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A . B O N A M B N T B I . B  
IN TOATA. ROMANIA :

3 6 luni 
9 3 1 uni

IN  s t r a i n a t a t k :

. II. n. 48 
,  > 21 

. » » 12

60

INSKKTIUNI si KBCLAjint :
ini» do SO liter® Potit> pagi»» IV, 30 bani. 

paginii III, 80 buni, pe pagina II, 2 lei noi.

Rocíame 2 lei noi linia.

Un numër In Capitală 10 bani.

TIMPUL
ESK IN TOATE ZILELE DE LUCRU.

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 ao ia “.

A .T > T X J I> T a iT J F lI  
8« priïmete în i t r l i i lU to :  I a  D-nil Haa§0n- 
Umn A  Voglmr la Vienna, WilfiiobgMM 10 
i .  OppeUk In Vienna, Btubanbaitoi S; Rudo 
Mmm la Vienna , Seilent&tte 2 ; Vmemu 
Hrdicka la Vienna, T«infalUtra«»e 17} Philipp  
LSb la Vienna, E«chenbachga*se 11 ¡ L . L m g  
¿¿Comp. la  Peţta fi dt
Comp. la  Paria.

ScrUorl nefranoate an »e primesc.

Artioolele aepablicate »• vor arda.

Un n u n ö r  In D is tricte  15 b u l .

C tn il de Buqnrcsol, 21 Septembre, 
blig. Rurale . . . . .  82'/» " —

> Uomoniale . . .  74 "3'7s
redit funoiar rural . . 721/2  7.31/3

, > urban 64 _
a p r. municipal al Capit. 70 ,   <
blig. Pensii . . . ,  .  120 —
blig. Dacia . . . . .  200 __

» România . . . .  40 . —
spr. municipal cu prem ii — —
enta R o m ân i................  — —
Oria 3 luni , .’  . . . 997,  flOVs 
ondra ,  . . . .  2616 2615
iena » • • • ■ • .  — —
erlin > 12a >/<

Crtrsnl de Ylenn, 1 Octombre. 
Metalice . . . . . . . . . .  64 16
Naţionale .................................M 70
Renta in aur . . . . . . . .  74 60
Lose . . . . . . . . . . . .  111 36
Aoţiunile b&ncel ..................... 844 —
C r e d i t ă r i ..................................215 60
Iiondon . . ............................. 116 85
Obligaţiuni rurale ungare . . 77 —

> tem eţvar . . . .  76 50
■ transilvane . . .  75 46

Argint în m fafarl . . . . .  104 —
D u c a tu l ...................................... 5 59'/a
Napoleonul.................................  9 89Va
Maro 100 .................................  57 65

C a r n l  de lterlin , 3 Octombre. 
Aoţion. Cftilor ferate române 14 50 
Obligaţiunile romine 6 % .  . 58 — 
Priorităţile O. fer. rom. 8t/s 40 — 
împrumutul Oppenheim . . .  78 —
Napoleonul................................. 16 22
Viena, termen lung............. — —
Paris » loart . . . .  81 16

Calendarul f i l e i  
Vineri 28 Septembre (6 Ootombre). 
Patronul jile l: Conciliul sf. I6n Uapt. 
Rfs&ritul sorolul 1 6 ore 2 <nin. 
Apusul sâre lu l: 6 ore 86 min.
Fasele lune l: Ultim Quart.

P L E C A R E A  T R E N U R I L O R
Baeareiel—Saeéva 

BuourescI. . . .  8.15 n 10.—
Ploesol............... 9.50 n 12.06
B r& ila ............... 1.58 n 6.45
Tecuci il . . . . .  4.88 n 
Roman . . . . .  9.05 d 
Snodva, sosire . . 12.03 4

Bnourosol -  Yerolorova
Buouresol........................... 8.— <
P i te ş t i ............................... 11.81
Slatina . . . . . . . .  2.—
Craiova. 
Wroiorova, sosire

4.17 
9.01 ¿

Haoéva —Boeareeel

R o m a n ................. 8.45 n 18.10
7.16 d Tecuci ü ................. 12.30 n 5.10

11.40 a Br&ila . . • . . 8.08 n 8.10
4.544 Ploescl ................. 7.12 d
B.»5n BuourescI, sosire 8.80 1

Verclerova—Booaresel
6.05 n Vôrciorora . . . . . .  6.45 <

10.15 n Craiova . . . , . . . 11.44 (

P iteşti ................. . . . 4.4» <
Bucnresöl, sosire . . . 7.40

2.46 < 
ASO (

7.15 <
11.80 c

J8ncnre»cl—O larg la  
Bnoaresol . . . . . . .  9.16 d 6.05 n
(Hargia, sosire ................. 11.35 j  8.87 o

U lnrglo—Uacnrencl
Q iurgifl..................... , . 7.26 d A65 »
Buearescl, sosire . . . .  9.48 j  747 <j

O tU H —Ba rb e ţi 
Galaţi . . . . .  . 1.80 n 8.85 d 7.80 4 
Bărboşi, «osire . . 1.55 n 9.— g 8X15 n

B a rb e ţi—fia la ţl 
Bărboşi . . . . .  . 2.55n 6.85 n 7.85a 
Q a la ţţ sosire . . , 8.80 n 7.— a t . — 4

SCIRI TELEGRAFICE
din

FOILE STRĂINE.

tem borg, 30 Septemvrie.

I Gnvernornl corniţele Potoţchi a plecat 
Lrî la Viena.

Londra, 80 Septemvrie.
* Oficiul Kenter, anunţă din Orhania 28 

1. e. Rafii eon ti a aii bombardarea Plevnei. 
n arma ploilor, jositorile din Sofia şi Or- 
lania sânt inundate.

Constantlnopol, 29 Septemvrie.

O telegramă din Rusei tic comunică ol 
i’a reînceput bombardarea Giurgiului.

Din Şipcs se anunţa ca bombardarea va- 
im î nmlt întăririle ruşilor.

O telegramă din Plevna dă ştiri până la 
Î4 a. c. Ruşii continuă a bombarda Plevna 
In 4>oa de 21, români! aii atacat o redută 
In Ostul Plevnel, fură însă respinşi.

Viena, 8 Octomvrie.

Prinţul Nichita nn ’şî va Întinde mai 
mult operaţiile în Herzegovina, cncerind 
atâta toritoriîi cât p6te spera să conserve 
dnpă paoe. Se crede că acum va cerca, în 
partea despre Podgoriţa, cucerirea câmpie- 
lor de la Moracea, pe cari Mantenegrenil 
le stăpâniră mult timp.

Londra 3 Octomvrie.

O depeşă din Berlin anunţă că guver
nul rus a comandat 700 tunar! Krupp, 
cari se vor preda în Aprilie viitor.

BUCURESCI 22 Septem vrie.. 
4 Octomvrie.

SCIRI TELEGRAFICE
ALB »TI MPULUI ,

(Agenţia B at as).

_ Serviciul de la 3 Octomvrie. 9 ore şira. — 

Plevna, 2 Octomvrie. 
(Oficială.) — Eri şi astă-41, Marele duce 

Nicolae, Prinţul Carol şi generalul Totle- 
ben aQ străbătut tote posiţinnile şi bate- 
riele înaintate rusesc! şi românesc!. Lu- 
crările înaintezi repede.

Turcii nn răspund la focurile nöstre, 
n id  ca puecile.

Preta tinde ni, nimica noii.

Şnmla, • Octomvrie. 
Comunicaţia telegrafică s’a restabilit de 

Şofket-paşa ca Plevna, Spiritul şi sănăta
tea trupelor Iu! Osinan-paşa ar fi escelente.

Orşova, 2 Octomvrie. 
0,000 de ömenl trape tarcesc! venind 

din Cancas a’aü concentrat în partea de 
jos a Kara-Lomolnl.

Sosirea Ini Fazli-paşa şi a In! Âbmed 
Veissi-paşa se aşteptă în cnrend la Ras 
grad. EI se vor alătura la armata In! 
Mehmet-Ali.

Cele din nrmă provisi! ajunse la Plevna 
eraţi socotite la 50,000 6menl şi pentrn 
cincî-spre-ijsce (Jlle.

Yltaa, Octomvrie.
8a vestesce din Alexandri» ci Kedivol 

a anunţat Sultanul nî cS Eftîptnl va face 
I tot ce-i va sta prin pntinţS spre a asi 
fgura victoria Turciei. Kedivul este hotă 
rît a pune la  d isp o siţ ia  Sultanului töte 
trnpele egipt unt disponibile.

Constantlnopol, * Octomvrie 
Sultanul a dat In! Oaman-pnşa fi Iu! 

Mnkhtar-paşa titlul de ,Guzi* şi decoraţia 
de briliante »Osmania*.

Plovnn, 2 Octomvrie 
(Sorginte torcescă). Ruşii continuă jiua 

şi noptea ca bombardarea Plevnel.

Rnscinc, 29 Sepreinvrie.
O încăerare s’a făcut pe lângă Pirgi 

între o recunóscere de circasien! şi trei es 
cadróne rnseseï.

Paris, 2 Octomvrie.

Torcil adună 10,000 de ómenl la Mo- 
star spre a Io* înapoi teritorial cucerit 
Muntenegreni.

Ia privinţa agit&rilor cari dom
nesc In Austro-Ungaria şi cari a<Jl 
sunt la ordinea £ile, i6că cum le ju
decă un Însemnat publicist belgian : 

Naţiunea maghiari trebuie pri
v iţi ca aflătdre In o stare psicholo- 
gică, prea curi6să, de la toastul de 
la Caşati saQ mai bine $is de la în
trevederea de la Salzburg.

Acum se mângâe că. corniţele An- 
drassy a scăpat de sub tutoratul ger
man, acum i’acusă, pe faţă că a fi» 
nit trădarea pe care o prepara din 
timpul memorandului sâfi.

Unii felicită pe Împăratul, că a 
sters impresiunea rea produsă prin 
discursul de la Caşafi , prin o rec
tificare oportună, alţii declară că n’afi 
să mai aştepte nimic de la Hab- 
sburgl, Ungaria curând va fi silită 
a ’şi apâra Însăşi interesele ei In 
Orient.

Aci este o confusie care de si
gur va plăcea bătrânului Cossuth.

De aci va putea trage conclusia, 
că compatrioţii sâ! sunt apţi pen
tru o nouă revoluţie, şi să şl indu- 
plice puterile ca să cimenteze acostă 
teribilă alianţă turco-maghiară-po- 
lonesă, pe care să o opue celor trei 
lrap&raţl.

Faptul e că în Ungaria, partisa- 
nil unei politici moderate şi dua- 
listice sunt cu totul bătuţi, dacă nu 
pe terenul parlamentar, cel puţin 
In adunările şi reuniunile In care 
pretinşii representanţl af opiniunei 
publici», arată drumul care convine 
politicei maghiare. D. Deak şi si» 
temui s&ii aparţine deja unul trecut 
ante-istoric şi d. Tisza chiar este 
tratat de profeţii erei noi cu cel 
mal adănc dispreţ.

Veţi Întreba fără îndoială, care e 
idealul politic al acestei s .oii ultra 
patriotice care ţine atăt de puţin 
cont despre cftştigurile din 1867 şi 
despre avantagele pe care abilul d 
Deak le-a asigurat Ungurilor. Idea 
Iul - lor este Turcia, al cărei eroi afi 
oprit invasia barbarei Rusii, a că 
rel diplomaţie a ţinut In eşec coa'

liţia morală a puterilor europene, 
şi al cărei scop este de a repara 
crima cea mare comisă In secolul 
al XVIII-lea, adică împărţirea Po
loniei.

Turcii sunt adevăraţii apărători 
al dreptăţel şi al civilisaţiel, şi fără 
el Europa şi Ungaria In specie, n’ar 
Întârzia de a cădea in un jug mai 
aspru de căt acela, de care Rusia 
voesce să scape pe creştinii din O- 
rienţ. Turcia este scutal naţiilor a> 
meninţate, şi salvat6rea naţiilor su
primate; şi fiind-că Ungaria se află 
In prima linie Intre naţiile amenin
ţate, se cere cu ea să dea semna
lul cruciatei anti-moscovite, la care 
de sigur se vor asocia cele-l-alte 
popore europene.

Nu se p6te contesta, că In acest 
sens sunt t6te demonstraţiile, care 
dur£ză de căte-va luni. Judecind 
după aparenţă, Ungurii caută a se 
scutura de domnia Habsburgă şi a 
priimi suzeranitatea Sultanului. E 
mposibil Insă, ca acostă nebunie 

politică să dureze In Infinit. Dacă 
acesta va urma aşa, Ungurii ne vor 
da un spectacul cu totul no fi şi pu- 
1 ¡in adulator pentru mintea ome* 
nâscă, de a sacrifica instinctelor a- 
nimalice, tradiţiile politice, religiu* 
nea, interesele materiale şi viito
rul el ca membru al familiei euro
pene.

Sperăm că .furia* naţiei maghiare 
nu va merge aşa departe.

V6z6nd realitatea, se vor lnt<5rce 
la adevărata apreciare a situaţiei. 
Vor Înţelege că programul partidei, 
care face atăta sgomot In meetin- 
guri, nu coprinde numai datoria sde 
a opri barbaria moscovită", ci şi de 
a opri cursul civilisaţiel europene, 
care din nefericirea lor, ţinteBce că
tre scopul indicat de impSratul Ale
xandru.

In privinţă situaţiei ce guvernul 
a creat ţârei faţă cu rfisboiul ruso- 
turc, am publicat Intr’unul din nu* 
merile trecute o scris6re a d-lui 
Deşliu către d. Cogălnicenu. Vede
rile coprinse Intr’&nsa afi avut un 
puternic resunet In public, căci râs- 
pundeaâ la legitimele Îngrijiri ale 
ţârei Întregi.

Dar atât acea scrisdre cât şi alte 
articole asupra aceliaşl tese, nu ne 
arată de cât râul, abisul In care gu
vernul a Împins ţara prin nepreve- 
derea, incapacitatea şi reaua lui 
credinţă.

Acesta nu'l de ajuns.
Ceea ce acum ne interesează mal 

m ult: este cum să eşim la liman din 
vulţdrea In care am intrat? — ¿că 
ceea oe adl preocupă tâtă ţara, i£că 
întrebarea ce’şl face fle-care cetă-

ţian şi care ascâptâ opinia tutulor 
bărbaţilor cu inimă şi bine cugetă
tori.

Suntem siguri că se vor Întrece 
a respnnde la Îndemnul nostru, a- 
râtând ce este de făcut, pentru a 
scăpa din vultârea In care ne-aă Îm
brâncit.

DIN AFARA.

»Standard* asicură că Germania 
va relnoi cu mai multă vigóre no
tele sale către Pórtá contra violărel 
convenţiei de la Geneva, comisă de 
trupele turceşti. S'ar fi constatat, 
că primele dojeni adresate Perţel, 
de către tóte puterile, ar fi fost In 
zadar, că un mare numâr de cada
vre ruse ar fi fost după bătălie mu
tilate, că soldaţii otomani nu fac 
prisonierl, ei ucid pe răniţii cari re- 
mân pe câmpul de luptă după re
tragerea trupelor. Ca tot-d'a-una, 
Pórta a crezut că la prima ocasie 
să arunce In faţa soldaţilor ruşi, a- 
cusarea formulată contra trupelor 
proprii.

Circulara ministrului de esterne 
turc, care relnoi acéstá ridiculă ma
nevră ia In ajutor durerile cores
pondentului militar al giarulul : .T i
mes* care se află la armata lui Meh
met-Ali. Etă ce scrie acest cores
pondent de la Ienikeoi cu data de 8 
Septemvre, descriind câmpul de bă- 
tae după lu ptă:

„l*e când mergeam pe drumul pe 
care s'a retras corpul principal, fo
cul tunurilor lmulţia morţii In un 
mod Înfiorător. Toţi sunt despuiaţi, 
mulţi decapitatl, unii mutilaţi. .P u 
team* distinge In depărtare, un nor 
de başi-buzucl urmându-ş( lucrul o- 
ribil şi laş glorificându-se In ruşinea 
lor despuind şi mutilând pe morţi, 
căci pe cei vi! se temea a-1 privi 
In faţă.*

Turcii, de regulă .  mutilé^á* ca
davrele , dacă acest cuvânt e In 
stare să reproducă monstruosităţile 
oribile. Ruşii, scrie corespondentul 
de la .Times* .ard pe morţi! lor, 
când nu pot sâ'l înmormânteze, ca 
să'i scape de acéstá prefacere,*

Aci nu e vorba de o alegaţie bazată 
pc dovezi ma! mult mult safi mal pu
ţin autentice. Aceste le spune core
spondentul, .vezându-le cu ochii*, pe 
când dovezile pretinse, pe care se 
basaazâ guvernul otoman pentru a 
da imputărilor sale minoinóse óre 
oare colorit de adevâr, se başează 
pe probe mat mult ca lndoióse.

Cititorii noştril ş! aduc aminte de 
atestările cător-va corespondenţi en- 
glesi şi francesi, că unele femei 
musulmane aü declarat inaintea co
respondenţilor, că afi fost rănite de

ruşi. Atunci am spus că acestea tre- 
bue să fie 6re care mistificaţie din 
partea guvernului turc.

Şi nu ne-am Înşelat; căci ¿tă ce 
aflăm In o corespondenţă din Syra, 
16 Septembre, cătră .Times*:

.Acum pot aminti un fiipt, des
pre care n’am vorbit nimic până 
acum pentru a scăpa viaţa aceluia 
care mi-l'a istorisit. Femeile rănite, 
aduse la Şumla şi arătate corespon
denţilor In cestie, afi mărturisit că 
n'afi fost rănite de Casael, ci de 
Bulgari, dar afi fost silite să gică 
ast-fel*.

Asupra sgomotelor Împrăştiate de
spre o intervenţie Înarmate a Germa
niei In favârea Rusiei, .Standardul, 
face observările următ<5re:

.Este o teoriă de predilecţie a u- 
nor politici, că Germania are Încă 
o datorii de plătit către Rusia 
pe temeiul unor servicii primite de 
dânsa, In timpul resbeluluf franco- 
german. Insă, dacă am putea chiar 
presupune^ precum o fac atâţia, că 
Germania are o noţiune atât de tare 
de Îndatoririle ei, ar trebui să con
siderăm că acostă datoriă s'a stins 
In momentul când Germania i-a per
mis Rusiei s i  faci râsboiu. A spri
jini Rusia cu trupe» ar Însemna, a 
plăti mal nţult de Qât II datorea. . 
căci Rusia n'a făcut nimica In con
tra Franciel pe cimpui de râsboifi.

Intrarea In a cţii a Serbiei e ca şi 
siguri. Principele Milan n'a uitat a- 
jut6rele morale şi reale cu care ’1 
aprijinia Rusia In timpul rescdlel sale 
In contra Porţii. In Belgrad, con
ductorii (Jilet 'şJ aduc aminte Inci 
de banii, soldaţii şi generalii trimişi 
din Rusia, In momentele grele când 
aveati lip si de t<5te. Ca resplati, pre
gătirile de reBbof so fac ou o iuţeli 
straşnică, şi dacă nn vreatt s i  intre 
In acţie Înainte de a 6 primit sub- 
sidiele de 8 mili6ne plătite pâni la 
cel din urmi binuţ, acesta nu e vina 
lor, ci a Rusiei care i-a stricat prea 
mult, dându-le dulcea pregustare a ba
nilor streini.

Visita lui Cripsi la Be'lin pare a 
fi avut 6re-¿are influenţi asupra po
litice! italiane, cicf, de atunci ln- 
câcê , Italia ia un aer belicos. O ştire 
positivi asiguri c i  dintre reservişti! 
convocaţi la manevre, 50,000 dmenl 
afi fost reţinuţi chiar dupi isprivi- 
rea manevrelor.

.Liberta* anunţi c i 36 companie! 
alpene afi fost transportate In locu
rile situate lin g i hotarul frances şi 
şi austriac. (Borno, Udina, Befen- 
zone etc.) Tot asemenea anunţi în- 
tirirea forturilor alpene şi a ţermu-



T I M P U L

dnua, şi Spezzia. 
x jrvft c& aceste pă
suri tre n'att nici o Însem
nătate 4 oâ, ci câ este numai ese- 
cuţia unor mâaur! prevâ<Jute In bud
get. Momentul lns& In care ele se 
esecut& le d& o importanţă neobiol- 
nnitâ.

In fine avem noutăţi despre Meh- 
met-Ali, despre care n’am mal sciut 
nimic de la pretinsa sa victorie : 
chiar jurnalele turco-file sunt silite 
s& mărturia iască că departe de a fi 
victorios, generalul turo fu b&tut şi 
suferi perderl considerabile, Insă se nu 
se scia nimio despre mişcftrile ulte- 
rióre. O depeşe din Rasgrad c&tre 
.Wiener Tablatt* ne arată că el 
a părăsit posiţiile de la Baniţca- 
Lom şi s’a retras pe Înălţimile care 
le ocupa mal înainte pe cea-l-altâ 
parte de Kara-Lom. Părăsirea posi- 
ţiilor proprii: ét& deci ultimul act 
al acestei înaintări, pe care depe- 
şile turce o Incadrafi pe succese bri
liante.

O telegramă datată din Pesta ne 
dâ o analisă sumarie al rôspunsnluï 
d-lul Tisza, la interpelările relative 
la politica guvernului austro-nngar 
In afacerile Orientale.

Ministrul a mal constatat odată 
câ negeneralisarea resboiulul, are de 
a mulţămi raporturilor amicale din
tre cele trei guverne. Din espli- 
cările date de d. Tisza resultă că 
politica Austriei rem&ne tot aceeaşi, 
care a fost la Începutul rôsboiu* 
lui. Corespondentul din Viena de la 
, Journal des Débats* i-a telegrafiat 
lncheerea respunsnlul ministrului, că 
Austria nu e nici cum legată, de cât 
numai prin convenţia dintre cel 3 Im- 
pâraţl, şi c& nici unul din el nu va 
intreprinde nimic In politica externă 
Ară învoiala celor doi.* Insă chiar 
acésta dă o mare Însemnătate înţe
legere! celor trei lmparaţl şi consti
tue cea mal preciôsâ garanţiă pentru 
manţinerea păoel generale.

R E S P U N S U L

PRIMULUI MINISTRU TISZÀ
l i  inttrptrftrile din camera Ungariei.

La 15 ale curentei, primul-mini- 
strn ungur a respuns Intr’o dată la 
t6te interpelările privi t<5re la cestia 
Orientului.

Discursul fiind prea lung, vom re
produce numai părţile mal însem
nate :

„Interpelatori! afi <Jis că guver

nul îşi propune merefi o ţintă, de 
la care se retrage treptat, renun- 
ţ&nd la ceea ce a <Jis mal mal ’na- 
inte că va mănţine. Ga esemplu pen
tru acâsta, s’a amintit că guvernul 
nostru ar fi fost hotărât a nu per
mite intrarea In resboiti a Români- 

: nilor şi Sfirbilor, că cel d’ântâifi afi
i intrat deja, iar cel alţi sunt gata, 
şi ca probă că guvernul avea gân- 
dul da nu îngădui acesta, — este, 
că nu s’afi desminţit scirile fia
relor.

„Ce ar deveni un guvern, dacă ar 
rectifica In Împrejurările de faţă t<5te 
scirile fiarelor ? N’ar mal avea timp 
sâ facă alt nimic.

„Dar mal este ceva. OrI-cine scie, 
că asemenea soiri se respândesc şi 
In scopul d’a pipăi intenţia guver
nului. Aşa dar nu este drept a pre
supune ca esacte asemenea soiri pen
tru cuvântul că guvernul nu le-a de* 
sminţrt.

„Afi nn voifi să discut urmările 
resboiulul. Mal scifi că In viaţa ori
cărei naţii pot să vină momente când 
toţi trebue să £ic& : Să ia arma cine 
p6te! Să jertfim tot, dar să scăpăm 
patria. Efi sper şi cred, că un ase
menea timp nu va veni pentru Un
garia ; dar In orl-ce cas cred, că a- 
cel cari sunt chiămaţl a Inrluri po
litica din afară a monarchiel şi mal 
cu s6mă guvernul, — nu afi datoria 
d’a Împinge cu uşurinţă naţia În
aintea unul asemenea moment, ci să 
facă tot pentru a Impedica venirea 
unul asemenea moment. „(Aplause)*

Venind la interpelarea deputatu
lui Ernest Simonyi, ministrul <Jice :

„Interpelatorul se Indoesce că gu
vernul ar avea In general vr’o po- 
lic& In cestia Orientului; şi dacă ar 
avea una, domnia-sa Întrebă care 
este acea politică 1 Şi a fi pot să spun 
tot ceea ce am mal spus, că avem 
o politică, aceea d’a face totul pentru 
a conserva In t<5te caşurile intere
sele ndstre, şi dacă se p6te fără res- 
boifi. Poliitica n6stră este precum 
am spus-o categoric tutulor chiar 
In minntul cel mal critic, este a nn 
Întreprinde nimic In cestia Orientu
lui fară consimţimântul monarchiel 
Austro-Ungare, orl-care ar fi s6rta 
resboiulul... „(Aplaude în centru)*. A- 
c6sta s’a <Jis şi mănţinut, când ar
matele ruse afi trecut Dunărea f&ră 
nici o lovitură de sabie (?). Nu s’a 
schimbat nimic după evenimentele 
de la Plevna, şi nu se va schimba 
nici când s6rta resboiulul ar rlde iar 
armatei rusescl....

„Câte-va cuvinte mal am să a- 
daog la respunsul mefi, apelănd la 
tnţelepoiunea şi mintea sănăt6să a 

¡orl-cărul om nepărtenitor. Voifi să

Întreb, dacă este motivat, că spiri
tele din patria n6stră să fie acum mal 
turburate de cât acum patru luni, şi ca 
să devie,— să mi-se ierte cuvântul—  
mal turcesci de cât ale Turcilor ?...

„Terminând cuvântai mefi , voifi 
fice câte-va vorbe şi asupra frasel 
din urmă a deputatului, baron Lu
dovic Simonyi, care ’ml-a atras a- 
tras atenţia, ca să nu cred, că se 
va afla In Ungaria o cameră , care 
să voteze un singur ban In interesul 
Rusiei.

„ Acest avertisment nici nu mâ 
sperie, nici nu mâ atihge, şi acesta, 
fiind-că niul-o-dată n’am voit şi nici 
voifi cere un singur ban In interesul 
Rusiei. Dar nu voifi cere iar nici 
un ban In interesul altuia de căt 
numai In interesul monarhiei Austro- 
Ungare , prin urmare şi al Ungariei, 
safi s’o întdrcem : „In interesul Un
gariei, prin urmare şi al monarhiei 
Austro-Ungare. („Aplause prelungite 
în centru)*

REYISTA ÇIARELOR.

Citim In „Steaoa României :*
Vom Începe revista n6strâ de astăfl 

prin a reproduce refiexiunile unor 
bărbaţi cari, de şi ne deprinşi cu po
litica militantă, stafi totuşi şi cugetă 
cu maturitate la destinurile ţâre! 
n6stre.

In faţa mormintelor fraţilor no
ştri căf uţ! cu atâta bravură pe câm
pul de resboifi, aceşti bărbaţi cu ini
ma Întristată şi cu şir6e de lacrimi 
pe faţa lor, se Întrebă : unde mer
gem şi ce avem să devenim ?.... EI 
se Întrebă cu atâta mal mult, cu cât 
nu este numai un singur partid safi 
o singură nuanţă politică care-şl varsă 
sângele pentru ţara aedsta, ci toţ! 
fii acestei ţâri sunt ca un singur om 
faţă cu duşmanul nostru secular.

Doliul general care a coprins ţara 
ce mângâiere p6te el avea, şi cine 
are să ne dee acâstâ mângăere ? —  
Ţara, Domnul, puterea esecutivâ î  —  
Dar ţara, care singură era In drept 
Înainte de dolifi, a se rosti, fost’a ea 
Întrebată ? Căci Încă odată afirmăm, 
ţara acesta nu este proprietatea nu
mai a unul partid safi grup poli
tic. — Domnul ţârei î —  Dar acesta, 
ori tât de generdsă inimă ar avea, 
ori cât de multe calit&ţl Îngereşti ar 
posede, totuşi nu va putea să vin
dece atâtea răni, să mângâe atâtea 
suflete consternate.... Puterea esecu- 
tivă? — O ! acostă putere merită 
sâ ne oprim asupra el, câc! asupra 
el şi numai asupra el cade t6tâ re- 
spunderea. Acostă putere esecutivâ,

care reprezintă acţiunea şi unitatea 
de acţiune, mal Înainte de a lua vre-o 
rezoluţiune de acelea mal însemnate 
care are se decidă asupra destinelor 
ţârei, e datâre sâ delibereze In con
siliul de miniştri, căci acţiunea pu- 
terel esecutive o repetăm este şi tre
bue sâ fie In tot-d’auna rezultatul 
acestei deliberări.

Avut’a loc o aseininea delibera
re? Nu putem respunde nici afirma
tiv nici negativ. Ştim numai atâta 
sâ spunem, fâră sâ avem a ne teme 
de vr’o desminţire, că In loc de de
liberarea consiliului de miniştri, a- 
vem deliberarea şi voinţa numai a 
unu! singur om! Şi cine este acel 
om f Toţi o ştifi că este d. Ioan Brâ- 
tianu!

Nimine mal mult de cât noi nu 
p<5te avea un cult mal sincer pentru 
acest bărbat, de cum 11 avem noi. 
Afecţiunea, respectul, stima şi con
sideraţia ce avem pentru acest bărbat 
nu datezâ de astâz!; şi tocmai pe n- 
tru aceea ţinem atât de sus pe acest 
bărbat, In conştiinţa n6strâ, In inima 
n6strâ, avem dreptul sâ fim mai se
ver! câtre dânsul de cât chiar către ad
versari! selpoliticl. Controlul este su
fletul unul regim constituţional. Acolo 
unde nu este control, acolo este des
potism, şi despotismul este duşmanul 
de m6rte al controlului.

Care este In Inprejurările de astâz! 
controlul puterel esecutive ? — Care 
este controlul d lul I. Brătianu ? —  
Colegi! sâ ll —  Dar toţi, afară de 
unul singur, sunt copiii politici al 
d lui I. Brătianu, şi copil, o ştim 
cn toţii, dacă afi crescere se refuză 
In tot-d6-una de a judeca pe părin
tele lo r ! Rămâne In pici<5re deci 
numai d. Mihail Cogâlniceanu. Ce 
rol Insă j6câ acest bătrân şi emi
nent bărbat de stat ? Rol de arhi
var şi de registrator al faptelor În
deplinite cari, cum am fis, sunt nu 
rezultatul deliberârel consiliului de 
miniştri, ci al voinţei unul singur 
om. Merg! la acest barbat de stat 
şi 11 gâsescl atât de schimbat, In 
cât a ajuns sâ fie necunoscut chiar 
de câtre ce! mal bun! amici al sâl. 
Cuprins de o nervositate feminină, 
când te duc! a te plânge la acest 
bărbat de stat, el atât de tare se 
uită pe sine şi principiile constitu
ţionale, In cât crede câ se scutură 
de orl-ce responsabilitate ficându-ţ!: 
„sunt ministru de externe, nu mâ 
amestec In atribnţiunile celor-l-alţ! 
miniştri* ! Limbagiul acesta să nu 
fie 6re negaţiunea principiului res- 
pundere! şi a Bolidarităţel ministe
riale ? Nu ne vom Întinde cu vorba 
asupra teoriei constituţionale, ne 
vom mărgini numai de a spune câ

d. Cogâlniceanu afi ajuns să fie o 
iluziune perdutâ a liberalilor de 
dincóce de Milcov......

Redus la rolul de arhivar şi re. 
gistrator al actelor ministeriale, cn 
tóte telegramele ce din când In când 
adresézá Iaşenilor, Vasluenilor safi 
Huşenilor, ca sâ facă a vibra córda 
simţimintelor naţionale şi patriotice, 
d. Cogálnicénn, omul de stat, nu mal 
are sfat, şi aşa nu mal póte oferi 
nici o garanţie, căci el nu repre- 
sintâ de cât voinţa şefului sâfi d. 
I. Brătianu!!

O putere esecutivă compusă din 
asemine elemente nu mal póte avé 
Intrederea ţârei, şi d. I. Brătianu 
trebuie sâ se gándéscá că numai el 
singur şi partida sa nu póte sâ dis
pună de destinele României. Tóte 
partidele şi tóte nuanţele politice 
din ţâră, din minutul ce’şl varsă sân
gele lor, fiind minutul ce, cu preţul 
vieţel lor, ér nu numai cu condeiul, 
apără drepturile ţârei, sacrificând esi- 
stenţa familiilor lor, tóte zicem dar, 
tóte afi dreptul sâ strige câ resoluţiu- 
nea luată de puterea esecutivâ trebue 
sâ fie resultatul unei deliberări reale 
din partea acelora cari prin trecu
tul lor, prin esperienţa lor, prin ser
viciile aduse ţârei, afi dreptul de a 
fi la cârma statului. Şi Intru cât 
puterea esecutivâ nu este compusă 
din aceste elemente, ţâra este In 
dreptul sâfi sâ strige şi sâ ficâ : 
Voim o putere esecutivâ, care sâ 
ştie resista şi care sâ nu se lnco- 
vóie la voinţa unul singur om!...

Aceste sunt refiexiunile pe cari 
bărbaţii serioşi ni le-afi comunicat 
şi ne-a fi Îndemnat sâ le reprodrucem 
In colónele ziarului nostru spre a 
le pune sub ochii d-lul Brătianu şi 
acelora cari 11 încungioară, ca să se 
gándéscá cu tólfi maturitatea şi sâ 
vază dacă nu e timpul de a pune 
odată capăt interimatelor ministe
riale şi preumblărel dintr’un minis- 
terifi lntr’altul a aceloraşi persóne....

Reproducând aceste reflesiunl, Re- 
dacţiunea ziarului nostru n’adauge 
un cuvânt mal mult, căci realitatea 
faptelor vorbesce de sine, şi fraseo- 
logia trebue să dispară faţă cu mor
mintele acelora cari fâcând onórea 
României, i-a garantat pentru viitor 
şi independenţa şi neutralitatea el!

PARTEA LITERARA
BUTUL Dr. ZOTU

Stăm lângă chioşcul de pe Bulevard fi 
aşteptam sa văz trecând garda imperiali.

Fiind încă de diminâţS, nn erail de oât 
puţini trecători; şi din aceştia apoi cel ma

MI H A I L  S T R O G O F F
SAU

C U R I E R U L  Ţ A R U L U I .

(Urmarea 12-a).
VI.

După ordinal prefectului, prin nrmare, 
toţi naţionalii pe cari treburile lor i-ar fi 
chemat preste fruntariele Siberiei, nu mal 
putâtt eşi din provincia Nijni-No vgorodu- 
lul, pentru moment cel puţin.

Coprinsul articolului ântftiQ al ordinu
lui era lămurit. Nn admitea nici o es- 
oepţie. Orl-ce interes particular trebuia să 
dispară în faţa interesului general.

Cât despre al doilea articol al ordinu
lui, porunca de isgonire ce coprindea era 
fără d6r şi p6te. Acest articol nn privea 
nici de oum pe alţi străini de c&t pe a- 
ceia ce eraii de origină asiatică, dar ace
ştia n’aviii de cât să-şl strungă marfa, 
să-şi o facă pachete şi să apuce îndărăt 
drumul pe care veniseră.

Cât despre saltimbancii şi comedianţii 
al căror număr era fârte mare, şi cari 
av4tt de făcut mal multe mii de verste 
pentru ca lă ajungă la graniţa cea mal

apropiată, apoi asta era pentru el curată 
mizerie şi nenorocire.

Deci mai ântâl s’a ridicat contra ace
stei măsuri neobicinuite, un murmur de 
protestaţii, un ţipăt de disperare, pe oare 
presenţa Cazaoilor şi a agenţilor de poliţie 
*1 înăbuşiră in olipă.

Şi mal ¡udată începu ceea ce s’ar pu
tea numi mutarea de pe acostă întinsă 
câmpie. Pânzele întinse pe dinaintea pră- 
v ăl iei or, să strînseră; teatrele oălătâre se 
duseră câte unu unu; jocurile şi cân
tecele încetară; petrecerile tăoură ; lumi- 
nele se stinseră; frlnghiele comedianţilor 
se luară; caii bătrâni al acestor locuinţe 
ambulante veniră din grajduri la cariole.

Agenţi!, soldaţii, cn biciul şi băţul în 
mână, grăbia pe cel ce Intâr^iafi şi se nn 
prea jenaB a da jos corturile, până să n’a- 
pnee bieţii ţigani să iasă din ele. Negre
li*. că sub străşnicia acestor măsuri, până 
să nu vie s6ra, târgul de la Nijui-Novgo- 
rod era golit peste tot, şi după sgomotul 
cel mare al bâlciului urmă tăcerea pustie!.

Şi apoi trebue să o mal spunem, căci 
era o îngreunate neapărată la aceste mă
suri—tutulor acestor nomazi le eraii o- 
prite pustiile Siberiei, şi prin urmare 
trebuia să se asvftrle spre mia^ă-gi de

marea Caspică, în Persia, in Turcia satt 
In c&mpiele Turkestanulul Strejile de la 
Ural! şi din munţii oari se ţin şir în lungul 
fluviului ou acest nume la graniţa rusăscă 
nu le ar fi dat voe să trăcă. Dec! aveaii 
nevoe să strebată o mie verste pănS să pne 
piciorul pe un pământ liber.

In momentul când s’a sfârşit cn oitirea 
ordinului de poliţaii, Mihail Strogoff a 
fost isbit de o potrivire, care se născu în 
el fără voia lui.

> Ciudată potrivire! gândi el, intre 
acest ordin care isgonesce pe străi - 
nil de origină asiatică şi între vorbele 
schimbate, n6ptea asta, Intre acei doi 
şiganl. >Insn-şI Tatăl ne trimite acolo un
de voim noi să ne ducem« a dis bătrânul.

I Dar »Tatăl* este »împăratul». Nu se 4ice
I alt-fel prin popor! Cum aceşti ţigani Jpn- 
teatt să preva4& măsura luată în oontra 
lor, cum o sciati mai din nainte, şi unde

I vor să să ducă ? Bată nisce 6 meni de bă- 
bănuălă, şi oărora ordinul guvernatorului

I — pare-mi-să— că trebne să le fie mal mult 
spre folos decăt spre stricăciune.

Dar aoâstă cugetare, f6rte drepţii negre
şit, a fost neted ştârsă de alta, care tre
buia să gonăscă ori-oe altă gândire din 

’ mintea lui Mihail Strogoff. EI şl uită de

ţigan!, de vorbele lor bănuite, de ciudata 
potrivire ce eşa din publicarea ordinului.... 
Aducerea aminte de tânăra Livoniană veni 
să se înfăţişeze de o dată. —

»Sărmana fată, strigă fără voie;nu vamal 
putea trece graniţa*. In adevăr, tânăra fată 
era de la Riga, ea era Livoniană, şi prin nr
mare Rusă, nu putea deci eşi de pe pămân
tul rusesc. Acel bilet de voe, oe i să dedese 
mal nainte de aceste măsuri noi, nu mal 
avea negreşit niel o valóre. Tóte drumu
rile Siberiei îi erail fără milă închise, şi 
ori care ar fi motivul ce o ducea la Ir- 
kutşk, îl era chiar de acum oprit de a se 
dnoe.

Acest gând turbură fórte pe Mihail Stro
goff. El îşi 4isese, că, fără anegligia întru 
oe-va ceea ce i se cerea din Îusemnata-I 
însărcinare, i-ar fi ou putinţă, póte, de a 
fi spre vre-un ajutor aceste! fete de inimă, 
§i acesta gândire ii surise. Cunoscând pe- 
ricolele ce avea el însu-şl de înfruntat, el 
om energic şi vârtos, într’o ţară ale căreia 
drumuri îi erail ou tóte aoestea fórte obi
cinuite, nu putea să uite că aceste pe
ricole ar fi mult mal de temut pentru o 
biată fată. Fiind oă se ducea la Irkuţsk, 
ea avea să urmeze acelaşi drum oa şi dân
sul; ea avea să fie silită a trece prin my-1

locnl hordelor de năvălitori, în toomal oum 
< avea să cerce însuşi. Daoă, pe lângă ace
stea şi dnpă oum era vedit, ea nu avea la 
Îndemână de oât mijlâoele trebuincitfse unei 
călătorii întreprinse pentru împrejurări o- 
bioinuite, cum va reuşi a săvârvi acestă 
călătorie în oondiţiunile pe oari eveni
mentele aveaii să le facă nu numai pri- 
mejdiâse, dar şi costisitâreP

»— El bine îşi gise el, fiind că dânsa 
ia drumul PermuluT, este mal peste pu
tinţă, oa sfi nu o întâlnesc, Deol, voitt pu
tea veghia asupra el, fără ca să se gân- 
dăsoă măcar şi fiind că pare a fi tot 
atât de grăbită oa şi mine pentru a ajunge 
la Irkuţsk, nu-m! Ta prioinoi nici o în
târziere.*

Dar o gândire aduoe tot-d’auna alta noă. 
Mihail Strogoff nu se gândise până acum 
de cât la o faptă bună. O idee noă venia 
să se nască in creeril lui şi oestiunea i se 
Înfăţişă sub o faţă cu totul alta.

»Nu e vorba, ’şl jise el, ed pot să am 
mai multă trebuinţă de ea, de cât ea de 
mine, Presenţa el p6te să nu ’ml fie nefolo- 
sit6re şi ’ml ar înlesni a înşela ori-oe bă
nuială în privinţa mea. Intr’un om oe stre- 
bate singur stepe, orî-oine p6te mal lesne 
ghioi pe curierul ţarului. Dacă din oontră 
mă întovărăşesce acestă fată tânără, voi fi



T I M P U L

opreai! la marginea trotârulu!,
1 nedumiriţi priveliştea neobioi-

n8, despre palatul Academiei, ve- 
om de înfăţişare ouviinoiâsă, îm- 
a haine carate şi purtându-şl ca- 

asemeuea unul om, oare nu simte 
o potrivă cu or! *i cine. Mal mulţi 
litorl ori din cel ce staii în nedu- 
¡1 făc^ă loo să tr£oă şi il sa lu ta i 
iot, ¿rS el respnndea la nnil on mal 
fa alţii cn mal pnţin& o'ldură, tu- 
isă cn deopotrivă bunS-onviinţă, 
tineri îmbrăoaţi mal pe sărăcie, 

tin a ţi ţi spălaţi pe mâni, îl înso- 
calea sa, schimbând din când în 
,te o vorbă sfiinciosă on d in u l  

drum, sub zidurile hotelului de 
d, nnde în deobşte se adună ovreO 
iţi, era o grămadă de âmenl, care 
K se pune în mişcare şi unul din 
I, nn om cn hainele murdare, cn 
nespălate şi ca barba nepeptănată, 
rumul şi, tocmai când omul venit 
palatul Academie! sosesce la respân- 
:ă pe tro târ şi isbeşte cn cotul în 
ibilul trecător. — Acesta privesce de 
jos, peste umăr, <j'°® »Pardon!*,
0 privire plini de compătimire la 
la de sub zidurile hotelnlu!, îfl şterge 
¡etele curate murdăria rămasă din 
atingere pe mâneca surtucului, apoi
la dr^pta şi înaintâză spre piaţa 

Bi
la dintre tinerii, oare ’1 însoţesc, i 
io obrajii, se înt6rce spre omul mar
ii 4ice:
9, te rog, calea e largă; nn s’ar ca

da! cu cotai în trecători.» 
b eşti D-ta 1 ? — îl respunde omul 
r. — Na am nimic cn D-ta. — Dar 
imernio...
n ai 4is !?  -  - întrebă altnl dintre 
—  Im! pare, că 4ioea! nemernic.— 
>1!..
vrei 1 ? — strigă acnm omul murdar 

ca totă lnmea să ’1 p6tă au4i* — 
a că şi ta  eşti to t a tâ t de obraznic 
ticălos ca şi acel ignorant, de oare 
Or! vre! să începi certă cn mine! ? , 
lnmea e preocupată de garda im 

i, câţl-va omeni se adună împregin- 
taţilor şi scandalnl publio e pregă- 
inerii staii turburaţi şi privesc în- 
ntaţt la  feţele âmemlor ce ’I încon- 
Maî mulţi întrebă: ce a fost? ce a'a 

plat?— omul murdar face g a ră ; iară 
k din grămada de snb 4>dnl hotelu- 
îc drumul spre a ’1 îmbărbăta, 
clipa acesta trecătorul respectabil se 
e şi grăieşte tinerilor:
1 rog, domnilor 1 nu faoeţi scandal 
i nimic.—Gândiţi-ve, că pentru aoest 
nrdar este o onore de a se fi certat 
vâstri in public; iară pentru d-v6stră 
dovadă de uşurinţă a sta de vorbă 
Insul. >
elegând aceste, tinerii pleoă şi lasă 
l adunată impreginrul lor, preonm s’ar 
cn bazele umflate, 
în adevăr, ce p6te să facă nn om 
stabil, când este atacat în pnblic de 
nn — nu ştifi cine? Nn îl rămâne 

,t să plece mal departe, de 6re-ce a 
irta on un om, va să ¿ică a-1 lna 
; nn om de o potrivă cu tine, ori a 
a drept nn om despotrivă cu dânsul 
locul acestei întâmplări, aşi fi putut 
istoria despre filosof şi măgar; dar

bine în ochi! tutulor Nioola Korpa 
de pe podaroshna mea. Deci, trebue 
găsesc cu or!-ce preţ. Nu se p6te ca 

1 ea să’şl fi putut găsi vre-o căruţă 
lece din Nijni-Novgorod. Să o căutăm 
amne^efi să ne îndrepteze paşii !* 
ihail Strogoff, plecă numai de cât din 
k Nijni-Novgorodulul nnde sgomotnl 
h»s de aplicarea măsurilor prescrise 
Lgea în acest moment la culme, 
aetături de ale streinilor proscrişi, ţ i  
I de ale agenţilor şi Cazacilor cari î 
•  rifi, o învălmăşălă greii de deecris 
in tra  faţă pe care o căuta el. nn pn 
să fie acolo. ’ r
taii noi ore de diminăţă. Vaporul nn 
a de cât la amiagă. Mihail Strogoff 
i dec! apr6pe doi ore răgaz ca să cânte 
»ceea pe care voia să o facă s6ţă de
Dd.
recu din noii Volga, şi dete o raită 
i mahalalele de pe oea-Paltă rîpă, nnde 
ţimea era cu mult mal puţină. Visită 

s’ar 4i°e< cu uliţă, oraşul de jos
ă !n biserici, adepoet natural a iot oi 
ig, a to t ce suferii. Nicăerl nn dete 
e juna Livoniani.
- »Şi cn tâte astea, 4ecea el neconte 
ea nu a pntnt încă eşi din Nyni-Nov 

>d. Să căntăm merefl.*
(Va urma)

mă temâm că voi fi învinovăţit de a fi pla
giat. Afară de acâsta, am crednt de cu
viinţă a looalisa istoria, puind in locul 
m&garulul o altă fiinţă, de 6re-ce voiesc 
să ajung ca comparaţia la o pers6nă res
pectabilă, la d. dr. Zoto.

Cine este acest domn doctor Zotu? — 
Este un om, care şi-a ilustrat numele, 
scriind o critică contra Logicei lui Maio- 
resou. — Atâta şi on ştirea nostră nimic 
mal departe.

Acum câţl-va ani am v$4ut pe d. V»
A. Urechiă in luptă cu T. L. Maiorescu. 
Atunci d. V. A. Urechiă era incă un om, 
oare pntea să intre în certă literară ou T.
L. Maiorescu, şi lumea paculta cn âreşl- 
oare interes. Ştim Insă, cum s’a încheiat 
lupta. Cu 16te că d. V. A. Urechiă şi-a 
pus in luorare întregul aparat spanioleec, 
in sfîrşit a trebuit să se retragă in cortul 
săfi de la secţia I şi secţia II.

In urmă ni-a fost dat să vedem pe d,
B. P. Hăsdett in luptă oontra d-lnl T. L 
Maiorescu. Lumea asoulta cu încordare, 
fiind-că era «oine-va» care vorbeşte. Lupta 
s’a urmat insă cu d. Bnrlă şi s’a spart in 
păcălela literară intitulată : * Revista li
terară şi ştiinţifică}.

In sfîrşit am vă4ut pe modesnul Cassin 
am v84ut atacul conoentrio pe care d. V. 
Boieresou l’a organisat tn cameră şi in 
senat contra lui Maiorescu. Lupta s’a urmat 
in o orisă politică şi pare a se fi încheiat 
in operatnl d-ln! Missail.

Dapă t6te aceste, urmâză d. dr. Zotu. Să 
ne fie permis a constata, că înainte de t6te 
d. dr. Zotu este mal pretenţios, de cât cum 
s’ar cuveni să fie. De şi nn a iscodit chi
pul de a plănui piatra înţelepciunii, d .dr. 
Zotu a găsit »cea mal mare din greşelile* 
pe oare Maioreaou le-a comis in viaţa s a : 
acesta e logica. Adică d. dr. Zotn nn e nu
mai pretenţios, e şi nechibzuit. Dar după 
Urechiă, Hasdefi şi Boierescu, d. Zotu, de 
şi are titlul de doctor, ne pare cu deose
bire o figură oam-cam.... pe care abia o 
mal putem lna in serios.

Şi nic! nn am luat-o şi nici nu o 
luăm!

Pră bine seim, că d-lnl dr. Zotu prea 
puţin ii pasă, dacă logica e bună, or! dacă 
e rea. In »critica*, pe care a publicat-o 

»Columna Ini Traian* nu e vorba de 
logică, ci de omul, care a scris-o, şi, drept 
vorbind, nici de om nu e vorba, ci de pu
terea, cu oare stăpâneşte alte pnterl. Iară 
cât pentru d. dr. Zotu, d-sa nn e de cât 
ciocanul cn care alt cine-va se incărci a 
bate ferul, câtă vreme il crede cald... Apoi 
nn e cald, şi nn se va încălzi de dragul 

orI-cuI>.
Da, nu putem sta de vorbă cu d. dr. 

Zotn.
Un om, când vorbeşte în pnblic şi on 

deosebire când se cărtă ou cine-va, îşi pune 
in joc numele, pe care *1 crede bun şi re- 
putaţiunea, la care ţine.

D. doctor Zoto p6te dar f6rte lesne 
vorbăsoă îndrăzneţ, fiind-că f6rte puţin 
pune în jo c : pune un lucru, la care, pre
cum se vede, de loc nu ţine, Faţă cn nn 
asemenea om, posiţia nostră e forte strim- 
torată. D-sa p6te să spuie urbi et orbi 
că a scris o critică contra Ini Maiorescu 
şi p6te să se lande, că Eminescu a res- 
puns la »critica* sa , că »Convorbirile* 
aii luat notiţă despre ea, şl că Maiorescu 
’a supărat: noi însă nn ne putem lăuda 

de a fi stat de vorbă cn un om, pe care 
nu ’1 putem lua în serios. Cn tote aces
tea, nu ne este ertat să snferim, că orl-oe
om ivit ca din senin se facă abns de cri
tică. Cel mal mulţi dintre aoeia, care afi 
citit »critica* d-lul dr. Zoto, nn aii ci
tit Logica Iul Maiorescu şi prin urmare 
f6rte lesne pot crede, că criticul impro- 
visat zice ce-va. Nn ne remănea dar de
cât să '1 ducem »ad absurdnm*, făcându-1 
să creată că şi no! admitem din naivită
ţile, ca care se răsfaţă în public, apoi
dnpă ce îl vom fi îmfundat in spusele sa
le, să lămurim pe pubic, asupra acelor 
intimplate.

D. Eminescu in »Curierul de Iaşi* şi 
d-nul Xenopol in »Convobir! literare* aO 
isbntit a face ca d-nul dr. Zotn să cre- 
ază, că este luat peste picior; remăne a- 
cnm să arătăm publicnlul in ce raport stă 
Doctorul Zotu cn importanţa, pe oare 
şio di.

Acostă e ce voim să faoem.
(Va urma.)

Duminecă s’a dat ordinal pen
tru mobilizarea tutulor trape
lor, precum şi a miliţiei de clasa 
inteiu. Toţi oflceril sunt la pos
turile lor şi (le-care batalion 
a priiinit ordinul de b&taift, sub 
plic sigilat. Armatele de la Ti- 
moc, Morava, Javor şi Drina 
au priimlt ordinul de a fl gata 
în fle-care moment. Se crede 
că armata sârbă va trece frun
tariile In momentul când va în
cepe marele atac la Plevna.

Omor&toril lai Zaharia Petrescn (din 
strada Sălciilor) s’atl descoperit: sunt 
soţia l u i , doi fii vitregi şi nn risitifi.

Bine-faoere. — Aflăm că Escelenţia Sa 
d. Poliacoff a stabilit în casele Laptoff din 
strada Craiovel un spital cu 60 paturi, pen
tru răniţii Buşi şi BomânI, cu a căror în
treţinere şi îugrijire s’a însărcinat iusăşl no
bila sa familie.

Intr’unul din numerile viitâre vom da mal 
multe amărunte despre organiiarea şi admi
nistrarea acestui aşe^emânt particular de bine
facere.

0  cerere m inistrului de ju stiţie . — 
D. Eugeniu Stătescu, ministrul justiţie!, este 
rugat a deschide o anchetă scrupul6să oon
tra d-lu! Eugeniu Stătescn, proprietarul de 
la Preoţeşti (jud. Ilfov) căci ni se asigură 
că d. Eugeniu Stătescu, proprietarul, pro
fitând de influenţa d-lul Eugeniu Stătescu
ministrul justiţiei, ar fi............  rechiziţionat
mal bine de una sulă păgâne din proprie
tatea Statului Otopenil, desfiinţând sprs acest 
sfârşit vr’o nouă semne de hotare, desrădă- 
cinând chiar un copac secular care servea 
de hotar.

Ca d. Eug. Stătescu ministrul justiţiei să 
pâtă mal lesne şi cu mal mult succes face 
ancheta contra d-lul Eug. Stătescu proprie
tarul de la Preoţeşti, il vom nota că acâsta~... 
rechiriţiune (alt-fel ţlisă: călcare şi des
fiinţare de hotare) B’afi făcut in tâ tt lungi
mea moşiei Otopenil de la hotarul moşiei 
Preoţeştii şi până în şosăoa mare (a Ploes- 
cilor) la hanul Paserii.

Citim în Pressa:
Ni se comunică, din sorginte sigură, că 

apr6pe de Călăraşi la nouă chilometre, Tur
cii afi trecut Denărea pe ţirm nl român, 
aşedând şi o baterie de tnnur!. Lumea este 
cu drept cuvânt îngrijati de acestă soire 
care aduce teatral risboialu! pe teritoriul 
român, în contra promisiunilor făcute ţă- 
rei prin manifestul Domnesc.

Aflăm, în acelaşi tinp, oă un corp de 
armată rnsă s’a trămis spre întâmpinarea 
Turcilor.

Iar armata Română, in loo si ne apere 
citninurile nâstre, se afli, graţie cutpabiltl 
Mprevtdert fi ujittinfe a d-lul prim-ministru, 
departe de noi, în faţa formidabilei Plevne !

Am aflat cu plicere, ci d. Lang, direc
torul Monepolnlui tutunurilor, a luat în
treţinerea a una su ti paturi, pentrn cău
tarea ostaşilor români răniţi in risboitt. 
T6te cheltuielile in privinţa acâsta pri
vesc pe Regie.

Felicitând dar pe d. Lang de simţimin- 
tele d-sâle frumâse, il facem sincerele nâs
tre mulţumiri pentru acâstă operă caritabili.

CRONICA

Intrarea Serbiei in résboiü, 
este, in fine, un fapt îndeplinit.

Dumineca trecută, 18 Septemvrie curent, 
a avut loc, in sala facultăţel de drept din 
Bnonresd, conferinţa d-lul profesor Boni- 
facio, in favârea răniţilor români, anun
ţa t i  de tâte durele mar! din Capitali.

Snbiectul fiind despre »Alfieri*, confe
rinţa a fost din cele mal intererante oon- 
ferinţiarnl la înălţimea soiinţel literare.

învăţaţi profesori şi invăţate dâmne, cari 
înţelegeai! bine limba italiani, şi car! aii 
ascultat ou o viui atenţiune întrăga con
ferinţă, n’afi putut pirăsi sala, fără a în
drepta conferenţiarului cele mal sincere 
felicitări, însoţite de cele mal meritate a- 
plause.

Alfieri a judecat omenirea întrăgi; cine 
fu însi acest om? oare ’I fu viaţa, natura 
sa, operile sale? care ’I fu concepţinnea 
dramelor sale, şi oare forma lor ? în oe se 
deosibesoe el de oel-alţl tragedieni ? oe lu
cru represinti el în arta dramatici ? este 
el nn poet naţional, şi oe cuget italienii 
şi striinil despre dânsul ? Acesta fn, in 
reaumat, snbiectul eminentului nostru li

terar. Judecările sale filosofice reuşiseri a 
plăcea cu deosebire publicnlnl instruit, ce 
’1 antura.

Facilitata şi claritatea cu care se espri- 
mă d. Bon i faci o, obioinninţa sa d’a vorbi 
publicului precum şi bogăţia subiectelor 
sale literarii, ne faoe se dorim a ’i vedea 
mal des ţinând asemenea conferinţe.

Oameuil instruiţi ar avea de sigur ce 
ascu lta; şi aceia cari aii studiat limba i- 
taliani, fie dame, fie b irbaţl, ar gisi nn 
mijloc pliont d’a mal asculta dulcea limbi 
a lu! Dante şi a mal pune la loc ceea ce 
aii pntut perde prin nevorbirea şi nean- 
4irea mai des a acestei frnmâse limbi.

Siptimâna trecută, oraşul Teonol a fost 
visitat de d. Liciü, proonrorele general de 
la Cnrtea Focşani, având delegaţinne să 
oonstate mal mnlte plângeri oontra unora 
din magistraţii Tribunalului şi în special 
contra d-lnl O. Mihăilescn, judecător su
plíante, pentrn abusnrl de to t felul. In 
cnrsnl cercetărel am asistat şi noi şi am 
v$4ut descoperiri de fapte oari mal nici se 
potoalifioa; aQ fost momente, nnde d. pro- 
cnrore, ou totă modestia şi obicinuita sa 
linişte, nn s’a mal pntnt opri in indig
nare. Aşteptăm cu nerăbdare a vedea e- 
fectele cercetării; mulţi se îndoesc de o 
pedâpsă severă; noi însă putem asignra, 
că d. ministru de la ju s ti ţie , formându’şl 
convioţinnea de purtarea acelor jndecătorl 
de la Tecucifi, ce afi căutat ca din sanc
tuarul justiţiei să facă un mijloc de spo
liere, va asvârli cu dispreţ de pe fotoliu- 
rile lor pe acele individe cinice, ce nu 
merită să pórte numele de cetăţeni! Cine 
a fnrat o dată, nu se mal pâte disbara de
o rea deprindere! — (Aurora). —

CRONICA 8CHNŢIFICĂ

— Suntem deprinşi cn temperaturile e- 
streme; on tâte acestea de oâţl-va ani ori 
vara ori iarna vin 4U0 când temperatura 
trece a tâ t de mult peste limitele obicinuite 
că şi cel mal puţin observatori sunt im
presionaţi ; ast-fel a fost cu căldura mal 
nepomenită de câte-va 4*'e din Angnst. 
Trecuse cnptorul de şi seim că şi August 
este îndestul de cald, totuşi ne aşteptam a 
nu suferi mal mult ca în Iulie, când iată 
că la 10 (22) termometru se urcă la 35,4 
la umbră; la 28 trece la 38,2; la 24 se 
urcă la 38,7 grade; la 25 scade de odată 
la 29,8 şi la 26 se urcă la 32,6. Ast-fel 
am avut trai file de temperatură tropi
cală, căci să se notefe bine 38,7 grade de 
căldură la umbră este ce-va cu to t neo
bicinuit. Am consnltat registrele de ob- 
servaţiunl meteorologice ale scâlel de A- 
griculturi pe mai mulţi ani şi numai la 
1872 am găsit ci in 4>oa de 1 August s’a 
urcat termometrul la 33 şi la 2 August, 
la 34 ; in cel-l’alţl ani a fost câte o 4i doi 
când termometrul se urci la 30 mult la 
12 centigrade.

Se întâmpli ca termometrul s i se nrcâ 
în Italia şi Grecia la 40; la 20 în Rnsia 
şi Germania, însă în Enropa temparatura 
n’a trecut peste 42, In Franeia la Oranje 
s’a urcat temperatura la 41 grade în 4>ua 
de 9 Iulie 1849. Ori cât de urcată ni s’ar 
pirea acestă temperatură, trebue s i nn ui- 
tim  c i în Italia căldnra este de 46 grade, 
la Bagdad 49 grade; că în Arabia omn. 
sufere o căldură de 50 până la 52 grade. 
Pe când ilnstrnl Bonaparte străbătea pu
stia Egiptului ou armata sa, soldaţii afi 
suferit Sntr’o 4> temperatura de 54 grade. 
Doi călători englefi afi observat în Tezzan 
c i Termometrul s’a urcat la umbri la 56 
grade.

Negreşit ci mulţi dintre lectorii noştri 
afi observat cindata coincidenţi oe a fost 
între apariţinnea frumosei eclipse din >1/1s 
Angnst şi temperatura de 38 grade. îna
inte de apariţinnea eclipsei cn doi 4'le- se 
nroară termometrele până la 38 grade. In 
Franoia s'a întâmplat ce-va analog în 
1811; vara a fost ftrte  căldnrâsă şi us
cată; vinul cules în annl acela a rimas 
vestit în analele Gastronomiei snb nnmele 
de ‘ rinul Cometei* din cansa apariţiuneî 
unei brilante Comete, căreia podgorenii, 
fări dreptate, atribuiafi urcarea tem pera- 
tnrel. Şi la noi a fost vara în deatul de 
uscaţi şi este sigur că vinul va fi de cua- 
litate escelenti; şi pentru că s’a întâm
plat ca temperatura s i se urce atât de 
mult de o-dati cu apariţinnea eclipsei, şi 
noi vom nnmi vinul din 1877, * vinul 
eclipseL

Efectele celor trei 4^e de cilduri afi 
fost o uscătură generală, frunzele mal

multor esenţe afi îngălbenit ca tâm na; 
iarba s'a uscat şi in timpul fital tâtă ve- 
getaţiunea părea că este opriţi. In cât 
despre âmenl fie-care dintre noi scie ce a su
ferit in timpul acelor trei file şi tre i nopţi.

— OrI-ce s’ar £icejde către unii filosofi 
oă văoul nostrn este caracterisat p rin tr’o 
mare desvoltare a materialismului,, nu se 
pâte tăgădui că de când este lumea nu s’a 
bucurat a tâ t de mult pentru îmbunătăţi
rea sârtel fie-cirnia ca in văonl al 19-lea. 
Că nu tâ ti  lumea este mulţumită, lucru este 
fârte natural de âre-ce nu se pâte sati
sface de odată tâte nevoile. Ca o probă in
tre mii altele vom cita o noi invenţiune 
a domnului Ernest Recordon din Geneva, 
maşina num iţi Diplograf, maşini de scris 
pentru orbi. Când Hauy. întemeii la 1785 
cel d’ăntâifi aşe<)ăment pentrn orbi cănti 
s i găsesci un mijloc pentru a ’I face să 
scrie. Fie-care dintre noi a v ifn t cărţi ale 
cărora litere sunt în relief aşa ci pipiln- 
dn-le cu degetele pâte oine-va si citâseă 
dnpi ce s’ar deprinde cu forma literilor. 
Mulţumită acestei descoperiri, nenorociţii 
orbi pntură şă afle o mare mângâiere în 
citire. Nu era insă de ajuns, trebnia ca 
orbii să p â ti scrie, adicăjsi'şl fizefe ideile 
pe chârtie, să ia note pe cari să le pâ ti 
reciti, in fine si pâti s i comunice unii cu 
alţii prin scrisori.

Cel d’ântâifi care a inventat o scriere 
care să dea asemenea resnltate a fost 
Charles Bărbier. Pe la 1827 Braille, orb 
din nascere, profesore la scâla orbilor din 
Paris perfecţionă sistemul lui Bărbier, şi 
până astă-41 sistemul sifi este întrebuinţat 
în Fransia, Italia şi Elveţia. Ca să scrie 
orbnl are un bold de metal cu care face 
punctnrl în relieţ punctnrl cari grnpate 
îu âre care mod formr^ă literile. Un apa
ra t de metal permite orbului ca cu mâna 
Btângă să ştie în ce loc să facă pnnctele 
reliefe. Ori cât ar fi de minunate aceste 
descoperiri cari permit orbilor s i cores- 
pnn4i  cu acel cari văd şi intre dânşii, to- 
tnşi este învederat c i maşina domnului E. 
Recordon este snperiâri. Aceşti maşină 
produce de o-dată doi scrisuri, unul pen
tru orb şi altul pentru oel cn vedere, 
pentru aoeia şi aparatul se nnmesce (D i
plograf».

Neputând reproduce desemnnl m aş inel 
aceea ce ne-ar servi pentru a o descrie 
cu amănuntul, ne vom mărgini a spune 
si acestă invenţiune are o destinaţiune 
peciali; este numai pentru orb! şi fac,, 
oorespocdinţa intre cel cu v if şi cel orb! 
Oamenii cari vid se pot servi fârte uşor 
cu »Diplografal* pentru a scrie orbilor. 
Dnpi doctorele Appia, mecanismul acestu 
aparat este a tâ t de simplu c i orl-ce orb
1 înţelege şi se pâte servi ca dânsul. Sci- 

inţa va ţine soma de aceşti interesantă 
descoperire, er orbii vor bine-cuvânta nn
mele născocitornlui.

— In agriculturi este un fapt cunos
cut că locurile prăşite pe u sc itn ri sufere 
mal puţin de secetă ca cele neprăşite. A- 
cest fapt recunoscut in praotioă s’a de
monstrat esperimentalicesce cu o balanţă 
a domnului Grandeau; aceşti balanţi prin- 
t r ’nn mecanism ingenios în reg istra i va- 
riaţinnile greutăţilor, şi s'a putut între
buinţa in studiul fenomenelor în cari e- 
vaporaţiunea e mal iute safi mal încetă 
după împrejurări.

D. Grandeau s’a servit cn acostă balanţă 
pentru a demonstra oă prăşitul potolesce 
safi micşoreză evaporaţiunea. Ast-fel, aceeaşi 
suprafaţă de pământ care nefiind prăşită, 
perde prin evaporaţiune 13 gr. 50 pe de- 
oimetru pătrat, fiind prăşită, perde numai 
8 grame. Acâsta este verifioaţiunea esperi- 
mentală a ficătârel agricole : oă o prăjitură 
plătesce cât o udătură.

Acelaşi învăţat s’a servit cu balanţa sa 
pentru a determina influinţa cetire! ou 
vocea tare asupra combustinnilor organice, 
şi a constatat în acostă impregiurare o 
micşorare de grentate fârte simţitâre.

P. 8. Aurelian.

S O C I E T A T E A

C R V C B A  R O Ş I E
din

R O M A N Ţ A  
COMITETUL CENTRAL.

In contra provisiunel nâstre, peste 
paţin timp, scama, bandagele şi alte 
object de pansament pot deveni in
suficiente.

Se va primi dar cn recunoscinţ& 
la depositul Grncel Roşie, In casa 
Eforiei Spitalelor, asemenea articole.

Facem asemenea apel c&tre d-nil 
comeicianţl de coloniale şi vom primi 
cu recuno8cinţ& vin, rachifi şi alte 
articole de hran& ce se pot conserva.



T I M P U L

SOLDAŢII RANITI
Răniţi! din spitalul Central

(Urmare)
Regimentul 2 de infanterie 

Caporal Calinescu Ioniţ&, Sold. Lambrn Con 
itandin.

Regimentul 7 de infanterie 
Cap. CheroiÜ Mario, Cap. Yiiiran Costache, 

Frenţescu Duniitriu, Olar Constandin , Eneacu Ni 
oolae, Duşa Damitriu.

Batalion u/ 3 de vênütorï 
Cap. Parei S ta n , Lungeano Vasile, Sold. Dra 

gornir Stanciu,Lambru Petre, Manole Ioan. Cap« 
Gheorghe Gheorghe , Atanasiu Constând in, Sold* 
Poştaş Ş tefan, Dragii Ioan, Nicolae Gheorghe • 
Gherghina Ioan R&dolesco Mi hai.

Batalionul 4 de vênàtorï 
Soldatul lonescv D um itriu , Neagu Petre, Pu

păza Manea, Coman Nicolae, Marin Matei, Tocan 
Nicolae, Stănică Popeacu , DiAnitreacu Plorea , 
Nicalescu B arb a , Ionescu David, Nicolae Ioan, 
Aleaandreaca Vasile , Popesco Petrache, Grecu 
Toma, Ioan Atanasiü, Cap. B&descu, Matei Geor- 
gescu Petre, Marinesoa Parei, Ionesco Ilie,

Regimentul 2 de artilerie 
Sergentul Ia trate Vaaile, Dumitru Ioan , Preot 

Stan.
Regimentul 3 de eălăraji 

8old. Mario Todor,
Trenu

Sold. Ghi|«le(eo Stan , Becher And t e l , Cap. 
Bomao Gheorghe, Negora Nicolae.

Regimentul 8 de călăraşi 
QSold. B&lan Dumitrii, Gheorghe Moldoreano. 

Corpul sanitar
Bulman Dnmitrache.

Regimentul 6 de dorobanţi.
Soldat. Baragan Ioan,

Regimentul 7 de dorob.
Sold. Ioniţă Gheorghe I, Breseana Ioan, Ioan 

Dumitriu, Cap. Ionan Tudor, Florea Ioan, Sold. 
Cepoî Ioan.

Regimentul 8 de dorob.
Sold. Tutanar Aleea.

Regimentul 10 de dorob.
Cap. Constandineaca Vasile.

Regimentul 13 de dorob.
Cap. Colotin Gheorghe, 8old. Drfog Ioan, Curea 

Gheorghe, Cantea Stoica, Cap. Gusga Dumitriu, 
Bold. Turbat Toader, Sold. Balaur Dumitrio, Boţo 
Ştefan, Chelar Gheorghe, Agache Ioan.

Regimentul 14 de dorob.
Sold. Arramache Ianeu, Meleacan Gheorghe, Am 

baru |a Mihalache, D&nilâ Vaaile, Lupascu Nicolae.
Sold Morar Ferena, Cojocar Anton, Cap. Stro- 

leba Ilie.

Regimennul 15 de dorobemfl 
Sold. Andreioţ Gheorghe I .

Regimentul 16 de dorob.
Sold. Sapu Toader, Corooir Gheorghe, Nicolae 

Coitache, Buar Vaaile, Ştreang Dumitriu, Mân
eai Ioan, Duduţol Ioan, Eotar Vaaile II, Necse- 
anu Gheorghe, Şelar Vatile, Grădinar Gheorghe, 
Sdrâncenat D um itrii, Bondoc Coataehe, Turcu | 
Gheorghe, Paliciu« Toader, Iacor Ioan,

Regimentul 3 de artilerie 
Teodor Costaohe, Sold. Ursu Toador.

Regimentul 4 de artilerie 
Popa Grigorie.

Batalionul 2  de vMttori
Gom. Disbietu 

Sold. Verdef Ilie Tobor Olt
a Binea Matei Şutesc! B. Vâlcea
„ Drag. Gheorhe Blajeol Strâmb. Prahova 

Cap. Tanase Dinu SoaenI Prahova
Bold. Viduva Vlad Spinenl Olt

„ Gheorghe Costaohe Ploescl Prahova
v Anghel Ioan

Sold. Andrei Stan
s Dumitrifi Gheorghe 

8old. Cojocar Ioan 
.  Rădulescu Ioan

Cap.

Sold.

Cosmenl idem 
Carbunesol Prahova 

idem idem
Vafa O lt

Benesol B. Vâlcea
Olteanu Stan Sloboaia Brancoreanu Argeş 
P&rvolescu Mihal Potcóva Ol ta

Comona D istri ctu l
Cap. Marea Tudorache Neto|l Prahova

m Ni|& Q hitl Crivina Prahova
Sold. Ghenea Barbu Znagoro idem

9 Stan Voicu Oooerssol idem
mCiucu Paraschit Stanciu idem

Sergent Mi hal eseu Nicolae Vasilaţl Vâlcea
Sold. Idn Matei M&leesol Prahova

mTurturica Radu Salcia Teleorman
ţL Statescu^ Iordan Ploescl Prahova

Regimentul S de infanterie
Sold Mitrea Qhoorgho D ambra veni Botoşani

Stefani|& Mitache Grumacoia Kfclain
_ Cistnar Stefan B&e&fl

Varvara Costache Draguşeui Suceava
Sehiopu Gheorghe Vitan Fălci fi

» Lungu loan Dodesol F&lcia
w Safta Aec8andru T&sleü N em |
» Balan Qheorghe Délai noil B&o&b
» Ciuculea loa Br&tils idem

Sold Pistol Vasile RosnoTa Ném|
9 D&soäieauu Vasile Pareura|& Vaslalu
u Gofenoo Gheorghe Movilenl Iaşi
» Anghel Ni|& Ţasescl Boto 1 ani

Fan tea Vasile Bund agi Bum an
n Bl tan loan Soci Suceava
» Nioolaesca Ianof Halanoesol Roman
w Chiri|& Petre Daiescl Roman
m Vasile Toader Botoşani Botoşani
» Cald are loan Iaşi la ţ i

Qi urea Mihal F&r&one Băcăă
9 Boba Vasile Hei eş ten! Roman
m P etrar Ihan Coin) Băe&S
9 Da moca Anton Peldesel Roman

Ardie Vasile Moejosescl Iaşi
Oap. Zamfiropol Nicol. Brahoesel Botoşan

9 Florea Nicolao Tăcut» Vaslui
Serg. ArOno rie l Mihal Botoşani Botoşa

Regimentul 8 de Infanterie
Oomuna Districtul

Răniţii din spitalul de la 
Cotrocenl

Regimentul 7 de infanterie
Comuna Districtul 

Sold. Costaohe Hada Bojooenl Gorj
> Eritnia Gheorghe Solont B&c&u
» Grigorie Ioan Opoteaci Argeş

Sold. Marin T&oase 
» Sărftcilă Gheorghe 

* , Antal Petre 
» : loan Pădure
> Ghirghina Gheorghe
> Neacşu Nicolae
» Mehedinţft Stefan 
» Adam 8oare
> Stefan Bal an
» Ianeu Gheorghe 

. » Dima Toader 
,i,»  .Voicu Nicolae I 
Cap. Marinesco loan 
Sold. Căsuţa Vaaile 
. > Nicolae Dumitru

> Bucur Pândele
> Grigorescu loan
> David Vasil)
> Mi hal cea Téder 
i  Stanei a Radu 
» Kizescu Ncgu
> Mihal Dumitrio

Tecuci
Brăila
B&cäü
Brăila
Vlaşca
Muscel
Putna
idem

Tecuci

Barşea 
Laea-Beai 
Baoateû 

Brăila 
D&resol 

Valea-PopèT 
Ţifecl 

Adj ud nofi 
Ivesc!

Cazaci Dămborija 
Rahova Băcăfl 

C&seiörele Ilfor 
Năsipi R. Vâlcea 
Brăsescl Tecuci 
Cioroiu Ialomiţa 
ţigănesc! Ilfov 
Apotescl Argeş 

M6ra Seracă Ilfor 
Umbr&rescI Tecuci 
Dănalesol R. Sărat 

Vişina Vlaşca

Sold.

Corbi mar idem 
Ohervasuţa Dumitracbe Gahor Ţecocl 
Cărlan Ioan Br4sa Buze îl
Surugiu Stao Prooxu Bellu Ilfor 
Rado Paun Orbescu de joa Teleorman 
Stanoia Mi rea Chirnogi Ilfor
Busdugao Ioan Stenuţa Roman
Radu Domitria Ilabenl Ialom iţa |
Chircolesco Mihal Rapturi Mehedinţi I 

Regimentul 8 de dorobanţi 
Drăgan Skefan Sibioio de sas Bajefi 
Enache Costaohe Sliroa Covurlul
Regimentul 10 de dorobanţi

Comuna Districtul 
Craetcl Tecuci 

Crucea de joa Patna 
Coodro Tecuci 

Negolescl idem 
Valea-Adam a Iul Argeş 
Ungureni Romanaţl

Sold. Meleotid Nicolae
> Cbiper Vasile
» Haralambie Ioan
» Stane u Ştefan

Cap. Stefăn. Hristea 
» B aluţi Marin

Sold. Giurgiu Ioan Mohorâţi
» boncea Constând in IrescI
» Gobar Gheorghe idem
> Chipaila Gheorghe Mi rea
> Sandu Fi lip Vizante
> Crucan Gavrilă Gahol
» Melinte Iordaehe Soarta
» V acari ţa  Vacile idem
» Murgo Coataehe Bpireacl

Serg. niajor. Nic. Ghiţă Podu-Turculnî Tecuci 
Sold. Scurtu Sandu Crucea de jos Putna 

* Ghindar Nastasache idem
» Ververie Costasdin Păuneacl
9 Danaila Ştefan idem
„ Crecian Toma idem
s Buea Toader Va'ea s6oă
„ Marin Nicolae Paunescl

Regimentul 13 de dorobanţi 
Sold. Costescu Gheorghe Tlrga frumos 

Cojocar Nicolae

Tecuci
Putna
idem

Pntna
Putna
Tecuci
Putna
idem
idem

idem
Potan
idem
idem
idem
idem

Cftrmeeenl 
H e r m ezin 

idem 
Sol esc! 
Golaescl

Iaşi
idem
idem
idem

Vaalol
Iaşi

Sold. Şerb an loan Barsea Tecuci
Cap. Şervan Draghicl Pogónele Buzeü
Sold. Mocan Matei Mierl Patna

» Boncacl Nicolae ClpÍ86SCl idem
> ; Muşat Costandin Precisţan idem
» Crăciun Stan Jarlştea idem
> Dina Tache idem idem
9 Seorţesou Costandin Negulescl Tecuci
» Păun Apostol N eroj Putna
> Anfcohie Gheorghe Bada Tecuci
> Stelea Domitria Burdusag idem

A eşit de sub pre-a :

11 A
pentru deprinderi In ouge*. » şi compoeitlune 

de I)r. Caiauu
Directorul gimnaainluî din Focşani. Carte 
autorisată de onor. minster al instrncţianel 
pentra clasele giminasiale.

Deposit în Bncnrescl la librăria Socec 
et Comp., in Iaşi Ia librSria Petrini. *

C O R V I M
Profesor de danţ cn răpede metodă după. 

care ori şi cine fără de osebire etăţei, pote 
învăţa nn Valţ, trei Polci, fi Cadril frances 
cel mult in 8 > am deschis un Salon
în Strada Schitul Migarenu No. 20, în 
dosul Cismigialui; une se rada  lecţie peBte 
vară cn preţul mal eftin.

De versare, S & tT iS
dresa la Magasinai 
Consulatul Rusesc.

muzical vis-à-vis de 
(624—2)

Făcândumi-se oi)6rea d’a fi chemat de 
Societatea Crucea Rogiă la Spitalul tem
porar de răniţi de la Turna-Măgnrele, sub
semnatul încunosciinţei. pa. stinmbUii mei 
clienţi că cu începere de la 1 Septembrie 
viitor voifi absenta din Capitală.

Tot de o dată 1 rog ca la cas de tre
buinţă să se adresas» < la. stimabilulO HeB 
amic Dr. Stoicescu, domiciliat Strada Co
vaci No. I, Casa Ârvenescu, care a bine 
voit a me înlocui pe timpul absenţei mele

Dr. Petrini (Paul).

La Tipografia THIEL & WEISS şi la toet 
librăriele din ţeră se află de vânzare:

DICŢIONAR
PORTATIV

GERMANO-ROMAN
de

THEOCHAR ALEXI
Preţul 3 lei 20 bani.

A m m c i ü  p r e a l a b i l .

O P E R A  I T A L I A N A
S T A G H X J J C S T E A . ± Q '7 '7  

Director artistic, d. B. FRANCHEŢII

Un abonament pentru 20 representaţiuni 
este deschis în Biuroul Casieriei Theatrulul.

Sob-scrierile se fac de la orele 12—3 
d. a. ţn fie-care $i de la 10 până la finele 
lnnei Septembre.

PREŢUL ABONAMENTULUI:
Pentra 20 representaţil.

Benoar şi Bel-Etage . . . . » >  fr. 600
Loja rangul I I I .............................   350
Stal I , .1 ............................. . . . »  100
SUI II   ..........................................  75

STR A.D A. CAROL M »
,LA STÎUA ALBĂ«

A V I S  I M P O R T A N T  
întâiul şi renumitol Magasin de

INCALT1AH1MTE PENTRU BARBATI, DAMK SI COPII
sob firma

P H I L I P P  Q O L D S T E I N
,LA STfiUA ALBA*

Strada Ca rol I  No. S, (Cartea veche) vi>-il-vi> de Sigismond Prager.
8oaindu‘ml de curtnd din cele mal renumite fabrice existente din (tr&inState, ca care 

•tafl in reiaţi uni intime de mulţi ani, an mare aiortim ent dediferite  m&rfl dup« fat^nele 
cele mal moderne şi lucrate cn cea mal mare soliditate, d. e. pentra Dam e: Polonese ca 
nasturi in t4te formele, Sandale, Pantofi, ml.) pentru Q irbaţl : Qhete de vaca, Maroquin, 
Uaroquin salon, Pantofi şi to t ce se atinge de ine&lţ&minte bărb&teacl, asemenea pentru 
Copil tdte felurile de ghete ou nasturi, elastic ji altele, v8 rog a v i convinge de adevir 

Ac4stă magasie este ana din cele mal veohie din C apitali, care ^1 a d ljtiga t o reputaţiune 
de cele mal frumdse pentn soliditatea şi eftin&tatea mărfurilor, si sper, cA şi in viitor vditi S 
onorat cu Clientela D-v4str&. PH IL IPP  80LD8TEIN,

Strada Caro! I  No. &, (Curtea Veche) vis-â-vis de 3igismund Prager .L a  Sloua albii.*

Preţurile serale.
Loja I şi I I ............................. fr
Loja III  ................................    . »
Stal I ..............................................
Stal U ..................... ....
Stal III . .  .......................   ! ,  2 50

Abonamentul va fi plătit cu anticipaţiă.

Repertoriul va fi cn totul variat.
începerea stagiune! va fi tn luna Octombrie.

30
20

6
4
2

Sub-scrisul nu va cruţa nici un sacri- 
fioiil pentru a bine merita buna-voinţă a 
onor. public, ea, care tot-d’a-una a fost 
onorat.

Cu tdt& stim a 
s  p r a n o h b t t i .

DESFACERE TOTALA

Recomand bogatul meu asortimont de 
felurita Pianuri şi Pianine din cele mai 
renumite Fabrici ale Europei i ea preţuri 
fârte scăzute.

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

mo?*a CĂLUGi-
L/tJ d>l e i lU d i t ,  BENI Districtul« 
Ylaşca, Calniştea. Doriţoriî se yor adresa 
la d-nn Warthiadi Strada Moşilor No. 96.

625—0.

Serg. Honofre’i Mi hai 1 
Sold. Fuştie Ioan 

a Maear Dumitrio 
Cap. Adarag Ilie 
8old. Botu Gheorghe Llpovaţ VasloiS

„ Iordaehe Ioan idem idem
,  Honga Iordaehe Braescl Iaşi

Regimentul 12 de dorob•
Sold. Anton Petre . B&duo&nescl Fulci u

Regimentnl 14 de dorob.
Sold. Boacă Gheorghe Luzi-C&lug&renl Bacaii 

» Onada Gheorghe Sânusea idem
Regimentul 16 de dorob.

Sold. Fosa Simeon Den ta  Dorohoiu
> Irimia Dumitriu Bucegi Botoşani
> Mornis Petre  Dob&rseni idem
„ Vieru Gheorghe I Comandaresol idem
.  Nemţoia Gheorghe Ancea idem

Regimentul 3 de artilerie
> Simion Domitria Sacuiu Do^jiu

0  j n n f t  d a m ă  g e r m a n ă .
cu cuuosoiuţă de mai multe liiubi, voesce 
a se angaja ca guvernantă sau menftgeră 
Ia o familie în Galaţi saQ îu districte.

A se adresa la Ţigănuşi vcchiQ vie-ă- 
vis de poliţie in Galaţi.

Loîsa Hertt.

Damă solidă caută an loc ca gu
vernantă séü econömä. A se a- 
dresa Ia administraţia acestui ̂ iar.

De închiriat
diferite

APARTAMENTE
A se adresa la  D-na 

Ş T E F A N  P B E T iO & I A N  

Strada Sfinţilor, No. ( 4.
(628 - 7

A. KRAT0CHWIL
I

fini capelmaistrulul A. Kratoohwil, absol
vind ca bun succes Conservatorul din Praga 
şi reioturnăndn-se, doreece a da în orele 
e£le libere eâte-va lecţiunl fundamentale • 
de Piano, Violină şi Arangiament. — A se ' 
adresa strada Pensionatului No. 6.

E 8 P O S I T  S T R A D A  E P I S C O P I E I
LA .8TBOQDAILE NEQBU*

0 C A S I U N E  R A R Ă

No. 4

VINURI NATURALE |
VECHI DE 4 ,  8 ŞI 11 ANI

I3 S T  F L A C O A N E  S X OXJ O C A U A
ea preţuri f6rte reduse şi neaoşi te pânS acum

I N D I G E N E  A L B E  ŞI N E G R E  
De Cotnari h De Dilu Mare I. Băşicată

Drăjăşanl j|î Misohet , | ¡¡J Negru Vârtos
OdobeştI

De oeiu Mare 
Misohet
Ra^eohle |;  T t n â i i i i

" V  I  U  t J  B  I  S  T  H  E  I  N  B  
en gros ;i  en detail

De Champagne III De Rhin i i i  Malaga llj
,  Bordeaux ||| ,  Ungaria ||j Madera

Nu pdfce concura nimeni cu mine nici In privinţa calităţii vinarilor şi nici in ceea
oe privescc preţul lor.

HB. Liqueururi, Diferite CegnaourI vleu* şi lin Champagne, Ţuioă veche naturală şi

Cherry
Mascat Lunel

Unt-de-lemn de Toscana.
3SÆ. THEODORESCU.

C E L  M A I  Z M I A I R I E  n V t A O - A S X 3 S T
DE

H A I N E  C O N F E CŢ I O NA T E  şi  de ARTI COLE DE MODA
„ .A . L A  B E L L B  J A H D U T I ^ R E “

« o s b f  s a  n  * j  m  n  a  s u  m m
-*'> Colţul Bulevardului gl Stradal Mogo;61eI, Casele Urec6nu, ¿0

ESPOSITIUNEA DE HAINE W
invit pe Onor.q^’i)| îei aţa.) binje-poieaeà a ¡visita magasinul mett, unde va găsi o Es p 03 iţi l ine de hai na o o n f e o ţ i o n a t e  cum n'a fost incă In BuourescI, şi anume

C O S T U M E  C O M P L E C T E
liEDINGOTS şi JAQUETE CU GILETCELE LOR | P A B D E S I V B t  IN D I V E R S E  FASOANE
din stofele cele mal modetue ale sesonuinl de faţ&, şi croite dupé jurnalele cele mal noue. Preturile sunt espuse în Galantarele Magasiel pe Strada Mogoşdiel şi Bulevardului 

şi se pâte convinge orl-cine am remas fidel devisiei acestui magasin:
CXD3STSXJISÆ M A B B  S I  P R E T I U B I  F O A R T E  M O D E R A T E .

JOSEF
>A LA BELLE JARDINIÈRE*, 90 Oolţo) Bnlevàïdn'làl şi Mogofôiel, Casele Grecénn 20.

w * " t w s p m i i P W S F w m r m m - * w i g v w m t- W B 'nw m ' —
Tipografia T hiel A Wieaa. P aie tu l n»ni»*

i

■


