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A B O N A M E N T E L E  
IM TOATA ROMANIA :

Pa a n ........................... . . . . . .  I*. 48
Pe 6 lu n i.............................................» » 24
Pe 3 l u i .............................................» »

in  sn u n u T A T * :

Pe an .................................................» » W

INSIRTIUNI SI RKCLAHB !
Linia de 80 litere petit, pagina IV, 80 bani. 
pe pagina ID, 80 bani, pe pagina H, 2 leî noi.

Reolame 2 lei noi linia.

Un nurnfir In Capitali 10 bani.
ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRU.

A lS T T T T S T C IX m i 
8« prii meso tn «tr&in&tat* : La D-nil Hnn—m 
§imm ă  VogUr la Vienna, WalfisohgaiM 10 
JL O ppdik  lu Ÿienna, Stutonbutm 2; Rudo 
Moêêe la 7í®m» , 8eil6rvtAtt6 2 ; Fmmm 
Hrdicka in Vienna, TeinfalUlratt« 17; Philipp  
U b  In Vienna, Eschenbaohga*«« 11; L. Lang 
S^Oomp. tn Peft* fi Hooa»-LafJUa-fíu¿Ji*r A  
Comp, ln Paris.

Berisorl ne francate  ntt M primean.

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

ArtiooIeU nepablicatê ■« vor arda.

Un numör In Districte 15 bani.

C ir u l  de Bncnresol, 28 Scptombre. 
Oblig. Bnrale . . . . .  82 82

,  Domeniale . . . 78*/» 73'/s
Credit funciar rural . . 71»/* 71%

,  > urban 62 —
Impr. municipal al Capit. 72 —
Oblig. P e n a i l ................ ISO —
Oblig. Dacia . . . . .  200 —

» Romani» . . . .  40 —
Impr. municipal eu premii 23 81 l/l
Renta Romlnft................ — —
Parii 3 luni . . . . .  100 W / t
Londra ,  . . . .  26171/. 26171/s
Viena ,  ................— —
Berlin ,  . . . . .  1*3'/,

Canal de Viena, 8 Octombre.
Metalioe...................... « . . .  64 —
N aţionale .............................. as 7o
Rente în a u r ...........................74 10
Loee..........................................110 76
Acţiunile b&ncel . . . . . .  841 —
C re d itu r l ...............................214 76
L ondon ................................... ..........  . Ug  go
Obligaţiuni rurale ungare . . 77  26

» temeţvar . . . .  78 60
» transilvane . . .  75 —

Argint In m & rfa r l................106 16
D aea tu l........................... .... , $ 4 5
Napoleonul..............................  9 471/,
Maro 100 ............................... 58 80

C anal de Berlin, 8 Octombre. 
Aoţiun. Căilor ferate romAne 14 — 
Obligaţiunile romAne 8 %  . . 52 00 
Priorităţile 0. fer. rom. 8% 48 25
împrumutai Oppenheim . . .  72
Napoleonul...............................16 22
Viena, termen lung . . . . .  — — 
Parii ,  scurt . . . .  80 76

Caleadaral f lle l 
Mercuri 28 Septembre (10 Octombre). 
Patronal gilel: Cuviosul Hariton. 
RSs&ritul sârelul : 6 ore 9 min. 
Apurai gârelal : 6 ore 26 min.
Fasele lunel : Lunii nouA.

P L E C A R E A  T R E N U R I L O R
Bncureacf—S ie in  

Bucurescl . . . .  8.15 n 10.— <
Ploescl . . . , 
Brăila . . . 
Teouoit!. . .  
Roman . . .  
Suctiva, sosire

9.50 n 12.06 ( 
1.58 n 5.41 ( 
4.88 n 
9.05 d 

12.08 d

Buonresoî—Verelerova
Bucarescl . ................... a — 6.05 n
P i te a t l ...........................11.21 ţ 10.15 n
S la tin a ...........................2.— « I
Craiova...........................4.17 ţ |
Vêreiorova, loiire . . .  9X11 a

Naoéra—Baoareeel
Sacdva . . . .  
Roman . . . . 
TeouoiQ. . . . 
B răila  .  ,  a . 
PloeecI . . . .  
Buourescl, so*ire

5. I I 4 8.46 d 
8.45 n 12.10 d 

12.30 n 6.10 j  
3.08 u 8.10 n 8.58 < 
7.12 d 2.461,
8.30 d 4.80 (

Verclorova—Bacaresel
Vêreiorova................... 6.45
C r a io v a ....................... 11.44
S la tina ................... ...  141
Piteşti...............................4.42
Buoureacl, Maire

7.15 <
7.4O4 11.20 ţ

IBaeareacI—Olargla
B ucurescl..................................... ..... 9.16 d 6.05 a
Giurgiu, sosire..................11.85 j  8.27 a

S larg ia—Baearesel
Oiargifi.................................T.26 d U i  a
Bueareicl, sosire . . . .  9.48 j  7.17 4

SalaţI—Barbeţi
G a la ţ i ........1.20 n 8.25 d 7.80 4
Barboţl, sosire , . 1.55 a 9.— 9 8.05 a

Barbeţi—Galaţi
Barbo*!....... 2.55 n 6.25 a 7.25
Galaţi, sosire . . , 8.80 n 7.— a 8.— a

SCIBI TELEGRAFICE
din

f o i l e  s t r -A-h s t e .

Paris, 4 Octomvrie.

Manifestai atengeî din Senat respinge 
atacurile contra fostei camere, care a voit 
si consolideze republica şi sa năbuşescă 
agitaţiile nltramontante, cari aii devenit 
perionl6se pScel pnblice. Aceste snnt nn- 
mal plângeri prin care s’a motivat disol- 
varee, Situaţia este seriâsă, viitorul Fran- 
ciei este în joc. Ţara este chiimati a de
cide, daci guvernul el va fi o patere per
sonali sub influenţa clericali, saii daci 
ţara are de gând a se guverna însSşî. In 
caşul d’ânteiS sunt ameninţate libertăţile 
de la 1789; fi este in pericol liniştea din 
niuntru şi pacea din afară. In caşul la 
doilea, republica este consolidaţi, liniştea, 
încrederea şi pacea întărită, şi în actua
lele imprejurirl ale Europei, numai repn- 
blioa p6te minţine pe cele din urmă. Oare 
este aci permisi esitarea?

Manifestul respinge imputarea de radi
calism şi demagogie şi conchide îndemnând 
pe alegători d’a manifesta voinţa lor tn- 
tr'un mod strălucit şi neatingitor. — Daci 
veţi vorbi, trabuc să fiţi ascultaţi.

Belgrad, 6 Octomvrie.

Negoţierile guvernului sârbesc cu noul 
consul general rus Peraiani pentru înebee- 
rea unei convenţii in totă regula, urmeză, 
dar întâmpini greutăţi mari. Serbia pre
tinde a se prevedea şi eşirea el de sub su
zeranitatea Porţel, o întinderea teritoriu
lui şi a lisa în sarcina Rusiei cheltuelele 
reeboinlul. Rusia nu voe«ce si acorde în- 
tr’ua mod formal aceste pretenţii.

Sinuciderea locotenentnlnl-colonel şi co
mandant al divisiel din Morava, Ciolac A n- 
îcî, care s’a împuşcat la Crusevaiţ, n’a a- 

vnt nici un motiv politic. Antici s’a îm
puşcat într’un atac de melancolie pentru 
mal multe morţi în familia sa.

Pe te rţ harţ, 5 Octomvrie.

Guvernul german estrăd&ui guvernului 
rus pe toţi Polonesiî, cari fug la Posen 
pentru a scăpa de aervicinl militar.

Londra, 4 Octomvrie.

După o telegramă a <}ierului «Times,, 
este ca total tntemeiat ci se aduni sem- 
nituri pentru a ruga pe imperatorul s i  
se întârca în Rusia. Publicai este de opinie, 
c i el nu se pâte întârce acum şi c i  pre- 
aenţa sa este forte utili pe câmpul de res” 
boifi. Propunerile de mijlocire a'ar con- 

I sidera ca o insulţi naţiei ruse.

Londra, 5 Octomvrie.

Dupi o lupţi de doi (}ile între arma
tele ruse şi turce din Asia, şi dupi căde- 
rea mal multor mii de morţi şi răniţi, a- 
mândoă armatele a’att restabilit »» posi- 
ţiile lor de mal ’nainte.

Peeta, 5 Oe tom vrie.
«Naplo, desminte iar complicitatea Ini 

Clapca în a&cerea complotului din Tran
silvania.

T6ti afacerea nu era îndreptată de cât 
contra Rusiei din partea Poloneailor. Acesta 
se consUti din participarea Polonezilor şi 
Englezilor ultramontanî.

SCIRI TELEGRAFICE
A L B  « T I M P U I O I ,

(Agenţia Bavas).

— Serviciul da la 8 Octomvrie. 4 era «ira.— 

Constantlnopol, 8 Octomvrie. 

Ç iaru l «La V é rité ,, organ al m inisteru
lu i de resboift desminte c i Mebemet-Ali 
şi Ahmed Ehiub-paşa aii s& fie daţi in ju 
decaţi. Din con tri, el vor avea alte  co
mande.

Dinaintea Plevael, 7 Octomvrie. 

Generalul Totleben pune m u lţi activi
ta tea  in t ra  săvârşirea lucrărilor de apro
piere.

T araa-H garele, 7 Octomvrie. 

V ântnl a fost a tâ t  de ta re  erî şi e s ti- ij l  
în  cât a  fost peste p n tin ţ i  ca s i  trecă că
ruţele, a t â t  de ta re  sguduiafi apele Dună
rii pontônele.

Londra, 8 Octomvrie.

O depeşe din Constantinopol spune c i  
Rifa-paşa, fost şef al S tatn ln î-m ajor a Ini 
Mehmet-Ali, doi generali de b rig ad i şi mal 
m nlţl ofioerl su p e rio ri vor fi da ţi în jude
c a ţi . R ifa-paşa este acusat de nesupunere, 
refusând s i  înain teze după ordinul co’i de- 
dese Mehemet-Ali.

Porta a dat ordine a pune m âna pe un 
bastim ent grecesc care in trase  în golful 
da A rta  cu arm e şi m nuiţil.

Grecia cere ca nava să-I s i  dea înapoi.

Viena, 4 Octomvrie. 

Cele din u rm i scirl din B elgrad a n u n ţi  
c i  negociaţinnile d in tre  guvernul serb şi 
consulul rus, d. Peraiani, aii reuşit. Coope
rarea Serbiei cu Rom ânia este ho ţărîtă .

Şamla, 6 Octomvrie.

Se crede că Ruşii vor începe înconjura
rea Rasciuculul şi c i  în tim pul acesta, vor 
observa num ai Plevna.

Sulei m an-paşa şi s ta tu l săS m ajor se 
afli în  acest moment la E ad ik io l. Rachid- 
paşa Blnm-psşa şi B^ker-paşa aii rem as la  
posturile lor.

Ceastantlnepol, 7 Octomvrie.

In vecinătatea Zsvinulul se va aşe^a 
un  lagăr în tărit, unde se vor dirige redi- 
fil din  Anatolia orientală spre a forma 
nn  corp de reservâ pe lângă a rm ata  lui 
M ukhtar-paşia.

Vaporul »Tigiaret-V assitai« se aştăp tă  
Ia 9 ale lunii la Constantinopol cu trupe 
din L iban, cari se vor porni spre Şipca.

Telegramă u m arelui dnce Nicolae.

Gernlstndenl, 7 Octomvrio. 

Sub Plevna lucririle  de să p itu rl conti
n u i  cu tâ tă  vremea cea rea. Românii ’şl 
desfăşură considerabil şanţurile.

Nici de o parte nibl de alta foc.
Din alte puncturi, nimic de semnalat.

Ultime scirl pe pagina IlI-a

D T T P I T D P Q P T  —  Sap“ “ ™»- 
D U b U I t J b U U l  » Octomvrie.

.Cine sunteţi şi de unde ven iţi“î 
a Întrebat acnm ^ece ani d. Epu- 
rianu pe d. Br&bianu şi pe colegii sël

dupe banca miniaterialft. Şi a to t 
puternicul cap al radicalilor, drep t 
respuns, a disolvat Camera. AceaşI în
trebare ne permitem s& adres&m cu 
tó tá  um ilinţa marilor şi savanţilor 
publicişti de la Românim liberă cu ri- 
sicul d’a fi pr&p&diţt dupe fa ţa  pă
mântului. Şi tn adevSr, pe cine re- 
presentaţl tn ast& ţar& ? Sunteţi voi 
<5re organul unei partide ca s& vă 
bucuraţi de o au toritate  morala óre 
care, şi pentru ca cuvintele vóstre 
s& aibă greutatea necesaria In des- 
bateret Nu, tót& lumea o scie acésta, 
şi chiar voi n’a ţl afişat o asemenea 
pretenţiune.

Cel doi tre i juni cari şerifi tn 
România liberă sunt el óre liberi de 
veri ce leg&turl afară din cercul re- 
dacţiunilf Nu priimesc el óre nici o 
inspiraţiune esteriórá pentru ca să 
poseze serios tn judec&torl indepen
denţi şi im parţiali tn tre  guvern şi 
oposiţiune ? Iată  Întrebări grave pe 
care le supunem m editaţiunil c itito
rilor noştri.

Este adevSrat că Romănta liberă, 
precum chiar singură o declară In nu
mărul de Sămbătă, a combătut a- 
desea-orl guvernul actual şi mal ales 
viţi0sa lui constituire ; dar cată să 
adăogăm că acea oposiţiune este de 
o natu ră ciudată, sui generis. In a- 
adevfir, iubiţii noştri juni de la Ro
mânia liberă afi a tacat une ori pe 
ministrul de interne, alte ori pe cel 
de la finanţe, de la resbel, de la culte 
şi instrucţiunea publică pentru fapte 
speciale fie-căruia din aceşti membri 
al cabinetului, dar nici odată n ’afi 
m anifestat desaprobarea lor tn pri
vinţa actelor la politica generală a 
guvernului Întreg, ba Încă se sbtr- 
lesc, se fac foc şi şerifi tre i lungi 
articole ca să apere ministerul In 
cestiunea trecerii Dunării de către 
arm ata n0stră.

Asemenea el afi esprim at c&te 0- 
dată dorinţa de a se introduce óre- 
care modificări tn compunerea gu
vernului, dar cel ce cunosc cele ce 
se petrec dupe culise afi cletinat din 
cap cu neîncredere, cănd afi vfiflut 
că se recomandă persóne ca d. Vlr- 
nav Liténu şi alţii nu mal buni de 
cât cel-l’alţl miniştri, ci avftnd nu
mai preciósa cualitate de a nu se 
Închina de to t preşedintelui consi
liului, şi de a emancipa puţin, prin 
concursul lor devotat, pe singurul 
ministru ager care este redus şi el 
la necesitatea d e a  se tnvfirti ca un 
satelit în sfera puterii autocratice a 
d-lul Brătianu.

Cine scie daca zelul vre unuia din 
amabilii colaboratori de la România 
liberă n are de obiectiv, cum se £ice 
in Gernania şi chiar peste CarpaţI, 
mult jinduitul portofolii) al culte
lor şi instrucţiunii publice! Bun e 
Dumne^efi, vom vedea, póte, şi astă

m inune: ,1a legi nuol, ¿meni nuol', 
a (jU odată d. Cogftlniceanu; neno
rocirea Insă este că d. Brătianu, care 
a aplicat pe o scară largă celebrul 
adagiâ politic, voesce a fi Incungiu- 
r a t  numai de 6menl nuol cari sunt 
devotaţi pers6nel sale.

Acum că am făcut cunoscinţă cu 
România liberă, să vedem ce argu
mente puternice pune ea Înainte ca 
să combată acusaţiunea gravă ce am 
formulat contra guvernului de a fi 
ordonat oştirel ndstre să tr6că Du
nărea şi să Încapă un resbel ofen
siv contra Tnrciel, neţiind tn s£mă 
voturile camerilor, neconsultănd voin
ţa  naţiunii.

Şi mal tnt&fi de t6te, ne grăbim 
a constata un fapt curios şi impor
ta n t câştigat desbateril, (cu t6 te  că 
articolile ce combatem par a eşi 
din pana m ăiastră a vre unul vechifi 
parlam entar deprins cu tnvfirtiturile 
din condeifi): adversarii noştril nu 
tăgăduesc că guvernul, In loc să com
bată, a Incuragiat disposiţiunile Prin
cipelui pentru gloria m ilitară, şi că, 
In loc să fie miniştri independenţi 
al ţârei, având consciinţa respunde- 
ril lor, s’afi a ră ta t linguşitori mici 
şi curtisanl complacStorl al Tronului.

Citind cine-va cu luare am inte o- 
biecţiunile ridicate de Rom&nia liberă, 
şi lăsând la o parte florile de reto 
rică, vede îndată că argumentele el 
se reduc la tre i punturl mal În
semnate :

1. Impacienţa conservatorilor de 
a veni la guvern.

2. Respunderea morală a Suvera
nului nostru, punerea Sa şi a mi
niştrilor Sdl afară din lege, apelul 
la revoluţiune pentru a resturna pe 
nisce asemenea trădă to ri al in tere
selor ţârii, sunt o consecinţă nea
părată a teoriei desvoltată tn a r t i
colul nostru.

3. Corpurile legiuit6re afi Înţeles 
prin voturile lor din luna lui Maifi 
trecut, a autorisa pe guvern să în 
treprindă un resbel ofensiv contra 
Turciei, prin trecerea trupelor n6s- 
tre  peste Dunăre.

In privinţa primului punt, ne dis
pensăm d’a respunde, căci, In numă
rul foii n6stre de ieri, am propus o 
soluţiune care dă cea mal formală 
desminţire unor asemenea alega- 
ţiunl.

Cele-l’alte  două punturl fiind mal 
grave m erită o diBCuţiune mal în
tinsă.

.N u  v6 este permis, strigă pro- 
tivnicil noştri, a arunca respunde
rea morală asupra Capului Statului* 
şi acăstâ ideie el o Împodobesc In 
dată cu o mulţime de vorbe Înflorite 
care mal de care mal linguşitdre 
pentru Domnul ţărel, cu to t felul 
de acusaţiunl perfide, făcute cu scop 
de a ne Inegri In ochii Suveranului

nostru. Mărturisim, cu părere de răfi, 
că acostă tactică ne ln t r i s t^ ă  f6rte 
mult, fiind că vedem că apărătoru l 
guvernului, fie el vre-un june safi 
un bătrân  luptător, este to t  aşi a de 
linguşitor şi curtesan ca şi patronii 
săi, şi vine de la aceeaşi scâla cu 
dănşil.

Ei, domnilor, nu cu asem eni mij- 
16ce reprobabili, nu veţi reuşi a  amăgi 
âncâ-o-datâ pe Domnitor şi ţâ ră . 
C itiţi cu bunâ-credinţâ articolul nos
tru şi veţi vedea că, departe de a 
adresa Incrim inări Capului S tatului, 
constatăm  din contră că e un june 
plin de bravură şi pătruns de sim- 
ţim intele datorielor înalte ce'l Im
pune numele săfi, dar neavând es- 
perienţa ce dă o vă rată Înain tată . 
El bine, daca e permis unul june şi 
vit6z principe a dori să se distingă 
pe câmpul de on6re, nu e permis 
consiliarilor săi, şi mal ales d-lnl 
Brătianu şi Cogălnicânu, care afi Îm
bătrân it tn viaţa politică, a lncu- 
ragia asemenea disposiţiunl ale Dom
nului, numai ca să conserve puterea. 
El erafi datori a se opune cu s tă 
ru in ţă la acele nobile dar vătăm ă- 
t6re aplicări, a dem onstra Princi
pelui că interesele cele mal vitali 
ale ţăre l reclamă a observa a titu 
dinea corectă prescrisă de voturile 
cam erilor, a ’l spune, cu respect dar 
cu ferm itate, adevărul, ca m iniştri 
independinţl al ţărel, şi a se retrage 
mal bine de la putere de cât a  a- 
suma asupra capului lor respunde
rea legală înain tea naţiunii.

După adevăratele principii consti
tuţionale, nu p6te fi vorba nici chiar 
de respunderea morală a Suveranu
lui, căci el domnesce dar nu guver- 
nezil; el trebuie să cedeze m iniştri
lor care sunt, pe lângă Tron, man
datarii camerilor şi prin urmare al 
ţăre l, şi voinţa lui cată să se Încline 
Înaintea voinţil naţiunii. A tâ t mal 
răfi pentru m iniştrii linguşitori şi 
curtesanl cari caută a ghici dorin
ţele Suveranului ca să le lndepli- 
neseâ cu servilitate, căci respunde
rea constituţională cade asupra lor.

Avantagele guvernului constitu
ţional asupra celor-l'alte forme de 
guvern consistă tn  aceea, că naţiu
nea profită de bunele cualitâţl ale Su
veranului, iar aplicările sale cele rele 
sunt neutralisate prin iustituţiunea 
respunderil ministeriale.

D. Cogălniceanu, cel d inain tea lo
viturii de s ta t (căci sun t mal m ulţi 
CogâlnicenI), desvoltând la 1863 tn 
cameră teoria inviolabilităţii Suve
ranului, $icea cu drept cuvănt, că 
el este o pură abstracţiune, ca să 
gicem ast-fel, o fiinţă fără sex, şi 
ne dă ca probă declaraţiunea so
lemnă a Ungurilor de a muri pen
tru  Maria Teresa, po oare o numiaâ



regele lor, de şi era o femee : mo- 
riamur pro nostro rege.

Dar, daca după ficţiunea dreptu
lui public, Suveranul nu póte avea 
o voinţă contrarie dorinţelor ţârei, 
Constituţiunea II permite, când are 
vre-o Îndoială, a se lumina, a se 
informa, consultănd naţiunea asupra 
acelui punt lndonios : el póte fi con
vins că, asupra unei cestiunl grave, 
de esemplu, asupra intrărel nóstre 
In acţiune, poporul rom An îrapărtă- 
şesce opiniunea sa, şi atunci, saú 
congediază pe miniştri, cănd nu mal 
represintă vederile camerilor idt n- 
tice cu ale sale, saü disolvă pe acestea, 
cănd crede că nu mal sunt fidela 
espresiune a ţârei. Verdictul defini
tiv ftnsă se pronunţă de naţiune, şi 
Capul 8tatulul trebue, cum am <Jis, 
să se Încline Înaintea voinţei bine
cunoscute a ţjiref..

Noi nu am atras In desbatere pe 
Domnitor, şi încă mal puţin nu '1 
am făcut respun<Jător nici morali- 
cesce de disposiţiunile sale favora
bile resbelulul ofensiv: ne am măr
ginit numai 'a constata aplicările 
sale asupra acestei grave cestiunl, 
Intrebuinţănd termenii cel mal cu
viincioşi, dar am condamnat cu ener- 
giă pe miniş'ri, cari, In loc să re
siste, ’1 aü consiliat a urma o po
litică prejudiciabilă intereselor ţftril 
şi i-am făcut pe el singuri respon
sabili de consecuenţele nenorocite 
ale gravei xnésurí* ce s’a luat con
tra voinţei formale a naţiunii.

Presa independentă, ca şi un mi
nister care se respectă, ca şi ţara 
cănd este consultată prin alegeri, aü 
datoria sacră de a spune Domnito
rului cu lealitate şi respect ad6Vé- 
ru l şi numai adeYérul. Precum am 
stigmatisat injurióle triviale şi ame
ninţările cutez&tóre ce presa radi 
cală arunca In anii trecuţi contra 
Tronului, asemenea despreţuim astăzi 
adulaţiunile înjositóre şi concesiu
nile periculóse ce i se fac de cel in
teresaţi a conserva puterea cu veri 
ce preţ, Vedem cu durere•, că mulţi 
din bărbaţii noştri de stat, formaţi 
la şc01a bizantină, caută a veni şi 
a se mănţine la putere, nu tocmai 
prin sprijinul statornic al maiori- 
tăţilor din camerl, ci mal mult prin 
buna voinţă a suveranului. Dar a- 
céstá bună voinţă póte varia, şi mi
niştri sunt atunci congediaţl cu a- 
ceaşl Înlesnire cu care aü fost pri
miţi. Prin ¿céstá sistemă, falsificăm 
basa principiilor constituţionale, şi, 
lu loc de a face educaţiunea Prin
cipelui după datele regimului parla
mentar, noi 11 pregătim către de
prinderile guvernului personal.

In Francia, sub monarhia lui Lu- 
dovic-Filip, ilustrul Thiers, sprijinit 
de maioritatea cameril a fost de doă 
ori impus regelui ca preşedinte al 
consiliului de miniştri,deşi acesta avea 
o antipatiă însemnată pentru dân
sul. Ne mulţumim a cita un singur 
cas mal recent In Anglia, unde după 
căderea ministerului Melburne, re
gina fu nevoită de şi cu neplăcere, 
a priimi venirea la putere a Iul Sir 
Robert Peel care făcu săprecumpă- 
néscá, In consiliele corónel, politica 
sa care era şi acea a parlamentului.

La, noi numai repausatul Barbu 
Catargiu avu curagiul de a se re
trage mal bine de la putere, de căt 
a urma politica ce voia sé ’I impună 
fostul Domnitor Guza. De şi desa- 
probăm violenţa formei şi publica- 
carea motivelor acestil demisiunl, nu 
putem de căt să admirăm tăria de 
caracter şi purtarea independentă a 
acestui regretabil bărbat de stat şi 
a colegilor sâl.

Aşa dar noi, ca devotaţi amici al 
tronului, II facem un mare servicia, 
gpuindu ’I adevérnl cu o francheţă

respeotudsă şi netrăgând la respun- 
dere de căt pe consiliaril lui, pe cănd 
guvernul, condus numai de intere
sul de conservare a puterii, face ţâri! 
un râtt necalculabil, linguşind slăbi 
riunile suveranului.

In deşert dar ascundeţl pe mini
ştri la spatele Domnitorului, In de
şert Întrebuinţaţi mal multe coldne 
ale foii vtfstre ca să daţi ţipetul de 
alarmă, ca să vâ prefaceţl că ’1 a- 
pâraţl spre a ve recomanda către 
dânsul, căci nimeni nu ’1 atacă; şi, 
daca am vorbit de aplicările sale că
tre gloria militară, daca am desa- 
probat intrarea n<5stră In acţiune, 
am făcut acesta ca să aruncăm t6tă 
respunderea numai asupra guvernu
lui care n’a fost la Înălţimea mi
siunii sale. Cele mal elementari re
guli de lealitate şi de bună credinţă 
nn ve permit, pentru trebuinţa cau
se! v6stre, a schimba rolurile nici 
a desnatura coprinderea şi sensul ar
gumentelor n<5stre.

Dar ceea ce revdltă consciinţa 6me- 
nilor de bine, ceea ce umple de in
dignare sufletele oneste din acestă 

., este rolul de intriganţi şi de 
delatori ce se cobdră a juca auto
rul articolelor din România liberă : 
nesocotind principiele logicei şi re- 
gulele bunului simţ, el cuteză a trage 
consecuinţa silită din nisce premise 
ce nu esistă. Reproducem testual cu
vintele adversarilor noştri, şi le de
nunţăm reprobării universale a Ro
manilor imparţiali.

„Antâia consecinţă a teoriei ad
versarilor partidului liberal, este că 
Vodă şi miniştri, târând ţara contra 
voinţil sale lu tr’un resbel periculos 
intereselor sale, sau pus afară din 
lege.

A doa consecinţă este, contra ct- 
lor puşi afară din lege, naţiunea are 
dreptul d’a se inaurge.

A treia consecinţă : un apel la re- 
voluţiune spre a restuma pe trădătorii 
intereselor [Srily şi a veni la cărma 
trebilor conservatorii.

Ne prindem cu capul, că aceste 
linii afi fost sorise de unul din ca
pii coaliţiunil de la Mazar-paşia, de
venit acum Înfocat dinastic.

El, domnule mazarist, (căci lţl ză
rim vârful ochelarilor), „flămândul 
codri vis&să*, <Jice proverbul. Ce mi
nunate tirade scil să faci 1 Pare că 
al seri In 1875, un articol In Ale
gatorul liber, pe cănd dimpreună cu 
cel de la Românul insultaţi cu vio
lenţă Tronul şi Împingeaţi poporul 
la resturnarea lui. Deosebirea este 
numai că ne atribuiţi astăzi nouă 
nisce cugetări intime pe care voi le 
esprimaţl atunci cu o mare cutezare 
pe faţă şi la lumina (Jilei.

Prea te grăbescl, stimabile adver
sar, a ne face nouă proces de inten- 
]jiuni, când scil că dosarul pâcatelor 
v6stre politice, apelurilor vdstre la 
resturnarea tronului, este aci, mare, 
voluminos, public şi îl găsim In co- 
lecţiunea Românului, Telegrafului şi 
Alegătorului liber.

Nu te prinde de loc atitudinea di
nastică ce al luat, cuvintele duidse 
pentru capul Statului, precum nu şed 
bine cuvintele de on6re şi de probi
tate In gura unul om corupt, vor
bele de virtute pe buzele unei Mag
dalene!

Atât ţara cât şi Suveranul nostru 
ne cunosc In destul, şi demnitatea 
n6strâ nu ne permite a ne apâra 
contra unor acusaţiunl, care ar fi 
numai puerile şi ridicule, daca n’ar 
conţine nisce insinuaţiunl perfide şi 
calomnidBe.

Intr'un numâr viitor vom esamina 
daca trecerea oştirii n6stre s’a efec
tuat conform votului corpurilor le- 
giuit6re.

DIN AFARA.

ţ)iarul „Die Presse* din Viena pu
blică In numârul sâti de la 5 octom- 
vrie st. n. pagina 5 col6na 3 urmă- 
t6rea scire care ne privesce :

„Priimim o scire interesantă din 
mal multe punte de vedere despre 
oprirea unul transport de muniţie 
destinate pentru »Guvernul român.*

„De la un espeditor din Hamburg 
s’a trămis către o casă de espediţie 
din Viena aproximativ 650 lă«JI de
clarate că conţin mărfuri de metal 
In greutate de 16000 chilograme. 
Despre ajungerea acestui transport 
In gara căiel ferate de la nord-vest 
s’a Insciinţat adresantul, care, după 
ce acostă marfă a stat depusă In 
magasia garel mal multe gile, a voit 
s’o ludrepteze cu o altă scrisdre la 
Breslati; Insă Îndată după Încărcarea 
acestor lă<Jl In vagine, fie In urma 
vre unei denunţări, fie din propria 
iniţiativă a organelor financiare, — 
bănuind, că lăzile conţin alt-ceva, 
fură deschise şi s’aâ aflat într’ânsele 
nisce pachete de cartuşe pe cari e- 
raii scrise cuvintele : r Pentru guver
nul român*.

„Se Înţelege, că s’a constatat În
dată acostă Împrejurare de organele 
financiare şi ale gărel, raportând 
faptul a tâ t autorităţel poliţiei cât 
şi celei financiare. Tot de o dată 
s’a pus la cale, după cererea direc
ţiei căiel ferate, ca lăţjile să se de
pună In arsenal.

„Rapresentantul d’aci al casei de 
espediţie din Hamburg, aflând des
pre acostă Întâmplare, a alergat În
dată 'a  t6te autorităţile ca să do- 
bândâscă concesia pentru esportul 
acestor cartuşe, contra căreia a de
pus Îndată un protest, direcţia ge
nerală de la „Nordvestbahn*. Acesta 
după articolul 48 al regulamentului 
de esploatare, a pronunţat o amendă 
de 195,000 mărci, (243,750 franci). 
Acel articol fix^ză o amendă de 6 
floriul safi 12 mărci (15 franci) la fie
care chilogram pentru acele obiecte 
espediate şi nedeclarate după natura 
lor, cari sunt ori cu desăvârş re eş- 
cluse din transport safi admise nu
mai sub ¿re-care condiţii. Conster
narea espeditorulul pentru acostă 
pretenţie este mare. El susţine că 
fabricantul din Birmingam care i-a 
dat spre espediare aceste lăijl nu 
’l-a Insciinţat despre conţinutul ade
vărat al lor. Cu t6te acestea direc
ţia căiel ferate stăruie d’ocam-datâ 
In pretenţia el.*

Dacă aceste cartuşe în tr’adevâr vor 
fi ale României, atunci nu Înţelegem 
cum a putut permite guvernul ca să 
se facă o declaraţie falsă, espunând nu 
numai cartuşele, dar şi lumea, care 
s’ar fi periculat In oaşul unei e- 
splosil ?

Pentru ce acostă procedare clan
destină şi pentru ce acest ocol, adică: 
de la Hamburg la Viena, de la Viena 
la Breşlaîi, şi d’aci cine scie unde, 
pe când sunt alte drumuri mai drepte 
şi mal sigure de la Hamburg la Bu- 
curescl1

Vom vedea ce va respunde „Mo
nitorul,* dacă este adev&rat aafi nu 
că acele cartuşe sunt ale guvernu
lui nostru şi dacă amenda va cădea 
In sarcina lui.

Mal tâte fiarele din Ungaria, şi 
chiar cele din Braşov ne-ati adus 
scirea ca positivâ, că, ou ocasia so> 
sirel armatei In Kâzdi-Vaşarhely s*ar 
fi revoltat populaţia civilă şi, În
tâmpinând pe oştire cu arma In mână, 
ar fi fost o ciocnire sângerdsă Unele 
din acestea a ti ară tat chiar până şi 
numârul morţilor şi răniţilor.

Qiarul german din Braşov, care

ne-a venit erl conţine un comunicat 
al primar aiul de la K6zdi-rVaşarhely, 
In care se desmint categoric aceste 
sciri, declarând că In acel oraş nu 
s’a ivit nici un fel de turburare, că 
cetăţenii şi soldaţii se Întâmpină 
unii pe a l ţi i . in modul cel mal cu
viincios neprovocând nimeni contra
riul, şi că domnesce cea mal com
plectă ordine şi linişte.

„Fremdenblat* din Viena desminte 
scirea, că la Salzourg s’ar fi decis 
de către cel duol cancelari, a se măn
ţine intactă starea de lucruri actuală 
a României, pentru tâte caşurile ce 
vor resulta din evenimentele defini
tive de la câmpul de resboiti. — A 
cestă scire a fost născocită cu sco
pul numai de a linisci spiritele agi
tate contra guvernului radical din 
România.

Acelaş 4'ar constată, că generalol 
Clape», cu t6tâ desminţirea dată de dân
sul prin fiarele unguresc!, este lntr’ade- 
vfir complice Secuilor din Transilvania.

Cuartirul general rusesc, lncunosciin- 
ţat despre cele petrecute In Transilvania, 
a făcut demersurile cele mal energice 
pe lăngă cabinetul din Viena, pentru a 
pune In respect pe Ungarii başi-bnzuci 
din Transilvania.

Tot Fremdenblatl afli urm&t6relele 
peripeţii interesante din Constantinopole.

„De mult deja Sultanul şi Sublima 
P6rtă lş! arătafl nemilţnmirea pentru 
progresul Încet al lnaintărel armate ot- 
tomane: în urma b&tftliel de la Cercovna 
şi retragerea lu! Mehemet Aii spre Lom, 
aedstă nemulţumire a ajuns gradul cel 
mal estrem. La repeţitele invitări ce ’l 
se făcură să ia o ofensivă energică, Me- 
hemed Aii a rSspuns, că trupele sale 
sunt neesercitate şi că, prin urmare, ar 
fl un zadarnic sacrificiu de sănge, a mal 
forţa linia Iantrel. Atunci se adresară 
Iul Soleiman-Paşa, lntrebăndu’l , daea 
este dispus a Întreprinde, cu forţele de 
carii mal dispune, ocuparea liniei de la 
Iantra, şi la respunsul afirmativ al a- 
cestuia, el fu numit Îndată Serdar- 
Ecrem.“

DE LA PLEYNA.

Citim In „Vestea :*
Am vorbit Intr’un numfir apropiat 

al „Vestei* asupra modulul cum şi 
la cine să Impărţesc decoraţiunile.

Etă ce mal găsim azi to t In acé- 
stă privinţă In însuşi ziarul oficios 
„L’Orient*:

„Aproposito de decoraţiunl, vom 
vorbi de Regimentul al 13-lea al că
rui drapel s’a decorat. Acest regi
ment este cel de dorobanţi. Lucru 
Insă, care, a mirat pe tótá lumea, 
este c ă , „nici un ofioiăr din acel 
regiment* n'a fost decorat. Se va 
obiecta póte că din momentul ce 
drapelul acelui regiment a fost de
corat to t regimentul eâ póte socoti 
de o potrivă decorat.

Acesta ar fi însă un argument 
de care ne-am putea mulţumi cel 
mult atunci când distribuţiunea cru
cilor Sântului George s’ar fi făcut 
cu acel spirit dejustiţiă ce ar tre
bui să domnéscá In asemenea cae. 
Este cu tóte aceste un lucru patent, 
că In acéstá Împrejurare s’a proce
dat cu decoraţiunile complectamente 
de-andoaselea, cu alte cuvinte, „s’aü 
decorat persóne, care, ar fi meritat 
póte pedepse, lâsându-se la o parte 
adevăraţi! eroi.*

Ni se pare că aceBte rânduri pe 
cari! le găsim In chiar unul dintre

ziarele oficióse ale guvernului, vor
besc Îndestul, spre a mal avea tre
buinţă să adăogăm nn singur cuvânt.

Inferare mai mare nici că se póte 
pentru guvernul actual.

Çiarul „L’Orient* ’şl dă câte o- 
dată In peteo şi acésta este numai 
atuncea când ’1 ia gura pe dinainte 
In a face oposiţiune.

Ca dovadă că acel <Jiar este Insă 
oficios, cu desăvârşire oficios, extra
gem to t după dân iul urmâtôrele rân
duri :

„Judecaţi de surprinderea nóstrá 
când visitând compamentele din ju
rul Griviţel, (Jăril pe tenârul Vintilă 
C. A. RoBetti.

Caută însă ca noi să explicăm 
lucrul.

In adevër acel fifi Rosetti së află 
actualmente în Bulgaria.

Cestiunea principală este insă de 
a se şei de când ?

De când?
De erl, căci, până erl, ambii fii, 

eram informaţi că staü pitiţi la in
tendenţa din Craiova*.

Eacă Insă oe mal adaugă codiţa 
„Românului,* aproposito de acel fai
mos Vintilă, ce a fost pornit la Plevna, 
de ruşine, In urma celor arâtate In 
privinţă-le de mal multe organe de 
oposiţiune :

„Acel tâuâr făcea un fórte aspru 
serviciü contrariû celor-l’alţî tineri 
ce se plimbă pe uliţele Bucurescilor*.

Insulte la adresa junimel din Bu- 
curesc! al căria membrii, aü fie-care 
câte un frate pe câmpul de resbel, 
făcând de sigur mal multe isprăvi 
de cât adăpostitul Vintilă!

Ca dovadă, dăm mal jos o core
spondenţă pe care n’am voit s’o pu
blicăm până acum din causă că se 
m enţion^ă In ea şi numele fratelui 
directorelul acestui £iar.

Etă acea corespondenţă :

Qornjl ■•trnpolje, 18 Septemm.
„Permiteţi-m!, d le redactor, a 

vâ nara acuma peripeţiile diferitelor 
lupte din jurul Plevnel. Mâ voiü mul
ţumi a vâ pune în curent despre cele 
douâ bătălii în regulă susţinute de 
către cele doué regimente de Ro
şiori şi de către 12 regimente de 
cavalerie Rusă cu cinci bateri! de 
artilerie, formând un corp indepen
dent sub comanda generalului Rus 
Kriloff.

„La 28 August, la 7 ore diminâţa, 
avant-posturile nóstre aü fost ata
cate de doué regimente de cavale
rie Arabă în apropiere de Opanez, 
sub protecţiunea baterielor unuia din 
forturile Plevnel ce pórtá numele de 
Opanez.

„Generalul a ordonat imediat a- 
vant-posturilor nóstre să se retragă 
gradat spre a face pe vrăjmaş să 
iasă în câmpul liber, ceea ce s’a şi 
efectuat, In modul următor :

„La 12 din $i, 7 batalióne infan
terie cu o baterie de artilerie din 
partea Turcilor aü scoborât In va
lea Etropol şi aü început prin a a- 
taca posiţiunile nóstre. Atuncea Co
lonelul Creţânu ce comanda aripa 
stâugă, adică, trupele române com
puse din 2 regimente de Roşior! şi 
din 2 de Călăraşi dimpreună ou o 
baterie, a ordonat imediat locote
nentului Dănescu ce comanda acea 
baterie, să deschidă focul, iar regi
mentelor de Roşiori le-a intimat a 
face să iasă din rânduri, soldaţi dis
puşi lu tiraliorl. Lupta s’a anga
ja t în acest moment pe tótá linia 
Română. Ea fost crâncenă şi isbânda 
a râmas nehotărâtă în timp de trei 
ore, căci, Turcii, aflaseră prin spioni 
că aripa stângă ce atacaseră era 
compusă numai de cavalerie Română 
-fără infanterie. Turcii atacară dar
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cu 7 batali6ne şi 2 regim ente de 
cavalerie spre a debloca Plevna şl 
a tă ia  retragerea armatei n6st*®. 
Lucrul n’a reuşit din fericire, n»ul- 
ţă m ită  iateliginţil şi capacităţet Co
lonelului Creţinu care, prevfiflfend 
to tu l a ordonat primului scadron din 
regim entul I -i® » s0 sacrifica şarjând 
td te  puterile TurcescI ce înaintat) r e 
pede spre a nu da tim p Ruşilor 
de a sosi pe cămpul luptei.

,La 4 ore p. m. acel scadron dar 
din regim entul 1-itk de Roşiori, pe 
care, to ţi 11 creddm perdut, s’a aşe
z a t In b&tae şi in sgomotnl Întreit 
ura, cea mal frum6să şarjă, de ca
valerie s’a executat. Turcii constaţi 
din 7 batali6ne formate In jă tra te  
dar gr<5za ’i-a sdruncinat ast-fel că 
aQ luat fuga dinaintea unul simgur 
escadron de R oşiori! Cavaleria lor, 
in tervenind Insă, Colonelul C reţi nu 
a mal ordonat să şarjeze şi alte 3 
escadrâne, cari sosind In ajutorul pri
mului, atk pus pe fugă şi Cavaleria. 
Perderile n<5stre afl fost, m orţi şi 
răn iţi, de 30 ¿meni şi un oficiăr.

„Oficiaril ce s’afi distins In esca- 
dronul ftntfil al lntfeiulul regim ent 
de Roşiori, su n t: căpitanul M u ra t, 
şef al acelui escadron, locotenenţii 
Vidraşcu şi Isvoranu şi sublocote
nenţii Plorescu şi Macedonski.

,0n6rea zilei , a aparţinu t şi a- 
parţine unicam ente Românilor c&cl, 
Ruşii n’ati sosit la timp.*

Fiă-v& ruşine, domnilor, să, mal 
vorbiţi de d’alte Vintilă ce nici c’afl 
mirosit praful de puşc&, şi chiar de 
a r fi cel mal mare vit6z, luaţi exem
plu de la noi a tâţia  câţi avem fraţi 
sa& fii In luptă ce s'aâ purtat con
form datoriei şi numelui de Român, 
f&râ ca, cu t6 te  aceste sâ umplem 
ziarele nâstre cu laude la adresa lor.

Am vorbit In numărul trecut de 
Însemnatul servicifi ce a adus ar-i 
m atei Române introducerea lopeţel 
In rândurile el ca uneltă de abso
lu tă  necesitate şi pe care puţine 
arm ate din Europa o posedâzâ, cu 
t6 te  că,, In secolul nostru, introduce
rea el In arm ată a devenit a tâ t de 
necesară.

Astăzi suntem In posiţiune de a 
comunica cititorilor noştril ordinul 
circular, In acostă privinţă, al d-lul 
ministru de rfisboiii din anul 1874. 
Cititorii noştril se vor putea lesne 
convinge de im portanţa unei ase
menea inovaţiunl In arm ata Română, 
citind ordinul In cestiune.

â tâ ’l:

Ordin circular *1 d-lul ministru de rea bel, sub 
Nr. 9,710 din 28 Iunie 1874, adresat d-lor co
mandanţi al dWisiilor teritoriale militare.

Domnule Comandant,

Prin aprobare* pusă de M. Domnitorul 
pa raportul Nr. 4984 din 21 Septemvrie 
1873, s’a hotărât distribuirea la trapele 
de infanterie a nnnl mie număr de lopeţl 
scurte de sisteinnl căpitanului danez Lin- 
neman spre a se întrebuinţa la micele lu
crări de campament. — Acest instrument 
insă, având un scop mult mal important, 
acela al întrebuinţare! sale în timp de res- 
bel, găsesc de cuviinţă a v8 atrage băga
rea de *6mă şi asupra acestei chestiuni ce 
va face obiectul acestui ordin.

Armele cu tragere repede att mărit după 
oum sciţi înti’nn grad însemnat resistenţa 
întăririlor ţi atacurile prin infanterie nu
mai, att devenit eu neputinţă in contra 
nnor trupe care ocupă chiar nisce miel fan- 
ţnrl de adăpostit, dacă aceste şanţuri sunt 
neîntrerupte. Acestea sunt, d-le coman
dant, cuvintele puternice oare att îndem
nat pe guvernul imperiului Austriei a 
căuta un instrument u|or de terasier, oare 
împărţindn-se Intr’nn număr suficient tru
pelor de infanterie să Ie pue iu posiţie a 
esecnta singure fi cu iuţălă lucrările de 
campanie. Instrumentul adoptat pentru 
infanteria austriacă este chiar lopnta că. 
pitanulul danei Linneman, oare s’a dis
tribuit fi trupelor nâstre. — Pentru în- 
trebuii.**rea acestei lojtţl în rimbta au»

triacă, ministrul de răsboitt al Anstriel a 
publicat o instrucţie oare vi-so alătură în 
traducere şi asupra căria mă simt dator a 
vă chema t6tă atenţiunea pentru instruc
ţia trupelor de infanterie de sub ordinele 
d-v6stre.

Progresul militar cere, d-le comandant, 
ca şi trupele nâstre să aibă acostă instruc
ţie şi pentrn acă*ta veţi da ordinele cu
venite pentru ca companiile su fie instruite 
una dupe alta, esecutând fie-care 16te pro- 
fitele de instrucţie şi căutând a obicinui 
tuto gradele ou rolul unor asemenea lu
crări de reebel.

Doresc oa acesta instruoţie să fie ne
greşit termiuată până la viitârea concen
trare pentru manevrele de t6mnă şi p n- 
tru acesta în consideraţie că numărul lo- 
peţilor împărţitej sunt în mic număr la 
o companie, se va căuta a se aduna t6te 
lopeţile în fie-care regiment de infanterie 
satt batalion de vânători pentru a se e- 
chipa conform instrucţiei, companiele de
stinate a face lucrări.

Pentru a’şl da şi mal line sera a d-nii 
o fi ceri despre necesitatea acoperire! tru
pelor prin lucrări de p&meat în timpul 
unei lupte, voitt alerga la câte-va esemple 
luate mal cu semă din resbelnl din urmă 
şi date de cei mal însemnaţi publicişti mi
litai! :

Qraţie «şanţurilor-adăposturl», 4'ce c0~ 
Ionelul Brialmont şi posturilor întărite 
care acoperea frontul corpurilor Frossard 
şi Lebeuf la bătaia" de la Gravelotte, a- 
ceste corpuri respinseră atacurile corpurilor 
prnsiane VII, VIII şi I şi rămaserăin po- 
siţinnile lor pena a doua 4'-

Tot aoest ofioer mal adaogă :
Marele eşirl esecutate la Paris la 80 No- 

emvrie pe Marna, la 21 Decemvrie în con
tra satelor de Bourget şi Stainis precum 
şi la 19 Ianuarie în contra linielor ridicate 
între Saint Cloud şi Buzenval probezi cât 
sunt de „primejdiâse pentrn trupe care îna- 
inteza descoperite, o infanterie protegiată 
prin janţnri adăposturi şi nişte baterii pe 
jumătate îngropate.»

Apărarea fermei Moşeau înaintea stân
gei corpului al 3-lea francez, precum şi a- 
părarea hannlui *Point de jour» înaintea 
dreptei corpului al 2-lea insemnăză, (Jice 
*colonelnl Lecontc,, o fromâsă pagină în 
istorie. * Acesta acţiune, adaogă densul ca 
şi bătaiB de la Noisserill, (dată la 31 Au
gust) arată înfricoşatul efect al noilor arme 
aplicate la apărare.»

Conclnsinnile trase din cel din urmă 
resbel confirmă pe acelea ce aii formulat 
generalii american! după lungnl resbel din 
America.

Ast-fel generalul »Bemard*, în raportul 
sătt asupra apărării oraşului Waschington 
publicat in 1871, 4i°e : Dacă se examină 
lucrările de apărare ale oraşelor Richmond 
şi PeterBburg se va putea cine-va convinge 
de nn fapt important care este : ,că un 
simpln şanţ apărat de două rânduri de sol
daţi constitne un obstacol apr6pe inataca
bil d’a dreptul*.

Aceste esemple snnt, cred, îndestule, d-le 
comandant, pentrn a arăta oficerilor noştri 
însemnatul rol al »şanţnrilor-adăposturi* şi 
pentru a’l îndemna a îngriji ae&tă nonă 
instrnoţie oare este tot aşa de neapărată 
ca şi oele-l’alte şcoli ale armei infanteri ei

La aceste esemple trase din istoria res- 
belelor voi li mai adăoga pentru a com
plecta în trâcăt rolul acoperirilor în pă
mânt că atacul lor nn se p6te face prin 
infanteriă până mai iutei ii artileria nu va 
sdruncina îndestul trnpele de apărare. După 
ac ¿sta nnmal infanteria va putea înainta 
risipită în tiralior! şi în pas gimnastic, 
acolo unde terenul este descoperit, cău
tând a se aooperi de t6te accidentele ce. 
va întâlni în cale’!.

Prin acăstă circulară nn fac de cât a 
atinge chestiunea, remâne la d-v6stră şi 
la d-nii ofioer! de sub ordinile d-v6stră a 
oăta să com plec teze aceste idei prin stu
dio şi reflecţiune.

Ascept de la d-v6stră să daţi impnlsiu- 
nea cuvenită.

Primiţi, d-le comandant, încredinţarea 
prea osebitei mele consideraţinnl.

Ministru de resbel, generalul de divixie 
Flarsseu.

AFACEREA DIN DARABANI
Recursul preveniţilor in cestiunea 

de la Darabani In contra instrucţiu- 
nei făcute de trei judecători de in
strucţie In loc de unul singur, precum 
e cerut de lege, s’a tra ta t Înaintea 
.curţii de casaţie la 19 a. c.

Preveniţii prin organul advocaţi
lor lor, a  ti susţinut cu drept cuvftnt 
că jurisdicţiele, fiind eminamenre de 
ordină publică, nu pot fi după con
stitu ţia . nici desfiinţate nici modifi
cate de puterea esecutivâ, şi că prin 
trim iterea la Darabani a d lui Şte- 
fânescu, judele instructor din Bucu- 
rescl spre a face instrucţia itnpre- 
nnă cu cel-l'alţl judecători, s’a for
m at o comisie ad hoc In contra di- 
sposiţiilor pactului nostru funda
mental. S’a arfttat de către recu
renţi că nu numai aceşti tre i jude
cători, ci că şi prefectul, şi subpre- 
fecţil, şi primarii, şi ceea ce e şi mai 
mult chiar aceia cari erafi parte in 
causă. însoţiţi de c â te . un miliţian, 
făceaţi arestări şi percisiţiunl domi
ciliare. Iar t6te aceste grozave n,-le
galităţi s’atk probat cu insă«l actele 
aflate In dosarul instrucţiei.

Este Învederat că o instrucţia In 
asemenea condiţiunl, este o maşină 
de persecuţiune, iar nu un mijloc 
pentru manifestaţia adevfirului.

Crearea unui asemenea prece
dent i ar fi cu a tâ t mal desa- 
str6sâ cu cât, in Darabani, alegatorii 
afl al- s de şâpte ori pe acelaşi p ri
mar, şi turburarea d’acolo n’a fost 
de cât efectul fatal a persistenţei 
cu care adm inistraţia de la Dorohol 
afl anulat succesiv t6 te acele alegeri, 
una dună alta, vroind a pune ab
solut In capul acestei comune un 
primar după placul el. Con6marea, In 
cele din urmă, după ordinele precise 
ale guvernului central a primarului de 
ş6pte ori ales, dovedeşte de o parte 
In chipul cel mal lăm urit arbitrarul 
în trebu in ţa t de adm inistraţia şi de 
comitetul perm anent din Dorohol, iar 
de altă  parte că alegatorii din Da
rabani etaii in dreptul l o r , in 
cât naţia nu p6te fi de cât înspăi
m ântată, v£$£nd că .mersul- justiţiei 
s’a regulat ast-fel că cetăţenii cari 
afl fost atacaţi in eserciţiul dreptu
rilor lor politice sunt urm ăriţi şi 
arestaţi sub inculparea de crime, 
iar adm inistraţia şi comitetul per
manent din Dorohol, cari sunt ade
văraţii criminali continuă a ocupa 
nesupâraţi posturile lor, esploatând 
prin obicinuitele abusurl districtul 
care le e d a t In mână. Acesta se 
chiamâ, sub regimul actual, alegeri 
libere.

PROGRAM
rnrriu

S e rb a re a  fu n e b r i  c e n te n a r i  (de 10(1 an i)

Ce va avea loc in fa şt în ¡/hui de 1 Oc- 
tomvrie anul curent 1877 tn amintirea dece- 
pitărei M arelui Domnitor a l Moldaviei Grigore 
Chica y y , pentru că a protestat tn contra ră
piţift Bucovinei. (1777 Octomvrie).

1) La 1 Octomvrie, orele 12 me
ridiane se va săv&rşi In catedrală 
de către Eminenţia-Sa Mitropolitul 
Moldaviei şi al Sucevei, şi de Înal
tul cler, sânta leturghie şi pana- 
chida religi6să in asistenţa tu turor 
autorităţilor, a delegaţiunilor din 
ţară, şi a cetăţenilor.

2) După săvârşirea serviciului di
vin, cortegiul In sunetul clopotelor 
şi a cântărilor fumebre al A corului 
vocal mitropolitan, va pleca spre 
piaţa Beiliculul, unde se află monu
mentul funerar al marelui Domnitor

Ordinea cortegiului va fi urmă- 
td re a :

Înaltul Cler, Chorul vocal mitro
politan, Primarul, Consiliul comu
nal din Iaşi, cu stindardul şi cu toţi 
repreBintanţil diferitelor comune şi 
delegaţiunl din ţară, Autorităţile ci
vile şi militare, Universitatea, So
cietăţile de dame cu stindardele şi 
cu însemnele comemorative. Scdlele 
şi cetăţenii.

3) Cortegiul va trece pe strada

mare la d il până in colţul s trade- 
lor Golia şi St. Ilie, de acolo va trece 
pe strada Golia până in drepul stra- 
del Primăriei, apoi se va cobori pe 
strada Primăriei, va rein tra pe strada 
m are şi o va străba te  până la col
ţul stradel St. Vinere, va străbate 
apoi aceslă stradă, pe acea a cismă- 
riel, va in tra  in strada Ghica-Vodâ 
snfl Beilic şi se va opri dinaintea 
monumentului funerar.

4) In facia monumentului se va 
face ceremonia religidsă. După să
vârşirea cerimoniel pe trep te le  mo
numentului se vor rosti oraţiunile 
funebre, după şirul de Înscrierea lor 
prealabilă la oficiul comunal. Dnpă 
term inarea oraţiunilor se vor depune 
pe m orm ânt cununele pregătite pen
tru  acostă solemnitate. In  urm ă stin 
dardele comemorative vor fi readuse 
in sunetul cântărilor chorulul vocal 
pe strada St. Vineri şi pe strada 
mare până la casa com unală, unde 
se vor depune spre păstrare şi spre 
perpetuă am intire.

(Sit'ua Români el).

C R O N I C A

Ni-se spune că la 3 Octomvrie M. S. 
Impărătesa Rusiei va veni în Bncuresci şi 
va trage în casele d-lni Grigorie Şuţu.

Aflăm că t6tă armata de la Calafat va 
trece peste câte-va «Jile în Bulgarie.

Nota circulari alresat& de d. Kofilnicénu, mi
nistru al afacerilor străine, d-lor afţenţl diplo
matici al Bomftniel în str&inëtate.

(Traducţiune)
• Bacnresol, 12 (84) 8eptetnme,H77.

Domnule agent,
De la inoeputnl resboiulu! care se urmézï 

acnm în Bulgari», şi mal ’naintea trece
ri! armate! române în acestă provincie, 
v’am înounosciinţftt, oa să puteţi pune în 
vederea oubinetnlul....  că autorităţile mi
litare turcesc! de dincolo de Dunăre lua
seră hotărârea de a nu face nic! o cruţare 
de viaţa răniţilor şi prisonierilor român! 
cari ar cădea in puterea lor.

Ministerul din Con stan tinopell s’a gră
bit de a constata atnnc!, faptul acesta, eră 
eu am lăsat ca evenimentele să dea o des- 
minţire declaraţinnilor formale făcute de 
înalta Pórta in acésta privire.

Din nenorocire, previsinnea mea a fost 
pe deplin justificată.

Prin telegrama mea din..,-, v’am făcat 
cunoscut procedeurile neumane şi ilegale 
cn car! se servesc autorităţile militare 
tnrcescl de la Plevna, in privinţa răniţilor 
şi ambulanţelor nóstre.

Pe fie-care <j' însă, fapte din ce în ce 
mal revoltătâre fac să cre^că indignaţin- 
nea generală. împărtăşind gróza ce ele in
suflă tntulor acelora cari sunt martor! la 
dfinsele, nu pot să nu alerg, fără cea mal 
mioă intâr<Jiare, la singurnl mijloc oare ar 
putea să aducă o îndreptare, adică la a- 
cela, de a împărtăşi Puterilor semnatare a 
convenţiune! de la Geneva infracţinnile 
barbare de cari căpeteniele şi soldaţii tur- 
cescl se isc eulpabili pe fie-care 4¡- 

Pe câmpnl de bătae de la Griviţa, la 6 
(18) 8eptemvrie, majorai Nicolae loan şi 
eăpitannl Năstase, amânduol dia armata 
română, cari fuseseră prea greii răniţi pen
trn a se pntea trage la veri nn adăpost, aii 
fost tăiaţi bucăţele de către bagibuzucil 
care veniră dnpe retragere luptătorilor/ * 

Afară de acésta, pucini! răniţi români 
cari att pntut să se furişeze de pe câmpul 
luptei mărturisesc, într’un glas că att vă- 
4nt cete de jefuitori şi de ucigaşi cari, 
dupe terminarea luptei, s’att năpustit asu
pra morţilor, spre a’l jefui şi a’l mutila, 
şi asupra răniţilor spre a’l ucide prin o* le 
mal fngrozitóre torture.

Deci, nu mal putem avea nio! un fel de 
îndoială că actele de asemenea natură 
sunt, nu numai tolerate, dâră chiar auto* 
risate de către căpeteniele armatei tnrcescl.

O dovadă şi mai temeinică despre a- 
césta, este ca armata otomană, despreţaind 
t6te dlsposiţiunile umanitare legal con
simţite de Statele Europene, impedioă în 
adina personalul »Crncel-roşiI* de a ’şi în-

eplini chemarea sa pe c&mpil de bătae. 
Păstrând, întru cât va, pe răniţi! noştri 
ca o pradă asigurată uoigaşilore! autorisaţl, 
armata otomană trage cn focuri asupra dra
pelului alb, din care causă, doi brancar
dieri al aubnlanţelor nóstre că4ând vic
time al curagiului şi devotamentului lor, 
s'a suspendat în fdţa posiţinnilor turcesc! 
orí-ce oficiü al personalului sanitar, care 
sa găsesc« ast-fel espus la o mórte sigură. 
Prin urmare, cadavrele morţilor noştri 
4ac încă şi până astă-^i, fără a fi îngro
pate.

Acestea sunt fapte vidate şi constatate 
de mai mulţi ataşaţi militari străin!, fapte 
cari ne inapoia4ă în timpurile celei mai 
groiave barbarii. Este peste putinţă ca 
Statele cari att aderat la Convenţionea de 
Ia Geneva să se mărginâscă a lua numai 
aot despre nisce aşa de odióse urmări.

Făcând dar apel la înaltele sentimente 
de umanitate oe guvernnl pe lângă care 
sunteţi acreditat, a dat d’apururea o do
vadă vină, am speranţă, D-le agent, de a 
v, dei, peste puţin, pe autorităţile tnrcesol 
intrând, mulţumită presiune! Poterilor stră
ine, in îngrădirea tratatelor pe cari le-att 
nesocotit cn deplină voinţă.

Nu aş putea in deajuns stărui asupra 
realităţe! revoltátóre a acestor fapte, cari, 
după mine, ar merita o constatare for
mală din partea unei comisiun! interna
ţionale, şi guvernul român este cel d’ân- 
tditt care solicită o anchetă seri6să asupra 
culpabilelor urmări a autorităţilor militare 
ale Turciei.

Pentrn acest scop, bine-voiţi dar, d-le 
agent, de a da citire acestei note E. S, 
domnului ministru al afacerilor străine, 
căruia vă rog a’i remite şi o copie.

Primiţi, vă rog, d-le agent, asigurarea 
înaltei mele consideraţinnl.

Semnat: KogilniceaDO
(Monitorut).

U L T I M E  SOIRI
TELEGRAFICE

(A |tn |a Ha vas).

— Ssrvtaiul da la 9 Octomvrie 9 ere dimineaţa.— 
Paris, 8 Octomvrie.

Domnul Gambetta e chemat pe 4ina de 
Vineri la poliţia corecţională. Bugetul pe 
anul 1878 este gata. Acest buget preeintă 
un escedent de 211 milioae, caii se vor 
întrebuinţa la uşurarea impositelor.

Constantlaopol, 8 Octomvrie.

Pérta mobilisedă 200,000 găr4I naţio
nali.

Şamla, 7 Octomvrie.

Cartierul general al Ini Soleiman-paşa 
s’a mutat de la Kadikeoi la Ivan-Cifllik. 
Pl6ia, dar o p!6a glacială, continuă.

Belgrad, 8 Octomvrie.

Negociaţiunile, car! să urmatt între gu
vernul serb şi agentul diplomatic al Ru
siei, privitére la convenţia ruso-sârbă, s’att 
sfărşit. Şapte brigade sêrbesci s’att pornit 
er! spre graniţă.

Berlin, 8 Octomvrie.
Prinţnl Bismarck a plecat la Varzin.
*Norddeutsche Allgemeine-Zeitung» con

firmă că nn esistă vre-un tractat între Ita
lia şi Germania. Dacă aceet tractat s’ar fi 
făcut, adaugă acest jurnal, n'ar fi de cât 
pentru a’şida nn sprijin mutual în caşul 
când aceste doă puteri s’ar afla în faţa 
unei Franţe clericale şi prin urmare a- 
gresivă.

A eşit de sub tipar şi se află de 
v&nzare la mags şinele de musicâ 
ale d-lor Gebauer şi Şandrovits, şi 
la a u to r :

CÂNTECUL ROŞIORILOR
DE LA VEDE. 

Dedicat Măriel-Sale

DOMNITORULUI ROMANILOR CAEOL L
Poeaia de 

Loeoteaent de stat major H. C. MiNItLESU
PENTRU VOCB SI PIANO 

da
CAROL P AŞ I L L  juu.

Preţul 1 lett şi 50 bani.



T I M P U L

Théâtre Français —Salle Bossel

Direction cU 

M il» E M I L I E  H E L L E B  
Mercredi te 38 Septembre 1877 

GBANDE REPRÉSENTATI ON 
aveo 1® oonooarf de

M lle E. KP.I.1.RR, Mr A. EISA, M ile FADETTE,
Mlle Fevelli, Mri Paul Legrand et Alexandre

UNE FEMME MODÈLE
Saydette bouffe.

Le Barbier de Trou vil le
Operette bouffe en u* aele de Jaine. Musique 

de Oh. Lecoq.

LES DEÜI BEAÜTÉSS D'AOTREFOIS
Saynette bouffe.

Grande Intermède.
Mit* Forelli, Mr. Aloxandr«. .111« Fadette, Mr 

Klle KELLER.

A eşit de sub tipar:

Manual de Comptabilitate
In

p a r t id ă  ddblă  ş i sim pl a

pentra usnl sc61elor de ambele sexe, de 

DIMITBIB IABCU  

Deposit la librăria Fraţii Ioaniţiu, Lipscani. 

Preţul 80 Bani.

O jună damă germană
cu ounoscinţă de mal malta limbi, voesce 
a se angaja ca guvernantă satt manageră 
la o familie in Galaţi safi fn districte.

A se adresa la Ţigănuşi vechii! vis-â 
vis de poliţie in Galaţi.

Loisa Hertt.

Anunciu prealabil.

OPERA ITALIANA
S T A G U n S T B A  1 8 7 7  

Director artistic, d. B. FRANCHETTI

Un abonament pentru 20 representaţinni 
este deschis în Binronl Casieriei Theatrnlni.

Sub-scrierile se fac de la orele 12—3 
d. a. în fie-care $i de la 10 panii la finele 
lnneî Septembre.

PREŢUL ABONAMENTULUI:
Pentru 20 representaţil.

Benoar şi Bel-Etage . . . .
Loja rangul I I I ...................
Stal I ...................................
Stal n  ...................................

S’a pus sub tipar şi Economia domes 
tic* cu Comptabilitatea domestici.

A eşit de sub presă ţi se afiS de vân
zare la librăriile Socec & Comp. şi Fraţii 
Ioaniţiu:

ÎNVĂŢĂTURA ELEMENTARĂ
despre

Dogmele biserice! ortodoxe de râsărit
de D. ST. CĂLINESCD

arangiată confarm programei în vigóre 
pentrn clasa III din licee, gymnasie, scóle 
centrale de fete, scóle normale ţi pentru 
clasa II din seminario.

Preţul 85 bani.

fr. 600 
,  850 , 100 
,  75

Preţurile serale.
Loja 1 ÿ  I I ........................... fr. 86 —  

20 —  
6 -  

4 — 
2 50

Loja IU 
Stal I .
Stal n  .
Stal m

Abonamentul va fi plătit cu anticipaţiS.

Repertoriul yafl c n  totul variat.
începerea stagiune! va li tn luna Octombrie.

Sub-scrisul nn va cruţa nici nn sacri
ficiu pentru a bine merita buna-voinţă a 
onor. public, ou oare tot-d'a-una a fost 
onorat.

Ca tâtfi stima 
B_ FKAJSTOHETTr.

A eşit de sub tipar:

DEŞTEPTATE ROMANE
de Andrei Mureşânu 

H C Y I M I Ü S r  E R O I C
pentru patru veci cu acompaniament de plane 

de LEOPLD STERN.
P r e ţ u l  i L e  ü n o  ü. 

B t r O T J H  B S  o  X 
Tipografl-editorl Thiel ft Weiss, palatal „Dacia.*

2000 fr. se cere cn îm 
prumutare, ţŞj'j.îtfV Î
benî. Acesta moşie este şi de vânzare.

A se adresa în strada Iconeî No. 10, 
de la 7—10 ore dimineţa şi sâra de la 
7—9 ore. (629—2)

Ţ i/»  o r a n f l o f  moşia CĂLUGĂ- 
1 / 0  d J. t J I l U d l ,  a ENI Districtul li 
Via şea, Câlniştea. Doriţoril se vor adresa 
la d-nu Warthiadi Strada Moşilor No. 96.

625—6-

DILIGENTA DILNICÁ
din

PLOKSCI li BR&S10V SI RETUR.
Plecarea din Ploescl la 1 oră du pe a- 

miaz, dnpe sosirea trenului accelerat din 
Brăila şi trenului de poreóne din Bncuresci.

Sosesce in Braşov la 4 ore dimineţa 
în coinoidinţă cu trenul ce pléc& la Pesta 
la 11 ore diminâţa.

Plecarea din Braşor la 8 ore séra dupe 
sosirea trennlui din Pesta.

Sosesce în Ploescl, la 11 ore diminâţa 
în coincidinţă cu trenul la Bucnresci şi 
BrSila.

A eşit de sub presă :

N O U L  M E T O D
de

C A L I 6 R A P H I £  ELEMNTARA
pentru usul claselor II, III fi IV primari 

de 6 . Al. Zamphirolu profesor de desemn şi ca 
ligrafie.

PREŢUL 20 BANI.
De vândare la t6te Librăriele iară depositul se 

afl& la Liorăriele, L. Aloalai calea Mogosdiel No 
18 şi L. Steinberg strada Carol I  No. 40.

D. Yioreanu Ä S & Ä
oiţiul profesiune! de advocat. Strada Po' 
lonS No. 24.

din Germania de 
Nord, care a absolUn profesor

vat academia se oferă a preda

L E G T I U 1 V M
în urm5t6rele sciinţe:

Desemn şi pictură, geometria, materna 
tica şi îngenere tote sciinţele necesare pen
tru pregătirea de a putea intra în şc6Iele 
superi6re. Afară de aceste va putea da lec- 
ţiuni de piano, de limba francesă şi englesă. 
A se adresa Strada Virgiliu No. 6 bis, b68 
la Tipografia Thiel & Weiss.

0
Damă solidă caută an loc ca gu
vernan ta  séü económá. À se a- 
dresa la adm inistraţia acestui ţjiar.

D a  v Â n r l a r A  an Pianino cu preţ U V  V ü l i y x i r ü ,  de 760 fr. A ge a-
dresa la Magasinul muzical vis-à-vis de
Consulatul Rusesc. (624—0)

A eşit de sub presă :

M A M U A l L
pentru deprinderi tn cugetare şi composiţiune

de Dr. Caiann
Directorul gimnasiului din Focşani. Carte 
autorisată de onor. minster al instrucţiunei 
pentru clasele giminasiale.

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

A N U N C I U  I M P O R T A N T .
CEL Mil YECHIO SI BEMITU MAGASIN

LA S T Ë U A  A L B Á
SUB FIRMA

î i ® !
Strada Carol I  No. 5.

(Curtea Vechie) 
vis-à-vis de Sig. Prager.

Strada Carol I  No. 5.
(Curtea Vechie) 

vis-à-vis de Sig. Prager .b
0 Am onore a însciinţa pe onor. PT. Public că mi-a sosit pentrn 

sesonul de iarnă un bogat asortiment de Inoăltăminte pentru Bărbaţi, 
Dame şi Copil, după fas6nele eele din urmă, — precum şi un mare r  

transport de Cisme lungi de Lak rusesc, de Iucht şi de Vacs, ca şi L 
Mantate de Cauoiuo pentru pl6e, prima calitate; asemenea şi Galoşi u 

Za de Gumi.
* ' Sub-semnatul aduc mulţumirile mele onor. PT. Pablic pentru în- r  
p-i credere ce a dat menţionatei mele firme de un interval de 12 ani L 
111 care pănă acuma a depus probe suficiente de fina calitate a mărfeî |_ 

ca şi de eftinătatea preţurilor, sperănd că şi de acum înainte, va 1 
s-i .  bine-voi ai da concursul seii găsind tot-d'a-una atât mărfuri fine 
B I (Ld şi fasonate cât şi preţuri forte moderate. fc
H  v f  Cn t6t& stima t

PHILIPP GOIDSTEIN. (

H C G E O a E E K E E H

T

F A B R I C A
de

CHARTIE MECHANICA
de la

z â r n e s c i ,  l A n g A b r a ş o v

produce chârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de oele mai mari usitate 
pentru 4iare A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice în Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

A E Ş I T  D E  S U B  T I P A R
şi se afli de vânzare

L A  T I P O G R A F I A  T H I E L  & W E I S S  
|i

L A  T O A T E  LIB R Ă R IILE:

STAREA FINANCIARA
R O M Â N I E I

Discursuri rostite tn parlamentul romftn
de

DIMITRIE A. STURDZA 
Preţul 2 Lei n.

A. KRATOCHWIL
fiul capei maistrului A. Kratochwil, absol
vind eu bun succes Conservatorul din Praga 
şi reinturnăndu-se, doresce a da în orele 
s£le libere c&te-va Iecţiunl fundamentale 
de Piano, Violină fi Arangiament. — A se 
adresa strada Pensionatului No. 6.

De Î n c h i r i a t
diferite

APARTAMENTE
A se adresa la D-nu 

Ş T E F A N  P R E T O R I  AN 

Strada Sfinţilor, No. 54.
(623 -3 )

Făcftndumi-se ou6rea d’a fi chemat de 
Societatea Crueea Roşiă la Spitalul tem
porar de răniţi de la Turnu-Măgnrele, sub
semnatul încunosciinţez pe stimabilii mei 
clienţi că eu începere de la 1 Septembrie 
viitor voiii absenta din Capitală.

Tot de o dată 1 rog ca Ia cas de tre
buinţă să se adreseze Ia stimabilulO meii 
amic Dr. Stoicescu, domiciliat Strada Co
vaci No. 1, Casa Arvenescu, care a bine 
voit a mă înlocui pe timpul absenţei mele

Dr. Petrini (Pau/).

E 8 P 0 8 I T  S T R A D A  E P I S C O P I E I  No. 4
LA »3TRDGURILE NEGRO«

O C A S I U N E  R A R Ă

VIITURI NATURALE
VECHI DE 4, 8 ŞI 11 ANI

I  IST F X j A . G O A . 2 S T E  S I  O U  O C A U A  
ou preţuri f6rfce reduse ţi neauzite până acum

I N D I G E N E  A L B E  Ş I  N E G R E  
De Cotnari Sli De Dila Mare (I? Băşicată
> Drigişanl 1 Misohet Negru Vârtos
. Odobeşti )|î Radeohie ( Timăi&să

V I N U R I S T H B I N B  
en gros şi en detail 

Oe Champagne III De Rhln I Malaga III Cberry
,  Bordeaux ||| > Ungaria ||| Madera | Muscat Lunel

Nu p6te concura nimeni ca mine ni ol In privinţa calităţii vinarilor şi nici in ceea 
ce privesce preţul lor.

NB. Llqueururl, Diferite Cognaourl vieux şi lin Champagne, Ţuici veche naturali şi 
Unt-de-lemn de Toscana.

M -  T H E O D O R E S C U .

8  i

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X * * * * * * * * *
*  P H A R M A C I A  I i A  „ S P E R A N T I A “  *
K  CALEA KOOOŞOAEl, 86. K

*  D EP OU L M E D I C A M E N T E L O R  F R A N C E S E .  *
Obiecte de Oauciuo şi Articole de Toalete. —’ Asemenea se angaj&ă a efectua orl-ce co_ K  

mande din ressortul medical. • R 'R T T f l

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

S T R A D A  C A R O J L  M I \ i° -  «  
>LA STÎUA ALBĂ«

A V I S  I M P O R T A N T  
întâiul yi renumitul Magasin de

INCALTIAMINTE PEHTBD BASBATI, DAME SI COPII
sub firma

PHILIPP QOLDBTEIN
,LA STfîOA ALBA*

Strada Carol I No. 5, (Curtea veche) vis-k-vis de 8igismund Prager.
8osindu'ml de curând din cele mal renumite fabrice existente din străinătate, ou oare 

st aii In reiaţi uni intime de mulţi ani, un mare asortiment de diferite mărfi dupe fasdneie 
cele mal moderne şi lucrate cu oea mal mare soliditate, d. e. pentru Dame: Polonese ou 
nasturi In tl te  formele, Sandale, Pantofi, scl.; pentru Bărbaţi: Qhete de vacs, Maroquin, 
Maroquin salon, Pantofi | i  tot oe se atinge de încălţăminte bărbătesol, asemenea pentru 
Copil t 6te felurile de ghete ou nasturi, elastic şi altele, v6 rog a vfi convinge de adevSr 

Acostă magasie este una din oele mal veohie din Capitală, oare ’şl a câştigat o reputaţiune 
de oele mal frum6se pentu soliditatea şi eftinătatea mărfurilor, şi sper, că şi in viitor voifl fi 
onorat ou Clientela D~v6stră. PHILIPP GOLD8TEIN»

Strada Carol 1 No. 5, (Curtea Veohe) vis-â-vis de Sigismund Prager »La Sleua albă.«

C E L  M A I  M A R E  M A G A S I N
DB

H A I N E  CONFECŢIONATE şi de ARTICOLE DE MODA
„ A .  L A  B E L L E

J O S E F  G R f J r i B A U i l
20, Colţul Bulevardului şi Stradel MogOş0ieI, Casele Grecénu, 20

ESPOSITIUNEA DE HAINE %
invit pe Onor. Public s& bme-voiesc& a visita magasinul meft, unde va g&si o E s p o s i ţ i u n e  de h a i n e  c o n f e c ţ i o n a t e  cum n’a fost inc* in Bucnresci, şi anume ■

C O S T U M E  C O M P L E C T  E„. )
REDINGOTS şi JAQUETE CD OILBTCELE LOR | P A R D E S I  URI  IN D I V E R S E  FASOANE
din stofele cele mal moderne ale sesonulul de faţă, şi croite dupé jurnalele cele mai noue. Preturile sunt espuse In Q alantarele Magasie! pe Strada Mogoş<5iel şi Bulevardului

şi se póte convinge orl-cine c& am rem as fidel devisieî acestui magasin:
coisrsxjivr i s æ a j e i e  s i p re ttcjri fo a b te  m o d erate 4

J O S f i F  « R Ü M B A . U 1 I  ,
,A LA BELLE ¡JARDINIÈRE«, 20 (Jolţul Bulevardului şi Stradel Mogoşâiei, Casele Grecénn .i** î .

Tipografia Thiel à  Wiess, Palatul „Dacia*.

t'

I


