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M eta lice ................ » . . .  64 40.
Nationale....................  60 95
Renta In-aur.........................  74 4«
Lot*............. • ....................U I  >0
Acţiunile b&noel . . . . . .  855 —
Creditori..............................811 60
London . . . . . . . . . .  117 70
Obligaron! rurale ungaro . . 76 25 

»  teaaeţvar . . . .  76 56
» t ru a h a M  . . .  1« 80

Argint In m ă rfu r i ..............  104 40
Dneatul . . / ................. ... 668
Napoleon«!.............. ... 048
Maro 100 ............................  58 —

Ovul de Berlin. 87 Septembre. 
Aotiuş. Cililor ferate române . 14 80 
Obligaţiunile rotate* 6 */* . 
Priorităţile OL far. rom. 8% 
împrumutai Oppenljoim , ; ; 
Napoleonul. . . . . . . .
Viena, temen lung . . . .
Pari* » loort . . .

6« 80 
48 26 
î l  75 
16 26

81 86

O a M a ra l ŞUel 
B ln Ù a  17 (8» Septembre). 
Patronul jilei: Martira Sofia.
Rôt foitul «órtlul i 5 ore 56 mia. 
Apotul «órtlal: 6 ere 47 mia. 
t1'átele lanel i Lan 6 Plini.

P L E C A R E A  T R E N U R I L O R
Bnonreacl—8«©éva 

Bucuretcl . . . .  8.15 a 10.—
P loe t e l ..............9.50 n 12.06
Brii l a ..............1.68 n 6.46 j  7.16
Ttoooifi..............4.38 n 11.40
Roman..............9.05 d 4.64 _
Suoéva, *o ii re . . 12.08 j  9.65 ă

Baeare*el— Yerolereva 
Baonretcl . . . . . . .  8.— d 6.05 a
P ita ţt l.....................I U I  d 10.15 ■
B la m » ............ ....  2.— a
Oraior» . . . . . . . . 4.17 ]  
Vôrcioroya, loiire . . . 9.01 a

8ae4ra—Bncnreecl 
Snoéva . . . . .  5.114 6.46 d 
Roman . * . . . .  8.45 n 12.10 a
Teouoifl . . . . .  1M0 n 5.10 {
Brăila . . .  . . 8.08 n 8.10 n 8.58 «
P loetcl...................7.12 d 2.45 r
Bucuretcl, (Otir* 8.80 j  4.80 ç

Tercl#r*va—Baeare*cl 
VBrciorora . . . . . .  8.45 <
C ra io v a ............ 11.44 ţ
Slatina................ 141 <.
P iteţtl................. 4.42 < 7.16 ţ
Bucnreicl, totire . . .  7.40 (. 11.20 <

Bucurescl—Blnrgln
Bucuretcl........................ 9.16 d
Qiurgiu, totire..............11.35 ]

QlnrglB—Bucurescl
Gínrgiü........................... T.*6 ţ
Buoareiol, totire . . . .  9.48 j

Galaţi-Barbeţi
G a la ţ i................1.20 n 8.26 d
BarbofI, *otire . . 1.65 n 9.— j

Barbeţi—Galaţi v3
Bărboşi............... 2.55 n 6.25 n 7.25 n
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8GIRI TELEGRAFICE
din

F O I  L i  E  8 T B A I N E .

Londra, 28 Septemvrie.

* Oficial Reuter, anunţă din Erzernm, 
20 Septemvrie, el o despărţire tare a Ini 
Ismail Paşa a atacat central rus comandat 
le generalul Tergucasoff. Un ces mal târ
lit!, cavaleria tnrcéscS a întreprins o re- 
înnoştere noS spre and de Igdyr către Eri- 
>an. Din Ardahan şi Cara n'a sosit nici 
) ştire noă.

Petersbnrg, 28 Septemvrie, (oficial)

Oorni-StndenI, 22 Septemvrie. Erî pe la
1 ceinrî înainte de amâ(}’< Tnroiî aii re- 
ooit bombardamentul lor asupra munte
ni Nicolae lângă Şipca. Ei trag din 14 
unuri, câte odată în formă de salve.

Érí pe la 1 după prânij, Turcii atacară 
>oeiţiile generalului Tadişeff lângă TAr- 
îova. Respinşi la aripa drâptă, el se a- 
runcX asupra aripei stânga, mal tâ r lii a- 
mpra centrului şi ftfrS respinşi pretutin
deni, Lupta nu se termină, da cât la ra
ţele luneî. Columna Tadişeff 'şl pSstr&Jă 
posiţiile.

A41 se aşteptă reînoirea atacului

Faterlburg, 28 Septemvrie, (oficial)

Şeful statului major al armatei de and, 
generalul Necopocinsky telegrafiad din 
Gorni-Stndeni în 21 Septemvrie că la 19 
şi 20 tóte erafi liniştite şi cS blocada Piet
rei continuă.

Berlin, 28 Septemvrie.

Ataşatul militar rus, generalul Behter, 
care tn soţia pe împăratul german în tóte 
călătoriile sale, va pleca in qurând la cu r 
tierul general rus.

Roma, 24 Septemvrie.

Guvernul italian trimise o notă catre 
P6rtă sprijinind protestul Greciei în oon* 
••a opunerii privitóre la intrarea navelor 
in golful de Arta pe timpul nopţii.

London, 14 Septemvrie.

>Oficiul Reuter* anunţă din Constanti- 
nopol, 23 Septemvrie. N’avem nici o scire 
despre Mehemet-Ali. Se crede ca bătălia, 
ne fiind decisivă, va fi reînoită.

Paris, 24 Septemvrie.

Manifestul electoral al dreptei eemna- 
le(Jă pericolul radicalismului, cari ame
ninţi societatea cu revolnţiS, deplarând că 
drâpta doresca în acord cu ţaţa tutrlgă, 
ordine, libertate regulată şl siguranţa pfp- 
păşirei şi a păcii. Manifestul îhvită pe a- 
leggfcorî de a urma chiămăril mareşalului.

siune asupra Serbiei pentru •  o tmpedicade 
lua parte la reebaiU, cabinetul este o- 

bligat a declara că nu vede tn acest fapt 
problem! greii de resolvat. Guvernul nu 

găsesce că e interesele monarhiei de a se 
pronunţa mai din ntinte asupra unei in» 
trărî eventnall in acţiace din partea Ser
b ii ;  el cere ea camera sS nn insiste, a- 
rtnd în vedere respoaderea ee cade asupra 
guvernului.

SCIRI TELEGRAFICE
A L E  « T I M P  O L O I »

(Afeaţla Harat).

— Strvioiul d* la 27 S*pt**tvrl*, 4 or* sire 1 — 

Parts, 26 Septemvrie.

Comitetele republicane socialiste de la 
Paris cer în programul ce aQ pnblioat, 
isgonirea jesniţilor, instrucţiunea laică, 
impoeitul progresiv, suprimarea senatului 
şi a preeidenţei republice!.

Ostrog, 26 8eptemvrie.

Alaltă-erl, cu t6te greutăţile f6rte mari, 
cansate de. nn timp f6rte răi, 4 Muntene
grenii comandaţi d » Vaea^iei fi Verbiel, 

'ţeuşit a ridicţL baterii in«intal Siro- 
ghicialal, mip (brtiuAintat intrtGuranţ^ko. 
şi Sira. Dupa ce atf sfărâmat ac «st fort, 
baleriila att rost transportata tn timpul 
nopţii la 360 stAnjenl de fortul principal. 
Garnisona, compusă din 300 6menl a'a 

dat priso&ieril In condiţie fi a fbet espe- 
diată desarmată ta Gaţako. Muntenegreni!

luat trei tunuri, multe muniţii, pusei 
fi provisiunL Alt avut trei morţi şi 10 
răniţi. Turcii aii avut 15 morţi. E( aQ 
ars ca sârmele fortificate de la Cerviţa pe 
dramul de la Fotboiâ. Garnisona s'a retras 
după Tiara, aricind podurile.

Viena, 26 Septemvrie.

O depeşe din Constantinopol 4'00 ia 
I cercurile militare din acest oraş, să crede 
că Osman-paşa, primind ajutâre fi muniţii 

[ acum va lua ofensiva.

Constantlnepole, 26 Septemvrie. 

Situaţia la Şipca este aceeaşi. — Niel o 
scire de la Mehmet-Ali n’a venit astă-iJJ, 

O telegramă a lui Ismail-pafa, cu data 
de 19, fac* dare de semă despre mai malta 
lnpte pe lângă satnl Halkali, aferat la oră 
destanţă de lagărul rus de la Igdyr,

Viena, 26 Septemvrie.Londra, 14 Septemvrie.

»Daily Telegraf* anunţă asupra lupta-1 o  telegramă din Ruseiuc spune oă SAm 
lor de lângă Iantra, că atacurile de mat I trecută s’a făoat 'o  încăerare dincolo
alaltă-erl reinoita a Turcilqr, n’ati isbţitit I ¿9 Kadikeoî, In favârea Turcilor 
in, urâta lipsei de întări^

Ruşii aii fost mult mal numeroşi; al|şj I — Servi* iul de 16 27 8efl*»»ri*. 9 ere seara. — 
păstrase poeiţtile lor. Parderile Turcilor 1 Genstanttnopol, 26 Septemvrie,
sunt f6rt, însemnata Se MC^ptă nn atac nolL 1 |gomoto, a  {atr4 din am

baaadoril de pe lângă PflrtS , s’afl schim 
bat Idei relativ ta condiţiile imul armi 

O telegramă a lui Uehemet-AH de Y i- I sfîţitt eventual între beligeranţi; dar ntf 
nerl, consta« taatatarea s « sp*e Biel». I s’a emctn W  * id  o demarşă oficială.

Conatantlnopol, 28 S*ptM>vriV

Scirite din Asia sunt neînsemnata.

34 Septemvrie.

Principele Biimarek a ple«at afli ]a L f
nembnrg.

** Septemvrt».

Tleaa,tR Septêmvne. 

Reepnn^And la 0 intarpelafie, prinoipel® 
Aueréberg, pregedintele consiliulul de mi' 
ni»tri deolarl c5 de la tnfleputnl resboiu 

Inl, gurernnl a avut grijta a menfine 
■ . neotaalftata efectivS, flM ad  necontenit ca

ttapresentantul engls. d,n CoB.Untino-1 ril «e fie sénS energte de intawerte mo- 
’• d.Layarf WegrajWcom itelulD .Ay,|narMeî. dar «|rX a tua parte tn favôrea 

n privinta frapioï (ftefeff condamnap d. I unuia sa« ceîuï \'At din beligeran^t. —  
de a fi epâninraft ci nn «sietl hliiY ua DAnnl nu véde tn evenhnenta taimie eate 
periool iraediat. El a« loti dufl probaWl *r phtea modifica aeM i atitndin'e. 
la Constanttaopol fi vor fi tnahita|I j * .  DacS intarpela^ia reeomandi gnteraulnl 
leo&tii. • d’odati eu o neutralitata dèplinS fi 0 pre-

Ultlme sclrl pe pagina Ill-a

B U C D B E S C I  - ü  S E P T E M B R E
In mijlocul miseriel, doliului, c&nd 

nn se aude de c&t gemetele mame
lor, pl&nsetele soţielor, c&nd pe fie
care carele en puţine paie aie 

•lui Br&tianu ne adac grămezile de 
r&niţl sdruncinaţl de lungul drum, 
cftnd t6t& lumea pl&nge durerea de 
erî şi ascépt& durerea de mane, d-nil 
O rk titU  R an tti ne prepwti o w o A  
representaţiune pe scena d-lor poli* 
tiea. 17! se anunţa de organul d-lor, 
!n stilul plin de eleganţi care le 
6ste obicinuit, ca Camarile aû s& fie 
convocaite. Prima impresinne a pu
blicului a fbsfr acénta : Att mat rë- 
mas 6re lncâ câţf-va galbeni In fun
dul VbtivrlUt ¡cu careţ owopahüil do* 
resc s& se lntalnésc&t C&cl Intr’ade- 
v fir , iată ceva mal mult de dou6 
luni de cand nu s'a terbal sfânta diurnă, 
ty pentru piogil d^mocriyţl acesta este 
un termen cam long. Numai- miniştrii 
s i cumpere cas®, <Jio anii, numai iu 
dele şi familiarii miniştrilor sft se 
amestece In numerdsele treburi că
rora Încurcătura resboiulul şi z&p&- 
céla generali da naacşrq, In aceşte 
momente de more cumpéndl Frumos 
e i  cu drept e? Naţiunea d-lul lio- 
setfci Începea s& créÿt, cà este cam 
l&sat& la o parte. Deci» este timpul 
a retnoi zelul, şi a asmuţa din nofi 
devotamentul récit.

E »ta pentţu ce motiv, după, ce plă
tim resbelul sângeros de pţţate Du- 
nfcre, este bine sa pl&tim şi resbelul 
de cuvinte care se va face In Délai 
Mitropolîef.

Alţii, pe l&ng& aceste motive atât 
de bin̂ e cuvôn^tate, ¿ic c& P-nil Brfi, 
tian .̂-JElosetti mai aQ trebuiqţfc de 
bani.

Nu ne Îndoim de gr&bnicia cu 
care Adunările FM or le vor vota 
ban!..;... de hârtie ţ i pe hârtie. Insi 
de aci p&n& a găsi vre o resursă 
seriÔ8& cu asemenea glume finan
ciare, este departe. Iscălitura, Ca 
rada-Fnndeseu-Costineaou n'are încă 
mare preţ p6 pieţele Europei. Va 
veni pô'te timpul In care Fould şi 
Rostchild o vor sconjpţa, dară n’a 
soait lpca apel timp şi P-nul R o ş iţ i  
mal trebue să aibă puţină răbdare 

In fine, al treilea motiv şi acesta este 
din cele mal puternice, este necesita

tea ce simte onestul şi curagiosul gu
vern de a se pune la adăpostul unul 
bil de indemnitate. Se vede că D-nil 
Brătianu şi C-nia, graţie Împrejură
rilor, graţia şi. capacit&ţel D-lor ad
ministrativă, afi dat cam cu totul 
peste legalitate, şi In ast-fel de mod 
In căt chiar D-lor a fi' Început să 
p r in ^  grije. Roşii sunt voinicoţl dară 
fricoşi $ice proverbul, nol vom $ice 
prudenfi. De aceea se grăbesc a lua bi- 
ne-cu vfintarea generală de la Însăşi a- 
dnnarea d-lor şi a se pituli dintără- 
tul unul bil de indemnitate.

E l! şi apoi!
Intr'adefffir resultatul de şi neîn

doios nu valor£să diurna ou care sa 
va plăti acest vot.

C&nd adevărata opinie a ţărel va 
cere socotâla de cele făptuite, nn 
asemenea comedii parlamentare o 
vor Impedeoa; şi daca s6rta va voi, 
oa acostă opinie să nn se mal p ită  
rosti mal o-dată, daca guvernul K o» 
setti-Brătianu-Cogălnioeanu este me
nit a fi mormântul României, ce va 
attrna In balanţa istoriei votul a* 
probator al complicilor d-lor t 

Un singur cuvânt tacă : Delicatul 
organ al moderatului <L. Rosetti se 
plânge de atacuri şi injurii ale pro- 
tumicilor.

Cat pentru noi, ne silim a fi căt 
de moderaţi. Mulţi ne att întrebat 
dacă »Timpul* este acum un organ 
oficios.

Domnul Rosetti» oare are spre a’l 
apăra In oontra acestor protivnicl, 
chiar starea de aseditt, totuşi nu 
este mulţumit. Presa oposiţiunel 
atât pentru Împrejurările In care 
ne aflăm cât şi graţie deprinderilor 
sale, nu Înjură pe nimeni nici obiar 
pe domnia lui. Dar dindârătul acestei 
prese atât de calmă şi chiar palidă, 
d-lul care are nrechia subţire, aude.

. .  . ceea ce peste puţin va fi gla
sul isbucnind al lntregel naţiuni; 
şi de aceea Îşi tnchipueşte că este 
înjurat.

DIN AFARA.
Am vS^at cele mal próspete co

municări telegrafió« ale corespon
denţilor speciali de la . Daily News* 
şi de la »Times*, astăzi chiar cores
pondentul acestui din urmă organ, 
dă In acésta privinţă lnsicinţărl 
fórte semnificativ* despre ceea tre
bue să g&ndim relativ la pretinsa 
desenragiare oe ar domni In lagă
rul rusesc. Extrasul următor din ,La  
Voix* Intre alte manifestări ale o- 
pinlel publice In Rusia, arată ce 
trebue să credem despre, sleneviţea* 
care a cuprins naţiunea rusă, şi 
care o va opri, In ainta de a Im- 
plini, misiunea sa In Orient.

Fóia petersburgiană se esprimă

In termini următori. sSpeculaţiunile 
copilâresci politice, care le urmâză 
presa torco-filă, arată o deplină ne
ştiinţă, despre puterea reală a Ru
siei, adecă despre v&rtutea morală a 
pop<5relor el.

Adversarii noştril se Înşelă amar, 
despreţuind spiritul istoriei n6stre 
de o mie de ani, care arată to t- 
deuna, In orele luptei, naţia rusă 
aptă, p&nă chiar şi In nefericire, de 
a Întrebuinţa puteri şi sforţurl noi, 
şi nici o-dată nu s’a descurajat In 
mijlocul dificultăţilor mult mal grave, 
d e ‘ cat acelea care le*am Întâlnit 

In Turcia. Cele mal mart desastre 
nu ar putea provoca In Rusia, de 
cat un nofi aforţ tn puterile naţio
nale, de căt o duplicare a abnega- 
fiunilor şi a sforţurilor pentru per
fecţionarea mijl6celor de acţiune 
^morale şi materiale, de căt dovedi 
noi despre devotamentul şi afecţiu- 
nea pfentnTsuverin şi dinastie, străns 
legate In tristeţă precum şi tn bu
curie, cu poporul rusesc*.

Depeşile din Constantinopol vor
besc de o mare bătălie, care ar fi 
avut loo erf In apropiere de Biela, 
şi oare se Înţelege car fi terminat 
prin desastrul complet al armatei 
ruse; aceştia, după cum zice cores
pondentul de la »Daily Telegraph*, 
ar fi pierdut 4000 morţi şi 8000 
răniţi. Acestea sunt, după cum se 
scie cifrele ordinare din .Daily T e 
legraph*; In colónele acestui £iar 
perderile ruşilor la fie-care bătae de 

la Începutul résboiulut, In Europa 
şi In Asia, sunt neschimbate Intre 
4000 morţi şi 8000 răn iţi; cores
pondenţii de la »Telegraph* pare 
că afi o predilecţinne cu totul par
ticulară pentru aceste do6 numere, 
de la care refusă absolut de a se 
depărta. O altă telegramă din Con
stantinopol tae o nulă de la cifrele 
turco-file din Londra; ea nu soco- 
tesce perderile suferite de Ruşi In 
bătălia de la »Biela* de cât cam de 400 
morţi şi 800 răniţi. In fine o ultimă 
depeşe turcă, Încă şi mat modestă, nu 
vorbesce de o mare băţălie, ci numai 
de »lupte serióse* şi nu dă nici o in 
dicare despre perderile Ruşilor; ea 
se mulţnmesce a aice că Mehmet-Ali 
»continuă de a Înainta mereü. * E 
răfi că acéstá depeşă nu arată lo
calităţile pe care Mehmet-Ali le-a 
9<ţupat tn mişcarea sa Înainte; ne-am 
putea asigura ast-fel despre reali
tatea şi estinderea acestei mişcări. 
Insă telegramele turceşti lasă tóte 
acestea tu Întuneric, se înţelege uşor 
pentru oe. De altmintrelea, fie-ce 
jurnal din Londra, afară de »Daily 
Tejegraph* n’a primit noutatea des* 
pre »marea bătălie* safi despre #lupta 
seriósá* care ar fi avat loc Vineri



T IM  P O L

aprdpe de B ie la ; eate probabil eft. 

depeşile din Constantiuopol care afi 
făcut menţiune deapre acesta, nu ae 
bas6ză de cât pe sgomote fără fun
dament.

O telegramft, de la Grzerum pre
tinde c& cavaleria musulmani din 
armata rusă refusâ de a se bate 
contra trupelor turce. Nu e pentru 
prima dră că aflăm Intre depeşile 
din sorginte tureescă acestă aserţie 
lipsită de fundament.

Astâ-ijl chiar aiiâm in „leTem ps* 
o corespondinţă scrisă In faţa Plevnel 
şi care .conţine acest pasagifi:

Detail curios, In divisia II-a care 
susţine acest moment un atac de 
pusei, mal mult de 24 soldaţi sunt 
musulmani, lespeiţdenţit Tătarilor din 
Cazan şi Astrahan, şi aâ repuţia de 
a fi unul dintre elementele cele mai 

bune ale armatei ruse.*

»Monitorul universal* a primit de 

la corespondentul sSti din Berlin o 
depeşe care anunţă, că Germania se 
prepară să facă un nofl pas, .mult 
mal energic ' către P6rta otomană 
fiind privit ca insuficient respun- 
sul Toreiel la protestul Germanie! 
In privinţa călcărei convenţiunel de 
la Geneva.

Acest project de intrevenire ar fi 
fost unnl din subjectele asupra că
rora s’a discutat In conferinţa de la 
Salzburg. Este sigur că primii paşi 
al puterilor streine n’afi avut de 
cât un succes f6rte restrâns; dacă 
Mehmet Aii a arătat dre-carl dis- 
posiţii de a se acomoda legilor r&s- 
boiulul modern, vechile datine pare 
c i şl ir.anţin dreptul In câmpul co> 

legilor s6I; ast-fel un corespondent 
de la .Times* raportă<Jă că Osman 
Paşa a răspins categoric o cerere 
a generalului Zobof, care voia să 
înmormânteze sutele de morţi râs-! 
pândiţi pe terenul care separă posi- 
ţiile turcescl de cele ruse şi române.

Se anunţă din Berlin că nem ij
locit după sosirea cancelarului- tn 
capitală, se va decide ddcă escadra 
germană va mal petrece mult In 
apele turceeci sa fi va fi tevocată.

Am amintit ert eă cestia telnoiri 
tractatului de comercifi între ger
mania şi Austro Ungaria a fost trac
tată la Salzburg!*

»W iener Presse®, spune că s’a dis- 
eutat asemenea şi problema despre 
eventualitatea alegerel unul noii papă. 
Acăstă aserţie In adevSr pare mal 
verisimilă.

Se scie că una din interpelările 
anunţate camerei deputaţilor Unga
riei, In privinţa afacerilor Orientu

lui, a ţin tit la relaţivmile Intre |?<5rtă 
şi Serbia. D-nnl Appony, hutorul a- 
cestel interpelări, pretinde că Tur
cia a voit a lua mâsurl pentru a se 
asigura de un atac din partea Ser
biei, Insă cabinetul din Viena ar fi 
garantat porţel că Serbia nu va lua 
de loc parte la resbol, şi ast-fel Pdrta 
a renunţat la aceste m&surl. A r t i
colul »Corespondenţei Maghiare* care 
nu s'a făcut cunoscut erl prin o de
peşă, din Pesta, greş*soe declarân- 

tlu-sa contra alegaţiilor pe care se ba- 
s4^ă interpelarea d-lul Apponyi.

Atitudinea eventuală a Serbiei n’a 
fost objectul nici unei schimbări de 

note Intre cabinetul Austro-Ungar 
şi între Pdrtă*; notele schimbate nu 
se referă de c&t la angajamentul 

Rusiei de a nu trim ite trupele sdle 
în Serbia în cas când şi Turqia ar 

face un asemenea angajament.
Tdte comentarele organelor turca 

file asupra obligărel morale din r .vr 

tea Austro-Ungariel • de a sili pe 
Serbia să reţnână neutră, se bazaţi 
pe nisce presupuneri greşite.

MONOPOLUL
D-lo1

C .  A ,  I R  O  S E T  T I

D. C. A . Rosetti, cere de atâta 
timp strigă contra monopolurilor 
contra privilegiurilor, şl-a păstrat 

însă un privilegitk p e . s6ma d-sale 

D. C. A. Rosetti are monopolul 
patriotismului. In doS-fleci şi mal 
bine de ani de când «Jilnic se ti îm 
biţe<|â, prin »Românul* acest mare 
. . .- „adevftr,“ suntem siguri că a 

cum, chiar d. Rosetti a început să 
'1 cr6<Jâ. Lucrul sfetri părea cel puţin 
paradoxal, ca să nu <Jic6m mai mult 
şi totuşi el esistă! In o ţară locuită 

de cinci milidne de Români. In care 
se află atâtea nume ilustre, atâtea 
capacităţi Încercate, atâ ţl bărbaţi 
eminehţlj totuşi »unul singur* este 
„alesnl"J unul singur are privilegiul 
»patriotismului* şi aoista este. d. C. 
A. iRosetti.— Luaţr colecţiile jurna
lului d-sale »Românul* de 1» apari- 
ţinnea lui până astăzi, reamintiţi-v6 

discursurile d< sale din tdte vrim ile 
şi din tdte locurile şi v& veţi 41 în
credinţa că numai d. C. A. Rosetti 
este patriot, că singur d. C. A . Rosetti 
de la marea Nâgră şi până la Carpaţl 
(câte-o-dată d-sa treoe şi peste Car
paţl) are »monopolul patriotismului.

Dacă Radu N »g ra  a trecut Car» 
păţii şi a fondat principatul ţârei 
românesci— aoâsta se datoresne d-lul 
0. A. Rosetti.

Dacă atâţia Domni Btrălnciţl aâ

ilustrat^tronul acestei mici ţâri — 1 
acâsta se datoresce d-lul C. A. Ro-| 
setti.

Dacă MihaI-Vit6<Jul învinse în atâ
tea rîndurl oştirile musalmane, acesta 
se datoresce to t d-lul C. A . Rcsetti.

Şi trecând în urmă la  timpurile 
moderne, t6te actele mari, tote fap
tele patriotice sunt opera d-lul C. 
A. Rosetti.

Tudor Vladimirescu se revoltă în 
jontra domniei fanariote după sfatul 
d-lul C. A. Rosetti, în fine reyolu- 
ţia  de 1845, voturile •-divanurilor 
ad-hoc, unirea, împroprietărirea ţâ- 
ranilor, revoluţia de Ia 1866 şi t6te 
faptele mari de la 1866 încâce le 
a făcut singur d. C. A. Rosetti,

Aceste reflţceiunl ne veniră. în 
minte citind £iarul »Românul* de la 
13— 25 Septemvrie unde d; Rosetti. 
profitând de aniversara memorabilii 
<Jiî?,~când o mâna de tiravT pompi

eri. îşi vârsară sângele pe D61u Spirii 
îşi face, după obiceitt, panegiricul sSfi 
propriii şi Îşi ntribue şi acest fapt 
eroic al acelor serm&nî martiri.

Dar unde era d. Rosetti în (Jiua 
de 13 Septemvrie 1848 î Era dre 
d-sa în capul acelor bravi pompieri 
Nn;— d-sa în acea <Ji era pe drumul 
Braşovului, era, cum ÎI place d-sale 

a se exprim a",pe drumul exiliulul* 
şi ajuns în Paris, deţe curs bogatei 
d-sale imaginaţiunl şi plânse la 
crăml amare din esilifi asupra ne 
îndrăcirilor ţârei (!) — Atâta cinism ne 
revolte$& !— Dacă vremile n’ar fi aşa 
de critice, aşa de trişte, am cere o 
socofcelă, severă^d-lul Rosetti de fap 

tele sale trecute şi presente; dar 
dacă din nefericire, mânia Dnmne 
<Je£scă ar decide ca ţara asta ne 
norocită să sufere consecinţele fap
telor d-lul Rosettv, fie asigurat d 
Rosetti .că nu va putea aşa; de lesne, 
oa la 1848, să ia toiaguţ exiliulul 
şi să pleoe la Paris,, că va trebui 
să rămâe aici să dea, o socotelă te-, 

ribilă naţiunii.— A I luat asupre’ţl 
mare respundere, d-le Rosetti, şi »m o

nopolul patriotismului* ob ligă !

cele paturi. Ochii neadormiţi al Suveranei 
Românilor îl veghistă merefi. Domniş6rele 
de on6re se aşiijă la căpătâiul fi »-cirul ră
nit ţi scrie familiei Iul scrisori de dor şi re
cunoştinţă pentru îngrijirile cu cari este în
conjurat.

Cu tratarea lor sunt însărcinaţi d-nil doc
tori Gluck ţi Nichita, ajutaţi de domnul 
GHuch fiul, doctorand în medicină de la 
facultatea din Berlin. Ceea ce probează serio- 
sitatea cu care aceşti domni doctori tşl îm
plinesc înalta lor misie, este c& la tdte ca
şurile mal seri6se se consultă cu domnii doc
tori JEaţelt şi Cremniţ, kirurgl esperimen- 
tarT.

M. S. Dimna asistă chiar la operaţii, — 
ast-fel efi rănitul, în acele momente dorerdse, 
are lângă ol o mamă care’l măngăe şi'l în- 
cur igiâză

Iâcă un fapt.
Luni era sa se facă operaţie unul rănit 

la ţricior, pentru so6terea unul oa. Rănitul 
nu roia sft se supună nici d’a fi cloroform! 
sat nici d’a Indura deştept operaţia. Numai 
lf. S. Dimns, cu ângeţescile el îndemnări, a 
putut să’l decidă. Când bietul soldat s'a deş 
teptat to  pictorul operat, ira mal scia de 
mulţumiră; săţata, iutr'una manele augustei 
mame care’i yeghiase in curaul cumplitei 

¡operări,.
Legarea şi primenirea rănilor se face după 

cel mal noii sistem. Intre cel cari împlinesc 
ac&tă penibilă sarcină, sunt d-nil baron 

; d’Hogu'irre şi Lubicf, pianistul Cur ţel, cari 
[în scurt timp afi câştigat o minunată di
băcie ; staţi pe rfind n6ptea între răniţi.

Devotamentul, zelul,- sciinţn şi inima, tdte 
se întrec pentru a îndulci amarul acelor vie- 
time ale resboiuîuT.

In frum(sa dare de iSmift ce s'a ffleut în 
Timpul despre răniţii DdmneT, s'a strecurat 
o erore, ^icendu-se c i şi d. dr. Rîmnicânu 
este însărcinat cu îngrijirea lor.

D-nnl Rîmnicânti oficia»} la un alt spital 
d’  lăngă Palatul rCotfocenI, unde întrebuin
ţează învechitul sistem de tratarea rănilor 

| ast-fel că urmările sunt f6rte triste. Ope- 
¡raţiile i^cute pănă acum, nici una n’a eşit 
! bine.

Ar fi de dorit, in interesul umanităţel, ca 
|d. Rîmnicânu să nu se amestece în loornri 
de c îrl nu este competinte şi să dea cât mal 
curfind local altuia.

RĂNIŢII DÖMNEI

Suntem farjciţl a reveni ou mal multe 
amărunte despre modul cum se Îngrijesc ace 
răniţi pe cari M. S. Ddmna ’i-a luat sub 
aripile bunătăţei Sale ăngerescl.

Lftngă Asilu Elena sunt doă birace şi în 
fie-care baracă câte 18 paturi. Pentru caşu
rile escepţionale sunt 5 corturi. La staţia 
căiel ferate din faţa Palatului CotrocenI sunt 
alte 15 paturi. Ast-fel că M ., S. Ddmna în- 
grijesce cu cheltuiala Sa vr’o 60 răniţi.

Afară de acâsta, însăşi M. S. Ddmna şi 
domnişdrele de ondre sunt mamele şi ăngeril 
protectori al fericiţilor răniţi cari zac în a-

Ub spital gata pentru răniţi 
saü mai t)ine martirii şi Tic- 

timole de la Plevna.

. O r  cine merge să va^ă sosind ră
niţii la gară, se lngro^esce de sta
rea în oare sunt aduşi: fără doc 
toirl, fără surori de câritate, nepre- 
meniţl şi jumSfcate aprdpe morţi 
dupe drum. Aci cum vin, nu sciâ 
unde să’l mal lmparţă, de f i  mal 
mulţi din bunii cetăţeni îşi iafl câte 
doi tre i pe la casele lor, dar săr
manele victime aâ trebuinţă de 
doctori, medicamente, de o îngri
jire  specială, şi ori câtă bună-vo- 
inţă ar avea aceşti nobili şi pioşl 
particulari, precum şi ori câtă bună 
îngrijire ar voi să le dea, nu ar 
putea corespunde cu un local îna

dins, unde să'şl aibă tdte la Înde* 
mână; de aceea propunem, un spi
tal gata la un loc bun, aerat, şi 
care pare a fi făcut Înadins pen
tru acest scop.

Acest local eBte clădirea de la 
Scdla de Agricultură de la HerăstreO, 
de lângă şosea şi gara Târgoviştel, 
unde pot încăpea peste^ 400 paturi, 
şi unde deja se pot găsi ca la 100 
paturi gata cu saltele şi tdte ne- 
cesariile.

Afară de acestea, are cuhniile 
necesarii, local de spiţărie, coriddre 
âerjfflte şi ferite de intemperii; dar 
ce este mal de căpetenie, este a- 
prdpe de gară şi de capitală.

Ţara nu va pierde nimic cu pre

schimbarea şcolii în spital de bol
navi răniţi şi jertfiţi pentru patrie. 
Nu voim să (Jicem nimic despre t6- 
dele infructudse, ce a dat acostă 
şcdtă; procesele verbale atât ale Se
natului cât şi ale Camerei sunt de 
faţă ; agricultorii cel mal capabili 
şi cel mal distinşi din ţară, afi ară
tat în destul atât In Senat cât şi 
în Cameră, cât este de neperfectă, 
şi că din acest institut, nu es de 

cât forme de agricu ltori; ast-fel în 
cât mal nici unul, care ese din aco
stă şcolă, nu se apucă de agricul
tură ; şi cel care afi voit să între
prindă ceva, [afi fost siliţi a 0 a- 
bandona; până chiar şi directorul 
el preferi să intrigetje, a se face 
ministru spre a scăpa de hula ţă
rii ce i se aduse prin corpurile le- 

giuitdre...
Dar chiar de ar fi cea mal per

fectă şedlă, dotată cu diferite specii 
de vite, cu cele mal bune şi mal 
alese producte, cultivate după cele 
mal bune sjrsteme şi methdde, cum 
sunt adevăratele şcoli de agricul
tură din alte ţâ r i; totuşi, ar trebui 
astâ-^1 când ţara este In cel mal 
mare pericol, a’şl perde, ddmne fe 
reşte, .tdte drepturile sale câştigate 
cu şirde de sânge de părinţii no
ştri, ar trebui ^ic, să sacrificăm to
tal, pentru acel ce'şl varsă sângele 
şi 'şl datt viaţa pentru conservarea 
drepturilor ndstre, iar nu să'I lăsăm 

să piară, espuşl la intemperiile tim
pului, cu durerile rănilor trupului 
şi sufletului lor, spre descuragiarea 
celor-l-alţl luptători, şi a reservi- 
ştilor ehemaţl a Ie lua locul.

Ţara am gis, n'ar face mari sa* 
crificiurl, destinând de o-cam dată. 

acostă localitate, pentru răniţi, care 
cum este Întocm ită aprdpe de ca- 1 
pitalâ, este mal mult propice pen- ’ 
tru o cazarmă, un spital, o casă de 
bolnavi, o fabrică or care, de cât o 1 
şcdlă de agricultură.

Şcdla de agricultură, ca tdte şed-

MIHA1L STROGOFF
8AU

C U R I E R U L  Ţ A R U LU I,

(Urmarea 9-a).

IV.

La staţia de la Vladimir, trenul se 0- 
pri c&te-va minute, — ceea ce părn 08 a- 
jungo corespondentului Daily Telcgraphuhit 
de a ds, din Indoîtol punct de vedere fi- 
sio fi moral, o privire eu total deplini *- 
cestel vechi capital« a Rasial.

La gara da la Vladimir so suirS în tren 
călători noi. Intre alţii, o fată tânărŞ se 
arătă In uşa compartimentului in care se 
nfi» Mihail Strogoff.

Un loc liber era în faţa ouriernlhl Ţa- 
ralul. Tânăra fată ie aşeză acolo, dapă ce a 
pas lftngă dânsa un mic geamantan de piele 
rofie oare se părea că e tot bagagiul el.

Apoi, ou ochii plecaţi, fără să se fi uitat 
măcar la soţii de călătorie, pe care îl da 
întâmplarea, ea se aşe^ă ast-fel în cftt pă
rea că are să facă un dram de mal mnlte ore.

Mihail Strogoff nn se putea opri de a 
lua sema la noua sa vecină; şi fiind că 
se aşezase ast-fel în cftt «ra cn spatele apre 
locomotivă,' el îî oferi chiar locul lui, pe 
care putea gă’ l prefere, ia r  dânsa îi mul
ţumi ou simplitate.

Acdstă tânără fată trebuia să aibă şase 
şapte-spre-jece ani; capul ei, in adevăr fru
mos, înfăţişă tipul slav în t6tă puterea 
cuvântului —  tip .dre-sum aspru, oare o 
destina să se ţacă mai mult frnmâsa de 
c&t plăcută, cftnd cftţl-va ani încă aveaţi să-ţ 
hotărască trăsurile. Părul el blond auriii 
pşi in bucle din cnafarS-il Ochii ’ei eraţi 
negri, scăldaţi într’o blftndcţă fără margini:

Tânăra fată era naltă, sveltă, după oftt 
se putea vedea după talia ei sub o feiusă 
fantă fdrte simplă. Cu t6te că era o »fată 
tâaără* în tdtă curăţenia cuvântului, totu
şi înfăţişarea el părea că arată o mare ener
gie morală — lacra Ce nu scăpă din vedere 
ui Ini Mihail Strogoff. Deueapărat, ucdsiă 

f.itîi suferise mult in trecut, şi viitorul, 
fără îndoială, nu i se înfăţişa în colori 
plăoute, dar nu era puţin sigur că soîuse să

se lupte şi că era hotărîtă a lupta încă 
cu nevoile vieţii. Voinţa el trebuia să fie 
ardentă, statornică, şi liniştea-i neschim- 
băoidsă, chiar în împrejurările în care un 
om ar fi espus a se pleca saB a se aprinde.

Acâsta era impresia ce producea acesta 
tânără fată, la prima vedere. Mihail Şţro| 
goff, fiind el însu-şi de o natură energică, 
trebuia să fi fost impresionat de caracte 
rul acestei fisîonomil, şi tot ferindu-se 
nu o supăra privind tot într’una la dânsa, 
observa pe veoina-I on multă băgare de 
sâmă. si:,;

Costumul tinerii căi|t6re era de o simpli 
ta te şi curăţenia,rară. Nu era bogată, asta 
se putea lesne vedea, dar în zadar ar căuta 
icine-va pe vestmintele sale v're-un spmn 
de negligenţă. Tot bagagiul era într’un 
geamantan mic de ţielej pe care, fiind eă 
nu era loc, *1 ţinea pe genuchi.

După unele amănunte, Mihail Strogoff 
păru că cunâaco în hainele el forma po
stumului livonian şi credu că vecina sa 
trebuia să fie de fel din provinciele baltice.

Dar unde mergea ncâstă fată, singură, 
la «căută vârstă în care, sprijinul unul tată, 
safi mamă, protecţia anal frate, sunt ca 
să gicem aşa, neapărate? Venia 6re, după 
o lungă oălătorie, din provinoiile deapre a-

pns ale Roşiei? Se ducea singură la Nijni- 
Novgorod, ori ţinta călătoriei sale era peste 
fruntariele de răsărit ale imperiului? Ce 
rudă, ce amic o aştepta la sosirea ţteiinlâi? 
Nu era mult mal eu putinţă, ba din contră, 
la ooborîrea-î din vagon, să se afle tot aşa 
de străină in oraş ca şi în acest compar
timent, unde — trebuia să scib —  nimeni 
nu ducea grije de ea ? Aata era fârte ou 
putinţă.

In adevăr, obiceiurile ce capătă cine-va 
când este singur, se arăta Sntr’un mod 
f6rte vădit. iu tânăra călătâre. Chipul eu 
care a intrat în vagon şi cum ae aşeijă 
pentru drum, puţina mişoare oe a produs 
tn jurul el, grij%eealuat de a nu supăra 
pe nimenaA, total in sfârşit arăta deprin
derea de a fi sigură şi de a nu oompta 
de c&t pe sine îns^-şl.

Mihail Strogoff o privea ou malt inte
res, dar fiind şi el tfrte reeervat, au căută 
să-l giisescă ocasie de a’l  vorbi, ou t6te 
că mal mnlte ora aveafi să trâcă p&nă Ia 
ajungerea trenului la Nijni-Novgorod.

Odată numai, vaoinul de l&ngă acâstă 
tânără fată — acel negustor oare amesteca 
cu at&ta nebăgare de sămŞ senrile cu şha- 
urile —- adormind şi ameninţ&nd pe veoină 

on capul lai ael mare, care se elătina de

la un umăr la altul, Mibail Strogoff '1 
deşteptă cu bruscheţă şi fi dete să înţe- 
lăgă, că trebue să se ţină drept şi într'un 
mod mal ouviinoioe.

Negustorul, destul de bădăran de felul 
lui, bodogăni oft te-va vorbe în contra , 6me- 
nilor cari se amestecă unde nn le este 
trăba* ; dar Mihail Strogoff se uită la el 
ca nn aer at&t de puţin drăgălaş, în cftt 
Somnorosul se sprijini pe cotul cel-l'alt şi 
acăpă pe tânăra călăt6re de vecinătatea lui 
supără t^fs.

Acesta privi un moment pe tânăr şi în 
ac£*tă privire se vedea o mulţumire mută
şi modestă.

Dar se infăcifă o împrejurare, oare dete 
lui Mihail Strogoff o idee drăptă despre 
caracterul acestei tinere.

Ca la doă-spre-4eae verste pftnă a nu 
ajunge la gara de la Nijni-Novgorod, tre
nul, la o cotitură a căii ferate, cercă o ’ 
sgudnitnrl f6rte tare.

Apoi, alergă o&ta-va minate pe povârni
şul nnni costiş.

CălărorI mal malt sau mal puţin obrân- 
tiţl, ţipete, înoaroătară, deaordine pesta 
tot în vagâue, acesta fu ftnt&inl efect. Se 
temeaQ să nu sa întâmple oa-ra mal răfl.



T I M P Ü*L

le le  de agricultură din a lte  ţâri, tre- 
bue s& fie departe de viaţa de ca
p ita lă, unde cel destinaţi pentru a- 

c is t i  meserie, s i  nu se obiclnuiască 
(u  viaţa plină de distracţiunl căci 
in evoe  s& '1 mal duci la cftm p; să 
fie obicinuit cu viaţa simplă şi fru
museţea naturii, iar nu espuşi în 

locurile de distracţie, unde chiar lo

cuitorii din capitală, vin  a le gusta 
numai <Jioa.

Ţara asemenea, cu Încetarea ace
stei şcoli pentru căt-va timp, căt va 
ţinea resbelul şi cu preschimbarea el 
la  spital, n'ar perde nimic fiind-că 

In agricu ltu ră , cine ar voi să În
veţe şi să se in iţiere  mal bine, ar pu
tea  să se folosăscă cu mal mult suc
ces, pe la propietarl, spre exemplu 
la Dudesc-I, la Afumaţi, la OlejartI şi 

la  a lte  mal multe moşii din Mol
dova, atăt In variaţia şi cultura 
cea bună a productelor, cât şi In 
crescerea vitelor de diferite spece şi 

d iferite  rase, de care biata sc61a nd- 
etră până acuma, n'a avut parte şi 
snevoe va dobândi, cu sistemul ce i 

e'a dat.
Părinţii, fraţii, mumele cele vâ- 

duve ale răniţilor, r6gâ pe guvern, 
ca se mute pe bolnavi In locuri a- 
dăpostite, mal ales cu timpul răco

ros ce se apropie ; căci rănile de
vin şi mal durerdse pe asemenea 
timpurt.

?. M

DESPRE INSTRUCŢIUNEA COMERCIALA
In

R O I N 'L A . I S r L A .

Acesta este titlul sub care, un tâ- 
nfir român elev din şc61a superidră 
«le comerciti din Paris, vine să a- 
ş târnă prin coldnele ndstre impre- 
siunile penibile ce 'I a făcut b61a 
funcţionarismulul în România, Care 
a coprins mal tdtft tinerimea nd- 
stră de astă-^I, şi să arate junilor 
ca şi bătrânilor, că nu pdte esista 
v iitor economic, financiar, comercial 
şi industrial pentru România, până 
ce nu se vor crea seridse scoli spe
ciale pentru Învăţământul financelor, 
comerciulul,"agriculturel şi industriei, 
şi până ce tinerimea ndstră, fie In 
ţară fie In străinătate, nu se va de
dica lntr'un număr mal mare, ace
stor feluri de studii. Asemenea ra
ţionamente mărturisim că ne în 
cântă.

A  propaga aşa mari adevârurl, ln- 
t r ’o ţară ca a ndstră, care se p6te 
numi cu drept cuvânt ţara funcţio
narilor , este un m erit pentru veri- 
ce român care cugetă serios la v ii
torul patriei sale. Pentrn tânârnl 
V ictor Atanasiu Insă, fiul d-nulut C. 
Atanasiu ex-consiliar comunal şi ac
tualmente preşedinte al Camerei de 
comercifi din circomscripţiunea Bu- 
eurescl, pentrn acest tânâr ^icem, 
care abia numâră 17 ani, şi care nu

De aceea, mal 'narate chiar de i  se opri 
terennl, porţile ie deschiseră şi călătorii 
dăpăoiţl de spaimă, na srarî de c it un 
g&nd, să fagS din Tagâne fi si cânte adă
post afară.

Mihail Strogoff se gândi mal Inttitt nu
mai la vecina In i ; dar pe «And călătorii 
din compartimentai sStt *8 repeteatt nnil 
peste alţii afari, ţipând şi îmbrâncindn-se, 
t t r tn  fată remăseae liniştită la loonl el, cn 
obrazul numai puţin schimbat de o pa!6re 
Uf6riL

Ba aftipta, Mihail Strogoff aşteptă fi el.
Ba nn ficus* nici o mişcare pentrn ca 

ril se cob6re dio vagon. Nici na se mijea 
mal mult.

AmSndonl remaserS nepăsători , 0  na
tu ri energic«« f i  <}ise Mihail Strogoff.

Ou t6te acestea, orl-ce primejdie se In
i i  tn rase numai de cit. Mat ftntSiS lovitura 
o pricinuise ruperea lanţului de la vago
nul cn bagage ; apoi urmase oprirea tre
nului, dar pnţln a lipsit, c i, efind din fine 
ai se asvirle de pe înălţimea povirnifulul 
într’o prăpastie.

A intftnjiat numai o ori. In «ftrşit, li- 
kaiindn-ee calea, trenul îf l relui ir  mer
sul fi la pt ore fi j  omită te «<ra, ajungea la 
gara dia Nijni-Novgorod.

găsesce a Întrebuinţa mal bine orele 
sale libere, de cât .tmprâsciind In 
ţara sa lamínele ce a putut colege 
pâoă acum“ In acea şcdlă model ce 
se namesce „şcâla superidră de co
mercio* din Paris, este un Îndoit me
rit, şi modestele sale scrieri, nu ne 
Îndoim, vor fi prim ite de cunoscă
tori, cu aceiaşi bună-voinţâ şi in
dulgenţă cu care iubitorii de lumini, 
sciü să priméscá şi să lncumgiege 
scrierile tinerilor s ilitori, care se de- 
voté gâ unei carieri ca aceea a finan
celor şi a comerciulul, chemată a juca 
şi In ţara ndstră, un rol din cele 
mal importante.

Când (Jicem cariera financelor şi a 
a comerciulul, ^icem cariera aceea, 
care trebue să transforme to t siste
mul nostru economic, fără de care 
acéstá ţară e ameninţată a peri.

Se scie că una din nenorocirile 
ţârii a fost şi este Încă aceea, că 
cea mal mare parte din fiii sâl cel 
mal intiiigenţl, nu se de voté ̂ ă la nici 
unul din acele studii seridse, care 
să le asigure şi lor şi ţârei o viaţă 
independíate şi cu un v iitor demn 
d'un popor luminat, care voesce a 
trăi prin el singur iar nu prin graţia 
altora.

Este bine ca ţara să numere In 
rangul fiilor sâl mal multe specia
lită ţi, nu este Insă mal puţin fu
nest d’a vedea că majoritatea ace
stor fii se dedică unor studii ca drep
tul şi medicina de esemplu, care nu 
le mal pdte asigura astă-^I In ţară 
altă carieră de cât cariera funcţio
narismulul, saü după cum a Început 
a se numi aoum, cariera proletari
lor, de la faptul că funcţionarii, ne- 
fiind din nenorocire funcţionarii S ta
tului, ci fuacţioaari! partidelor, el 
sunt când cu slujbă, când fără slnjbâ, 
şi vecluic cerşetorind.

Prin urmare pentru tinerimea care 
se dedică studiului dreptului şi me- 
dicinel nu mal esistă carieră In ţara 
acésta, saü şi de esistă, ea nu esistă 
de cât pentru celebrităţi, şi nu tu- 
tulor advocaţilor şi medicilor e dat 
d'a fi o celebritate.

Cariera dar cea mal frumdsă şi 
de un mare şi brilant v iitor este ca
riera financelor şi a comerciulul. Că
tre acéstá carieră îndreptaţi, junime 
studiósá, privirile vdstre !

Deja, mal mulţi tin eri se [.repară 
In aceste momente la Paris péhtru 
acéstá frumdsă şi mult producătdre 
carieră. In tre aceştia se rem arcă: 
Anghel Hagi Pandelli, Aiesandru lo- 
nescu, Idn Petre Christea, Idn Ote- 
teleşano şi Victor C. Atanasiu, Suc
cesele ce aceşti tineri aâ a m por ta t 
până acum, ne umple inima de spe
ranţă că ţara In curând va avea 
¿menii sâl competinţl, cn ale căror 
lumini să pdtă pune In mişcare In- 
tr ’un mod sistematic comerciul, in
dustria şi financele sale.

Către voi dar, junime din şcdla de 
comerciú din Paris, sunt Îndreptate 
astă-gl tdte privirile ţ â r i i ; voi pa
tru saü cinci, Împreună cu părinţii 
voştri, sunteţi singurii fiii al ţârii, 
cari a ţi Înţeles până acum ceea ce 

¡'I trebue pentru a o face bogată şi

P in i n’apucase nimeni si se cohâre din 
vag6ne, inspectorii de poliţie se in fic ifari 
f i  cercetări pe cititori.

Mihail Strogoff ift a r iti podaroehna, 
ficu ti pe numele Iul Nicola Korpanoff. 
Deci, nici o greutate.

Iar c it  despre cel-l'alţl călători din com
partiment, cari aveai! si se oprăscă la Nijni- 
Novgorod, nu dederi nici o bănuiălă, pen
tru fericirea lor.

Ttoira fată, ariti, na pas-port, pentru 
c i pas-portul nu se mal oere in Rusia, oi 
nn bilet de voe, cn o peoetie particulari 
fi care se pirea c i este de o natură spe
ciali.

Inspectorul citi eu mulţi luare a-miute 
rceet bilet. Apoi dupi ce a esaminat ca b i- 
gare de aimi pe aceea, ale ciria semna la
menta se aflai! in bilet:

—  , 0 » «  de la Rigap —  j iM «fi. *
—  Da, rispanse tln&r».
— Te duci la lrkuţslc f
—  Da.
— Pe oare dram ?
— Pe dramul de la Perm.

— Bine, respunse inspectorul. Aibl griji 

de a’ţl viea biletnl la Muroul de poliţie 
din Nijni-Novgorod4

fe r ic ită ; na negligiaţl dar nimic pen
tru a fi demni de delicata şi dificila 
sarcină ce vâ aştâp tă !

(Curierul financiar).

PROCESUL GAMBETTA

In sfârşit, am avut erl o cas ia de 
a vedea pe d. Gambetta, oomsimţind 
ase  Înfăţişa In persdnâ In lin tea  ju 
decătorilor.

A  venit Insu-şl Însoţit de giran
tul de la , République française.*

Dar, fiind-că tot-d ’auna trebue să 
fie o deosebire Intre un girant şi un 
redactor şef, chiar când şi unul şi 
altul sunt republicani, d. Murat s’a 
aşezat singur pe banca preveniţilor, 
pe când d. Gambetta lua loc pe banca 
advocaţilor, aiâturl de apârâtorul sâü, 

d. Allou. Am interf, se par*, că a- 
cesta e un privilegii! de care se bu
cură advocaţii când se tnfăţişd^ă ju 
stiţiei, ca preveniţi.

Se scie că darea de sémâ' a pro
cesului d-nulu! Gambetta ne este o- 
pritft. Nu putem deci povesti, de cât 
fdrte pe scurt şi fără desvoltare, cum 
s'a petrecut £iua de erl la secţia 
a 10-a.

D. Gambetta a intrat la orele un- 
spre-gece şi jumâtate In sala de au
dienţă, urmat de d. Spuller şi de d. 
Sandrique, secretarul sâü. S'a aşezat 
fără sgomot, ca un om căruia II vine 
greü a urca cele doâ etage ale tr i
bunalelor corecţionale.

D. preşedinte a declarat că au
dienţa este deschisă şi a Întrebat 
pe cel doi preveniţi, d. Murat g i
rant la „République française" şi 
pe d. Gambetta directorul sus-gisulul 

jurnal, de numele, pronumele şi pro
fesiile lor.

In acest moment, nu eraü In sală 
de cât advocaţi, jurnalişti, şi amici 
d'al d-lnl Gambetta.

Ar fi o greşală de a crede că era 
Imbul^élâ la audienţa din secţia 10-a. 
Eraü pdte peBte to t trei sute de per- 
sdne, atrase acolo de curiositate saü 
de lipsă do ocupaţie şi cel doô-geçl 
trel-^ecï gendarml, cari păzeaţi la uşa 
audienţei, ni s'áü părut cu totul de 
prisos. .

La amia^l, cuvântul s’a dat d-lul 
Allou, care pune conclusiunl de ne- 
competinţă şi le susţine. Discursul 
d-lul Allou a fost cât se pdte de 
cumpâtat, ou tóte că a fost fdrte 
elocuent.

Un tânâr substitut, de curând 
venit din Versailles, d. Gastambide 
a respuns d-lul Alon şi s'a arâtat 
demn de un asemenea adversar. In* 
tr ’un moment, a vorbit despre re
gretele şi speranţele d lui Grmbeta 
cu o potrivire de espresiunl care a

Tânăra fată se înclină spre semn de afir

mare.

Aurind întrebările fi respnnsurile aces

tea, Mihail Strogoff cerci d’o-dată nn sen

timent de surprindere f i  de compătimire. 

Ce fel ? Acestă tânără fată, singură, pe 

drum spre acostă depărtată Siberii, f i  asta 

cftnd, la pericolele obicinuita în acâstS ţari, 

se adingafl f i  primejdiele nnel ţ ir l năvălită 

f i  în reao61i. Cum are să ajunga ? Ce are 
s i devie ?....

SfBrfinda-se inspecţia, ufile de la vagdne 

se deschiseri ; dar, p in i s’apnee Mihail 

Strogoff si se ia dupi dfinsa, juna Livo- 

niani, coborând înaintea tatalor, se făcase 

navigată In mulţimea ce se indeeuia pe 
ebcinl giril.

(Va urma)

smuls un murmur de mulţumire In 
auditoriă, mal peste to t compus nu

mai din gazetari şi advocaţi.
La doâ ore şi jumâtate, audienţa 

s’a suspendat.

La orele trei, Tribuaalul reintră 
lu şedinţă şi d. preşedinte dă lec- 
t< ră urmât«5rel judecăţi :

TRIBUNALUL,

După ce a deliberat.

Hotărând asnpra mijl6selor de necom- 
petinţi,

Având Sn vedere c i delictele de ofensă 
aduse pers6nel Preşedintelui Republice! 
fi ultrageie, miniştrilor f i  delictnl de aţî- 
ţare la ura f i  dispreţul guvernului, pre- 
văijote de art. 6 dia lege* de 25 MartiQ 
1822; 1, 2 fi 4 dia legea da a 11 Aa- 
gast, 184S; 1 dia legea de la 27 lalitt 
1649 sant delicte absolut distincte unele 
de altele, f i  pedepsite ca pedepse diferite;

Având ia vedere, c i aceste delicte pot 
resnlta din termenii anaia fi aceluia fi ar
ticol saQ scrieri date publicităţii; dar c i 
na urmâ^i de neapărat, in asul acesta, 
ea delictnl d* aţîţare la ura şi dispreţul 
guvernului, să abs6rbi fi si facă s i dis
pari delictele de ofenii sad de altrage ;

Avend ia vedere, c i eserciţial acţiunii 
publice aa aparţine de eftt magistraţilor 
ministerinlul public.

Că tribunalul sesisat de ordonanţa de 
trimitere a canoscerii delictelor de ofensi 
la persâna Preşedintelui Bepnblioel f i  de 
nltrage aduse miniftrilor, pentru aprecia- 
rea eirora e«te oompetinte, are de in tiia  
datorie de a le jadeca îndată ce a recu
noscut c i pasagele coprinse In ordonanţi 
afl fost în reguli calificate;

Având tn vedere, In fapt, o i articolul 
pnblicat in jnrnalal *La R^pabliqae fran- 
ţaise, se pare o i capriude elementele con
stitutive a celor doui articole vi<ţnte in 
citaţia fioa ti, tribunalul nu are s i cerce
teze daci preveniţii afi avnt intenţia de 
a aţiţa la ura şi diapieţnl guvernului Re- 
pnblicel Francese;

Pe aceste motive : > .
Respinge ca riii fondate condnsiile luate 

ca de necompetenţi; si declară competent 
fi  ordoni ca s i trâci desbaterile fi con
damni pe preveniţii, Morat fi Gambetia 
la cheltuelile incidentului.

După aedstă lectură d. preşedinte 
lntrâbă pe d. Allou dacă crede că 
are să pledeze In fond.

D. Allou respunde negativ.
D. Preşedinte pronunţă atunci a- 

cestA a doa judecată.

Avâad la vedere c i Gambetta f i  Morat 
au se presinti spre a susţinea oposiţia fă
cută de el la sentenţa dată de tribunal la
11 Septemvrie.

Declari oposiţia lor nnli fi neaveniţi.
Ordoni ca sentinţa in lipsi si se esecute 

dupi formele sale.

D. Allou gAmbi d-lul Gambetta şi 
d. Gambetta £âmbi d-lul Allou şi fie
care părăSB8ce audienţa fdrte mul

ţumit că sfârşise cu o afacere care a- 
dormise pe tdtă lumea. In cnrte, 
câţi va dmenl de trdbă cunosc pe d. 
Gambetta şi vor să s tr ige ; „Trădscă 
Republica!* Dar ex-dictatorul care 
sâ Ingro^esce de contactul poporu
lui, se urcă In trăsură şi sâ depăr- 
t£^â In trapâtul repede al unal cal, 
bine înhămat şi bine hrănit. Ast
fel sâ sfârşi comedia.

Este mal mult ca sigur că d. Gam
betta nu va consimţi a-şl face cele 
tre i luni de Inchisdre, de căt după 
ce va fi cercat a obţine de la Carte 
o micşorare In peddpsa lai. Vom vede 
deol iar procesul Gambetta peste cinel- 
spre-<Jece «Jile.

(F igaro).

C R O N I C A

D. Anton Arlon liber IlIfP P  Vechiul 
Miniştrii de justiţie al d-lor B iO tia »
oare a fost condamnat acuma cât«-va luni, 
impreani ca d. 0. Arion la oft te 3 ani de in- 
chis6re pentru jSfairea a peste un milion de 
franci din casa de depuneri f i  consemnaţii, 
se preumblft liber pe strade.

In interesul moralitftţei publioe, rugim pe 
guvern a ne desloga acostă enigmă prin fdia 
oficiali sad prin vr’un ^iar oficios.

Graţiatu-s'a 6rt pentru a ’I sa Încredinţa

ministerul de fiaanee,.eu oare s'a impovâ 
rat d. Bratianu, aib pentru a fi pus In ca
pul intendeţel armatei.

Apoi nu înţelegem din partea uaot gu
vern, venit în numele dreptiţel ea numai un 
puşcăriaş si se libere». SaQ toţi safl nici 
unull

Aşteptflm si vedem raportul pentru gra- 
ţiarea acestui jftfuitor pe care justiţia ’ l-a 
inferat.

Ce-O mal fl?i— Dela un amic din Bra
şov am primit a£i urm&tdrea telegrami ea 
data de erl, '% » Septembre.

* Comisarul gardel fiaaaeiare a confiscat 
*a^I la garft 13 Ift Î ou puşd fi mnniţie , 
•destinate pentru oraşul £6zdt-Vaaarhely.t

Ne dându-ne alte amănunte, du putem ta
ci »ci pozitiv nici scopul pentru care s'ad 
adus aoeste arme, aici motivai coofiscirel. Mn 
se p6te presupune de cit ci, satt armele s’a Q 
adus fără cuvenita autoris tţie a guvernului 
sad sunt aduse ca eontrabandi. In amindoi 
caşurile se vede, că guvernul Austro-ITngar 
nu prea consimte la scopurile reeboinice ale 
Ungarilor. >iw» w> i  -ViV» <

Plevna'I la Craioval — Publicăm a- 
cestft aerisire, rugând pe Românul to  dea- 
minţă :

Domnule Redactor,
„Fiind la Craiova, am aflit e i fii d-lol 

C. A. Rosetti sunt acolo Ia iuteadenţa mi
litară (ftrte bine adăpostiţi), iar ua la câm
pul de resboiu, precum se arată eu vorbe 
pomptoe prin organul d-sale. Pentru a le 
face loc acolo, s'aQ depărtat alţii, cari fiind 
vechi gi cu rutină, conduceau lucrările fdrte 
bine; a^I iasă este ua Babei“ .

(Kestoiut),

U L T I M E  S O I R I
TELEGRAFICE

(Agsntis Havas).

Serviciul ds la 88 8ap taavria  9 ara diailaaata.

Constantin «pel, 27 Septemvrie. 
Circuli sgomotul c i Ruşii atac&nd la 

25, posiţiile întărite de la r is ir it de Plevna, 
ar fi fost respinfl.

Lendra. 27 Septemvrie.

Se anunţi din Viena, e i Germania va 
reinoi mal energio repreeen taţii le sale ia 
P6rti, in oauea violirilor convenţiei de 
Geneva, comise de Turei.

fiagnsa, 27 Septemvrie. 
Gnranţsko s’a predat Muntenegrenilor.

Vlena, 27 Septemvrie.

Partidul pieii câştigă teren in 8erbia; 
si aftiptă formarea unul minister eon- 
eervator. Italia a consiliat pe Serbia a nu 
lua parte la rwboifi.

Londra, 17 8ep tem vrie.

Nu este adevirat o i daoelal d'Edinborg 
i s'a luat comanda.

Saiton O^borne va conduce la Malta pe 
ducesa de Bdimbarg. Dacele o va ineoţi 
pe vaporal .SoIUn* f i  si ra dace apoi 
la floti.

Bnda-Paeta. 27 Septemvrie.

(Camera deputaţilor*. —  Reepnnţjind !a 
diferite interpelaţii, d. Tisza a caracteri- 
sat politica Austro-Cagariei oa fiind tot- 
d’a-ana In veghere asnpra proprielor sale 
interese. Guvernul, a cjis dinanl, a fica t 
reclamaţii pe lin g i Portă relativ la torpi
lele aşezate pe Daoire f i  pe l in g i Rusia, 
peutru devastaţiile fâcnte de Rap la gara 
de la Saliaa.

Tnrcia 'a făcut oonoeeiL 
Roşia a promis de a readuce în 'buna 

stare gara de la Salina, dap£ reeboiQ.
La începutul resboiului, Roşia a promis 

de a nu întinde in Serbia operaţiile mili
tare. Aceeaşi promisie s’a ficut fi de 
Tnreia.

In caşul eiad Serbia ar lua parte ia 
resbol, nici o pedici na s’ar aduoe liberii 
acţianl a Tarciel. Dacă s’ar produce aceat 
cas, condoita Austriei va fi dietati de in
teresele sale.

Confederaţia celor trei impiraţl nn era 
nn angajament relativ la oastiunl concrete, 
oi un angajamint încheiat ia interesul 
picii Europei. Se pdte atribui In parte a- 
ceste! confederaţii, faptnl c i rXsboiol n’a 
devenit general. Cnm că unul din oale 
trei guvern* a ficu t ris boiul f i r i  a visai 
celor-l-alte doi, nu resalti de aei pentru 
Austro-Ungaria nici o obligaţie relativ la 
oestia Orientului.

Politica urmaţi de guvern p in i aoutna, 
dovedeeoe o i desmembrarea Turciei n'a fost 
niel odată ia iateaţiile sale.

Guvernul n'a fica t reclame eootra cru
zimilor tarceaol tn general, ai aaaa l oa 
si se dea adipoet prieouierilor. Torcia a 
promis o i va observa pe viitor convenţia 
de Geneva.

Raportniile o6etre oa Germania — a 
conchis ministrul, deja de mult timp a9 
fost bune. Aeti-^ l iacă saut f6rte ban*.

Camera a luat act de t6te aceste r*s- 
pansurl.
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SOLDAŢII BĂNIŢI
CARI SG AFLA W

S P I TA L U L  FILANTROPIE
Beg. 14 de dorobanţi

Comuna Districtul
Sold.N’ea Yaaile Pii*..*acl Roman

. Mo ia« Ioan Valea Crincea Bacău

R*g. 9 de dorobanp.
. Ioniţk Nioolae Cotu lung Brii la
.  Bârnei Ioan Scorţaril noi »
i  Linte Tănaae „  „  „
„  Ioan Podar Viţânl R.-Sărat

Beg. 7 de călăraşi.
Sold. Marsu Nioolae Buhăeacl Vaslui

Reg. 3 de artilerie.
Gap. Moiu Ioaif R.-Sărat R.-Sărat

Beg. 4 de artilerie.
Sold. Oro« u Pavel ZărnescI Ca fiul

,, Mi rea Domitrn Velo Dolj

Beg. 2 de artilerie.
„  Cost. Uihal Bo|l Flloiu

Beg. 4 de călărafi.
,, Ferar Cosatandin Prahova Prahova
„  Salomir Dimitriu PatrachescI Bu<]ău

Beg. 1 de Urne.
„  Q&rjoava Sanda Lupta de ius Mehedinţi 
„  Ştan Costând in Piltine. de aus Prahova

Beg. T de dorobanţi 
„  Rada Ptrvn Cocorescî Prahova

Beg. 2 de artilerie.
„  Mancasi Gheorghe Făcută 7asluia

SPITALUL BRANCOVENESC
Oflcerl.

Locot. Ene Ioan din reg. 10 de dorobanţi. 
8.-Loeot. Pofcache Ionescu din reg. 7 de linie.

„  Constând i ni u Ioan „  „  fi „  roşiori.
„  M&rftfetea Ioan „  „ 9  n dorobanţi

Grade in feriore .

Beg. 10 de dorobanfl.
Comuna Districtul

Sold. Uihaloea Bnaohe Holtar Putna
„  Drăgan Conatandin Vulturu de ana 

; ,, loan Oonatandin Coatie
Staicu loniţă Măr&ţescl

u Bobocea Vasile Surarl
„  Mocan Nioolae M&r&jesol
,, Marin Nicolae »»

: „  Crăciun Apostol Cătun Vadu Roşea 
„  Mitu Andronache Nomolóaa

' _  C. Teodor Evghenie Vulturu de joa

Berg.
Bold.
Cap.
Sold.

Berg

Bold.

Radu Nioolae Draghieacl 
N iţi Iaghir Naroja
Popa Vasile Vrancea
H&inea Dumitriu Kăroja 
ţăran Stan 
M&nzar Ştefan 
Ţaţa Ioan 
Dr&gan Ioan 
Teohar Conatandin Moghiliţa 
Doehiţa Toader Fidimoneaol 
Lupu Costache 
Taftu Biineon 

Barea Coatache 
Matei Simeon 
Tufanoi Ioan 
Budar Nioolae

Tecuci
Putna

P&alescl
Furnici
Spulpl

Moviliţa
Negrileacl
Nerejn
B&rsescl
Şpineacl
Godinesol Tecuci

Batalion U de vênàtorï.

Vasilie Dumitru Netoţi Prahova
Adam Henţeacu din Transilyanie
Florea Ghinea Qalicea Argeş
Ne a eu Oheorghe Ploescl Prahova

Ivancea „  „

Regimentul 2 ele linie. 
Sold. Andrei A le cu Greoii

Regimentul 5 de Hnie. 
Sold. Matei Sofir HordozI

tt Preaicar Grigorie Buda-Rafail
,i Arnbruş Ieremia Bătrânesci

' ai Stoian Petre Podolenl

Falei a 
Vaslui 

Roman 
Ntimţ

Sorg. Costean u Las&r 
Sold. Caser Nioolae 

„  Gaétan lón 
n Moite Ión 
h Diam. Mihalaohe 
•I Ţincu Alecsandru 

8erg. Diacon Gheorghe 
Sold. Vadan Gléorghe 

,, Bodan Ştefan 
j  „  Butimar Gheorghe 

i, Mogoş Gheorghe

Comuna
Roman
Vlfijesol
Văleni
P&str&Tenl
Botesol
Bătrânesc! 
Carligl 
Mi roe se! 
Valea-Seacă 
Bahn&şanl 
H&rm&neaol

Districtul
Roman
Bac&ù

Roman
Ntimţ

Roman

Baeäü

Saoëra

Regimentul 7 de Hnie.

Sold. Const a tin Stan Hanpilêscl * R.-Sărat 
„  Palade Ión Curaeaol Vaaluifl

T.-Măgu.ele. 8&mb&t& 8 Sept. 1877.

Regimentul 8 de Anie.
Sold. Radii Canei! Caiocu Ilfov

,, Murguli Vasile IveacI Tecuci
„  Trofin Macovel Odobescl Bac&ii
tl Cismar Ión Crioov Prahova
t, Macare Ene Z&mboésoa Teleorman
¡i Marca Bada Preseoenl rifo .
tt Nedelcu Ştefan Galaţi Covurlul
„  Stan Ión Cornet Ilfov

K eg. 13 de dorobanfl.
Ser. Baciu T&nase Orobniţa Iaşi

Reg. 14 de dorobanţi.
Bold. Boeuf! Vaaile Dărmănejcl Bac&d

„  Pândele Bogdan Vladimire aci Roman
„  Ştefan Neahol Dulceacl „
„  Dragii Oheorghe Caş un Bac&ü

Berg. Arhipeacu George Roman Roman

Reg. 15 de dorobanţi.
Sold. Boa tan Oheorghe Bogd&nescl Suceava

„  Luntraş lin  Borooa »

Reg. 16 de dorobanţi.
Sold. Qalan Coatache Cocorenl Botoşani

„  Ipati Gheorghe Cortead . „
Cap. Teod. Gheorghe H&v&rna Dorohol
Sold. Tudoaie Coatache OurtescI Botoşani

Reg. 6 de călăraşi.
Comuna Districtul

Bold. Petre Enaohe Obrejiţa Roman

Bey. 1 de roşiori.
„  Const. Olteanu Bertaa Prahova

RAniţiI din spitalul Dömna 
Balaşa.

Batalionul 2  de vânători.
Sold. Florea Iön. Cap. Petre Drăghicl.

Rey. 2 de linie.
Sold. Vaiilache Dumitrache, Anghel Angliei

Reg. 5 de linie.
Cap. Vaailie Anghel. Sold. Vaailiu Nicolae.

Reg. 8 de Hnie.
Sold. Petrica Paraachiv, Marin Conatandin, Păun 

Dumitriu. Cap. N iţî Gligore.

Reg. 9 de dorobanţi.
Bold. Pândele Dumitriu, Zamfir Gavrilî..

Reg. 10 de ăorobanfl.
Bold. Draga Vaaile, Ignat Ido, j Ahim Comun, 

Panait Dumitriu. Cap. Bolocan Andrei. Bold. Sa- 
moila Iön, V&leanu Iön S., Cre|a Töder, Negrea 
Nioolae, Gârdea Iön, Mereuţ& Iön, Albineţ Ma
tei, Gherman Iön, Popeacu Iön, Glavan Con
atandin.

Reg. 13 de ăorobanfl.
Sold. P&duraru Gheorghe.

Reg. 14 de dorobanţi.
Berg. Votca Petre. Sold. Petruş Nioolae.

Răniţii In loealnl jcolei militare. 

Batalionul 2 de venători.
Sold. Stoica Conatandin, Serg. Anghel Alecu.

Reg. 5 de linie.
Sold. Ancuţa T6der, Manoila Gheorghe, Franz 

Gheorghe, Niaternc Ilie.

TELtGKAPHE

GAZ şi A P Ă
M ¡nitalé í̂ In oondiţiunlle cale mil avantagióse. 

A. J. ENGELS & TEIRICH
8trada Stirbey-Vodă No. 88. (Bntreul Şlatter)

(8*7—8J
I 1 . . . . , ^ .  .  IM . ........................ ¿ i. , . . . .

ANUNCID IM PORTANT

Dorind a veni in ajutorul răniţilor sol
daţi prin ediţinnile mele litografice ca jn - 
mState din bani ce mi se plStegte de cStre 
d-nii amatori penttNi Humpărătorea lor, am 
scos In publicitate tabloul bxact, represefl- 
t&nd asaltul redutei din jorul Plevnel, 
(Griviţa) nnde aii cSiJut bravai Căpitan 
Valter Mărăcinenn impuţeat ca şa«« gl6nţe 
tn momentul inarborSrel drapelului Român 
in vOrfffl soe1«I rtdnte. Pe tabloii s'aQ desinat 
şi adeviratal m9 portret dupe fotografia sa.

Preţul unnl ţabloii este numai de un 
lefi tltffl'. D-nii ddVîtorl il pot cere de la 
minei' Calea Văcăreşti No. 151. Se afifi 
depus la Magazinele de libittie IoM idi1 
Strada LipsctmL la Ştâinberg Strada Ottrolî 
D-nii din districte trimeţtnd banii în mărci 
poştale, le vor primi fără platS de trans
port.’

Editori Loct.-Colonel D. Pappazogln.

înştiinţare
Fostul institut Waillant s’a mutftt tn 

Strada Clemente!, No. 23.

A e|it de sub presă :

H ®  M .  r V  W J  A .  ML.
pantru daprindari ts ougetare şl compoiiţlune

de Dr. Caiann

Directoral gimnasiuiúY din Focşani. Carte 
autorisais de onor. minster al instrucţiune! 
pentru clasele giminasialA.

Depozit in Bucure-' librăria Socec 
et Comp., in Iaşi là libraría. Pet ri ni.

CQ
0

Pi

(!)

&
H

î

A N P N C IP  IMPORTANT.  
HDMA1 L A  B Î N D I T B L  MA&ASIN

V U L T 1 1 R
Sub firma

SAL. W E IS E R M A IT U
Strada Carol I  No. ti 

(curtea veche) 

vis-ft-vis de farmacia 

Rissdorfer.

AQ sosit, pentru sesonnl de veră un bogat asortiment de incăl

formele dupS cele

Strada Carol I  No. 6 

(curtea reehe) 

vis-â-vis de farmacia 

Rissdorfer.

5

fej
b

.t i
ţ&minte pentru BĂRBAŢI, DAME şi COPII.

Ca deosebire PANTOFI DE DAME in tóte 
mai din urmS fasóne şi efectaate ditt primele fabrici din Enropa. L

Asemenea un mare transport de cisme inngl de Incht, de Lak r 
răsese şi de vacs ca gi Mantale (canoinc) de pióle prima qoalitate. |_l

Sub-senmatul mulţumind onor P. T. Public de încrederea ce 
aü dat sujiijissei firme, care până acum aü depus probe de fina r “f  
calitate a Mărfel cât şi de eftinStatea preţurilor, speră ca şi d’acum L  
înainte va bine voi a ’ i da oononrsal seS, găsind in tot-d’a-ona I  
atăt mărfuri fine şi fasonate cât şi ca preţurile cele mai moderate. ţ K

Cu tótfi stima j iL

A .  K R A T O C H W I L
fiul capelmaistrulul A. Eratochwil, absol
vind ca ban succes Conservatorul din Praga 
şi reinturnăndu-se, doresce a da in orele 
sele libere câte-va lecţinnl fundamentale 
de Piano, Violină şi Ârangiament. —  A se 
adresa strada Pensionatului No. 6.

De închiriat. J
niţe, 2 magazii şi an şopron,, sunt de în
chiriat Strada Teilor No. 57. A  se adresa 
chiar în acea casă la D-nn Fr. Neugeboren, 
advocat.

De recomandat T X Í"
anul Spital sunt casele cele mari din Strada 
TeiJot No. 57.

D e  V ê n < J a r e >  preţuia moderată.
Doritorii se pot adresa Strada Clopbtarn 
No. 60. (676— 1) ,

(588—0) SAL. W£IS£KKAM.

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ 
Î F R A ^ r Z  G h t i l s r T H E R  g
X  a la V ILLE  DE BRUKELES X
j ţ  Podul Mogoş6ieI No. 16 rifl-fc-rifi de Consalatul Russesc

, Recomandă mag asinul ieâ asortat în tot-d’a-una (6 rte bine ou rufăriă de bftrbaţl fi de

X dame, galere, manchete, batiste de lino, olandă şi mătasă, ciorapi pentru b&rbaţl } i  dame, 
Banele fine (crSpe de aanW) oamis6ne, groţette, broderie dantele, cravate de Bărbaţi şi ^ 5  

^  femei În cele mal noi forme ti oulorl, umbrele de aâre şi de pMie eto. eto. Atrăgând tot 
âe-o-dată atenţiunea onor.

) bî oulorl, ambrele de sdre şi de pl6ie eto. eto. Atr&gdnc 
Clientiele c& din oausa cri aci am redus f6rte mult preţurile. L ţ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

Doctorul J. Bernfeld
strSmntftndu-se in Bucnresci face cunoscut 
Oonor. Public locuinţa sea SÜrádfi FratnósS 
No. 1'2, dând C0Ú3 aliaţii grätdite p'eiftru 
sârmani de la orele 2— 3 post-meridiane.

( » 7 « -  1)

FSo&ndnmi-se ouârea d'a fi phemat de 
Societatea Crucea RoşiS la Spitalul tem
porar de răniţi de la Tarnn-Magarele, sub
semnatul incunosciinţez pe stimabilii inel 
olienţl că on începere de la 1 Septembrie 
viitor voifi absenta din Capitală.

Tot de o dată 1 rog ca la cas de tr«- 
bninţS să se adreseze la stimabUalQi meQ 
amic Dr. Stoicescu, domiciliat Strada Co
vaci No. 1, Casa Arrenescn, care a hin'e 
voit a nifl înlocui pe timpul absenţei mele 

D r. Petrirti (Pau l).

Damă solidă caută un loc ca gu
vernantă séü económft. A se a- 
dresa la administraţia acestui

Reg. 9 de linie.

Sub chirurg. Emanoil Floreacu.

Reg. 8 de Hnie.
Bold. Radu Ohiaoaic. Sergenţi Matei Ştefan, 

Ivan Tudor, Catana Conatandin, Gheţu Gheorghe 
Bold. Corma Coatache, T&oaae Oprea, Tănjală 
8tan, STioolaa Şt*fan.

Rejf. 1 de Hnie.
Sold. I<Jn Oheorghe.

7 de dorobanţi.
Bold. Gheorghe Petre. Cap. R&ducan Chi riae, 

Manolache Sima. Nicolae Nanu, Gheorghe Ilie, 
Boghicl Coatache, Nicolae Gheorghe 8-lea Du
mitriu Mihaloea. Serg. Paraschiv Gheorghe.

Reg. 10 de dorobnnţl.
Sold. Polodin GavrilS, Gheorghe T6der, Baluţă 

Constandio. Oap. Laz&r Petre, Iod eseu Dumitriu.

Reg. 18 de dorobanţi.
] Sold. Peruj Apostol. Serg. Cioban Nioolae. Ma
noila Conatandin.

Reg. 14 de dorobanfl.
| Sold. Laz&r Idn.

Reg. 16 de dorobanfl.
Bold. Stanca Gheorghe, Scurtu Parei.

Reg. 16 de dorobanfl. 
i Sold. Gheraaim Ion, Vasile Logim, Bindoc Pe
tre, Dirigica Anton, Creţu Gheorghe.

Ârlileriă.
Sold. Oheorghe I6n din regimentul 2 

Nichifor Ene ,, „  3
Serg. Cioban Costache „  . 4
Sold. Barnat Petre „  „  4

Mir ea Voicn „  „  4

Călăraşi.
Sold. Radu Ignat din regimentul 5

Eftimie Vasilie ,, 8
Popa Nicolae „  „  8

Eforia Bisericel Creţulescu.
DnminecS 28, neoferindu-se preciul sa- 

stifăcător pentru arendarea moşiei CREŢU- 
LESCI, din Ilfov lingă Buftea, pe termen de 
•ini ani cu începere de la Aprilie 1878; 
ce va ţine^ o Ş tfBia licitaţie , Duminică 
25 Septembrie, în cancelaria Eforiei, curtea 
Bisericei

DESFACERE TOTALA

Recomand bogatul meii asortiment de 
felurite Pianuri şi Pianine din oele mai 
renumite Fabrici ale Europei cu preţuri 
rorte soăcjute.

Wilhelmine Schreiber 
(613). Calea Mogoâiei No. 23.

De închiriat
diferite

A P A R T A M E N T E '
A se adresa la D-nu 

Ş T E F A N  P R E T O R I A N  

Strada Sfinţilor, No. 54.
(623-11) ,

F A B R I C A
de

CHARTIE MECHANICA
de la

z Arnescj , lAngâ  br a şo v

produce ch&rtifi de- tipar in diverse oali- 
tăţi in formate de oele mal mari usitate 
pentru 4iare A  se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice in Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

G E L  Z M I . A . I  M A R E  M A a  A f f T K T
DB

H A I N E  CONFECŢIONATE  şi de ART ICOLE  DE MODA
„ - A .  T jA .  B B L L i E  j a r d i n t é b e “

• l O S B F  G m t J W B J L l J i l
20, Colţul Bulevardului Stradel MogOJÓIel, Casele Grecénu, 20

m r  E S t » O S I T l U N E A  D E  H A I N E
in v it pe Onor. Public b& 1 bine-voşescă a visita  magasinnl meft, unde va g&si b E s p o t l t l u n e  de h k i n e  O o n f e o ţ i o n a t B  cum n’a fost : incA. In BucutobcI, şi anume

C O S T U M E  C O M P L E C T E
REDINGOTS şi JAQUETE CD QILETCfiLE LOR || P A R D E S I U B l  I N  D I V E R S E  F A S O A N E
din stofele cele mal moderne a lé1 aétíonulul de faţă, şi cro ite dupé jurnalele cele mal noue. P retu rile  sunt espuse în  Galantarele Magasifel pe Strada Mogoş6ieI şi Bulevardului

şi se p.^te convinge orl-cine c& am remas fidel devisiel acestui magaain:

CXDNSXJIS/r S I  P R E T I U R I  F O A R T E  M O D E B A T E -

J O S E F  6 R Ü M B J H J M
,A  LA BELLE JARDINEÉRE*, 20 Colţul BaievardHlui >ş( Stranei Mogojóiel, Oasele Grecénu 29.

Tipografia Thiel A Wiess, Palatul , Dacia*.


