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7 7 7  , . ESB IN TOATE ZILELE DE LUCRU.Reclame 2 )«1 noi lima. “  

Un nu mir In Capitali 10 bani. B in r o u l  R ed ac ţ ie i  şi A d m i n i s t r a ţ i e i :  P a la tu l  „Dacia".

A i s n c j i s r a i x j n . 1
Se priimero tn atr&inătat«: La D-nil Haatm- 
ttmm db Vogltr lo Vienna, Walfiachgaaae 10 
A. Opptlik In Vienna, Stubenbaatei 2 ; Rudol 
iio tn  In Vienna, Seilerat&tte 2 ; Vinoent 
Hrdieka In Vienna, Teinfaltatraiae 17; Philipp 
Löb In Vienna, SiehenbaohpMt 11; L. LmtS 
ă  Comp. tn Pofta fi Hava*- LafJUo-B*Uier A 
Comp. In Pari«.

8critorl nefrancate na ie primesc. 

Artioolele nopoblioate ae vor arde.

Un număr In Distriote 15 bani.

74
70

68

Cmrtul de BnonresoY, 81 August
Ig. R u ra le ...............80V1 8O1/1

Domeni alo • . . 74
i i i  funciar rural . . 70
> ,  urban 60
ir. municipal al Capii. 68
ig. P e n s i i ................116
ig. D a c i a ................200

Romania • . . . 40
r. municipal ou premii — 
ta Rom fin îi • • • . • «  —
ia 3 luni • • • . . 9926 
ira  » ................  26

lin I22t/«

Canal de Vie»«, l t  Septembre.
Metalide......................... i®Nationalo.......................... JŞ 15
Renta tn ............................  • 78 10
Lose..................................... ...  I l l  90
Aeti onile bânooï • • • • • •  858
C re d ito r i.............................. 212 50
L ondon .................................. 117 90
Obligation! rurale angare . . 76 95 

,  temeavar . . . .  75 50 
,  transilvane . . .  74 — 

Argint tn xn&rforl . . . . .  104 55 
Daoatul 568
Napoleonal .................... 9 4 6
Maro 100 ...............................  58 90

Caraal de Berii», 18 Septembre. 
Aeţion. O&ilor ferate rom&ne . 15 50 
Obligaţiunile rom&ne 6 %  . . 58 30 
Priorităţile C. fer. rom. 8%  49 75
împrumutai Oppenheim . . .  74 35
Napoleonul.............................. 16 25
Vtena, termen lung............... — —
Paria ,  ac ort . . . .  — —

Calendar»! filei 
Vineri 2 (14 Septembre).
Patronul gilel: Martirul Namant. 
RSa&ritul idrelol: 5 ore 87 min. 
Apusul adrelol: 6 ore 14 min. 
Faaele Ionel: Lumi Nou&

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

Bacureacl . . . .  8.15 n 10.— d
Ploeaol.......9.50 n 11.05 d
B rf tila .......1.58 n 1.45 j  7.16 d
Ţeoooifi............... 4.98 n 11.40 d
R om an.......9.05 d 454{
Socava, aoaire , . 12.08 a 9.55 n

Bncnresol—Verdor» va Veret#r»va—Bacaresel
Bucureacl . . . 8 . - d 6.05 n Vtreiorova . . . . . . 6.45 <
Piteşti . . . . . . 11.21 d 10.15 n Craţova . . . . . . . 11.44 <
S la tin a ................... . . 2.— d S latina ................... .  .  1.51 \
Craiova................... . . « J7d Piteţtl . . . . . . . . 4.42 (
Vêrciorova, aoaire . . 9.01 a Bacureacl, aoaire . . . 7.40

Sleéva- 
Sucáva . .  .  .  .
R om an................
Tecuciü . . . . .
Brăila . . .  . .
Ploeaol . . . . .
Boooreecl, aoaire

-Baeareael
5.11 d 6.46 d 
8.45 n 12.10 d

lU O i  5.10 4 
3.08 n 8.10 n 8.58 <
7.12 d 2.45 (
8.80 j  4.80 <

7.15 t

Baearesel—S l i r f t i  
Bucureacl . . . . . . .  9.15 d 6.05 a
Qiargio, aoaire.......11.35 j  8.27 n

H lnrjlo—Bacnreitcl
OiorgiS................................. T.26d 4.55 j
Boeamol, aoaire . . . .  9.48 j  7.17 n

Galaţi—Barbeţi
G a la ţi ..........1.20 a 8.25 d 7.80 j
Barbofl, aoaire . . 1.55 n 9.— 4 8.05 n

Barbeţi —Galaţi 
Barboal . . . . . .  2.55 n 6.25 n 7.25 n
Galaţi, aoaire . . , 3.80 n 7.— n 8.— 4
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P O I L B  S T B A I 3 S T E .

Somnia, 9 Septembre.

De la 7 Septembrie se urmează împre- 
irnl Plevnei o lupta groasnică, ale căreî 
uitate nn stmt uncu definitive. Perde- 
■ din ambele părţi ea urca la cifre în- 
iimentătoare. Roţii aQ perdnt 16,000 
rţî ţi răniţi; perderile turcilor sunt de 
puţin 10,000 oameni.

St.-Petersburgr, 9 Septembre.

Se comunică din Poradim de la 8 Sep- 
ubre: Astă-zî n’a avut loc nici an atac 
ipra posiţinnilor de la PopkioL DnpS- 
tnrcil aQ ocu pat Cacelievo, coloana de 
Rascinc a respins nn atac făcut asupra 
nţinnilor de la Ablovo, cn toate aceste 

retras in alte posiţinnl.
La 6 Septembrie noaptea trupele rusesc! 
la apns s’aQ apropiat de Plevna şi aii 

kt posiţinnl pe înălţimile dimpreginrnl 
tificaţiunilor turcesc!; fără a fi obser- 
te de cătră tarei, trapele noastre aQ 
irat toată noaptea. La 7 Septembre, la 
jre dimineaţa, tonurile noastre de ase- 
l aQ deschis focal. Canonada a durat 
>a întreaga'. Din partea noastră a căzut 
tnandoral de baterii din brigada 16, Gu- 
n ţi doi ofiţeri de artilerie aQ fost ră- 
p. Date ,mal exacte despre perderile de 
7 August lipsesc. Ele nn sunt însă 

uri. Pesta noapte s’au schimbat puţine 
¡urî. Dimineaţa la 6 ceasuri, focal de 
HW.ie s'a reînceput cu îndoiţi vehe- 
3uţă. — Pe restul' câmpul al de resboiQ 
fost la 7 Septembre linisce.
Cu ocaainnea luare! Lovcel, comand an- 
1 regimentului Oskoff, colonelul Knssoff 

comandantul batalionului de vinătorl 
r. 11, colonelul Kirdan, aQ căzut morţi.

Constantlnopol, 9 Septembre. 

Dopa ftirile din Rtsgrad divisiunea lui 
egid-paşa a trecut vineri nul Lom fi 
ipă o luptă înverşunata a ocupat satul 
paca. Bufii aQ avut mari perderî fi s'aQ 
idraptat spre Biela. Turcit înaintează în 
lensiva lor.
Ruşii s’aQ reetras ca desăvirfire de la 

opkOi fi KarahassankOî.

Londra, 9 Septembre. 
.Oficiul Reuter* comunică din Erzernm; 

uşii trimit tunuri de asediQ de la Ale- 
andropol în lagărul de la Baidivaran 
>re a-ş! întări posiţianile contra lui Muk- 
lar-Paşa. Generalul Tergukassof îşi forti- 
că posiţiunile de la Igdir, care dominează 
tocătoarele despre f»sul Erivanulul.

Borna, 8 Septemvrie.
4 Agenţia Ştefani» comunică armatoarele: 

Ştirea comunicaţi din Belgrad de către 
Times«, că gevernul italian ar aproba 
ntrarea în acţiune a Serbie!, este privită 
n cercurile politice de aici ca lipsită de 
emei. Din contră guvernul italian n’a 
ocetat de a sfătui pe Serbia să nu re- 
ranţe la atitadinea el pacinică.

°«tUle, 9 Septembre.
Erî dup* amiază trupele muntene- 

rrene aQ intrat In Nicsicl. S'aQ gggiţ ¡n 
brtăreţă 21 tonuri.

Principesa Milena tocmai acum pleacă 
u principele ereditar la Nicencl.

Erî 6000 tarei aQ înaintat de 1» p0j_ 
’oriţa spre graniţile Mnntenegrine, dar
0 fost respinfl cn mari perderî!

In Muntenegra se află o garnisonă de 
2,800 oamenL

3000 Muntenegreni aQ plecat spre Tre- 
binie. Operaţiunile mari se vor începe con
tra fortăreţe! Spuţ.

Parts, 9 Septembre. 
Deschiderea testamentului lui Thiers va 

avea loc Luni la 10 Septembrie în pre- 
senţa celor intei^esaţl.

Ultime scirî pe pagina III-a

B U C U B E S C I  - i  S E P T E M B R E
Privirile Europei sunt Îndreptate 

asupra c&mpalul de luptă, dimpreju- 
rul Plevnei, unda mal cur&nd ori 
mal t&rziA va trebni să se hotă
rască soarta campaniei din acest an, 
ba poate chiar şi acea a resboinlul 
actual.

Toate Întâmplările, ce se petrec 
pe acest c&mp, sunt acoperite de an 
tainic v61 şi de o camdată nn ni se 
fac de c&t foarte puţine Îm părtă
şiri despre ele. Dar această tăini- 
cie este o necesitate, pe care o re
clamă lnsă-şl im portanţa operaţiuni
lor, ce tocmai urmează a se realisa. 
Orl-căt de mare ar fi nedumirirea 
noastră, trebuieşte să fim răbdători 
şi să aşteptăm In cea mal bnnă spe
ran ţă  Incunoştiinţările oficiata, fiind 
convinşi că guvernul, dacă, In bine 
ori In rSîl, s’ar petrece cev^ de im
portanţă, numai do căt va grăbi să 
Incunosciinţeze ţara . Cu deosebire Insă 
să ae ferim de a da crezemânt şti
rilor lipsite de caracter oficial, pen- 
tru-ca nu din adins să ne facem În
tris tă ri zadarnice ori, fiind ştin le 
bune, să ne expunem la des&mfigirl. 
Cătă vreme oştirea romănă este pe 
cftmpul de resbol, trebuiă să ne pă
străm  liniştea sufletească, de oare
ce nedomirirea noastră o ar lipsi de 
energia, de care acum are a tă t de 
m ultă trebuinţă.

Comunicăm In a ltă  parte după zia
rele din Viena, o depeşă din Şumla, 
In care se afirmă că acum căte-va 
*ile ar fi căzut la Plevna 10,000 turci 
Şi 16,000 ruşi.

O comunicăm Insă numai fiind-că 
datoria noastră e de a face citito
rilor noştri Împărtăşire1 despre cele 
ce se zic.

Ne Îndoim Insă despre exactitatea 
acestei ştiri şi am dori ca dimpreună 
cu noi Întregul public să o ia drept 
scornitură a corespondenţilor din car
tierul general turcesc.

Tot a tă t de puţin crezemfint dăm 
ştirilor, ce merefi circolează despre 
luptele de la Plevna, ba chiar de
spre luarea Plevnei. Mal curând ori 
mal -t&rziâ turcii vor fi siliţi a se 
retrage de la P levna; să fim apoi

Încredinţaţi, că In clipa, In care el 
se vor retrage, vom fi lncunoştiin- 
ijaţl despre biruinţa, ce afi câştigat 
armele romăno-ruseştf.

Mal nainte de a fi prim it Insă a- 
ceastă ştire ofioială, nu ne este er* 
ta t  să ne agităm  zadarnic.

Răbdare dar şi nădejde In D-zeti!

Operaţiunile corpului lui Mehe- 
med Aii par a fi in tra t In tr’un sta
dia de stagnaţiune. După ştirile so
site din cartierul general rusesc, după 
trecerea Lomului turcii nu a fi mal 
avut nici o ciocnire; iară din Con- 
stantinopol ne soseşte ştirea laco
nică, ca situaţia arm atei lui Mehe* 
med Aii e bună. P entru  ce nu m 
se spune de căt că este bunăf F ără  
Îndoială pentru ca să nu bănuim că 
este rea, cum ar pntea să fie ori 
poate că şi este In adevăr. Ne ln- 
doios pare a fi, că această arm ată  
de căte-va zile nu a avut nici o În
căierare şi că, prin urm are, nu s'a  
recules Încă, de , Învingerile*, pe care 
le-a avut In săptăm âna trecută. Ea 
a dat de posiţihnl ruseşti, pe care 
nu cutează a le ataca de a dreptul. 
După informaţiuniie ziarelor din Vie
na, arm ata lui Mehemed Aii şl ar 
fi dispus Înaintarea In tre i coloane 
şi anume cu centrul spre Biela. O 
coloană, fortnând aripa dreaptă ar 
avea să Înainteze spre Dunăre, eară 
alta, formând pripa stângă, spre Târ- 
nova. A tât Înaintarea spre Dunăre, 
cât şi aceea spre TSrnova nu ar fi 
Insă făcute de cât cn scopul de a 
putea apuca Biela din tre i părţi. Pe 
cât de ingenios ar părea acest plan, 
pe a tâ t de tărăgăios este şi dacă in 
adevăr Mehemed AU ar opera pe 
baza Iul, anevoie va sosi In opt zile 
la Biela.

Despre arm ata lui Soleiman Paşa 
ae şerifi urm ătoarele :

După ştirile primite din Constan- 
tinopol, perderile corpului lui Solei
man Paşa sunt enorme; efle se fircă, 
fără de exagerare, la cel puţin 15 
mii morţi şi răniţi. Kazanllcnl, Ca- 
rabunarul şi Adrianopolpl sunt pline 
de răniţi. Numai In Kazănllc sunt 
vre-o 15,000 şi numărul lor se spo
reşte de pe o zi pe alta In nrm a 
luptelor din Şipca, care nu afi În
ceta t Încă. Acum câte-va zile, nu e- 
rafi In ,£azanllc de cât doi medici 
pentru 1000 răniţi. In Âdrianopol 
şi la ambulanţele lui Soleiman Paşa 
lipsa de personal sanitar e to t a tâ t 
de mare, de oare ce nimeni nu se 
aştepta la un a tâ t de mare număr 
de răniţi. Ast-fel toţi aceia, care afi 
răni mal uşoare, se transportă la 
Constantinopol, nnde vor găsi cău
tare bună.

Zi pe zi se trim it la Şipca noue

trupe, de oare-ce Soleiman-Paşa me
refi stăruieşte pentru ajn torare. Cu 
calea fera tă  sosesc pe fie-care zi câte 
2000— 2500 oameni. O parte  din a- 
ceste batalioane sun t arm ate şi echi
pate; a ltă  parte pleacă Insă fără 
de arme şi neuniform atâ, avănd să 
fie echipată In Âdrianopol. Se a- 
sigură Insă că nici In Âdrianopol 
nu sunt destule arme şi muniţiunl. 
Aceste none trupe sunt MustehafizI 
şi Zeibegl, adecă nn cele mal bune 
trupe.*

Serbia, după inform aţiuniie zia
rului „A. Alg. Ztng.* va in tra  In 
acţiune ca aliat al Rusiei şi peste 
câte-va zile luptele vor trebui Bă se 
Înceapă la Timoc, Morava şi Drina. 
Pregătirile, pe care le-a făcut gu
vernul sârbesc până acum sunt bine- 
prem editate, ast-fel, că In momen
tul in trărel sale In acţiune, Serbia 
va putea să Îşi des voi te de-o-dată 
toa te  puterile.

Până In momentul de faţă, Sărbia 
dispune de 80,000 pusei cu ac şi 
350 tunuri; dacă va in tra  Insă şi a 
doua clasă de miliţii In acţiune, Ser
bia va trebui să ’şl procure âncă 
70,000 puscL Comanda supremă asu
pra arm atei sârbescl şi-a reservat’o 
principele Milan ânsuşl. Cu toate 
aceste, In suita lui vor fi mal m ulţi 
ofiţeri rusescl, care vor conduce o* 
peraţiunile după instrucţiunile pri
mite din cartierul general rusesc.

Ziarele europene se ocupă merefi 
cu ceptiunea mediaţinnel pentru ln- 
cheiarea pâcel. După corespondentul 
din Viena al ziarului .D aily  Tele- 
graph*, cartierul general rusesc nu 
ar fi câtuşi de puţin dispus a primi' 
mediaţiunea vre uneia dintre puteri 
câtă vreme armele rusescl nu vor 
fi reporta t o victorie, In urma că
reia Ţarul va putea dicta condiţiu- 
nile de pace. Şi Ţarul ar fi decla
ra t că nu se va Întoarce In Rusia 
de cât victorios.

.Times* publică urm ătoarea in te 
resantă telegramă, de la Şumla, 27 
A ugust:

-Ie ri s’a prisintat la Obert, Îna
intea avanjţ-gardejţ turceşti adiutan- 
tul Marelui duce Nicolae, spre a par
lamenta cu Mehemed-Ali, adncându’I 
o scrisoare din partea Marelui duce.' 
Azi se va Întoarce la cuartierul ge
neral.*

Acelaşi ziar mai află din Syra, că 
flota germană ar fi sosit acolo In 
seara de 27 August, Sâmbăta t r e 
cută, seara. Admiratul flotei a ple
cat imediat Ia Constantino'pole.

M ajestatea Sa îm păratul Alecsan- 
dru  a oferit generalului Radeţchi o 
sabie de onoare cu mănnchiul lucrat 
In diam ante, cu inscrip ţiuna: .P e n 
tru  apărarea strâm toare! Şipka.*

.P eş ti Naplo* analisând scrisoa
rea diu urm ă a lui Kosuth, aduce 
o revistă prin care conchide, că cor
purile legiuitoare ale Ungariei vor 
sci să impună d-lnl Andrassy, im e
diat după convocarea lor apropiată, 
să in tre In acţiune, conform dorin
ţe i naţionale.

RECH1ZIŢIELE
p

ABUZURILE SUB D-nul I. C. BRATIANU

Prim im din Râm nicul-Sărat urm ă
toarea scrisoare asupra căria a tra 
gem a ten ţia  publicului pentru a 
vedea încă o noâ probă de cine sunt 
acusatoril partidului conservato r; 
faptele vorbind singure, comenta- 
riele sunt de prisos.

Domnule redactore,

Desfrâul, lipsa de pudoare şi ar- 
b itrariu l afi ajuns la culme In ne- 
fericita! nostru district. Comitetele 
de salut public, negate cu a tâ ta  im- 
fasâ şi superbie de bătrânul organ 
al demagogiei, nu'şl m al dafi oste
neala a'şt ascunde esistenţa; din 
oontra ele se m anifestă tn tr 'un  mod 
ostensibil esersându-şl om nipotenţa 
dictatorială cu o sfruntare, cu nn 
despotism, cu un cinism demn de 
satrapii orientali

In timpul când era d. Vernescu 
m inistru de interne, districtul nos
tru  a avut fericirea de a se bucura 
de adm inistraţia unul prefect in te
gru, care scia a m enţine prestigiul 
postului ce ocupa, şi respectul ce'şl 
datora sieşi, m inistrului săfi şi ju 
deţului ce. administra. Acest prefect 
se numea majorul Sergie Candiano; 
un asemenea prefect nu putea con
veni clicel eploatâtoare In capul că
ria sta fraţii Nicu şi Costică ce prin 
usnrpaţinne se numesc Fleva. ade
văratul lor nume de familiă fiiind 
Arab-oglu.

Aceşti doi fraţi, care voiafi cu 
orl-ce p reţ a poseda hegemonia In 
district, şi a avea din pur patrio
tism un prefect la disposiţiunea lor, 
instrum ent orb cu care să'şt poată 
face micele trebşoare patriotice, bez 
alte gheşefturl naţionale şi în tre 
prinderi liberale, spumegafi de m â
nie  ̂ că nu găsise In prefeot omul 
de clică, care se devie instrum entul 
culpabilelor lor uneltiri, el cari ln- 
chideafi vitele oamenilor iarna dupe 
câmp, cerând despăgubiri esorbitante,
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la care opuindu-se formal prefectul 
districtului, luceafărul democraţiei 
partidului liberal, d. Nicolae Arab- 
oglu (Fleva) unul din cel şapte mem
brii al comitetului de salut public 
din capitală, uzând de omnipotenţa 
sa, se duse la d. ministru de in
terne, I. C. Br&tianu zicêndu-ï un 
scurt şi energic ultim atum ; »Ori el, 
ori etk ;* ministrul de interne uimit de 
acea subită esplosie de mânie şi de acea 
bruscă ameninţare de ruptură cu afi
liaţii de la Mazar paşa, se informă 
de causa acelei surescitaţiunl neobi
cinuite, şi renumitul advocat nu avu 
drept respuns de c&t iarăşi acelaş la
conic ultimatum: ori el ori eü. Mini
strul luă informaţii şi convingôndu-se 
că prefectul era In cea mai perfectă 
legalitate, voi a fi conciliat; Insă aci, 
pus iarăşi Intre alternativa de a spri
jini onestitatea, legalitatea şi pre
stigiul autorităţel şi a lnfrlna sfrun- 
tarea, arbitrarul şi bunul plac indi
vidual , ced&nd influenţei oculte a 
unei voinţe mal mare de căt a sa, 
a şefului partidului, d-lul G. A. Ro- 
setti, d. ministru de interne sacri
fică pe prefect, numind In locu’l un 
om care promise a deveni instru
mentul orb al fraţilor Arab-oglu. D. 
Geani nu mal este de c&t cu nu
mele prefect, autoritatea sa fiind su
pusă unul comitet de saint public, 
compus din doué vechi slugi boereştl, 
doi băcani şi ilustrul arendaş al Sta
tului, păsuitul mare şi tare In judeţ, 
président al comitetului de salut pu
blic şi prefect de fapt al districtului.

Pusă la discreţiunea unul aseme
nea comitet, autoritatea prefectorală 
nu mal semnifică nimic, de aci nu
mirile cele mal estravagante, per
mutările cele mal fantastice şi de
sele schimbări de sub-prefecţl, care 
obia staü c&te doô saü trei luni de 
zile la post Intr’o plasă ; de esemplu 
la marginea de jos (Bolboca) s’a 
schimbat In tr’un an cinci sub-pre- 
fecţl.

Arbitrarul cel mal desfrânat pre- 
aidează la numirea funcţionarilor, ca 
esemplu frapant despre aceasta, vë 
citez pe şeful portăreilor, Parâschi- 
vescu, căruia i se lăsă alternativa de a 
fi destituit saü a priimi postul de 
poliţaitt. Resultatele In asemenea nu
miri nu Intărziară a se manifesta : 
spargerile nopturne, furtişaguri de 
cal şi chiar trăsuri iaü proporţiunl 
înspăimântătoare. Nici o numire in 
funcţiuni publice nu este făcută fără 
a se ţinta la dobândirea a nuol pro- 
seliţl şi fără a se organisa un nu- 
mâr compact de votanţi In alegeri. 
Indignaţiunea ne cuprinde, c&nd ne 
gândim la individele fără nici o vă- 
loare serioasă, care s’aü strecurat In

I S U S - C R I S T O S  IN F U N D R A

TBADUCTIONE DE G. CHIRU.
(Urmare), i)

Cu toate acestea el îşi ridea de 
to t şi mergea fără teamă, ferice când 
Îneca gloria «a In fundul unul pa
har cu bere satt când băsmuia co
piilor ce’l ascultad. Lăsând cu bu
curie lui Dumnezeii grija vitorulul 
8611; In sflrşit, doi ţărani, oameni 
al durere! şi al o'stenelel, munca 
Întrupată, osteneală din care vieţu- 
esce lumea. Aceste simple crea
turi eraţi fără temere de gândire la 
comorii** lor. Insă gata a le afunda 
lutr’o credinţă, avSnd credinţa cu 
a tâ t mal puternică cu cât nu discu
tase nici analisase nimic; naturi fe- 
ciaore In cari conştiinţa rămăsese cu
rată  şi simţul puternic; mustrările, 
nenorocirea, iubirea, lucrul exersase, 
curăţise, Înzecise voinţa lor, singu-

l) Vezi Nr. 199.

consiliul judeţean unde figurează şi 
băcani dupe uliţă, cari nefiind In 
stare a esersa nici un control, devin 
In tr’adevâr instrumente involuntare 
a cunoscutelor gheşefturl patriotice 
ce se fac 1b această ramură. Credem 
de prisos să mal facem menţiune 
de scenele ridicole ce se petrec In 
casa d-lul prefect, unde discuţiunile 
politice degenerează In pugilate scan
daloase, petrecerile zgomotoase şi 
banchetările de la Plaiu Bolboaca 
şi Marginea de Sus aO ridicat mur
mure pline de indignaţiune şi des- 
gust In public. Orgiele lor sunt cu 
drept supranumite de auguştil oas
peţi cu poeticul nume de Nopţi Ita
liano. — Ce viaţă, ce fericire !

Ceea ce Insă a produs o profundă 
constemaţiune a fost culmea neru
şinării aşa zişilor patrioţi liberali. 
Când ţara Întreagă sbuciumată şi 
hărţuită de nevoile grele ce o bân- 
tu e , are ochii a ţin ta ţl peste fron
tieră, făcând jertfe  de sânge, dân* 
du şi ultimele resurse pentru buna 
Întreţinere a armatei, tocmai In a* 
ceste momente de jale şi durere re* 
presentatul colegiului al IY-lea d. 
0. Arab-oglu (Fleva) care tunase 
şi fulgerase in contra abusurilor, 
In contra păsuiţilor, strigând că i 
se rupe inima pentru infortunata 
Românie, care zicea el, este prada 
mişeilor ş’a ciocoilor spurcaţi (pro- 
piele sale espresiunl), astă-zl pen
tru a ’şl plăti datoriile , ratele şi 
alte plăţi din nenumăratele daraveri 
In cate este Încurcat ca mare pa
trio t , ordonă prefectului districtu
lui (p rin tr’o scrisoare olografă pe 
care o posedăm) a-î rechisiţiona grâul 
cu speranţă că comisia preţuitoare 
li il va taxa negreşit cu preţuri 
rotunde. Tot prin acea epistolă olo
grafă, cunoscutul cetăţean ordonă 
şefului districtului a-i procura un 
certificat de boală de la d-nu dr. 
Valentineanu, ca să-l serve la opo- 
siţie, şi term ină spuindu-i că pen
tru  orz a regu la t, lucru. — Se vede 
că de mai multe ori agerul no
stru om dăduse asemenea promi
siuni falacioase inocentului domnu 
Geani, acum Insă*voind a fi crezut, 
se referă la m ărturia lui Paraschi- 
vescu.

La finit, ca trăsură caracteristică 
este de rem arcat recotnandaţia ce 
face fratelui Grigori zicându-I: rupe 
această scrisoare şi term ină prin 
laconica espresie a unul mal mare 
către un mal mic.

Salutare
Fleva

In faţa unul asemenea cinism des- 
gustător care denotă o sfidare mo* 
ralitaţel, din cele mal sfruntaţp, cre

rul lucru care, In om, seamănă cu 
aceea ce savanţii numesc un suflet.

Când barca, condusă prin minu
nata adresă a pilotului, ajunse mal 
In faţa „Ostendel", la cinci-zecl de 
paşi de ţ&rm, fu respinsă de o con- 
vulaiune a furtunei.

Streinul cu faţa luminoasă zise 
atunci acestei m id lumi a durerel: 
— Acel cari vor avea credinţă vor 
fi scăpa ţi; să ’ml urmeze !

Acest bărbat se ardicâ, merse cu 
un pas neclâtinitor către valuri. In- 
grab tânăra mumă îşi luă copilaşul 
In braţe şi merse lângă dânsul pe 
mare. 8oldatul se rădică repede, 
zicând In glumeaţa sa limbă : Dar ! 
In numele lulelei! Te voi ii urma la 
naiba. Apoi, fără a se ară ta  înspăi
m ântat merse pe mare. Bătrâna 
păcătoasă, crezând In a to t puter
nicia lui Dumnezeii, urmă bărbatu
lui şi merse pe mare.

Cel doi ţărani îşi zise : —• Pen
tru  că dânşii merg pe apă , pentru 
ce nu vom face şi noi ca dânşii? 
Se ardicarâ şi alergară după dânşii 
mergând pe mare.

Toma voi a’I imita, Insă credinţa

T I M P U L

dem că ori ce comentarii! este de 
prisos. Ia tă  aci şi textul Întreg al 
scrisorii:

Frate Grigore,
Am regretat foarte oă nu te am 

putut găsi acasă. Producte am des
tule gata să predaţi şi bat merefi, 
voi regula a-le lua mal curând. Am 
un proces la 17 corent la trebunal 
şi fiind că Nicu îmi depeşeazâ că 
nu poate veni, te rog procură-mi de 
la d-ru Valentineanu un certificat 
de boală cu data 17, ou care să 
mft servesc la oposiţie.

Te rog nu neglija. Pentru orz 
am regulat ; Întreabă pe Paraschi- 
vescu. Rupe această scrisoare*.

Salutarq
Fltva

MONEDA RUSA DE ARGINT

Slăbiciunea ou care încinseseră acum opt 
zile pieţele noastre financiare, s’a mărit 
săptămâna aceasta şi mai mult. De la de- 
bnt încă, toate fondările noastre pablice 
fi particolar'e care eraiS deja pe calea nnei 
scăderii, aii început să d eline şi mal mult, 
şi din scădere în scădere să închiză săp
tămâna cn o perdere intre 3 şi 5 la sută 
aproape.

Cansele acestei grozave scăderi, nn tre- 
bae să le mal căutăm de astă-dată, în 
nici nn calcul financiar.

Este adevărat, că şi în pieţele streine, 
slăbiciunea a fost adesea foarte mare mai 
cu seamă la începutnl resbelului Ruso- 
Turo; cursurile însă n'ail suferit de cât o 
slabă variaţiune, care a încetat pe dată 
ce temerea pentru o confiagraţiune gene
rală a început să dispată. Efectele noastre 
chiar, ou toate că intrasem în resbel on 
Turcia, cât timp ofensiva rusă a mers în
ainte, ele afi fost cântate şi foarte bine 
plătite, din momentul însă oe această o- 
fensivă s’a schimbat in defensivă, şi de
fensiva armatelor turceşti în ofensivă pe 
toată linia, aceste valori aii început a fi 
din ce în ce mai părăsite, şi cn cât du
rata resbelului pare mai lungă, şi şansele 
mai indecise, cu atât ele vor rămânea şi 
mal părăsite, contrariul fondurilor streine 
care văd cu mai multă certitudine, că pe
ricolul unei confiagraţiuni generale este 
depărtat.

Renta română se oferă cn 40 fără cum
părător/.—»Ruralele* aii închis on 81. — 
»Domenialele* ou 72'/»; acele eşite la sorţi 
80.—»Oppenheim* 8°/o cari ia  timpi nor
mali se cota 104 fără vânzători, astăzi se 
ofer cu 70. — »Creditul fonciar rural* a 
fost căutat ou 70. — »Creditul fonciar Ur
ban* a închis cu 63, — Municapalele 8% 
aii făcut 73 fără amatori »Lozurile munici
pale* s’au oferit cn 19. — »Oblig. Casei 
pensiunilor* cu 120.

In aoţiuni nici o operaţiune. »Daciile* 
se ofer cu 200; »Româniile* ou 40.

Cupoanele Ruralelor scăzute se cemptez 
on 8 %; acelea ale Domenialelor ou 5 %.

Cota cambinrilor este:
Paris 8|1. 99.25.— Londra 8|l. 25 .— 

Berlin 3|1. 121 */*.—Lira otomană 22,70.— 
Galbenul Austriac 11,78. — Polul Impe

sa clătinându-se căzu de mal multe 
ori In m are , se ard icâ; ap o i, după 
tre i Încercări, merse şi el pe mare.

Cutezătorul pilot se lipise ca un 
„remora* (un fel de peşte mic de 
mare, despre care cel vechi credeaţi 
că opreşte corăbiele In cursul lor), 
de pardoseala băroel sale. Sgârcitul 
avu credinţă şi se sculă ; Insă voi 
a ’şl lua banii, şi banii sâl U atrase 
In fundul mârel.

Râzând de amfigitor şi de imbe
cilii cari 11 ascultaţi, In momentul 
In care văzu pe necunoscut propu- 
ind călătorilor a merge pe apă, sa
vantul bufni In rls şi fu Înghiţit de 
Ocean.

Tânăra demonselâ fu atrasă In 
abis de iubitul sâfi.

Episcopul şi dama bătrână cfizurâ 
In fund, grei de crime, poate, mal 
grei de necredinţă, de Încredere In 
falşe Închipuiri, grei de cucernicie, 
uşori de milostenii şi de adevărata 
religiune.

Trupa credincioasă care călca cu 
un picior statornic şi sec plaiul a- 
pelor Întărită te auzea Împrejurul sâă 
Îngrozitoarele şuerâturl ale furtunei.

rial 20,60. — Rubla de chârtie 2,57. — 
Rubla de argint 3,95.

In privinţa »Rublei de Argint* citim 
în »Monitorul Oficial* anslisa el. N’avem 
intenţiune d’a constata un adevăr pe care 
îl poate vedea cineva In toate dioţionarele 
monetarii, singura îndoială insi oe ne lasă 
el, este d’a se şti eval narea oe a dat ar
gintului.

După calculele noastre, credem «t vedea, 
că evaluarea făcută Rublei Ruse, este a- 
ceepşi care era mal ’naintea marei scăderi 
a argintului, prin urmare ea nu ne asi
gură de fel reala valoare a Rublei.

Chestiunea aceasta a mai fost atinsă încă 
odată de noi. Guvernul nostru însă, con
tinuă şi astăzi a fixa cursul acestor mo- 
nete supuse tot-d’auna variaţiunei zilet la
0 ţifiă atât de esagerată în cât rublele, 
găsind nn preţ mult mai mare de cât va- 
16rea ce le dafi roşii chiar în ţara lor, aii 
inundat ou desăvârşire România, şi o ca
tastrofă nu e departe d’a isbucni.

Pentru a demonstra aoi acest periool, 
nn vom vorbi, riioi ca bancheri, nici ca 
oameni de înaltă finanţa, căci ne ar tre
bui, pentru a calcula adevărata valoare a 
argintului, să avem sub ochi valoarea len- 
gourilor pieţei Londrei şi ale pieţelor Ger
mane. Vom vorbi dar, oa verl-ce pers&nă 
care eitesce sitnaţiunea burselor şi aceasta 
va fi destnl credem, a pnne pe fie-careîn 
posiţiune să facă singur calculnl.

Cotele cambinrilor la bnrsa din Peters- 
bnrg de la August su n t:

Londra 3 luni 21 */« pena. pentru o 
Rublă de Hârtie saQ 9,69 % R. H. pentru
1 liră sterlină.

Parisul 3 lnnl 2,60 pentru 1 Rublă de 
chârtie; o jum. de Pol Imperial 7,90 Rub. 
de cârtie şi o rublă de argint, o Rnblă şi 
45 copeioi chârtia.

Văzând această cotă suntem forţament 
târâţi a face remarcurile următoare :

Cumpărând la Petersbourg o jum. de 
Pol Imperial, trebne să plătim 7 Ruble 
chârtie şi 90 copeioi. Ne servim de oota 
cea mai mică pentru a nu ni se imputa că 
am luat cota cea mal mare care este as
tăzi mai bine de 7,95.

Acum, dacă schimbă cine-va aoeastă jum. 
de pol imperial, în argint efectiv, primesce 
după evalnarea fixată de gnvernul rus, 5 
Rable argint şi 15 Kopeici efectiv.

Dacă aceste 5,15 Ruble argint, le schimbă 
la Bursă sail la vre-un zaraf din Peter- 
s'bnrg pe preţul de 1,45 R. Q. pentru o 
R. de argint va primi o jumătate de Pol 
Imperial, care l’a costat 7,90 R. de châr- 
tiS, numai 7,468 de unde resultă o per
dere de 43V4 Kopeici pentru o jum. Pol 
Imperţal, pe care trebuie s’o atribuim de- 
preţiărei argintului.

Dacă asemenea, cumpără cine-va la Pe- 
tersbonrg 1 Liră sterlină 3 luni, care va
lorează 9,69 */* Ruble de chârtie, lira efec
tivă trebnie să valoreze R. 9,76*/»•
- Admiţând cfi perul Lirei Sterline contra 
argintului este 6,28 Rub. arg. efectiv, şi 
calculând că rubla de argint valorează o 
Rablă şi 45 Kopeici în chârtie, operatorul 
va primi pentru 1 Liră Sterlină ce a cum
părat ou 9,76'/, numai 9,10*4, de unde 
reese natnral, o perdere de 0 R. 66 Kop. 
oare provine iarăşi din deprecierea argin
tului.

Din ceea ce precede, vedem că argintul 
e considerat astăzi oa o simplă marfă, care 
se urcă şi scade din zi în z i; prin urmare

Enorme talazuri se sfărâmaţi pe 
calea sa. O putere nebiruită tăia 
Oceanul.

Străbătând ceaţa, aceşti credin
cioşi zăreaţi In depărtare, pe ţărm, 
o mică lumină s lab ă , ce trem ura 
prin fereastra unul bordeiă de pes
cari. Fieşte care, mergând cu cura- 
giă către această lucire, credea că 
’şl aude vecinul strigând printre 
mugirile mărel .’ Curagifi I Şi cu 
toate acestea, a ten ţi pericolului sâă, 
nimeni nu pţonunţa un cuvânt.

In această stare atinseră ţârmul 
mărel. Când toţi se aşezară la vatra 
pescarului, In zadar Îşi căutat! lu
minoasa lor călăuză. Aşezat pe înăl
ţimea unei stânci, la piciorul cfi reia 
furtuna aruncase pe pilotul lipit de 
scândura sa prin aoea putere ce 
desvălue marinarul In luptă cu moar
tea, .bărbatul* se coborâ, adună 
pe naufragiaţii mal sfârăm aţl; apoi 
zise lntinzând o mână ajutătoare 
de asupra capului sââ :

A tât pentru astă dată, Insă să 
nu v6 mal Întoarceţi, aceasta ar fi 
drept un foarte rătt exemplu.

Luă pe corăbier pe umeri săi şi

nu putem înţelege oum ar putea cine-vj I 
să fixeze valoaiea lui.

Pentru a da şi un alt esemplu care 1 
mai la îndemână tutulor, vom lua Barai 
oea mai apropiată de Buourescl, oare esta i 
Bursa Vienei.

La aoeastă Bursă vedem din telegraj 
gramele primite, oă napoleonul valoreazl 
fiorini 9,55 şi argintnl efectiv 104 */*, adie] 
o depreciere a argintului de 15 */« %>• 1

Acum, dacă am oumpăra la Viena j 
Napoleon, trebuie să’l plătim fi. 9,55. PenJ 
acest Napoleon, primim aici 5 Rable ar. 
gint, care 5 ruble calculându-le a fl. l,80r 
argint, fac 8 fiorini, şi 8 fiorini a 104'/d f 
fac fl. 8,36 în ohârtie, de unde resultă cfi 
Napoleonul oe am cumpărat cu fl. 9,551 
ne a raportat fl. 8,36, adică o perdere de 
fl. 1,19 pe oare nu ştim unde alt s’o a*] 
tribuim, dacă nu depreoierel argintului. V

Când Germania a eeelus acum câţi-va 
ani din cursuri, monetele Anstriace de ar-, 
gint care circulaţi Intr’o prea mare abon  ̂
denţă in Germania, bancherii Germani cuh 
noscend tarifele Băncel de Stat Rase, adică 
că primesce fiorinul Austriac pe 70 Ko
peici, aii rofitat de această mare evaluare 
şi i-ati transportat trenuri întregi Conse-i 
cinţa însă a fost că îutr’un spaţitt de câte
va săptămâni numai, şi mai înainte d’a 
avea timpul să scadă tarifele sale, Banca 
s’a găsit posesoare de milioane şi milioana 
de florini. Afară de aceasta mai în acelaşf 
timp deprecierea argintnlni, din causa noe-l 
lor descoperiri de gisemente argentif<re înM I 
Colorado, a produs o scădere enormă iajP 
acest metal, scădere, care a dat loc la oţţ I 
criză destnl de periculoasă In comercial . 
Indiilor şi al Chinei şi care ajunsese la u n i  
grad, în cât guvernul Englez, pentru aW  
impedica o catastrofă in comercinl săii, a i 
fost silit mult timp să ansţie preţul aces-j| 
tul metal *făcâadu *i O urcare artificială^ 
oare l’a scăpat ce e drept de catastrofă J 
dar care l’a făout să’l coste însemnate sa-J 
criticii.

Aceeaşi soartă ne aşteaptă şi pe noi,] 
Astăzi ţeara noastră e inundată de rublei 
rusesol. Banca de Stat a Rusiei cunoscând 
tarifele urcate ale guvernului nostru vo-l 
iesoe să profite şi să se scape de acest me-l 
tal, dnpă oum Băncile Germane s’aii scă
pat de fiorini austriac!, profitând oum a-J 
retarăm mal suş, de tarifele urcats ale fin-i 
siel. Ne aflăm dar intr’o posiţiune atât de ] 
critică, în cât dacă guvernul nu se va deş
tepta, vom fi condamnaţi a debarasa Banoa { 
de Stat rusă de colosalul săQ Stok ou unj 
preţ, oare va aduce inevitabil cele mai 
mari perturbaţiuni în starea noastră eco- 1 
nomică.

(Curierul Financiar)

SCIR I OFICIALE

Reşedinţa tribunalului Vlaşca se stră
mută în comnna Comuna, jndeţul Vlaşca, 
până se va putea retransfera în Ginrgiii, 
când nu va fi teamă de vre nn pericol.

D. Constantin C. Brăiloin s’a numit în 
postul vacant de şef de binrofi în direcţia 
oontribnţinnilor indirecte, şi d. Alexandru 
Bengescu în postul de ţiitor de registre^ 
în aceeaşi direcţiune.

11 conduse până la bordeiul pesca
rului. Bătu pentru nenorocit, spre 1 
a’I deschide uşa acestui modest asii, j 
In urmă mântuitorul dispăru. In a- 1 
ceastâ parte, se zidi, pentru coră- I 
bierl, monastirea „Mulţumirel*, unde I 
multă vreme să văzu Intipărirea Iă- 1 
sată pe nisip de picioarele lui Isus- j 
Cristos, după cum se spune.

Ia 1793, înainte de intrarea fran- I  
cesilor In Belgia, călugării ardicarâ I 
aceste precioase moaşte, mărturisire I 
a ultimei visite ce Isus-Cristos fi-  J 
cuse pe pământ.

Acolo, ostenit de a vieţui, mă 1  
găseam puţină vreme In urmă după 1 
revoluţiunea din 1830. Dacă m’aţl I 
Întreba de motivul desperărel mele, j 
ml-ar fi poate imposibil a vi’l spune, j 

a tâ t devenise de moale şi fluid su- j 
fletul mea. Arcurile inteligenţei mele 
se desdoiatk sub răcoarea unul vânt 
de apus. Cerul vărsa un frig negru j 
şi Întunecaţii nori cari treceaă d’a- 
supra capului med dădeatt o espre- i 
siune sinistră naturel.

Imensitatea mârel, totul Îmi zi- I 
cea :— A muri astă-zl, a muri mâne. I 
nu trpbue a muri o dată > Atunci.., 1
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PAPA SI SEMILUNA

P resa oficioasă, a Papei în modul 
cel mal escesiv dă espresiune bucuriei 
nem ărginite a papiştilor asupra Învin
gere!, ce aâ suferit ruşii la Plevna. 
Ia tă  cum vorbesce d. e. cunoscutul 
organ al vaticanului .Voce del la
veri ta :*

» Toate in  lum ea aceasta  ’şl-afi 
m arginile h o tă râ te , şi ni-se pare, ca 
şi c&nd provedinţa n’a r  putea suferi, 
ca Europa să devină cu to tu l prada 
inimicilor bisericel lui Christos, fiind 
Îm părţită In două imperii, din cari 
unul este .schism atic,* cel-l-alt „a- 
postolicj* —  două imperii, — cari 
ab stracţiune fâcênd de oare-care spo
ială cu ltu ra lă  pe dasupra — sunt In 
nnele priv in ţe to t aşa de rele, de nu 
cum va Încă şi mal rele de căt imperi- 
ele unul Odoacer, unul Âtila. a  Goţilor, 
V andalilor şi Hunilor... .Dum nezeii 
a În trebu in ţa t semiluna, spre a ln- 
frănge puterea acelora, cari aü pân
g ă rit crucea Iul.

Auzita-ţl, voi 5 milioane de ro- 
mănl .schismatici* din Rom&nia, cari 
vă lup ta ţi pentru lib e rta te  şi inde- 
pendinţă in contra  barbarie! semi- 
lune, ce frumoase cuvinte Vi-se a- 
dresează din .leag ăn u l naţiunel noa
stre Ï !*

Corespondentul din Roma al foael 
polone .G azeta Narodova,* foaiă În
sem nată şi bine inform ată despre 
cele ce se petrec prin Vatican, ra  
protează, că Papa auzind despre de
ru ta  ruşilor la Plevna şi Cars s 'ar fi es- 
p rim at din cuvănt In cuvănt ast-fel 
.to t-d 'a u n a  mă bucur nespus, de c&te 
or! aud, că ruşii aü fost bătu ţi, şi 
efi sper In D-zeü, că el finalmente 
vor fi Învinşi. Eû fac rugăciuni ar 
zănde, ca să se adevereze această 
din urm ă*.

Apoi convorbi Papa cu cel din 
giurul 8&û despre ones tita tea  şi ome
nia turcilor, şi observă In  sflrş it : 
.D e  a r  fi numai to ţi creştinii aşa 
de omeniă, ca şi turcii, cari nici cănd 
Încă nu aü Înşelat pe nim enea*. Nu
m itul corespondent g aran tează  pen
tru  .dep lina  au ten tic ita te*  şi repro- 
dncţiunea .verbală* a observărilor 
papale, ce a r fi făcut im presiune m are 
asupra curţe! papale.

La acestea .N a tiona l Zeitung* (1 
Sept. a. c.) din Berlin face urm ă
toarele observări : .V edem  deci .C a 
pul creştinătăţii*  u n it prin  rugă
ciuni călduroase cu capul Islamului. 
Se pare că s’a reîn tors vrem ea lui 
Âlesandru şi Leone şi a aliaţilo r 
Rome! .cu  ori şi cine care1! promi
te a  vre un căştig, şi In con tra or! 
şi cui, care’I era inimic, cu acea deo

sebire numai, că pe atunci alianţa 
cu cel fără de credinţă nu s’ar fi 
putut încheia aşa de nepreocupat, 
fiind Papa atunci încă to t .inimicul 
chemat al Islamului*. Astăzi,vezi bine, 
turcul este omul cel mal de omenie 
din toată Europa — ce’I mal rămâne 
păstorului suprem din Roma, de căt 
.a  se alia cu acel om de omenie in 
contra Europei*.

La aceste cuvinte ale foel din Ber
lin din parte-ne nu mal avem de a 
adăogi chiar nimica.

( Telegraful Român)

Herţegoviuenil şi Bosniacii

(Urmare)

Caţitnl ajunse la os. In annl 1S56, Luca 
Vucalovicî înalţii steag al inaurecţiunei. Cele 
4’Ant6iO lapte înaepnră prin ţinutul Suto- 
rinei. La 1857 intră şi Muntenegrul in re- 
sboitt, ea se njnte pe insurgenţi. Tureil 
furii bătuţi şi respinşi până la Trebiuie 
Creştinii continuări lupta ou bărbăţie şi 
o susţinură până la mijlocul lunei Iul Maifi 
1858.

AtnucI Poarta se văzu nevoită se înch ie 
armistiţiu cu Muntenegrul, cedândn-i şi o 
parte de teritorii!.

Insurgenţii voind sS încerce şi oi o im 
păciuire, rugară pe consulii Franciei şi An
gliei, bS le servească drept mijlocitori. In 
tervenţiunea consulilor la început a fost 
foarte energici, dar când era tocmai mo
mentul decisiv, ea mal perdu din energii, 
Turcii isbutind a remânea singuri domni 
ai situaţiunel, nu fienri creştinilor nici un 
fel de concesiuni.

Prin urmare pacificarea a fost nnmal 
momentani şi nu putea si doreze timp în 
delnngat.

Pe la finea anului 1860 totnl era din 
nofi în flăcări.

O femeii creştini omorâse nn câne, care 
umbla si o musce. Ea fu sugrumaţi de 
stlpftnnl cânelui. Aceasti întâmplare pro- 
voci o reuniune de oameni şi reuniunea fa 
urm aţi de o luptă.

Muntenegrenii nici de asti-dati n’aU pu
tu t Ba stea pe loo. El ae amestecară iute 
in afacere ca nu cum-va si le scape pri- 
legiul nefolosit. In anul 1861 Poarta con
centra oştiri numeroase in contra insur
genţilor şi a Muntenegrului.

Tot de-odati ea fu siliţi, s i accepteze 
concursul unei comision! europene, al ci
tai scop era de a face si înceteze luptele 
cât mai curând.

Se începură deci negoţierl. Cererile cre
ştinilor din Herţegovina nu era ii nici de- 
onm esagerate. Eată care aii fost acele 
oereri:

S i se dea creştinilor funcţionari turei, 
buni şi drepţi, precum şi un fel de pro
curor (bojda-başi), care si le apere inte
resele faţă cu autorităţile locale; să se re- 
specteze religiunea creştina şi să se con- 
ceadă clădirea de biserici cu clopote. Lo- 
cuitorii creştini si aibi dreptul d’a-şl alege 
un episcop naţional şi de-a întemeia şcoale; 
geandarmii turci să nu mal fie adăpostiţi 
prin oasele locuitorilor; proprietarilor mu-

ulmanl si nu li se mal dea de cât a pa
tra parte din recolti.

Dările s i se strângi prin bojda-başi, cari 
le vor preda apoi autoritfiţilor respective; 
pizitoril frontierei s i fie aleşi dintre cre
ştini şi soldu cuveniţi si li se socoteasci 
din dare ; In fine, dirile inopoiate să se 
erte.

Omer-paşa răspunse la aceste cereri prin- 
tr ’o proclamaţinne cu data de la 1 MaiO 
1861.

Aceasti proclamaţinne aconrdă, in nu
mele sultanului, amnestii generali şi eaiti 
dirile înapoiate; concede fie-cărei comune 
si -şl aleagă un primar sa ii doi; asemenea 
se vor numi pentru fie-care district câte 
doi hojda-bsşT, luaţi dintre persoanele, 
care s’ar fi bucurând de încrederea locui
torilor.

Proclamaţiunea acoardi mal departe: 
libertatea cultului şi întrebuinţarea clopo
telor ; ea dispune, ca geandarmii si nu se 
mal adăpostească prin casele particularilor 
s i intre in vigoare învoirile stabilite cu 
proprietarii şi arendaşii din Bosnia; dirile 
s i se ridice şi si «e predea autorităţilor 
de primarii şi hojda-buşii respectivi; *i se 
recomande patriarch <tnlui trimiterea de e 
piscopl naţionali; şi s i se inleHneasci lo
cuitorilor dobândirea de proprietiţi fon
dare.

Proclamaţiunea fa aduşi la cunoscinţa 
ambasadorilor striiul şi aceştia încuviin
ţă r i coprinsnl el.

Dar insurgenţii se mulţumiri cu con 
cesiunile promise. EI pe lângi acestea mai 
reclamară de la Turci, ca si le reedifice 
o mănăstire şi mai multe biserici dSrâmAte 
de musulmani; protesta ii apoi şi în con
tra aşezăreî geandarmilor prin sate şi ce- 
reati, s i ’şi aleagi ei înşişi pe mitropoli
tul lor.

O conferinţă europeană avea s i apla
neze dificultăţile intre Tarol şi Creştini 
Conferinţă nu ficu însă nici o ispravă, cici 
Herţegovinenii manţineaii cu ecergii şi cu 
hotărâre toate reclamaţiunile lor. Totnl de
pindea acum de la purtarea Muntenegru 
lui. In cas, când Muntenegrul ar fi con 
tinuat rSsboiul şi ar fi eşit învingător, a 
tnnei Herţogovinenil ar fi profitat de bi 
ruinţele vecinilor pentru a se arăta şi mal 
resolaţl în faţa Porţii.

0«man-peşa sciu s i înlitnreze printr 
apucătură vicleani aceasti eventualitate 
Şi eată cum:

El se apuci s i negoţieze separat cu fie
care diutre cei doi capi ai Slavilor, adici 
cu Luca Vucalovicî şi cu principele Mnn 
tenegrulul.

In chipul acesta oredea, ci va isbuti si 
strice buna înţelegere dintre dânşii, făcând 
pe fie-care si creazi, ci oel-l'alt are de 
gând s i ’1 jertfească.

Luca Vucalovicî n’a avut nici o întâi 
nire personali cn Omer-paşa; cn toate 
oestea el promise funcţionarului turc, 
e gata a se supune pe lângi următoarele 
condiţiuni :

1. Districtele Trebinie, Nicsici şi Gazko, 
care se mărginesc« cu Muntenegrul, să re
cunoască suveranitatea sultanului şi s i pri- 
measci în schimb o organisaţiune, cum 
e a Sârbilor.

2. Aceasti organisaţiune separată si 
pună sub garanţia Europei.

3. In aceste districte s i nu mal fie fun 
ţionari şi soldaţi turci, nici prin fortăreţe 
nici prin locuri deschise.

toritiţile locali, cari vor avea sa verse ] 
Porţii pe tot anul nn tribut anumit.

(Va arma).
(Albina Carpaţilor).

4. Contribaţiunile si se ridice prin au- Ï Grecia şi Hubm şi prin care Grecia ar fi

C R O N I C A

îndatorată a interveni cu armele contra 
Turciei, sunt f i r i  tenieiQ. Cn toate acestea 
gnvernul grecesc, dând merefiasignriri pa- 
cinice pentrn present, a refasat de a se 
angaja dupi luarea aminte ce i se ficuse 
de Anglia la cererea PsrţiI, a nu mai face 
pe viitor rtsboifi Turciei. Un sngsjamânt 
de felul acesta, dupi opiniunea guvernului 
grecesc, ar fi egal cn păr iii rea de către 
Grecia a drepturilor sale de Stat independent.

Citim in * Monitorul oficial.»
Marţi la 30 August, zioa onomastici a 

Mnjeatnţu Sale Imperatorulul Alexandrn al 
Rusiei, s'a celebrat in annl aeesta, in mod 
-•cepţional, un Te-Deum, oficiat în St. Mi

tropolie de către E- S. Mitropolitul Primat
1 României, înconjurat de înaltul oier.

La această ceremonie ud fost fa ţi Â. S. 
Principele Gorciacoff cn inalţii demnitari 
şi ofiţeri superiori ruşi »fl-ţl iu capitali, 
l-nii miniştri, d. baron Stu»rt, agent şi 
onsul general al Rusiei, insoţit de tot per

sonalul consulatului, inaltele corpuri şi ad- 
ministraţinnile superioare ale Statnlnl, Casa 
civili Domnească, d. comandant al divi- 
s iu n e i II-a teritoriali cu toţi d-nil ofiţeri 
Buperiori aflaţi în capitali, d-nit ofiţeri su 
periori al gardel civice şi nn public nu
meros.

In curtea Sf. Mitropolii se aflaţi înşi
ruite detaşamente din toate corpurile gar- 
nisonel.

La orele 12, d. Cogalniceanu, ministru 
de esterne, in trisnra Curţei, cel-l’alţl d-n! 
miniştri, Corpurile înalte ale Statnlnl, inalţi 
funcţionari, d-nil ofiţeri superiori al gar- 
nisonei şi ai gardei civice, s’afi dus la ote- 
ul consular ca-'si presinte felicitări Alte

ţei Sale Principelui Cancelar, pentru ono
mastica Majestăţii Sale Imperatorulul. D. 
ministru de eBterne, cu această ocasiune, 
presintă Alteţei 8ale pe toţi înalţi demni
tari al 3tatului, cărora Marele Cancelar le 
adresă cnvinte pline de bani-voinţi şi de 
aleasă politeţi.

Seara, atât otelul consular cât şi mai 
multe palate publice fură iluminate

U L T I M E  S C I R 1
TELEGRAFICE

(Agenţia Havas).

Belgrad, 13 Septembre.
Se anunţă ci prefectul Severinului a 

primit ordin de face toate pregătirile in 
vederea apropi iteî sosiri a 50,000 de ruşi 
ce aO si tre acă  Danirea spre a intra în 
Serbia. Operaţiunile acestui corp de ar
mată ar fi îndreptate in contra Vidinnlnl 
şi Sofiei, pe când Serbii si vor ţine in  
pază pe lângi Drina.

Cooperaţi unea Serbiei cu Rusia este si
guri.

O brigadi pleacă mâine din Belgrad, 
mergând spre graniţă.

Parodia, 11 8eptembr> (prin «crisoare). 
împăratul Alixandrn şi Marele Duce Ni- 

colae s’att esprimat in termeni foarte mă
gulitori asupra armatei româae pe care o 
găsesc admirabilă în faţa inimicului.

Vlena 12 Septembre.

Poeiţiunea lui Mehemet-Ali se consideri 
a fi to t aceeaşi ca şi dapi lupta de la Ka- 
ţelevo. Aripa dreapti n'a părăsit împreju
rimile de la Kaţelevo nici rîpa dreapti a Lo
mului, pe câţi vreme aripa stângi se afli 
deja pe oea-l’a lti ripi, unde ocupă Pop- 
keol şi Jaslar.

Mehemet-Ali avea mai ântâi intenţiunea 
de a-şi continua mişcarea ofensivă în di
recţia Bielei, dar recunoscând că Ruşii se 
află concentraţi intre acest oraş şi Kaţelevo, 
va fi părăsit negreşit aceasti posiţinne.— 
Mehemet-Ali şi-a mutat cuartierul gene
ral la Sarnasuflar.

Trupele turcesc! răspândite pe graniţa 
sârbească nnmera 20,000 oameni, ooprin- 
zându-se in aceasti snmi şi gornisona Vi- 
dinuluL

FaHs, 13 Septembre. 

Mareşalul Mac-Mahon a plecat din Bor
deaux in as t i  dimineaţă spre Păriguenx.— 
Depeşile constată ca mareşalnlui i s'a fă
cut o primire cilduroasi.

— Serviciul de la ÎS Septembre 12 ere din xl — | 

Costantinopol, 11 Septembre.

Lupta de artilerie continui la Plevna
Canonada şi împuşcătura continuă ase- I 

menea la Şipca. Solei man-Paşa trimite re- 
cnnoasceri pe drumul Gubrovel.

Forţele rusescl cari se află pe linia lan- 
trel, se concentră la Biela.

Consulul englez, d. Fovvoet a sosit la I 
Şipka pentru a împărţi ajntoare Bulga
rilor şi Musulmanilor. — 57 Bulgari a& 
fost spânzuraţi la Adrianopol.

Berlin, 12 Septembre.

In urma representaţinnilor ce Germania 
şi Frânţi aü fient Porţii, aceasta a ordo
nat a aresta din noti şi a ţine în închi
soare pe omoritoril consulilor francesi şi 
germani la Salonic.

Âthenu, 11 Septembre.

Sgomotele respândite despre tratarea unor 
negociaţiunl în vederea unei alianţe intre

Bona l i  8eptembre.
Sănătatea Papei este mal buni astăzi.

Parodia, 12 Septembre.
Erl, de la revărsatul zilei şi până la 

trei ceasuri dnpi amiază, RnşiI afl cano- 
nat Plevna şi s’aQ suit apoi cu asalt pe poei- 
ţinni turo-scL Noaptea trei redute erafi 
Inate pe Frontul-Sud de generalul Sko- 
bil- ff şi marea redută de la Greviţa era 
apucaţi de generalul Radianov care a fost 
uşor rănit. Comandantul corpului al 17-lea 
de infanterie, Shmetler a fost omorît pre
cum şi şefnl brigade! a treia de tiraliorl, 
generalul Dobrovoveki. La asaltul de la 
reduta din urm i, aii luat parte 6 batali
oane rusesc! şi 1 românesc. Doi drapele 
şi 5 tonuri s'aO luat.

Asii-zl în zori de zi, canonada a înce
put earăşi pe toată linia cu o mare vio- 
iuţiune. Trupele rusesc! şi românesc! sunt 
în faţa fortificaţiunilor turcescl în posiţiile 
cucerite în ajun.

Perd-rile asaltatorilor în zioa de eri aQ 
fost peste 5,000 oameni rin iţi. Cifra mor. 
ţilor nn se scie înci.

Rfttăciam găndindu-mă la an viitor 
Induios, la speranţele mele căzute.

In  prada acestor tr is te  idei, in 
tra ! pe nesim ţite In această bise
rică a m onastire!, ale cărei vinete 
tu rnu ri ’m i se păreau ca fantome 
p rin tre  b rum a m ăre!. Priveam fără 
entusiasm  această  pădure de coloane 
adunate ale căro r capiteluri stufoase 
sprijineaţi arcade uşoare, elegant 
labirint.

Mergeam cu nepăsare prin  tindele 
laterale ce se desvăluiaâ înain tea 
mea ca niace galerii ce se în tru n e a i 
asupra lor lnsă’şi. Lum ina nesigură 
a unei zile de toam nă ab ia  îm i per
m itea se văd în Înălţim ea bolţilor 
sculptate, ciubucele delira te  carede- 
sinaü aşea de curat colţurile tu tu -  
lo r bolţilor graţioase.— Orgurile erafi 
m ute . Numai singurul sgom ot al 
paşilor mei deşteptat! ecourile as
cunse In negrele capele. Mă aşezaifi 
lângă unul di! cel patru stâlp i cari 
susţinea A cupola aproape de inim ă! 
De acolo, puteam pătrunde aduna
rea acestu i monument pe care 11 
priveam fără a fi ţinu t de vr’o idee. 
Singurul efect mecanic al ochilor

me! mă făceaţi a Îmbrăţişa această 
Încurcătură impuitoare a stâlpilor. I 
fiori măreţe minunat lipite ea râ- 
ţeaoa mal presus de uşile laterali 
safi de uşa mare, galerii aeriane 
safi mici coloane dese separa fi geam
lâcurile înţepenite prin arcuri, prin 
ornamente în formă de fiori, frumos 
săpate In peatrâ.

La fondul inimel, o cupolă de 
sticlă strălucea ca şi când ar fi fost 
zidită din petre precioase cu înde
mânare legate. La dreapta şi la 
stânga, două tinde adăncl opuneafl 
acestei bolţi, de jur Împrejur albe 
şi colorate, negrele lor umbre pe 
sânul cărora se desemnaţi slab trun
chiurile nedeosebite a unei sutimi 
de coloane cenuşii.

Ostenit de privirea arcadelor minu
nate, arabescurilor, ghirlandelor, spi
ralelor, a acestor fantasii saxasine 
ce se îm pleteau unele in tr ’altele, 
bisaru lumiuate, percepţiumle mele 
deveni confuse.

Mă găseam, ca pe, ţărmul ilusiuni- 
lor şi al realitâţel prins in piedicele 
opticei şi mal am eţit de mulţimea 
aspectelor.

Pe nesim ţite aceste petre  săpate 
se acoperirâ, nu le mal vedeam de 
câ t p rin tre  un nor form at de un 
p raf de au”, sem ânatoare cu acelea ce 
sbor in bande luminoase Însem nate 
de o rasă  a soarelui ln tr 'o  cameră.

In sânul acestei adm osf-rl vapo
roase ce făcea to a te  formele nede
osebite, dan tela  fiorilor luci de o 
dată.

Ori ce ciubuc, ori ce unghifi sculp
ta t ,  cel mal mic semn se argentui. 
Soarele aprinse focuri In cristalurile 
ale căror bogate culori scânteiatt.

Coloanele se mişcară, capitelurile 
se sgudui pe nesim ţite. Un cutrem ur 
m ângâietor deslocă edificiul, ale că
ro r cârlioanţe se des făceaţi cu pre- 
cauţiun! gracioase.

(Va urma.)

APEL L i  ARMATA ROMÂNĂ

Romfiní, la I 'tru  inte I Aco’o vi afteapti 
St lauril de astizl fi gloria stribno il 
E mnrtor acel fluviü, suut uiartori fortere^a 
Luí Rada Negra Domnal, mine, monamente

Din prima’I reşedinţă, e martoră cetatea 
Heroici, antici, vorbesc Cilugirenii 
Cu vocea Bcrisi'n piatră de eroismul vostru.
Pe leul ce umpluse de spaimi continentul, 
Voi îl făceaţi ni musce ţărâna României,
Şi *n Istra s'afle numai prin moarte a 

sa scăpare: 
Ştefan îl pune în fagi, apoi ’1 nimicesce, 
Sinan işl pleacă capul sub spada Mihaianil 
Dot secol! sunt aproape decând,prin perfidie, 
Vulpea, infam striinal, vă smulge din mâni

arma
Şi'n negrite morminte ruginel o condamni, 
S i pearz’al vostrn nume. — Dar Domnul cn 

voi este!....
Ca voi, şi ia tl arma mal splendidi reluce, 
Şi voi veţi mânai-o 1

Aoolo aade sunteţi 
A fost Traina punte, atuncea constrniti 
8’alnnge pe barbarul, o patrie dând voi. 
Acum pe ea voi treceţi,ca a’nlnngaţl barbara! 
Ce-aici, în ţara voastri, im pam ni, ’nchiagi

*n sânge 
Fiinţe inocente, ş'inofeosive urbe 
Preface în cennşe prin bombe de incendiQ. 
Români, vă fienmintn că »4* Carpaţiişi Q-mnl 
La voi ’şi a ţin ti ochii, In voi el fac apelai, 
Căci intermediu sunteţi intre al lor trişti

popul! 1

’Naiutaiute mergeţi,revendicaţi voi drepturi 
Ca nu vă sunt streine ! Ano! salvaţi pe fraţi! 
Ce gem sub jag  despotici A! tiranie! secoll 
S’aQ dus, — şi libertatea'! egida omenire!. 
Acel creştin impend, de mii de mii tari braţe, 
Cn voi se aliazi. Cu toţi dar îuainte,
'Nainte iate mergeţi şi sfărâmaţi pe barbar; 
Şi unde e 'ntunerec, resari iar lumina I 
Al mergeţi iute, mergeţi, cici Sofia cea

sântă
De mult, de mult reclami acea răpiţi crace! 
Ea plânge de cinci secol! c i este profanaţi 
De barbarul, pigânnl 1 —Sunt laorime divine, 
Vi ’n flora ţi de ele ! —’Nainte dară mergeţil 
'Nainte cn pas mare şi smulgeţi semiluna 
De pe creştine turnuri şi în Bosfor dispari. 
Apoi plantaţi iar cruoea, c'aşa voiasce

Domnul!
Atunci veţi fi eroii creştini şi fără semeni, 
Atunci vi reintoarceţl cn glorie şi laarl,
Şi spuneţi ţiril voastre, şi spuneţi lumi’ntregl 
Ci ori-cănd datoria tot ast-fel vi veţi face.

H. M.



T I M P U L

Făc&ndumi-se onârea d’a fi chemat de 
Societatea Crucea RoşiS la Spitalul tem
porar de răniţi de la Tnrnu-Măgnrele, anb 
semnatul încunosciinţez pe stimabilii mei 
clienţi că cu începere de la 1 Septembrie 
viitor voifl absenta din CapitalS.

Tot de o dată 1 rog ca la cas de tre
buinţă sS se adreseze la stimabilnlQ meii 
amio Dr. Stoicescn, domiciliat Strada Co
vaci No. 1, Casa Arvenescu, oare a bine 
voit a rae înlocoi pe timpul absenţei mele.

Dr. Petrini (Paul).

Eforia Bisericel Creţolescn.

Duminecă 28, neoferindn-se preciul sa
tisfăcător pentrn arendarea moşiei CREŢU- 
LESCI, din Ilfov lingă Buftea, pe termen de 
cini ani cu începere de la Aprilie 1878; 
se va ţine o a treia licitaţie, Duminică 
25 Septembrie, in cancelaria Eforiei, curtea 
Bisericei

D. Vioreanu SSSiîîÂ"
ciţiul profesiune! de advocat. Strada Po
loni No. 24.

TEATRUL DE VARĂ
OR A D IN A  QUIOHARD 

AstlUjl şi in fie-care <Ji spectacole

ROMANE. FRASCESE SI GERIANE
Compania dramatică dirigicUă fi om concursul artistic 

al D-M  M. PASCAL y

A eşit de sab pres&:

n o u l  m e t o d
âo

C A L I Q R A P H I E  ELEMNTARA
pentru usul claselor Ii, III ţi IV primarii

de G. Al. Zamphirolu profesor de desemn ţi < 
ligrafie.

PREŞUL 20 BANI.
De vândare la USte Librăriele iară depositul se 

afU la Lior&riele, L. Aloalai calea Mogoţdiel No 
18 ţi L. Steinberg strada Carol I  Ho. 40.

Moşia o w  lliCl, o jumătate oră
de BuzSQ, pe calea ferată intre staţiile 01- 
meniişi Monteorul, având ca la 1000 po- 
g6ne arabile, vie de vre o 40 pogone, vii 
cu o ta; tină, de la care sS ia peste 500 
galbeni anual, han, cârciumă şi alte mai 
multe ealităţî, se dS în arendă de la Sf. 
Gheorghe viitor. Doritorii se pot adresa 
in Bucnresci la D-nu N. I. Lahovary şi 
la Craiova la b-nu Costică Bengescu, pro
prietarul. (617—1).

Un profesor
vat academia se oferă a preda

LEGTVUIVI
în următârele sciinţe:

Desemn şi pietură, geometria, matema
tica gi ingenere tâte sciinţele necesare pen 
tru pregătirea de a putea intra în şc61ele 
superiâre. Afară de aceste va putea da lec- 
ţinnl de piano, de limba francesă şi englesă. 
A se adresa Strada Virgiliu No. 6 bis, seQ 
la Tipografia Thiel & Weiss.

De arendat: SSE
livezi şi islas în hotarul moşiei Sălcuţa- 
Sulari, plasa Dumbrăvii, districtul Doljitl.

2-lea, 1,200 pog6ne pământ de muncă, 
livezi şi baltă în hotarnl Băneaa, plasa 
Margine! districtul Vlaşca, în drumnl căi! 
ferate Bucureşti-Giurgiii. 609—1.

De închiriat,
cu mal multe încăperi.

Doritorii să se adresele la proprietar, Str
ada Scaunele No. 47, în Baonresci. 610 -1,

0
Damă solidă caută un loc ca gu
vernantă s6tt econdmâ. A se a- 
dresa la adm inistraţia acestui £iar.

t/y
o

L’administration a l’honneur de prévenir M. M. 
les abonnés et habitués, que l’abonnement pour 
la 8ousdite saison est ouvert au bureau du Théâtre 
Bossel, tons les jours de 12 à 8 heures de l’après 
m id, — L’abonnement sera de 60 réprésentations 
obligatoires et divisé en deux sériés de 80 répré** 
sentations. — L’abonnemedt devra ôtre payé en 
deux fois : le moitié en sousorivant et la seconde 
moitié le 1er Novembre.

0  LOCOMOBILE PDTBRE DE 8  CM
este de vênijare eu

preţul fórte eftin prin Domnu 

C. SIEBBECHT
Bucnresci.

Mobile de easă
de vênZare. A se adresa la administraţia 
acestui Ziar. (614—0).

ANUNCIU IMPORTANT.  
HÜ11I U  B H Ö B T D I  MAGASIN

L i t  W U M V M T L J * «
Sub firma

SAL. W E I S E R M A N N
Strada Carol I Mo. 6 

(curtea reche) 
ris-à-ris de farmacia 

RLssdörfer.

Strada Carol I No. 6 
(cortea reche) 

ris-â-fis de farmacia 
Rissdörfer.

I All sosit, pentru sesonnl de vérS un bogat asortiment de încăl
ţăminte pentru BĂRBAŢI, DAME şi COPII.

Cu deosebire PANTOFI DE DAME In tóte formele după cele 
mai din urmă fagóne şi efectuate din primele fabrici din Europa.

Asemenea un mare transport de cisme lungi de Iucht, de Lak 
răsese şi de racs ca ;i Mantale (cauciuc) de plóie prima qualitate.

Snb-semnatul mulţumind onor P. T. Public de încrederea ce 
all dat Bns4ÍBsei firme, oare până acum a& depus probe de fina 
calitate a Mărfel cât gi de eftinătatea preţurilor, speră ca şi d’acnm 
inainte va bine voi a ’i da concursul se8, găsind in tot-d’a-una 
atăt mărfuri fino şi fasonate cât şi ou preţurile cele mal moderate.

Cu t6ta stima

SAL. WEISEKMAM.

5
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AYIS P R E A L A B L E
S A L L E  B O S S E L

T H É Â T R E  D E  O P E R E T T E
et

V A U D E V I L L E  F R A N Ç A I S  
Direotion ~Fi1wrTT ,B  K E L L E B  

Saison Théfttrale (1877—78). Commencement le 
1er Ootobre 1877

REPERTOIRE DE LA SAISON
OPERA BOUFFE ET OPERETTE

MU S I Q U E  DE  C H . L E C O V I):
La Marjolaine, 8 acte« ; La Petite Mariée, 8 actes"; 
Qiroflé, Oirofia, S actes ; L u  Cent Vibge» 8 actes ; 

Le* Cloche» de Comeville, 8 actes.
Musique d’Olfenbach :

La Boulangère a des ecue, 4 actes j La joliie Par* 
feumeuse, 8 actes ; La Ptriehole (nouvelle), 8 actes; 
Mme L'Archiduo, 8 actes ; La Vie Parisienne, 5 
actes ; La Bell« Silène (noa. Ile), 8 actes ; Orphée 
aux Enfer», 8 actes ; La Boite au Lait, 3 actfts ; 
La Créole, 8 actes ; Lee Brigand», 3 actes ; Barbe 

Bleu, 4 actes.
Musique de Lacome : Jeanne, Jeannette et Jeatmeiion, 

4 actes.
Musique de Litolff : Héloite et Ahaüart, 3 actes.

Musique de Hervi : La Belle Poule, 3 actes. 
Masiqae de Grisart: Lee Troie Margot, 8 actes.

o  o  e  d  T b :  
s Dominos roses, Le îeveillon, Le procès Vaura- 

Ledleu, Tricoche et Cacolet, La petite marquise.
Bn vaudeville toute» le» noitvautée» de Vannée.

Le tableaa du personnel de la troupe sera publié 
"’ici ii quelques jours avec le programmme général.

F A B R I C A
de

CHARTIE MECHANICA
de la

ZÂRNESCI, LÂNGĂ BRAŞOV
produce ohârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari usitate 
pentrn Ziare A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice în Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

A. V I S
Din dansa apelor miol pe Dunăre, Soci

etatea Vap6relor o. o. a înfiinţat la Ver- 
ciorova o Agenţie unde sub-semnaţl ca 
Spediterl menţionatei Societăţi aii des
chis o Sucursală.

Recomandăm dar servicinrilenostre onor. 
pnblic Comercial, şi asigurăm o propmtS 
ezpediţiune a mărfurilor cu preţurile cele 
mal moderate.

Turnu-Severiu, 1 Septembrie st. n.

1 Fraţi Strass,
Ecspediterl a I  priv. Sooiet&ţl c. c. Vap6rel or pe 
Dunăre in Turnu-Severin, Craiova şi Verciorova.

(ele).

Prix de l’abonnement pour 60 réprésentations
Loges............................... ...  1800 Fr.
F au teu ils ..............................................  800 >
S t a l ...................................................... 150 »

Prix des Places à la soirée
Loges .......................................... ' . . . 85 Fr.
Fauteuils.......................................... .... . 6 ,
Stal I I ...........................................................  8 ,
G a le r i e ..............................................   1 »

La Directrice, EMILIE KELLER.

PENTRU PĂRINŢI

D-nu profesor Mihalescu, la Liceul din 
Craiova luând un noii looal, primeşte în 
familie câţi-va elevi dândn-le pe lângă cele
lalte îngrijiri şi preparaţiunea din obiec
tele mai grele.

DBOnOJOWSKI
profesor de limba

FRANCESĂ, GERMANĂ ŞI ITALIANĂ

Teoria tot de o dată aplicată la practică, 
prin scris şi prin o conversaţinne gradată.

EsecuteZă şi tot felul de compunere) tra- 
ducţiuni şi frumdse prescrieri. Strada Şe
lari No. 9, alături cu hotel Fieschi, în curte 
la mâna stângă în colţ. 608.

Pentru Pârintiw

D. profesor St rujau, de la liceul 
Mateiti BassaraH, primeşte 4 elevi 
In familie, dânJu-le şi preparaţiunea 
necesrra. Adresa strada Teilor, No. 28.

618.

ANUNCIU IMPORTANT

Sentimentele de recunoştinţa ale naţiune! 
Române sunt cunoecute de t6 tt lumea ci- 
vilisată prin darea din parte-i a ospitalităţi 
la toţi străini ce îi visiteijă. Cu atât mal 
mult fiind datori a arăta acel sentiment 
către Prea înalta familie a Imperatnlul 
tntulor Roşilor pe care am avut fericirea 
a o priimi în sânul nostru şi a coopera 
in resbel cu bravele ei armate, am litogra
fiat un tablon mare cu 16 portrete ale a- 
cestei îna te şi gloriâse familii. Românilor 
le vor place negreşit a avea în pereţii lo
cuinţelor lor acest tablou frumos, oare aii 
a’l găsi tot-d'a-una la mine, C.tlea Văcă
resc! No. 151, cu preţul numai de duol lei 
noi. Iar prin districte se vor trimite fără 
plata de transport. A 3-ea parte din iondul 
strâns este destinot pentru ajutorul crucel 
roşie.

Editor: Loct.-Colonel D. Pappazoglu.

nieLibrăria Socec & C
Are on6re a annncia că priimeace Abona
mente la publicaţiunea literară illnstrată

„ A L B I N A  D A C I E I “
pe preciu de lei n. 20 pe an, 11 pe '/» 
an şi 6 pe trei luni. Abonamentul pe pe
riodul de 4 '/ ,  luni, adecă de la 15 August 
până la 31 Decembre 1877, este de lei n. 8.

600.

*******x*****x*xx*xx***xx***xx
X P H A R M A C IA  L A  „SPE R A N T L A .“ X
H  26, CIL SA MOQOŞOAE1, 2«.

X 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 .  X
Obiecte de Oaaoiao şi Articole de Toalete. — Asemenea se angajdsft a efectua orl*oe oo-

mande din ressort«l medical* B l R T T S . ' l f

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(588-0)

O P E R I L E  M U S I C A L E
imprimate In ediţiunea n6str&

THIEL eSc WEISS, TYFOOHAJPT
Strada LipşoanI, palatal »Daoia.4

FE.
CON8TANTINESCO D., Souvenir de Zi*in, Valse pour pianoforte................... ...  %
CAKLSON C., Quatre morceaux Roumains» pour pianoforte...................................  2
PLECHTENMCHER A., Muma luï Stefan, pentrtk o voce şi p i a n o ...................  1
GEORGESCU TH., Doué suspine* rom, pentru o voce o* p ia n o ....................... s 1

.  a Spune, rom. naţională, pentru o vcoe cu p ia n o ..................... 1
KBATOOHWIL A. K.. Hora, Viéta României pentra p iano ....................................  1
MEDEK J. W., România, Quadrille de Conoort pentru p ian o .......................  4
MUSICESCO G., Rânduiala cununiei pentru p ia n o ................ .................................. 5
STERN L., op. 10, Der Wunsch (Dorinţa) für Singst, und Olavierb. . . . . • « 2

11. Lebewohl (Adio Moldova) Singst, und Olavierb........................ 1
4. Grande Etude pour p ianoforte ..................................................  1

17. Hora. Mariöra pentru pianoforte . ..........................................  1
18. Durerea ’ml este mare, Valse brii. pentru piano...................  2
19. Visuri Ce de ocpil, Quadrillé pentru p ia n o ................... • . 2

La Favorite, Schottisch pour p i a n o ................... ...  . . .................... 1
» » Iţik-Polka pentru piano................ ..................................................... ...  1
> » op. 20. Apele de la V&c&rescl, Schottsich pour p ia n o .......................  1

VIEUX E.. Marche de Cavalerie pour piano ........................... ... ..........................2
T6te aceste se vônd ou rabat de 25

TR IG O N O M E T R IA
de d-nu

S P I R E A  H A R E T  
se află de vên4are numai la Librăria E. 
Graeye & Comp. piaţa Teatrului cu pre- 

ţinl de lei noi 6 esemplarul.
(610—2).

DESFACERE TOTALA

Recomand bogatul meii asortiment de 
felurita Pianuri şi Pianine din cele mai 
renumite Fabrici ale ■ Europei cu preţur 
forte scâijnte.

Wilhelmine Schreiber 
(613). Calea Mo&oş6ieI No. 28.

op.
op.
op.
op.
op.

LE PORTEFEUILLE 

DIPLOMATIQUE & POLITIQUE
(Blue-Boook Européen).

»Recueil de documents internationaux 
et des principaux travaux parus dans la 
presse périodique europeane* a apărut f i  
se află deja cele d’intAiO 4 Vvresâne in li
brăria nostră spre probă.

Onorabilii amatori de ştiri diplomatice 
şi politice, eşite din sorginte sigură, le a- 
nunţăm oă numele redactorului acestui 
uvragiii periodic, J. E. Délannoy, destul 
de cunoscut tn sfera Ziaristicei, ne garan- 
tâză un conţinut nn numai bazat pe do- 
chmente oficiale dar şi ştirile neoficiale aii 
să fie bine apreţiate de opiniunea publică, 
fiind că redactorul este in relaţiile cele 

I mal intinse ou cercurile înalte.
Acest uvragiii va eşi în 50 pana la 60 

livres6ne pe an, şi se primeso abonamente 
tn librăria nostră A  preţul de fr. 31,25 

I  pe termen ie un an, trărais acasă direct— 
fără Întârziere — prin poştă.

Tot o dată mai a visăm pş D-nii amatori 
de ştirile Zilnice ca se afla la noi Ziarul 
frances La France de venZare cu 20 bani 
numărul.

E. Graere & Comp.
Podul ilogoştfiet No. " 40.

r iîS Q B S h îS B iiS B M S B M S B B id S B fc j

G E L  M A I  M A R E  I L Æ A G -A S I I fc T
DE

H A I N E  CONFECŢIONATE şi de ARTICOLE DE MODA
„ A .  3L.A BELLE TARDINIÈRE“

• I O S E F  G R t W B A  « J . H S
20, Colţul Bulevardului ® Stradel Mogoş61eI, Casele Greeénu, 20

'4 / m r  E S P O S I T I U N E A  D E  H A . I I S T E
invit pe Onor. Public binenvoiescà a visita magasinul meft, unde va g&si o Es po s i ţ i u ne  da h a i n e  o o n f e o ţ l o n t t e  oum n’a fost incă In Bucurescl, şi anume

C O S T U M E  C O M P L E C T E
REDINGOTS şi JAQÜETE CU GILETCELE LOR J|_ P A R D E S I U R l  I N D I V E R S E  F A S O A N E
din stofele cele mal moderne ale sesonulul de faţ&, şi croite dupé jurnalele cele mal noue. Preturile sunt espuse In Galantarele Magasiel pe Strada Mogoş6ieI şi Bulevardului

şi se p6te convinge orl-cme o& am rem as fidel devisiel acestui magasin:
C 0 3 S T S T J 3 S Æ  M A B B  S I  P R E T I T J B I  F O A E T B  M O D E R A T E .

JOSEF
»A LA BELLE JARDINIÈRE«, 20 Colţul Bulevardului şi Stradel Uogoş6ielj Casele Greoinn 20.

I

Tipografia Thiel & Wiess, Palatul „Dacia*.


