oei trei guvernatori 
din Siria i-all pus Ia disposiţiunea gu
vernului.

ŞlstoT, 6 Septembre.

Erl s’a răspândit aici şrirea, că turcii 
ar fi distrus podul de la Pergos. Această 
ştire ee desminţeşte. Pe soseana dintre Biela 
şi RuBciuc nn s’att arătat incă trupe tur
ceşti. Se adevereşte insă oficial ştirea de
spre lnarea Lovcel.

Avantposturile raseştl satt apropiat de 
Plevna până la Baviţa. Marele Duce Ni- 

i  ccoiae a sosit la Poradin spre a conduee in 
persoană ofensiva oontra Plevnel.

Vama, 6 Septembre.

Jk Primind un ajutor de 8000 oameni, So- 
leiman Paşa dispune de 22,000 oameni şi 
a început din noB ofensiva asupra trecă
toarei de la Sipca, dar până acum fără de 
succes.

El este hotărât a urma qu ofensiva.

Cetlnle, 7 Septembre.

Ştirile despre retragerea Muntenegreni
lor de Ia fortăreţa Nicsict sunt neînteme
iate. N ’a avut nici un fel de luptă naintea 
acestui oraş.

Din contra în tot momentul se aşteaptă 
ca fortăreţa să capituleze.

SCIRI TELEGRAFICE
A,L K «T  I M P D L 0 I .

(Agenţia H a ra t) .

— Serviciul de la io Ssptsmbre 9 ore seara. — 

Conrtantlnopol, 10 Septemvre.

O "depeşă a Iul Mnkhtar paşa cu date 
de Vineri vorbe.ce de o înoăerare favora
bilă. — O altă depeşă a lui Aii Saib-Satee 
de Joi, anunţă oisb&ndă câştigată asupra 
Muntenegrenilor.

Nici o şcire oficială nu s’a publicat din 
Plevna, Şipka î ‘> Rasgrad.

—Serviciul de la 11 Seşlsabre, 9 ere dimineaţa__

Athene, lo Beptemhr*. 

Grecia, pentru a începe ostilităţile, aş
teaptă numai momentul de a -şl putea pro-

tege hotarele despre mare prin flota sa. 
Dacă Rusia se va hotărî a trimite escadra 
sa din Baltica in apele grecesc!, Grecia 
va intra în acţiune şi va declara imediat 
resboifi Turciei.

8lra, 10 Septembre.

Soleiman-Paşa cere grabnic ajutoare.
Ciroulă agomotnl că Turcii afi fost go

niţi de la Sipca şi că s’aă retras la Ka- 
¿anlîk.

Escadra otomană comandată de Hussein- 
Paşa, care se îndreptare spre Gibraltar, a 
primit ordin prin telegraf de a se întoarce 
numai de cât.

B U C U R E S C I  11 Septembre.

Numai de c&t din cele d’ăntăifi 
Încăierări, cu care Începuse ofensiva 
turcească, se putea prevedea, că. tur
ei! nu dispun de destule puteri spre 
a respinge pe ruşi din posiţiunile lor 
centrale.

Deşi tn cele mal multe din aceste 
ciocniri turcii afi avut succese, a- 
ceate succese erafi prea neînsemnate 
pentru o armată, mal mare. Şi sunt 
patru-spre-zece zile, de când cele patru 
•orpurl turceşti afi Început ofensiva, 
f&ră ca ele s& fi putut pronunţa vre
un atac mal mare. Soleiman Paşa 
st& cu fărâmăturile centrului săfi In 
posiţiunile, pe care le-a ocupat In 
trec&toarea de la Şipca: Înainte nu 
poate merge, fiind-c& întâmpină o prea 
mare resistenţ&, ear& spre a căuta
o altă cale, pe care se treacă Bal
canii, e prea t&rzifi.

Singurul folos, pe care armatele din 
Bulgaria 11 pot trage din operaţiunile 
lor, este acela că ele reţin o parte din 
armata rusească Intre munţ! şi ast
fel scad numdrul combatanţilor de 
la Lom şi Osman.

De odată cu Soleiman Paşa Îşi În
cepuse şi Mehemed Aii Paşa opera
ţiunile. La Început se credea, că el 
pronunţă un atac asupra T&rnovel. 
După un şir de Încăierări Insă şi 
după ce a luat căte-va posiţiunl de 
la ruşi, operaţiunile lui afi devenit 
atăt de lipsite de ori-ce direcţiune 
hotărătă, In căt nn mal se poate 
şti, dacă voieşte să Înainteze spre 
Tfernova or! spre Dunftre. Acum căte- 
va zile sosise ştirea, că el a pro
nunţat nn atac In direcţia spre Du
năre. Numai de căt Insă el şl a schim
bat direcţiunea şi In ziua următoare 
ne-afi venit ştir! despre nişte lncă- 
erărl, care ne fac să credem, că el 
nu Înaintează spre Dunăre.

In cele d ănt&ifi zile, această tăi- 
nicie a operaţiunilor sale ar fi tre
buit să facă impresia dibăciei In con
ducerea operaţiunilor ; acum Insă, 
după patru-spre-zece zile ea este o 
dovadă de indecisiune. Ori In co- 
tro se Întoarce, Mehemed Aii se În
credinţează, că Înaintarea, cu paşi

mal răpez!, II este peste putinţă. El 
a respins avantposturile ruseşti, a 
trecut Lomul şi poate să pregăteşte 
să Înainteze spre Iantra ; dar toate 
aceste succese, pe care o armată pu
ternică le-ar fi dobăndit In cnrs de 
cel mult patru zile, pentru turci afi 
resnltat numai tn curs de 14 zile. 
Lucrul de căpetenie Insă e acela, că 
chiar şi aceste succese sunt proble
matice, de oare-ce ruşii nu afi pă
răsit tncă nici una din posiţiunile 
lor centrale, ci se concentrează spre 
ele, ca să primească atacul, care p6te 
să fie fatal pentru turci.

In sflrşit corpul lui Osman Paşa 
numai de căt după cele d'ănt&I ope
raţiuni de ofensivă a fost silit a se 
retrage şi a se ţinea tn defensivă. 
Succesele luptei de la Pelişat sunt 
chiar mal puţin de căt problematice 
Urmează apoi luarea Lovcel de către 
ruşi.

Astăzi corpul lui Osman Paşa e 
ameninţat de a i se tăia linia de 
comunicaţiune atăt spre Balcani, căt 
spre Vidin, şi este silit a lupta pen
tru ca să se menţie In posiţiunile pe 
care le ocupă.

E apoi foarte probabil, că nu se 
va putea menţine In aceste posiţiunl. 
Faptul, că ruşii nn afi opus multă 
resistenţă la Lom, ne Încredinţează, 
că afi concentrat puteri multe In 
faţă cu Plevna. Şi tn adevăr, îndată 
ce corpul lui Osman Paşa ar fi des
făcut ori cel puţin aruncat din po- 
siţiele sale de acum spre apus, lui 
Mehmed Aii nu’l rSmăne de căt să 
părăsească posiţiunile sale de acnm 
şi să se retragă Intre Rusciuk şi 
Şumla. Negreşit, tn vreme ce ruşii 
fac atacurile asupra Plevnel, Meh
med Aii şi Achmed Eiub paşa tşl 
dafi silinţa a ameninţa comunicaţia 
cu Dunărea şi a face prin acestea
o diversiune tn favorul corpului strim- 
torat a lui Osman paşa. Să ţinem 
însă seamă de depărtări şi ne vom 
Încredinţa, că aceste Încercări sunt 
zadarnice. Mehmed Aii e prea de
părtat de Plevna spre a putea fi un 
pericol pentru corpnl romăno-rnsesc 
de la Plevna, Osman paşa va trebui 
să se lupte singur, şi singur fiind, 
nu e probabil, că va putea să re- 
siste Îndelungat.

De şi nu putem zice, că situaţia 
pe cămpul de rftsboifi s’a schimbat 
pănă acum, ea este tn punctul de 
a se schimba. îndată ce Osman paşa 
va fi bătut, armata rusească îşi căş
ti gă terenul de operaţiune, de care 
era lipsită pănă acum şi nu-I va fi 
grefi a face nn al doilea pas prin 
luarea RusciukulnI.

întrevederea principelui Bismarck 
cu corniţele Andrassy, de care se 
vorbesce merefl de cătă-va vreme,

va avea loc Intre 14 şi 17 Septem
bre In Salzburg. La 12 Septembre 
corniţele Andrassy se va Întoarce 
de la Tisza Dob, unde, petrece cu 
familia sa şi va pleca imediat, pre
cum se crede, la Oastein. Se asi
gură tnsă, că această Întrevedere 
este'un simplu act de curtenie.

Deşi cele mal multe puteri afi fă* 
eut guvernului s&rbesc representa- 
ţiunl relativ la pregătirile de rês- 
boifi ale Serbiei, pregătirile se ur
mează fără de carmare şi după „ Pol. 
Corr.* RisticI ar fi declarat consu
lului englezesc Withe, că Serbia nu 
urmăresce prin pregătirile el de rès- 
boifi un scop hotărăt, ci voesce nu
mai a fi gata pentru toate eventua
lităţile.

Alte ziare comunică din Constan- 
tinopol scirea, că agentul s&rbesc 
KriticI, ar fi părăsit Constantinopo- 
lul, un act care ar putea fi luat 
drept rumpere a legăturilor diplo
matice Intre Poartă şi Serbia. A- 
ceastă scire nu s’a confirmat Încă.

Procesul Qambetta Înaintează cu 
paşi repezi. Pentru ziua de astă-zl, 
Marţi atăt Gambetta, căt şi giran
tul ziarului .République Française* 
sunt aduşi naintea tribunalului co- 
recţional, fiind acusaţl de a fi ofen
sat pe mareşalul-President şi de a 
fi ultragiat guvernul. După legea 
de la 27 Iulie 1849, ziarele nu pot 
publica raporturi despre acest pro
ces. După legea de la 2 Fevruarie 
1852, toţi aceia, care sunt condam
naţi pentrn vina de a fi ofensat pe 
capul statului la o închisoare de mal 
mult de căt o lună de zile, perde 
pe cinci ani de zile dreptul electo
ral atăt activ, căt şi pasiv. Şi foarte 
lesne s’ar putea IntAmpla, ca Gam
betta să piarză acest drept, de oare
ce pedeapsa, hotărltă pentru delic
tul, de care este acusat, e Închi
soare de la 1 lună pănă la trei ani.

CAROL I
P r in  g r a fia  Iul D u m n e ze u  şi v o in ţa  n a 

ţio n a lă , D o m n  al R o m & n ilo r, 
la  to |I  de fa ţft şi v i it o r  s ă n ă ta te .

ROMANI,
După două secule de slăbiciune 

şi de Înjosire naţională, voi astăzi 
aţi reluat arma In mănă.

Oştirile ţărel afi trecut Dunărea! 
Puindu-mfi In fruntea aperătorilor 

drepturilor şi independenţei patriei, 
simt trebuinţă de a ’ml Împărtăşi 
cugetările şi speranţele cn naţiunea 
care ’ml a Încredinţat destinatele 
s61e.

Intrănd tn Bulgaria, noi intrăm 
tn partea activă a nnul resbel pe 
care nu l’am dorit, nu l’am provo

cat, pe care cn toţi am cercat să 
*1 delăturăm, d£ră pe care, o dată 
fiind nevoiţi a ’1 primi, vom sci a 
’1 purta cu cnragiul şi statornicia 
unul popor care are conştiinţa drep
turilor sale, care are virtutea de a 
le susţine !

încă de pe cănd afi început ne
înţelegerile politice Intre Imperiul 
Rusiei şi Intre P<5rta otomană, ne
înţelegeri cari pgng In sfârşit aveafi 
să prov6ce In Orient resbelol de 
faţă, tngrijindu-ne de complicăţin- 
nile şi nenorocirile ce c6rta Intre 
puternici! noştri vecini aveafi să 
aducă asupra ţâre! n6stre, şi Gu
vern şi Camere am stăruit pe lăngă 
t6te marele puteri europeane ca ele 
să afle mijlocul de a chezăşui Ro- 
măniel, pe timpul marelui conflict, 
drepturile unei bine-făc6t6re neu
tralităţi pe care tot ele ni le asi
guraseră tn timpul păcel.

Din nenorocire, stăruinţele n6stre 
afi remas zădărnicite. Marele puteri 
nu s’afi crezut tn posiţinne de a ne 
feri densele de pericolele unul res- 
bel, pe care noi singuri tncă mal 
puţin '1 puteam depărta de la ho
tarele ntatre.

Cu t<5tă prudenţa ce Gnvern şi 
Naţiune am arfitat In aceste tngri- 
jit6re Imp. ¿iurărl, şi acesta numai 
şi numai că dâr am putea a ne feri 
de a fi Învăluiţi In conflictul orien
tal, P6rta nn a voit să ţie s£ină 
de greutăţile posiţiunel Romăniel, 
şi ăntăile el loviri afi fost Îndreptate 
In contra nâstră.

Ea a bombardat oraşele ndstre 
deschise, a făcut g<5nă vaselor n6stre 
de comercifi pfinâ In lăuntrul por
turilor n<Sstre, şi, spre a le desfiinţa 
cu mal mare iuţ&ă, a Întrebuinţat 
pănă şi petroliul; ea ast-fel a ni
micnicit comerciul nostru maritim 
şi fluvial. Satele n6stre, holdele şi 
averea populaţiunilor n6stre dună
rene afi fost date prada rapacităţii 
başibuzucilor şi cerkezilor, sute de 
dmenl nevinovaţi şi nearmaţi afi 
fost parte luaţi tn robie, parte ucişi 
şi mutilaţi; In fine un resbel de 
cruzime şi de barbarie, s’a Întins 
asupra ţărmurilor ndstre de la Ca
lafat pănă la Marea Năgră.

In faţa acestei durerâse stări de 
lucruri, Corpurile ndstre Legiuitdre 
s’afi rostit In unicul mod potrivit 
cu demnitatea, cu drepturile şi cu 
interesele ţărel! Am rupt vechile 
legături răfi definite cu înalta Pdrtă, 
am proclamat independinţa absolută 
a Romăniel, şi, la lovirile ce ni se 
adresa In mod neleal şi barbar, am 
răspuns printr’o francă declarare de 
resbel.

Afi trecut de atunci mal mult de 
trei luni. Doritori de a cruţa ţ£ra 
căt se va putea mal mult de relele 
resbelulul, am căutat. In tot acest 
interval de timp, a ne ţine In de
fensivă, a ne mărgini numai In a 
apăra, pe căt cu putinţă, hotarele 
ndstre, cu t<5te că devastaţiunile şi 
cru^imele de alungul Dunărei din î 
tn <ji luafi proporţiunl mal Întinse.

T6te le răbdam, fiind că speram 
că resbelnl isbncnit Intre Rusia şi 
Turcia va ajunge la un curănd sfâr
şit, fiind că credeam că moderaţiu- 
nea arătată de noi, ne va crea tit
luri precumpănit(5re la regularea con-



eliziunilor p&cil de către marile pu
teri europeane.

Din nenorocire Insă, resbelul de 
dincolo de Dunăre se prelungesce 
peste asceptare; acest resbel capătă 
din partea musulmanilor un caracter 
din ce tu ce mal înverşunat şi mal 
fanatic In contra creştinilor, şi tntr' 
acest timp sórta României din <Ji 
In gi se lnâspresce mal mult.

Déc& Europa lntrég&, din causa 
resbelulul, suferă stagnaţiune mal 
In tóte ramurile activitâţel séle eco
nomice, apoi mal cu dinadinsul Româ- 
nia incércá tóte anevoinţele acestui 
resbel, căci putem £ice câ, prin po- 
siţiunea nâstră geografică, noi ’I şi 
purtăm mal tóte sarcinile. De aceea, 
pe nimeni efectele desastruóse ale 
luptei nu ating mal mult de căt pe 
ţâra nóstrá.

Şi aşa chiar stănd cu arma la 
braţ, pe cănd numai oştirile impe
riale ruse ar continua a susţine 
lupta sănger0să, nu este mal puţin 
adevărat că tot pământul nostru ar 
suferi mal mult, fie In avuţia pu
blică, fie In avuţia particulară.

Cu căt acostă stare de lucruri ar 
deveni mai Înfricoşată, cănd arma
tele turceşti 8’ar vedea In lesniciósa 
posiţiune de a lua ofensiva şi de a 
transporta teatrul resbelulu! In însuşi 
coprinsul hotarelor nóstre!

Este dară de détoria n0stră de a 
pune tóte sforţele nóstre spre a im- 
pedioa o asemenea teribilă eventua
litate.

Espuşl a perde, prin pasivitatea 
n0stră, chiar şi ceea ce mal posedăm, 
neavănd nici o garanţie că Turcia ar 
face o deosebire între resbelul defen
siv şi intre resbelul'ofensiv, datoria 
coopera pe lângă armatele imperiale 
ruse, pentru ca cu orl-ce preţ să 
grăbim finitul acestui resbel, acţiu
nea ne este reclamată de Împreju
rări, dictată de interesele nóstre na
ţionale şi economice, imperios im
pusă de însuşi simţimăntul de con- 
servaţiune!

R om ân i,

Acéstá dură estremitate, érá nu 
ambiţiunea personală, nu pofta de 
glorie safi de cuceriri ne acóte din 
posiţiunea defensivă. Bulgaria este 
pustiită, populaţiunile el creştine 
sunt date prada cruzime! ordelor 
nedisciplinate ale Asiei, resbelul de 
esterminaţiune este declarat la tot 
ce p0rtă numele de creştin; nu a- 
vem dar nici un temei ü de a crede 
că, mulţumită pasivitâţel nóstre e- 
goistice, o s0rtă mal bună ar aş
tepta pe Romănia, când saccese sta
tornice ar pune armatele turcescl In 
putere de a călca pământul românesc!

Intru cât timp vor sta In picióre 
cetăţile turcescl de la Adâ-cale până 
la Măcin, păstrate nu spre a lmpe- 
deca treceri de armate străine, nu 
spre a ţine pnpt altor cetăţi ina
mice, ci numai spre a bombarda o- 
raşele nóstre deschise, spre a ni
micnici comerciul internaţional şi 
local de pe marele nostru fluviO; 
Intru cât timp un regim de umani
tate şi de legalitate nu va fi sta-

w m u  MUMA.

I S U S - C R I S T O S  I N  F L A N D R A
TEADÜCTIONB DE 6. CHIRU.

Intr'o epocă nehotărâtă a istoriei 
brabantese, relaţiunile Intre insula 
Cadza’it şi coastele Flandrel erafi 
Întreţinute printr’o barcă destinată 
la trecerea călătorilor. Middelburg- 
capitala insulei, celebră mal törziü 
In analele protestantismului, abea 
număra doă saü trei sute de vetre. 
Bogata Ostandâ era un port necu
noscut, lipită de un orăşel abea po
pulat de câţi-va pescari, câţi-va s&r- 
manl neguţători şi de corsari ne- 
pedepsiţi. Cu toate acestea orăşelul 
Ostandel, compus de vr'o două-zeci 
de case şi vr’o trei sute de căs io«re, 
colibe saü cocioabe construite din 
rămăşiţele navelor naufragiate, se 
bucura de un guvernator, o miliţie, 
furci, spânzurătoare, o monăstire. un 
burgmaistru, In fine de toate organele 
unei civilisaţil înaintate. Cine dom
nea atunci In Brabanţ, In Flandra,

bilit In Bulgaria, până când drep
turile şi demnitatea omului nu vor 
fi asigurate şi creştinilor din Turcia, 
România nu póte, nu are drept a 
se sci In pace, a se crede ferită de 
presente şi de viitóre catastrofe! La 
Înlăturarea acestor rele cari o ame
ninţă In tótá «Jioa, In t0tă ocasiu- 
nea, la statornicirea în vecina Bul
garie a unei stări de lucruri recla
mată de justiţia şi civilisaţiunea mo
dernă, are dar şi România datoria 
de a contribui pe cât ’I compórtá 
forţele şi mijlócele el! Acésta i se 
impune de trecutul el glorios, de 
interesele cele mal sacre ale pre- 
sentulul, de asigurarea viitorului săfi!

Şi apoi, aü noi Românii nu sun
tem creştini, ati interesele Orientu
lui nu ne privesce şi pe noi? Afi în 
marea cestinne a emancipârel creş
tinilor resâritenl n’avem şi noi drep
tul şi datoria de a ţjiee un cuvânt, 
de a da un concura, de a coopera 
la o mántuitóre soluţiune ? Numai 
meschinul egoism, numai órba pa
sivitate trebue să fie politica naţin- 
nel uóstre? Dérá isolându-ne din ma
rea luptă, dérá nedând sprijin ace
lora ce se luptă pentru o causă de 
umanitate şi de dreptate, óre Ro
mânia, prin Însuşi acesta, In ora pe
ricolului nu se desbracâ de dreptul 
de a reclama concursul altora?Tre-I 
bui-va ca pururea să ne re^imăm 
pe umerele altora, şi nicl-o-dată să 
comptăm pe propriele nóstre forţe, 
pe propria nóstrá vitalitate?

Români,

După stăruinţele a trei genera- 
ţiunl, după suferinţele şi sacrificiele 
părinţilor voştri, şi mulţumită ge- 
nerósel protecţiunl a marilor puteri 
europeane, Statul Român s'a format. 
A sosit acum timpul ca acest Stat 
să dovedéscá şi el Europei, prin e- 
nergia şi abnegaţiunea tutulor cla
selor societăţii sale, şi mal ales prin 
braţul fiilor sé!, că România are vi
talitate, că ea are forţe proprii ale 
sale, că ea are consciinţa misiunel 
sale la gurele Dunărei, că ea are 
bărbăţia de a o putea Împlini!

Puterile europeane creştine aú a- 
vut Îndestule ocasiunl de a aprecia 
că Românii sciü a cumpăni aspira- 
ţiunile lor In margínele prudenţei 
politice! Acum, prin participarea 
armatei nóstre la resbel, prin va- 
lórea si disciplina el, a venit mo-; 
mentul să le dovedim că România 
este şi póte fi un element inteligent 
şi solid, spre a contribui la Inte- 
meiarea ordinel şi stabilitâţel In 
Orient. Tóte aceste consl leraţiuni 
de mare valóre sunt atâtea datorii 
pentru naţiunea nóstrá, ca şi noi 
să intrăm In luptă, ca şi noi să pu
nem umărul, ca şi noi împreună să 
lucrăm la curmarea unul resbel care, 
cu cât se va prelungi, cu atât mal 
mult va seca forţele nóstre morale 
şi materiale.

Deci, pentru apropiata dobândire 
a păcel mult dorită, pentru lnte- 
meiarea solidă a drepturilor nóstre 
de naţiune liberă şi de sine stătâ- 
tóre, pentru Întărirea stimei şi ln-

şi In Belgia? Asupra acestui punct 
tradiţiunea este mută. Mărturisim 
că In aceasta istoria simte un de
şert ciudat, nesiguranţă, minuni pe 
cari oratorii favoriţi al bătrânelor 
flamande s’afi amusat adese-orl a-l<* 
răspândi In limbele lor atât de de
osebite In poesie ca şi contrazică
toare In detailurl.

Zise din vreme în vreme, repetate 
din colibă In colihâ de către stră
buni, da către povestitorii zilei şi 
al nopţel, această cronică a primit 
în fieşte care secol o vopsea deose
bită.

Semănătoare cu acele monumente 
aşezate după caprii iul arhitecturilor 
fi>şte-câr~l epoci. însă a căror grâ- 
mădirl negre şi tocite cu cât plac 
po>ţi'or cu atâta face d'-sperarea co
mentatorilor, alegătorilor cuvintelor, 
faptelor şi datelor.

Naratorul crede, precum toate spi
ritele superstiţioase ale Flandrel a fi 
crezut, fără a fi nici prea doct nici 
prea slab. Numai, în imposibilitate 
de a pune în armonie toate reuni
unile, iată faptul desbrâcat poate 
de naivitatea sa romanţiarâ impo*

crederel către noi a naţiunilor stră
ine, invocând numele marilor noştri 
Domni eroi, o dată energicii apă
rători al creştinismului în Orient, 
luând esemplu de la bătrânele v6stre 
oştiri cari In timpurile de glorie afi 
preumblat triumfât6re drapelele ro
mâne de la Marea-Năgrâ până la 
ţârmurile Mâril-Baltice, noi am tre
cut Dunărea !

Invocând pe Dumnegefi. în mâna 
căruia este s6rta bătăliilor, bătrâni 
şi tineri, oşteni al României, noi 
acim ce naţiunea ascăptâ de la bra
ţul nostru. Domn, oficerl şi soldaţi, 
noi ne vom faco datoria.

Român',

Alăturea cu drapelul augustului 
Imperator al tutulor Rusielor, pe care 
stă scrisă: Emanciparea poporelor 
creştine din Orient, să înălţăm şi noi 
drapelul nostru care p<5rtâ semnul 
de viaţă de sine stătătore, semnul de 
independinţă al Statului Român !

Iubirea cu care veţi susţinea şi 
îmbârbâţi pe fraţii şi fii voştri, cari 
afi trecut Dunărea spre a afirma vi
talitatea şi forţa României vor În
zeci avântul şi valdrea lor I

Cu deplina dar încredere în con 
cursul unanim şi necurmat al tutulor 
claselor naţiunel, şi în convingerea 
că vâ veţi îndeplini toţi cu sânţenie, 
de la mic până la mare şi In orl-ce 
împrejurare , datoriile v6stre către 
patrie, noi intrăm făţiş în luptă, 
Inălţănd vechiul strigăt cu care mal 
ades afi învins părinţii voştri:

„ înainte cu Dumnezeii, pentru (era 
,nostră, pentru legea nostră!*

Dat în quartiernl nostru Domnesc 
la Poradim, la 27 August 1877.

CAROL.
Preaedi' t‘ le consiliului miniştrilor şi a’-interim 

la resbel: I. 0. BBATIANU.
M'nistrn nfacPrilor străine: M C09ALNI0ENU
Ministru cultelor si inatrucţiunel publice; Q.

CHfŢO.
Ministru justiţie! şi ad-int rim la finanţeI: I. 

CÂMPlNfiNO.
Ministru auricul tarei, comeroiulul şi lucrărilor 

publice: P. S. AURELIAN.

CALEA FEBATA GALATI-BENDER
faţă oa

INTERESELE ROMÂNIEI.

Ziarul, Die Presse* din Viena pu
blică următoarele amânunte asupra 
construirel sus numitei linii de că
tre Ruşi, şi dacă se vor adeveri, ne 
putem sştepta la o nouă calamitate 
creată prin incapacitatea safi prin 
reaua credinţă a guvernului actual.

Iacă ce zice acel ziar :
.Construirea căilor ferate de la 

Galaţi la Bendar care trebue să pro 
cure Ruşilor mari avantage strate
gice, se urmează c’o des voi tare de 
forţe însemnate. Precum se scie, con
strucţia acestei linii s'a cedat între
prinzătorilor israeliţi ruşi Poliacov 
şi Yarşafschi, cărora li se plâtesce 
de guvernul rus suma de 200 000

sibilâ a fi reprodusă, Insă cu acea ne- 
sfiiciune pe care istoria o desapro- 
bează, cu moralitatea sa pe care 
religiunea o aprobează, himerismul 
sâfi, floare a imnginaţiunel, simţul 
sâfi ascuns cp care poate a se învoi 
înţeleptul. Fieşte-câruia hrana sa 
şi grija de a alege grâul din ne
ghină.

Barca ce servea de trecerea voia
jorilor insulei C idzant la Ostanda 
avea a lăsa orăşelul.

înainte de a desnoda lanţul de 
fer ce reţinea şalupa sa de o pea- 
trâ a ţărmului aruncată unde se 
îmbarenfi, patronul sună din corn 
în mal multe rânduri, pentru a che
ma pe voiajori întârziaţi, fiind cel 
din urmă voiauiQ al zilei.— Noaptea 
se apropia, ultimile rase ale soare
lui apuind abea permitea de a zân 
coastele Flandrel şi de a distinge în 
insulă pe voiajorul întarziat, care 
rătăcea safi prin gropile viilor, ori 
printre papurile cele Înalte ale la
curilor.

Barca era plină, un strigăt se 
înălţă: „Pe cine mal aştepţi? Să 
plecăm". In acel moment, un om să

franci pentru chilometru şi cu con
diţie ca b’o predea în circulaţie chiar 

In toamna curentă.
După articolul 13 1) al conven

ţiei ruso-române, această cale ferată, 
afară de materialul rulant (mişcător), 
remâne după finirea resboiulul, pro
prietate a guvernului român, fără să 
aibă a plăti vr’o despăgubire. Acea
stă stipulaţie sună foarte frumos, dar 
are consecinţe foarte rele, cari se 
lămuresc chiar de acum.

Poliacov şi Varşavschi mal nainte 
de toate construesc linia cu materialul 
cel mal prost, In modul cel mal ef- 
tin şi tot de odată mal nesolid, ca 
nu cum va să ţină această linie până 
după resboifi şi să profite de dânsa 
şi guvernul român. Toate traver
sele sunt din lemn uşor, petnşul pus 
foarte puţin, iar garele şi alte case 
se fac safi de scânduri safi de alt 
material uşor.

Cu toate acestea, Întreprinzătorii 
sunt In dreptul lor, căci se vede că 
guvernul român a uitat (?) să adao
ge o clausă în convenţie, că drumu
rile de fer cari se vor construi In 
România de Ruşi trebuiesc realisate 
conform prescripţiilor" legel respec
tive române. Dar Poliakov şi Varşav- 
schy, sub protecţia inginerului rus 
Sevebricov, Îşi permit şi alte liber
tăţi la cari nu afi nici un drept.

El Întrebuinţează de esemplu şo
selele române ca terasmânt, ast fel 
că aceste căi de artă nu se mal pot 
tntrebuinţa pentru scopul lor. Aceşti 
concesionari refusă ori-ce despăgu
bire de espropriaţie locuitorilor din 
Basarabia română sub preteest, „că 
calea ferată se construesce” ln inte
resul resboiulul, şi că este proprie
tate rusă.

Locuitorii din QiurgiulescI, Ren), 
Anadol, Frecăţel, Biame, Chiol, Hagi- 
Abdulah şi Curci, —  ast-fel se nu
mesc localităţile atinse de calea fe
rată, —  ar suferi cu atât mal mult 
de un asemenea act silnic din par
tea concesionarilor, cu cât pămân
turile espropriate In partea locului

1) Iac& acest articol din convenţia ruso-rom&nă 
de la 4 Apr lie anul curent, respectând chiar lim
ba şi ortogrofia neromână a guvernului nostru : 

Art. 18. Dac& trebuinţele de comunicaţie ale 
armatei ruse ar face necesară construirea pe te
ritoriul rom&n a unul nou tronşon (tronohon) saă 
îmbraşament de cale ferată, locurile vor fi ese- 
cutate prin îngrijirea autori t&ţ* lor militare ruse 
ou cheltuiala guvernului imperial. Guvernul ro
m&n va înlesni aceste lucrări şi se va ins&rcina 
cu Îngrijirile necesarii pentru a asigura armatei 
ruse dreptul de a se bucura timpurariu de tere
nurile iodispesnabile pentru instalarea aoestor 
tronşoane sau ambranşamente pe basele adoptate 
In România pentru lucrările de utilitate publică. 
Când aceste linii vor deveni inutile, materialu- 
rile mobile Întrebuinţate la oonstruirea lor vor 
fi la disposiţia guvernului rus, iar lucrările ese- 
cutate vor deveni proprietatea guveruulul rom&n 

fără iviri o remuneraţie.

arătă la câţl-va paşi de ţărm; pi
lotul care nu 11 auzise nici U vă- 
zu8e venind nici mergând, fu foarte 
surprins de a’l vedea. Acest voiajor 
pârea câ s’a ardicat de o dată de 
la pământ, ca şi un ţăran care a’ar 
fi culcat pe un câmp aşteptând ora 
plecărel şi pe care trompeta *l-ar fi 
desceptat.

Era vre-un hoţ ? Era vre-un om 
al vâmel safi al poliţiei? Când veni 
la locul unde era barca legată, şapte 
persoane care erafi In picioare la 
partea dindărăt a navei se grăbiră 
a se aşeza pe bănci, numai de a fi 
singuri şi spre a nu lăsa pe străin 
a se aşeza lângă dânşi.

Aceasta fu o gândire instinctivă 
şi repede, una din acele gândiri 
de aristocraţie care vin In >nl" 
mei« unor bogaţi. Patru din aoeste 
personagie erafi din cea mal Înaltă 
nobleţă a Flandrel. Mai ântâifi un 
tânăr cavaler, însoţit de doi ogari 
frumoşi şi purtând pe lungul sâfi 
păr o pălărie cu bordurile mici Îm
podobită ou petre precioase, făcând 
să râsune ariţil sâl pinteni, răsu- 
oinduşl din când In oând ou imper-

sunt mal toate grădini şi vil ale u- 
flor oameni fără mijloace şi cari po
sedă numai o întindere neînsemnată 
de pământ.

Dacă aceşti oameni săraci vor fi 
In adevăr siliţi să cedeze fără des
păgubire întreprinzătorilor ruşi cea 
mal mare parte din micele lor pro
prietăţi, atunci el vor trebui să moară 
de foame.

Din norocire, auzind deja ingine- 
rul-şef rusesc d. Gorciacoff, —  un ne
pot al puternicului ¿¡Cancelar,— de 
această manoperă, a chemat la Ga
laţi pe d. Poliacov, 2) şi este de spe
rat că ţăranii români vor scăpa de 
lăcomia Întreprinzătorilor ruşi. S’a 
amintit acestora câ din cele 200,000 
franci acordate, pentru espropriaţiile 
unul chilometru sunt 40,000 franci*.

Starea recoltelor în România? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Cine o cunoasce să răspunză; cine
o ştie 8*o spuie, căci noi mărturisim 
că nu ştim nimic, şi ministerul a- 
griculturel din nenorocire ştie şi mal 
puţin de cât noi!!!

In toţi anii, şi nu mal departe de 
cât anul trecut, toţi prefecţii de dis
tricte,* supuneafi prin dese raporturi 
ministeriulul agricultura!, comerciulul 
şi lucrărilor publice, mişcarea agri- 
eulturel, a comerciulul şi a indus
triilor din judeţele ce administrafi.

Aceste raporturi detailate, ser- 
veafi interesele materiale ale ţârei 
aşa de Dine. In cât fie-care cunoscea 
aproximativ, cultura ce se făcea In 
fie-care judeţ, numărul pogoanelor 
arate, felul productului semănat, buna 
safi reaua stare a recoltelor, resul- 
tatul ce promitea!) ele la Începerea 
treerişulul, aceea ce se constata după 
treeriş, cantitatea productelor ce se 
credeafi necesarii pentru consuma« 
ţiunea locală, deficitul safi esceden- 
tul ce se prevedea, cantitatea pro
ductelor ce putea să esporte jude
ţul In cursul aoelul an, locurile de 
desfacerea productelor, preţurile lor, 
mijloacele de transport, introducerea 
noilor instrumente agricole de cum
va aveafi loc situaţiunea culturel 
viilor şi a recoltelor ce ele pro- 
miteafi, a livezilor de pruni etc., a 
destileriilor şi alte fabriol de mal 
mult timp In activitate safi create 
In cursul anului, gradul lor de pros
peritate, felul producţiunel lor, pre
ţul lucrului, crescerea safi desotes- 
cerea vitelor de cultură şi de ali- 
mentaţiune, căuşele acestei eres-

2) Ca o curiosirate mal arătăm c& acest Po
li acov are şi titlul de „Exelenţă*. (jflT. JB.)

tinenţâ mustaţa şi aruncând priviri 
despreţuitoare celor-l-alţl oameni din 
equipagifi. O trufaşe demoaselâ ţi
nea un şoim In mâna sa şi nu vor
bea de cât mumei sale şi unul tnalt 
'•ălugâr, fără îndoială rudă a sa. 
Aceste persoane fâceati sgomot şi 
conversaţi Împreuna, ca şi când ar 
fi fost singure ln barcă. Cu toate 
acestea, lâDgâ ele se afla nn bărbat 
prea vestit In ţară, un burtos pro
prietar din Brug«s, Înfăşurat Intr'o 
manta mare, armat până ln dinţi, 
lângă dânsul aşezase doă desnge 
pline cu bml. Lângă el se m&I &- 
fl id un om de acinţâ, doctor al uui- 
versit&ţei din Louvain, Însoţit de 
secretarul săfi. Aceşti oameni cari 
se despreţuiafi unii pe alţii, erafi 
despărţiţi de cel-l-alţl prin banca 
lopâtarilor.

Când puse piciorul ln baroâ voia
jorul Întârziat, aruncă o repede pri
vire ln urmă, nu văzu nici un loc 
şi merse a cere unul acelor cari se 
afiafi înaintea bastimentului. Aceştia 
erafi oameni sermanl. La primirea 
unul bărbat cu capul gol, cu hai
nele de camelot Închis, neavând ln



T I M P U L

8att descrescere, lu fine, guvern, 
jft şi public, cunoasceatt din a- 
te raporturi, adevărata stare a 
iculturel, cornercinluf şi indns- 
il fie-cărul judeţ In parte şi a tu- 
>r împreună, aşt-fel că, şi ţările 
e se alimentez do la noi cu pro- 
ite şi alte materii prime, eraţi In 
l-ce moment In corentul mijloa- 
or noastre de producţiune, şi 
se tot-d'a-una în posiţiunea aceea 
l îndrepta cu mal mult& încredere 
•¡talurile lor, către o ţară. cunos- 
i& lor lu toate detaliile mişcftril 
e economice.
Acest mijloc onest d’a tenta şi a 
ie cunoscut străinătăţii aceea ce 
Bedă ţara noastră pentru ea, a 
it şi este foarte negligiat anul 
Bsta. Prefecţii pare că după ln- 
mnul .  Rom&nulul * da 'şl In
apta inima şi privirile peste Du
re şi numai peste Dunăre, aă ui- 
t In patriotismul lor înflăcărat, 

pe lângă armata romănă care 
ptă In acest moment, pentru un 
are şi laudabil scop, poate mal 
[istă şi o ţară Romanească, care 
ebuie să lucreze şi să misce toate 
irţele sale morale şi materiale, ton
al pentru a avea cu ce hrăni şi 
itreţine acea armată, plus alte cinci 
ilioane de romănl, care de s’ar măr- 
ini a privi numai la Plevna, ar fi 
3 sigur ameninţaţi a peri de foame, 
Buccesul ce Dumnezeul resbeluhil 

r face să ramporte armele române,
i nu mal poată fi suficiente a com- 
esa aşa mari sacrificii.
Este bine, nobil, patriotic, d'a ur- 

ia cu inima şi cu mintea, cum ar 
îatete noastre luptă pentru lege şi 
ivilisaţiune In contra barbariei pă- 
ânismulnl, nu este Insă mal puţin 
tobil şi patriotic, ca atunci pe când 
rnpele romăne despic cu fertil şi 
urile inamice, poporul safi mal bine 
el rămaşi acasă, să despice pămen- 
ul cn plugul;

Acest adevăr aplicat intr'un mod 
lincer şi la noi, ar fi cea mal mare 
fericire pentru România istoria ne 
iâ  sute de mii de exemple din care 
prefecţii noştril ar putea învăţa multe 
lucruri care i-ar pune şi mal bine 
In posiţiune acea plăcută d'a ’şl În
ţelege datoria şi a se ocupa cu mal 
multă sciinţă şi stăruinţă, de inte
resele financiare, comerciale, agri
cole şi industriale ale judeţelor ce 
administrează.

Suntem la finele treerişulul, şi 
până acum n'avem la ministerul a- 
griculturel nici un raport oficial a- 
supra stărel recoltelor noastre. Avem 
cu toate acestea, după doă luni de 
aşteptare, un nott ministru de a gri 
cultură, comercift, şi lucrări publice

ceva mal mult; avem un ministru 
cu rara calitate d’a fi şi omul emi
namente competíate in a conduce 
acest important minister, avem In 
fine. pe d. P. S. Aurelian, fiul mun- 
cel şi al meritului, şi aceasta e des
tul pentru noi, a spera că In ou- 
rfind şi ţara şi străinătatea va fi 
pusă In posiţiune d a cunoasce ofi
cial starea recoltetor noastre.

Nu e Insă numai această Îmbu
nătăţire de făcut. Agricultura şi co- 
m erei ti 1 nostru sunt at&t de Înapo
iate şi lasă ntăt de mult da dorit, In 
cât mal adesea na-am Întrebat : 
Pentru ce Romftniă cu un sol din 
cele mal fertile şi cu imense avuţi I 
naturale, a rămas mal pre jos chiar 
şi de c&t ţările mal puţin fertile şi 
mal sărace de c&t ea ?

Dacă trebue să respunlem tot noi, 
apoi vom spune că de vre-o 15 ani, 
noua generaţie romănă nu s’a a'î'u- 
pat şi nu s a destinat de c&t studiu
lui .dreptului* şi „Medinel", sciinţl 
cu desăvârşire insuficiente d’a face 
din advocaţi saú din medici oameni 
competinţl In ale financelor, ale a- 
griculturel saú ale comerciulul.

De aci nenorocirea pentru acea
stă ţară, d’a ne vedea cu financele 
din zi In zi mal Încurcate şi mal 
compromise, cu comerciul In stare 
rudimentară, cu agricultura In fine 
In decadenţă.

Este deci o fericire pentru agri
cultura şi comerciul nostru, d’a ve
dea In capul acestui departament 
pe un bărbat care 11 Înţelege ranele 
de care suferă, şi care posedă In 
acelaşi timp şi remediul pentru a le 
face să dispară.

D. Aurelian este unul din amicii 
noştril pe care iubim şi stimăm mal 
| mult. D-sa mal nainte da fi ministru 
avea un mare şi frumos plan de ese 
cutat pentru desvoltarea agricultu 
rel, a comerciulul şi a tutulor avu- 
iilor cu care natura a Înzestrat 

Kom&nia, acum că e ministru, ţine- 
se-va oare de cuvănt f Dacă politica 
mică şi de başculă nu va nfluenţa 
sciinţa şeiinţa, am putea zice de pe 
acum: da!

(Curierul Financiar)

HerţegOYinenil şl Bosniacii

De la an ni 1875 încoace, peninsula bal
canica a devenit din noii teatral nnor în
tâmplări, care nn vor lipsi de-a schimba 
in multe privinţe sitnaţiunea politici şi 
sociala a orientului european. In toate a- 
ceste întâmplări rolnl, principal ’1-afi jncat 
până mal deunăzi Slavii din Tnrcia ţi a- 
stă zi Europa întreaga manifestează nn viii

interes pentru el ţi pentrn causa lor cea 
dreaptS.

Această împrejurare ne-a Îndemnat ţi 
pe noi, sa presentim cetitorilor noştri nn 
ţir de stadie despre popoarele slavo, care 
locneso între marea-neagră ţi oea adriatici.

Vom începe cn Herţegovinenil ţi Bos
niacii.

Unii ţi alţii snnt Sin vi de origine, eţiţt 
din ramai numit »serbo-croat*, de cari se 
ţin mai toţi Slavii de sad. El vorbeso limba 
FÔrbeascS, întocmai oa ţi Muntenegrenii. 
Nnmirnl Slavilor din Herţegovina ţi Bos
nia poate să treacă peste nn milion ţi ju
mătate. In privinţa religinnil, locuitorii ce
lor done provincie sunt parte ortodocşi 
răsăriteni ţi catolici, parte mahometanl. 
Ortodocşii, cari formează majoritatea, a- 
târnă de patriarchnl grecesc din Constan- 
tinopole, iar catolicii stafi sub nn vicar, 
denumit de papa de la Roma.

Din pnnotul de vedere geografic, Bosnia 
ţi Herţegovina, dimprennă en Oroaţia tur
cească, formează nn vast trinnghifi în par
tea nord-vestică a Turciei europene; doue 
laturi ale acestnï trinnghiü ating terito
rial anstro-angar at&t despre miazi-noapte, 
cât ţi despre apus. Bosuia e despărţită de 
Austria prin apa Sa vei, iai de Sârbia prin 
rînl Drina; H rţegovina se mirginetce spre 
apns ou Dalmaţia ţi spre sud ou Munt«- 
negrnl. Mărimea teritoriulnl amb-lor pro
vincie, dupS c i  mal mnlţi, ar fi de 12G8 
mile pitrate. D. Elisée Reclus compară 
Bosnia eu Helveţia ; singura deosebire con- 
sistS întru aceea, cS munţii BosnienI nn 
se înalţi până la regiunea cipezilor şi a 
ghieţii. Ţara înfăţişează prin întregul mun

ţilor el forma nnni podeifi brăzdat de mal 
multe văi; cea mal importants din aceste 
vSI este ţesnl, numit No vi-bazar sau Jeni- 
bazar, care mijlocesce comunicaţiunea cea 
mai inlesnicioasB între Bosnia ţi Rnmelia. 
Herţegovina, care în respect administrativ 
nu formeazi de cât nn district aneosat la 
Bosnia, e peste tot o ţară muntoasă ţi să
raci. Dramurile sant foarte rari în ţara 
aceasta; comnnicaţinnea, de cele mal mnlte 
ori, se practici pe nisce cărări stăncoase, 
pe nnde abia te poţi strecura călare. Ca
pitala in Bosnia propriii zisa e Serajevo, 
iar in Herţegovina, Mostar.

Ambele ţiri afl fost snpnse Romanilor 
înci înainte de nascerea Iui Christos ţi 
făceau parte din provincia Iliricnlul. De 
la 395 încoace, ele treenri in posesiunea 
imperiului roman de est, numit ţi impe
riul bizantin.

Pâni pe la începutul secolului al VII 
d. Chr. e probabil, ci nn se aflt încă nici 
o seminţii slavici in ţirile din dreapta 
Dnnărel ţi a Savei. La această epoci, Sla 
vil de pe la poalele Carpaţilor inoepnri 
a se trage spre miaii-zi amerinţând mar
ginile imp* rielni bizantin. In annl 630 
împSrătul Heraclin primi pe aceţtl Slavi 
pe teritoriul bizantin ţi le dete locuinţe 
iu peninsula balcanici. Aţezându-se prin 
aceste părţi de loc, Slavii intemeiari mai 
multe principate, care pâni pe la capitul 
««colului al XI tea att rimas supuse im
igraţilor din Bizanţitt. Domnitorii acestor 
principate pnrtxtt diferite titluri; el se 
numiuii jupani, hani, denpoţi ţi regi. Isto
ria lor e foarte obscuri.

Serbia, Croaţia ţi Dalmaţia eratt cele 
mal puternice principate saQ regate slave 
ele se smnlseri mai lntâitt de sub domi' 
naţiunea bizantini. Bosnia, precum ţ

U-rţegovina de asti-zl, erafi odinioară a- 
neosate oând la nnul, când la altoi din 
principatele numite. Mai târziii isbntiri 
ţi ele a scutura jugul vecinilor mal pu
ternici ţi a se constitui in state indepen
dente s&fi semi-independente. In secol nl 
al XlV-ea, Bosnia se in ilţi la rangnl de 
regat, iară Herţegovina începu a fi ad
ministrat! da duci naţionali, tributari re
gilor bosniaci. Une-orI regii unguresc!, 
cari snpnseseri deja Croaţia, îţi arogafi 
un fel de suveranitate peste Boasia ţi 
Herţegovina.

In annl 1463 Bosnia, slibiti prin tul
bur rl ţi prin certe Jnterne, fa cuceriţi 
de Tarei; dnpă doi-zecl de ani Herţego
vina avu aceeaţl soartă. Ea fu anexaţi, 
ca o simpli prefecturi, lângă Bosnia, care 
devenise provincii safi guvernament.

Pe timpul onoerirel otomane, loonitoril 

din Bosnia ţi Herţegovina eratt toţi cre
ştini, parte ortodocţl, parte catolici. El 
formatt doi clase sociale : a nobililor ţi a 
poporalul. Unii dintre nobili safi magnaţi 
periri cn glorie in lnpti pentrn apărarea 
patriei; alţii văzând patriea subjugată ţi 
robiţi, pribegiră prin ţirile vecine. Nobi

lii rimaţi în ţară trecură on toţii în re- 
liginnea Islamului, se turciri de bnni 
voie, pentrn ca s i’ţl conserve în chipnl 
acesta propietatea ţi privilegiele. Aceţtl 
Slavi renegaţi, deveniţi begi satt bei mu
sulmani, formatt singura clasi aristocratici 

în toati Turcia. Creştinii, cari nu eratt 
nobili păstrări ţi mai departe religinnea 
lor. In calitate de creţtinl, el nn pnteatt 
să fie egali ou musulmanii, ci deveniri 
tnrma, adici *raeaoa, Sultanului; propie
tatea ţi-o perduri, ţi pentrn folonirea pă
mântului furi obligaţi si pliteasci tribnt, 
* haraciö

Ce deosebire între condiţinnea sociali a 
begilor renegaţi ţi între aceea a raialelor 
creţtinl!

Renegaţii, adeci Slavii prefăcnţi în beg 
musulmani, rimaseri proprietari feodali 
peste moţiile lor ţi tot de o-dati ei aveatt 
si representeze, in puterea sistemului feo- 
dal, ţi autoritatea legali în Bosnia ţi Her
ţegovina. Faţi cn sultana), care nn eser- 

cita de cât o autoritate nominali in cele 
doi provincii, begit aveatt o singură obli
gaţiune, adeci aceea de-a da oameni de 
oaste în cas^de resboitt. Acea strilnciti 
călirime de »«pahlf* care p in i la începu
tul secolului al XlX-ea a fost nna din 
poterile vine ale islamismului, se recruta 
dintre renegaţii slavi din Bosnia ţi Her
ţegovina.

In aeeminare cn begi!, cn aceşti domni 
feodali, ce era oare bietul popor creţtinl 
raiaua? Creştinii pe lin g i aceea, c i eratt 
supuşi aultannlni, mal deveniri cn timpul 
şi iobagii, olicaţi begilor. Ei furi daţi ou 
totnl pe mâna acestei aristocraţii inderit- 
nice, oare privea la dinţii cn mai mare 

dispreţ, de cât chiar TuroiI din nascere, 
nnmindn-i »gbiaurl* ţi torturându-1 ca 
munca ţi cn dieimele. Pe de alti parte, 
bieţii raiale avatt si pliteasci diri grele 
statului. Şi statal ce le da oare în «chimb 
pentru aarcine'e ce purtatt ? Nu numai ci 
un-i primea in nici an fol de funcţiuni, 
dar nn-I admitea nial măcar oa martori 
|a judecăţi. In serviciul militar insă nn se 
admiteatt creştinii în calitate de creţtinl; 
pentru scutirea de la acest servicitt, ei tre- 
bniafi si pliteasci statalul un anumit im-

posit cunoscut snb nomele de »bedel* satt 
»bedelat aikarae.*

(Va urma).
(Albina CatpafUor\

TEATRUL RESBOIULUI

»Agenţia Havas* ne comunici nrmitoa- 
rea scrisoare din Tarnu-Măgarele de la 
29 Angnst:

,Fări să prejndecăm resuitatul fiiaal al 
lnptel care s'a încins la Plevna, din ne
fericire este i l ţ i r  că numărul răniţilor 
va fl însemnat. Primai ministru român, 
d. Britlann, ia raisarile cele mal energioe 
ţi mal nemerite pentru transportarea ră
niţilor ţi pentrn organisarea servicinla! 
sanitar la Tnrnn Mtgurele mal cn seamă 
ţi la Stolnici ia proprietatea d-lnl Ion 
Hsgienoff, pusă de el la diaposiţia guver
natul român.

Dar mi tem că, pentrn nnmiral răni
ţilor cari se aşteapti, ajntoirele htrnrgi- 
cale nn vor fi de ajans. S i oagetim nu
mai c i viaţa a mii de bravi oameni, ce
tăţeni folositori, atârni d’o bnni oblojiră 
a rinilor făcută la timp.

Acum ţi f i r i  a perde o oră măcar me
dicii noştri, persoanele deprinse a Îngriji 
bolnavii trebae să se daci la Tnrnn M i
oarele. Acolo prin calea c a mal sigurii 
trebae si trimitem tot ce poate trebui la 
oblojite. Na lipsesc atât banii rât ajutorul 
persoanelor cari scitt si îngrijească.

îndemnăm cu cea mal mare stărainţi 
pe toţi aceia cari s’att destinat cansel ră
niţilor, Câte-va ore bine întrebuinţate, o 
bnni organisare a ambulanţei, precum 
aceia a ambulanţei moldave, pot si scape 
viaţa la sate de oamenL

A eşit de sub tipar şi se sfi& de 
vânzare la magasinele de muaică 
ale d-lor Gebauer şi Şandrovits, şi 
la autor:

CÂNTECUL ROŞIORILOR
ID E  L A  V E D E .  

Dedicat Miriei-Sale

DOMNITORULUI HOMARILOR CAROL L
Poesia de 

Loeoteaeat de stat w ju  I. C. liKIDLESD. 

PENTRU VOCE SI PUNO 
de

C A R O L  P A Ş I L L  jun.

Preţul 1 lefi şi 50 bani.

O doamnă română, de bună fa
milie, care a studiat şcoala Înaltă 
de piano la Geneva şi care cunoasoe 
limba francesă. doreace a intra lntr’o 
f  tul»i 11•- di«ttiniă ca damă de compa
nie 8*0 pentru a da leuţil unei dom- 
nişioare.

Doritorii se vor adresa la rdaeo- 
ţia acestui ziar.

mftol nici căciulă nici pălărie, fără 
pungă la brftü ori sabie la Incingă- 
toare, toţi îl luafl drept un burg- 
maistru sigur de autoritatea sa, 
burgmaistru bărbat bun şi dulce ca 
uni din acel bătrănl Flamanzi a 
căror natură şi caracter naiv ni s’afi 
conservat aşa de bine de către pic
torii ţftrel.

Călători sărmani priimiră pe ne
cunoscut prin demonstraţinnl res- 
pectoase ce excitară glume şi ră 
sete Intre oamenii din urmă. Un 
bătrăn soldat, om al durerel şi al 
ostenelel, dădu streinului locul séü 
dupe bancă, aşezăndu-se pe margí
nele bărcel şi menţtn&ndu-se In 
echilibru prin modul cu care Îşi re- 
sema picioarele contra unei din a- 
cele stinghii de lemn care, semănă
toare cu scheletul unul peşte, servă 
a lega scândurile şeicel.—  0 femeiă 
tănără. muma nnul copilaş, care se 
parea că este din clasa lucratoare
lor Ostandel, se Înlătură pentru a 
•face îndestul loc noulnl venit. A- 
ceastă mişcare nu arăta nici înjo- 
sire. nici dispreţ. Fu una din acele 
mărturisiri de Îndatorire prin oare

oamenii săraci, deprinşi a cunoaşte 
preeiul unul serviciu şi plăcerile fra-i 
ternităţel, arăt francheţa şi natu-l 
ralul sufletelor lor, atăt de naive 
In expresiunea cualităţilor şi a le 
defectelor lor; asemeni streinul 11 
mulţumi printr’un g^st plin de no-, 
bleţă. In urmă se aşeză intre acea
stă tlnără mumă şi bătrănul soldat.

La spatele Iul se găsea un ţăran 
şi fiul săă, In vfcrstâ de zece ani. 
0 cerşetoare avănd o desagă mal 
goalâ, bătrănă şi stiărcită, tn sdren- 
ţe, tip al nenorocirel şi al nelngri- 
jirel, gemea pe ciocul băr’.el, ghe
muită Intr’un mare pachet de funii. 
Unul din lop&tarl, marinar bătrăn. 
care o cunoscuse bogată şi frumoasă, 
o făcu a intra, dupe minunata zi- 
cătoare a poporului, „pentru iubi
rea lut Dumnezeii1*..

„Foarte mulţumim, Tomq, 11 zise 
bătrăna, voiţi zice pentru tine di- 
seară In rugăciunea mea de doă 
ori „tatăl nostru* şi de doă ori 
„Născătoare de Dnmnezeft.*

Patronul sunănd din noă Încă o- 
dată, privi cămpia mută. amnr& 
lanţul In bastimentul săb, străbătu

lungul ţărmului pănă la cărmă, luă 
drugul, stătu In picioare; apoi. dupe 
ce privi cerul, zise cn o voce tare 
lopătarilor, cănd se depărtă de ţărm: 

„MănaţI, mănaţl tare şi să ne 
grăbim! Surăde marea unei aspre 
vijelii, fermecătoareal Simţ undele 
dupe mişcarea cărmel, şi furtuna 
dupe ranele mele.*

Aceste cuvinte, zise tn termeni 
de marină, un fel de limbă Inţe 
leasă numai pentru urechile deprinse 
cu sgomotele valurilor, Intipăn lo
pătarilor o miş -are grăbită, ln*ă 
tot-d'auna cadenţată; mişcare una-, 
nimă, deosebindu-se de modul de 
mănare precedent, precum tropăitul 
unul cal diferă de galopul sătk. —  
Lumea aleasă, aşezată lu urmă, a- 
veafi plăcere la vederea acestor 
braţe nervoase, acestor feţe Închise 
cu ochii strălucitori, acelor muşchi 
Întinşi şi acestor diferite forme o- 
meneştl mişcând de odată, pentru 
a’l face să traverseze strămtoarea 
drept o mică taxă.

Departe de a căi această miserie, 
îşi arătaă lopătari râzând de expre- 
Biunile lor extravagante ce manevra

imprima turmentatelor lor fisiono- 
mii.

înainte, soldatul, ţăranul şi bă
trâna priveau marinarii cu acel fel 
de milă naturală oamenilor cari, 
trăind din lucru, cunoscu asprele 
amorţiri şi friguroasele osteneli ale 
lucrului. Apoi, deprinşi eu viaţa li
beră, toţi Înţelesese, dupe privirea 
cerului, pericolul ce II ameninţa, 
pentru care toţi eraU serioşi. Tânăra 
mumă 1 1̂ legăna copilul, cânt&ndu'l 
un vechi ii imn bisericesc spre a’l 
adormi.

„Daca vom ajunge, zise soldatul 
ţăranului, Dumnezeii s'a hotărlt a 
ne lăsa viaţa.

—  Val 1 El este stăpânul, rea- 
punse bătrâna; Insă cred că voeşte 
a ne chema lângă dânsul. Vezi acea 
lumină colea jos? Şi. printrnn semn 
de cap arătă apusul, unde bande 
de foc despicau cu vioiciune lntu- 
necoşi nori Înstelaţi de un roşu care 
se pareafi aproape de a deslănţui 
vre un vănt furios. Marea făcea a 

| se auzi un murmur surd, un fel de 
mugire interioară, atât de asemănâ-

1 toare cu vocea unul câine când mâ-

râe. Cn toate acestea, Ostanda nn 
era departe.

In acel moment, ' cerul şi marea 
ofereaţi unul din acele spectacole 
pe cari atât pictura cât şi cuvân
tul nu le pot descri precum sunt 
tn realitate. Creaţiunile omeneşti 
voesc contraste puternice.

Asemeni artişti cer de obicinuit 
naturel fenomenele sale cele mal 
strălucite, desperând fără îndoială 
de a da marea şi frumoasa poeaie 
tn şirul 8ăă obicinuit, cu toate eă 
sufletul omenesc adesea este aşa de 
adănc mişcat In calm ca şi tn tur- 
burare şi in tăcere, ca şi In furtuni.

Un moment fu In care, pe barcă, 
fieşte care tăcu şi privi marea |i 
cerul, fie prin presimţire, fie prin 
a se supune acelei melancolii reli
gioase care ne coprind mal pe toţi 
In ora rugâciunel, la apusul zilei, 
In momentul In care natura tace |i 
clopotele vorbesc.

Marea arunca o lucire albă şi gâl- 
bue, Insă schimbătoare şi semănă
toare colorilor de oţel. —  Gerul In-

I făţişa o coloare cenuşiâ.
> (Va urma)
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REPERTOIRE DE LA SAISON
OPERA BOUFFK ET OPKRKTTE 

M U S I Q U E  DE  CH.  Ï . E COOQ:  • 
La Marjolaine, 8 actes ;  La Petite Marine, 8 acte h 
Qirojié, GÀroJla, 8 act* 8 ; Le» Cent Vüsrge» 3 actfs

Le» Cloché» de ComevilU, 8 acte«.
Musique d’Offsnbach :

La BeuitMgbt a de» «ou», 4 actes ; La jolie Patr* 
feumeu»t, 8 actes ; La Perichole (nouvelle), 8 actes 
Mme L ’Archiduc, 8 actes; Im  Vie Patrieienne, i 
actes ; La Belle Hélène (nous lie), 3 actes ; Orphée 
aux Enfer», 8 actes; La Boite au La it, 3 act*»s 
La Oréole, 8 actes ; Le» Brigand», 8 actes ; Barbe 

Bleu, 4 actes.
Magique de Lacome : Jeanne, Jeannette et Jeanne Mon, 

4 actes.
Musique de Litolff : Hétoiee et Âbaüart, 8 actes.
Manque de Hervi : La Belle Poule, 8 actes. 

Musique de Grisart: Lee Troie Margot, 3 actes.

O  O  M ^ E  D  J  B -  
i  Dominos rotes, Le leveillon, Le prooès Vaura- 

Ledieu, Tricoche et Cacolet, La petite marquise.
En vaudeville toute» le» nouoauêée» de Faimée.

Le tableai du personnel de la troupe sera publié 
d’ici k‘quelques jonrs arec le programmme général.

L'administration a l'honneur de prévenir M. M. 
les abonnée et habituée* q >e l'abonnement pour 
la sousdite saison est ouvert au bureau du Théâtre 
Bosse], tous les jours de 12 à 8 heures de 1 après 
midi. — L ’abonnement sera de 60 réprésentations 
obligatoires et divisé en deux sériés de 80 répré- 
sentations.— L ’abonneinedt devra être payé en 
deux fois î le moitié en souscrivant et la seconde 
moitié le 1er Novembre.

Pentru Părinţi

D. profesor Strajun, de la liceul 
Mateifi Bsssarab, primeşte 4 elev! 
tn familie, dăndu-le şi preparaţiunea 
necesrră. Adresa strada Teilor, No. 28,

618-3.

à Y IS
Din canea apelor mioî pe Dunăre, Soci 

etatea Vap6relor c. o. a înfiinţat la Ver 
ciorova o Agenţie nnde anb-seninaţî 
Spediterl menţionatei Societăţi a îl des 
cliis o SncarsalA.

Recomandăm dar aerviciurile n6)tre onor. 
pnblio Comercial, ţi asigurăm o propmtă 
expediţinne a mărfurilor on preţurile cele 
mai moderate.

Turna-8everiu, 1 Septembrie st. n.

Fraţi Strass,
Ecspediterl a I  priv. Societăţi c. o. Vapdrelorpe 
Dunăre in Turnu-Severin, Craiov* şi Verciorova 

(616-2 .

DESFACERE TOTALA

Prix da l'abonnement peor 60 rípréltntationi 
Legea. . » * . . . .  . . • « 1800 Fr.
Fauteuils . . . . ............................ “ WO »
Stal . ..................... .....................150 »

Prix de* Places A la soirée 
Loges ,  , , «, » . , . . . .  ^.. , •  j  M  Ff.
Fauteuils • . . , l . ..................  • f  6 .
Stal II . . \ .  .. .................................. 3 ,
G a le r ie ..................j ,  , .

La Directrice, EMILIE KELLER.

De închiriat. Ş j S S t
conţinând 4 odăi de locnit cu antren, 1 
pentru slugT, bucătărie, spălătorie, depen
dinţe, curte şi grădină, sunt de închiriat 
de la Sf. Dumitru. Doritorii sunt rugaţi 
a se adresa la proprietarul D-nu Ioan Spi- 
rescu, care ;ade în dosul grădineî acestor 
oase.

Recomand bogatul meii asortiment de 
felurite Pianurî şi Pianine din cele mai 
renumite Fabrici ale Enropei cu preţur 
förte scăzute.

Wilhelmine Schreiber 

(613). Calea Mogoş6iei No. 23

A eşit de sab presă:

n o u l  m e t o d
de

CAL I GRAPH1E  ELE MNTAIt  A
pentru usul claselor II, I I I  şi IV  primară

de G. AL Zamphirolu profesor de desemn şi ca 
ligrafie.

PBE’JTJL 20 BANI.

De vindare la trite Libr&riele iară depositul se 
afl& la Lior&riele, L. Alcalai calea Mogojâiel No 
18 şi L. Steinberg strada Carol I  No. 40.

ANUNCIU IMPORTANT.
MAI LA RENUMITUL MAGASIN 

L A  V U L T U R
Sub firma

SAL W E ISER M AN N
6Strada Carol I  No 

(cartea reche) 
tIh-A-yIs de farmacia 

Rissdörfer.

Strada Carol I  No. 6 

(curtea reche) 

ris-â-ris de farmacia 

Rissdörfer.

?

fel

0 AQ sosit, pentru sesonul de vâră nn bogat asortiment de încăl
ţăminte pentru BĂRBAŢI, DAME şi COPII.

Cu deosebire PANTOFI DE DAME în tote formele după cele i-y mai din urmă fas6ne şi efectuate din primele fabrici din Europa.

M  Asemene* un mare transport de eisme lnngl de Iucht, de Lak 
răsese fi de racs ca şi Mantale (cauciuc) de ploie prima qualitate. 

r_T| Sub-semnatul mulţumind onor P. T. Pnblio de încrederea oe 
P I  afl dat sns îssei firme, care până acum aii depus probe de fina 

calitate a Măriei cât gi de eftinătatea preţurilor, speră ca şi d’acum I 
| & înainte va bine voi a 'i da concursul sefi, găsind in tot-d’a-nna 
M  atăt mărfuri fine şi fasonate cât şi cu preţurile cele mai moderate.1

j i  Cu t6tS stima

(588-or SAL. WEI8ERMANN.

ANUNCIU IMPORTANT

Sentimentele de recunoştinţă ale naţiune! 
Române sunt cnnoeonte de t6tă lumea ci- 
vilisată prin darea din parte-1 a ospitalităţi 
la toţi străini oe îi visite4ă. Cu atât mai 
mult fiind datori a arăta acel sentiment 
către Prea înalta familie a Imperatulul 
tntnlor Ruşilor pe care am avut fericirea 
a o priimi in ¿nul nostru şi a coopera 
în resbel cu bravele ei armate, am litogra
fiat un tablou mare cu 16 portrete ale a- 
cestel înate şi glorióse familii. Românilor 
le rur place negreşit a avea in pereţii lo
cuinţelor lor acest tablou frumos, oare aü 
a’l găsi tot-d’a-nna la mine, Calea Văcă
resc! No. 151, ou preţul numai de duoi lei 
noL Iar prin districte se vor trimite fără 
plata de transport. A  3-ea parte din fondul 
strâns este destinot ] entru ajutorul oruoel 
roşie.

Editor: Loct.-Colonel D. Pappazogln.

ANUNCltJ
Călătorii la Braşov pot afla la institutul

B&ilor de aburi de acolo, in dosul 
gimnastului român,

locninţe curate şi bine mobilate, ou privirea 
■pre grădină, precum şi grajduri de cal şi 
şopron pentru trăsnii, on preţnri fârte mo
derate.

Direcţiunea băilor di aburi din Braşov.

LE PORTEFEUILLE 

DIPLOMATIQUE & POLITIQUE

(Blue-Boook Européen).

>Recueil de documents internationaux 
et des principaux travaux parus dans la 
pressa périodique enropéene* a apărut §i 
se află deja cele d'întâiü 4 livresône in li
brăria nostră spre probă■

Onorabilii amatori de ştiri diplomatice 
şi politice, eşite din sorginte sigură, le a- 
nnnţăm că numele redactorului acestui 
uvragifi periodic, J. E. Delannoy, destul 
de cnnoscnt în sf^ra Ziaristicei, ne garan
tezi un conţinut nn numai bazat pe do
cumente oficiale dar şi ştirile neoficiale aQ 
să fie bine apreţiate de opiniunea publică, 
fiind că redactorul este in relaţiile cele 
mal intinse cu cercurile înalte.

Acest nvragiQ va eşi în 50 pănă la 60 
vres6ne pe an, şi se primesc abonamente 

în librăria nâstră cu preţul de fr. 31,25 
pe termen de mm an, trămis acasă direct— 
fără întârziere — prin poştă.

Tot o dată mai avisăm pe D-nil amatori 
de ştirile «Jilnice ca se află la noi 4'arul 
frances La France de vânzare cu 20 bani 
numărul.

(615).
E. Graeve & Comp. 

Podul Mogoştiel No. 40.

PENTRU PÂRINŢI

D-nn profesor Mihalescn, la Liceul din 
Craiora luând nn noii local, primeşte în 
familie oâţi-va elevi dându-le pe lângă cele
lalte îngrijiri şi preparaţiunea din obiec
tele mai grele.

M n c a ia  S â r a f a  în apropiere de 
JjAUsglai O c t l c t L c l ,  o jumStateoră
de Bnzeii, pe calea ferată între staţiile Ul- 
menii şi Monteornl, având ca la 1000 po- 
gone arabile, vie de vre o 40 pogâne, vii 

otaştină, de la oare să ia piste 500 
galbeni anual, han, cârciumă şi alte mai 

uite calităţi, se dă în arendă de la Sf. 
Gheorghe viitor. Doritorii se pot adresa 

Bucuresci la D-nu N. I. Lahovary şi 
Craiova la D-nn Costică Bengeson, pro

prietarul. (617—3).

Mobile de casă ] ilecare eftin
vêncjard. A se adresa la administraţia 

acestui 4'ar. (614— 1).

Pensionatul Leo Rosenthal
PENTRU BLEYI l  SC0ALEL0R PUBLICE

Viena, Landstrasse, Adamsgftsse^jNo. 9.

Directorul acestui institut, care în timp de două zeci ani ocupase postul 
unul învăţător la o sc61ă publică şi a cărui op didactic german a fost apro
bat de onor. c. c. ministeritt pentru scâlele reale şi introdus in unele ca carte 
ob!igat6re, priimesce elevii, cari visitoză scâlele publice de orl-oe M , in pen
siune totală şi se insărciniză şi ou corepetiţiile. Preţul pe un an 600 franci. 
— Limba de conversaţie cea francesă. Ocasia cea mal bonă spre a se per
fecţiona în cântarea de piano. Reforenţele cele mal bune.

a

CE SE POATE CAPATA
P K N T R U  CC F B A N G I

LA  DESFACEREA SPECIAL1TAÏIL0R IN PANZARIA
ii

L I N  Ô E R I A  D I N  V I E N A
Calea Mogoş6ieI Palais „Dacia“

Pentru 50 bani: I ost Piohet de vară.
Pentru 5 franol : 0 cămaşă de Oxford engles.

4 franol 50 bani: I păreohe pantaloane pentrn călăreţi.
5 franol: 6 perechi manebete ori oe fason.
5 franol : 2 garniture tolerate de dame.
6 franol : 12 gulere englM In orl-oare fason fi mărime,

franol : 6 păreohl ciorapi patentate, 
franol: 6 gulere moderne pentru dame, după alegere, 
franol : 12 batiste albe de pânză adevârată.
franci: 12 batiste bine oolorate tivite fi spălate.

6 prosépe de pânsă ’ curată.
6 şervete da masă de pânsă adevărată.
12 fervete albe de oeaifi.
1 cămaşă modernă, simplă séfi brodată.
2 batiste ou monograme fin brodate.
1 batistă franoesă fin brodată cu dantele.

Pentrn 8—8 franci: 1 corset de damă 
Pentrn 6 Vi franci : 0 cămaşă de nôpte.
Pentra & franol: 3 pepturl fin brodate pentru oămăfl de bărbaţi

2 garniture fine fi moderne pentru dame (gulerul fi mangebe).
1 cam ison modern brodat.
1 faţă de masă oolorată ou ciucuri, pentru café.
1 cămaşă séfi o pereche de ismene de damă, bogat brodate.
I  ora vată de damă, adeverată CrÔme-Dentelle.
1 fustă costum plissé.
1 bucată Tulpan.

Pentru 25 franci: 42 de coţi =  I bucată Chifon frenţuzesc.
Pentru 10 franol: I bucată Robe d’enfantţ de toile.
Pentru 16—24 franci : I bucată Tartan engles de 6 coţi.
Pentra 20 franol: 24 eoţl Piohet.
Pentru 20 franol : I bucată Manta de bale.
Pentru 18— 26 franol : 1 bucată pânză de Rumburg, de 86—45 oo(l.
Pentru 55— 68 franci : 1 bucată pânză de Belgia de 60 oo(f.
Pentru 75—108 franci : 1 bucată pânsă Oorona de 58 coţi.
Pentru 115—210 franol : 1 bucată Toile Batiste frances.

Afară de artioolile menţionate so găseşte tot-d’a-una trusourî complecte.
Calea M ogoşo ie î Pa la tu l „D a c ia “ .

Comănţlile din diftriote însoţite ou preţul respectiv se ver efectoa fearfe grabaie 

eonsoiineios.

Pentrn
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentra
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentra

franol: 
franol: 
franol: 
franol : 
franol: 
franol :

franol: 
franoi : 
franci: 
franol : 
franol : 
franol : 
franol :

LA TYPOGRAFIA THIEL & WEISS
PALATUL ,DACIA.« 

şi la tóte librăriile din ţâră
se afli de vânzare :

METODA DE CDBÂ NATURALA
drept contrast la

VĂTĂMĂRILE PRACTICEI MEDICALE 
Singura fi sigura pasă oontra 

morţsl premature fi lângezirel cronice de

Aug. W ilh. KSnig.
P R E Ţ U L  2 L E I  N U O I .

REGULILE
CE T R E B U E P Â Ç I T E

pentru a

AJUNGE LA 0 BATRANETA DÍAIKTATA
PREŢUL S0 CENTIM.

ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn
5 F E A 1 T 2  G Ü I T T H E R  5
w  à la VILLE DE BRUXELES
V  Podul Mogoş6iel No. 16 rîs - à - vis de Consnlatnl Russosc
J r  Recomanda magazinul sefi asortat lu tot-d’a-una fdrto bine cu rufSriă de birbaţl şi de

X dame, gulere, manchete, batiste de lino, olandă şi m&tasă, ciorapi pentru b&rbaţl şi dame, C  
flanele fine (orSpe de santé) camisôno, grojette, broderie dantele, cravate de birbaţl şi X  
femei In oele mal noi forme si oulorl, umbrele de sâre şi de pl6ie eto. otc. Atr&gônd tot 

y ţ  de-o-dat& atenţiunea onor. Ouentele c& din oausa ori »el am redus fârte mult preţurile. S

MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

DE

H A I N E  C O N F E C Ţ IO N A T E  şi de ART ICOLE  DE MODA
_  a  XjA .  b e l l e  j a r d u t i è r e “

a O S E F  G R U W B ^ a U S I
20, Colţnl Balevardalni Stradel Mogoş0ieI, Casele Grecénn, 20

ESPOSITIUNEA DE H A IN E
invit pe Onor. Public să bme-voiescă a visita magasinul meft, nnde va găsi o E s p o s i ţ i u n e  de  h l i n e  o o n f e o ţ i o n a t e  cum n’a fost ineft în Bucuresol, şi anume

C O S T U M E  C O M P L E C T E
REDINGOTS şi JAQUETE CU GILETCELE LOR J P A R D E S I Ü R Ï  IN DIVERSE FASOANE
din stofele cele mai moderne ale sesonulul de faţă, şi croite dupé jurnalele cele mal none. Preturile sunt espuse In G a la n ta re le  Magasiel pe Strada Mogoş6ieI şi B u leva rd u lu i

şi se p6te convinge orl-cine că am remas fidel deviBiei acestui magasin:

OOITSTJ3S/C M A B E  S I  P R E T I U R I  F O A R T E  M O D E R A T E
J O S E F  f i R Ü H r B A . U M  

>A LA BELLE JARDINIÈRE«, 20 Colţnl Bulevardului şi Stradel Mogoş6ieţ Casele Grecénn 20.

^SSFVÊF ~^B üSP"S is

Tipografia Thiel & Wiess, Palatul .Dacia«. . ..■‘V


