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Corsai de Bnenresol, 6 August
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«dit funciar rural . 73>/t 78
1, » urban ¡ 61
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Canal de Tleaa, 16 Aug uit
Metalice.......................  • • • 63 10
Naţionale................ 6(71
Renta la aur. . . . . . . . 74 90
Loae . . .  .............................110 76
Aotiusile b& neel....................  820 —
Crediturl . . . . . . . . .  ]80 76
London . ................................  120 6S
Obligaţiuni rurale nngare . , 74 7o 

i  temeţvar . . .  74 60
i  transilvane . . .  74 —

Argint la în&rfurl . . . . .  106 __
D u catu l............................. 6 78
Napoleonul................................  9 67>/»
Marc 100 ................................. 69 >6

C anal de Berlin, 17 August 
Aoţiun. C&ilor ferate rom&ne . 16 76 
Obligaţiunile rom&ne < % .  , 
Priorităţile 0 . fer. rom. 8% 
împrumutul Oppenheim . . ,
Napoleonul..........................
Viena, termen lung . . . .
Parii > v M  . .

63 26 
61 — 86 70 1« 28

81 80
Calendara I f i le i  

8&mbftt& 6 (18 \nfu.t).
Patronul ijilel: Schimbarea la PaţA. 
Réiiritul sórelul : 6 or*- 7 min. 
Apunul aórrlul ; 6 ore 60 min. 
Faiele lunel : Primul Quart.

P L E C A R E A  T B E N U R
Bnonreiel—Maeéva 

Bucure «cl . . . .  8.15 n 10. — i
P loescl................9.60 n 11.061
Brii l a ................ 1.68 n 5.45.
Tee u c is ................ 4.88 n
Roman . . . . .  9.05 d 
Buoévo, loiire . . 12.08 ç

Iiuonroucl -Terolorora
Buoureacl
Pitejtl

a
................ 11.21 ţ 10.16 n

S latina............................ 2.— \
Craiova................ .... 4.17 ( ;
Vôrciorova, aoiire . . .  9.01 n

[ 7.16 d 
11.40 d 
4 .54 j 
9.65 n

6.05 n

8nc6va—Hncurescl
S u e lv a ................  5.114 6.46 d
R om an .8.45 n 12.10 a
Tecuciil................ 18 JO n 5.10 j
Br&ila . . . . .  8.08 n 8.10 n 8.68
P lo e io l ................ 7.12 d 2.45
Buoureeel, «oaire 8.80 <J 4.80

Terciare va—Baeareiel
V ôrciorova .................... 6.45
C r a io v a ........................ 11.44
Slatina . . . . . . . .  141
P ite ş t i ............................ 4.42
Buoareiel, »oaire

I L O B
Bacareecl—S lu ţ ii  

Buoareiel • • • • « • • <  9.16 d 6.06 n 
Giurgiu, lo iir e ................ 11.85 9 8.87 n

tílnrgln—Bacaresel
Giurgiâ................... ... . 7.Î6 d iM  4
Buoareiel, loiire . . . .  9.48 g 7.17 a

Ualaţl—liarboţl
G a la ţ i .....................1.20 a 8.26 d 7.80 4
Barbo|t, loiire . . 1.55 n 9.— 4 8-05 n

Barbofl Ualaţl 
Bar boii . . . . .  . 2.56 b 6.26 n 7.25 n
Galaţi, loiire . . . 8.80 n 7.— n a — 4
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C . ni tan t In. pol, ÎS August.

Soleiman Paşa aouuţă din Eni-Saghra 
1 Ia 11 Augnst, că trapele sale au tră
it prin strimtorile de la Karditş fără a 
tâmpina resistenţă. In Carlota şi Calo- 
r s’a restabilit earăşî liniştea. Insurgenţii 
ilgan din Calofer an opus turcilor o 
sistenţfi energică, in urmii însă s’au re
as în Balcani. EI aQ perdnt 500 morţi, 
rnpele turceşti, care aQ perdnt 11 morţi 
28 riniţl, aQ ocnpat oraşul Calofer, dia

na prin o esplosiune.

Constantlnopol, 18 August. 
Mnkhtar Paşa anunţă de la 11 August, 

t Roşii aQ inaintat oontra lui cu eava- 
irie şi artilerie şi 08 la Ani a nvut loo 
încăierare. Roşii aii fost respinşi eu o 

jrdere de 500 morţi şi tot aţâţi rBniţl.

Parii, 18 August.
Un comunicat oficial deaminte toate şti- 
le relative la pretinsele neînţelegeri ea 
ar fi iscat intre miniştri şi en deosebire' 
itre preşedintele consiliului şi ministrul 
n interne. Ministerul este in cea mal buni 
rmonie.

Washington, 12 Auguit. 
Generalul Gibbon a avut lftngS Helena, 

u frontes unei trupe de 182 oameni, o 
iptñ foarte înverşunată eu Indienii. Doi 
fiţerî aQ eliRl morţi.

Generalul Gibbon şi alţi patru ofiţeri 
ü fost răniţi. 80 până 100,soldaţi a ii fost 
larte răniţi, parte ucişi. Indienii a& fost 

'u t  se retrage ou perdere de vre-o şută 
o oameni.
Vapornl >Eton< s'a cufundat la depăr- 

are de 70 mile de Yalpareso. Dintre 160 
»ersoane, ce erad pe vapor, 43 >0 ajnns 

18 Iulie ţermnriî, 20 afi scăpat pe o 
inoi. Mnlţî ş’atf înecat, aQ mnrit de 

¡onme .ori s’aQ aruncat in desperarea Ipr 
n valurile mării. Aii perit cu totul vre-o 
uta persoane.

Londra, 18 Aaguit. 
«Oficiul Rente r* comunică din Constan* 

tinopol ştirea, că la 12 August Roşii aQ 
ivacuat trecStoarea de la Hain-Bagbaz.

St. Petresbnrg, 18 Anguitl 
Raportul Oficial despre perderile armatei 

consta^ cg întreaga armată de operaţiune 
a perdnt până la 27 Inlie, 9395 morţi, ră
piţi şi prizonieri. Cule mal mari petderl 
le -a a vot Kr&dener, vre-o 4000, apoi Ter*
( jtnwdlf 1000 namcrnl. Corpurile de ar* 
matS XVII, şi xill, nu aQ perdnt nimio. 
In curând se va pública un raport despre 
numfcrnl bolnavilor diu armată.

CotttanUnopeli l8 Aa*«it.
Molţf greoi domiciliaţi a¿¡ a0 plae>tdia a. 

cert oraş In patrii lor , pw a intra ca 
TolnntarI in armato g re o e ^  Asemenea 
aQ plecat o mulţime de greettie >rita alte 
orSŞele ale Tnroiel tot spre fi intra In ar
mato grecească. Haoaan Paşa, admi- 
ralul flotilei din apel» Cretei, B priimit 
ordin de a Impedeeft 0H-0«  dübatcitfe de 
voluntari ori desdăroare ¿te «ontra-bandl 
de rSeboriQ. — Flotila a foet sporiţi.

Zagrabla, 18 Augoit 
Meetingul ce a avut «ri loc la Kbpra- 

imtm a priimit resolnţiunile luate de d -

I tre meetingul din Zagrabia. Repreeentonţil 
comunelor grinioere aQ trimis o d^puta- 
ţiune la mar.şalul Mollinary. Preşedintele 
deputaţiunil Dr. BrlicI, a relevat că pro
iectul guvernului maghiar pentru căile fe
rate graniţa re e1 contra intereselor pop u- 
laţîunel de I» graniţe. Bironnl Mollhiary 
a respuns oi este convins, oi Impiratul 
nu voeşte de oAt prosperitatea griniceri- 
lor. Grănicerii a trimis o deputaţiune la 
Im p8 râtul.

Stutgart, 13 Auguit.

aScbwabisohe Merkur* anunţi, că in 
curând va pleca de aici ou invoirea rege
lui un tren sanitar pentru riniţil ruseşti, 
spre a sosi cât mal curAnd la Bucureşti.

Paria, 18 Auguit.

Ministrul de interne, Fourtou a plecat 
astăzi la Dordogne. înainte de pleoare a 
avnt o conferenţi cu Dacele de Broglie, 
care u va ţinea locul in ministeriul de 
interne.

Constantlnopole, 12 Auguit.

Cea mal mare parte a trupelor genera
lului Gurko s’a retras peste Balcani. To
tuşi avant-gardele ocupi Kazanlîkul şi 
RftinkeoL Soleimau Paşa n'a trecut inci 
Balcanii. .

Tlflls, 12 August.

Dupi ce rescoaţa din Abbasia a încetat 
cu desăvârşire şi trupele tnrceştl s’aQ re
tras , trupele :ruseştr dislocate in Abhasia 
vor merge la cămpul de risboiQ din Ar
menia.

Unnl dintre cel mal perienloşl şefi de 
insurgenţi, Djambesnkoff, a fost prins. Ire- 
gnlaril turceşti din Baiazid aO ocupat po- 
siţiunl la Kislkala şi Kiunda , pe terito
riul rnseso.

In sSptimâna viitoare se crede că Ruşii 
vor inainto pe întreaga linie.

Fraga, 13 August.
Dr. Strusberg a comunicat pe cale te

legrafică, că in zilele acestea va sosi aici 
şi se va pune in Înţelegere ou toţi inte
resaţii.

Cetlule, 18 Auguit,

Principele Nichita a plecat astă-zi cu 
Toivodul Vrbiţa in cnartierul general de 
la Nicsici.
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(Agenţia Havas).

— Servietei 4e la 16 Aoşait, 9 ere seara —

Tleaa 16 Augait. 
Corpul rueeee care a părăsit Dobrogia 

pentru a reîntSri armato rusească de la 
Drttlte, a trecut In Bulgaria pe podul cel 
noO aştzat de Ruşi la patru leghe din su
ini RnsoiueuluL

Armata rnseasci d|n Asia- ar fi primit 
numeroase ajutoare. Centrul acestei armat» 
a început 0 mişcare ofensivi

Constantlnopol, 15 Augnst 
O Megrami ia l^lSoleiiMa-paşa anunţi 

ei trupele sale aQ ocupat eri intrarea 
strâmtoril de la Haim-Bogaz firi a int&lni 
pe inimic şi oi a trimes o recunoaacere în 
aiuatml acestei strdmtorl.

O altă telegramă a Ini Soleiman-paşa,

spune ci detaşamentul trimis de dânsul 
In niuntrul strâmtoril de la Kurdiol n'a 
întâlnit de cât vre-o trd-zecl de BalgarI, 
pe cari ’l-a pus pe fugă, după ce omorise 
trei d’întrânşil. Detaşamentul a pătruns 
până la capătul Btrâmtoriî, fără a vedea 
un singur Rus.

Constantlnopol, 15 August.

Cavaleria turcească a ocupat KiuBtengea 
fără a cerca niol o resistenţă.

Dobrogia este mal peste tot evacuată de 
RuşL

Trupele lui Soleiman Paşa ajungând la 
Storarka înaintează in direcţia nordului 
spre a ocupa BebrOva.

Renf Paşa a sosit la Şumla. El va pri
mi o comandă in armata de la Dunăre.

Ultime soiri pe pagina 111-a

B O C D B E S C I  t r A U G U S T

Cuvintele principelui Dimitrie 
Ghica att mal mult resunet In sufletul 
romanilor de c&t tot ce am putea 
zice noi In această privinţa. Iacâ ce 
ne scrie presidentul »Crucel Boşii* 
din Rom&nia:

Domnule redactor,
Astăzi c&nd grelele evenimente 

s’aQ apropiat, In c&t dintr’un mo
ment In altul societatea „Crucea 
Roşie* va fi chemată, a corespunde 
cu misiunea ce are, comitetul cen
tral pe care am onoare a’I prezida, 
desvoltă toată activitatea posibilă 
pentru Îndeplinirea datoriilor sale.

Insă, toată a noastră bunăvoinţă 
va fi In zadar, dacă mal cu seamă 
.presa* nu ne va da concursul sâfl 
spre a stimula societatea romănă, 
care mal cu seamă de un timp În
coace pare ă crede că sacrificiele ce 
a făcut, sunt suficiente.

V6 rog dar cu stăruinţă, d-le re
dactor, să binevoiţi a ne veni In a- 
jutor In această privinţă prin orga
nul stimabilului jurnal ce1 dirîgeaţr.

Primiţi, v8 rog, d-le redactor, a- 
sigurarea prea osebitei mele consi
deraţii.

Preşedinte, Dimitrie tihioa.

Operaţiunile din Bulgaria par a 
se fi Început. încă In noaptea dela 
2 spre Ş August, bateriile dela Slo
bozia au deschis focul asupra posi- 
ţiunilor turceşti dimprejurul Ruseiu- 
oulul şi eri toată ziua bateriile tur- 
oeşti de pe ţermurile Dunărei »tt 
bombardat Giurgiu!. Această schim
bare de focuri nu poate fi decăt o 
pregătire la un atac mal mare, ori
o diversiune făcuta In favorul tru
pelor, ce pare a se fi angagiat pe 
cămpiile Bulgariei.

Cele din urmă ştiri sosite de pe 
cămpul de resboi sunt relative la

mişcările, care s’au petrecut acum 
patru-cincl zile. Din Constantinopol 
se anunţă, că Osman Paşa ar fi In- 
naintat pănâ la depărtare de patru 
ceasuri dela Tdrnova. Nu ni se spu
ne Insă, dacă el a părăsit ori nu 
posiţiunile dela Plevna. Intrucăt şti
rea, că el se află aproape de T&r- 
nova, ar fi exactă, trebue să presu
punem, că şi-a retras trupele dela 
Plevna, de oare-ce linia dela Plevna 
pănă la vre-un punct mal apropiat 
de Tfirnova, e prea Întinsă şi nu 
poate fi apfirată de nn corp at&t 
de mic, ca cel comandat de Osman 
Paşa. Deasemenea retragerea trupe
lor lui Osman Paşa de la Plena de
vine probabilă faţă cu ştirile, care 
circulau In zilele trecute şi cu de- 
osibire faţă cu ştirea, că Osman 
Paşa s’a hotărlt a ocupa alte posi- 
ţiuni mal aproape de Balcani.

Despre corpul lui Soleiman Paşa 
ne vine ştirea, că avan-gardele lui 
ar fi la Elena, un punct, care este 
ocupat de cătră avan-gardele cor
pului lui Mehemet Aii.

Astfel, comunicaţiunea Intre cor
pul lui Soleiman Paşa şi acela al 
lui Mehemet-Ali, care de altminteri 
nici o dată nu a fost Întreruptă, ar 
avea să se stabilească şi pe terito
riul Bulgariei. Ar remănea acum ca 
toate trei corpurile să facă o opin
tire concentrică spre restabili comu
nicaţiunea şi cu Osman Paşa.

Chiar fiind adevârat, că triipele 
lui Osman Paşa nu sunt decăt la 
depărtare de patru ceasuri dela ̂ Tfir- 
nova, depărtarea Intre Osman Paşa 
şi Mehemet Aii saQ Soleiman Paşa 
trebuieşte să fie de cel puţin 10 cea
suri, adecă cale de vre-o zece ţile. 
Şi acest teren despărţitor e ocupat 
In aripa dreaptă da cătră trupele 
Generalului Gurko, eară in cea stân
gă de cătră corpul comandat de 
Generalul lladechi: Înainte de stre- 
bate dar, oalea de două zile, turcii 
vor trebui să respingă aceste puteri, 
care In tot caşul nn pot fi superioare.

In vreme Insă ce turcii ar face 
atacul Înspre Târnova, trupele ru-

i seştl aşezate pe linia T6rnova-Siş- 
tov de sigur nu vor sta Inactive, 
ci, dacă nu vor ataca pe turci, vor 
face cel puţin diversiuni, silind atăt 
pe Osman Paşa căt şi pe Mehemet. 
Aii să ţie o parte din trupele lor 
Inactive şi să devie astfel In mino
ritate pe cămpul de luptă dela Târ
nova. Astfel s’ar putea pune bom
bardarea Ruyciucului In legătură cu 
ştirile primite de pe la poalele Bal
canilor.

Orl-căt de probabilă ar. fi lnsfi 
ştirea despre retragerea turcilor de 
la Plevna, remăne ca ea să fie con
firmată. Deşi retragerea spre Balcani 
e cel mal Înţelept lucru, pe care ’1 
poate face Osman-Paşa, dar fiind turo

Osman-Paşa. nu urmează să fi făcut 
cel mal Înţelept hieru.

DIN AFABA

Parlamentul Engliterel a intrat In 
vacanţe. Discursul de inchidere al 
Reginei nu este decăt un fel de re
sunet al declaraţiunilor, pe care le 
făcuse guvernul In cele din urmă şe
dinţe. Englitera va observa cea mal 
strictă neutralitate, cătă vreme in
teresele Mâţei Britanii ar ajunge a 
fi puse In joc, regina contează pe 
concursul naţiunel. Toate aceste sunt 
cuvinte aproape stereotipe şi atăt de 
mult rostite, lncăt par a-şl fi perdut 
tot inţelesul. Mal mult -interes ne 
presentă ştirea, că miniştrii, ţiind 
seamă de natura critică a situaţiune I, 
a& hotărlt a nu se depărta In cur
sul feriilor de căt cale de cel mult
o zi de la Londra, spre a se putea 
intruni In consilia, când evenimen
tele ar cere o hotărlre grabnică.

Ziarul „Post, din Berlin şi,Allge- 
meinne Ztng., comuni ca A in zelele 
aceste din Paris ştirea, că guvernul 
ar fi hotărăt a proclama inainte 
de alegeri starea de asediA In intrea- 
gă Franţa. De sine se înţelege, că 
ştirea a găsit un vio resunet In zia
rele din Paris. După cum ne asigură 
,Franz Corr.* pe basa‘>unor infor- 
maţiunt positive, ştirea este cu de- 
sevlrşire lipsită de temei. Proclama
rea stării de asediâ nu- ar fi decăt
o armă mal mult' In mănele radi
calilor şi ast-M ştirea pare a fi fost 
scornită de cătră dânşii.

Ziarele din Viena comunicau In 
zilele trecute ştirea, că Ministrul de 
externe al Serbiei, RisticI, ar fi ho
tărlt a pleca la Viena şi Berlin. 
.Fremdenblatt,, fără a pune la in- 
doială exactitatea acestei ştiri, de
clară că pănă acum la Viena nu s'a 
făcut niol o anunţare oficială relativ 
la această călâtorie.

Precum ştim, cu ocasiunea intre- 
vederel dela lşl, lmpâratul Wilhelm 
a conferit Prinţului ereditar Rudolf 
un regiment de hulanl prusient.,

In curând acest regiment va tri
mite o depntaţiune la Viena spre a 
saluta pe prinţul, al cărui nume '1 
va purta de aici ’nainte.

Căte-va zile după lupta de la 
Plevna, ziarele turcoflle scorniseră 
ştirea, că Generalul Kradener ar fi 
fost înlocuit In comandă, ba chiar 
că ar fi fost dat In judecată. Era 
ohiar de prisos să se mai desminţă
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această ştire. Se adevereşte însă, că 
In adevăr generalul Krfldener nu a 
comanda corpului ce operează spre 
Plevna, de oare-ce un alt gener 
mal vechio, are în virtutea vechimel 
sale comanda nominal&.

M O B I L I S A R E A  IN RUSSIâ

împăratul Rusiei a ordonat mo 
bilizarea tntulor trupelor ruseacl, ce 
nu eraft Încă, mobilizate, trimiterea 
la Dun&re a mal multor corpuri 
noul şi In fine ridicarea a 180,000 
oameni din ântâlul ban de miliţii 
,(ratnik)*.

I.

Punând d’opaxte trupele din Asia 
armata rusă posedă trel-zecl şi trei 
de diviziuni de infanterie organizată 
Şase din aceste diviziuni aâ luat 
deja parte la luptele din urmă din 
tre Dunăre şi Balcani. Semăn dar 
şapte-spre-zece diviziuni neangajate 
Încă, din cari doă negreşit (acelea 
al corpului al zecelea) sunt deja la 
Dunăre în acest moment. Pe lângă a 
cestea, garda imperială şi corpul de 
grenadirl, cari formează elita ar 
matei rusescl, de curănd ati primit 
ordinul de a se pune pe drum, cel 
puţin tn parte spre teatrul resbo- 
ralaf.

C&t despre miliţie, ântâiul ban 
care respnnde aproape cu ântâiul 
ban al armatei teritoi iale francese, 
saâ cu landverul german, va co
prinde peste câţl-va ani 800,000 oa
meni. Dar In acest moment, el nu 
are Încă de cât trei clase de mili
ţian! (1874, 75, 76) scutite de ser
viciul activ prin tragere la sorţi şi 
fle-care de câte 100.000 oameni. 
Din acest complex de 300,000 oa
meni, trebue să] se rădice cel 1!80 
mii oameni, ce Ţarul a dat ordin a 
fi mobilizaţi. ’ Dar isvorul cu totul 
nofi al miliţiei, n’a permis încă de 
a’I forma cadre, ce lucru astăzi ar fi 
deatul de greii de improvizat. Este 
dar proba,bil cft se vor vărsa mili
ţienii în depozitele regimentelor ar
matei active, după cum legea o au
toriză, In virtutea principiului ser
viciului militar universal.

De altă parte, române încă a iă- 
vârşi saâ desăvârşi mobilizarea unul 
număr oare-care din diviziele arma- 
tel active care numără mulţi sol
daţi duşi In concedia saâ In rezervă, 
destul de greii adesea a'I găsi şi a’I 
strânge la o laltă.

Pentru acest motiv, îndoit este de 
mare interes a examina cu deamă- 
nuntul procedările de mobilizare a 
armatei ruse, pentru a ne da seama 
despre Însemnătatea resurselor efec
tive ce aceste deosebite mfesuri vor 
putea cauza pe teatrul de resboiâ 
de acum şi până la primăvară.

Toată lumea scie astăzi, ceea ce 
se înţelege prin mobilizaţia corpului 
de oştiri şi se ştie de cât de mare 
folos este unei ţâri de a fi în stare 
să esecute în grabă această opera
ţiune.

Rusia s'a preocnpat naturalmente 
a complecta, din acest punct de ve
dere, nouele sale instituţiunl mili
tare. Dar se înţelege, că n’a putut 
încă de cât a aşeza temeliele aces
tei mari lucrări, plină de greutăţi 
pretutindeni şi mal cu seamă într’o 
ţară imensă în care populaţiuuea e 
respândită nu cu Imbelşugare, mijloa
cele de comunicaţia încă foarte im
perfecte, condiţiunile climaterice ade 
sea atât de puţin favorabile.

La începutul resbelulul actual, ea 
s'a văzut singular favorisată, nu tre- 
bue uitat, de lungi negociaţiunl di

plomatice, cari i-atl permis de a rea- 
lisa oare-cum după voinţă, şi totuşi 
nu fără greutate, o concentrare de 
oştiri, ce trebue să fie esecutată în 
cât să nu se piarzâ un moment!

Planul de mobilisaţie al armatei 
rusescl nu pare altmintrelea a fi cu 
desăvârşire esecutat în toate amâ 
nuntele sale, ceea ce se esplică prin 
timpul scurt ce a urmat de la trans
formarea radicală a instituţielor sale 
militare. Numai principiile funda
mentale aâ fost puse şi vom arâta 
pe scurt pe acelea ce sunt ounos 
cute până astăzi.

II.
Recrutaţia regională este adoptată 

şi formează basa noului sistem. Nu 
se aplică cu toate astea de cât la 
infanteria de linie; garda şi armele 
speciale continuă a se recruta din 
totalul teritoriului. (Să nu uităm că 
cava'eria menţinută fiind in perma
nenţă pe picior de résboiú şi tot- 
de-una gata a se pune pe drum, nu 
este trebuinţă a ne preocupa de mo
dul săâ de recrutare). Ce e mal mult, 
unele teritorii aâ fost lăsate afară 
din mSsţţra generală, ori pentru că 
se găsesc foarte aproape de frontiere 
ori pentru că locuitorii lor sunt fórte 
puţin obicinuiţi cu. limba rusească 
Aceste teritorii sunt: regatul Polo 
niel, guvernământul Kovnulul, al 
Vilnel, Basarabia şi alte provincii 
baltice. Rrserviştil cari aparţin aces 
tel rrgiunl sunt vârsaţl în batalioa 
nele orga nisa te în cele-l’alte guver 
na mente.

Tot restul imperiului s’a împărţit 
în 164 regiuni cari corespund cu cele 
164 regimente de infanterie de linie 

cari trebue să dea reserviştil al 
cătuiţl la fie-care din ele. Dar re 
gimentele nefiind staţionate In mij 
locul reservelor lor, acestea trebuesc 
să le fie espedíate de autorităţile Io 
oale. Acesta e un sistem analog cu 
cel ce esistă în Italia şi ale căruia 
nconveniente încep a se simţi, in 

coveniente asupra cărora na este de 
folos a insista.

Tot serviciul recrutaţiei şi mobi 
lisa ţie! este am interi centralisat la 
statul-major general, în care s'a creat 

a şaptea secţiâ spre acest scop 
Ea are în întribuţiile sale:
1. Compt abilitatea relativă la efec

tivele armatei, ale reservel şi ântâ 
iulul ban de miliţie;

2. Fixarea şi repartiţia contigen- 
tulul anual.

3. Mişcâfile oamenilor de trupe 
casnl unor noul formaţiuni saü 
complectarr; disposiţiunile gene

rale relative la trimitirea oameni
lor de trupe In concediâ.

4. Chemarea In serviciul activ şi 
repartiţia oamenilor în concediú, saü 
cari aparţin reservel.

5. Stabilirea de tablouri pentru a 
pune pe picior de resboiü efectivul 
armatei fie în oameni fie în cal.

Cât despre operaţiunea chemării 
reservelor, eatâ ce putem spune după 
documentele oficiale rusescl:

Reserviştil snnt chemaţi în ser
viciu pentru a complecta corpurile 
şi a ridica armata la efectivul săâ 
de resboiü. Apelul este ordonat de 
un „ukaz* adresat senatului diriginte.

Titularii din oare-carl funcţiuni 
publice saü municipale special desig
naţi de împărat, snnt scutiţi de apel.

Oamenii loviţi de maladii grele 
sunt autorisaţl a nu se presenta mal 
nainte de vindecare ; tot ast-fel este 
şi cu oamenii urmăriţi saü daţi în 
judecată, până ce Ii se regulează 
posiţia.

Chemarea este generală saü par
ţială, după cum se aplică la totali
tatea saü numai la o parte din re
serve.

Chemarea se face în fie-care gu-i lele unei divisiunl. O mare parte 
vernământ saâ provincia, sub direc-1 di» oştire, se scie bine, nu este ca- 
ţiunea comandanţilor militari, după I sarmată. Trebue dar să cantoneze 
nisce liste dresate şi publicate pe* I pe oameni prin sate, adesea foarte 
riodic în timp de pace şi cari arată: I depărtate unele de altele, în provin- 
numărul reserviştilor, guvemamen- 
tele de unde vin, arma în care aâ 
servit, punctul unde trebue să se a-

cil unde popula ţiunea este foarte rară. 
In aceste condiţii, a aduce pe toţi 
reserviştil la centrul de cantonare 

dune şi în urmă spre ce corpuri de la unei devisiunl, pentru a l împărţi 
armată vor trebui să fie îndreptaţi, I apoi şi a-l trimite pe la regimente 
In ce mod şi în ce număr trebue I şi batalioane instalate pe la estre-
să-I trimeaţâ.

La primirea ordinului de apel, co-1
mităţl, ar fi fost câte-O dată a lungi 
mult şi fără de nici un folos, dru-

mandanţil militari din districte tri-1 mul ce aveaţi de străbătut. Ar fi 
met imediat direcţielor de poliţii ale I fost a urma sistemul ce a fost atât 
municipalităţilor saâ districtelor, lis-1 de fatal Franţei. Ea începutul resbe- 
tele de chemare a reserviştilor lor. I lulul din urmă câmd vedeai pe un 
Poliţia locală face cunoscut ordinul I om trecând adesea pe lângă bata- 
de chemare tutulor oamenilor în con-1 lionul In care trebuia să intre, pen- 
cediti, cari şi ati locuinţa în oraş sati I tru a merge o sută de leghe mal 
district. I departe spre a găsi depositul regi-

In acelaşi timp se- trimet în dis-1 mentulul săâ. care ’1 trimetea apoi 
trictele lor respective, toţi aceia carii chiar la acest batalion, 
aparţin guverna mentulul. Cât despre I Această măsură alminterl, abia 
aceia cari sunt din alte guverna-1 micşorează inconvenientele unei or- 
mente, li se impune ordinul de a nu Iganisaţil al câriia viţifl principal
părăsi locul lor de reşedinţfti provine, după cum am spus mal sus,

Apoi toţi aceşti oameni sunt con-1 din aceea că regimentele nu staţi- 
vocaţl la direcţia poliţiei, unde con-* I onează în mijlocul reservelor lor. 
form listelor de apel, se trimet aceia I Chemarea oamenilor de arme, 
cari să găsesc trecuţi in; liste, la co-1 întrebuinţaţi la drumul defer.-r1 
mandamentul militar al districtului I Toţi oamenii de arme întrebuinţaţi 
luându-li se tot d’o-datâ şi conce-|tn serviciul drumurilor de fer sânt 
diele lor deliberare. Cel-l’alţl se tri-1în părţiţl în doă catigorii dupăna-
met pe la casele lor. tura serviciului ce sunt potriviţi a în-

Comandantul de district primesce I deplini. Cel din întâia : mecaniceani, 
pe aceşti reserviştt, ÎI verifică prin I şefi de trenuri etc., primesc certificate 
ajutorul biletelor de starea civilă ce i I particulare şi sunt chemaţi In servicii! 
să transmit şi formează detaşamente I de oficeril însărcinaţi cu transpor- 
bune de pornire de 200 oameni cel I turile, conform disposiţiilor luate de 
mult, pe cari trebue să le conducă I statul major general; el fac toţi 
la punctul de adunare cu un sub ofi-l parte din detaşamentele drumurilor 
cer şi în căruţe, dară nu esistă drum I de fer. Oamenii din a doa catigoriâ 
de fer, saâ vr’un mijloc de trans-1 sunt chemaţi direct de comandanţii
portare pe apă. militari de guvernamente şi sunt

Indemnitatea de hrană ce se cu-1 clasaţi, unii tu detaşamentele dru- 
vine reserviştilor li să ! plătesc pe | murilor de fer, alţii In trupele de 
numărul zilelor ce aâ face pe drum, I toate armele, după tablourile făcute 
mal nainte de a ajunge în capitala I de statul-major. 
districtului. " | Chemarea oamenilor de arme fien

Reserviştil cari nu sunt din gu- I tru detaşamentele telegrafului militar 
vernământ sâ trimet de o potrivă I Această chemare se face după ni 
la comandantul districtului care ÎI J sce reguli particulare. Oamenii 
pune la disposiţia comandantului I adună în puncte hotărâte şi se îm

part, după numărul fixat de statul
El

militar al guvernământului!''
O dată ajunşi la punturile de adu-. | major, între diferitele corpuri, 

nare hotărîte, reserviştil sunt supuşi: I sunt puşi atunci la disposiţia inspec 
la o visitâ medicală, în urmâ că-1 torului comunicaţiilor militare pien 

riia oameni! neputincioşi saü bol-1tru 4 forma detaşamente ale tele 
navl, se trimet Înapoi la cftmandan-1 grafului militar, 
tul districtului, caré le dresează uni Chemarea miliţiei. — Miliţia se 
bilet; 2 la'o"" revisiă de efecte şilchiamă prin manifest imperial, saü 
încălţăminte, în urma căriiă lt se I prin ukas către Senatul dirigente, 
împart, în cas de lipsă, Obiectele | când este vorba de a încorpora pe
ndispensabilé. miliţienii primului ban cu oştirile

Tot aci se face şi înpărţirea re- j active, 
serviştilor pe la deosebitele corpuri I Pot fi chemaţi toţi oamenii în stare 
de armată. Se formează în detaşa- de a purta arma, de la vârsta che 
mente numai de cât la sosirea lor, mării (doă-<Jed ani) până la patru, 
conform cu listele dresate prin în- $ecl inclusiv, coprin^ându-se şi oa 
grijirea statulul-major general şi se menii liberaţi din servicifl în re
espediazâ pe fie care zi şi fără cea | servă.

Oamenii mal In virată de cât pa- 
tru-zecl ani, pot fi primiţi a se an-

mal mică întârziere, ori care ar fi 
numărul oamenilor adunaţi.

împărţirea reserviştilor.— Co- 8»ja voluntari in miliţiâ. 
mandanţil de divisil saâ oficeril cart Miliţianil se trimit pe la casele
aâ atribuţiile acestora, precum de lor, îndată ce nu mal e trebuinţă
esemplu, generalii ce comendă bri 
gâdele de vânători pedestri etc. po
sedând starea numerică a reseiv 
viştilor alcătuiţi pe la diferitele cor-

de el.
Cât despre ridicarea cailor tre

bui ncioşl pentru a pnne armata pe 
picior de resboift; Rusia nu are până

puri de oştire de sub ordinile lor, acum nicI 0 le8e definitivă în acea-
sunt îndatoraţi de a lua mal dina- 
nte toate disposiţiile relative la îm

părţirea ce a â de făcut. Pentru a câş
tiga timp, această împărţire nil tre-

stâ privinţă; dar un proect s’a pre
gătit de mal multe luni şi un de
cret imperial din 26 August 1876, a 
prescris esecutarea imediată arecen

bue sâ se facă în punctul în Care I semântulul general de ca!, ca scopul
să găsesce statul major al divisiel, | 

brigadel Vânători etc., ‘ci în cur
tatele de oştiri, cele mal vecine de 
locul d’unde vin recruţii.

Ori cine înţelege, că era în ade
văr indispensabil de a urma ast
fel, din causa Intinderel foarte a-

de a cunósce cifra animalelor ce pot 
fi rechisiţionate în cas de mobilisare,
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de instrucţiune, oare tntruneaoe ooodi ■ 
nile art. 1, 3 şi 7 din legea de admis] 
litate, s’a numit la postul de judecii 
de instrucţiune Ia tribunalul Ilfov, Sa I 
oul d-lol C. Vlldoiano,* demisionat,

Sunt nnmiţî şi permutaţi:
D. St. MibSescu, actual preşedinţi I 

tribunalul Ialomiţa, în aceeaşi oalitaU 
tribunalul Teleorman, In looal d-lnl I. I 
Demetrescn;

D. L H. Demetrescn, actualul preşedi 
la tribnnalal Teleorman, tn aceeaşi el 
tate la tribnnalal R&tnnicu-SSrat, în 1 
cui d-ln! M. VlădeBCu;

D. M. VISdescn, actualul preşedinte 
tribunalului Râmnicu-Sărat, in acea 
calitate la tribnnalal Ialomiţa, in lot 
d-lnl St. MihSescu;

v. C. Popescu Docan, actnalnl memb 
la tribunalul Tecuci, întrunind oondiţi 
nile art. 1, 7 şi 11 din legea de admis 
bilitate, preşedinte al acelnl tribunal, 
locul d-lnl D. Qeorgescu;

D. A. T. Abgaroviol, doctor in drept j 
la facultatea din Parii, întrnnind cond 
ţiunile art, 1, 3 şi 7 citata lege, membi 
la tribunalul Tecuci, in locul d-lnl Doca 
înaintat;

D. Titn Istrati, actnal jnde instructj 
la tribunalul Suceava, in aceeaşi calitat 
la tribnnalal Botoşani, în locnl d-luî 1
C. Dan;

D. G. B. Cindin, fost procuror de tn 
bnnal, întrunind condiţiunile art. 1 I 
7 din legea de admisibilitate, judecător c 
instrucţiune la tribunalul Suceava, in U 
cal d-lal Istrate;

D. Mii t iad i Vlădoiann, lioenţiat in drej 
de la facultatea din Paris, fost procura 
de tribunal, întrunind condiţiunile art. 1 
3 şi 7 din citata lege, membra de tribu 
nai Argeş, in local d-Ial N. Bereşteani 

D. Panait Ionescu, lioenţiat in drept d 
la facultatea din Bnouresci, actnal mem 
bru la tribunalul Olt, jnde instructor li 
acel tribunal, in locul d-lui Ilie Ionescu 

D. M. Cosmescu licenţiat in drept I 
la facultatea din Paris, actualal suplian 
la tribunalul Olt, întrunind condiţiunQ 
art 1. 3 şi 7 din citata lege, membru l 
acelaşi tribunal, în looul d-lul P. Ionescu 

D. Haralambie Georgescu, vechifi fano 
ţionar, arând an serviciîi mal mult di 
17 ani, fost şef de biuroii la înalta ourţj 
de casaţinne, remas ta disponibilitate, prii 
suprimarea postului, întrunind eondiţiuni) 
art. 1 şi 7 din citata lege, supleant la 
tribunalul Olt, in looul d-lul Cosmesc u .

D. N. Stoea novici, licenţiat in drept, dl 
la facultatea din Baonreecl, actualul su
pleant la tribunalul Ilfov, procuror pţ 
l&nga acel tribunal, in looal d-lal I. Malt 
oare dupS, cererea sa, trece in postul ocu4 
pat de doninul N? Stoianovicl;

D. Victor Stoica, licenţiat în daept <fl 
la facultatea din Paris, actual supleant la 
tribunalul Ialomiţa, procuror la tribuna
lul BuzSS, tu looul d-lnl M. Beştelel, caia 
trece In postul ocupat de d. Stoica;

D. Ştefan Nicolescn, licenţiat in drept 
de la facultatea din Bncnrescl, actual 
supleant la tribunalul Roihanaţl, întruJ 
nind condiţiunile art. 1, 3 şi 7 din legea 
de admisibilitate, membru la tribunalul 
Teleorman, în locul vacant;

D. G. Baroţi, actualul substitut la triJ 
bunalul Olt, întrunind condiţiunile art. 1 
şi 7 din citata lege, supleant la tribunalul 
Romanaţl, în local d-lul Ştefan Niooleset 
înaintat;

D. I. P. ComSneanu, licenţiat in dreptj 
de la facultatea din Buourescl, întrunind! 
condiţiunile art. 1, 3 şi 7 din citate lega« 
substituit Ia tribunalul Olt, în locul d-luB 
Baroţi, înaintat;

D. A. I. Cătuneanu. licenţiat în drept 
da la facultatea din Bacnresol, întrunind] 
condiţiunile citatelor articol^ supleant la 
tribunalul BrSila, in locnl d-lul I. C. Pa- 
veleeou;

D. O. Marinesou, lioenţiat ia drept in 1 
facultatea din Bnouresol. actualul procu
ror la tribunalul Vâlcea, întrunind condi-] 
ţiunile citatelor articole, jude de instrucţi
unilor la tribunalul Teleorman, în looul j 
-lui Q. Vasileecn, rSmas in disponibilitate 

D. N. B. Oonstantinescn, actualal sub
stitut la tribnnalal Vlsşca, întrunind oon- 
diţiunile art. 1 şi 7 din oitata lega, pro
curor la tribnnalal Vâlcea, în loeal d-lal 
Marinesou, înaintat;

D. N. Musceleaun, actualal sabstitut la 
tribnnalal Br&ila, tn aoeeaşl calitate la 
tribnual(d Vlaşoa, tn locul d-lul Constau- 
tinescu, înaintat;

D. I. liadol, lioenţiat in drept de la fa- 
oultaţea din BoonreeeI, actualul supleant 

tribnnalal Vlaşea, tn aoeaşl calitate la 
tribunalul BrSila, în locul d-lul N. Mue»

D. I. Z. Oreţeana, lioenţiat in drept de ' celeanu;
desea considerabile ce ocupă oarta- I la facultatea din Buonraael, foat judeci tor j D. G. Albalasoo, lioenţiat I* drept di



I» faoultutea din BocuimcI, Întrunind 
condiţinnile art. 1, 3 fi 7 din legea de 
admisibilitate, substitut la tribunalul V&l- 
08®. tn locul domnului Radofii.

Sunt numiţi în cadrele batalioanelor de 
miliţii, medicii demisionaţi din armaţi, 
dupS oum mal jos urmează :

Batalionul Mehedinţi.

Medicul de batalion ol. II, Dumitresou 
Mihail demisionat din armaţi de la 1870 
Ianuarie 18.

BataUoml GorjHk

Medicul de batalion cl. II, Staiooviol Di- 
mitrie, demisionat din armată de la 1876, 
Martie 30.

Batalionul Romanafi.

Medicul de batalion cl. Q, Libert Adolf 
demisionat din armaţi de la 1875, Iulie 3.

BataUoM Argef.

Medicul de batalion oL I. Ionesou 8î* 
ducanu, demisionat din armaţi de la 1875 
Octombre 4.

Batalionul Muscel.

Medionl de batalion cl. I,_Manoleaou Ion, 
demisionat din armaţi de la 1876 Mărie 30.

Batalionul Teleorman.

Medieul de batalion cl. I Nicolescu Di- 
mitrie 1, demisionat din armaţi de la 1874 
Octombre 25.

Batalionul Vtyata.

Medicul de batalion el. II, Pitişteanulon 
demisionat din armaţi de la 1876, Martie 30.

Batalionul Bucur es ci.

Medioul de batalion el. I, Stanceson Mi» 
ehail, demisionat din armaţi de la 1875, 
Iulie 3.

Batalionul ilfov.

Medicul de batalion el. I Pândele Petre, 
demisionat din armaţi la 1875, Octom. 14

Batalionul Dâmbovifa.

Medicul de batalion d .I , Ciolacoi Mir- 
oea, demisionat din armaţi de la 1874, 
Octombre 25.

Batalionul Prahova.
Medieul de batalion el. I, Ioneecu, di- 

misionat din armaţi de la 1874, Octom» 
bre 31.

Batalionul Butii.

Medieul de batalion el. I, Nioolescu Di- 
mitrie II, demisionat din armaţi de la 
1875 Fevruarie 18.

Batalionul Putna.

Medioul de batalion ol. II, Btli Abraham 
demisionat din armaţi de la 1876, Martie 2.

Batalionul TecucSt.

Medicul de batalion cl. I, Petraşi Con
stând», demisionat din armaţi de la 1875, 
Iulie 12.

Batalionul Fiiciii.

Medicul de batalion el. II, Gilifeecu Con- 
etadin, demisionat din armata de la 1869, 
Iunie 12.

Batalionul Brăila.

Medieul de batalion el. II, Ioneecu Ni- 
«olae, demisionat din armaţi do la 1860. 
fevruarie 25.

Batalionul Vasluitt.

Medieul de batalion cl. I, Peride Alexan
dru, demisionat din armaţi de la 1874, Oo- 
tomvrs 25.

Batalitm ul Neamţu.

Medicul de batalion ol. H, Zamfirescu Za- 
haria, demisionat din armaţi de la 1868.

Batalionul Sucevei,

Medicul de babalion el, I, I. Munteann, 
dam ¡sonet din armaţi de la din la 1878, 
August 1.

Sunt admifl yi numiţi in cadrele bata. 
lioanelor de miliţii eu gradul de mediei de 
batalion clasa II tn miliţii, doctorii fi 
licenţiaţii tn medieini fi anume:

Bttationul DoljtU.

D, Dr. Cernite teu Ioan Micbail.
i > Drlghescu, Ioan Constantin.

Batalionul Vticea.

D. Dr. Surpiţeanu Ioan.

Batalionul Romanafi.

D. Dr. Sara Cernea.

Batalionul Olt.

D. Dr. Oandemin Nioolae.
,  » Prejbeanu Nioolae.

Batalionul Argeş.

D. Dr. Herdeann Ion.

Batalionul Muscel.

D. Dr. Lupeecu Micbail.

Batalionul Teleorman.

D. Dr. Diamandescu Alexandro.

Batalionul Via ca.

D. Dr. Aldescu Ioan.

Batalionul Bucuresct,

D. Dr. Antonini Elie.

Batalionul Itfoto.

D. licenţiat Bidercu Qeorge.

Batalionul Dămbovifcl.

D. Dr. Fridman Lazar.

Batalionul Prahova.

D. Dr. Piuneeou Christodor.

Batalionul BuxUt.

D. Dr. Ştain Leon.

Batalionul Ialomiţa.

D. Dr. Franchevict Franţ.

Batalionul Putna.

D. Dr. Ţânţireanu Qeorge.

Batalionul CovurheiO.

D. Dr. Nebuneli Leon ti.
,  ,  Curtoviel Vasile.

Batalionul Bolgrad-Itmail.

D. Dr. Naoef Dimitrie.

Batalionul Tu tava.

D. Dr. Mihaeli Vasile.
> t Oodrescu Constantin.

Batalionul Pilda.

D. Dr. Oardei Oton.

Batalionul Brăila.

D. Dr. Petro viei Petre.

Batalionul Rămnicu Sărat.

D. Dr. Stroe Grigore.
> > Popeecu Nicolae.

Batalionul /afi

D. Dr. Drsnleecu Nicolae.
,  ,  Rnsn Ludoric.

Batalionul Roman.

D. Dr. Burada Qeorge.
,  >  Mo s c o t  ici Mauriciu.

Batalionul Batăă.

D. Dr. Manoasi Vasile.
,  s Socoreanu Qeorge.

Batalionul Ntampi.

D. Dr. Urlea Dimitrie.

D. Dr. Badu Qeorge.

Batalionul Botoţanl.

D. Dr. Pruncu Va Ier ian.
> > EnacovicI Nioolae.

Batalionul Dorohoiă.

D. Dr. Rofuiţl Qeorge.
> ,'■> Lupus Huruiau. .

C R O N I C A

Citim tn »Steaua României« :
Trenul de iert dhnineaţi a adus din 

spre Dnnirsa Inei 300 de prizonieri tarei, 
care stând nnmat foarte puţin timp la

T 1 M P ü  L

gura oraşului noetrn, oii fost imediat ex- 
peduiţl în Rusia.

Mercur! seara un biet preot dintr'nn sat 
de prin prejurul Iaşilor se întorcea pe la 
10 ore noaptea acasi pe jos, venind din 
oraf nnde 'fi cumpirase ceva, fi având on 
el o sumi de vre-o 70 rnble. Nişte făci- 
torl de rele pândindu-1 se vede de mal îna
inte, il întâmpinară pe la jumătatea dru
mului afară din oraş pe câmp, fi trintin- 
du-1 la pimânt, 11 pridari de toţi banii, 
fi '( luară fi un ornio împreună cu alte 
efecte.

Dupi energicele InveetigaţiunI insi ale 
poliţiei noaetre, făptuitorii s’afl descoperit 
fi unul din el a fost prins.

La acest din urmi s’a gisit ornicul, efec
tele fi o parte din bani, ear din interoga
torul oe i s'a luat, s'a descoperit fi nu
mele celul-alt complice care este urmiril 
ou activitate.

Asâri Dumineci 31 Iulie, a avut loc in 
gridina publică de la Copofl, tragerea lo
teriei întocmiţi de comitetul damelor din 
Isfl pentru ajutorarea ostafilor români 
rin iţ i

Loteria a avut un succes foarte satis- 
ficitor, căci, scoţindu-se cbeltuelile, ea a 
adus comitetului un beneficii! net de a- 
proape 4000 franci.

Biletele ciftigitoare sunt:
Numerile: 4883, 737,2235,1422, 1026, 

488, 1906, 1300. Toate aceete afi câştigat 
câte 25 lei.

Numerile: 1833, 2931. 4384, 331. Toate 
aceste afl câştigat cita 50 lei.

Numeral 4167, aii câştigat 100 lei
Numeral 2177, aii câştigat 200 lei.
Numeral 177, aO câştigat 300 lei.
Sumele câştigate se pot reclama până la

1 Octomvrie infiţişândn-se biletul câşti
g i tor la d-na Aglaia Morazzi, casiera co
mitetului, casele Cozadini strada Carol. — 
Dupi acest termin, câştigul acelor bilete vor 
remâne in foloeul Comitetului.

Publicul Iafan din toate clasele socie- 
tiţel s’a gribit a lua parte la serata in 
oare aceasti loterie a avut loc, fi a ciria 
inţiativi, organizare fi conducere se dato- 
reşte zelului neobosit, demn de cele mal 
frumoase laude, al d-lor Aglaia Moruzzi şi 
Natalia Satzo.

Aflăm ci d. Otto Max, proprietarul gra
dinei Chateau anx Fleurs a oferit pentru 
Sâmbăta viitoare 0 August, gridina sa 
spre a se da o representaţie in beneficiul 
riniţilor armatei române.

MINISTERUL DE RESBEL.

ANUNC1U.

Se d& prin licitaţie, confecţiona
rea următoarele efecte militare.

Licitaţia se va ţine la ministerul 
de resbel In ziua de 15 August cu
rent, ora 4 după, amiazl.

8600 mantale de postav ser, pen
tru armata permanentă., din care 
600 de cavalerie.

6000 mantale de postav ser pen
tru dorobanţi.

1600 mantale de postav serpen- 
tra călăraşi.

4800 tunici, din cari 450 de pos
tav garans, 1300 de postav casta
niu, iar restul de postav civit.

10.000 p&turl individuale.
10.000 pantaloni, din cari 500 de 

postav alb, 300 de postav civit, iar 
restul de postav ser.

5000 capele de postav.
20.000 perechi cisme.
15.000 saci de pesmeţl.
25 000 c&m&şl de americă.
25.000 ismene idem.
25.000 bidoane individuale cu ac

cesoriile lor.
10.000 gamele individuale cu ac

cesoriile lor.
Modelele ;i calitatea materiala!al 

se pot vedea la ministerul de res- 
bel tn toate zilele de la orele 9 di
mineaţa p&nă la 7 după amiazl.

D-ni! ofertatorl pot lua cunos-

cinţă de condiţiunile contractului la 
aceleaşi ore, Ia minister.

Nu va fi de c&t o singură lici
taţie.

Ofertele vor fi sigilate, vor purta 
pe copertă numele ofertatorulul, şi 
▼or fi Însoţite de garanţia necesară, 
tn numerar safi efecte publice, ga
rantate de Stat.

flaranţia provizorie safi definitivă 
va fi de 5 °/o.

Ofertele se primesc tn total, asu
pra efectelor indicate, safi tn parte, 
şi se pot aproba asemenea tn to
tal safi In parte.

Termenul predării va fi maximum 
de trei luni de la aprobarea licita
ţiei.

Plata se va face prin mandate 
ordonanţate asupra tezeurnlul pu
blic.

Se pune In vederea d-lor concu
renţi art. 40 p&nă la 57 din legea 
asupra comptabilităţel generale a 
Statului.

PENTRU RÂNIŢl

Continuarea ofrandelor israiliplor din 
Pifeacf.

D-na Lori Altersobn 250 dr. scami, 75 
dr. comprese 4 triangule fi 6 ecufe. d-na 
Maria Rossentfal 225 dr. scami 6 scufe
2 Trangnle 8 fâşii şi 15 dr. compresi. 
d-na Sofia Weiss, 100 dr. scami 6 cear- 
ecafurl 6 firi şi 24 conprese fi 6 Bonete. 
D-na Rebeka Alescheron 100 dr. scami.

D-na Ieti Veissman 157 dr. scami groasi 
fi 80 dr. fini 6 scufe 3 Bandage 24 pe
tice olandi 15 mal mari fl 60 dr. scami 
fitil. D-na Ieţi Ki vitei 200 dr. scami. D-na 
Rachel SifFer 150 dr. scami. D-na Sali 
Sali Şiff-«r 100 dr. scami. D-na Vida Grfln- 
berg 200 dr. soami. D-na Rebeka Şdnfeld 
400 dr. scami. D-na B. Rapoport, 200 
dr. scami. D-na Maria Branftein 200 dr. 
scami D-na Racbe) Blank 75 dr. scami 
D-na H*na Lasear 140 dr. scami. D-na 
Mali Blank 200 dr. soami

Un pachet din Râmnicu Vâlci cu cele
următoare:

D-na Pepp Cohu 325 dr. Scami. D-na 
Leya Abramoviţel 150 dr. scami. D-na 
Ita Marcu Lasar 200 dr. soami.

ULTIME SCIRI
TELEGRAFICE

(A|sa(ta Havsi).

— Ssrvtolul de la 17 Aufast, 9 srs dimine»ţs. — 

Constantlnspel, 16 Auguat.

Urmitoarele forţe tnrcesol s’afl pus tn 
mişoare contra Roşilor:

Corpul de armaţi care a plecat din Şumla 
înaintează pe la Osman-Bazar.

Soleiman-Pafa continui a merge de la 
Slivno in direcţia Elenei.

O parte din armata lui Osman-Pafa 
merge de la Lovaci prin Selvi spre Ga- 
brova.

Berlin, 16 August.

Numeroase arestir! s’att făcut in Gali- 
ţia tn urma înrolării secrete a voluntari
lor polonesl spre servi pe Turcia contra 
Rusiei.

Constantlnopol 16 August.

Roşii oontinui a-şl trece trupe fi arti
lerii pe noul pod ce afi aşezat in faţa ou 
Pirgos tn sus de Rusciuo.

Ruşii ar fi fost respinşi intr'o recunoas- 
cere, ce fionseri marţi tn apropierea R»s- 
graduluL

Soleiman-Paşa ocupă peste tot Hain- 
Bogazul.

Londra. 16 Aagnst.

O noui serii de documente diplomatice, 
ooprinsând 180 buoiţi şi întinzându-se de 
la 14 MaiB pâni la 30 Inniu, s'a împăr
ţit la 9 August.

O depeşă a d-lul La yard, datati din 10 
Ionitt vorbesce despre o întrevedere oe a 
avut ou reeidenţl greoi din Conetantino- 
pol, care esprimaseri speranţa ci Rusia fi 
Poarta nn ar face Intre dSnsele învoell sad 
schimbări teritoriale de naturi a impedica 
desvoltarea fi viitorul rasei grecesol.

D. Lajard le reepunse ce zisese deja mi- 
niftrilor otomani, ei oea mal buni poli

tică ar fi de a se concilia fi a incuragia 
Grecia. In eaenl unei desmembrirl a Tur
ciei, ar fi avantagios pentru Europa fi poate 
fi pentru libertate fi civilisaţii, de a avea 
un popor spre a’l opune Slavilor fi am
biţiei Rusiei. Acest popor ar tnlocui pe 
Turci in partea de miazi-zi a Turciei eu
ropeane fi in partea despre marea Egee.

Alaga, 15 August.
Turcii, atacând, satul muntenegrean 

Reeoina, afl fost respinşi cu mari perderl.

Pesta, 16 August.
D. Cogilnioeanu a plecat astizl din Peeta. 

Va fi la BocurescI Dumineci.

Paris, 6 Auguat.

Mithad-Paşa va mal sta la Paris ind  
cincl-spre-zece zile. Dtnsul speri ci reebe- 
lul va lua sfârşit prin intervenţiunea di
plomatici la finele toamnei safl in cursul 
iernii. El insistă mnlt asupra escelente! 
posiţiunl fi diaposiţionl ale armarte! tur
cesc!, a ciria ta ctil ar fi mal mult defen
sivi de cât ofensivi, pentru a prelungi 
cât de mnlt resboiul. De asemenea crede
oi Europa nu va tolera o sitnaţiune, ce 
toţi, imprenni cu beligeranţii, afi interes a 
face si înceteze.

Paris, 16 August.

Preşedintele republice! a sosit la EvreuX. 
Respnnzdod la diferite alocuţiuni, el pro
testă de respectul s£& pentru Constituţie. 
Crisa actuali, adangi densul, r* înceta 
oftnd înţelepciunea ţării, pnn alegerea su
verani a mandatarilor sS, va restabili a- 
cordul, un moment turburat, intre pute
rile pnblice. Popnlaţinnile voesc stabilita
tea. Pentru a o asigura, am preferat o 
crisi neevitabili, dar trecătoare la scăde
rea puterii înaintea pretenţiilor escesive 
ale uneia din camere.?Afacerile vor lua un 
avânt durabil, când guvernul in loc de a 
avea a se apira in contra atacurilor ne
încetate, va putea si eonsacre toate sfor- 
ţurile sale pentru adevăratele interese ale 
ţărel.

Cnnstantlnopol, 16 August.
O. iradea imperiali ordoni formarea unei 

garde naţionale mobili fi a unei garde na
ţionale sedentari, compuşi din toa ti po- 
popnlaţiunea pâni la vârsta de patrn-ijecl 
ani. O telegramă a lui Mehmet-Aii, con
firmi lupta favorabili ce a_dat Marţi Ru- 
filor pe dramul Tirnovel.

O depeşe din Vidin spuneci bateriile tnr- 
ceftt afi canonat un vapor inamic, pe care l’a 
pus in stare de a nn mal putea servi. O 
telegramă a Ini Dervij-Paşa, din Batum, 
ou data din Marţea trecută, anunţi luarea 
unei redute aferaţi de RufI, care nelinis- 
cea mult aripa'I stângi.

Soiri din Herţegovina anunţi învinge
rea Insurgenţilor in mal multe punctnrl* 

Trel-zecl Bulgari afi fost spânzurat! 
eri la Andrianopol.

BULETIN METEOROLOG

Temperatura: — Indicaţinnea 
lor eildnrel, maxima fi minima 
noapte şi de peste zi, la soare f  

Termometro-grafurile, divis: 
grade, aii aritat:

Luni 25 Iulie, la soare / 
umbri 30 */i» gr. +  0. N
gr. +  0. înălţimea baroni1

Marţi 26 Iulie, la soar la
umbri 30 gr. —0. Noar -0.
înălţimea barometrici 7f

Joi 26 Iulie, la soar* nbri
30 gr. + 0 .  noaptea 1 ţimea
barometrici 759.

Vineri 29 Iulie, 1 ,r. -f-0.
la umbri 30 *h o gi * 18 gr.
-f-0. înălţimea barr

Sâmbătă 30 lull .4 (/io gr.
-f-0. eoare n’a toi l gr. + 0 .
Înălţimea baroni»

Dumineci 31 lu>. 35 gr. -f-0.
la umbri 25 *Ao gr. oaptea 17 gr.
- f -  0. Inilţimea barometrici 755. Baro
metrul fiind sub variabil, este de presu
pus oi timpul va continua a fi ploioe, 
oel puţin pâni la primul qnart al lnnei.

INSTITUTUL
C. T R O T E A N U

Cursurile primare din acest Ins
titut vor reîncepe la 16 August, ia- 
cele Comerciale la 1 Septembrie via 
tor. înscrierile se fac la Direcţiuner 
Institutului, strada Scaune No. 9, în 
toate zilele de la orele 8— 12 dimi- 
neaţa. (695-u x
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SAm M ti 6  (18) A ugust 1877 
In G ră d in a  R a ş c a  

SERATA MOSICALA URMATA DE TOMBOLA
organisait

sub patronagiul Măriei Séle l)o mu el 
la profitul

SOCIETlfEI CRUCEI ROŞIE ROMÂNE 
de

S o c ie ta te a  de D are la  Sem n „B u cu re sc I“

ou concursul bine-voitor al 
D-nelor Mora, Keller şi D-nul L  Wiest. 

Decoraţiune ţi lluminaţiune speciali.
Un bilet de intrare pentru o persânâ 8 lei noî. 

Un bilet de lot&rie (0  bani.
Biletele ae găsesc chiar de acum la D-xtil 

Retch fi fiù Piaţa teatrului
Soceo fi Cemp. Calea Mogoféel 
C. Gebauer .  .
Rcich fi Pfenningt » »

yi aéra la intrarea gr&dinel. 
Î N C E P U T U L  L A 8 O R E  S E A R A

FÓRTE IMPORTANT
pentru

P O S E S O R I I  D E  M A Ş IN E  C U  A B U R l.

ULEI DE MAŞINE
de calitatea cea mal bună fi ou preţul fórto 
eftin, ge gSaesce fn depou la mine, Strada 
Germani, Hotel Concordia Nouă.

607__i. Philip Birman.

D RO IIO JO W SK I
profesor de limba

FRANCESĂ, GERMANĂ ŞI ITALIANĂ
Teoria tot de o dată aplicată la practică, 

prin scris şi prin o conversaţiune gradată.
Esecută^ă fi tot felul de compunere, tra- 

ducţinni fi frumóse prescrieri. Strada Şe
lari No. 9, alătur! ou hotei Pieschî, in curte 
la mâna stângă in colţ. 608—5.

Anuncia important.
Sentimentul de recunoştinţă ce toţi Ro

mi ni datorăm augustei femilil imperiale 
a Roşiei, proteotórea creştinilor, care prin 
presenţa în România a augustilor el nem- 
bril afi ilustrat paginile istoriei nó^tre 
’ml-aû desvoltat {«lsl oa să public un 
tablou comemorativ la aoest fericit eveni 
ment.

Pe acest tablou am arătat exactul por 
tret la monarhului tntnlor Rnfilor, încon
jurat de două-spre-<Jece portrete bine exeeu- 
tate a fraţilor fi fiilor Mnj «tăţii Séle; ele 
se umbresc de gloriosul Vultur cu două 
capete de la care atârnă tot felul de cor 
dóne (lent**) a murelor decoraţiun! impe
riale, Vulturul ţine in grifele »éle ouróua 
imperială, fi fulgnrile ce iuspăimintă pe 
inimicii creş inităţiL

Sub tablou se arată opt feluri de coróne 
imperiale ornate nu pietre scumpe ale tutu- 
lor monarhilor Rnfilor din oele mal v e c h  
timpuri in dreapta, fi tu stingă tablouln 
două şceptre mari simbolul suveran, éra 

I in patrn colţuri să arată înconjuraţi ou 
ghirlande de flori port rutei« marelui Tar 
Petru I-ifi, al împărătesei Ecaterina a Il-lea 
• Iul Alexandru Pavlovic! fi a lui Nicolae, 
venerabilul fi gloriosul părinte &1 marelui 
monarh.

Tabloul se află espua spre vdn4are nu
mai la magasinele D-lui SSllôsy vis-à-vis 
de Teatrul, D-luî Steinberg Strada Carol, 
fi la D-nn Ioaniţiu, Strada Lipscani, cu 
preţnl numai de câta lei noi 2 exemplarul 
spre al putea cumpăra toţi Români.

Oonorabilele comitete Bulgare de vor 
dori să ia sume mai mari pentru onora- 
bilile autorităţi din Bulgaria, vor cere de 
la mine d’adreptul ou trimiterea preţului; 
Bucnreecl Calea Văcăresc! No. 151 eră D-ni 
doritori de prin districte mi le vor cere 
cu trimitere de bau! în mărci postale.

Să mai află la mine şi tablonrile cn bom
bardarea Vidinului le! noi 2. Portretul du
celui Nicolae lei n. 1. Bombardarea Tur- 
tucăl lei n. 1. Harta Herzegovinel le! n. 1. 
Generali! Herzegovinel cu principele Nicita 
lei n. 1. Generalii Serbiei cu principele Milan 
eï n. 1. Harta generală a Romăniei cu 

Dunărea strategică, lei n. 2. Portretele 
Domnitorului şi al Dómnei amândouă, lei 

S. Hártele districtelor in parte fie-care 
câte lei D. 3. Editor

Locot.-Colonel 0. Pappasoglu.

E f o r ia  B is e r io e l  C r e ţ u le s c a

Ne oferindn-se de coîicnr**nţT preţul cu
venit al p  ren(Jii moşiai KREŢULESCI, iin^ă 
Buftea Judeţul Ilfov, se va ţine o altă 
licitaţie Dumineci la 28 August curent. 
Doritorii vor veni la localul din curtea 
Bisericii Oreţnlescn. 606—2. * i

Un profesor din Germania de 
Nord, care a absol- 
a predavat academia se oferă

L K C T I U I ^ I
in nrmăt6rele sciinţe:

Desemn şi piotură, geometria, matema
tica şi ingenere t6te sciinţele necesare pen
tru pregătirea de a putea intra in şcolele 
superiore. Afară de aceste va putea da 1 ac
ţiuni de piano, de limba francesi şi englesă. 
A se adresa Strada Virgiliu No. 6 bis, şefi 
la Tipografia Thiel & Weiss.

O prăvălie de circiumă
cu cinci camere şi pivniţă mare pentru 
60 buţl, este d*a Închiriat de la Sf. Dimitrie 
viitor, Calea Văcăreşti No. 57 (Jicniţi). 
Doritorii se pot adresa la sub-semnatul 
proprietar acolo în ori-ce oră.

604— 1. Gr. Gălăşescu.

ANUNCItl
Călătorii la Braşov pot afla la institutul

U&ilor de aburi de acolo, in dosul 
gimnastului român,

locuinţe curate şi bine mobilate, cu privirea 
spre grădină, precum şi grajduri de cal şi 
fopron pentru trăsuri, on preţuri forte mo
derate.

Direcţiunea băilor de aiuri din Brasâo.

Moşia Comani, cu trupurile 
«gxa  v u i i l O j l l l ,  Corbu, Zoton, 

Răşiniţa, Ghimpaţi etc. din Judeţul Oltu 
plasa Şerbăneşti, ca 2000 pogone, Case şi 
Magasiî, Han, Pod pe scripete pe Oltu, 
Mori cu chirie, două Vil etc. ’sunt de ven- 
are în total şi in parte; a se adresa la 

proprietară, Strada Târgovişti No. 49. Bu 
cureştl. 598.—0.

Se caută nn piano de
P9 timp d»  ̂ luni cu l U v U l l  t c l l i  piwţ0 36 frailol A ge

adresa la administraţia Ziarului »Timpul*.

Leopold Stera,
nirea onor. săi clienţi precum şi la amatori, 
a deschis un curs de Piano sera de la 6 
penă la 8, cu preciti forte moderat, Calea 
Moşilor No. 40.

ANUNCIU IM PORTANT.
NUMAI L i  RENUMITUL MAGASIN

■ L i/a  v u L i T u n
Sub firma

SAL. WEISEEMANIT
Strada Carol I  No. 8 

(curtea veche) 
rls-i-vts de farmacia 

Riasdorfer.

Strada Carol I  No. *» 
(curtea veche) 

Tis-â-ris de farmacia 
Rissddrfer.

I J  A0 sosit, pentrn Mmonnl. da veră nn botrat asortiment de ino&l 
ţiminte pentru BĂRBAŢI, DAME şi COPIL

Cu deosebire PANTOFI DE DAXE In tâte formele după oele 
1 /  mai din urmă fas6ne şi efectuate din primele fabriol din Europa.
l i  Asemenea nn mare transport de clsme lungi de Iucht,de Lak 
r-i raseac şi de vaca ca şi Mantale (cauciuc) de pldie prima qualitate. 
|xl Sub-semnatul mulţumind onor P. T. Public de încrederea oe 

* aO dat susiţissei firme, care până acntn afi depus probe de fina 
| calitate a Mirfel cit şi de eftinătatea preţurilor, speră ca şi d’acum 
flL| înainte va bine voi a ’i da ooucursul sad, găsind in tot-d’a-una 
V J  atăt mărfuri fine şi fasonate cât şi ca preţurile oele mal moderate.
■9 Cu t6tă stima

SAL I(ssp-şţ, w e is e r m a n n .a ol

5
H"
fel 
I aj

Ö
JÖ.

i>
H .
P
i

Proprietatea Stănislă-
’XTPQ'f'l din Districtul Oltul, se arende^ă 
V de sub-semnatul de acum pentru

anul viitor 1878. Doritorii se vor înţălege 
direct cu mine.

602—0. Ceziano.

Bâile din Zaizon!
Plăcutei« băi de la Zaizon se află intr’o 

vale îngustă a munţilor, unde sublimita
tea seriâsă a Carpaţilor se uneşte cn gra
ţioasa simplitate a văilor ou aerul pur şi 
sănătos şi ou fântânile sale minerale, cari 
afi puţine rival« peste tot globnl; Fân
tâna de iod, forte plăcută la beut; lavorul 
fântânei Iul Ludovic, cât ae pdte de lim
pede, şi baia de fer şi acid carbonic,, 
cari de 35 de ani ati dat cele mal nue 
merose reaultate eacelente de cură. Ele 
afi imbrâoat astăzi toaleta lor cea mai ni
merită pentru a priimi ou demnitate pe 
6speţii eeîl Atât la ÎBV.ârele de băut cât şi 
Ia scaldele reci şi oalde s’afi făcut din nofi 
reparaţi uni, şi sub-semnatul are onâre a 
invita pe onor. public a cerceta acest folo
sitor şi plăcut stabiliment, unde de signr 
va fi intru tâte mulţimit. — Informaţiuni 
mal de aprâpe la d. I. Weiss, proprietar 
de Tipografie in BucurescI.
Zaizon lingă Braşov. J. LĂTZIN,

arendaşul băilor din Zaizon.

t/y
o

TEATRUL DE VARĂ 
o b a d x n a  o u i c h a r d  

A itid l fi la fie-oare 4> spectacole

ROMANE, F B A N f f i E  SI GERMANS
Compania dramatică dirigióla fi ou concurmU artistic 

al D4ut M. PASCAL Y

0  LOCOMOBILE PUTERE DE 8  Ü I
este de vânijareion

preţul fó rte  e ftin prin Dom nu 

C- SIEBEEOIEÎT
BucurescL

Moşia Umbrăreşti deţuia'
Tecnoifi şi Covurluifi în Intendere de peste 
3,600 fălci, şi Mofia Oroftiana din Jude
ţul Dorohoifi în întindere de 800 filei, si 
vând de veci, doritorii bine-voescă a se 
adresa la D-ni! fraţi Suţu in Iaşi.

603— l.

De închiriat,
Strada Model No. 8, în 
Hotelului d’Orient.

odăi mo
bilate 

doBul

pe
ro-0 H O RA TRANSPORTABILA

tile, ou locomobilă fi cele-l-alte unelte, bnnă 
de aplicat pentru trebuinţele oştiri este 
gata, fi de véngate la fabrica

C. S1EBRECHT
BucurescI Calea Moşilor No. 11.

T'fcrv p  v p n  H a t  moşia"BALOTESCI 
U V  » 1  u l l U a b )  în apropiere de 2 
ore de Bncnrpscl cu mtmdere de peste 
2,500 pogone de bi'ătnra,' faneţă şi pădure, 
în care pot păşuna vite. Doritorii se vor 
adresa la D-nn N. I. Lahovary, No. 28, 
Calea Mogoş6ieI, 601—0. ;

Harta Câmpului de Res- 
boiu în Reliev

de ROBERT MEINHARDT, 1877
mes. 1: 15,000. Preţul, 1 exemplar 50 
Pfennig. — 100 ex. 20 mărci imperiale 
germane. — 1000 ex. 150 m. — 5000 ex. 
600 m. — 10,0 30 ex. 1000 mărci.

Acestă hartă se p6te recomanda ca una 
din cele mai exacte hărţi despre ţările din 
Orient şi indeosebl despre Românisvi,;

SOCIETATEA DE ASSIGUKAKE

FONDATA TIST AN U L 18SS

Aducem la cunoscinţa onor. public, c& societatea aaşigu^zâ 
contra daunelor provenite de incendiu la cl&dirl şi obiecte miacă- 
6ce; contra daunelor cauşatej prin grindină, şi contra daunelor 
arnsate mărfurilor transportate; pe apă.

Asemena assigur£gă destre pentrn copil In t6te combinaţiunue 
cerute, îşi asupra caşurilor de m6rte.

Informaţiunile se dă la sub-scrisa agenţiă gvnerală şi la a- 
geniţile el de prin districte

Agent general pentrn România
A D O L F  W E I N B E K f l

Colţn stradej; şi curtea veheie (hann roşiii).
rwv*

■dEBBbdBBSbi

C E L  TVT A T
DB

H A I N E  CONFECŢIONATE şi de ARTICOLE DE MODA
3 1 i ^  j B E L L E  J A H I D X I M  1 È R E “

J O S E  m r..€ «  H i r l J  W  U  A .  U  » ■
20, Colţul Bulevardului şl Stradal Mogoşâiel, Casele Grec6uu, 20

^ s r  E S P O S i T i u S E A ? D E ‘ H A i N E  m
invit pe Onor. Public să bine-voiescă a visita magasinul meti, unde va gftsi o Esposiţiuite dş haine o o n f e o ţ i o n a t e  n’a fost ineft tn Bucuresol, şi anume,

C O S T U M E  C O M P L E C T E  '
BEDINGOTS şi JAQUETE CD GILBTCELE LOR C PAKT>ESIURÎ IN DI VERSE F A S OA NE

I J  Jr jJ . »81
din stofele cele mal moderne ale seaonnlul de faţă, şi croite dupS jurnalele cele mal none. Preturile sunt eapuae In Galantarele Magasiel pe Strada Mogoşâiel şi Sulevardujui

şi se pdte convinge orl-cine că am remaa fidel deviaiel acestui magasin:
COISTSXJIVI IVEA-RE SI PRET1UBI f o a r t e  MODERAT®.

J O N E F
»A LA BBLLE JARDINIERE*, 20 Oolţul Bulevardului şi Strade! MogoşjŞiei, Qasalş Qrft̂ euii ŷ«i.

cualitatea cea mal bnnă nnmal tufan şi fa«
tă ia t şi adus la  domioiliO ou

7 6  P B L ‘ STE lSTJTB lSr'U TL,
la magasia de lemne a lui Les sel, lingă gara 
Tdrgovişte, vis-â-vis de fabrica tutunurilor.

Comănijile se priimesc şi la Tipografia 
Thiel & Weiss, palatul Dacia.

Ia editura •ab-tamnaţilor a "şit de sub presi:

L’INTERPRÎTE MILIIAIRE
EN ORIENT.

CJn vocabular de bozanar In 4 limbi adică:

ROMANO - FRANCESD - RUSD TDRCR
in care se vor afla limbele rusă şi turcă tot 
ou litere latine ast-fel compus, in cât fie 
care cunoscător de litere latine poate citi 
şi prononţa cuvintele străine după regulă. 
Ca adaus conţine acest vocabular şi o 
mulţime de Dialognr! din cele mai întrebu
inţate la conversaţinni zilnice.

Preţnl unui exemplar de 160 paginein 
32, este 3 fr. şi 50 bani.

Acest uvragifi e o prelucrare a acelui 
aL’interprete militaire en Orient* care a’do
bândit la 1854 cu ocasia resbelului ruşilor 
contra turcilor şi aliaţii, succesul cel mal 
frumos prin bunul servicifi care l’a făcut 
streinilor, şi suntem siguri şi aanm va fi 
această oarte prea folositoare, no numai la 
locuitorii ţărilor ocupate de armatele stre
ine dar chiar d-nii Oficeri noştri şi stre- 
nil vor fi bine ajutaţi şi mulţumiţi ou aoest 
vooabular, mal cu seamă in privinţa lim- 

I bei turce, oare are destule dificultăţi in 
I scriptura ei şi pe care le am înlăturat dând 
I cititorului pronunţarea cuvintelor in li- 
• tere latine. Cu stimă

S. Graeve 6* Comp. 
Podu Mogoşoai No. 40.

Tipografia Thiel A Weiss, Palatul .Dania*.


