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IN aiBAISATATK:

le u 60

msBBTioin si bkclamk:
Linia de 80 litere petit, pagina IV, 30 bani. 
Pe pagina ÍH, 80 bani, pe pagina II, 8 lei noi.

Reclame 2 lei noi linia.

Un numër In Capitală 10 bani.

TIMPUL
E8E IN TOATE ZILELE DE LUCBD.

B i u r o u l  R e d a o ţ i e l  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 * 4.

A .isrcjisrcn'crR .x
Se prii mosc tn s tră in ă ta te : La D-nil Baatm - 
ttn n  db VogUr ln Vienna, Walfisohgasse 10 
A.. Oppelik lu Viênot, 8tubenba«tei %¡ Rudo 
Motte in  VÍ6BM , Seil erstatte  2 ; Vincent 
Hrdicka ln V ittna , Teinf&ltctrM ê 17; Philipp 
LBb ln Vienna» Eachenbachgaue 11; L. Lang 
ă  Comp, ln Pefta | i  Hamat-Lajßle-BmUier ă  
Camp, ln Paris.

Boriiorl nefraacate no N  primeio.

Artioolele aepablioata M tot arde.

Un numir In Distriote 16 banl.

Cursul de Bnonresol, 16 Septembre.
Oblig. R u r a le ................. 826/« 88 «/»

> Domeniale 75 74>*
Credit funciar ru ral . . 73«/s 73%

s » urban 64 —
Impr. municipal al Capit. 
Oblig. P e n s i i .................

71 —
130 —■

Oblig. D a c i a ................. 800 —
,  Komania . 40 —

Impr. municipal ou premii — —
Benta RomflnH................. -—
Paris 8 luni . . . . . W35 —
Londra ,  . . . . . 3106 1606
Viena » .  .  . . . — -

ltt 'A

Canal de Tlena, 88 Septembre.
U e talice .....................................  6 436
N a tio n a le .................................. 64 65
Renta ln a o r .............................. 74 66
Un»........................................  >6
Acjiunile b l n e e l ..................... ...  ....
Oreditarl ................................. ..... ....
L o n â o n ..........................1 . . .  117 85
Obliga{ianl rurale nngnre . . 76 50 

1  temefvar . . . .  75 50 
> trannlTane . . .  76 —

Argint ln m k r f n r l .................104 46
Ducatul ...................................... 6 62 V3
N apoleonal.................................  9 4]
Marc 100 .................................  57 90

C arrai de B erlin , 19 Septembre.
Ao(iun. C&ilor ferate romftne . 
Obligatiunile romftne Ä %  . . 
Prioritfi$ile C. fer. rom. 8%  
Imprumutitl Oppenheim , . ,
Napoleonal..................... . . .
Vienn, termea la n g .................
Paris ,  iourt . .  . ,

14 — 
53 -  
48 60 
78 — 
16 80

81 16

Calendaral fllel 
Marţi 30 Septembre (8 Oetombre). 
Patronal jile l; Martirul Eustatiu. 
Răsăritul sórelul : 5 ore 58 min. 
Apusul aôreluï t 6 ore 40 min. 
Fosele lunel : Ultim Quart.

P L E C A B E A  T R E N U R I L O R
Il ac arenei—Saeé ra  

Bueureiol . . . .  8.15 a 10.— <
Ploeiol 
Brăila . . . , 
Tecuci il . . , 
Roman . . , 
Suctiva, loiire ,

9.50 n 13.061 
1.58 n 5.451 
4.38 n 
9.06 d 

18.08 d

B acnreecI—Y e re l.re T a
Baeare*ol......................... 8.—
P i t e s t l ............................. 11.81
S l a t i n a ............................. 8.—
C raiova............................. 4.17
VSrciorovo, sosire . . , 9,01 i

I 7.1» 
11.40 
4.54 
9.65 ¿

6.05 n 
10.15 n

S acéra—Bncnrescl 
Suoéva . . . . .  5.11 j  6.46 d 
Roman . . . . .  8.45 n 12.10 a
Tecuci a .......13.80 n (.10 4
B r & ila .......3.08 n 8.10 n 8.68
P lo e e e l..................... 7.12 d 8.46
Baoareecl, sosire 8.30 j  4.80

Terelereva—Baeareeel
V êrc io rova ..................... 6.451
C r a i o v a ........................... 11.44 y
Slatina .....................................u l
P i t e f t I .....................................4.48
Buoareeol, sosire

7.15 ( 
7.40 11.80 \

Bncnrescl—Glurgl n
B uou reso l..................... .... 9.16 d
Qiurgiu, sosire . . . . .  11.85 j

H lnrgln—B ncnrescl
Q ia rg iü .......................... T.36ţ
Buearetcl, sosire . . . .  9.48 <¡

g a la ţ i—Bărboşi
G a la ţ i ...............1.80 n 8.85 d
Barbojl, sosire , . 1.55 n 9.— ]

B a rb e ţi—G a la ţi
B ărboşi..............8.55 n 6.85 n 7.85 n
Galaţi, sosire . . , 8.80 n 7.— n 8.— 4

6.05 b  

8.87 n

4.55 'l 
7.17 a

7.80 j  
8.05 n

SCIR1 t e l e g r a f i c e
din

F O I L E  S T R Ă I N E .

Petersburg, 25 Septemvrie.

Karajal 25 Septemvrie. In <Jioa de 21, 
artileria tnrcésoS a tras asupra porţiuni
lor nóstre da lângă Mnbi Estate, fără a 
cansa multă paguba. Tot In aceeaşi 4* 
monitórelfl turceşti aS tras asupra malului 
da la Moltacva până la fortul Nioola- 
iefschy.

Constantlnopol, 26 Septemvrie. 

Ziver-Bey a primit ordinul de a goni pa 
toţi călugări! din monastirea care se află 
pe mantele Aton fi de a ’1 înlocni cu că
lugări! grecesc!.

Londra, 85 Septemvrie. 

Telegramele cari le-a primit guvernai en- 
gles anunţă oprirea esportnlnl de bucate 
fi de tot felul de hrană din Arabia tur- 
cSscS.

Berlin, 85 Septemvrie. 

>Pü). Corraspondenz* scrie: Preyedintele 
camerei italiane Crispí se află de câte-va 
4We in Berlin. Presenţa ia a dat ocasia 
cercurilor politice ale capitalei de a'fl es- 
prima simpatiele cari le aü pentru I ta l ia  
fi mulţumirea care le causir-ă relaţiile in 
time ale acestor doă state.

Pesta, 36 Septemvrie

Aurel Per (zel, fiul ministrului de In- 
strucţiă a fost impufcat a<J! în dnel. Ad- 
versarnl Iul era doctoral Ladislaus Wag- 
ner, profesor la scóla politechnioă. Se 4ice 
că motivai daelulul a fost o intrigă de 
amor.

Potersbarg , 37 8eptemvrie.

Gornistuden 26 Septemvrie. In 22 ale 
curente! 10,000 órnen! din infanteria turcă 
o", artileria oare venia din Sofia, aS stră
bătut cavaleria nóstrifiaQ năvălit în Plevna.

’ Resultatul fi detalierile lipsesc încă pâuă 
acama.

Berlin, 87 8eptemvrie. 

»Oficiul Wolff* anunţa din Constantino* 
pol: dapă Bcirî private, o bătăliă a  avut 
loc la  25 lftngă Plevna.

Ambasada englesă desminte scirea, că 
flota britanică va părăsi în cutând golfnl 
Besica.

Pesta, 37 Septemvrie. 
Acjî s’aii înfăţişat singur! înaintea pro

curorului secundaţi! la! Wagner, secreta
rul ministerial LOvsy fi concipistnl Sziiryde 

■ la ministerul cultelor. In istruoţiă, Wag- 
ger declară că are dovedi în scris pentru 
nefidelitâtea soţie! sale.

Constantlnopol, 37 Septemvrie.

Snitemnl n’are încă nici o soire asupra 
mişcări! de atac a centrala! ras înaintea 
Plevnel.

Londra, 37 Septemvrie.

Time» anunţă din Cetinge, 26 Septem
vrie, că Qoranseo s’a predat muntenegre
nilor.1

SCIRI TELEGRAFICI
A I > B ' T I M P U L U I ,

(Afenţu Haras).

-  '•  »  Sepisnuri«, * ere l ira  -
,1,0* U'. * U¥ 4 I
m din Gorni-Studen de la 1£
Septemvrie ne spune că la 12 a. c.  Tur-

cil aii atacat ante-garda unei trnpe rusescl 
de la Elena, lângă Morena. Dapă o luptă 
de cinci ore aQ fost respinsI cu mar! per- 
deri, Intre car! şi nu stindard.

Mortierele rusesc! aQ început să lucreze 
contra Plevnel. Aii aruncat deja in aer
o magasie tnrcăscă eu iarbă.

Dapă ce aii fost învinşi la Cercovna, 
Turcii aQ lăsat I6te posiţiile lor, telegra
ful de c&mp, lăzile cn muniţii fi s’aQ re
tras în grabă la Panchio!,

Frigul fi timpul rătt a început tn t6tă 
Bulgaria. In Balcani ninge.

— Servlolul de la 89 Septemvrie, 9 ore seara. —

Orhanla, 87 Septemvrie.

O a dona oo!6nă comandată de Şefchet 
paşa e gata să mergă la Plevna.

E rieram , 86 Septemvrie.

O mare activitate se desfăfură In a să 
transporta materialului de hrană la Cars.

Blellna, 87 8eptemvrie.

O parte din garnisâna de la Zvornio 
a părăsit fortărâţa, pentru a se aşe^a in 
lagărul fortificat, situat în faţa cetăţel 
sârbescl Losniţa.

Cetlnje, 86 Septemvrie. 

Tarei! aQ fost de nott bătuţi la Citka.

— Servlolul dl 30 Septemvrie, 9 ore dimineaţa —

B oda-P .it» , 39 Septemvrie.

Să asigură că o agitaţie 6re-care esistă in 
Transilvania. Eată ce dat nascere: 
CăţI-va uneltitorl turco-fillvoiafi să formele
o legiune nngarescă de 5000 6meni, hotăriţl 
a năvăli In Romftnia. Dapă ce şi-va fi fă
cut joncţiunea cu un corp turcesc, acistS 
legiune ar fi avat să tae dramurile de fer 
romftne spre a impedioa sosirea ajuterelor 
rusescl. Ziua întruniri! legiunii era hotă- 
rită la 23 Septemvrie. Se pretinde că prin
tre şefî se afla fi generalul Klapka.

Mişcarea a fost cu totul năbufită mul
ţumită vigilenţei autorităţilor ungnrescl.

Londra, 89 Septemvrie.

Lordul Oto Russel, ambasador al An
glie! la Berlin, a sosit la Londra. Să crede 
că călătoria Iu! stă in legătură cn sgomo- 
tete ce să acreditată despre o cercare de 
mijlocire apropiată.

— Serviciul de la 80 Septemvrie, 4 ore s tra  —

Constantlnopol, 89 Septemvrie.

O telegramă oficială din Buaoiuc cn data 
de joi spune că Buşii att reînceput a bom
barda Buaciucul fi că Tnrcil respnnd bom
bardând Giurgiul.

Suleiman-pafia a telegrafiat joia trecută 
eă bombardarea continuă fi că a cansat 
păgubi întăririlor rusescl de la Sftnt Ni- 
coloe.

O depeşe din Plevna aduce scirl până 
la 2i. La acostă dată Bufii continnafi a 
bombarda oraşul.

Cracovia. 39 Beptemvrie. 

Astă-41 «Q trecut pe la gara de aci un 
nnmăr însemnat de vagâne încărcate cu 
pont6ne rnsescl destinate a trece în Bo- 
mânia.

^On*tantlnopol, 29 Septemvrie, 

înrolarea voluntarilor în Asia mică ur- 
m&ă cn succes. Guvernul otoman chămă, 
!n numele profetului, pa toţi 6menil ce 
pot porta arme.

Vlena, 29 Septemvrie.

Se socotcsce la 225,000 6m enl cifra ac
tuală a armatei răsese! de c&nd a primit

ajut6re fi fără a socoti, corpul din Do- 
brogia. Operaţiuni hotăr&t6re se aft^ptă în 
scurtul termen ce ne desparte de vre
mea rea.

Gorni-Stndenl, 29 Septemvrie.

(Oficial). Nimica no&; linisce peste tot.

— Serviciul de la 1  Octomvrle, 9 ore dimineaţa — 

Athena, 80 Septemvrie.

150 6menl aii plecat din Theba la A- 
grinion.

La 11 Ootomvrie, regele va merge să 
trdcă In revistă trupele tăbărâte la Theba; 
va fi absinte 15 ijiile.

DT T P T T I J P C J P T  19 Septemvrie. 
D U l i U n i b U u l  1 Ootomvrie.

Resbelul, care s'a Încins cu at&ta 
lnvierşunare ln peninsula balcanici, 
este o consecuenţ& neapărată, a res- 
belulul din 1870 din tre Germania şi 
Francia. Ac^stâ din urm& ţară , fiind 
Învinsă, se f&cu o profundă modifi
care ln relaţiunile politice dintre 
statele principale ale Europei : in 
fluenţa ce esercita Francia In m ij
locul marilor puteri fu Înlocuită p rin  
ascendentul puternic, ce dobândi im
periul german. Centrul de g rav ita te  
al diplomaţiei europene trecu de la 
Paris la Berlin; ecuilibrul ce esista  
p&uă aci pe nisce bise stab ilite  
de mal mulţi ani, fu ta re  adrunci- 
nat, şi alianţa anglo-francesă, care 
era at&t de preponderentă ln con- 
siliele cabinetelor, dispăru ca să lase 
locul unei nuol alianţe Intre cele 
trei monarhii ale Nordului.

Este de obşte cunoscut că una din 
căuşele, care aâ contribuit la trium 
ful Germanie! contra adversari! sale, 
a fost atitudinea ce luă Rnsia In 
faţa Austriei. Acostă putere fu si
lită, nu numai a nu se alia cu F ran
cia, precum era legată p rin tr’un trac
ta t  secret, dar Încă a observa o neu
tra lita te  stric tă şi pasivă, de tem ere 
de a nu fi atacată de la spate de 
către Rusia.

El bine, astă-gt pentru a do a 6ră 
Germania plătesce imperiului Ţarilor 
datoria de recunoscinţă din 1870, 
căci pe lăngă ajutorul momi ce dete 
atunci Rusiei de a dobândi liberta
tea  Mării ÎÎegre, ea impune acum 
imperiului Habsburgilor o neutrali
ta te  silită. In adevfir, nu se p6te nega 
că cele mal vitale interese ale Au
strie! se află indirect ln  joc ln res
belul actual, şi de sigur acest stat, 
care la 1854 a m irat lumea prin in
gratitudinea sa către Rusia, s’ar fi 
opus la un resbel Întreprins cu sco
pul m ărturisit de a emancipa în Tur
cia populaţiunile de ginte slavă, care 
aH o Înrudire apropiată cu Iugo-Sla- 
vil de peste CarpaţI.

Chiar principele de Bismarck v8$u 
cu ochiul s6fi pătrunzător că resbe
lul ce Rusia doria să Întreprindă con

tra  Turciei putea fi, daca nu tocmai 
periculos, dar cel puţin atingStor in 
tereselor germane, prin desvoltarea 
prea mare ce ar procura puterii 
imperiului de la Nord, şi preferi In- 
t r ’una din lunile trecu te, mal bine 
a se retrage provisorifi de la direc
ţiunea afacerilor politice ale impe
riului german de căt a ceda influen
ţilor curţii de la Berlin.

Rusia dar, asigurată de disposi* 
ţiunile simpatice şi de concursul mo
ral al împăratului Vilhelm, şi ofe
rind Austrie! garanţii suficiente pănă 
la un punt 6re-care ln privinţa na- 
turel şi caracterului ce va da ace
stui resbel, isbuti să formeze alianţa 
puterilor Nordului şi să lncăpă re
sbelul contra Turciei.

Care a fost situaţiunea ndstră ln 
faţa acestor grave circumstanţe? F6rte 
complicată şi plină de pericule, cată 
s’o m ărturisim . Diplomaţia europ£nă 
regretă  serios că n’a g a ra n ta t neu
tra lita tea  specială a teritoriu lu i Ro- 
măniel nici prin trac ta tu l nici prin 
Convenţiunea de la Paris. Anglia cu 
Austria, şi mal ales Sublima P drtă , 
plătesc astă-^l scump politica lor e- 
goistă şi neprevd^ătâre din 1856 şi 
1858. In deşert lm pâratul Napoleon 
III declară, p rin tr'una din proclama- 
ţiunile sale din acea epocă, că Ro- 
mănia va fl bulevardul contra neîn
cetatelor invasiunl ale Nordului, fiind 
că nici o stipulaţiune de acostă na
tu ră  nu fu admisă ln cele doă acte 
solemne făcute după Încetarea re* 
sbelulul Crimeil.

Cabinetele marilor puteri, la soli
citările guvernului nostru, fură ne
voite a respunde că nu pot face ni
mic, şi că Rom&nil cată să ia con
silii numai de la înţelepciune şi de 
la interesele lor bine Înţelese. Unele 
din ele nu u itară chiar a ne reco
manda să stăm căt se p6te de streini 
ln faţa conflictului, ce era să se pro
ducă Intre cele doă mari puteri ini
mice.

Cabinetul de Petersburg, fu dară 
oorect din puntul de vedere diplo
matic, c&nd ne consideră ca parte 
in tegrantă a Turciei, dar to t de odată, 
fiind că posiţiunea n<5stră politică 
ln faţa Porţii era escepţională, şi 
fiind că Ruşii a& simpatii pentru po
porul romftn, mal ales din causa 
aflării pe tron a unul principe de 
Hohenzollern, el lncheiă o conven- 
ţiune cu guvernul romăn pentru tre 
cerea arm atelor rusescl pe păm ântul 
nostru, convenţiune care fu apro
bată de m aioritatea camerilor.

C&nd mal ln urmă P6rta otomană 
ln tă rlta tă  contra n6stră din acâstă 
causă ne atacă pe t6 tă  linia Dună
rii, bombardănd oraşele nâstre des
chise şi comiţfind to t felul de jafuri 
şi de pustiiri, guvernul dimpreună 
cu representarea naţională fură ln

drept a declara rupee legăturile po
litice ale acestei ţâ r i cu Turcia şi 
«  priimi starea de resbel. M ajorita
te a  Camerei, şi mal ales a Senatu
lui avură Insă grijea d’a declara că 
vom păstra defensiva ln  acest resbel.

Pănă aci lucrurile u rm ară o cale 
c o re c tă , observ&ndu-se legalitatea 
constituţională. Cum cuteză Insă gu
vernul, dupe Închiderea camerilor, 
să ia asupră'şl grava respundere de 
a trim ite  arm ata  rom&nă peste Du
n ăre ) Ce motive Înalte, care in te 
rese vitale ale ţârei, l'afi determ i
n a t a recurge la o aşa de gravă mS- 
sură, fără concursul şi aprobarea 
m andatarilor'ţâril, ba Încă ln  contra 
voinţei lor categorice? Ce tra c ta t a 
Încheiat cu Rusia şi care sun t sti- 
pulaţiunile lui f

Bomânul odini6ră ne da ca motiv 
al acestei lndrăsneţe În treprinderi 
necesitatea de a se lua ceva sănge 
d in vinele naţiun ii rom ăne căzu tă 

i ln  molioiune; a ltă  dată se silea să 
ne ara te  că este bine să ne afirmăm 
şi să dovedim Europil că seim să 
ne batem.

M ărturisim ln tâ tă  um ilinţa că 
aceste argum ente nu ne par nici de 
cum convingâWre : ln adevâr, cel 
d’&ntâiii insulta naţia  şi o degra- 
d£ză ln fa ţa  lum e!; cel d’al douilea 
nu e serios, pentru că, ln lupta de 
pe marginea D unării, Romănil afi 
dovedit destulă bravură şi sănge rece.

Apoi pentru ce să nu dispreţuim 
injuriile Ungurilor? (căciaceştia sin 
guri ,ati calomniat brava ndstră a r 
m ată), pentru ce nisce bărbaţi, de 
S ta t ce se gic serioşi să fie at&t 
de uşori, In căt, pentru plăcerea de 
a desminţi asemeni calomnii, să sa
crifice, fără folos, viaţa a mii de 6- 
menl şi să ruineze cu desăvârşire 
isvdrele de avuţiă ale ţâre i?  S&n- 
gele Romanilor şi banii lor nu 
trebue să se cheltuiască de c&t cu 
parcimoniă , şi numai atunci să se 
câră de la ţ4 ră sacrificii enorme ca 
cele de a£l, c&nd esistenţa sa a r  
fi am eninţată prin năvălirea ln ln- 
tru l el a unei arm ate inimice.

S’a adăogat ln fine, că intr&nd ln 
resbel ofensiv cu Turcii, vom obţine 
de sigur independenţa. Respunsul 
este simplu: dobândeam acostă inde
pendenţă şi fără a  trece Dunărea; 
pe de o parte, pentru că Rom&nil a& 
lup ta t cu bărbăţiă şi 'şl a& vârsat 
s&ngele la otarele ţârii, pe de a l tă  
parte şi mal ales pentru că diplo
m aţia europână, şi chiar 6menil de 
s ta t turci, afl recunoscut greşala 
făcută ln 1856, şi se vor grăbi a 
îndrepta opera lor de atunci, ga- 
rant&nd neutra lita tea teritoriu lui a- 
ceatel ţâri, şi prin urm are procla- 
m&nd independenţa el, pentru a se 
pune ln viitor o barieră reală la 
resbelele periodice din tre P6rtă şi 
Rnsia.



Posiţiunea geografi ă a ţârii cere 
neapărat acéstá modificare In rapor
turile nóstre cu marile puteri ve
cine, şi dovadă este c& Serbia, oare 
a luptat vitejesce mal multe luni 
contra Turciei, per^ônd un sânge 
preţios, n'a putut obţine indepen
denţa, ba Încă a fost nevoită a 
subscri la facerea păcii, condiţiunl 
umilitóre pentru demnitatea el ca 
stat autonom.

O convorbire intimă a comitelui 
Ândrassy cu un bărbat de stat, jur* 
naiul des Debata, organul diploma
ţiei européne, ln tr’un numër de alaltă 
eri, şi alte $iare importante din 
Europa, nu mal pun la Îndoială do
bândirea independenţii şi neatrali- 
tăţil Romăniel la Incheerea viito
rului trac ta t de pace.

Dat'a guvernul cel puţin probă de 
abilitate şi tact politic, alegând bine 
momentul trecerii Dunării ? Din ne
fericire, nu. Ar fi putut găsi vre o 
scusă, daca armata nóstrá lua ofen
siva, îndată după trecerea Ruşilor 
In Turcia, fiind că acea trecere, ca 
şi mergerea peste Balcani, s’afi efec
tuat In condiţiunl a ş i de avanta- 
gióse pentru arm ata Roşiei, In căt 
se putea cine-va lesne Înşela ln tr’ 
un moment de entusiasm vë^ênd 
lucrurile In bine.

Dar guvernul a ordouat trupelor 
nóstre să trécâ Dunărea, dupe în
vingerea armatei rusesc! la Plevna, 
In Iuliû, cănd operaţiunile resbelulul 
luaseră cu totul o altă fasă. Cum 
n'a vôÿut şi n’a simţit guvernul a- 
titudinea fórte reservată a Sârbilor, 
şi a Grecilor cari, el, aü interese 
reale şi serióse d’a in tra In luptă, 
dar cari, cu to t sgomotul ce se face 
in jurul lor, staü şi până a<Jf, şi pro
babil vor sta şi in viitor, In cea mal 
complectă inacţiune? Cum n’a aflat 
până acum guvernul că simţimentele 
generóse şi cavaleresc! n’afi trecere 
In politică, şi că diplomaţia nu se 
conduce de c&t de calcúlele şi com- 
bi naţiuni le cel e mal nemerite pen
tru interesele positive al» Statelor ? 
Cum nu scie guvernul c ă d e  câte 
ori cel mici se amestecă In certele 
celor m ari, n’afi să cuïégâ de cât 
decepţiunl şi pericole, dacă une ori 
nu’şl perd chiar esistenţa lor? N’aü 
citit D-nil Rosetti şi Brătianu ju r
nalul lor de predilecţiune, organul 
republicanilor înaintaţi din Francia, 
la République Française, care cualifica 
mal alaltă eri intrarea nô-*trâ In 
acţiune : tristă aventurii, nebunia 
guvernului din BucurescI ? Ç«;e- 
va óre Românul că şi acéstâ fôiâ este 
vândută Turcilor, séü turco-filă In 
termeni mal parlamentari, cum spune' 
despre jurnalul des Débats, şi ori-ce

M 1 H A IL  STRO G O FF
SAD

C U R I E R U L  Ţ A R U L U I .

(Urmarea 10-«).

V.

Pe cănd Mi hai l Strogoff, dupS scena oe 
j i 't  infAţiş»t, continua u-şi perde timpul 
prea in b ându-Ba pa oliţile tăcute ale Nijoi- 
Novgoroluî, ora înaintase deja. Se gândi 
atunci sS se înl6rcă la han ca sîi se mal 
odihnăscă puţin. Morse dar urmând rinl 
Volga ale cărui ape abia se inal vedenii 
sub mulţimea nenumărată de fapâre. Di
recţia fluviulni ’I făcu atonei să recunâscă 
local pe oare ’1 părăsise j aceea îngră
mădire de căruţe ţi de colib* ocupa toc
mai câmpia cea întinsă unde se ţinea pe 
fie-care an bâlciul cel mare de la Nijni- 
Novgorod, ceea ce explica adunătura aceea 
de rudari şi de ţigani veniţi din t6te col
ţurile Înmii.

Un ti*  dnpă aceea, Miohail Strogof dor- 
mia âre-cum turburat pe nnnl din acele 
paturi rusescl oare par ut&t de tari strii-

nltă f6iă, când nu e de părerea lu)?
Şi In adevâr, treccrea Dunării is tş  

to t aşa de lndrăsnâţă cât este de 
pretenţidsâ proclamaţiunea Domni
torului subscrisă de m iniştri: ţâra  
ndstrâ este prea mică şi prea slabă 
ca să'şl permită a lua armele In fa- 
v6rea creştinilor de peste Dunăre, 
veri cât de mari ar fi simpatiele n«Ss- 
tre  pentru el. Era permis lui Na
poleon III a striga, In tr’un moment 
de nobilă espansiune, că pretutindeni 
unde este o causă ju stă  sabia Fran- 
ciel este acolo ca s’o apera 1 Este 
permis împăratului Alesandru i i  a 
declara conform politicei tradiţionale 
a Ţarilor, că Rusia are nobila şi sânta 
misiune d'a libera popdrele creştine 
şi mal ales pe cele slave de sub ju
gul barbar al Turcilor, dar noi că
dem In ridicul, când ţinem un ase
menea limbagiâ.

Şi apoi. ^is’am cel puţin o singură 
vorbă despre fraţii noştri Români 
din Macedonia, stipulat-am 6re vre 
un drept In fă u re a  lor? Nici de 
cum. Noi am găsit de cuviinţă a 
da o desminţire flagrantă misiune! 
ndstre politice din Orient , scopului 
im portant pentru care am fost re- 
chiemaţl la viaţa politică prin tr;i ■ 
tatul de la Paris. Oamenii de s ta t 
din partida radicală, cari afi fost i- 
namicil statornici şi neîmpăcaţi a! 
Rusiei, afi devenit a$I luptătorii e- 
nergicl In favdrea marel propagan
de a panslavismului m enit a Înghiţi, 
p<5te, naţionalitatea ndstră, ca şi pe 
acea a Grecilor şi a Ungurilor lntr* 
un viitor mal mult safi mal puţin 
depărtat. Quantum mulaţi ab Mo!

Dar finanţele ţeril, dar isvdrele a- 
vuţie! private, nu sunt 6re sleite cu 
desăvârşire ? Nu cu <J«cimi, ci cu su- 
ticni de milidne trebue să calcu
lăm perderile ireparabile ale capita
lului naţional!

Dar perderile colosale pentru mica 
n/Ssţră arm ată In câte-va <Jile, cum 
le vom repara ? Şi apoi, oe ne mal 
re servă viitorul până la finele aces
tei triste  campanii ? Continua-vom 
şi campania anului viitor angajând 
t<5tâ oştirea şi chemând noi dmenl 
sub arme?? Unde vom mal găsi braţe 
pentru apărarea teritorulul, In cas 
de pericol eventual ? Cum vom um
plea acele lacune regretabile, când 
seim că o arm ată nu se im pro visezi?

A venit dar timpul să ne Întreg 
băin : care a fost motivul real ce a 
împins pe guvern la o asemenea po
litică nefastă? Trebue să avem ou- 
mgiul de a o spune cu franchrţâ. 
de şi cu durere, ,câcl adevărul cată 
să trâcâ Înaintea tutulor considera- 
ţiunilor; este bine ca acostă nefe
ricită şi svânturată ţa ră  să profite

nilor ţi a doa di 17 laliO, se desoeptă dej 
diminâţă.

încă cinci ore de stat la Nijai-Novgorod, 
asta i se părea un secol. Ce pntea el să 
încă ca să petrecă şi astă diraiueţă, de c^t j  

nnmal a rătăci ca şi In ^ina trecută prin 
oliţele oraşelor. Sfirjindu-şî dejunul, gă- 
tindu-şl geamantanul, vii}âudn-şi la poliţie 
podaroşna, nu ’I mal românea de cât să 
plece; dur nefiind de loc nn om care se 
bc6IS după resărirea pârului, ’şl părăsi patul, 
se itnbrăca, 'şl pase ou îngrijire sririsârtia 
împărătă-ică în fandai anal bnznnnr făcut 
în căptuşita tonicei sale pe oare 'şl etrâuae 
cingatârea; apoi ’şl închise geamantanul 
şi '1 pasa pe spinare. DapS aceea, ne mal 
voind să se întârcă la * Oraşul Constanti- 
nopol> şi aVâ’nd de gâttd se dejuneze pe 
mulul Volgei lângă staţia de ambarcat, ’şl 
regală socotă a şi plecă de la han.

Penţrn mal multă sisrnranţă, Mih »il Stro- 
guff se duse la cancelaria v»p6r*lor şi aoolo 
se asigură daca *Cancasul> pleca la ora ho
tărâtă. Atonei ’( veni pentrn prima 6ră idea 
că de 6re-oe tânăra Livoniana trebuia să ia 
drnmol spre Perm, era ffirte ca patinţă ca şi 
ea să aibă de gând să sâ ambiroe tot pe 
*Caneas» caz In care Strogoff avea s8 că- 
lător&că co ea.

cel puţin astă <JI de Învăţămintele? 
lui, şi să Incăpâ a se descepta şi a 
judeca m atur şi cu sânge rece ca 
să cundscâ bine dmenil şi lucrurile.

El bine, motivele care afi Îndem
nat pe guvern a avea acâstă poli
tică aventerdsă afi fost numai inte
resele şi coneideraţiunile de partidă. 
Capii radicalilor, dupe ce afi reuşit 
a înlătura nisoe compeţitor! inco
mozi al puterel, dându’I In judecată, 
afi profitat de aplecările bine cu
noscute «le junelui nostru Principe 
pentru gloria militnrâ şi pentru Înal
tele datorii c«'l impune numele s£&. 
In loc să combată cu energiâ şi in
dependenţă aceste disposiţiunl, pre
ferind a se retrage mal bine de la 
guvern de cât a pericula interesele 
ţă re l; In loc să «rate descendentu
lui lui Frederic cel mare , bravu
lui soldat de la Duppel, că ar
m ata română Îndestul a dovedit la 
Dunăre că este demnă de capul el, 
şi că este mat bine şi mal abil a 
dobândi cor6na regală pe calea di
plom atici, de cât aruncându-se în- 
t r ’un resbel desastros, capii radi
calilor se ară ta ră  şi de astă dată 
nisce linguşitor! mici, nisce curtesanl 
complâcătorl al Tronului iar nu mi. 
nistril independinţl al ţărel, av&nd 
consciinţa răspundere! lor.

Incuragiând asemenea idei, esaltând 
asemenea sentimente, comptând apoi 
pe recunosoinţa Rusiei, pe nisce suc
cese briliante ale arm atelor unîte; 
şi prin urmare pe entusiasmul gl6-> 
telor, aceşti am anţi nesocotiţi af pu • 
terel crezură că afl reuşit In fine a 
realisa visul lor d6 aur, şi a se men
ţine un timp f<5rte îndelungat In ca
pul afacerilor ţărel. Omnia serviliter 
pro damnatione.

Nu credem sâ fie In astă ţa ră nn 
singur Român, oare sâ nu detesteze, 
din adâncul inimel, barbaria Tarci- 
lor, cruijimele atroce ce i-ati deso- 
norat Înaintea civilisaţiunel; sun
tem sigur! că to ţi locuitorii acestei 
ţări, fără deosebire de partidă, aii 
fost şi sunt gata a se supune la 
t6 te  sacrificiele de orl-ce natură pen
tru  a se dobândi independinţa ab
solută a ţărel. în trebarea  Insă care 
şl va pune ţa ra  la finele chiar a 

unul resbel fericit, va fi deaseB oi, 
dacă nu putâm ajunge la acelaşi 
resu ltat ţinându-ne in defensivă la 
hotarele ţărel, şi dacă ce! ce ne eâr- 
mueşc a<Ji aă bine m eritat de la 
naţiune prevălindu-ne In mod arbi
tra r In tr’un resbel ofensiv şi anga
jând  td te  mijl6cele n6stre financiare, 
t6 tâ  arm ata moţională, fără nici un 
a lt motiv serios de cât dorinţa de 
a se menţine cu orl-ce p reţ la pu
tere.

Orajnl de sos co cremlinnl şeii, a căruia 
împrejurime este de doi verste şi oare 
semăna ca acela de la Moscwa, era mai 
de tot părăsit; gobernatorol na. mal sta 
acolo. Dar co cât oraşul de sos era mai 
posomorât en atât oraşnt de jos era mal 
vesel.

Mihail Strogoff după ce a trecut Volga 
pre on pod de lootre păzit de Cazaci 
călări, ajunse toomai la acea parte onde 
în ajun, dedese peste tabăra de ţigani. 
Bâlcinl de la Nij.ni-Novgorod se ţine ceva 
mal afară din oraş. Intr'o câmpie desohisă 
oe se întinde dincolo d'a Vo'ga, se ridica 
palatol provisoriii al gub*ruutoruluI ge
neral şi priati'eo ordin special aui'şiţine 
reşedinţa ac"st înalt funcţionar în tot 
timpol bâ ciuloi, care din pricina deosebi
telor elemente din care ss compooe, are 
tr> bninţă de o pază f6rte de aprâpe.

Acăstă rftmpie era atonei acoperită de case 
de lemn cn măsură aşezate ast-fel în oât 
lăsa între ele trecători fdrte largi pentro 
ca molţimea s& p â ţă  circula îo voe. O 
parte din aceste oase de t6te mărimile şi 
de t6te formele, forma fie-care o despăr
ţire deosebită în care se făcea nnmal nn 
fel de negoţ ; ast-fel era despărţirea feră- 
risi a blănăriei, a lemnăriei, a ţesătorilor,

^TjVancia de sub guvernul personal 
al Iul Napokoo III a dedarat res
bel Prusiei, consultând cel puţin Ca
mera şi Senatul; miniştrii ae ad( al 
lui Carol 1, Domn constituţional, des- 
preţuesc ln tr 'a tâ t naţiunea, In cât 
nici chiar n'o consultă prin; manda
tarii el asupra actului celui mal 
grav ceB»p6te face de un popor. Dic
ta tura cea mal com plită şi mal spâi- 
raăntâtdre a Înlocuit instituţiunile 
fundamentale ale ţârei.

Vom vedea ce vor face Camerile 
şi ce profit va trage naţiunea din 
aceste teribile Învăţăm inte!

DIN AFARA.

Privitor la cestia mediaţiel, co
respondentul ¡Jiarului „Times* din 
Constantinopol telegrafiază : „ Se 
crede aci că’I probabil că dacă Tur
cia va continua cu succesele el, ea 
Insă-şt va propune puterilor să in
tervină In fav<5rea păcii. Se speră 
că Turcia victoridsă va consimţi să 
accepte condiţiile puterilor cari le 
respinse Înainte, sub ameninţările 
Rusiei fiind tmpedicatâ de a le primi 
de mândria naţională ca şi de frică 
sâ nu deştepte {nemulţumirea po
porului. Turcofili! speră serios la o 
asemenea propunere care, chiar de ar 
fi respinsă de Rusia, ar contribui mult 
la îm bunătăţirea situaţiei turcescl 
In ochii Europei! Cu t6 te acestea 
pregătirile şi înarm ările se fac cu 
cea mal mare energia. Apr6pe 10,000 
6meni şi 1000 cal aă trecut In săp
tăm âna asta prin Constantinopol.

La Belgrad a isbucnit iar o crisâ 
ministerială. Principele Milan nu se 
pót'é decide In tre  politica de resboiü 
a lui Ristic! şi politica de pace a 
ministrului de justiţiâ, Gfruicî. Cel 
din urmă nu vrea sâ rămână In mi
nister de cât atuncea când princi-i 
pelé va primi propunerea sa de a 
forma un m inúter de coaliţiâ din 
elementele liberale şi conservatóre.

Ovaţiile oferite la Berlin preşe
dintelui italian Crispij afi o cul6re 
fârte tendenţidsâ. Se pare că domnul 
Crispi n’a avut nici o in ten ţii poli
tică ho tărâ tă  In călătoria sa la Ber
lin, dar că cercurile politice berii- 
nese apucă acostă ocasie pentru 
a dem onstra intim itatea relaţiilor 
germano-italiane. Acâstâ procedare 
va fi bine lnţelâsă la Paris. La Ber
lin Insă ţin  a arăta că, de şi ami
ciţia Rusiei pentru Germania a per- 
dut acuma mult din valdrea el, se

a peseilor săraţi. Unele oase eraii făcute 
cu materialo! care arăta marfa ce pro
prietarul o vindea cumpărătorilor. In tre- 
cHorile dintre aceste despărţiri, fiiad-că 
incă era diminăţa, pentro că de abia ră
sărise s6rele, mulţimea bb îngrămădea me- 
reO. Buşi, Siberianl, Germani, Cazaci, Tar- 
oomanl, Persani, QeorgianI, Greoi, Oto
mani, IndianI, Chinezi, amestecătură ne- 
mai pomenită de Boropel fi de, Asiatici 
vorbiaS, discuta îi, 'şl recomandai! marfa, 
se tocmiati.

Tot ce se vinde, şi se onmpăra se părea 
că se grămădi»“ in aeest oraş. Chirigii 
cămile, asini, lootre, căroţe, tot oe p6te 
se serviască la transportai mărfurilor e- 
raQ grămădite pre câmpol bâlciului. Blă
nării , petre preţiâss, caş^nirnrl de Indii, 
tapetarl Turcescl, arme din Caooasi, ţe
sători de Smyrna sftil de Ispahan, armării 
din Tiflis, ceaiuri de Chioa, bronzări Eu
ropene, ceas6rnice din Elveţia, ţesători din 
Lyo'n, bumbacorl Englizesoi, fructe, legnme 
minerale de Ural, malahite, lapis-lazoli,. 
aromate, parfomorî, plante medicinali, etc. 
tote productele Indiei, Chinei, Persiei, ale- 
mării Caspioe şi ale mării Negre, ale A- 
merioel şi Eoropei eraţi adunate in aoest 
ponot al globnloL

găsesc alţi amici cari se adună In 
giurul Germanie! şi car! In cas de 
trebuinţă, pot face servicii positivo 
mal de valóre de cât cele negative 
ale Rusie!.

In Eranţa evenementul ijilel este 
publicarea manifestului, pe care d-1 
Thiers 'şl propusese a adresa alegăto
rilor arondismentulul al 9-lea din 
Paris, care in decurg de o jum ătate 
de secol i-a Încredinţat lui, mal fără 
În treruperi, mandatul de a-I repre- 
senta in parlament. Acostă scrisdre 
e mal mult decât o circulară elec
torală, este un adevărat trac ta t de 
principii, este testamentul politic al 
ilustrului bărbat de s t a t , in care 
chiar cănd vorbesce ca cap al opo- 
siţiunel, se p6te cundsce e omul de 
stat.

Adresăndn-se către partidul repu
blican , d-1 Thiers nu-I putea con- 
bate o fracţiune, ori cât de mică 
ar fi; de asemenea pare că vroesce 
să contesteze că In adevăr ar esista 
radicali ; să pare chiar că crede că 
radicalismul e un cuvânt nou de 
eri de-altăeri, şi că uită că el Însuşi 
l’a întrebuinţat In altă mprejurări, 
pentru a protesta contra Insinuaţii- 
lor perfide ale acelora, cari câutafi 
să '1 pună In 6re-care legătură ou 
radicalii. In să , acostă .concesie fă
cută uniri şi disciplinei partidului 
republican, definesce radicalismul.

Nu pentru ca se proclamăm re
publica, (Jiee el, înainte cu doi ani, 
trebuie să ne unim, ci pentru cas ă o 
facem sâ trăăscâ. Astăzi, lăsând la 
o parte cuvântul radicalism, con
damnă pe faţă : darea pentru venit 
după cum pretind radicalii, reduce
rea duratei serviciului militar, ast
fel cum o cer el, micşorarea safi mal 
bine pipând, suprimarea budgetului 
cu ltelor; ,el predică respectul con
cordatului In raporturile dintre bi
serică şi s ta t *, combate thesa ab
sorbirea funcţiunilor publice prin re
publicani! din ajun; face apel la 
ajutorul, la experienţa şi la buna- 
Inţelegere a tuturor. Nu ascunde gre
utăţile pe care le Întâmpină repu
blica In Francia; nu laudă nici cum 
acostă formă de guvern, recundsce 
că tdte cele-l-âlte ţâri, car! afi a- 
doptat monarchia constituţională, 
,afi nemerit f<Şrte bine*; Insă tot- 
de o-dată ara tă  necesitatea In care 
s’a găsit de a adopta republica la 
Bordeaux, şi că şi acum sunt siliţi 
a o păstra faţă ou pretenţinnile ce
lor tre i partide.

El constată că republica este cu 
putinţă Insă cu condiţie sâ fie .one
stă, şi conservatdre,“ şi determină 
care sunt organele necesare pentru

Se aflali aci negustori din Aria eentrală 
care puseseră nn an ca să străbată lun
gile câmpii docendu-şl marfa In escortă 
şi eare no trebnia sS-şt vază prăvăliile de 
cât peste on an. In sfârşit, atât de mare 
era însemnătatea acestni târg de la Nijni- 
Novgorod în cât soma banilor ce se pre- 
6ră aci, nn se ridică la mal puţin de c&t 
la o sută de miliâne de robie.

Apoi pre locorile dintre aceste case im
provizate, erafl o grămadă de comedii de tot 
felul: caraghioşi şi oomedianţl asar<}iad lu
mea co trâmbiţele şi oo ţipetele lor; ţiganii 
venind din monţl şi dând on ghioen; zin- 
garl ţiganii de cortnrl cântând câoteoele 
oele mal 'ciudate şi jocând jocorile lor cele 
ai al originale ; comedian! de theatre-şo- 
pr6oe eare repreaentatt drame de ale Ini 
Shskspeare, potrivite dnpă gustai specta
torilor care se îmbolziaii on grămada; apoi 
printre despărţituri, ursari ce 'şl plimb>B 
urşii îq libertate, mtoageriile reeonaQ de 
ţipetele răgofite ale animalelor aţâţate de 
bioinrl, în sfârşit, in mijlocul pieţil incon- •  
jurată de on împătrit cero de diletanţi en- 
tosiasmaţl, on cor de , Marinari de Volga* 
aşezaţi pe pământ oa in băroila lor se fă
ceaţi că trag on lopeţile sub oomanda 
nnnl şef de orohestră, nn adevărat cârmacii! 
al acestei lnntre închipuite.



T I  M P O L

perfecţionarea republice!: u n  preşe
dinte şi do& cam ere. Ast-fel con
dam nă tó t&  relntórcoree rea de a so 
a taca  aceste  doft p u t e r i ,  Iritre o l a l t f t ;  

el v rea  s& so aplico oonatant legile 
fo rm ulate de publiciştii secolului al 
XVIU-lea, va să, <fieă doresce reg i
mul c o n s t i t u ţ i o n a l  In to t adevSrul lui,

Ziua In care partidu l Republican 
va face, prin atitud inea şi p rin  ac
tele sale, să. s tră b a tă  ln  sp iritu l fie
cărui, «onvincţia câ program ul d-lul 
Thiers e destulú de b u n , causa 
in stitu ţiilo r actuale va fi c&ştigatâ.

Candidaţii republicani nu vor afla 
o profesie mal decisivă, pen tru  a 
lega de el pe aíég&torl. de c&t o 
adhesfé fă ră  râ^ eH ă  c&t/ă‘ sfátuíilo 
m arelui cet&ţian, cărui aü să 'I mul- 
ţâm iascâ acâs tă  pen tru  bine-facere: 
că a  Înduplecat Europa de a  primi re 
publica franc*. s& cu uuguvern am ănt 
n a ţio n al, regalat, ne ameninţând pe 
nim o şi voind a tră i In pace cu W te 
cele-l'a lte sta te .

VERTEJUL AUSTRO-UNGARIEI.

piarnl răsese >Novje Vremja* lnând act 
de manifestaţinnile turcofile din Unga
ria fi de interpelările anunţate în par
lamentele din Viena fi Pesta, face nrmi- 
t6rele corecte fi mature cugetări :

». . . .  Şi cu t6te acestea, manifestările 
ungurilor fi ale nemţilor din Austria, nu 
t o t  putea da altă direcţiune politicei au
striaco, pentru c i ele nu reflecţi sentimen
tul fi opinia tutulor populaţiilor Austriei. 
Marea majoritate a celor-l’alte populaţii 
nutresce alte sentimente fi alte aapirâri: 
ele Bunt anti-turce. Aceste populaţii însă, 
condamnate la o profundă tăcere astă-<JT, 
▼or sci să’şi impună voinţa în ultimnl mo
ment dat. Nu odata afi isbutit ele până 
a$i, a domoli sângele fi focul austro-nn- 
garilor; cu t6te acestea ei n'aft prins minte, 
ji nu e departe, p6te, pericolul ce’i ame
ninţă, în caşul când Austria va fi nevoită 
a recurge iarăşi Ta braţele apărăt6re ale 
inamicilor ungurilor.

«■Nenorocirea e Insă, că, pentru moment 
ori cât de mnlt doresc ce\«-l alte populaţii 
ale Austriei alianţa ca Rana' ţi,' intrarea 
în resbel contra Turoiei, şi on  cât de mnlt 
împărtăşesc aeestă dorinţă cercnrile oficiale 
din Viena fi ohiar marea majoritate a  ar
mata,— până a.Ji t6te încercările neutru o 
alianţă reaTS cn noi, a rim af contmmnatS 
a suferi naufragiu.

«Si gravităţile turco-file ale ungurilor fi 
nemţilor nn ne geneză, de cât prin mica 
Serbie. Acestă gravitate a isbit în Serbia 
anal trecut, fi asti-$i o condamni la ne
putinţă de a putea lucra alăturea cn Ru
sia.—Cn t6te acestea, intervenirea Serbiei 
este o necesitato inevitabili, spre a con- 
tra-balansa turco-filismul ungarilor fi al« 
naraţilor austrieci I Şi credem e i pentru a- 
eâata', nu rom mal avea mult să accep
tăm t .  . . >

Un obiceiticlndat fi plăcut tot-de-o-dată, 
pre d’asupra aeeatei mulţimi, u n  n o r  da 
paseri scSpafi din coliviile in care eraif îu- 
chise după un obiceifila care ţin f6rte mult 
l a  târgul de la Nijni-Novgorod, în schim
bai a  câtor-va copeici daţi de pomană de 
aaflete bune, păsŞraril d»»chi4«al nşile 6pj 
liviilor fi păsările sburau ea satele dând 
micele lor ţipete.

Ac&ta era înfăţifarea bâlciului fi tre
buia să fie ast-fel timp de fise luni cât 
ţine el.

Apoi după acăsti periâdă asurzitâre, In- 
vilmăşala avea să se stingă oa prin far
mec. Oraşuld* n ,  ig  jna Qaxacteral *81 
oicial, oraşul de joe#«cidea In »onotoolai 
obicinuită fi din tcâ«ti nemărginită îogră- 
mădire din Wte ţinuturile Baropel'fi A- 
siei centrale, numai rămânea nici un vân- 
î iţo r  oa s i  mal aibă ceva de vândut nici 
nn cumpărător s i  mal aibă ceva de oum- 
părat.

Credem c i este de cnviinţi a adăogi Mi 
c i de astă dată c’el puţin, Prancia fl En-' 
glitera eratt fie-care representate prin doi 
producte, cele mal deosebite ale eivilisa- 
ţiei moderne, d. Harry Blouut f i  Alcide 
Jolivet.

I n  a d e v i r ,  cel do ! c o re sp o n d e n ţi v en ise rl

ŢIPETELE „REFORMEI“ (? ! )

Defensiva sad ofensiva?
Mulţi din amicii noştril ne-att cri» 

tic a t cn naiv ita te  p en tru  ce ain con* 
b ă tu t pe confratele nostru de la „Ro
manul* după, ce deja a rm a ta  n<5s- 
fcră a trecu t Dunărea şi acum este 
espusă la m ăcelăria de la  P lev n a t In 
ac£stă situaţiune, da to ria  conştiin ţei 
ne impune oa să, risipim  confusiunea 
de idei ce produce scam atoria fap
telor.

Primo : De pe constitu ţiune, ces* 
tinnile de resbel şi de pace sun t de 
drept politic şi de" com petin ţa nu
mai a opiniunii publice şi a  corpu* 
purilor legi u ita re  de a le discuta şi 
a  le resolva, conform cu interesele 
naţiuu il esprim ată prin  În trun iri po
litice şi form ulate apoi prin votu
rile corpurilor lpgiui'ţdre.

Secundo : Colegul nostru  de la »Ro- 
mănul* este cel dint&iă cârd ne-a pro
vocat de a iie prontinţa dacă,' In 
cestiunea O rientului naţiunea ro
m ană trebue să, se a liere  cu Rusia 
şi să, declare resbel Turciei, s6tk să 
observe defensiva In posiunea de le
gitimă, apdrare contra başi-buzucilor 
şi a cerchezilor cari ar lndr&sni să, 
violeze te rito riu l nostru.

Aşa dar, cestiunea de ofensivă saâ 
defensiva a fost pus& chiar de d. 
Uosottr ln discuţiune, im ediat dupft 
ocupaţiunea cetftţ 'i Nicopole de c&tre 
un corp al arm atei n6stre . Faptul tre 
cerii arm *tel n<5stre peste Dunăre n ’a 
resolvat dar cestiunea, nici o pdte sus
penda, c&wl s a d  produs la  lum ină 
mal multe elem ente a su p ra1 cărora 
opiniunea publică Încă nu s’a pro
n u n ţa t tn Romănia.

Nimeni nu p6ţe nega că opiniu-; 
nea publică se formâgă prin lumina 
şi espunerea tu tu lo r faptelor, iar 
nu prin fafsiflcaţiunea situaţiun il, 
dupe sistemul crim inal al Iul Emil 
Olivier care a condus F rancia la 
Sedau.

Aşa dar, cănd ,, Romă nul* nu co
munică publicului, precum face ga
zeta „S tandard“ de la  29 August 
In Londra că s a pus m âna pe t6 te  
probele despre trăd a rea  Iul Abdul 
Cherim-paşa care a ordonat bom
bardarea şi jefu irea satelor ndstre 
spre a provoca naţiunea rom ână ca 
să se rescdle contra Sultanului, pen
tru  ce 6menii independinţl să nu 
discute acâstă cestiune gravă de o- 
fensivă sati defensivă ? In acest cas 
noi nu admitem argum entul de ju- 
stificaţiune care deja s 'a  inventat, 
că d. prim m inistru a  trim is juna 
ndstră arm ată  la P levna pentru  ca 
să facă o şc6Iă de resbel, Căci prin

să caute aci impresiunl In folosul citito
rilor lor f i întrebuinţară cât putură mai 
bine cele doă ore ce avanii de perdut, căci 
fi el aveaţi să se îmbarce pe «Csucas.,— S’a 
întâmplat ai ee întelenescă tocmai în băleid 
fi nn se mirări de cât prea pnţin, pentru 
oi nn afcel&ş instinct trebuia să’ I târască 
pe .aceleaşi urine;'dar da aată dată nn-şî 
vorbiri fi se salutari cu destuii rftcâii.

Alcide Jolivet, optimist de felul lui, pirea 
alt-ful t l  gisesM că totnl să petrecea cum 
se ftutTne fi fii ui-că întâmplarea II dase fi 
masă fi adăpost, arunease pe carnetul să ii 
câte va note forte măgolit6re pentru ora- 
juJNijni-NoTgorod.

^krry Blount din ooatra, după ce d u -  
ta se in  qadar unde-va' se mânâuce, se vă- 
^ase silit a se cifloa siilj cer. Deci privise 
lucrorila an totul alt-fel fi pfegtttia on ar
ticol fulgeri tor ţi îa ooutra unui oraş în 
care otaliĂriî rsfbsatt de a priimi pa călă
tori. cari ba cereai de oftţ să fie jefaiţL

(Va nrma.)

acest fapt esecu ta t cu inima legeră 
şi cu spiritul leger., armata ntSstră 
a devenit victima acelui Boa con
structor care Înghite t<5te sta te le  
mici Învecinate cu hotarele sale.

Repetăm cu acâstă ocasiune, că 
noi am protestat şi vom protesta 
tot da-una contra dictaturel parti
telor al căror şefi voesc B ă impună 
Romăniel politica de pasiune contra 
politicei de raţiune, peatru că prima 
se inspiră de interese personale la 
care se sacrifică interesul general. 
De aceea, acâsta nici nu admite ln 
administraţiunile publice de căt 6- 
menil din oficina el, sati de prin 
culisele el.
3 De 6re-ce secunda polilică este 
d ic ta tă  do bunul sim ţ şi de con- 
sciin ţa publică pe care le produce 
instinctu l conservator al naţiunii. De 
acoea, acâsta adm ite t6 te  inteligin- 
ţele, t6t,e capacităţile, t6 te  caracte
rele indipendinte fără distincţiune de 
OpiniunI de p artit saft de sim patii 
pen tru  cu tare  s&A cu tare  din capii 
partitelor.

I N T E R P E L A R E

Cerem actualului m inistru de fi- 
nance, d. Ión Cámpinénu, om de legi 
şi cu reputaţiunea de om onest, ca 
să ne esp lice: aprobă şi d-sa fap
tu l scandalos comis de DD. adm i
n is tra to ri al domeuielor sta tu lu i, ln 
prejudiţiul statului, cn d istribuirea 
moşiilor sta tu lu i pe la favoriţii pro- 
teg ia ţl de puternicii £ilel sub p retest 
de eBpIoataţiune In regie a moşiilor 
sta tu lu i contra votului espres şi for- 
aial al senatului care in terzice a- 
céstá m anoperă scandaldsă şi ruină- 
tó re  sub titlu l şi forma de esploa- 
ta re  ln regie f
\  Spre a se convinge d. m in istru  al 
Bnancelor de resu ltate le funeste ale 
acestei viţidse adm inistra ţiun l bine 
Toiască să' câră de la DD. admini- 
a tra to rl tabloul de moşiile care sunt 
astă-^I cău ta te  ln regie cu preţurile 
Ce 8’aü oferit pentru fie-care In $ioa 
de licitaţiune şi cu sumele ce s’afi 
încasat de la fie-care dinDD. favo
r iţ i  ce le esploatâgă as tă  £1 sub masca 
regiei.

(R eform a)

S C R I S O R E  A D R E S A T A  

T I M P U L U I .

Suntem rugaţi a publica urm ă
torul respuns pe care ţjiarul „Tele
graful* a  refusat să'l publice.

Craiova 1877 August 26.

D-luI redactor al^iarulul,Telegraful*, 
Domnule redactore,

In jurnalul d-v6stră da la 23 enrinta, 
ooup&ndn-vă de pi6sa fi patriotica dorinţi 
â djSmnei X— de a organisa o ambulanţi, 
servită de maici fi surori din monas- 
tire, — lisaţi a se înţelege, c i îngrijitorii 
de la spitale fi ambulanţe ar trebni s i  fie 
pirinţl fi maiof, pe cari statul îl hrinesce 
ln monastiri.

Aceată dorinţi a d-v6stri este logică 
fi bine nemerită; fi nn ara neooaitste de 
discuţiunl saQ probe istorice fi din Pra
vilă: căci, pe câtă vreme este una din pri
mele datorii ale veri cirnl creştin a cer
ceta fi îngriji pe bolnavi; a Ba ruga in 
ajutorul eelor ce snnt duşi tn âete fi că
lătoresc,—cn atâta mal mnlt, acăsta este 
datoria monahilor fi a monahielor, ce 
siâgurl, voluntar, s’aD desbrăoat de t6t* 
dorinţele pămâutosol fi Iu mesei, şi s’afl 
decis a nrma cn punctualitate mântuitorn- 
Inl Is. Chr., care a visitat pa bolnavi, ca 
Lazăr, socru lui Petru, Paralitio. etc. plân
gând pentrn ei fi timiduindn’l.

Dar scopul acestei epistola nu este, d-la 
redaotore, cum jiseiii, a mal proba ade
vărurile atât de fondate, relevate de d- 
v6atră, în menţionatul articol; ei nnmal 
de a vţ comunica, în asemeni aCaoerl, a-

minante sigare fi din eparhia O lteni, 
care se vede, cu fiind la marginea ţărel, 
departe de capitală, scapi vegherilor jur
nalul d-v6stră.

In eparchin Olleuă, Incrnrile sa petreo 
ca total în alt-fel de cura se vede îa cele 
alte părţi.

Administraţia bisericescă a acestei epar- 
chil, fiind conduşii de activai fi neobosi
tul episcop Pre-Sânţitul Atanasie, care e 
inspirat de nobile semţimente religiile fi 
patriotice, a fost ln tot-de-una în fruntea 
faptelor mari naţionale. Afia pe când a- 
bia se an^ea din când fn când câte o bu
buitură de tun ; pe când mnl nimeni na 
credea la an resbal purtat de naţianea 
români, — Pro-Sânţia Sea pirinlele A- 
thanasie dede nn ordin circular citre toţi 
preoţii din Eparohie, ea s i  faci ragiciaal 
peatra biruinţa Domnitorului fi a oştire! 
române, contra inimicilor creftinitiţe! şi 
a li berarul pop6relor, imprimând aontn 
servicii re'igiâse pentru acest scop. Ast
fel c i asti^i da aprâpa '6 Inul de ^ile na 
ests biserici undn s i  na se sivârsfecă a- 
semeal serricie fi ragăcioal religios«, şi 
ande părinţii, fraţii, coasângnail satt a- 
micii junilor noftril soldaţi, găsesc mftu- 
g&ere snflatescă, putând a rnga în comua 
pre Niaul Dumnedeii, pentrn biruinţa şi 
sănătatea oştire! româue şi a Domnitoru
lui eî Carol I.

Deasemenea Pre-Sâuţia Sa pir, Atana- 
sie a fac ut a se infiiinţa în t6 ti eparohia 
comitete clericale care se conlncre printre 
poporanii lor pentrn a vjui în ajutorai 
ostaşilor români rin iţi.

Iar pentrn serviciul răniţilor oşteni ro
mâni, la spitalul »Independenţa1 înfiinţat 
in Craiova, fi susţinut prin ofranie fi 
cotisaţiun! din partea dâmnetor craiovene, 
Prea-Sânţitului Episcop Atanasie, a dat 
înalta sa bine-cuvântare maicilor de la 
Monastiraa Hored, fi afa astăzi de mal 
bine de doă luni de ^ile, funcţionezi la 
acest spital aa număr suficient de Maici 
ca snrorl de caritate, remâuâud ca daci 
trebuinţa va cere, s i  mai vie ori câte 
maici fi surori, cari ast-fel sa conlucra fi 
ele la măruţa operă naţionali.

Vedeţi dar, d-le redactor al (Telegrafu
lui*, că pe când în alte pirţl ale ţărel a- 
bia acum a început ca maicile s i  îm plinitei 
rolul surorilor de caritate, care le couvine 
de minune şi forte canonic, fi abia acnm 
s’a îneeput face servioie religi6se pentrn 
biruinţa armatei, (ori în loc de acestea, nn 
,uon poeaamus«); îa eparhia Oltâni, Pă
rintele Episcop Athanasie a făcut înci de 
multf-ca maicile s i  ¿să din monastire la 
vocea patriei, fi s i  conlncre fi ele la ufu- 
rarea greutăţilor ţărel fi a armatei ro
mâne; — urmând esemplnl surorilor lor din 
Rusia etc. Iar servieiele religiose se fac nu 
nnmal la capitale, ci fi îa biserioele co
munelor, citunelor fi iaci de mnlt timp.

Din acnste se văd, d-le redactor al «Te
legrafului», c i tn Eparhia Oltăni Prea sfin
ţia Sa Pirintele Episcop Athanasie a luat 
singur, fi neimpns de nimeni iniţiativa a- 
cestor fapte de cea mai mare trebninţi fi 
ajutor oştirii, fiind pitrnna de spiritul da
toriei sale de păstor sufletesc, fi de inte
resul Patriei.

Mal mult tnci, f ir i  a ţine compt de e- 
tatea sa înaintati, de grentiţile drumului, 
Prea sfinţitul Episcop a fost, în mai mnlte 
rânduri, pe marginea Duniiel, a făcut ru
găciuni de birninţi fi tn mijloc al arma
tei concentrate, a oficiat aa parastas la 
Calafat, la mormântul eroilor c i4u ţl pe 
câmpul de onâre, a visitat spitalele arma 
t e i , a sânţit drapelele celor 8 ragimente 
de dorobanţi fi artilerie , a încurngiat fi 
îndemnat pe soldaţi etc.; fi aacestea nn 
numai singnri, ei însoţit de deosebiţi 
membrii al Clerului, între cari fi Prea 
iu  vi osul Archimandrit Dionisie A brs- 
teanu etc.

Domnale redactore; aclsti epistoli sunt 
nevoit a o termina f ir i  a menţiona fi 
despre deosebitele circulare fi enoiole pa
storale adresate către cler fi popor în o- 
casiunea acăsta; fără a menţiona despre 
activitatea fi îngrijirea ce are pentrn spi
talul »Independinţa« pe care ’l-n dotat fi 
dia partea Prea sânţi! sala, şi pe care ’1 
visităsi adese ori; şi f ir i  a arăta, oi chiar 
cu ocasianea trecere! armatei peste Du- 
nire la Corabia, Prea Sâaţia Sa Piriatele  
Episcop Athanasie a fost de fa ţi in acest 
timp, făcend mai întâi# rugăciuni de bi- 
ruinţi şi buna călătorie, fi stropind eu api 
sânţită pe toţi ostafii gata a trece pe pi-
mântnl inamienlni creştinătăţi!; _cum fi
podul pe care eraO a trece, acum întâia 
dată de la Trăiau, legiunile Române; tre
când însuşi Prea sânţia Sa în fruntea ar
matei, fi mergând împreuui oa tot oierul 
ce’l lasoţia, in rând en armata, pâoi la

latul românesc de peste Donire, namtt 
MSgara. Şi ve rog ea aceste pnţine rân
duri s i  le pablicaţl io jarnalnl d -v6stri, 
ca s i  se vat}i c i în Oltenia lucrezi cn 
birbiţie la susţinerea operei naţioaale, 
păstor fi popor, moashl fi civili ; fi afa 
să ae emuleze fi alţii, cari pâai a c u m  aO 
stat ea paţia interes peatru luerurile mari 
ee se săvârşesc ia ţ a r i ; — fi s i  na se mal 
au^i din gura nici ouai Român »non 
possamos*, când e vorba de a lacra pea
tra ţari, iadepeadiuţi fi religiane.

Priimiţî, ect.
0.

CRONICA

Mai multe (Jiare din Viena, inspirate, se 
vede, chiar de eitre guvern, se precipiţi 
a declara (f ir i  s i  le fi intrebat ciae-val), 
c i  Aastro-Ungaria tot atât de paţin va 
apira pe Româaia ooatra aael eventuale 
iavasil tarcescl, ca fi pe Serbia, la eas 
când acăita s’ar asarda s i  intre îa res
bel.—Dar ciae v’a cerat apărarea ? .̂

»Pester Loyd* află dia Belgrad, e i  aa 
ordia al ministrul ai de esterne ca data 
de 26 Septemvrie, ar fi couvocat la sc61i 
pa toţi studenţii în medicină, cari, ea o 
luni mai nainte, fuseseră im pirţiţl in cor
purile armatei.— Numita! giar interpretă 
acest fapt ca seina de pace.

O rectificare. Confratele de la »Vocea 
Covurluinlul* se plânge c i  nn-i am fica t  
eaveaita citaţie când am reprodus scri
să rea d-lui Brociner fi a d-lui Ipitesca. 
Ne gribim a spune c i aeesta s’a făcut 
numai diatr’o scăpare dia vedere fi asi
gurăm pe coufratele nostru e i  pe viitor  
ne vom sili a nn-i da ocasie de a face 
reclami de proprietate.

D-nii B, P. HasdiQ fi Chiuteseu sunt 
aleşi membri al societăţii academice.

A. eşit de sub p r e s l :

N O U L  M E T O D
de

C A L T 9 K A P U I £  E L E M N T A R A
pentru uaul claselor I i ,  II I  şi IV p r im ir i

de 6. Al. Zamphirolu profesor de desemn şi oa*
li grafie.

PREŢUL 20 BANI.
De vândare la  fcdte Libr&riele ia ră  depositul se 

afli la  Lior&riele, L. A leal ai calea Moflfos6iet No. 
18 şi L. Steinberg strad a  Carol I  Ao. 40.

La Tipografia THIEL & WEISS fi la t6et 
libririele din ţâră se află de vânzare;

DICŢIONAR
PORTATIV

GERMANO-ROMAN
de

THEOCH AR A L E X I
Preţul 3 lei 20 bani.

A eşit de sub tip a r  şi se afl& de 
vânzare la m agasinele de music& 
ale d-lor Gebauer şi Şandrovits, şi 
la a u t o r :

CÂNTECUL ROŞIORILOR
D E  L A .  V E D E .

Dedicat Miriei-Sale

DOMNITORULUI ROMANILOR C iR O L  I.
Poesia de 

L oeoteaeatde s ta t m ajor I .  C. l iX lU L E S C  
PENTRU VOCB SI PIANO

da
C A R O L  P A Ş I L L  jun.

Preţul 1 lefi fi 50 b a n i.

O doamnă română, de bun& fa
milie, care a  stud ia t şcoala În a lţi 
de piano la Geneva şi care cnnoasce 
limba francesA, doreace a  in tra  ln tr ’o 
familie d istinsă ca dam& de com pa
nie saâ pentru a da lecţii unei dom- 
nişioare.

Doritorii se vor adresa la redac- 
acestul ziar.



T I M P U L

Rtlniţii din spitalul Central.
Regimentul 5 de ¿iniei 

Sold. Ooboroteaoa Vatile, Mihail Gheorghe, 
Cap. Mitache Adam, Sold. Toma Vasile, Sold. 
Ceaoşo Ión, Cap. 8imeon Ianoş, Sava Gheorghe, 
Sold. Lesuo Aleea, Precop Costache, Cap. 8oar1at, 
Petre, Prihiol Qheorghe, Barbu Costache, Apostol 
Vasile, Sorg. Savescu Qheorghe, Cap. Vâlcea Va* 
Zsile, Sold. Creţii Mandache, Cap. PAr&ü Gheorgh, 
Bold. A. Ileni Vasile, Eoache Vaaile, Ianog Te* 
mar, Cioban Petre. Nestor Tóder, Mitici Vasile, 
Margaţ Vasile, Stoica Gheorghe, Morar Ió d , PA« 
limaría Gheorghe I, Manóle Tóder, Munteanu A* 
lecsandrn, Rascan Ión, Mändrila Ión.

Regimentul 8 de lime.
Sold. Niookte-Ión. Stancu Petr«, R&midan Ión, 

Spalber Damitriu, Busdagan Constandin, Cap. lo- 
nescu Marin I, Sold* Dimitriu Costache, Rusa 
Táñase, Cap. Ştefan Becfafeèmi,£o1d. Vizitiu An

drei, Sp&eeni Gheorghe, Vătaf Ión, Cap. Ştefan 
Ión, Sold. Malache Gheorghe, Cap. Dumitriu Cirbu 
8old. Ferenf Mihal, Cap. Ciobotarn Vasile, Me
llan Ión, Dumbrava Aleea, Toma Andrei, Dami
triu  Dumitriu, Neicu Mihal, Sold. Matei Ión, 
Ioniţft Rada, Coeiorbft Gheorghe, Aga| Dini of te, 
Efrim Pftrâfi, Serg. Caroiovesca Luca, 8old. Ión 
Barbu, Margool Constandin, Popa Ión, Nestor 
Vasile, B&şica Ión, Vasile Negor(a, Dinu Nico- 
lae, Graur Theodor, Sold. D i|a  Ión, Is tra te  Du
mitriu, Burlac Niţă, Şerban Badea, Gheorghe 
Dumitriu, Turturica Gheorghe, Zamfir lón, Pavel 
Mihal, Serg. Matel Nicolae, Sold. Toma Enache, 
Mo i.so Petrache, Cap. Ioneseu Marin II.

Reg. 10 de dorobnnţl.
Sold. Munteanu Isteoder, Burghila Ión, Coroin 

Grigoraç, Bôu Şerban, Comanache Ştefan, Dumi* 
tria  Marin, G&inaţ& Qrigorie, Iordsohe Tudora- 
ehe, Vlad Constandin, Tabaear Gheorghe, B&r& 
Sava Constandin, Matel, Cap. Beldesou Tóder,

Serg. Dancaliel Ión, 8old. Zaza Ión, Leica Con- 
Manteanu Nicolae, Tal maci u Tóder, CoreosNile 
colae Şchiopa Sandu, Ignat Petre, Desagă Tóder, 
Munteanu Gheorghe, Mironioă Ión, Vlaica Ni
colae, Florea Damitrio, Ivan Iremia, P&ntuf 
Mihal, Cap. Chivu Nicolae, Mocan Constandin, 
Niţ& Stan, Porambol Ene, Oprea Altese.

Regimentul 6 de dorobanţi.
Soldat. Baragan loan,

Regimentul 7 de dorob.
Sold Ioniţ& Gheorghe I, Breseann loan, loan 

Dumitriu, Cap. Ionan Tudor, Florea loan, Sold. 
Oepol loan.

Regimentul 8 de dorob.
Sold Tutanar Alees.

Regimentul 10 de dorob.
Cap. Constandinescu Vasile.________________ !

Regimentul 13 de dorobanţi 
Capi Colotin Gheorghe, Sold. Urfog loan, Curea 

Gheorghe, Cantea Stoica, Cap. Guzga Dumitriu, 
Sold. Turbat Toader, 6oId. Balaur Damitriu, Bota 
Ştefan, Chelar Gheorghe, Agache loan.

Regimentul 14 de dorobanţi
leba Ilie, Sold. Avramache Iancu, Melescan Gheor
ghe, Ambaraba Mihalache, D&nilă Vasile, Lupasca 
Nicolae.

gold Morar Ferenz, Cojocar Anton, Cap. 8tro-

Regimennal 15 de dorobanţi 
Bold. Andreiaş Gheorghe I .

Regimentul 16 de dorobanţi 
Sold. Supu Toader, Coroeir G heorghe, Nicolae 

Costache, Boar Vasile, Ştreang Dumitriu, Man
ca] loan, Dudujol loan, Rotar Vasile II, Necse- 
anu Gheorghe, Şelar Vasile, Gr&dinar Gheorghe,

8pr&ncenat Dumitri ii, Bondoc Costaehe, Tarea 
Gheorghe, Paliciuc Toader, Iacov Ioan,

Regimentul 3 de artilerie 
Cap. Teodor Costache, Sold. Urau Toador.

Regimentul 4 de artilerie 
Sold. Popa Grigorie.

Regimentul 6 de călăraşi 
8old. Radu Gheorghe III, Nica Dumitri a, Cap. 

Oruoeanu Nicolae.

Regimentul 9 de derob.
Bold. Doniţa Dorobanţ, G hiţi Ion Conitandin, 1 

Ioan Qheorghe.

Regimentul 1 *  mierie 
Sold. Şarpe Manolache, Militar Bteian, Caporal

i Dina Nae, Sold. TricS Dumitru, Stan Iordache.

A efit de sub presă ţi se afiă de v6n 
<Jare la librSriile Socec & Comp. şi Fraţi! 
loaniţin:

in v e ţ I t o r a  e l e m e n t a r ă

despre
Dogmele bisericel ortodoxe de râsărit

de D. ST. CĂLINESCU 
arangiată conform programei in vigóre 
pentrn clasa III din licee, gymnasie, scóle 
centrale de fote, scóle normale fi pentru 
clasa II din seminaria.

P re til 85 bani.

TELEGRAPHE

GAZ şi APĂ
se inttaliflă tn condiţiunile cele mal avantagióse.

A. J. ENGELS & TEIRICH
Strada Stirbey-Vodä No. 33. (Entreul Şlatter).

(627—2)

Făcândami-se onorea d’a fi chemat de 
Societatea Crucea Roţiă la Spitalul tem
porar de răniţi de la Turna-Măgurele, sub
semnatul incnnosciinţez pe stimabilii mei 
clienţi că cu începere de la 1 Septembrie 
viitor voifl absenta din Capitali.

Tot de o dată 1 rog ca la cas de tre
buinţă să se adreseze la stimabilulB meii 
amic Dr. Stoicescu, domiciliat Strada Co
vaci No. 1, Casa Arvenescu, care a bine 
vait a m§ inlocni pe timpnl absenţei mele 

Dr. Petrini (Paul).

n o u l .

1 FOTOGRAFIE şi PICTURĂ i
A T E L I E R

DE

Z_ F .  3S/E A.TST3DI efe C omP-
^  21, Calea Hogoşidel 21; vis-A-vIs de cofetăria Capşa.
4  Se efectuează ori-ce fol de fotografie fi pictură, de ori-oe fel de mărime, 
J  in modul cel mai nod şi elegant aprobat în cel mai înalt grad prin care se
1 oferă un lucru solid frumos cu fidelitatea a natnrei.
« W W W W W W W W W W W W W W W W W V W W W W W W W W W W I

De închiriat
diferite

APARTAMENTE
A ae adresa la D-ira 

Ş T E F A N  P R E T O R I  AN 
Strada Sfinţilor, No. 54.

(623 -  9)

A eşit de sub presă:

n i  a  r w  w j  a . l
pentru deprinderi t* cugetare şi compotifiune

de Dr. Caiann
Direotornl gimnasinlni din Focşani. Carte 
autorisată de onor. minster al instrneţiunei 
pentru clasele giminasiale.

Deposit în BucnrescI la librăria Socec 
et Comp., in Iaşi la librăria Petrini.

TTfl T t r A f f t B r t P  Oermania de 
U U  p i U l t J S U I  Nord, care a absol-
vat academia se oferă a preda

L E C T X U ^ I
în nrmăt6rele sciinţe:

Desemn şi pictnrS, geometria, matema
tica gi îngenere tote sciinţele necesare pen
tru pregătirea de a putea intra în şcolele 
snperiore. Afară de aceste va pntea da lec- 
ţinni de piano, de limba francesă şi englesă. 
A se adresa Strada Virgilin No. 6 bis, ŝ Q 
la Tipografia Thiel & Weiss.

I C E  S E  P O A T E  C A P A T A
P f i M T R U  «  F B A M C I

LA DESFACEREA SPECIAL1TATIL0R IN FANZARIA
LINGERIA DIN YIENA

Calea Mogogóiel Palals „Dacia“
Pentru 50 bani; I oot Pichet de vară.
Pentru 5 franci: 0 cămaşă de Oxford engles.

4 franci 50 bhni: I păreche pantatoane pentru oâlăre|l.
5 franci: 6 perechi mánchete ori ce fason.
5 franol: 2 garnitura colorate de dame.

11 galere engl., In orl-oare fason şi m&rime.
6 p&reohl ciorapi patentate.
6 galere moderne pentra dame, dap& alegere.

12 batiste  albe de p&ns& adev8rat&.
11 batiste bine oolorate tiv ite  şi sp&late.
6 prosópe de p&niă curată.
6 şervete da masă de p&nx& adevărată.

Pentra 5 franol: ÎS şervete albe de oeaid.
Pentra 5 fran o l: 1 cămaşă modernă, simplă séfl brodată.
Pentra 6 franol: 2 batiste  on monograme fin brodate.
Pentra 5 franol: 1 ba tis tă  francepă fin brodată oa dantele.
Pentra 3—8 franci: 1 corset de damă 
Pentra S1/» franol: 0 cămaşă de n&pte.
Pentra 6 franol: 8 pcpturl fin brodate pentru eămăşl de bărbaţi.

2 gam itare fine şi moderne pentra dame (gulerul şi manşete).
1 camisón modern brodat.
1 fa ţă  de masă colorată ca ciocuri, pentru café.
1 cămaşă sé9 o pereche de ismene de damă, bogat brodate.
1 ora ra tă  de damă, adevărată CrSme-Denteile.
1 fastă costam plissd.
1 bucată Talpan.

Pentru 25 franci: 42 de coti — I bucată Chlfon fren(uze»c.
Pentru 10 transí: I bucată Robe d’enfaatş de toile.
Pentru 18—24 frano l: I bucată Tartan engles de 5 soţi.
Pentru 20 franol: 24 coţi Pichet.
Pentru 20 Iranol: I bucată Manta de bale.
Pentra 18— 25 fran o l: 1 bucată pănză de Kambnrg, de 86—46 ooţl.
Pentru 55— 68 fran c i: 1 bucată pănză de Belgia de 60 ooţl.
Pentra 75—108 fran c i: 1 bucată pănză Corona de 58 ooţl.
Pentra 115—210 fran c i: 1 buoată Toile Batiste francés.
Pentru 12—22 franci. Plapămft de linS forte fine.

Afară de artioollle menţionate te  găseşte,tot-d'amna trusouri complecte.
Calea Mogoş6iei Palatul „Dacia“ .___________

Comăn^iledin districte Insolite ou pre|ul respectiv te  vor tlootua foarte jrabnio consoiinoios

Pentru 
Pentru 
Pentru 
Pentra 5 franol : 
Pentra 5 franol : 
Pentru 5 franol: 
Pehtrtt 5 franol : 
Pentru 6 franci: 
Pentru 5 franol: 
Pentru 5 franol:

Pentru 5 franol: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franol: 
Pentra 5 franol: 
Pentru 5 franol: 
Pentru 5 fran c i: 
Pentra 5 franol;

rzxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxa
OFRAUZ GTJlsTTHBR
Q  i  la VILLE DE BRUXELES
V  Podnl Mogoşoiei No. 16 vis - à - vis de Consalatnl Russesc

X
X
X
X

Recomandă magazinul seu asortai In tot-d 'a-una fârtft bine on ruf&riă, de bărbaţi^gi de

şi #C_   ̂ ■  . , . X
de-o-dată atenţiunea onor. Clientele oă din oausa cri sol am redas fdrte m ult preţurile.

Qx x x x x x x x k x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ^

AVIS P B E A L A B L E

S A L L E  B O S 8 E L  

T H É Â T R E  D E  O P E R E T T E
et

V A U D E V I L L E  F R A N Ç A I S

Direction P . ~ M T T .- R  K E L L E R

Saison ThéAtrale (1877—78). Commencement le 
1er Octobre 1877

REPERTOIRE DE LA SAISON
OPERA BOUFFE ET OPERETTE 

M U S I Q U E  D E  CH.  L B C O C Q :
La Marjolaine, 8 actes ; La Petite M anie, 8 actes ; 
Qirofli, Qirofla, 3 actes ; L e. Cent Viirget 8 actes ; 

L u  (Hochet de ComomUe, 8 actes.

Musique d’Offenbach :
La Boulangère a det eau, 4 actes ; La joli» Par- 
feumeute, 8 actes ; La P endule  (nouvelle), 8 actes ; 
Mme L'Arehidua, 8 actes ; La Vie Parisienne, 6 
actes ; La Belle B ilb ie  (nouvelle), 8 actes ; Orphie 
aux Enfers, 8 actes ; La Boite au L a it, 8 actes i 
La Créole, 8 actes ; Lee Brigand», 8 actes ; Barbe 

Bleu, 4 actes.
Musique de Laoome : Jeanne, Jeannette e t J iam etto», 

4 actes.

Musique de Litolff : Heloite et Abailart, 8 actes.
Masique de Hervi : La Belle Poule, 8 actes. 

Musiqae de Grisart: L u  Trot» Margot, 8 actes.

O O m e d i b :
t  Dominos rotes, Le tevelllon, Le prooès Vaura* 

Ledieu, Tricoohe et Caoolet, La petite marquise. 
Un vaudeville toutes lu  nomautie» de Vannée.

Le tableaa du personnel de la  troupe sera publié 
d’ici h quelques jours avec le programmme général.

A eşit de rob tipar:

Manual de Comptabilitate
tn

PARTIDĂ DUBLI Ş t SIMPLA 

pentra osul scâlelor de ambele sexe, de 
D Z M I T K I f i  I A B O U  

Deposit la librSria Fraţii loaniţin, Lipscani. 
Preţnl 80 Bani.

S’a pus sub tipar şi Economia domes
ticii on Comptabiiitatea domestică.

L’administration a  l’honneur de prévenir M. M. 
les abonnés et habitués, que l’abonnement pour 
la  80U8dite saison est ouvert au bureau du Thé&tre 
Bosse], tons les joars de 12 à 8 heures de l ’après 
mid’\  — L ’abonnement sera de 60 réprésentations 
obligatoires e t divisé en deux sériés de 80 répré
sentation*. — L’abonnemedt devra être payé en 
dènx fois : le moitié en souscrivant e t la  seoonde 
moitié le 1er Novembre.

Prix ds l’abonnement ptur 60 rApréseatatU««
Loges................. ......................................... 1800 Fr.
Fauteuils . . ......................... ...  . . . 800 >
S t a l .......................................................... 150 9

Prix 4m  Places à  la toiréa
Loges ' ................. • • • • • • • • • • 8 5  Fr.
Fauteuils . .................................................  6 »
Stal I I ......................... .... 3 >
Galerie .............................................. .... . 1 »

La Dlreotrioe, EMILIE KELLER.

T 'Ia  moçia cXlugă-
W  d j I Ü L lU t t t ,  RENT Distriotnia 
Vlaşca, Câlniştea. Doriţorii se vor adresa 
la d-nu Wartbiadi Strada Moşilor No, 96.

626—11.

LECŢIUNI PARTIC0LARE
da

M A T E M A T I C I  
C. Brailoiu, fiul

47 Starda Scaunele 47.

ANUNC1D IMPORTANT

Dorind a veni in ajhtornl răniţilor soU ■ 
daţi prin ediţinnile mele litografice cn jn- 
mState din bani ce mi ss plăteşte de cStre 
d-nii amatori pentru cumpărătârea lor, am 
scos in publicitate tabloul exact, repreaen- 
t&nd asaltul redatei din jnrnl Plevnel, 
(Griviţa) unde aii cSjut bravul Căpitan 
Valter MSrăcinenn împuşcat cu şase glânţe 
tn momentul înarborăreî drapelului Român 
fn vârful acelei redute. Pe tabloii e’aQ deeinat 
şi adevăratul seii portret dupe fotografia sa.

Preţul unui tabloii este numai de un 
lefi noii. D-nil doritori il pot cere de la 
mine, Calea VXoIreftl No. l& l. Se află 
depus la Magazinele de librărie Ioanidi 
Strada Lipscani, la Şktinberg Strada Oarol. 
D-nildin districte trimeţând banii in mărci 
poştale, le vor primi fără plată de trans
port.

Editor: Loct.-Colonel D. Pappazoglu.

De vôntjare,
dresa la Magasinnl muzical vis-à-vis de 
Consulatul Rusesc. (¿24—2)

D. Yioreanu
ciţiul profesiune! de advocat. Strada Po
lon» No. 24.

1 student le fpltâ
ticat mai mnlţl ani studieie programului 
liceal, dorespe a preda legiuni particularei.

Â să adresa la admenistraţinnea acestui 
4i&r, Palatul »Dacia«,

€ Z  O i R  V  1  I V
Profesor de danţ on răpede metodă după 

care ori fi cine fără de osebire etăţel, p6te 
învăţa un Valţ, trei Polci, fi Cadril fra n c i 
cel mult in 8 <Jile; am deschis un Salon 
in Strada Schitnl Măgnrenu No. 20', in 
dosul Cismigiulul; nne se va da lecţie peste 
vară cu preţul mal eftin.

F A B R I C A
de

CHARTIE MEOHANICA
de la

zArnesci, lângă braşov
produce ohârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari usitate 
pentru 4iar® A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice in Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

G E L  M A I  TVT A T ?.-E i I ^ L A O -A -S I I S T
DE

HAINE CONFECŢIONATE şi de ARTICOLE DE MODA
„A. L A  B E L L E  J A R D r N T È R E “

« l O f S E F  e R i m B a u H
20, Colţul Bnlevardalnl ®i Stradel Mogoş6iel, Casele Qrecéna, 20

1WT ESPOSITIUNEA DE HAINE
invit pe Onor. Public s& bine-voiesc& a visita magasinnl mefi, unde va g&si o E s p o s i ţ l u n e  da h a i n e  o o n f e o ţ l o n a l e  cam n’a fost inisâ In BucnrescI, şi anume

C O S T U M E  C O M P L E C T E
BEDINGOTS şi JAQUETE CU GILETOELE LOB || P A R D E S I U B l  IN D IV ER S E FASOANE
din stofele cele mal moderne ale aesonulul de faţâ, şi croite dupé jurnalele cele mal noue. Preturile sunt espuse tn  Galantarele Magasiel pe Strada MogoştSiel şi Bulevardului

şi se p6te convinge orl-cine am remaa fidel devisiel acestui magasin:
C X D N B U M  3SÆ-A.HB S I  P B E T I U B I  F O A R T E  M O D B B A T R

j o s g p  c R C r r v B Â . u i i
>A LA BELLE JABDINEÈRE«, 20 Colţul Bulevardului fi Stradel l^gp^ id , Casele Qrecénn 20.

Tipografia Thiel à Wieas, Palatul .Dacia*.


