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Canal de Vlena, 10 Octombre.
M e ta lic e .....................................  63 66
N a ţ i o n a l e ....................................  66 40
Renta In aur........................  78 75
Lose..................................... 109 90
A cţiunile b ă n c e l .......................  788 —
Creditări . . . . . . . . .  206 —
London . . . . . . . . . .  119 —
O bligaţiuni ru ra le  an ga re  . .  76 60 

,  tem eţv o r . . . .  75 60
» transilvane . . .  84 — 

Argint tn m&rforl . . . . .  106 40
Dacatol................. j . . . 5 70
Napoleonul . . . . . . . . .  9 541/3
Marc 100 ...........................  68 76

Canal de Berlin, 10 Octombre. 
Acţiun. Căilor ferate rom&ne 13 60 
Obligaţiunile române 6 % . 
Priorităţile O. fer. rom. 8% 
împrumutai Oppenheim . .
Napoleonul.......................
Vi ena, termen lung . . . .
Parii » iaurt . . .

53 90 
48 76 
78 —
16 23i¿

Calendarul f i l t l  
Vinerï 80 Septembre (13 Octombre). 
Patronul jilel: P&rintele Grigorie Ep. 
BSg&ritnl aârelui : 6 ore 11 min. 
Apusul sdrelul : 6 ore 92 mis.
Faaele lunel ! Lun& nouA.

F L E O A B E A  T R E N U R I L O R
B u c a re sc l—Saoéva 

Bacureicl . . . .  8.15 n 10.— d 
Ploetol . . . . .  9.50 n 13.06 a
B r ă i la .................1.68 n 6.4S 4 7.1s
Teeuciü . . . . .  4.88 a 11.40
Boman . . . . .  9.05 d 4.S4
Snoéva, soaire , . 12.08 9 8.65 n

Baeareael— Terciare Ta 
Bacaread . . . . . . .  8.— d 6.05 a
P ite a tI ...................... 11.21 10.15
S la tin a ...................................................  2.—
C ra io v a ............... ....... U T  _
Väroiorova, aoaire . . .  9.01 B

Sacéva—Bncnrescl 
Sucáva . . . . .  B.I14 6.46 d 
Boman . . . . .  8.46 b  12.10 d
Tecucia..............13J0 B 5.10 4
Br&ila . . . . .  3.08 B 8.10 B 8.68 (
Ploeacl..............7.12 d 2.46 <
Buoureaol, aoaire 8.80 j  4.80 <

V e rc le re v a B n e n re a e l  
VSroiorova . . . . . .  6.451
Craiova . . . . . . .  11.44 ţ
Slatina . . . . 4 . . .  141
Piteşti........................4.42
Buoareaol, aoaire

7.15 <
T.404 11.20 <

[BacareacI—Olargta 
Baeureaol . . . . . . .  U l  d
Giurgiu, aoaire . . . . .  11.35 g

Glarfla—Baeareael 
Giurgia. . . . . . . . .  7.36 d
Bueareacl, soaire . . . .  9.48 ţ

Galaţi—Bărboşi
G alaţi.................1 JO a 8.25 d
Bărboşi, aoaire . . 1.55 a 9.— j

Barbeţi—Galaţi 
Bărboşi . . . . . .  2.55 n 6.25
Galaţi, aoaire . , . 8.80 n 7.—

6.05 n 
8.87 b

4.66 n
7.17 4

d 7.80 4 
4 8.05 a
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SCIRI TELEGRAFICE
A L B T I M P O L O I .

(A gen ţia  H aras).

-Serviciul de la 10 Oclomvrle, 4 ore şira.— 

Gornlstnden. 9 Octomvrie.
La 7 Octomvrie, nn mic detaşament taro 
atacat satul Koşoyo, în partea despre 

Dsciuk ţi a fost respins. La 8, turcii att 
Bvălit asnpra avant-posturilor ruse dina- 
itea Kadikioiulul; reaervele ruse att ve- 
it ţi turcii att (ost respinft cn perderi 
insiderabile. Roşii att avnt 4 răniţi. 
Torcii a’att concentrat în mari forţe la 

[adikiol. EI att deşertat Eostanitza fi Sa
ma. La Silistra el att deschis foonl nnel 
steril de monitor fi împuşcături contra 
ialnluî român fără a ocaaiona nici o per* 
ere.
Nimic nott de la Plevna şi din Balcani.

Vama, 9 Octomvrie. 
Desbarcarea de forţe considerabile ve- 

ind din Asia este aşteptată în curând.
I Be crede că o parte din corpnl genera- 
iluî Zimmerman se va retrage. 
Hobart-paşa a primit ordin de a forţa,

1 cât va fi posibil, gura Dunării.

Constantlnopol, 9 Octomvrie. 
Astă-4I a avnt loc ceremonia Bayramu- 

ni. ţ)ece batalidne din noele miliţii din 
fonstantinopol au format o linie in tre- 
erea Sultanului care a ales printre ele 
bl oficiărî de ordonanţă, din cari nnnl 
■te Golib, fini mârelul vizir.

Ultime scirî po pagina IlI-a
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mer& In <Jioa şi la  B^ra de la 29 
Aprilie, vede cine-va că idea primor
dială care a preocupat pe ambele 
Camerl, a fost de a primi starea de 
resbel, de a considera rupte legatu
rile n6atre politice cu P6rta, de a 
se declara independinţa ţârei şi a 
st&rui pe lângă marile puteri s& con
sacre şi s& garanteze ac£stâ nouă, 
stare de lucruri. Cestiunea declară- 
rel unul resbel ofensiv, n’a fost a- 
g itată de cât In mod secundar. Gu
vernul şi Camerile profitat! de pro
vocarea turcilor spre a arunca asu
pra lor t6t& răspunderea. Iat& tot.

D. Stolojanu, este adevărat, a fă
cut o moţiune In care unele frase 
eraţi f6rte resbelnice, şi a desvol- 
ta t ’o In discursul sSâ mult Înfocat 
dar puţin prudent. D-sa <Jise, Intre 
altele : rezbelul ne est» declarat, sun
tem datori a ne apira ţara, dar să 
nu trecem Dunărea ; acesta este opi- 
niunea unora. D-sa Insă crede că nu 

pote pune o limită operaţiunilor 
strategice ale generalilor no stril. . .

T6tâ lumea se ridică contra aces
tei moţiuni, chiar d-nil C. şi P. 
Grâdişteanu, cari nu puteafi fi bă
nuiţi de adversari al guvernului; d. 
Cogălniceanu turnă şi d-sa puţină 
apă rece pe entusiasmul patriotic al 
autorului moţiunel, şi şedinţa se ri
dică fără nici un reaultat»

In şedinţa de a£ră, d. P. Grădiş- 
teanu, In Înţelegere cn mal mulţi 
amici politiol şi cu guvernul, pre- 
sintă următ6rea moţiune mult mal 
moderată de căt cea precedentă:

, Am demonstrat, credem, cn cu
vinte puternice, in articolul nostru 
precedent, că guvernul, ced&nd nu
mai intereselor de partidă şi do 
rinţel de a se mănţine la putere, a 
consiliat pe capul Statului a Intre 
prinde un resbel agresiv contra im 
periulul Otoman. Am arâtat aseme 
pea că, preferind rolul de curtisanl 
81 Palatului misiunel Înalte de mi
niştrii independenţi al naţiunel, el

atras asupra capului lor grava 
rtspnndere a consecinţelor desas 
tr<ise ce ati decurs dintr'o ast-fel de 
mdaură nesocotită. Am dovedit In 
fine, că apărătorul guvernului, care 
’1 ascunde la spatele Suveranului, şi 
care cutfeă a ne atribui idei anar 
tthice şi a ne acusa că propagăm 
revoluţi unea In ţară, ne face să zlm
bim de H a  acestei mano
pere triate ţi ridicole.

Să esaminâm acum, dacă corpurile 
legiuit6re tn şedinţele de la 29 
30 Aprilie şi In cea de la 9 Maitt 
trecut aft autoriaat pe guvern a in

Icepe râsboiul ofensiv contra Turciei 
Citind cu luare aminte darea de 

|s6mă a desbaterel urmată tn Ca

»Adunarea, pe deplin satisfăcută de es- 
plicările d-lul ministru de eeterne,

>Considerând că Turcia, prin declaraţiu- 
>nile şi aotele sale de agresiune în contra 
>României, a rupt singură vechile legă
t u r i  ce ne nneatt cn dânsa fi s’a pus în 
»stare de resbel cn statul român ;

>Lnând act de declaraţinnea guvemn- 
>lnl, că tnnnl român a răspuns deja la 
.declararea de resbel făcută de Turcia;

»Adunarea naţională cunâsce că starea 
,de resbel este creată României prin în- 
»snşi guvernul otoman ;

,  Aprobă atitndinea guvernnlnl faţă cn 
»agresiunea străină; se re^imă pe sen t i - 
»mentnl de dreptate al marilor poteri ga- 
»rante, cari de la tractatul din Paris, att 
,luat sub scntnl lor desvoltarea individn- 
»alităţel politice a României;

»Având plini încredere în energia fi pa
triotism ul guvernului, îl dăm autorisarea 
»ca, cn t6te greutăţile, să pnnă totă stă- 
»rninţa şi să ia t6te măsurile spre a a- 
»păra fi a asigura eaistenţa Statului ro- 
»mân, ast-fel ca, la viit6rea pace, Româ 
»nia să iasă ou o poeiţinne politică bine 
»definită fi Naţiunea de sine stătătâre să 
»p6tă împlini misinnea sa istorică.

In discuraul sfitk, d. P. Qrădişteanu 
gise: Prin aclstb moţiune aprobăm 
atitudinea guvernului care n a con
sistai de cât in tro  ftpfirftrc
în aeeea că a răspuns en tnnnl 
la agresiunea Porţel.

D. Manin adaogă: nu voin să tfic 
prin  acesta să trecem Dunărea. . .

D. I. Ionescu combate moţiunea. D. 
Codreacu $ice: Guvernul trebue să 
dea ţirei asigurarea că tote sacrifi- 
ciele ce facem sunt numai pentru a  
păstra moşia ndstră strămoţiscă.

D. Brătianu, care tot-d’auna În
curcă lucrurile, pronunţă un diacnra 
fdrte reabelnic, atacă tractatele, şi, 
asupra atitudinii ce are să observe 
guvernul tn acest resbel, contrazice pe 
ministrul de esterne şi rest6rnă chiar 
cugetarea principală a autorului mo
ţiunii. D-sase eaprimă ast-fel... D ar 
te tfice să nu facem resbel de agre
siune contra Turciei. E l bine, când 
făcătorii ie  rele ar ataca curtea D -v. 
v aţi mulţumi a l alunga numai până 
la pârlă, ţ i  acolo să staţi la pândă 
pe când sciţt că acel făcători de rele 
îft aii cuiburile lor de ju r  îm prejurf

Aceste cuvinte imprudente ale pri
mului ministru, In loc să producă 
unanimitatea voturilor, Împărţi ca
mera tn doă tabere, căci din 92 vo
tanţi numai 58 se declarară pentru, 
iar 29 fură contra moţiunel.

La Senat, moţiunea d-lul Fălcoianu 
fii asemenea Înlăturată ca prea ra
dicală, şi Înlocuită cu următ6rea mo
ţiune mal temperată a D. Dimitrie 
Ghika;

»Senatul, pe deplin satisfăont de espli- 
eaţiunile d-lnl ministru de externe;

»Considerând ¡că Turcia-, prin declara- 
ţinuile fi aotele sale de agresiune în con
tra României, a rap t veohile legături care 
ne uniafi ca dânsa, fi ast-fel s’a pas tn 
stare de resbel cn statal român;

Luând act de deolaraţinnea guvernnlnl 
ott tnnnl român a fost nevoit să reepnndă 
la agresiunile Tnrciel;

‘ Senatul recun6şte că starea de resbel 
este creată României nnmal prin guver
nul otoman;

* Aprobă atitudinea guvernnlnl feţă ou 
provocarea Turciei şi, continuând a se basa 
pe sprijinul puterilor garante, care prin tra
tatul de Paris, att luat sub scutul lor in
dividualitatea politică a României, are si- 
gnranţă că guvernnl va pune t6tă stăruinţa 
şi va lna măsuri necesare spre a apăra te
ritoriul nostru fi a asionra existenţa sta
tului român, ast-fel ca, la viit6rea pace, 
România să iasă cn o posiţiuue politică 
bine definită fi de sine stătătâre.»

Observăm următârele cuvinte sem
nificative din moţiune : guvernul va 
lua mSsurile necesarii pentru apă
rarea teritoriului nostrn.... A- 
ceste cuvinte ne arată lămurit că 
Senatul, tn mal unanimitatea mem
brilor aftl nu lmpărtăşia vederile şi 
tendinţele eBtreme ale preşedintelui 
consiliului de miniştri, Şi iată pen
tru ce d. Brătianu, mirosind diapo- 
siţiunile maturului corp, nici n’a mal 
aaiatat la desbatere.

Fiaacul fiind strivitor, guvernul, 
mal bine consiliat, amănă cestiunea 
pentru altă ocasiune.

In gioa de 9 Maitt, ae pune a doa 
6ră pe tapet proclamarea independin-

ţel statului romăn. De aată-dată be
licosul D. Brătianu nici n’a luat parte 
la desbaterl, fiind bolnav (noi credem 
politiceace). D. Fleva, tn discuraul ce 
pronunciă anunţănd interpelarea 8a 
$ice Intre altele, aceate vorbe În
semnate : M' am otărăt a face acistă 
interpelare pentru ca să aflu din gura  
guvernului că voturile Cameril n'au 
fost nimic alt de cât declara
rea independenţii absolntă a Ro
mâniei.

D. ministru de eaterne dă eapli- 
cările cerute, arată cum legăturile 
ndstre cu P6rta fiind rupte, naţiu
nea se află In stare de resbel şi prin 
urmare cu desăvârşire independentă. 
D-sa adaugă că guvernnl va lua t<5te 
masurile Înţelepte pentru ca inde- 
pendinţa ţârii să fie recunoscută de 
puterile Europil.

D. Fleva se declară satisfăcut şi 
propune următdrea moţiune adop 
ta tă  In unanimitate de Cameră :

Camera, mulţumită de cspRcările 
guvernului asupra urm ărilor ce a 
dat votului el din 29 ApriliU curent.

Ia act că resbelul dintre România 
ţ i  Turcia, că ruperea legăturelor no- 
stre cu Pbrta f i  independinţa absolută 
a Române el aU prim ii consacrarea 
lor oficială f i  comptând pe dreptatea 
puterilor garante, trece la ordinea 
(filet.

La Senat, lucrurile fură Încă mal 
clare, intenţiunea maturului corp se 
manifestă şi mal limpede, arătăn- 
du-se că moţiunea avea de abiect 
numai proclamarea pură şi simplă 
a independinţel. După o scurtă in
terpelare a d-lul Al. OrSscu, şi un 
respuns asemenea concia al d-lul mi
nistru de eaterne, d. Dumitru Ghica 
declară că moţiunea ce propune are 
un îndoit scop: i. să arate Europei 
că ea nu e opera uneia ci a tuturor 
partidelor din Ram ânia; 2. că este 
chiar în interesul puterilor ca să ni 
se definescă posiţiunea ast-fel cum o 
cerem.

Iată coprinderea acelei moţiuni, 
votată In unanimitate :

»In urma eplicaţiunilor date de d. mi
nistru de externe, în privinţa moţiune! 
votată de Senat In 4iua de 30 Aprilitt.

»Senatul, luând act de posiţiunea făcută 
României de Imperiul Otoman, consideră 
Statul Român independent ,fi invită gu
vernul a face oa independenţa lui să fie 
reonnosontă §i garantată de marile pateri 
europeane, a căror dreptate fi sprijin att 
contribuit in tot^timpul la desvoltarea Ro- 
mânieL*

Verl-cine ar avea pacienţa să ci- 
t6scă discursurile pronunţate cu a- 
căstă ocasiune In ambele Camerl, ae 
va convinge pe deplin că ideia fun
damentală care a preocupat pe gu
vern şi pe repreaentanţil ţării a fost 
de a arunca asupra Tnrciel reapun- 
derea ruperii relaţiunilor ndstre cu 
dânsa, de a arSta puterilor garante

| că atitndinea agresivă a Porţel ne-a 
silit a proclama independenţa ab
solntă a ţârei şi că purtarea n is tră  
corectă, precum şi interesul politicei 
generale a Europei, vor determina 
diplomaţia cabinetelor să confirme, 
prin aprobarea el ulteri6ră, noua 
stare de lucruri stabilită tn Ro- 
mănia.

Unde vâd adversarii noştri de la 
Romănia liberă, a tă t In discursurile 
rostite, căt şi tn coprinderea mo
ţiunilor făcute la 9 Maid , cea mal 
mică urmă a unei declarări de ree- 
bel, şi Încă a unul resbel ofensiv, 
contra Imperiului otoman? Nu re- 
sultă 6re din contră, din cuvintele 
d-lul Fleva, din redacţiunea ambelor 
moţiuni şi mal alea din aceea a Se
natului, că voinţa corpurilor legiui- 
t6re a fost a ae declara numai in- 
dependinţa ţârei ?

Puind cine-va buna-credinţă şi 
lealitatea indiapensabilă lntr'o dis- 
cuţinne aşia de gravă, pdte 6re sus
ţine aerio8 că a trecut prin mintea 
vre unul aenator sad deputat, când 
a votat acele moţiuni, idea, ba chiar 
bănuiala că el a fi autoriaat pe gu
vern aă ia parte la reabelul de peate 
Dunăre f

Dar ceea ce trebuie aă convingă 
pe cel mal Încăpăţînaţi aaupra sen
sului moţiunilor votate, e8te chiar 
interpretarea oficială ce li se dă de 
d. Dimitrie Brătianu tn numele se
natului şi de M. S. Domnitorul ca 
organ suprem al puterii eaecutive.

Iată, tn adevâr, cum se eaprimă 
d. Brătianu către Suveranul ţârei ;

Nu Senatulcorp matur fi mode
rator va consilia vre-o dată o poli
tică hasardtfsă şi pericnldsă, f i 
cu atât mal puţin d’a ataca pe vre 
unul din puternicii vecini astăzi în 
luptă. Acista ar f i  o urmare nu 
numai condemnabilă. dar f i  o ne- 
ertată nesocotinţă.

D ar când cămlnnrlle ndstre 
ar fi ameninţate, când moşia 
strămofască ar fi încălcată f i  drep
turile nbstre nimicite, nepăsarea nos- 
tră ar f i  o crimă de les-naţiune.

Iată acum şi cuvintele ce chiar 
d. I. C. Brătianu şi colegii aâl afi 
pus In gura Capului Statului, ca res
puns la adresa Senatului:

Guvernul meu nu va părăsi calea 
prndentă dar fi  energică care i-s'a 
recomandat de ambele corpuri legiui- 
tbre, însă cu durere prevtd că nu st 
va ţine în sbnă tnoderaţiunea nostră. 
In  asemenea cas vom f i  siliţi a res
pinge forţa prin forţă, căci mai 
nainie de tbte, suntem datori către 

ţară de a’I apăra hotarele.
Şi apoi, admiţând că ar fi fost 

nedomirire asupra acestui punt, este 
6re permis unul guvern, care ae 
reapectă, a alerga la niace argu- 
ţil bizantine, la niace interpre
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t&ri silite, ca să arunce ţara in 
tr ’un resbel desastros ? Este óre 
permis unor bărbaţi de Stat baeân 
du-se pe niace aşa slabe temeiuri 
sâ sacrifico viaţa a mit de órnen! 
şi să risipéseil roiliónele ţări! când 
braţele Românilor sunt necesari 
părăril teritoriului, şi când finanţele 
nóstre se afiaü deja tntr'o stare de 
plorabilă? Nu era mal natural şi mal 
simplu a convoca imediat camerile 
saü mal bine, fiind că idea trecerii 
Dnnării era deja otârâtă In sânul ca 
binetulul chiar In timpul sesiunel or 
diñará, nu era óre mal leal şi mal 
franc să vină guvernul cu o propu 
nere formală, şi sá córá de la cor
purile legintóre aprobarea resboiulu! 
ofensiv fără nici o limită, saü cel 
puţin determinarea unul contigent 
potrivit cu mijlóeele şi puterile ţării 

Ce fel! când era vorba să se facă 
numai un respuns vizirului in pri 
vinţa înglobării nóstre în constitu- 
ţiunea turcéscá, d. Brâtianu susţi
nea In Senat că guvernul nu póte 
face nici un pas fără camerl, şi a- 
stă ^I, când se agită cestiunea cea 
m&I vitală pentru un stat, declara
rea de resbel, primul ministru dis- 
preţuesce puterea legiuitóre, se de- 
părteză de dânsa şi face lucrurile de 
capul 8éü? Dar pe lângă o oontra« 
dicţiune flagrantă acéstá purtare de
notă nisce triste deprinderi al unul 
despotism cesarian, iar na proceda
rea inţeleptă a unul om ce se ^ice 
liberal, şi care de 20 de ani pre
tinde că ne vorbesce in nnmele n a 
ţiunii !

Adversarul nostru, admiţând pen
tru un moment dimpreună cu noi că 
moţiunile votate conţin cel mult i- 
dea unul resbel defensiv, se grăbesce 
a pune înainte un argument Între
buinţat de primul ministru In Ca
meră, şi crede cu naivitate că a trium
fat, când s’a mulţumit să’l enuncieze. 
El susţine că resbelul nu se póte re
stringe bitr un mod absolut la defen 
sivă saü numea la ofensivă; ofensiva 
ţi defensiva se determină de necesită
ţile strategic«.... şi ne aduce esemplul 
d-lul Brâtianu cu jefuitorul care calcă 
casa unul om.

Să ne permită autorul articolelor 
ce combatem, ca şi eminentul stra- 
tegist d. Brâtianu, a le spuno că co
mit o eróre manifestă.

Şi mal întării, esemplul cu tâlha
rul nu e nici de cum potrivit cu ca
şul nostru. Când un om este atacat 
de un jefuitor, el se apără, se silesce 
chiar să’l prindă de póte, dar, în
dată ce tâlharul a fugit, el nu merge 
să’l urmáréscá până In cuibul lui : 
acésta este misiunea autorităţilor pu
blice. Apoi, ca să vedem cât este de

falsă acéstá i ieă, aplicată la belige
ranţi,, sâ’l dăm o întindere! generală 
fără a ne preocupa de Turcia, şi 
vom recunósce îndată cât este de ab
surd a susţine că un stat, care se 
află în luptă cu alt stat, e dator a 
da luptei proporţiunile unul resbel 
de distrucţiune, de devastaţiune ca 
să pue pe adversar în neputinţă de 
a'l vătăma în viitor. Or, acâstă pre- 
tenţiune e contrariâ umanităţii şi 
dreptului gintelor, şi mal tot-d’auna 
imposibilă de esecutat în practică.

In fine, este absurd a se crede 
că veri ce resbel este şi trebue să 
fie tot-d’odatâ  ofensiv şi defensiv. 
Negreşit peripeţiile luptei pot da 
armatei unuia din beligeranţi posi- 
ţiunea ofensivă, când 11 permit cir
cumstanţele, saü o pot obliga a se 
ţine provisoriü în defensivă, Întoc
mai ca duelul cu arma albă Intre 
doâ persóne; şi acest fenomen se 
póte ivi, nu numai când resbelul 
e purtat pe pământul ţârii unde 
a năvălit inimicul, ci şi pe chiar 
teritoriul agresornlul. Dar atunci 
aoésta nu va să <jicâ că resbelul 
este defensiv şi ofensiv, ci numai 
că armatele în presenţă pot dupr- 
Împrejurări, să atace saü să se a- 
pere.

Resbelul ofensiv are loc atunci! 
când armata unul stat ínaintézá pe 
teritoriul altul stat, iar cel defen
siv consistă numai In lupta ce are 
de scop a respinge pe inamic de la 
hotare, fără a purta resbelul peste 
acele otare în ţara puterii belige
rante a căril armată cântă a năvăli 
la adversar.

Ast-fel, ca să cităm numai câte
va esemple mal recente, coloniele 
Americil de Nord aü susţinut nu
mai un resbel defensiv, şi, cu tóte 
că aü fost victorióse, interesele lor 
nu le-aü permis a purta resbelul pe 
pământul Angliei. Asemenea Portu 
galia şi Ispania, de şi aü luptat 
contra FrancieJ de sub Napoleon I, 
s’aü mărginit Insă a face un resbel 
curat idefensi'v, şi a respinge dupej 
pământul lor armatele francesa de 
invasiune, fără a crede de cuviinţă 
să transporteze resbelul In Francia.

Se face dar o mare confushrae de 
advesaril noştri când nu disting de-, 
fensiva ce póte fi silită a observa 
provisóriü chiar o armată de inva- 
siune, cu resbelul defensiv propriii: 
<Jis, ce un stat are interes a face . 
mârginindu-se a apăra otarele şi a 
repinge invasiunea stră ină , fără a 
căuta să atace statul beligerant chiar 
pe teritoriul séü. "

Tocmai In acéstá situaţiune ne a- 
flam noi In facia Sublimei P orţi: ea 
ne a atacat In lungul linii Dunării,

noi am respuns, cu armele la acea 
nedréptá agresiune , ne am apărat 
teritoriul. Aci trebuia însă se ne o 
prim, căci advératele nóstre interese 
nu ne consiliaü să angajem ţara fără 
folóse reale în necunoscutul unul 
resbel agresiv care costă atâta sânge 
şi atâtea milióne, şi ale căril teribili 
consecuinţe nimeni nu le póte pre 
vedea.

Aşa dar, remâne Învederat pentru 
toţi ómenil nepărtinitori că intrarea 
nóstrá în acţiune fără nici o con- 
diţiune şi fără nici o limită, s’a e- 
fectuat prin singura voinţă autocra
tică a d-lor Brătianu şi Rosetti şi 
contra moţiunilor votate de camerl 
la 9 Maiü; prin urmare tótá respun 
derea trebue să cadă numai asupra 
primului ministru şi colegilor se l, 
cari l'aü urmat orbesce pe acésta 
funestă cale.

GENERAL FLORESCU 
şi

ARMATA ROMÂNA

Vorbém tocmai de ingratitudine, 
in numérul nostru de erl, când ne 
sosea to t de odată un strigăt adânc 
de durere, din partea unul brav 0- 
ştean, ce luptă pentru onórea tri 
colorulul român, pe câmpul unde l a 
chemat datoria de militar.

Nu desperăm dar, de viitor. Lu
mina se va face, şi crudă va fi a- 
tuncl deşteptarea adversarilor no
ştri !....

Iată strigătul de durere al mili
tarului :

Stimate domnule Redactor t

Recunoştinţa este una din dato
riile primordiale ale omului. O da
torie de recunoscinţâ către „organi- 
satorul armatei,* cărui datorim aţii 
glorióle pagine din istoria nóstrá, 
mé face a seri aceste rânduri, toe- 
mal acum, când acest bărbat Be vede
trimis pe banca actisaţilor, îhtr’un 
mod nedemn şi arbitrar. Aşa dar, 
aţjl, când toţi, cari ’1 ocoleaţi odată, 
tac; eti, un militar,'care póte că în 
cutând voiü plăti tributul meü morţii, 
aduc, caom&giü de recunoscinţâ pen
tru  cele f&cntó în interesul arma
tei, generalului Florescu, aceste linii. 
Rog, daţi-le publicităţii.

Oficer da artilerie, Locotenent: T-

Iatâ acele cugetări ale militaru
lui, care ne scrie :

România, dnpâ venirea fanarioţi
lor, încetă a mai avea armată. Acé
stá ţară, avu ca apărător al sdü : 
umilinţa. De acolo şi gicátóre : „ca

pul plecat de sabie nu se tae , ; şi 
ca menţinâtorl al ordine! .- arnâuţl 
şi poteraşf.

La 1830, Contele Paul Kiselew, 
cu un sufiet românesc, de şi nu era 
român, ajutat de repausatul Prinţ 
Intru fericită memore Alecu Qhica, 
organisă primele schiţe ale armatei 
române. Mal târziii Bibescu, Ştirbei, 
Domnitori mari ai României, ajutaţi 
de un OJobescu, un Stoica, un Voi- 
nescu, etc., deterâ o mal mare des- 
voltare arm atei; ast-fel că, din o 
strâjâ pământeneascâ, cum prevedea 
Reglementul organic, se înfiinţară 3 
regimente de linie (polcuri) de câte 
450 călăreţi eu o baterie de arti
lerie, un batalion de model, pompie
rii Bucureştilor, şi 8000 grăniceri 
şi dorobanţi. Ast-fel sta armata ro
mână la 1859, graţiâ înţelepciune! 
lui Kiselew, Grhica, Bibescu şi Ş tir
bei, şi concursului inteligent al co- 
lonelilor Oiobescu, Stoica, Voinescu, 
torgu Ştirbei şi alţii.

La 1859, unirea ţârilor aduse şi 
unirea armatelor. Principele Cuza, 
ln tr’un avânt entusiast, <Jise, că ar
mata nu mai are nevoe de oficeril 
ce! vechi, şi se înconjură cu tinerii 
şi cu favoriţi, ^ ¿ s tâ  împrejurare 
făcu râti armate). Dacă Cuza-Vodâ 
mai târijiii fu detronat, acesta se 
datoresce depărtărei ostaşilor bă
trâni cari aveaţi continuii înaintea 
lor, simţul datoriei.

Cu 16te acestea, se ivi pe atunci 
un ofiţer, tânâr de vârstă, dar bă 
trân  în oştire ; un oficer, ce lnvâ 
ţase ale oştirel în Francia, şi care, 
pe lângă multe calităţi, întrunea şi 
obiceiul şi caracterul cavaleresc. A 
cest oficer era: Colonelul I. Em. Flo
rescu, ginere Princiar, şi fiul Banu
lui Manolache Florescu.

Acestui bărbat i se datoresce re- 
organisarea armatei; sub el se con- 
struiră „arsenale, căsărmi; spitale, 
erbârii, fabrice de cartuşe.* Dânsul 
aduse acele .strălucite tunuri oţelite,* 
gr6za artileriei turce. El „trămise 
oficeril“ în streinâtate, spre a aduna 
sciinţâ la şcolile militare de acolo 
Dânsul, din câte-va „inii® de grăni
ceri, fâcn „acele nemurit6re 8 regi
mente de dorobanţi*, car! inspiră, 
gr6zâ turcilor, atraseră admiraţia 
Europei, şi cari sciurâ a îndoi nu
mărul lor pentru acest resbel. El 
făcu „Geniul;* lui II datorim .Tele
grafia militară, Pontonieril,* cari a- 
runcarâ acel pod peste Dunăre, şi. 
in fine, »tot ce face astă <¿1 gloria 
armatei române!*

Dacă insă nu a făcut destul., şi 
cât trebuia, apoi acâsta nu e causa 
că ’l-a lipsit voinţa; ci, dacă am ceti 
discuţiile ţinnte in Cameră, când se

ivea budgetul ministerului de resbel 8 
atunci numai am putea vedea cin I 
eraţi de vină c\cl, de multe ori an 
augit înşi-ne pe radicali, cerând des 
fiinţarea acestei armate, pe care < 
laudă astă-<J( până la cer.

Facă Cerul, ca Domnitorul să tri 
mită între noi pe acest şef iubit şi 
bun soţ de arme al nostru, şi a- 
tunel armata va avea satisfacere! 
de a nu se vedea lipsită de unul 
din membrii săi cei mal buni.—Curt 
tea de Casaţie va da, credem,«c^stă 
recompensă armatei, fiind justă cu 
organisatorul ei.

Oficer de artilerie, Locotenent: T.

(P rts»a). .

ti

BECH1ZIŢIELE 

ABUZURILE SUB D-nul I. C. BRATIANU

Domnule redactore,

Vă rog bine-voiţl a da publieită* 
ţii prin onor. d-v6stre <Jiar, un fapt 
prdspât săvârşit de d. Arghire P&J* 
traşcu, primarul comunei Ddmna, ju- |g 
deţul N£mţu, şi a-nume :

La 16 curent, se primesce ordinul i 
ca să se rechisiţioneze 4 cai, a ră |j | 
tându-se anume de la cine; la 18jj| 
d. primar însoţit de vâtăşei, a um'lf 
blat prin sat şi a rechisiţionat: căi I 
măşl, prosdpe, pânijâ, bani, etc. chial |  
şi de pe la vâduve, 6r cari nu av6Î |  
ce’I da, le speria că, In curând v a l  
veni să le ia chiar şi sumanul. (Oare I 
se ţine vre un compt despre ace s li 
tea? Oare mal scie Vodă de t<Ste?)l 
Ast-fel să im parte dreptatea de prii n 
mărul nostru!

Cu ocazia acesta, d. primar s'a ln| I 
ţeles fdrte bine şi cu cel car! a fi calp i  
(borcane de unt, beşic! de brâncă, I  
sorcoveţl, etc.) P

La 19 curent, In «Jori de <Jiuâ, îmJ 
pânezâ vâtâşeil să ia caii (să’şl facftj 
datoria); însă proprietarii cailor a l  
nunţaţl fiind de erl chiar de d. p rii 
mar, acnm nu mal aveafi ca l; dă Ini 
sus, dă în jos, cai nu sunt I

După acea d. primar s’a dus 1% 
Bercu din capul satului, i-a luat cal 
Iul, l a dus la primăriă, de acolo lai 
Piatra; jidanul însă, cât ici, cât colea,’ 
după d. primar, şi ajungândn’l ln_ 
Piatra, In puţine cuvinte s’a ’n ţe leţ 
cu d. primar, şi calul n’a mal ajuni 
nici la prefectură, nici la casarmâ, 
ci şade ascuns în Piatra.

Calul lui Toader Trifan I’a tră- I 
mls la Cracoani, iar iapa e a-casă. I 

Doi cai al lui Qheorghe I6n şedfl 
la arie unşi cu unt (nu pot prinde 
nimic); trei cal al lui C. Mocanu

!
lfl

M I H A I L  S T RO GOF F
SAU

C U R I E R U L  Ţ A R U L U I .

. (Urmarea 14-a).

VII.

Pe la amiază, clopotul vaporului atrS- 
gea la şchela Volgel o maro mulţime de 
lame, pentru ca se grămudeaii aci aţâţ a- 
ceia cari pleca ii cât şi acei cari voiau să 
plece. Coşul »Caucasuluî« fumega şi to
tul era pregătit pentru plecare.

Nici nu mal e de vorbit ca poliţia ve
ghi» ctl tâtă băgarea de sărnÎ plecarea va
porului, fi se arăta prea puţin blândă că
tre aceia bairî nn te găseatf în condiţin- 
nile cerute pentru a eşi din oraş.

Numeroşi Cazaci mergeau şi veneai! pe 
chefi, gata a da mâna de ajutor agenţilor, 
dar n’att avut ocaaie sS intervie şi lucru
rile ee petrecurS fără multă greutate.

La ora hotSr&tii, cea din nrmS lovitură 
de clopot resnnS, ancora s'a ridicat, pn 
ternicele r6te ale vaporului bSteafi apa cn

spiţele lor late, şi »Can'cnsnl* aluneca re- 
pede Intre cele doS oraşe ce compun Nijni- 
Novgorod. >w-

Mihail Strogoff şi juna LivonianS se 
îmbarcaseră pe »Caucas*. îmbarcarea lor se 
făcuse fara nici o piedică. Se scie, poda- 
rothna, făcută pe nnmele lui Nicolae Eor- 
panoff da voe acestui negustor oa să m£rgS 
pe drum îfisoţit in Siberia. Era deci nn 
frate şi o sori cari căletoria sub garanţia 
poliţiei.

Amândoi aferaţi la partea dinapoi a va
porului, pririaO cum fugia oraşul atât de 
•dhno turburat de ordinul guverutuului.

Mihail Strogoff nu (Jisese nimic tinerii 
fete, nu ii f&ouse nici o întrebare. Aştepta 
ca ea sS-i vorbise», dacă oum-va ii venis 
la socotită să vorblscă. Liy.oniana era fârte 
grăbită şi doria cât mai curând să pără- 
sdscă acest oraş, în care fara intervenirea 
providenţială a acestui protector neaştep
tat, ea ar fi rămas prigonieră. Nn ţlio'eâ 
nimic, dar privirea-I mulţumia în loonl el.

Volga, Rha al celor antici, să socotesce 
ca fluvial cel mai mare din t6t& Europa 
şi cnrsnl Ini nu este mal mic ca patru mii 
Verste. Apele Ini, destul de nesănătâse in 
partea de b us , să schimbă la Nijni-N 

! gorod prin ale riulnl Oka, afluinte răpede

care ese din provinciile centrale ale Rusiei. 
Canalele şi fluviele Rusiei aü fost cu drept 
asemănate cn un arbore uriaş ale căruia 
ramuri se întind în tóte părţile imperiu
lui. Volga formera trunchiul acestui ar
bore şi are de rădăcini şapte-Qeci de îm
bucături de riurl ce dispar pe ţermul mării 
Caspice. Este navigabil de la Rjef, oraş 
din guvernământul Tverului, adică pe cea 
mai mare parte a onnului seu.

Vapórele companiei de transporturi din
tre Perm ţi Nijni-Norjgorod fac destul d9 
inte cele trei sute cincl-<jecl de veste care 
despart acest oraş de oraşul Kazan. Este 
adevărat că aceste vapóre n’au de cât să 
scobóre Volga care adaugă aprópe doă mile 
de curent la inţâla lor. Dar oând ajung 
la îmbucătura Eamei, ceva mal jos de Ka
zan, sunt silite a lăsa fluviul pentru a a- 
puca pe ritt, pe care trebue să sue până 
la Perm.

Deci, cu tóte socotelele ia regulă şi cu 
t6tă maşina-I puternică, <Cauoasul> nu 
putea să fu că mai mult de oftt şaee verste 
pe oră. Având o oră de întârziat la Ka
zan, unde trebuia să ee pprésca, călătoria 
prin urmare de Nÿni-Novgorod până Ia 
Perm trebuia să ţie şase-^ecl până laşase- 
<Jecî şi cinci céturi aprópe.

Acest steam-boat era, aminteri, fârte 
bine căpătuit, şi pasagerii după condiţia şi 
mijlâoele |lor, ocnpaQ trei clase. Mihail 
Strogoff avu grija de a opri pe slmă-I doă 
cabine ast-fel că tânăra s6ţă putea să se 
retragă intr’a ei saii să rămâe singură dacă 
ii plăcea.

»Cauoasul* era fârte încărcat de pasageri 
de tâte treptele. Un număr âre-care de ne
gustori asiatici găsiseră de cuviinţă de a 
pleca numai de cât din Nijni-Novgorod. In 
partea steam-boatulul reservată clasei âutâî 
se vedea Armeniani cn haina lungă şi pur
tând pe cap un fel de mitre, Ovrei ce se 
ounosceaQ cât de colo după căciula lor ţu
guiată, Chinesi bogaţi în costumul lor tra
diţional, haină fârte largă, albastră, vio
letă ori negră, deschisă dinainte |i  din
apoi şi acoperită de o altă haină cu mâ
neci largi a eăriia croială reamintesce 
haina popilor, Turol oarl încă purtai! co
stumul lor tradiţional, Indieni ou bonetul 
pătrat, numai cu o curea drept cingătâre şi 
dintre cari nnil mal eu deosebire ounoscnţ! 
ou numele de Shikaparri aii pe mânele lor 
tot negoţul din A«ia centrală, in sfîrşit, 
Tartari ou pieptul plastronat de broderii.

Toţi aoeştl negustori afl trebuit să-şi 
grămădescă in hambar fi pe covertă ba-

gagele lor numerâte al căror transport tren 
buia să-I coste scump, căci, după regula
mentul vaporului, nu aveaii dreptul de cât 
la o greutate de doă jooî livre de fle-oare 
persână.

In partea dinainte a »Caucasulul* era 
gr&mădiţl pasageri mult mai numeroşi, nu 
namal steinl, dar şi Ruşi, pe cari ordinul nu’II 
oprea de a se duce prin oraşele provinJ 
ciel Nijni-Novgorod.

Era aci mojici, cn bonete saii caschete,! 
îmbrăcaţi in citnaşe cn mici patrate pe 
supt haina lor lnngă, fi ţărani de la VolgajT 
pantaloni albaştri vâriţl in oisme, cămăşi 
de bnmbac roşu încheiate cu o legătură, 
fi enftnă tortită.

Câte-va femei, îmbrăcate în rochie de |  
bnmbac cn flori, pnrtaS fotă cuoulorl vil 
fi testemea ou desemnurl rofil pe cap. A- 
ceştia eraţi mai cu sâmă pasageri de clasa 
a treia, pe cari din ferioire nul ingrija toc
mai afa mult perspectiva unei lungi călă
torii de intârceee pe la oasele lor. Dai, în 
sfârşit aclstă parte a vaporului era de tot 
înţesată. De aceea pasagerii din partea din 
dărăt a navil se feriaii să se aventureze în 
aceste grupuri fârte «mestecate.

Intre acestea <Cancasul> aluneca în tâ tl 
graba pe Volga. SI orucifa cu numerâM
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şed iar la arie Încărcaţi cu bâşiel de 
brâncă, apărat sub cuvânt oft e su
pus Austriac.

Cu chipul acesta, din comuna n6s- 
tre  nu s’a rechisiţionat nici un cal.

Bine să adm inistrai comuna, mal- 
ţăm ită împrejurărilor. Avem şi un no
tar bun, d. 0. Roşcan, unchiul suplean
tului, care pe lângă alte condam
nări mat mici s'a mal condamnat de 
tribunal la doi ani de Inchisdre şi 
cu perderea drepturilor, c&nd era ca 
primar.

D. primar Insă, In loc sa se Iri- 
drepte^**, după, reco mandaţia ce i 
s’a făcut prin jurnalul .România 
Liberă* No. 103 din 18 curent, mal 
tare se Ind&rjesce, morge mal de-; 
parte cu fllosofia ; interpretezi legea 
In detrimentul ţârii, şi ’şl umple 
punga.

P&nă c&nd, o D<5mne !
Oare ne mal este scris şi nou& s& 

mal scăpăm o-dată de acest monstru 
odios!

Priimiţi v6 rog. d-le redactor, asi
gurarea on6reI ce vâ datorez.

Yasite Grigoreicu

STAREA COMUNELOR RURALE

Priimim următ6rea aerisire, asu
pra căreia atragem atenţia d-lnl di
rector de la interne şi Eforia spita
lelor, căci ministrul este f6rte ocu
pat cu cestiile strategice.

Domnule Bedacior,

In durer6sa stare In careastă-<jl se 
g&sesce ţara, şi In parţial comunele 
rurale, care se află sub administrarea 
şi sub mâna unor 6menl ignoranţi 
şi »unelte* ale unor mari advocaţi 
ce fuseseră dirigiatoril comitetului de 
la Mazar-paşa pentru alegerile al 
căror efect dureros, îl privim, şi 
cari dedâu felurimi, de promisiuni 
la nenorociţii ţferant ; $ic unelte ca 
să p6tă face felurite pricini, şi In 
loc de ploc6ne a-le anunţa diferiţi
lor advocaţi mal ales celor de la 
colegiul al VI, numiţi salvatorii te- 
ranulul. — Asemenea profeţi şi a- 
postoll, protegiaţl de snb-prefecţi 
In felurite şi diferite categorii de 
funcţiuni; fără a se ţinea compt 
de conduita lor, e destul să fie buni 
propagatori al mecanismului radical; 
aşa dupe cum s’att au<Jit şi Înţeles 
de esemplu Q. G. Barbu din Goli* 
başi Ion Radu croitoru, Nicu Păun 
din Dobreni-Câmpurel, şi mal cu 
deosebire actualul primar din ColibaşI, 
geambaş de ca l; — chestia cailor 
din 1875—76; numai vorbim de 
perceptorul de la Dobreni- Cămpurel

n ă ri cari să suiati pe Volga ţi cari tran
sportai! fel de fel de mărfuri de la Nijni- 
Novgorod. Apoi treceai! plute de lemne, 
cari merg in josul nulul, fi cari acum nn 
craii de nici nn folos pentrn că bâlciul de 
la Nijni-Novgorod se spărsese fi prin ar
mare nn aveai! ce căuta aci.

Bţpele Volgel, spumate de brasdele ce 
le făcea vaporul in tăcere, să încununai! de 
oete numerâse de rate selbaticl, cari fngiati 
dăud ţipete asnr<Jit6re. Ceva mal departe 
pfe‘ acele câmpii sterpe, mărginite de sălcii 

vedeai! vad de nn roşu tare. turme de 
oI:cu lână bruni, numerâse grămezi de 
poffei albi fi negri. Cftte-va câmpii gemi
nate cu mărăcini fi bălării pe jumătate cul
tivate, nn înfăţişai! nici o vedere însem
naţii. In aceste peisage monotone, craionul 
unnl pictor, ce cauţi vre-o poeiţie pito- 
rescă, n’ar fi găsit nimic de reprodus.

(Va urma)

c&rnia, consiliul comunal actual, i-a 
osrot a depune garanţie fiind un 
individ fără nici un căpătâifi In co
mună şi care m ii posedă diferite 
defecte :

I. Darul beţiei tăvălindu-se pe 
jos ca rlmfttoril, şi aruncând banii 
contribuabililor la lăutari.

II. Reteveitor, era aprôpe să e- 
stermine, In bătăi, pe locuitorul de 
aici Anton Mane şi pe nevasta sa 
cu copil dinpreunft.

III. A bătut pe fostul primar Mincu 
Păun şi pe consilierii sëï, la tdrtă, 
căci a găsit la dânsul ca perceptor 
lemnele, 14 bucăţi, ale comunei ce 
le furase. D-lul sub-pref;ct de Sa- 
bar i s’a comunicat cu raportul No. 
201 saü 202, prin care i s'a Înain
ta t şi Încheiere No. 7 şi 9 cerân-j 
du-se susperidareaa lui. Insă d. sub
prefect, i-a obligat sub pedépsâa se 
lnpâciui pentru asemenea bagatelurl, 
bătăi gilnice ; dar naivii de primari 
şi consilieri aû alergat şi pe la d. 
prefect onde se vede că lucrul a 
rëtnas muşama neputônd abţine nici 
un résultat.

Acest perceptor este condamnat 
la 8 luni înrhisôre pentru sparge
rea geamurilor şi scaunelor . primă
riei dos. 3735—66, de trib. Ilfov.— 
La dos. 833 — 76, asemenea a fost 
condamnat.

In 1873, după cum se vorbesce 
de gurile rele, acest perceptor avea 
aci In comună un cumnat vestit 
bandit şi care orl-ce căştiga dedea 
In păstrare la acest perceptor ca 
cumnat; în acéstà afacere a se in
teroga şi d. I. Rădulescu din Cre- 
ţeştl ca martore, şi alţi locuitori din 
Dobreni.

Ast-fel, perceptorul e tot părcălab, 
nici că s'a dat în judecată cel pu
ţin. Rog pe d. prefect de Ilfov, să 
bine voiască a destitui şi da jude
căţii pe acel perceptor comform ce
rere! primarului şi consiliului comu
nal, spre a nn fi espuŞI contribua
bilii la capriciile unor asemenea 
personage rătăcite şi rêü nărăvite, 
şi cari nu sunt capabile de cât a 
face fapte rele.

Priimiţl, domnnl meft, stima ce vd 
conserv.

Th. Sellegean.

REVISTA ŞLARELOR STREINE.

Citim în ‘Desbátenle.,
Ni se adresé(}& scrisórea nrmăt6re, pe 

care credem util a o însera, din causa de- 
slnfirilor ce conţine in privinţa originilor 
situaţinnel ce România ’şi-a făcut faţă cu 
Pórta. Afară de acésta, informaţiunile nó- 
gtre particulare confirmă exactitudinea a- 
cestor deslufirl în ceea ce aii mal esenţial:

Directorului jurnalului *Desbaterile» 

.P&u, 96 Septemvrie 1877.

*Am citit în 4iarnl *Desbaterile,> Ma
nifestul guvernului romftn. Sublinia F6rtă, 
fără îndoială, nu va căta a respunde a- 
serţinnilor difamatoril ale d-lor Brătiann 
fi Chiţu; fi, de aoeia am cernt permisiu
nea de a potoli, înaintea re» belului, difi
cultăţile ivite între PórtS fi Romftnia, mă 
aflu în stare a cunósce adevărul.

*Cele fapte puncte formulate de d. Co- 
gălnlcenu, relative la pretenţiunile Româ
niei, fură primul indice oficial ala unul 
plan nr^it de mult timp in tăcere.

‘ Antéiü, marile puteri na dederă mare a-, 
tenţiune acestor reclamaţinnl; fie-care ’fi 
presuponen că era numai o fanfaronadă a 
partidului roşiu, pentru a’flaeignra popu
laritatea ; dar, în cărând, văzură mai clar; 
cftte-va guverne se mifearfi; aceia chiar, 
cari inspiraseră pe d. Cogălniceann, ’1 pără
siră, si, cărând apoi, fu resturnat.

*D. Ionescn, succese Ia minister. Voind 
st mergă pe urmele predecesorului săt! f i
rii a poeeda nici sciioţa sa nici forţa sa, 
se înenreă la fle-ce pa s î mp i n s  de unii, 
reţinut de alţii, fini prin a rémftnea imo

bil; numai atancl am fost rag a t a merge 
la Constantinopol, pentru a ajuta guver
nul romftn a eşi din imobilitatea în care 
se angajase.

*Ca Paşă, Pórta m’ar asculta; ca En
víes, nmbasad-i mea m’ar putea sprijini; 
afară de acésta, atnf imental meii bine cu
noscut pentrn Romftnia era o garanţie, ci 
voiO fi fidel interes lor aule. Simţind biuf, 
că ţara era împinsă de o forţă superior!» 
inerţiei sale intr’o luptă unde nu avea 
nimic de cftftigat, din momentul ce aban
dona posiţiuuea sa de protegiată a Occi
dentului, pentrn n merge e& servesc» de 
fanar intr’o încurcătură n Orientulnî, am 
cre^nt de datorie a accepta misiunea ce 
mi se propunea.

,La Constantinopole, am găsit pi S ivfet- 
pafia fi pe Midhat-pafia prea bine-Toi- 
torl pentru România. Midhat-paşia, mai 
ales, împinse afacerea cu t6tă energia^ ce 
i-se cunósce. Oraţie acestui sprijin, obţi
nusem condiţionile următore :

1. Paf portul romftn recnnoeont valabil 
pentru tot imperial otoman;

2. Independiiţa poştală fi telegrafică, 
admisă snb óre-oarl reserve;

3. întinderea dreptnlnl asistent de a în
cheia oonvenţinnl vamali cu pnterile li
mitrofe ;

4. Cestinnea relativă la poeesiunile in
sulelor Dauărei să fie regulată de o co- 
misinne mixtă, compusă de otomani fi 
Râmanl;

5. Să se numâscă un agent politic oto
man pe lingă Cnrtea prinţului Domnitor.

Ali-bfy, guvern otul din Tnlcea fi co
misar otoman la comisiunea Dunărână, să 
meriţă cu un adjutant b1 marelui Vizir la 
BucurescI, cn depline pnterl, pentru a ne
gocia nn tractat pe aceste base. Intr’ade- 
văr, Ali-bey veni eu mine la Bncurescî fi 
intră în relaţinnl cu guvernul romftn. Dar 
austerul republican, d. Brătianu, făcuse 
voiagiul la Livadia, fi se întorcea de acolo 
ou placa St. Ana pe pept; el nu găsi a- 
ceste condiţiunl destul de fevorabile. Ali- 
bey fu tratat cn înălţime, fi pentru a nu 
compromite demnitatea Sablimel Porţi, se 
intórse la Constantinopole fără a fi încheiat 
ee-va.

,D. Brătiann, pentru a se scuza, dete a- 
tuncl a înţelege că Pórta pretinsese a ob
ţine o convenţiune militară derogatoriă 
pentru ţară. Ett declar că 8cusa nn este 
esactîl. Adevărul este, c& d. Brătiann res
pinsese con renţiunea propusă de Ali-bey, 
snb pretext, că adopţiunea el ar pune ţara, 
ca Stat quasi-independent, atnncl când, 
graţie delapidărilor d-lor...., soldaţii se a- 
flatl fără arme fi casele Statnlnî fără bani. 
Tocmai ca respons la acâstă obiecţiuue, fi 
pentru a remedia acestă situatinne deplo
rabilă, dnpă cum pretindea, Ali-bey pro
puse un proect de tractat special astfel 
conceput :

1. Sublima P0rtă, luând în considera- 
ţiune dorinţa Romftniel de a apăra terito
riul săli îu limitele fi condiţiunile stipu
late prin tractatnl din Paris, se angagiază 
a’I da ajntóre la  orl-ce ocasiune, »după 
cererea ga formală;* ceva mal mult, a’I 
trimite, daca circomstanţele enigead, un 
corp de armată special, compus numai din 
trupe regulate. Intre altele, Romftnil ar 
avea, în cas de necesitate de resbel, drep
tul de a trece în Bulgaria, fără o cerere 
prealabilă. Resursele arsenalelor fi deposí
tele de arme otomane, vor putea fi puse 
la disposiţiunea gnvernulul romftn, cu con
diţiunl cari vor fi fixate ulterior.

>Se vede prin acest singur fi unic ar
ticol al tractatului propus, că Romftnia, 
exceptată de angagiamentnl moral de a se 
apăra, nu oompromitea în nimio libertatea 
sa de acţiune.

»Deplor, din parte’ml, acest resbel fatal. 
Intenţiunile umanitare ale Rusiei pentrn 
buna stare a creştinilor din Orient aü fost 
falsificate de excitaţiunile fio atice. In o- 
chiî mei, fie-care Rus oare cade, este un 
frate ce se sacrifică pe un altar ce nu este 
la înălţimea sacrificiului sătf.

>Bulgaria, de cftnd există, n’a produs 
cantitatea mărimel de snflet ce se exhală 
într’o singură 4> înaintea Plevnei. Şi a- 
ceştî rărmanl Români, atftt de buni, atât 
de blftn^i fi atât de inteligenţi! trebue să 
fi trăit, ca mine două-^ecl de ani printre 
dânşii, pentrn a înţelege durerea ce resimţ 
pentru sórta lor nemeritată.

Stephan Lakeman Maz ar-Faşa.

Următorul scurt istoric 11 găsim 
In Albina Garpaţilor, şi ne grăbim a’l 
reproduce pentru a reînoi memoria

legăturilor ce aQ esistat Intre Bo- 
mănl şi Bulgari.

\  ROMÂNII şi BULGARII.

întâm plările, ce 9e petrec pe la 
p61ele Balcanilor, nu pot să nu ne 
împrospeteze In minte nis^e reamin
tiri din istoria trecutului. Actuala 
Bulgariă, ca tra tru  de rfisboifi, ne 
face să găndim la Bulgaria din evul 
me£iâ; râiboiul actual ne rechiamă 
la memoriă acele crăncene râaboie, 
pe care Romănii şi Bulgarii le pur
taţi odinidră In contra Grecilor bi
zantini.

In evol megiă. Romănii ş̂i Bulga
rii formati latre Dunăre şi Balcani 
un puternic regat, cunoscut In is- 
toriă sub numirea de romăno-bulgar. 
Alianţa rom&no-bulgară a durat sute 
de ani şi mal rar două pop6re, care 
să fi tră it In mal strânse legături 
de frăţiă.

Dar cănd şi cum s'a Întemeiat 
acest regat romăno-bulgar ?

Timpul Întemeierii 11 putem pune 
pe la începutul secolului al 8-lea 
după Chr. înainte de acostă ¡epocă 
Bulgarii, deşi trecuseră deja peste 
Dunăre, totuşi nn şl ficsaseră Încă 
bine locuinţele tu patria lor cea nouă.

îm prejurările, care afi pregătit 
terenul pentru Întemeierea regatu
lui, sunt In resumat următorele :

Prin mal multe ţinuturi ale pe- 
ninsulet balcanice, mal ales în Mesia, 
care deveni apoi .Dacia aureliană“, 
se aşezaseră cu timpul nn mare nu- 
mfir de colonişti romani. Aceşti Ro
mani trăiaâ sub ascultarea impe
riului de râ să r it , a cărui capitală 
era Constantinopolea sifi Bizanţiul. 
încetul cu lnoetnl imperiul rfisări- 
tean luă to t mal mult nn caracter 
grecesc; eră elementul roman se- 
par&ndu se de Qreol.' deveni cu tim 
pul aromăn*, ca şi dinc6ce de Du
năre. Noua naţionalitate odată for
mată nu întărite a veni In conflicte 
cu aceia, cari se pretindeau stâpă- 
nitoril el şi cari începeafi deja a 
vorbi altă limbă. Pe le începutul se
colului al 6-lea după Christos, Ro
mănii dintre Dunăre şi Balcani se 
revoltaseră In contra imperiului bi
zantin, av6nd conducător pe vitâznl 
Vitalian. Scopul acestei revoluţiunl 
nu putea să fiă a ltu l, decât rum- 
perea Românilor de cătrâ Bizantini 
şi constituirea lor In stat neatârnă- 
tor. Vitalian nu isbuti să realiseze 
acâstă ideiă, de atancl lncdce lup
tele între Români şi Bizantini nu 
se mal contenesc.

Tocmai pe tim pul, când elemen
tul romftn se pusese în antagonism 
faţă de cel grecesc, tocmai pe a- 
tunel se ivise prin ţinuturile dintre 
Dunăre, Prut şi Marea-nâgră, nn popor 
de origine ugrică. Acest popor barbar 
şi sălbatic venise din ţinuturile Wol- 
gel; de aci şi numirea Iul de „Wol- 
garl*, mal tăr^itt în să , .Bulgari". 
Bulgarii trăiaU pe atunci din jafuri 
şi se rfisboiafi necontenit. In decurs 
de un secol şi mal bine el năvăliafi 
pe Dunăre, în sas până în Pano- 
nia şi treceaU adesoa-orl şi peste 
Dunăre de pustiaft ţerrle bizan
tine, mal ales ambele Mesie , care 
se ţineaU de Dacia aureliană şi ri- 
penă. In stânga Dunărei, Bulgarii 
veniră în atingere cn Slavii, anume 
cn Anţif, se amestecară cu o parte 
din el şi Ince^nră astfel a se sla- 
visa; alavisirea lor se continuă apoi 
dincolo de Dunăre, unde se şi com
pletă.

Pe la ani 680 d. Chr. Bulgarii 
trecură cu toţii Dunărea şi se re
vărsară peste Mesia de jos, de unde 
năvăliaâ apoi prâdând prin provin- 
ciele bizantine învecinate. Românii 
mesienl nu fugiră dinaintea acestor

barbari păgâni, cu cari făcuseră dej a 
cunoscinţâ în mal multe rêndnrl. 
Din contră, Românii primiră pe Bul
gari cu braţele deschisa şi se aliară 
cu dânşii spre a se smulge de sub 
ascultarea Bizantinilor. Bulgarii de
prinşi cu meşteşugul armelor şi to t  
deuna lacomi de prală  eraU buni 
bucuroşi să pórte rësboiü In contra 
Grecilor bizantini. E( pustiiiră de 
mal multe ori Macedonia şi Tracia 
fără ca Impêratul bizantin să-I fi 
putut Împiedica de la acésta.

In doué trei decenie, Românii se 
Invăţară a trăi In societate şi în bună 
înţelegere cu aliaţii lor. E adevôrat, că 
la Început alianţa celor două popóre 
nu era destul de bine întem eiată, mal 
vêrtos din causă, că Bulgarii eraù 
Încă păgâni ; dară pe la anul 869 
el trecură la creştinism şi de atunci 
lncóce înfrăţirea ambelor popóre de
veni completă ; de atunci incóce e- 
sistenţa regatului romăno-bulgar era 
asigurată.

Prima dinastiă in acest regat a 
fost bulgară. Meritul el este , că a 
pus temeliile noului stat. Cel mal 
vestit dintre regii de naţiune bul
gară a fost faimosul Simeón , care 
şi-a câştigat multă gloriă In résbó- 
iele purtate contra Bizantinilor, Pa- 
cinaţilor, Magiarilor şi Sârbilor. ¡Si
meón asigură cu desăvârşire inde- 
pendinţa regatului romăno-bulgar şi 
prin acésta el s'a făcut nemuritor. 
Marele Simeón muri la an ii 972 şi 
lăsă statul bine organisât şi destul 
de Întărit, pentrn ca să se pdtă a- 
păra faţă de orl-ce inimic din afară.

P e tra , fiul luí Simeón, n’a sciut 
conserva ceea ce primise dela tatăl 
sââ ; incapabil de-a respinge atacu
rile Bizantilor, el preferi a trăi în 
bune relaţinnl ca curtea din Cons
tantinopole. Petru a tâ t de mult se 
supuse influenţei lmperatulul bizan
tin, încât puţin II fu de nu jertfi de 
bană voiâ independinţa regatului.

(Sfârfitnl în nnmNrul viitor)

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

(A|«n|a Havat).

—Serviciul de la 11 Ootemvrie 9 ere dlmln»aţt.—

Bada-Pesta, 10 Octomvrie.
‘Camera deputaţilor». — D. Helfy a 

interpelat pe guvern spre a soi dacă este 
dispus a presenta cameriile nn raport de
taliat asnpra mişcării din Transilvania.

Paris, 10 Octomvrie.

Intr’un discurs ce de curând a pronun
ţat, ducele de Broglie, preşedintele consi
liului, a respins acnsaţiî de clericalism 
aruncate contra ministerului. El a consta
tat relaţiunile escelonte ce esistă tn Franţa 
fi puterile streine.

Buda-Pesta, 4 Octomvrie.
D. Tisza, respunejend la o ¡interpelaţinne 

relativă la mişcarea din Transilvania, a 
combătut sgomotele cari o infăţişeejă ca o 
revoluţie interi6ră. A 'refusat de a da alte 
detalii, afacerea fiind dnsă la rtibunale. 
O anchetă va desluşi provenenţa fi sco
pul oonvoinrilor de arme.

Prefedintele consiliului ja mal adăogat 
că nici măsuri militare eetraordinare nn 
s’a)! luat nici vre-un comisar special al 
guvernului nu s’a trimes în Transilvania. 
Răspunsul ministerului a fost aprobat cn 
o mare majoritate.

— Serviciul Agenţiei rute, —

BnonreocI, 10 Octomvrie.

Fiind-că cftte-va jurnale chiar turcesc! 
persistă a vorbi de mijlocire fi de demarfe 
preliminare în aoest sens de către Austria 
fi Bnglitera, persistăm a declara că nic 
o mijlocire nu este în vedere fi că nici o de
marfe nn s'a cercat.

Ajntornl de cămp, generalul Oreig, con
trolor general al imperiului, a sosit la Bu
curescI.



T I M P U L

Anuncifi prealabil.

OPERA ITALIANA
S T A G I U N E A  I S '7 '7  

Director artistic, d. B. FRANCHEŢII

Un abonament pentru 20 representaţiunl 
este deschis in Binronl Casieriei Theatrnlul 

Sub-scrierile se fae de la orele 12 
d. a. tn fie-care 4> de la 10 până la finele 
lunel Septembre.

PREŢUL ABONAMENTULUI:
Pentru 20 representaţil.

Benoar ţi Bel-Etage . . . . . .  fr. 600
Loja rangnl I I I ........................  .  850
Stal I ........................................... .... 100
Stal I I ........................................... ,  75

Preţurile serale.
Loja I  ţi Q 
Loja IU . . 
Stal I . . . 
Stal n . . . 
Stal UI . .

36 — 
20 —  

6 —  

■4 —  

2 50
Abonamentul va fi plStit cu anticipaţii.

Repertoriul va fl ca totul variat.
începerea stagiune! va fi Tn luna Octombrie.

Sub-scrisul nn va cruţa nici nn sacri
ficii! pentru a bine merita buna-voinţS a 
onor. public, cu oare tot-d’a-una a fost 
onorat.

Ou td ti  râm a 
B . FJR-A.ISrcmETTI,

Desfacere Totată
Moscenitoril defuntelul Iordache 

Şerb&nescu argintarul, desfac în total 
saâ în parte cu preciurl reduse t<5tă 
marfa de argintării precum: Ic6ne 
mari şi m ici, tacâmuri de dulcâţâ 
şi de masă, candele diferite mărimi, 
cruci de botez, evanghelii, cădelniţe, 
potire, coşnicidre, inele şi alte dife
rite obiecte de argint, precum şi 
uneltele de lucru. D-nil amatori sunt 
rugaţi a se adresa In tdte filele la 
magasinul repausatulul, Calea Mogo 
ş6iel, Hanul Zlătari No. 21. (gsi

Théâtre Français —Salle Bossel
Direction de

2VCH« E M I L I E  B : E O L ,r . B E $ .

Jeudi le 39 Septembre 1877 
GRANDE REPRÉSENTATION

aveo 1« concours de

Mlle £. KELLEB, Mr A. RIGA, Mlle FADETTR
Mil* Fovelli, Mrs Paul Ltgrand s t Alexandre

La

Se vinde,
cinci Butdie ou 
Vin Negru de 
7 ani, adresa 

Strada Gabroveni No. S. («so—4)

a r o n r l f l i '  moşia CĂLUGĂ U t? d l  U LIU.cit, RENI Distriotuia
Vlaşca, Câlniştea. Doriţoril se vor adresa
la d-nu Warthiadi Strada Moşilor No. 96

635—8.

2000 fr. se cere cu îm-
n r n m n i f l r A  ipoteca, moşie eu 
p r i i  I I I  U t i l i i ,  venit de 100 gal
beni. Acestă moşie este şi de vSn4are.

A se adresa în strada Ic6nel No. 10, 
de la 7—10 ore dimin£ţa şi sera de la 
7—& ore. (629—0)

A. KRAT0CHWIL
fiul capelmaistrulul A. Kratochwil, absol
vind cu bun succes Conservatorul din Fraga 
şi reintnrnSndu-se, doresc« a da în orele 
sâle libere c&te-va lecţiunl fundamentale 
de Piano, Violiuă şi Arangiament. — A se 
adresa strada Pensionatului No. 6.

De Închiriat
diferite

APARTAMENTE
A se adresa la D-na 

Ş T E F A N  P R K T O B I A N  

Strada Sfinţilor, No. 54.
(688 -4)

Făcândumi-ee ooârea d'a fi chemat de 
Societatea Crucea Roşiă la Spitalul tem 
porar de rSniţi de la Tnrnu-MSgurele, sub
semnatul încunosciinţez pe stimabilii mei 
clienţi cS cu începere de la 1 Septembrie 
viitor voiii absenta din Capitală.

Tot de o dată 1 rog ca la cas de tre
buinţă să se adreseze la stimabilul!! meii 
amic Dr. Stoicescu, domioiliat Strada Co 
vaci No. 1, Casa Arvenescu, care a bine 
voit a m§ înlocui pe timpul absenţei mele

Dr. Petrini (Paul)

w  ___________________

F ANUNCIU IMPORTANT.
f\ « CEL Mil TICHID SI RÉNDMITD MAGASIN

Í P l A S T É U A  A L B Á
, SÜB FIRMA

B m m ? ?  i m
Strada Carol I  No. 5.

(Curtea Techie) 
TÍ8-á-ris de Slg. Prager. JÉ Strada Carol I  No. 5.

(Cortea Techie) 
TÍ8-&-YÍ8 d# Slg. Prager.

O Am onâre a însciinţa pe onor. PT. Public că mi-a sosit pentrn H  
sesonul de iarnă un bogat asortiment de Inoăltăminte pentru BArbatl, , ~| 
Dame şi Copil, după fas6nele cele din urmă, — precum şi nn mare r j  

transport de Cisme lungi de Lak rusesc, de Incht şi de Vacs, ca şi L 
("7 Maniate de Cauoiuo pentru pl6e, prima oalitate; asemenea şi Galoşi 
(Cj de Gumi.

Sub-semnatul aduc mulţumirile mele onor. PT. Public pentru în- H  
r_T| credere ce a dat menţionatei mele firme de nn interval de 12 ani L J  

care pană acuma a depns probe suficiente de fina calitate a măriei (_ 
ca şi de eftinătatea preţurilor, aperănd că şi de acum înainte, va 1 

• bine-YoI ai da concursul seii găsind tot-d'a-una atât mărfuri fine a 
IU  Ş* fasonate cât şi preţuri f6rte moderate, 
u  Cu t6tă stima
Sm PHILIPP GOLDSTEIN.

Parodie bouffe en un acte de Mrs Ban 
manie et Riga. Musique da J. Offenbach.

Chez un Gfarçon
Operetta en un acte de A. Lamy. Musique 

de Ch. Pourny.

V O I T U R E  à V E N D R E
Bouffonade.

X N r H K M Ê D B .
U n* Forelli, Mr. Alexandre, Mlle Fadstte, Mr 

Biga, Mlle KELLEB.

A eşit de sub tipar şi se află de v8n- 
«Jsre la magasiile de musică Gibauer şi 
landa ă Sandrovitz:

DEŞTEPTATE ROMANE
de Andrei Mureşinu

Ü Y 3VE3ST E R O I C
pentru patra vool ou acompaniament d t plane 

de LEOPLD STERN.

P r e ţ u l  i Lef i  n o Ü.
B trO X J R B S O I  

Tipografî-editorI Thiel A Weise, palatul .Dacia.*

A eşit de sub presă :

I U  A  H U ü l L
pentru deprinderi tn cugetare şi composijiune

de Dr. Calanu
Directorul gimnasiulm din Focşani. Carte 
autorisată de onor. minster al instrucţiune! 
pentrn clasele giminasiale.

Deposit în BucnrescI la librăria Sooec 
Comp., in laşi la librăria Petrini.

DILIGENTA QILNICÄ
din

Li BRASIOV SI RETUR.uUBC
Plecarea din Ploesel la 1 oră dupe a- 

miaz, dupe sosirea trenului accelerat din 
Brăila şi trenului de porsâne din BucnrescI.

Sosesce tn Braşov la 4 ore diminlţa 
în coincidinţă cu trenul ce plecă la Pesta 
la 1] ore dimiuâţa.

Plecarea din Braşor la 8 ore săra dupe 
sosirea trenului din Pesta.

Sosesce în Ploesel, la 11 ore dimineţa 
în coincidinţă cu trennl la BncurescI şi 
Brăila.

O jună damă germană
cu cunoscinţă de mal multe limbi, voesce 
a se angaja oa guvernantă satt menageră 
la o familie în Galaţi saO în distriote.

A se adresa la Ţigănuşi vechili vis-ă- 
vis de poliţie în Galaţi.

LoUa Hertl

A eşit de eob presă :

n o u l  m e t o d
de

CALI GRAPHI K E L E HNTARÀ
pentru <ual claselor II, II I  şi IV p rim ari 

de 8. Al. Zimphlrelu profesor de deeemn şi ca
ligrafie.

PREŢUL 80 BANI.
De vtadare la tdte Libr&riele iar& depoiitul se 

afi& la Libr&riele, L. Aloalai calea Mogoaóiel No 
18 | i  L. Steinberg strada Carol I  Ho. 40.

'Un profesor
vat academia se oferă a preda

l k c t i u m i
în nrmătârele sciinţe:

Deeemn şi pictură, geometria, matema
tica şi îngenere t6te sciinţele necesare pen
tru pregătirea de a putea intra in şcâlele 
superiâre. Afară de aceste va putea da leo- 
ţiunl de piano, de limba franceeă şi englesă. 
A se adresa Strada Virgiliu No. 6 bis, boH 
la Tipografia Thiel & Weiss.

0
Damă. solidă caută, an loc ca gu
vernantă s6ti econdmâ. A se a- 
dresa la administraţia acestui ijiar.

ANUNCIU IMPORTANT

D. Yioreanu Saï«i?.Â
ciţiul profesiune! de advocat. Strada Po
lonă No. 24.

F A B B I C A
de

CHARTIE MECHANI0A
de la

ZÂRNESCI, lănga braşov

produce chârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari usitate 
dentru $iare A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice în Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I
ES P O S I T  S T R A D A  E P I S C O P I E I  No. 4

LA »STBÜQDBILE NEÖRD«

O C  A  8 1  U N E  R A R Ă

V I1TUEJ N A T U R A L E
VECHI DE 11 ANI4 , 8 ŞI

X IST r X i A . a O A . 2 S T B  S I  O X J  O O A U A  
oa preţuri f6rte redate şi neau<jite până aoom

I N D I G E N E  A L B E  Ş I  N E G R E
De Cotnari )|ţ De Dilu Mare (II Băşicaţi
,  Orănăfanl I Mfsehst m Negru Vlrtss
.  Odsieţtl )|ţ Ra^eehle ||ţ T iaâJisi

V I N t T K I  S T R E I N E  
en gros si en detail 

Oe Chsmpagne III De Rhin I Mslags III Cherry
.  Bordeaux ||| > Ungaria ||| Madera ||| Mascat Lunel

Na pdte ooncura nimeni cu mine ni ol tn privinţa calităţii vinarilor şi nici tn eeea 
oe privesce preţal lor.

NB. Ll^usururi, Dilerits Cefnacnrt vteu şl fin Cbampagne, Ţuici veehe natnrati şt 
Unt-ds-lemn de Toscana.

3V 1. T H B O D O R E S O T J .  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dorind a veni în ajutorul răniţilor sol
daţi prin ediţiunile mele litografioe cu ju
mătate din bani ce mi se plăteşte de către 
d-nil amatori pentru eumpărătârea lor, am 
scoa In publioitate tabloul fezaet, represen- 
t&nd asaltul redutei din jurul Plevnel, 
(Griviţa) unde aii că<Jut bravul Căpitan 
Valter Ifărăoin^nu împuşcat eu şase gl6nţe 
In momentul înarborărel drapelului Rom iu 
în vfirful acelei redute. Pe tabloO s’aQ desinat 
şi adevăratul sefi portret dupe fotografia sa.

Preţul unui tâblofi este numai de nn 
leO no ti. D-nil doritori îl pot cere de la 
mine, Calea Vi cireş tî No. 151. Se află 
depus la Magazinele de librărie Ioanidi 
Strada Lipscani, la Ştainberg Strada Oarol. 
D-nil din districte trimeţâna banii în mărci 
poştale, le vor primi fără plată de trans
port.

Editor: Loot.-Colonel D. Pappasoglu.

dr ş t i u  le facilitais,
care onndsce 

L bine şi a prac
ticat mal mnlţl ani studiele programului 
liceal, doresoe a preda lecţiunl particulare.

A să adresa la administraţinnea acestui 
4iar Palatul >Dacia*.

DESFACEBE TOTALA

Recomand bogatul meii asortiment de 
felurite PianurI şi Pianine din cela mal 
renumite Fabrici ale Europei cu preţuri 
f6rte scăzute.

Wilhelmine Sehreiber 
(619). Calea Mogo6ieI No. 23.

A eşit de sub presă şi se afiă de văn- 
I 4&re la librăriile Soceo & Comp. şi Fraţii 
Ioaniţiu:

INViŢlTCRA ELEMENTARĂ 
deepre

Dogmele biterioel ortodoxe de răsărit

de D. 8T. CiLINESCU 

arangiată confarm programei în vigore 
pentru clasa III din licee, gymnasie, scdle 
centrale de fete, icdle normale şi pentru 
clasa II din seminarie.

Preţal 85 bani.

nnuunnunnnnnnnnnnnnxnnnnnnnnn
P H A R M A C I A  I j A  „ S P E B A J S T T I A “  J

2«, CALIA MOOOŞOA11, M. ^

*  D E P O U L  M E D I C A M E N T E L O R  F R A N C E S E .  J
Obieofce de Oaaoiao fi Articole de Toalete. — Asemenea te angajés& a efeotta orl-oe co-

mande din roasorfcvl medical. B R U S .  K

u u u u u u x * L * u n u * u u t t u u u u u u u u u * * u u u

LECŢIUNI PARTICOLARE
de

m a t e m a t i c i

C. Brailoiu, fiul
4 7  Siarda Scaunele 4 7 .

GEL MAI MARE MAGASUT
DE

H A I N E  C ON F E C Ţ I ON A T E  şi de ARTI COLE DE MODA
wrA. TLiA. B E L L E  J A R D U T I È R E “

J O S E F  GRIJIIDAIJAI
2 0 ,  Colţul Bulerardnlul şi St radei Mogojólel, Caaele Grecénu, SO

a m ESPOSITIUNEA DE HAINE
invit pe Onor. Public b& bine-voiescâ a vieita magaainul meft, unde va gftai o Ei po* i | l une  de h a l a «  e onf e o ţ l o n i t e  cnm n’a foat inc* în BucnrescI, |i  annme

C O S T U M E  C O M P L E C T E
REDINGOTS §i JAQUETE CD QILETCBLE LOR || PABDES1UR! IN DIVERSE FASOANE
din stofele cele mal moderne ale seaonnlnl de faţft, şi croite dnpft jurnalele cele mal none. Preturile sunt espuse In Galantarele Magasiel pe Strada Mogoştfiel şi Bulevardului

şi se p6te convinge orl-cine o& am remas fidel devisiel acestui magasin:
CX D 3STS-C TM  M A B E  S I  P R E T I U R I  F O A R T E  M O D E B A T E .

J O S f i P  « r C ^ b a u m
»A LA BELLE JARDINIERE*, 20 Colţul Bulevardului şi Stradel Mogoşâiel, Casele Qreoinu 20.

Tipografia Thiel â  Wiese, Palatal «Dacia*
A i


