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A . B O N A M B N T B L B  
IN TOATA ROMANI A :

u  ......................................................L. n. 48
6 luni ..................................................... ....................  > * 24
3 lun i................................. . . . »  » 1 *

IN STRAINATATi:
U .........................  . . i » * ' 1

INSXKTTUN1 SI RECLAME:

U de 80 litere petit, P»P“  rJ .  bani. 
pagina IU, 80 bani, pe padina U» S lei noi.

Beolame >.lel noi linia.

Un numdr in Capitală 10 bani.

ESE IN TOATE ZILELE DE LÜCKÜ.

B i u r o u l  R e d a c ţ i e i  şi A d m i n i s t r a ţ i e i :  P a l a t u l  „ D a o ia “

A.3STXJl>TOIXJPÎ.I
8« priimeac In itrlin&tate: La D-nîl gnaww- 
»im* £  Voglar In Vienna, Wal&achgaMe 10 
i t  OpptUk In Vienna, Btubenbaatoi 2 ; Budo- 
UotK la Vienna, BeilentAtte 2 j Fauau 
Brdieka In Vienna, TeinfaUatraue 17| Philipp 
IM  In Vienna, Etchonbachg.ino 11} L. ¡jm g 
<* Comp, In Pe|ta fi Hatat ljtfpu-BuUier <f 
Comp. tn Parii.

Soriaorl nefrancatfl an ie primees. 

Articolele nepnblioate ie vor arde.

Un nurnör In Distriota 15 bani.

■ m l de BucurescI, 21 Septembre.
ig. Rurale..............  82V> —

Uo meni ale . . .  14 73 Vi
dit funciar rural . . 72lfe 72
! > urban . 6 4  —
pt, municipal al Oapit. 72 —
[îg. P ensii...............  200 —
jig. D a c ia ...............  200 —
, Romania . . . .  40 —
nr. municipal eu premii — —
itn RomAnA . . . . .  255 ■ % —
ii S lu n i ...............  9975 9971
idra » . . . .  2515 2515
na X ...............  — —
lin > ............1221/*

Cano] de Viona, 1 Octoinbre.
Metalice................................ 64 H
Naţionale............................  66 70
Renta In aur................ .. 74 60
.............................................HI 26
Acţiunile b in c e l..................  844 —
Creditori ..........................216 60
London..............................116 85
Obligajiunl turale ungare . . 77 —

> temeşvar . . . .  76 50
,  transilvane . . .  75 46

Argint In m &rfurl............104 —
Ducatul......................  5 591/0
N apoleonul....................................  9 391/j
Maro 100 ............................. 57 65

Canal de Berlin, 29 Septembre. 
Acţiun. Căilor ferate romAne 14 25 
Obligaţiunile române 8%  . 
Priorităţile C. fer. rom. 8°/o 
împrumutul Oppenheim . •
Napoleonul..........................
Viona, termen lung . . . .
Parii » scurt . . .

58 -  
48 25 
72 76 
16 24

61 16
Calendar al filei 

Juol 22 Septembre (4 Oc tomb re). 
Patronul jilel: Martirul Foca. 
Râs&ritul sórelul : 6 ore 0 min. 
Apusul sórelul : 5 ore 58 min. 
Fosele lunel : Ultim Quart.

Bncareiel— Saeén 
BacureicI . . . .  8.15 n 10.—
P lo e io l .  .  .  , 
Br&ila . .  . , 
Toouoin , .  ,  , 
R om an .  .  .  , 
Sncdra, sosire ,

9.50 n 12.06 
1.58 n 5.45 
4.86 n 
9.06 d 

12.08 d

P L E C A R E A  T R E N U R I L O R
B u cn ro scI— « la r g i  n

BuourescT .   .......................0.16 d
Giurgiu, w xire .................. 11.85 j

ö ln r g ln  — Iln cn rcsc l
2.46 j  Giurgifi...............................................   T.261

4.80 d BueareicI, sosire . . . .  9.48

Bacureac I — V ere le re ra  

BucurescI . . . . . . . .  8.— <
P iteşti..........................11.21
Slatina...............   2.—
Craiova. . . . . . . .  4.17
Vôrciorova, m ire . . , 9.01 n

8ae4va —Bncnrescl
Suelva ............... 5.114 8.46
Roman............... 8.45 n 12.10

7.15 d Teeuoifl............... l lJ O i 5.10
11.40 d Brlila . . • . . 8.08 n 8.10
4.54 4 Ploeeel . . . . . 7.12 d
9.(5 n BucurescI, «oiire 8.30 i

Terci« re va—Baeareeol
6.05 n

10.15 n Craiova . . . . . . .  11.44 ;
. . .  M l <

Piteşti ............... . . . 4.42 <
Bucureiol, loaire . . .  7.40 j

7.15 < 
11.20 <

6.05 n 
8.27 n

4.66 j  
7.17 n

Galaţi—Barbo;!
G alaţi..............1.20 n 8.25 ţ
Bărboşi, sosire . , 1.55 n 9.— 1

Barbeţi—Galaţi
Barboil............. 2.55 n 6.25 n
Galaţi, i oii re . . .  3.80 n 7.— n

7.80 4 
8.05 n

7.25 n 
8 . - 4

S C U tl TELEGRAFICE

din
P O l L i E  S T B A I N R

Pesta, 29 Septemvrie. 

Asupra confiacîirii armelor nin Trnnsil- 
¡nin, (jiarul >LIoyd* primesce comunica- 
a nrmütóre : >Se ngitil de o grnmădire 
Menţionată a unei cete înarmate la nn 
tact de hotarnl transilvan, de nnde sS 
¡întreprindă o năvălire în România. 
»Lloyd* constată că acesta iutreprin- 
re a fost împedicată prin mesnrelo de 
Lte către guvern.

SIştoT, 27 Septemvrie. 
Corniţele Camarooachiî de la ambasada 
s i din Roma, ’î-a adns Ţarului din par- 
i' regelui italian o scrisóre, in care regele 
esprimă simpatiele pentrn Roşia, ţi sim- 

nintelo amicale pentrn împăratul Ale 
mdru ÎL

Belgrad, 26 Septemvrie. 
Acţia Serbiei n’a fost tntfinjintă din 
osa înfrângere) ruse de lângă Pierna, 

cercurile oficióse se ţine încă la acţiu, 
care se ocnpa eri consiliul de mi- 

itri. Acţia va începe in $ioa când 
isia va fi plătit complect subsidióle de

SCIRI TELEGRAFICE
A L B  « T I M P U L U I »

(Ageaţla Hnvas),

— Serviciul de la 2 Octomvrie, 9 ore séra. — 

Sumía, 1 Octomvrie.

Guvernământul vilaetnlnî s'a aşetjat aci. 
Este probabil că ţi consulii din Varna vor 
veni să se instaleze de asemenea la Şamla.

Vleaa, 1 Octomvrie.
Trapele rnsescî de la fruntaria Polo

niei aQ primit ordin de a se dace la 
Varţovia.

O dep( şă a comitetului slav adresată lui 
Jonin angajază pe insurgenţii din Bosnia 
a urma înainte cu rascóla. Jonin a îm
părţit insurgenţilor bani ţi arme.

tra trecăt6ril Caravanseral ocupată 
de 5 co mpanil din regimente dife
rite a divisief 39, sub comanda lo
cotenentului general I. DeweJ.

Canonada dură, până s6ra târiJiO. 
După, sosirea unei Întăriri de 2 bata- 
li6ne, turcii ati Început s& se re
tragă. Trupele mSstre s’aft luptat vi
tejeşte. Perderile nu sunt Încă cu
noscute. Intre răniţi se află şi co
mandantul regimentului Cuban, Ca- 
benin şi locotenentul-colonel Midiran. 
Noi ocuparăm 10 posiţil întărite de 
natură, pe care trapele nâstre ati 
petrecut ndptea.

B U C U R E S C I Septemvrie. 
Octomvrie.

Poliţia din Transilvania a dat pe
ste urma unei agitaţie ciudate. S’ati 
găsit câte-va căpete ferbinţl cari

151» ▼ »  U UIAkUL CUUlUlCCb SUI/HUICIO UO I __• - - a . . ,
t  mili6ne ruble ţi pregătirile de resbel I Vr0iaft 3â form eze 0 ,e 8 m ae de V0‘  
r fi cn totul sfîrţite. Aceste pregătiri I Montări pentru a ataca pe Ruşi şi Ro
ta nn au încetat serios nici un moment. | mâni pe dindos, ajutând ast-fel tur-

|-oilor. Organisarea fu condasâ In se- 
I cret şi era deja destul avansată. A- 
| ranjatoril acestei întreprinderi afl 
primit o mulţime de arme şi de mu- 
niţiunl. Poliţia a confiscat In gara 

| din Sibift 3000 de pusei adresate la 
locotenentul de honvezi, Horvath In

SIstoT, 28 Septemvrie. 
ITn asalt la Plevna nn se va mal face. 
tgarnl Ini Osman-paşn va fi asediat re- 
llat. La reduta Griviţa au fost deja trans- 
Irtate tnnurî de asediS ţi doe tnnnri gi- 
intice.
„Lucrările sapierilorromâni progresată.

Afiâm că In urma luptelor de la 
Plevna, Măria Sa a bine-voit a a- 
corda mal multe medalii şi decora- 

I la ofiţerii care s'aA distins şi In
tre care se află : Colonelil Anghelescu 
Alexandru, Anghelescu Qeorge, carii 
comandă diviziile a III şi a IV, Co
loneii! Dabija, Herte, L. Colonel V<A• 
nescu, major Iacob Lahovari din sta
tal major genera), mojoril Iarca Leo- 
aida, Maca şi alţii, precum şi la mal 
multe grade inferiâre.

Vom publica lista complectă când 
va apărea In „Monitor.*

rincipele N ärrin  a fundat ,  asile .de> să- Chegdiva2arhel şi la Herrmann Sch- 
ci> m Biela, Ternova, Gabrova ţi D re-1
)vo. In fiă caro iji se procură cele nece- 
ire apidpe unei mii de fngiţl.

Petreabarg 29 Septemvrie.
In urma ordinului Marelui Duce Nico- 

corepondentul ,  Standardului* a fost 
Inngat din armată ţi din România, de la

warr !n Covaszna. La gara din Ho- 
morod a conficattot asemenea mu- 
niţiunl şi o cantitate de fesuri. Fe
surile, nefiind contrabandă, s’ati pre
dat adresaţilor, muniţiile s'ati luat, 
Instrucţia deja a Început. Este Insă

i  August, în care călcănduţi parola de curios de unde ati luat banii pen 
bóre, comunica ştiri ainpra dislocării trn- I tru arme
»lor rnee ca ţi a asnpra Întăririlor şi 
«spreţuind ospita'.itatat primită, tra teză 
-mata rasă en o nră reutiHósX.

Pesta, 29 Septemvrie.

» Jurnalul des Débats* scie să pre 
vestéscâ că In Petersburg circulézà 
o adresă către Ţar pentru a’l decide 
să se lntôrcâ. Iubirea nesilită a po 

In cap ni înterj-rinderil dejucate iu con -1 porului e raracterisată prin circum 
a României a stat, după cum se <}ice, stan*a cft generalul Trepoff, şeful
rc-neraln Clapca». Bspediţiâ, care a stat I , . . . .  .  . . . .  ,5 v . . - ,  I sunrem al poliţiei, este primul semstrînsă legătură cn trecerea baçi-bnzu-,I * “  “ *
lor pela Silistra,avea de scop tăiarea trans- * hătoţ al acestei adrese.

Asupra situaţiei Greciei, coreşpon 
dentul ^iarulul „Daily Neus" tele 
grafiază In 26 a. c.: .Starea lucrh 
rilor In Tesalia este lngrozitire. Ne 
norocita provincie este inundată de 

|,Oficiul Renter« annnţă din Constanti- j bandele trupelor turcescl neregulate 
io pole, 20 a. c.: După ştirile din trecă-1 cari fură, jefueso şi deson6s&. Tur 
6rea de la Şipca , străin zăpezii la picii-1 cia pare a fi luat dccisia să Im 
«le Balcanulni este înălt de êce cenţi-1 pingă, ra8a la desperare pre

Pe temeiul convenţiei din Geneva, nnil|CUm * P®. “ a fllava*
mbasadorl, între cure ţi corniţele Zicby I ® telegramă a ^¡arului „Golos* din 
Q solicitat permisia de a transporta pe I Igdir 28 a. c. anunţă: T<5tă ndptea de la 
>nnăre lemne la construirea baracelor pen- I 27 Septem vrie timpul era fdrte furtu
rn răniţi, - - ------- --  1 n09, diminiţa vljâia un uragan ade

Cu t6te acestea, turcii ati de

ortulnl pentru armata rasă ţi români ţi 
r fi trebuit să se esecută in 23 Septem 
|rie. Preparaţiile se trag âncă de la afla 
jea lui Midbat-paţa la Viena.

Londra, 29 Septemvrie.

Londra, 29 Septemvrie,

Reirina a semnat la »Crucea Rofie« pentru |Ve *- - 'a ch is  un a ta c  asu pra  aripei nóstre

DIN AFARA.

ngrijirea răniţilor ambelor armate din
V-ent, o sumă de 250 funiJI sterling. | drepte, pe la 8 césurl de dimin^ţft.

Atacul fa ântftiti Îndreptat In con

, Corespondenţei Politice* i se scrie 
dela Filipopol. la 8 Septemvrie, ur- 
mătdrele : Am plecat la Filipopol, 
ca să scap de multele execuţii ori
bile, ce se fac la Adrianopol. M'am 
Înşelat, şi In minutul acesta 'ml pa
re r&ti de er6rea comisă. Prin tot 
locul, In timpul acestei scurte călă
torii, am fost faţă la acelaşi specta
col lugubru. O parte din nefericiţii 
pe cari consiliul de râsbol i condam
nă. sunt trimişi prin satele înveci
nate, unde se spânzură; ori In ce 
parte ţi arunci ochii, nu vezi decât 
Bulgari spânzuraţi, Transportul ace 
stor nenorociţi lnf&ţiş^ă un specta
col Înfiorător. Fie-care condamnat 
are un inel de fier In jurul gâtu 
lui, şi de acest inel e acâţat un 
lanţ, care este strftns In jurul cor
pului, pe când mânile i sunt legate 
la spate cu o funie tare. Câte patru 
sati cinci Bulgari sunt legaţi unul 
de altul, astfel că merg In o linie. 
Când merg să esecute pe cine-ra, 
’1 pot esecuta In cea mal frecuen- 
tatâ stradă.

Cel mal mulţi condamnaţi sunt 
ţ&ranl, Insă se află Intre el şi din 
alte clase. Alaltă eri s'a esecutat la 
Adrianopol, un doctor In medicină 
dela Eni-Saghra, care studiase la 

I facultatea din Praga.
I Aci, la Filipopol, e o procedură mal

liberă. Pot spânzura de casa cea 
mal apropiată. Neguţătorii aşezaţi 
pe dreapta şi stânga stradel sunt 
deja dedaţi cu aceste spectacole.

Treci pe strade fără să ţi trăcă 
ceva prin minte şi adesea te afli 
faţă cu vre-un spânzurat. Aceasta 
produce o sensaţie nespusă. Intre 
cel 19 condamnaţi de e r i , se află 
şi 2 preoţi şi un istrnetor, care a- 
vea un aer destul de inteligent.

A^l Intre cel 8 supliciaţl, erati a- 
semenea 2 preoţi, cari fură spân
zuraţi faţă In faţă.

Cetim In o corespondinţâ adresată 
dela Gorni-studen 29 August, (10 
Septemvrie) câtră „Novoje Vremia* 
următ6rele.„Dela Începutul resboiulul 
actual, până In momentul când scriti, 
Rusia nu cun6sce despre petrecerea 
tmpSrutulf, decât câte-va mici de- 
taile de prin presa străină. Şi to
tuşi , lmperatul e centrul şi inima 
marel opere pentru care ne luptăm. 
Fie-care minut din viaţa sa, trebue 
deci să inspire un interes general.

La armată , ca şi de alta dată, 
M. S. rgmâne credincios datinelor 
sale. El se sc61â Înainte de opt 6re, 
ori care ar fi fost osteneala veghie- 
rel; Impâratul a respuns medicului, 
care i-a observat, că se odihnesce 
prea puţin:— „Am mal mult de lu
cra ca Bă mal dorm*

După cafea face o mică preum
blare, şi citesce Însuşi depeşl şi jar- 
nale.

Locuinţa sa se compune din doă 
camere, odae de dormit şi odae de 
lacra— aci primesce pe miniştrii sel.

Un mare cort de alături servesce 
pentrn odae de mâncare ; aci se re
unesc« t6tă suita imperială, şi in 
timpul mesei, M. S. e veselă şi 
şi vorbitire , afară de zilele de o 
preocupaţiune extremă. Telegramele 
venite la timpul mesei, suat cetite 
de 1o8uşI M. S. cu voce tare ; ade
sea se desc^pţă pentru telegramele 
sosite la timpul nopţel. Pecând du
ra afacerea dela Şipca, au dormi 
mal deloc tâtă n6ptea.

După ocupaţia cn miniştrii, Impe- 
râtul lucrâzâ singur dela o 6rA până 
la patru; nimic nu '1 p6te Îndu
pleca să schimb? ordinea stabilită, 
chiar când erati 32 grade In um
bră. Pe acostă căldură arzetâre, el 
lucra fără Încetare.

Intre 4 şi 5 ore (prânzesce la 7 
ore), imp&ratul după ce s’a odihnit 
puţin, ese In trăsura deschisă şi se 
duce la cortul răniţilor. L’am vă̂ ufc 
pe lângă aceşti bravi, bun, atent şi 
blând. Aci nu mal e domnul a mi- 
Ii6ne de dmeal, ci omal generos 
care caută In inima sa tot felul de 
mijl6ce spre a-I uşura şi mângâia, 
întrebă şi Incuragiazâ cu lacrâmile

In ochi. Aceste legături Intre su
veran şi popor vor râmânea In for
mă de legendă, şi vor face să bată 
inimile generaţiei venit6re.

Eri, Impgratul a visitat spitalul, 
urmat de o mulţime de obiecte : 
cămăşi, saci cu tutun, cuţite, pungi, 
cărţi, harmonice. Cunoscând gustu
rile, Împărţea la fie-care ce'l plăcea. 
.Impârâtâsa vft trimite t6te aceste 
lucruri* , spunea fie-căruia dintre 
aceia pe cari ’I fericea.

— »Unde e acela care scie cânta 
cu harmonica ? Întrebă el intrând In 
ambulanţă.

I se arată un copilandru.
„Ţine, e pentru tine; eântă-mî 

ce^a*.
•Sire, nu pot mânui acest in

strument, e prea frumos*. —  „Cârcă 
numai; vezi că merge*.

Apoi Indreptândn-se către cortul 
oficerilor răniţi, Împărţi cu aceiaşi 
bunătate portretele sale şi câte-va 
cruci. Oficeril la eşire, ’1 urmară 
unii Îmbrăcaţi cu halatul, alţii abia 
lnbrâcaţl.

Era pe la 6. S6rele apunea ra
dios după munţi şi lumina acostă 
grupă.

Imp6ratul era Înconjurat de fidelii 
sfii soldaţi, şi câţt-va paşi mal departe, 
preotul care venea să le citâscâ Pre
cari rugăciuni, medicii, surorile de 
caritate, modele de devotament.

Petrecerea de peste £i a împăra
tului e fixată după ce se servesce 
ciaiul pe 9 şi jumâtate ore. Pe la 
11, ore M. S. se retrage in cabine* 
tul s&ti, nnde mal lucr^ză câte-ceva 
Înainte de a se culca.

R E S P U N S U L

PRIMULUI MINISTRU M YIENA
Principele Auersberg la interpelările 

atingătâre de cestia Orientului.

I<o& ţi respnnsul P rinei polul Auersberg la 
nterpelările ce s’ad ficat în Camera de jos 
a Reichsrathnlal din Viena.

, 0  politică scliimbătâre după împrejurări, 
nici n’a urmat, nici nu ţ'a propus guver
nul.

Politica guvernului Imperial a fost defi
nită tntr’nn mod limpede din capul localul, 
şi ast-fel s'a şi urmat.

, Numai stand s’ar putea vorbi d’o poli
tică de Împrejurări, când guvernul ar voi 
să’şl schimbe atitudinea dipă succesele schira- 
bătdre ale armelor.

„Guvernul ’şl-a însemnat posiţia Intr’on 
mod netndnioa De la tncepatu! resboiulul 
el ţl-a impus si măuţinâ neutralitatea fftră 
părtenire pentru vre unul din luptători, a 
apărat categoric şi fn orl-ce cas interesele 
Austro-Ungariel.

,ln aefotă posiţie se află guvernul şi a Î, 
ai el nu vede nimic în evenimentele armate 
d'atunol, cu i ar putea să'I modifice actati 
posiţie.

>Cu aceetă lămurire, guvernai crede că 
a respuns la întSiul punt al interpelărel.



T IM  P 0  L

Intru cât se atinge de pontul al doilea, 
guvernul se mărginesce la observaţia obiec- 
ţivil că, Intre proclamarea deplinei neutra
lităţi, — recomandat! în interpelare, şi între 
apăsarea monarhiei asupra Serbiei, pentru 
a împedeca participarea ei la rssboitk, — 
este o contrazicere, ca dacă guvernul ar sa
tisface p’amăndoă, s’ar pune în faţa unei 
probleme grefi de deslegat (mişcare).

In ceea ce se atinge de meritumul cestieli 
guvernului nul pare conform ou interesele 
monarhiei, d'a se prononţa înainte despre 
atitudinea sa în oaşul când Serbia ar intra 
în acţie, şi se simte silit a ruga pe înalta 
adunare ca, având în vedere respunderea lui, 
8& fie scutit d'a răspunde la acâstă întrebare. 
(mişcare vie). (Kisbotul).

Nota guvernului grecesc că
tre cel englez.

Ministerul afacerilor iDs&roinatulul de afaceri al 
JGrecie! la Londra.

Domnul mei,

* Am fost visitat astS-tJi de către însăr- 
cinatnl de afaceri al gnvernulnî britanic, 
care mi-a comunicat conţinutul unei te
legrame a lordului Derby, destinata a’m! 
fi oomnuicată. Prinoipalul secretar al M. 
S. Britanice, fScfind alnsinne în acesta te
legramă la îngrijirile ce atitudinea Greciei 
causlză Porţii, dnpă rapârtele d-lul La
va rd, întrebă dacă guvernul elenic auto- 
rieă p’al Mare! Britanii de a da Porţii 
asigurarea eă Grecia nn’I va face resbel 
şi oft nu se va faoe complice Ia nisoe acte 
cari aii de scop de-a provoca mişcări in
surecţionale în provinciele limitrofe. D. 
Wyndham e invitat prin aceaşi telegramă 
a’ml citi şi doS raporte ale d-lui Stuart 
către guvernnl s?S, in care ministrul M. 
S. Britanice dă sema despre conversaţiu- 
nile oe avusese cu mine in privinţa poli
ticei ce guvernul elenic avea să nrmeze 
in privinţa Turciei.

Luând cunoscinţă de aceste documente, 
m'am grăbit sft daQ dreptate esactităţil cu 
care d. Stuart raportase sensul cuvintelor 
mele. ţHsesem în adevăr d-lul Stuart, pre
cum spnnea în depeşea sa, că Grecia in 
momentul de faţă n’avea de gând să de
dare resbel Turciei şi am repetat d-ltn 
Windham că acesta e tot ce ne putea 
cere P6rta saS orî-care altul in numele 
•L Nici un stat independent nn era ţinut 
să angajeze viitorul, în privinţa facultăţii 
de a declara resbel. Declaraţiunea de res
bel era pentru statele suverane consecinţa 
6re-căror împrejurări şi guvernnl elenic, 
in orisa actuală, ar lipsi mai mult de cât 
ori-când către datoriele sale faţă cu inde
pendenţa ţăre! şi interesele elenismului, 
lipsindu-se db libertatea sa de acţiune in 
aclstă privinţă saS mărginind'o fie absolut 
fie relativ cu împrejurările eventuale. P6rta 
a crezut că p6te să rădice pretenţiunl de 
alstă natură, iu urma constituire! rega
tului elenic.

Precum s'a constatat intr’ on protocol, 
semnat la Constantinopole la 9 (21) Iuliii 
1832, ea cerea ca guvernul grec şi parti- 
culorii greci să nu aducă nici un fel de 
servicii! şi să nu dea nici un ajutor pu
terilor, guvernelor, popârelor şi naţiunilor 
ou cori I. P6rtă putea să fie in resbel, şi 
să observe cu atrioteţă principiul neutra
lităţii.

Acéstii pretenţinne fu sumar şi catego
ric respinsă de guvernul engles, oare Inora 
iu înţelegere cn guvernele Franciel şi Ru
siei, pentru motivul desvoltatîn proootolul 
conferinţei ţinută la ministeriul de es terne 
la 30 August 1832, că »dreptul de a lua 
parte în orl-oe resbel care isbucnesoe intre 
alte putërl, este unul din drepturile ine
rente independinţel unul stat, afară numai 
când acest stat s'ar fi deolarat şi consti
tuit perpetuii neutru.*

Negreşit, guvernul elenic nu se va re
trage astăzi din posiţiunca internaţională 
care a fost recunoscută Greciei acum 45 
de ani.

Prin urmare, chiar declarând însărcina
tul de afaceri britanic oă, in imprejură- 

1 rile actuale Grecia n’avea intenţia de a 
face resbel, observais d-lni Wyndham că 
acéstâ declaraţiune nu micşora intru ni
mic dreptul inerent independinţel unul 
stat suveran de a regula condnita Ba în 
viitor, dnpă împrejurările şi după datoriele 
ce aceste împrejurări i-ar putea impune 
pentru a salva demnitatea saS interesele 
sale legitime.

D. Stuart raporta asemenea în depeşa 
sa că’ i (Jisesem că guvernul elenic între
buinţa influenţa sa pentru a preveni pen
tru aonma, mişcările insurecţionale in pro
vinciile limitrofe ale Turciei. Observai in 
astă privinţă d-lul Wyndham că d. Stuart 
scrisese testual ceea ce aurise de la mine, 
dar că ^ném Bă esplic că numai ca sim
plă informaţiune am făcut acéstâ comuni
care ministrnlul Majestăţei Sale britanice.

Gnvernul elenic era obligat de îtidato- 
ririle sale internaţionale să nu aţâţe tnr- 
burările în provinciele unu! Stat cu care 
întreţinea reia ţi uni de pace ; dar P6rta 
n’avea nici de cura dreptul a’i cere să con
lucreze la prevenirea saS năbnşirea rescô- 
lelor diu aoelăşi provincii, şi guvernul e- 
lenio nn va lua un asemenea angagiament.

Dacă era adevărat, precum am «Jis’o d-lui 
Stnart, că Grecia usa de influenţa a- 
vea in aceste provincii pentru a împedica 
o reseola, ea făcea acesta pentrn motive 
cari nu o privés de cât pe ea ; dar gu
vernul elenio nu se crede câtuşi de puţin 
ţinut către puteri străine a procédé ast
fel şi nu va stărui în acesta cale de cât 
numai eăt va continua a fi considerată ca 
favorabilă intereselor elinismului cari sunt 
propriété séle interese.

Precisând ast-fel interesul declaraţiune! 
cerute, nu esita! a spune d-lul Wyndham 
că pntea informa pé lordul Derby că gu
vernul elenio observa şi va urma de a ob
serva datoria ce avea de a nu provoca miş
cări insurecţionale în provinciele limitrofe,

Angagiamentul in acestă privinţă se în
ţelegea de sine, de vreme ce el era o în
datorire internaţionala a statelor către a- 
celea cn oari eraS în pace şi oă Grecia re- 
cunosoea obligaţiunile sale internaţionale 
şi nu’şi propunea să le înfrângă.

D. Windham mă întrebă atunci dacă 
credem c’aceste esplicaţiuni ar avea de e- 
fect de a Jinisci îngrijirile Porţi! şi de a
o satisface. ES îi respunse! că esplicaţiu- 
nile mele trebuia să satisfacă pe P6rtă, pen
tru că eraS singurele ce le putea ascepta 
de la un stat îngrijit de independinţa, de 
demnitatea şi datoriele’! către alţi! cari aS 
dreptnr! asupra lui, dar că în tot caşul 
eram sicur că ele vor satisface pe guvernnl 
M. S. britanice, de 6re-ce nu mă putém 
indori că Euglitera respecta drepturile şi

datoriile guvernului elenio carl’m! diotaB 
aceste esplicaţiuni.

D. Wyndam, pentru a eiplica temerea 
Porţel, făcu alusión! la armările şi la con
centrările trupelor nóstre; dar nu făcu 
nici o dificultate de-a recunósoe că, jude
când forţele nóstre militare, după măsura 
sistemei introdusă do c&ţi-va ani în mal 
tóte statele Europei, armata ce pregătim 
nu era disproporţionată în raport cu pro- 
porţiunea statului. De altă parte, proto
cólele ce am invocat aS prevenit posibi
litatea vre unei contestări în acéstft pri
vinţă.

Pórta cernse in timpul negooierilor pen
tru reounóscerea regatului Grecie! ca for
ţele de uecat şi de mare ale statului 
grecesc se fie mărginite la u.i număr în
destulător pentrn poliţie şi buna ordine 
a ţărej; la acăstă comunicaţiune, lordul 
Palmereton, ca plenipotenţiar al Angliei, 
ca şi plenipotenţiarii Franciel şi Rusie!, 
respnnseră că e de ajuns a observa oă 
dreptul de a întreţine puteri de uscat şi 
de mare, fără a fi mărginit numărul lor, 
este un drept inherinte independinţel nnu! 
stat, că independinţa Grecie! şi tóte drep
turile ce î! sunt inherinte aS foet consa 
sacrate prin protocolul de la 3 Fevruarie 
1830, că Pórta otomană a consimţit de 
plin la acest protocol şi c&, prin urmare 
nici onrţile car! 1’aS insemnat nici Pórta 
otomană oare i-a dat consimţimântul nu 
pot restrénge astăzi, fără violarea anga
jamentului lor, unul din drepturile oe a- 
cel protocol acordă Grecie! in tótS depli
nătatea lor.»

Im! place se recunosc că in comunicări
le ’i directe cu gnvernul elenic, Pórta n’a 
lăsat nici o dată să se înţelegă c'ar pune 
în cestiuue autoritatea acestor decisiuni 
internaţionale....

(Ct/trierul Th. Balast an).
Ch. Tricupis.

Primim uam&t6rele rânduri pe car! 
le punem In vederea guvernului spre 
a se convinge şi mal mult de resu- 
netul ce a produs Întreprinderea sa 
aventurtfsă :

CE HAI ESTE OE FĂCUT?

Armata Română a trecut Dnnă- 
nârea, şi a luat ofensiva contra vo
itului Camerei şi al Senatului, si prin 
urmare contra voinţei şi dorinţei 
naţiunel întregi; acesta este un fapt 
cunoscut şi netăgăduit. Răspunderea 
negreşit va cadea pe guvernul În
treg.

S’ati cerut prin t6te organele de 
publicitate, să se spue şi să se a- 
rate ţârei, dac& cel puţin, s'a făcut 
vre o alianţă cu imperiul rusesc; 
care este acea alianţă, şi dacă me
rită sângele vărsat şi sacrificiele de 
tot felul ale Românilor ? Tăcere ab
solută, căci manifestele Domnitoru
lui singure, nu îndeplinesc şi nu 
pot Îndeplini tractate. In fine, ni
mic şi iar nimic! . . .

Românii, cu tdte acestea, confor- 
mându-se ordinilor guvernului con

form legilor In vigóre, şi-aă dat fiii 
lor, părinţii şi-aă părăsit copil, fraţii 
pe surorile şi mumele lor cele vă
duve; toţi In deobşte şi-aO dat şi’şl 
dă cel mal din urmă obiect In re- 
chisiţiunl, şi cu tóte acestea, nimeni 
nu scie pentru ce îşi daû şi pentru 
ce se cer atâtea mari sacrificiurl, 
fiind-că nimeni n’a voit şi n’a dorit 
ca armata nóstrá să trécá Dunărea, 
nici a face conchiste, nici a se bate 
cu cine va ci numai a sta neutră şi a 
ne pâ^i ţara de invazii, spre a nu 
ni-se călca tractatele nóstre garan 
tate de tóte puterile Europei.

De o dată ne trezim Intr’o bună 
diminâţă, că mal tótá oştirea nós
trá, ce abia ar fi fost de ajuns a 
ne păţji hotarele ţărel de invazii, că 
nu numai a trecut Dunărea, dar că 
este Înaintea Plevnel, că Domnito 
rul nostru este numit cu decret im
perial comandant al oştirilor române 
şi ruse, de şi numai Constituţia 
nóstrá numesce şef al armatei nóstre 
pe Domnitor ; şi fiind că armata 
nóstrá nu putea fi pusă sub ordi- 
nile rusesc!, se ataşâză şi o părticică 
din armata ruséscâ pe lângă armata 
nóstrá, cu tóte acestea se dă de a 
taşat Domnitorului, un comandant 
rus peste amândouă armatele; că 
s’aü Început bombardările şi că aü 
şi că<Jut până astăzi la 4,500 soldaţi 
şi vr’o 60 oficerl; că Încep deniele 
şi privegherile de séra, cu rugăciuni 
pentru cel ce cad In rësboiü, precum 
şi a ne feri de venirea şi năvălirea 
altor neamuri, şi altele ; ast-fel In 
cât ţâra nu sémânâ de cât un cimitir 
sinistru, aruncăndu-se un doliû peste 
toţi.

Românii, de la un capăt al ţă 
ril până la cel-l’alt, ascéptâ a 
tât diminâţa cât şi séra cu inima 
palpitândă de grôzâ, să afle care u 
nul de unicul sôù fiü, care de tatăl 
sôü, care de frate; femeile de băr
baţii lor şi tótá lumea suferă in ge
nere de frică, nesciind la ce ne pu 
tem adăsta, pe <Jioa de mâne.

In năuntrul ţărel de vom căuta, 
guvernul fiind ocupat, esclusivamente 
numai de resbel ; un singur mini
stru conţine In sine trei ministere, 
şi aflându-se cu conducerea resbelu- 
lui, peste hotare cel-l’alţl miniştri, ce 
mal staü In BucurescI, de şi sunt 
arendaşi, şi de şi ar mal fl In stare 
a face ceva, staü Insă In paralisie, 
neputând să iea nici o decisie, In 
cât proprietăţile Statului, cea mal 
mare resursă a ţărel, staú nearen
date tocmai In timpul cel mal cri
tic al recoltelor şi lucrărilor pămân
tului, In cât anul acesta este per- 
dut. Ast-fel ţara In năuntru, este 
dată in jaf, fiind totul In destrebă-

lare. Lipsa este generală, căci Dun? 
rea fiind Închisă, lipsesce transpor 
tul, şi prin urmare nimic nu se ou 
vinde; armatele rasescl Îşi aduc pro 
visiile cu dânşii, până chiar şi fânul ; 
orzul; armata ndstră In cal se aprc 
visionăză cu rechisiţiunl, orl-ce la j I 
cr&re a câmpului este cu neputinţn 
a se mal face din causa lipsei mij 
16celor de transporturi.

Etă starea de comerţ cea nenO’ 
rocită In care ne afl&m.

In fine, fără voia n6stră ne ve 
dem căluţi în cel mal mare pe 
ricol, că ţara este nu numai pe mar 
ginea prâpastiel, dar Încă lmbrân I 
cita In fundul prâpastiel. Ore ade I  
vârâţii Români ar trebui se stea toi a 
ameţiţi şi cu mâinile Încrucişat^ 
sbiţ! de gr6$ă, să se uite şi si 

plângă? Este ce-va de făcut, Bă aibt 
curagiul bătrânilor noştri cari au 
scăpat ţara din atâtea pericole, si 
aibe inima şi devotamentul cum  
Român al Bălenilor, Bâlăcenilor 
Helia^ilor, Filipescilor, care aceşti 
din urmă pe care l’am cunoscut 
toţi, mal bine primea să ’1 Impusei 
de cât să iasă cu oştirea ce comandş 
din ţara sa, ca pomenitul Intru fe* 
ricire Mitropolitul Grigorie, care mau 
bine a primit a fi exilat şi detrol 
nat, de cât a’şl pune semnătura sl 
pe acte compromiţătdre esistenţil, 
ţărel sale etc. Ca aceştia In timpuri 
grele, să se adune P. S. S. Mitro
politul ţărel, cu toţi prelaţii, toţi 
vechil senatori şi deputaţi să cheme 
In mijlocul lor pe cel mal onorabilii 
cetăţeni, de la un capăt al ţerel 
până la cele-l-alt, a forma o adui 
nare mare adevărat naţională, cuna 
se fac meetingurl mari In cele-l-alta| 
ţări constituţionale chiar numai penn 
tru sporirea unor mic! taxe; cu cât 
mal vârtos când se atinge de vital 
litatea ţârei, de călcarea Consti* 
tuţinnil, de viaţa fiilor ţârei.

Şi ast-fel, după exemplul str&buj 
nilor noştri, a cere cont miniştriloi 
pe ce bază aii trecut Dunărea şi atti 
luat ofensiva; pe oe bază ati sfătuit 
pe Domnitor se părăsâscă ţara lă-j 
sând’o fără nici o regenţă; pe cel 
bază fac no! recrutaţii. Dacă aă fă
cut vre-o alianţă pentru ce nu aă In 4 
trebatmal ântâifl corpurile legiuitâreJ 
ca unele ce după Constituţie sunt sin-l 
gure competinte, mal presus de t6te 
cele-l’alte puteri ale Statului, şi caj 
cele ce representă voinţa şi dorinţa! 
ţârei întregi.

Şi ast-fel cu toţii a protesta la t<5t» 
puterile garante; că n’a fost voinţa ' 
şi dorinţa ţărel a face acest resbeL 
că rolul Românilor a fost a sta In' 
neutralitate şi a-şl apăra ţara de in
vazii.

i

M IH A IL STROGOFF
SAU

C U R I E R U L  T A R U L U I .

(Urmarea 11-a).

V.
Mihail StrogolF, cu o mână in buzunar 

şi cu cea l'altă ţiindu’ş! pipa, se părea 
f6rte indiferent şi cel ma! nepăsător din 
tot bâlciul Novgorodului, Cn t6te acestea, 
după o 6re-care contracţiune a muşchilor 
se! faciali, un observator ar fi luat numai 
de cât E&na că era muncit de gânduri, 
şi nu mal putea de nerăbdare.

De doi căsuri apr6pe umbla pe uliţe de 
colo pină colo şi se intorcea mereu tot în 
bâleiS.

Tot mergând prin mulţime, băga de 
sămă o nelinişte vădită mal la toţi ne
guţătorii veniţi din ţinuturile vecine cn 
Asia. Daraverile nu mergeaS neted de loc. 
Cum că comedianţii, saltimbaci! şi cara
ghioşii, făceaS mare sgomot înaintea ba- 
rucelor lor, era lesne de înţeleşi, pentru 
cft aceşti bieţi nenorooiţl nu aveaS nimic 
de perdut în vre-o afacere de negoţ, dar 
negustori! nu prea outezaS să intre In in-

voeli cu speculanţi! din Asia centrală, a 
cărora ţară era turburată de invasia 
tartară.

Un alt semn, care de asemenea trebuia 
să fie luat iu sâmă. In Rnsia, uniforma 
militară se arată în orl-ce ocasie. Soldaţi! 
se amestecă de bună-voie printre mulţime 
şi mal ales, la Nijni-Novgorod, pe acâstă 
vreme a bâlciului, agenţi! de poliţie sunt 
de obiceiS însoţiţi de nnmeroşi cazaci, cari, 
cn suliţa pe umăr, păzeso buna orendnială 
în acesta adunătnră de trei sute mi! de 
străini;

Dar, în 4iua aceea, Cazacii saS alţi sol
daţi lipseaS din bâlciS. Fără tndoălă, in 
vederea unei porniri neaşteptate, ei aveaS 
ordin de a se afla necontenit gata prin 
oa'sarm!.

Cu t6te acastea, dacă soldaţi! nu se ve
deai! prin târg, nu era tot ast-fel şi ou 
oficerii. Din ajun incă, ajutorii de câmp 
plecând de la palatul guvernatorului, stre- 
băteaS in t6te părţile. Se făcea deci o 
mişoare nemal obicinuiţii, pe oare gravi
tatea evenimentelor o putea eeplica. Şta
fetele se imulţiaS pe drumurile provinciei 
or! din spre Vladimir, ori din spre munţii 
Ural!. Schimbarea depeşilor telegrafice ou 
Muscua şi St. Petersburg era neîntre
ruptă. Posiţia Nijni-Novgorodului, nn

departe de fruntaria Siberiei, cerea negre* 
şit preoauţiun! seriise. Nn se putea niol 
de cum uita, că in seoolul al XIV, orsşnl 
fusese de doS or! luat de strămoşii acestor 
Tartari, pe car! ambiţia lui Feofar-Khan 
ii năpustia prin stepele kirkise.

Un înalt personagiS, nu mai puţin în
grijit şi ocupat de cât guvernatorul ge
neral, era prefectnl de poliţie al oraşu
lui. Inspectorii să! ca şi el, însărcinaţi ou 
menţinerea ordine!, ou priimirea reclama- 
ţiilor şi ou paza Ia eseentarea regulamen
telor, nu avăB regaz de odihnă. Cancela
riile administraţiei, 4ina f> nfiptea, erai? 
neîncetat pline atât de loouitori! oraşului 
cât şi de străini, europeni saS asiatiol.

Intre acestea, Mihail StrogofF se afla in 
mijlocul târgului, când se respândi sgo- 
motul că poliţaiul era chemat prin ştafetă 
la palatul guvernatorului general. O de
peşă de însemnătate, sosită din Mosona, 
ijioea lumea — era pricina acestei grabnice 
chemări.

Poliţaiul se duse deci la palatnl prefec
tului de provincie şi îndată ca dintr’o 
presimţire generală, începu să mergă ve
stea, că avea să se ia vre-o măsură gravă, 
nemai obicinnină şi la care nu s’ar fi a- 
şteptat nimeni.

Mihail Strogof! lua aminte la oale ce se

spunea, ca să se p6tă folosi la vreme de 
nevoe.

>— AS să inchi4ă bâlciul, striga unul
— Regimentul de la Nijni-Novgorod a 

primit de curând ordin de plecare — rea 
pnndea altul.

— Se ^ioe oă Tartarii ameninţă Tom 
sknll

— Î!tă poliţaiul—strigară toţi din t6te 
părţile.

Se făou numai de cât o învălmăşalS o 
imbul^elă forte mare, oare apoi se risipi 
pnţin câte puţin şi in nrmă o tăcere a 
dâncă veni să o înlocuăscă.

Fie-care avea presimţirea oă vre-o co
municaţie însemnată era să se dea din par
tea guvernatorului.

Poliţaiul, precedat de agenţii să!, ple
case de câte-va minute de la palatnl pre
fectului. Un detaşament de Caaao! ’I iu- 
soţia şi făcea loo prin mulţime prin aju
torul paturilor de pusei, ou putere date 
şi ou răbdare primite.

Poliţaiul ajuuse in mijlocul târgului şi 
fie-eare putea să vaţlă oă ţinea in mână o 
depeşe!

Atunci, on vocea tare, citi declaraţiu
nea urmâtâre:

j,Ordin al guvernatorului din Nijni- 
Novgorod.

*1. Orl-oe supus rus este oprit d’a eşi 
din provinoie, pentru oe or! causă ar fi;

streinilor de 
pminoia în

I *2. Să pornncesce tntulor 
origină asiatică de a părăsi 
doă-ijeoi şi patru de ore.»

Aceste măsuri forte păgubit6re intere
selor particulare, le justificaS pe deplin 
împrejurările.

«Este oprit ori cărui supus rua a eşi 
din provincie,* dacă Ivan Ogareff era incă 
în provincie, negreşit asta era spre a *1 
împedeca, nn fără greutăţi nemărginite să 
înţelege, de a se dnee la Feofar-Khan şi 
de a lua căpetenie! Tartarilor nn locoţiitor 
de temut.

<Să porunoesee tutulor streinilor de ori- 1 
gină asiatică de a părăsi provineia în doă- 
geo! ş> patru de ore» asta era numai spre 
a depărta cn totnl şi dintr’o dată pe aceşti 
specnlanţl veniţi din Asia centrală precum 
şi adunăturile acelea de ţigani şi 6menl 
fără căpătiiS, cari aS mal mult saS ma! pu- 
ţinafinitate ou populaţiile tartare saS mon
gole, şi p« oari bâlci nl îi grămădise aci. 
Atâtea capete, atâţia spioni I—p apoi isgo- 
nirea lor era firă indollă comandată de sta
rea lucrurilor.

Dar, orl-oine ’şl înehipuesce lesne efectul 
acestor doă lovituri de trăsnete, ce oădlS 
în Nyni-Novgorod, mal ou simă pe tim
pul aoela. (Va urma)
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T I M P U L

Cu concursul puterilor garante, a 
pune pe puteri ce tot-d’auna ne-a fi 
voit binele & mijloci Intre noi şi 
P6rtă, a determina posiţia n6stră ne
utră cum am creat'o tot-d’auna, ba
zate pe tractate şi garanţia Euro
pei Întregi.

Tot de odată a da şi pe miniştri 
In judecaţi ca călcători de Consti
tuţie spre a servi In adev&r de ec- 
semplu, generaţel viit6re. Iată, ce 
este de făcut până mal este timp.

_____________  P.

D I N  I N T R U

Se publică, spre sciinţa şi regula 
navigatorilor români, următorul avis 
dat de guvernul imperial al Rusiei 

Resboiul declar&ndu se la 12 ale 
lunel Aprilie, intrarea şi eşirea co- 
răbielor din portul Odesa, limanul 
Dnieper şi din Bug In strlmtdrea 
Kercifi şi In golful Sevastopolulul, 
nu este permisă de căt In condiţiu- 
nile următdre, cari, de şi nu sunt 
prevfi^ute de legile internaţionale 
maritime, totuşi pot să se presinte 
In epoca actuală, cănd posturile sunt 

. protegiate prin baragifi de mine, ale 
căror treceri trebuesc să fie secrete :

1. OrI-ce corabie , la sosirea sa , 
trebue să se oprâscă afară de linia 
baragiulul de mine, unde oficeril ru
şi, cu ecbipagiul lo r , vor merge a- 
tnncl spre lntămpinarea el şi, luănd 
direcţiunea «Jisel corăbii o vor face 
să intre In port, după ce se vor 
convinge că chărtiele de bord sunt 
in regulă.

2. Căpitanul ^isel corăbii se va 
angaja prin scris, at&t pentru el căt 
şi' pentru echipagiul sfifi şi pasage
rii sfii, ca, In tot timpul trecerii a 
trecătdrelor, nici o pers<5nă să nu 
stea pe punte nici să Încerce a ve
dea prin găuri şi ferestre drumul 
ce ia corabia \

3. Aceeaşi purtare se va păzi ab
solut la eşirea din port a corăbiilor 
de comercitt, adică că direcţiunea 
fiselor corăbii va fi luată de tin ofi- 
ciâr rus cu echipagiul sfifl, conform 
art. 1 şi 2 ;

4. La cas de a se arfita un ba
stiment de resbel croiseur, In locu
rile de unde ar fi posibil a se ve
dea intrarea şi eşirea corăbielor, 
autorităţile ruse vor pretinde de
părtarea lor la o <5re-care distanţă 
pe un timp suficient pentru ca in
trarea safi eşirea corăbiei să se p6tă 
efectua. P&nă la Îndeplinirea ace
stei formalităţi, nici o corabie nu 
va putea nici intra, nici eşi. Dar, 
In acelaşi timp, căpitanii vor fi In- 
cunosciinţaţ! că s'ar putea ca basti
mentele de resbel inamice să nu 
vrea să consimtă la acostă propu
nere şi să Încapă imediat ostilită
ţile ; In acest cas, corăbiele staţio
nate In port, şi lipsite ast-fel de 
posibilitatea de a eşi, sunt espuse 
inevitabil la t6te Întâmplările focu 
Iul inamicului.

RKCH1ZIŢIELE 

A B U ZU R ILE SUB D-nul I. C. BRATIANU

ScusaţI dacă din cănd In cănd vft 
comunic căte ceva din cele multe 
ce se petrec prin judeţul N6mţn.

Ar trebui ca în aceBte timpuri 
grele, cănd fraţii noştri ’şi varsă 
săngele peste hotar pentru a pune 
acolo domnia legel, a asicura drep
turile omului, noi să fim aici lu de
plină siguranţă, legile să fie mai 
pre sus de voinţă; Insă cu inima 
sfăyiată trebue să mărturisim că şi

aici, tot voinţa este ival pre sus de 
lege.

A tăcea, după mine ar fi o crimă ; 
am lăsa ca rfiul sfi-şl prindă rădă
cini adăncl, pre care In urmă nu le 
am putea stărpi de căt p6te prin 
ajutorul altora.

Acum mal mult de căt orl-cănd, 
ar trebui să fim scutiţi de arbitra
rietăţi, pentru ca In unire cu un 
singur om, să putem suporta greu
tăţile şi suferinţele ce ne impun 
lnprejurările. Cine-şl bate capul cu 
acestea! Puternici Inoştri caută prin 
t6te mijl6cele a lovi pre cel ce nu 
Împărtăşesc credinţelelor şi pre cel 
puşi subt puterea lor.

Nu este <|i lăsată de la Dumne
zeii să nu auţjf plângeri din partea 
cetăţenilor : Unii reclamă, că ca pe 
sclavi li scot silnic In comuna de 
reşedinţă la munci pentru că afi ne
fericirea de a fi sfiracl şi In nepu
tinţă de a plăti dările. Alţii spun 
precum, proprietarul moşii Socii şi 
rendaşul meşiel Rediu, că primarul 
de BorbescI In unire cu cel de la 
Rediu i-afi secuestrat boii de la 
pluguri şi săminţele necesarii pen
tru moşie, fără să fie dator cu ceva 
şi fără să esiste vr’o sentinţă jnde- 
câtorescâ asupră’l, ba ce este mal 
mult că făcând oposiţiune Ia consi
liul comunal conform legel de ur
mărire, primarul de BorlescI prin 
simplajresoluţiune din parte-I, refusă 
a’l da cursul legal.

Fiul acestui onest şi pacinic pro
prietar, reclamă că primarul de Rediu 
In tocmai ca pe timpurile de tristă 
memoriă, II prinde dupe drum ha- 
rabalele Încărcate cu fasole, pe care 
strâng&ndu-o dupe câmp o duce 
dupe obiceifi acasă spre a o păs
tra, el, primarul le trage la pri- 
măriă, le secuestr^ă acolo, Împrăştie 
fasolea prin curte cu dispreţ şi la În
trebarea ce i-se face, răspunde: că 
aşa voesce, face rechisiţil!

Mal auţţil pe un nefericit proprie
tar şi fost arendaş la moşia Bicas, 
că perceptorul cu primarul d’acolo 
fără drept şi fără somaţiune II se- 
cuestră t6tă averea şi chiar "'aşter
nutul pe care legea 11 scutesce şi 
chiar unul debitore.

Alt arendaş se plânge că i-s‘are- 
chisiţionat caii pe care II cumpă
rase cu una sută galbeni evaluân- 
du'l numai cu 250 franci, pe când 
la favoriţi s’afl eveluat vite cu desă
vârşire slabe cu sume enorme, şi 
alte multe.

La au^ul acestora, te Înfiorezi, şi 
mal că uiţi unde escl, de a stânga 
safi de-a dr£pta Dunărei. încep a 
crede asupra celor ce se reclamă, că 
nu snnt români şi crescinl, Insă din 
nefericire şi pentru ruşinea n6strâ, 
sunt crescinl şi Încă funcţionari.

De la actualii primari al acelor co
mune, nimeni nu se p6te aştepta la 
mal puţin. Asupra alegerel primaru
lui de Redifi, locuitorii au protestat, 
afi denunţat mal multe fapte şi chiar 
criminale; respunsul afi fost: ,1 am 
Confirmat.*

Primarul de BorlescI are şi el isto
ria Iul; fără sc mal amintesc că 
lumea spune cum ca urmărit din Va- 
slul abea a scăpat In judeţul no* 
Btru şi aice s’ar fi dat ca mort), In 
anul 1861 ar fi fost condamnat de 
Curtea din Iaşi pentru delapidări şi 
ca acea decisiune este adusă la În
deplinire prin prefectură. Astă-flI 11 
vedem pus In fruntea unei comuni.

La comuna Bicas veijl numit un 
scriitor ce a fost primar la Podo- 
lenl, destituit fiind că Întărise za- 
pise Je munci agricole, ¿râ banii 
i-ar fi luat el fără să ’I dea locuito
rilor. Acostă numire este făcută con
tra art. 106 din legea comnnală care 
cere ca scriitorul se fie din comuna sa

safi din una vecină, fără Indoâlâ ca 
şi onest; când acesta nici nu este 
din comună nici din vecinătate.

Ce se p6te aştepta de la un pri
mar fără sciinţâ de carte dat pe 
mâna unor asemenea ¿meni, numiţi 
fără drept.

Prefectul nostru le cunds.'.e aceste 
şi le toler6zâ ; procurorele le aude 
şi nu se scie ce mfisuri a luat.

Pentru momont aceste; 6ră în cu
rând vfi voi comunica câte ceva de
spre formarea listei gardel orăşe
nesc! şi modul alegerel gradelor.

Primiţi, vfi rog Domnule Redac- 
tore. încredinţarea prea destinsei mete 
oonsideraţiunl. A. V.

C R O N I C A

Cnmnlul. — Tot-d’a-una s’a strigat con
tra cumulului de funcţiuni şi contra sis
temului protector, dar in zadar, până iu 
present rSul n’a Încetat.

Mâhnit di cele ce v8d că s’a petrecut 
astSiJi pe aici, în Iaşi, îmi iafi indrusnela 
a seri aceste linii rngându-vă a 1* publica.

pilele trecute s'a numit jnde de pace 
la ocolnl al II-lea, nn d. profesor de la 
sc6lă, care pe lângă că mal avea nn salarii! 
arignrat, i-s’a mal asigurat nn altul de 
fi pote nn scie de ce gen e »procedura 
civilă.«

Asemenea la ocolnl V s’a numit nn <L 
Ciurea, destituit în al'.e judeţe.

Câţi studenţi de la Universitate nn vor 
fi cerut asemene funcţiuni ?

Am dori ca domnii miniştri actuali ca 
şi d-ni! prefecţi sa se interesele câtuşi de 
puţin de viitorul unul fiO român care 'şl 
perde tinereţea pe băncele sc61elor statului. 
Dacă aceşti tineri nu se bncnră de pro- 
tecţiunea persanelor cu influenţă, cel puţin 
meritul lor să fie consultat.

________  X.

I. S. I. Marele Duce Paul AlexandrovicI 
el şaselea fiii al Ţarului a trecut pe la 
Bucurescî. Marele Duce Paul este născut 
la 21 Septembre1860.DuţiS nn mic dejun luat 
la gara TSrgovişte, şi-a armat drumul spre 
Dunăre.

După câte aflăm generalul Şuvaloff a 
sosit în capitală şi a tras la Hotelde Bu
levard.

Generalul Radovic Icare se afla în Bncn- 
reaci a plecat la Plevna.

Astă n6pte şi aiji necontit aQ trecut prin 
BncurescI trnpe rusescl.

88 anunţă că d. Brătiann se află la Pa- 
roditu. Don Carlos să află la câmpul de 
răsboifi.

10,000 lei s’afi trimes ministerului de 
resbel, pentru cumpărarea de arme. Acostă 
sumă e<>te împlinită din subscripţia perso- 
sonalulni telegrafului şi poştelor, care deja 
subscrisese 14,000 lei pentrn răniţi.

Esplosiune. Vinerea treentă Pudriera 
statului dela Târguşor (lângă Ploesci) a 
făcut esplosiune. Detunătura a fost aşa de 
gr6znică încât s'a auzit la depărtare de 
mal mnlte poşte. Vr’o 16 soldaţi lucră
tori afi fost victima acestei nenorociri; şi 
t6tă iarba pregătită pentru a se espedia 
armatei române in Bulgaria a fost nimi
cită. Nu ounoscem cauzele acestei nenoro
ciri şi suntem siguri că guvernul va face 
o anquetă scrupul6'ă şi va publica prin 
»Monitor* tote descoperirile ce va face în 
acesta uffacere cât şi perderile âmenilor 
şi a cuantităţii de praf ce era gata a se 
espedia peste Dunăre.

All gonit pe »corespondentul «Jiarulnl* 
Standart de la cnartirul general rnsesc. 
In urma ordinalul direct al Marelnl 
Duce Nicolae. I6că cum se anunţă din 
Petersburg motivele odi6se ale acestei 
afaceri:

„D. Friderik Boii, a fost gonit, at&t 
de la cnartierul general, jsăt şi din Româ
nia, din cansa unei telegrame dată din 
Poradim, la 12 Septemvrie, telegramă, 
prin care, c&lc&ndu’şl cuvântul de on6re, 
a denunţat mal multe amdnunte d’ale 
operaţiilor de fortificare şi mişcarea

trupelor, abusilnd asiei de ospitalitatea 
ce’i s’a dat şi resplătind bunăvoinţa ar
matei prin rentăci6s& ură şi perfidie!

Doă sute de vechi soldaţi unguri, 
cari stăteafl ascunşi Io vama dela Turnul 
Roşiu, descoperindn-se complotul, — s’afl 
făcut nevfi^uţî.

Pesler Lloyd spune că Mehmet-Ali 
a depărtat pe toţi corespondinţil fiare
lor streine din cuartierul sâfi generalii. 
Acâsta lasă a se presupune, că Mehe- 
met-Ali pregătesce vre-un plan cute^Stor.

Acelaş <Jiar mal pretinde a sci, r& 
trămisul militar englez Wellesley ar fi 
făcut Încercări pe l&ngă Osman-Paşa 
sâ renunţe la apărarea Plevnel, dar că 
Încercările lui n’afl isbutit.

Se confirmă scirea, că cavalerul Reu- 
tern, trămisul militar german de la 
cuartierul general rusesc, a plecat din 
Berlin, cu misia urgentă d’a presinta 
Ţarului o scrisore autografă a inipera- 
tnlol Wilhelm.

„ Fremdenblatt* desminte scirea dată 
de Agenţia Havas, că s’ar fi nrmănd 
<5re-carl schimbări de idei In privinţa 
unul armistiţiu. Numita f6ie susţine, că 
Sultanul, primind In audienţă, de mal 
mnlte ori, pe corniţele Zichy, ambasa
dorul austro-ungar, ’şl-ar fi esprimat, In 
mod fârte categoric, convingerea, că 
pănă cănd armatele turcescl nu vor 
scăpa de invasie, Porta va fi In nepu
tinţă d’a priimi sad a propune vr’o con
diţie de pace.

0 scris6re din Constantinopol, Intre 
altele, spune;

„Aci este mare nemnlţnmire contra 
trupelor egiptene, căci din causa lor 
Mehemet-Ali n’a isbutit la 30 August.

„Orl-cum: Mehemet-Ali a tăiat râul 
din rădăcină căci a trecut In a doa 
linie pe principele Hasan şi trupele Ini, 
cari 85 Întorc a ţine garnisonă la Varna.

„Acesta schimbare va Întârzia ope- 
raţiele.

»0 altă noutate gravă.
„S’a trămis nn oficer al palatului 

la Snleiman-Paşia cn ordin straşnic d’a 
Înceta atacul dela Şipca şi a se Îm
preuna cu armata lui Mehemet-Ali.

„Dacă nn se va supune îndată, acel 
oficer ar avea in buzunar cunoscutul 
găitan de mătase sad un revolver."

Se scie că din causa jalusiel, Solei- 
man-Paşia de mult refusă d'a lucra in 
unire cu Mehemet-Ali.

Turcii afl trecut lăngă Călăraşi, dar 
In mic nnm6r, şi afl sfărâmat nisce În
tăriri făcnte de Ruşi acum căte-va luni.

Nu este Insă nici o târnă de înain
tare, căci s’ail trămis contra lor vr’o 
10,000 Roşi. {JtisbotHl).

U L T I M E  SCIR1
TELEGRAFICE

(Afsnţa Havas).

— Strviciul da la S Octomvrie 9 ars dimineaţa.— 

Londra 2 Octomvrie.
Se telegrafiază din Belgrad că de la so

sirea d-lnl Persiani, noul agent al Rusie, 
să privesce ca sigură de tot intervenirea 
militară a Serbiei. Câţl-va miniştri sunt 
oontra resboinlul; dar chiar cercurile di
plomatice socotesc ca neapărată participa
rea Serbiei la resboiO.

Paria, 2 Ootomvrie.

In vederea timpului înaintat, Mihdat 
nu va merge la Londra. El se va duce la 
Nea pol unda va petrece 6rna.

Agenţia Havas publică următorea 
corespondenţă :

Doctorul Calendero este acuma însărci
nat cu direoţia serviciului oapitaliar de pe 
ripa stângă a Dunării. 8« datoreace mult 
inteligintol sale activităţi. Se face in mal 
multe părţi, ca să (Jicem aşa, pentru a su
plini numărul forte restrâns de chirurgi 
români la Turnu-Măgurele, şi a face ast
fel faţă la munca ce’I dă sosirea neînce
tată de răniţi şi de bolnavi. A primit deci 
cu recunoştinţă pe cei cinci chirurgi fran- 
cesl, d-nil Platean, Henriet, Miot, Golaş şi 
Mauvais, ce i-a adus d. Agent al Prunciei 
în România. Aceşti chirurgi aunt întreţi
nuţi din snmele ce-a strdas snbscripţiunea 
franccsă din Bacnrescl. Să speiăm că re
sursele venite din Francia şi de la colo
nia francesă nu le vor causa lipsă pentrn 
continuarea unei opere atât de omanitară.

Unul din ei, doctorul Plateau este ata
şat la yOspiciol Independinţel* care este 
f6rte bine întreţinut. Servieiele eelor-l'alţi 
chirurgi francesl s'afi hotărît de doctorul 
Calenderu, acolo nnde trebuinţa să făcea 
mal simţită.

Pe lângă acestea, misiunea compusă din 
dd. chirurgi Peyrot şi Boully trebue să 
sos^acă în curând la Măgurele ca să-şi a- 
dncă preciosul săfi concurs.

Serviciul forte important al evacuaţiilor 
s’a încredinţat d-lui dr. Felix.

Preşedintele consiliului de miniştri, d.
I. Brătiann şi d. dr. Calinderu afi avnt 
fericita idee de a aşeija o masă comnnă 
unde chirurgianil francaşi şi români de la 
Turnu-Migurele se văd la mâncare. Ast
fel dară afi ocasiunea a ’şî schimba f6rte 
des impresiunile şi opiniunile. Daca vre
unul dintr’ânşil are lipsă de ce-va obiecte 
în spitalul săfi, le împrumută de la con
fraţii săi.

Minunatele instrumente chirurgicale a- 
duse de medicii francesl sunt adesea puse 
în rechisiţie. Mersul serviciului nu p6te 
de cât să câştige din acastă bună unire a 
personalului medical.

Operaţiile chirurgicale afi reuşit forte 
bine până acum. Putem afirma că acuma 
la Turnu-MSgurelI, serviciul sanitar este 
la înălţimea trebuinţelor. Nu ar lăsa ni
mic de dorit dacă nu ar lipsi nisce bnnl 
infirmieri.

Ambulanţa din Moldova care este în
credinţată în grija eminentului chirurg, 
d. Russu, a trebuit, din causa scăderii 
temperaturii, să părăs^scă cortul pentrn 
a se instala într’o casă. Organisaţia el este 
necontenit escelentă.

Afi sosit aci cftte-va dâmne din înalta 
societate, mal ales dâmnele: Sturza, Elena 
Fălcoianu, Câmpineanu, Cantacuzino etc...

Nu se p6te îndestul admira devotamen
tul, activitatea acestor dâmne şi înlesnirea 
ou cere s’afi obicinuit cu regimul alimen
tar şi cn un fel de viaţă cari nu afi ni
mic comun cu bunul-traifi ce afi lăsat.

S O C I E T A T E A

CR U C E A  ROŞIE
di n

I R O n S ^ L A - I N r i A .  

COMITETUL CENTRAL.

In giua de 11 ale corentel Intru- 
nindu-se In şedinţă d-nil C. A. Ro 
setti, 16n Qhica, Dimitrie Sturza, dr. 
AthanasovicI, dr. MarcovicI şi Ema- 
noil Hillel Manuab, şi avSnd ia ve
dere atât bilanţul presentat de Prin
cipele Dimitrie Ghica, preşedintele 
Societăţel care bilanţ presintâ la ve
nituri suma de lei. . . 227283.36/oo 
la cheltuell lei.............  2 2 6 8 84,67/oo
Remânfind In casă lei... 3 98,69/oo 
precum şi mal multe cheltuell fă
cute cu mod de Împrumutare al că
ror total se urcă la cifra de lei 
19298,1T/°o care urm£zâ a se plăti 
de Societate; afi dat urmâtdrea re- 
soluţiune :

„V&<Jut şi aprobat* 
după care urmâzâ semnăturile celor 
de mal sus.

Secretar, I. Boboc.

Domnule Re doctore,
Anecses pe lângă acesta 150 grame 

soamă, ce ofer pentrn soldaţii răniţi ro
mâni, şi vă rog oa să bine-voişl a se tri
mite locului competinte.

PriimiţI d-le redactor asigurarea consi
deraţie! mele.

Anastaaia loaa Nicoleacu.

(Predat oa linta âe subscriere No. 34. — Red.)
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Anunciu prealabil.

OPERA ITALIANA
S T A G I U N E A  1 0 ’7 7  

Dircotor artirtic, d. B. FRANCHEŢII

Un abonament pentru 20 representaţiuni 
este deschis in Binronl Casieriei Theatrnlnl.

Sub-scrierile se fac de la orele 12— S 
d. a. în fiecare iji de la 10 până la finele 
lunel Septembre.

PREŢUL ABONAMENTULUI:
Pentrn 20 repvesentaţii.

Benoar şi Bel-Etage...................... ir. 600
Loja rangnl I I I ..............................   850
Stal I ......................................... » 100
Stal I I ...............................................   75

Preţurile serale.
Loja I ţi n ................. . . . f i r .  86 —
Loja I I I ...........................................  20 —
Stai I ................................................ 6 —
Stal H ..................................... .... * “
Stal i n ................................. .... 2 50

Abonamentul va fi plătit cn antici paţiă.

Repertoriul va fi cu totul variat.
începerea stagiune! va fi în luna Octombrie.

Sub-scrisul nn va crnţa nici nn sacri
ficii! pentrn a bine merita buna-voinţă a 
onor. public, cn care tot-d'a-nna a fost 
onorat.

On tit& »tima
B. f r a n o h e t t i .

DILIGENTA DILNICÂ
din

PLOffl Li BMW SI UF,TI,
Plecarea din Ploescî la 1 oră dope a- 

miaz, dnpe sosirea trenului accelerat din 
Brăila şi trennlnî de porsone din Bncnrescl.

Sosescc în Braşov la 4 ore dimineţa 
în coincidinţă cn trenul ce plecă la Pesta 
la 1] ore diminăţa.

Plecarea din Braşov la 8 ore sâra dnpe 
sosirea tronnIni din Pesta.

Sosesce în Ploescî, la 11 ore dimineţa 
în coincidinţa cn trennl la Bncnrescl şi 
BrSila.

ANUNCIU IMPORTANT

Dorind a veni în ajntornl răniţilor sol
daţi prin ediţinnile mele litografice cn ju
mătate din bani ce mi se plăteşte de către 
d-nii amatori pentrn cnmpărătârea lor, am 
scos în publicitate tablonl exact, represen- 
tând asaltul rednteî din jnrnl Plevnel, 
(Griviţa) nnde aii căijnt bravul Căpitan 
Yalter Mărăcinenn împuşcat cu şase glânţe 
în momentul inarborărei drapelului Romfln 
în Terfal acelei redute. Pe tabloB s’aQ desinat 
şi adevăratul seii portret dupe fotografia sa.
. Preţul nnul tibloS este nnmaî de un 
leii noii. D-nil doritori îl pot cere de la 
mine, Calea Văcăreşti No. 151. Se află 
depus la Magazinele de librărie Ioanidi. 
Strada Lipscani, la Ştainberg Strada Carol. 
D-nil din districte trimeţSna banii în mărci 
poBtale, le vor primi fără plată de trans
port.

Editor: Loct.-Colonel D. Pappazoglu.

A T R L I E R

1 FOTOGRAFIE şi PICTURĂ l
2 X - F .  3S Æ -A .3S T ID I <Sc C omP-O mP-

21, Calea Mogoşiiei 21; vis-ft-vls de cofetăria Capsa.
Se efectuează orl-ce fel de fotografie şi pictură, de ori-ce fel de mărime, 

în modnl eel mai noB şi elegant aprobat în cel mai înalt grad prin care se 
oferă nn lncru solid frumos cn fidelitatea a natnrel.

CE SE POATE CAP ATA
P B N T B U  K  F B A N C I

LA DESFACEREA SPECIAL1TATIL0R IN PANZARIA
L I N G E R I A  D I N  V I E N A

Calea Mogojóiel Palais „Dacia“
Pentru 50 baat: I oot Pichet de vară.
Pentrn B franci: 0 e&maşă de Oxford engles.
Pentru 4 franci 50 bani: I păreche pantatoane pentru călăre|I.
Pentru 5 frânei: 6 perechi mánchete ori ce faeon.
Pentru 5 franci: 2 garnitura colorate de dame.
Pentru 6 franci: 11 gulere engl., Io orl-care fason şi m&rime.
Pentru 5 franci: 6 p&rechl ciorapi patentate.
Pentru 5 franci: 6 gulere moderne pentru dame, după alegere.
Pentru 5 franci ¡ 12 batíate albe de p&ni& adevăraţi.
Pentrn 6 franoi: 11 batiste bine oolorate tivite şi ap&late.
Pentru 5 franoi: 6 prosópe de p&nsi curaţi.
Pentru 5 franoi: 6 şervete da masă de p&ns& adevărată.
Pentru 5 franoi: ÎS şervete albe de aeaii.
Pentru 5 franoi: 1 c&maş& modernă, simplă séü brodată.
Pentru 6 franoi: 2 batiste cu monograme fin brodate.
Pentru 5 franoi: 1 batistă franoesă fin brodată ou dantele.
Pentrn 3—8 franoi: 1 corset de damă 
Pentru i ' / i  franoi: 0 cămaşă de nipte.
Pentru & franci: 8 pepturl fin brodate pentru cămăşi do bărbaţi.
Pentru 5 franci: 8 garnitura fine şi moderne pentru dame (gulerul şi manşete). 
Pentrn 5 franci: 1 camisón módem brodat.
Pentru 5 franoi: 1 faţft de masă oolorată ou ciucuri, pentru oafâ.
Pentrn 5 franoi: 1 cămaşă séü o pereche de ismene de damă, bogat brodate.
Pentrn 5 franoi: 1 cravată de damă, adevSrată CrSme-Deutelle.
Pentru 5 franci: 1 fustă costum p lissd.
Pentru 5 franoi; 1 bucată Tulpan.
Pentru 25 franci: 42 de co|l ss  I bucali Chifon frenţuzesc.
Pentru (0 franci: I bucată Robe d’enfant; de teile.
Pentru 18—24 franci: I bucată Tartan engles de 5 coţi.
Pentru 20 franci: 24 coti Pichet.
Pentru 20 franci: I bucată Manta de bale.
Pentru 18— 15 franoi: 1 bucată p&nză de Bumburg, de 86—45 ooţl.
Pentru 55—■ 68 franci: 1 bucată p&nsă de Belgia de 60 ooţT.
Pentru 75—108 franci: 1 bucată pftnsă Corona de 58 coţi.
Pentru 115—110 franci: 1 bucată Toile Batiste francés.
Pentrn 12—22 franci. Piapămă de lină forte fine.

Afară de articolile menţionate so găseşte tot-d’a-una trusouri complecte.

Calea Mogoşdiel Palatul „Dacia“ .
Comănţliledin districte însoţite ou preţul respectiv se vor efectua foarte grabnic conseiincio s

Doctorul J. Bernfeld
străm «*A ?se în BtMili*eScI,'iaM cunoscut 
Onor. Public locuinţa sea Strada Frum6să 
No. 12, dând consultaţii gratuite pentru 
sărmani de la orele 2—3 post-meridiane.

A eşit de sub piesă şi se afiă de vân 
tjare la librăriile Socec A Comp. şi Fraţii 
Ioaniţin:

INVâŢlTORA ELEMENTARĂ
despre

Dogmele bisericei ortodoxe de răsărit
* de D. 8T. CÂLINE8CU 

arangiată coufarm programei în vig6re 
pentru clasa III din licee, gymnasie, scole 
centrele de fete, sc61e normale şi pentrn 
clasa II din seminarie.

Pretai 85 bani.

ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa
X
X
X
X
X
X

Q T J ^ T H B R
à la VILLE DE BRUXELES 

Podnl Mogojóiel No. 16 vis-à-vis de Consulatul Russesc
Recomandă magaainul tefi asortat la tot-d’a-una fórte bine ca rnf&rift de b&rbaţl fi de 
— * —1—e, mánchete, batiste de lino, olandă şi m&tas&, oiorapl pentrn bărbaţi ţi dame, 

(crêpe de sataté) camisóne, gro^ette, broderie dantele, cravate de bărbaţi şi 
— * —Y *—  ̂ si colori, ambrele de sóre şi de plóie etc. etc. Atrăgând tot 

Clientele că din oaasa cri sel am redas fórte malt preţurile.

dame, galere, 
flanele fine ‘ 
femei in cele mal noi forme 
(îe-o-dată atenţiunea onor.

X
X
X
X
X
X
X
Xîxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv:

2 VIEUX Ê

t i z
A eşit de sub tip ir :

Manual de Comptabilitate
in

PARTIDA DUBLÂ ŞI SIMPLI 

pentrn usul scâlelor <le ambele sexe, de 
d i m i t k i b  x a b o u

Deposit la librăria Fraţii Ioaniţin, Lipscani 
Preţul 80 Bani.

S’a pns snb tipar şi Economia domes
tică cu Comptabllttatea domestică.

Eforia Bisericei Creţalescn.

Duminecă 28, neoferindn-se preoiul sa 
stiiîicător pentru arendarea moşiei CREŢU 
LESCI, din Ilfov lîngă Buftea, pe termen de 
sini ani cn începere de la Aprilie 1878; 
ce va ţine o a treia licitaţie , Duminică 
25 Septembrie, în cancelaria Eforiei, onrtea 
Bisericei

O P E R I L E  MU S I C A L E
imprimate In ediţiunea nâstră

T H I E L  W E I S S ,  T Y P O G B A F I
Strada Lipscani, palatul »Dacia.*

FR. O.
CONSTANTINEBCO D., 8ouvenir de Zisin, Valse pour pianoforte.......................  1 —
CA.BLSON C., Quatre moroeaux Roumaius, pour pianoforte................................... 1 —
FLECHTENMCHER A., Muma lui Stefan, pentru o voce şi p i a n o ...................  1 5(
GEORGE8CU TH., Douy suspine, rom, pentru o voce oa p ia n o ............... ...  1 4(

.  ,  Spune, rom. naţională, pentru o vcoe ou p ia n o .................... 1 «
KRâTOCHWIL A. K.. Hora, 'Viâţa României pentru piano............................... ...  1 4(
MEDEK J. W., România, Quadrille de Oonoert pentru p ian o ............................... 4 —
MOSICESCO G., R&nduiala cununiei pentru piano . . .  ......................................  5 —
STERN L., op. 10, Oer Wunsch (Dorinţa) für Singst, und Olavierb...................... 1 —

op. 11. Lebewohl (Adio Moldova) Singst, und Olavierb.......................  1 5(
op. 4. Grande Etüde pour pianoforte ..................................................  1 5 (
op. 17. Hora. Majqtoa pentru pianoforte....................... ...  1 IC
op. 18. Durerea ’ ml este mare, Valse brii. pentru piano...................  2 —
op. 19. Visuri Oe de ocpil, Quadrille pentru piano 2
La Favorite. Schottisob pour, piano . . . . . . . . . . . . . . .  1
Iţik-Polka pentru piand .' . ,,i  . . ....................................................  1
op. 20. Apele -de la Väc&resol, Schotfcsich pour p ia n o ................

E.. Marche ae Cavalerie pour piano .......................
Töte aceste se vând cu rt\bat d4 25 •/•.

86
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LuA- „ S P E R A N T I A ^  J
H  I M H K l i l Î l l  28, CALKA MOOOŞOAEI, N. ^
IC DEPOUL M E D I C A M E N T E L O R  F R A N C E S E .  *
#  Obiecte de Cauciuc şi Articole de Toalete. — Asemenea ie angajâiă a efectua orl-ce 00.
J #  mande din renorfcul medical. ■Q’R Ţ Ţ g .  y

**UXU*M**U**HUU*UUU*H*UU*UUU*n

LA TYPOGRAFIA THIEL & WEISS
PALATUL ţDACIA.f, 

şi la t6te librăriile din iţiră,
se află de v d n ja re  :

METODA DB CORI M O R A L A
drept contrast la

V I t X.MĂBi LE PRACTICEI MEDICALE
; Singura yi sigura pasă contra 

morţsl premature şi l&ngesirel oronioe de
Aug. Vfilh. Kfinig.

P R E Ţ U L  1 L E I  N U OI.

REGULILE
C E  T B E B B E  P i p i T E

pentru a 1

AJtJMQE LA 0 BATRAMETA ÎNAINTATA
PBKŢUL' 50 CÏNTIM.

Théâtre Français — Salle Bossel
Direction de 

M lle  E M I L I E  K E L L E R  
Jeudi le 22 Septembre 1877

Continuation des Débuts de Mr 
RIGA et Mlle Fadette 

avec le concours de Mlle E. KELLER 
Mlle FovéUi, Mrs Paul Legrand et AJxandre

l i n  U U IM U U E I f i t .

Comédie Vaudeville en un acte par E. Grange et 
L. Thlboust.

Madame attend Monsieur!!!
Comédie en un acte par H. Meilhac et L. Halévy.

CHEZ ÜN GARÇON
Operette en un acte pe Mr Lamy. — Musique de 

Ch. Pourny.

DESFACERE TOTALA

F R U M U Ş E I  A !
FRÄGEpiMEA TINEREŢEl A PELEl

Ca mljlec neîntrecut pentru înfrumuseţarea pelel 
s’afl recunoscut de t6te damele oea cercetată de 
autorităţi, escalenta, nevătămătdrea şi adevărata

r a v i s s a n t e
de Dr. L E J O S 8 E ,  Pari*.

r  Atest mijloc ds purlfloatiunsa polei 
recunoscut In t6tă lumea, s'a arătat 
ca cel mal bun şi cel mal activ din 
tâte mijldcele de Înfrumuseţare spre 
a depărta sigur pete de sire, oeleritul 
sirelul, roşeţa, pete galbene, precum 
şi tite necurăţeniele pelel. RAVIS- 

ANTE dă pelel o frăgezime a tine
relei ttrte Irum6să rosa-deschisă şi ca 
de catife, face pelsa şi minile alb- 
lucitor şi delicat, este recoritdre şi 

Ipăstrâjă pelsa fragedă pănă In vlrsta cea mal 
înaintată.

I NEFALSIFICAT se găsesce in BucurescI numai 
[la d-nn BRUS, FARMACIA LA SPERANŢA.

PPEŢUL: I flacon mare 8 Ir., I flacon mie 5 fr. 

Deposit general la H. SCHWARZ, Budapest Mărie 
[Va eriegasse No. 9. 595.

TELEGRAPHE

G AZ şi AP À
ss instaléÿA In condlţiunile cele mal avantagióse.

A. J. ENGELS & TEIRICH
Strada Stirbey-Vodă No. 88. (Entren 1 Şl at ter).

(«17— 1)

Un profesor
vat academia se oferă

din Qermauia de 
Nord, care a absol-
a preda

l e c t  m  w j  m m
în următ6rele sciinţe:

Desemn yi pictură, geometria, matema
tica gi ingenere t6te sciinţele necesare pen
tru pregătirea de a putea intra în şc61ele 
superiore. Afară de aceste va putea da 1 ac
ţiuni de piano, de limba francesă şi englesă. 
A se adresa Strada Yirgiliu No. 6 big, e6Q 
la Tipografia Thiel & Weiss.

F A B R I C A
de

CHARTIE MECHANI0A
de la

ZÂRNESCI, lângă braşov
produce ch&rtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari nsitate 
pentru 4iare A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice în Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

1 care cnnâsce 
binejşi a prac

ticat mal mulţi ani stndiele programului 
liceal, doresce a preda lecţiunl particularei.

A să adresa la admenistraţiunea acestui 
^iar, Palatul , Dacia*.

Recomand bogatul meii asortiment de 
felurite PianurI şi Pianine din cele mal 
renumite Fabrici ale Europei eu preţuri 
fórte seătjute.

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

A. KRÂTOCHWIL
fiul capelmaistrulul A. Kratochwil, absol- 
vfind ou bun succes Conservatorul din Praga 
şi reinturnăndu-se, doresce a da în orele 
sele libere câte-va lecţiunl fundamentale 
de Piano, Violină şi Arangiament. — A se 
adresa strada Pensionatului No. 6.

A E Ş I T  DE  S UB  T I P A R
fi se afl& de vânjare

LA TIPO&RAFIA THIEL & WEISS 
ii

LA TOATE LIBRĂRIILE:

STAREA FINANCIARA
A

R O M Â N I E I
Discursuri rostite tn parlamentul român

de

DIMITBIE A. STUBDZA 
Preţul 2 Lei n.

A e§it de sab pre«&:
2 S T O U L  M E T O D  

de
C A L 1 6 R A P H IE  E LE JlK TA ltA

pentru usnl claselor II, HI si IV primarft 
de 6. Al. Zamphirolu profesor de desemn gi ca- 

ligrafie.
PBEfUL 20 BANI.

De vtedare la tdte Libr&riele iari depositul so 
aflft la Libr&riele, L. Alealai calea Mogoj6ieI No. 
18 ;i L. Steinberg strada Carol I 5o. 40.

Moşia Sărata, fjS Ä Ä
de*Bnz8ă, pe calea ferată între staţiile Ul- 
menil şi Monteornl, avend ca la 1000 po- 
gone arabile, vie de vre o 40 pogöne, vil 
cu otaştină, de la care să ia poşte 500 
galbeni annal, ban, cârciumă şi alte mal 
multe calităţi, se dă în arendă de la Sf. 
Gheorghe viitor. Doritorii se pot adresa 
in BucurescI Ia D-nu N. I. Lahovary şi 
la Craiova la D-nu Costică Bengescn, pro
prietarul. (617—-0).

I)
Damă, solidă caută an loc ca gu
vernantă séú econômâ. A se a- 
dresa Ia administraţia acestui ̂ iar.

T I  A  a r A n H a f  moşia CÄLUGÄ- 
JL/tJ d i l U I lU d iL ,  RENI Districtul 11
Ylaşca, Călniştea. Doriţoril se vor adresa
Ia d-nu Warthiadi Strada Moşilor No. 96.

625—t .

D. Yioreanu reîntors în Capi
tală a reluat eser- 

ciţiul profesiune! de advocat. Strada Po
lonă No. 24.

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  AM 
Strada Sfinţilor, No. 54.

(623 —7)

ANUNCIU IMPORTANT.
8  NUMAI Li MUTUL I1BÂS1H
r  V U L T U R  *1
rrj Sub firma |xj

n SAL. WEISEEMAISTH w
^  Strada Carol I  No. 6 Strada Carol I  No. 6 ’
iO  (curtea veche) (curtea veche) i i

rH  vis-â-vi* de farmacia ¡ ris-â-vis Se farmacia U

Ó R issdorfer. R i/wdorfer U
Afi sosit, pentru sesonul de véra nogat asornménY de incăl- 

ţăminte pentru B Ă R B A ţl, DAME şi COPII. J
. Cu deosebire PANTOFI DE DAME In tóte formele după cele ^  
i 7  mal din urmă fesóne şi efectuate din primele fabrici din Europa.

Asemenea un mare transport de cisme lungi de Iucht, de Lak i 
f  -i rusesc ; i  de vaca ca şi Mantale (cauciuc) de pióle prima qualitate. L_| 
T Snb-semnatul mulţumind onor jP. T. Publio de încrederea ce 

aO dat susdissei firme, care pănă aonm aQ depus probe de fina J -j 
t  calitate a Mărfel oât şi de eftinătatea preţurilor, speră ca şi d’acum L 
fU  înainte va bine voi a ’ i da concursul teii, găsind in tot-d'a-una - t 
V j  atăt mărfuri fine şi fasonate cftt şi cu preţurile oele mal moderate. yK|

(588—0)

Cu t6tă stima
S A L . W EISERM ANN.

Tipô^ïàfitt Thiël A W ieta, Palatal ¡.DftWa*.


