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IN TOATA ROMANIA :
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60

INSIBTIIWI si b i c l a m :
Linia de 80 litere petit, pagina IV 80 bani. 
Pe pagina ITT, 80 bani, pe pagina II, 8 lei noi.

Boolame 8 Iei noi linia.

Un numfir In Capitală 10 bani.

T I M P U L

ESE IN TOATE ULKLE DK LUCRU.

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

a n u  i s r a x x j Â X
8e priimeee tn rtr&infttate: La D-tfil 
itein 6  Voy 1er ln Vienna, W alBuhgau« 10 
A. OppMk la Vienna, Stnbenbaetei Rudol 
Hfrrri ln Vienna, 8eiler»tAtte 8 ; Vimemu 
Hrdieka ln Vienna, TeinfalUtraaae 171 Philipp 
U t  In Vienna, Bfchenbaoh|(a««e H t  ta n i 

. dk Comp. ln Pafta |i HimtU'Lafßî -BmlUw 4  
Oomp. Ia Pari«. ______

Scrisori nefrancate no ie primesc. 

A r t io o l e le  a e p a b lie a fa e  t e  t o t  a r d e .

Un nunèr in Oistriote 16 bani.

Cursul de BnonresoT, 1 Septembre.
Oblig. "Rurale SIV, 81

p Domeniale • « . 761/? 7S|/t
Credit Funciar rural . . 71 •(> —

,  urban 64 I
Injpr. municipal al Capit. 73
Oblig. Pensii . . . 9 110 mm
Oblig. Dacia . . . . 200 < ---

> Romania . . . . 40 —
Impr. municipal ou premii — --- .
Renta Românii . . . . , — —  •’
ParU 3 l u n i ................. 9930 -
Londra » ................. 2S06
Viena » . . . . __ -
Berlin » « • • • • 122./*

Cartai da Vlona, 18 Septembre.
Metaboe . . » ■ • • • • •
Naţionale . ........................
Renta In a u r.........................
................................. •
Acţiunile bftnoel . . . . .
Creditori . . . . . . . .
London . . • • • • • •  .
Obligaţiuni rurale angare .

» temea var , . .
,  transilvane . .

Argint In mărfuri . . . .  
Ducatul . . . . . . . . .
Napoleonul.............................
Mare 1 0 0 .............................

65 80 
. 07 
. 76 10 
. 118 —
, 767 —
.220 25 
. 117 85 

76 50 
. 17 50 
. 74 50 
. 104 60 

5 64 
9 451/« 

. 57 90'

C anal 4e Berlin, 18 Septembre. 
Ac£iun. Ç&ilor ferate romfcne , 15 90 
Obiigatiunile rom Ane 6°/o> 
PrioriU(ile C. fer. rom. 8®/o 
Imprumutul Oppenheim . .
Napoleonul.............................
Vieaa, termen lung . . . .
Paris » scurt . . .

58 25 
50 50 
78 75 1 
16 28 I

81 85
Calendara! f i le i  

S im băti 3 (16 Septembre).
Patronul jile li Har. Antim Episcopul 
Rëa&ritul sórelnl: 5 ore 86 min. 
Âpnsal sórelul : 6 ore 18 min. 
Fasele lunel : Lunft Noua

11 ncnrcHcl — SaeéTa
Baoureul . . . . 8.13 a 19.— d
Ploescl’ ................ 9.50 n 12.05 o

7.11 d
TecuoiS................ 4.88 n 11.40 a
Roman . 9.05 d 4.544
Sucéra, sosire . . 12.03 4 9.55 n

Uncarescl —T ere l.r .ra
Bucureacl , ,  .  , .1 . . 8 .— d 6.05 a
P it e ş t i ................. . . . 11.21 d 10.15 a
S la tin a ................
Craiova................ . . . 4 Í 1 J
Vôroiorova, m ir t . . . 9.01 a

P L E O A R B A  T R E N U R I L O R
Jt «coread —€IInrglu 

BucurescI . . . . . . .  9.15 d
Qiargia, sosire . . . . .  11.35 q

fcllnrgla—Bacareacl 
Giurgifi . ' j l .' . . . Iţ. T.26^ 
Bnonreicji, sosire . . . .  9.48 J

SuoÔva— Hacnrescl 
8uorfva . . . . .  5<U 4 6.46
R om a n .................8.45 n 12.10
TeoueiO.................11.30 n 1.10
............................... 3.08 n 8.10 * 8.58
P io a se i..................... 7.12 d 8.45
BuoorMclt sosire 8.80 <] 4.80

6.06 n 
8.87 n

4.65 (j 
7.17 n

VereloraTa—Bnonresol
V ir o io r o v » ................ 6.4$
C r a io v a ...................11.44 j
Slatina .  •. 1.51
M t n  4.48
Buonresol, aoaire . . .  7.40

7.15 < 
11.80 <

Oalafl-BâriMfl
G a la ţ i ........... 1.80 n 8.85 d 7.80 j
BarbojI, aoaire . . 1.55 n 9.— q 8.05 n

Barbeţi—Galaţi 
Barbos! 2.55 n 6.85 n 7.85 a
Galaţi, «Mire . . . 8.80 n 7.— n 8.— 4

SCI HI TELEGRAFICE
An

f o i l e  s t b a h t e .

St.-Petersbnrg, 9 Septembre.

Se comunica oficial din Poradim: Krl 
în revărsatul zorilor bateriile noastre a’att 
apropiat ancă maţ mult de Plevna. Şaara 
aripa stângă a noastră a ocupat înălţimile 
de ia andţri Plevnoî cu o perdere da 500 
6meni. Centrul |i aripa dreptS a’att apro- 
piatda poaiţiunila turcaael pftnK la 600,700 
fadanl. Satul Uyita a fost ocupat de către 
ruşi; Perderile noastre în centru fi în a- 
ripa dr6pta nu sunt mari. Canonada' ur
mează fără de enrmare.

St-Petersburg. 10 Septembre.-

Se comunică din Caraial: La 6 ţi 7 
Septembre cavaleria ra*6*cX iregnlată a 
făcut un atat; contra lagărului Iul Muk- 
tar-Paşn, a ucis vre-o 60 omeni şi a luat 
mal multe pusei şi mal mulţi eal. RetrX- 
gându-se, aii fost urmăriţi de către turei 
până la un Toc, unde era ascuns un re
giment de cavalerie de Daghestan, care 
nSvaliud, asupra lor, lo-ati căusat alte pur* 
d4rt. D u  partoa nototrff î l  6menx aii 
fost răniţi. Faţă flo coloana de cabulet 
turcit att început la 3 Septembre o luptă 
de artilerie, cu care ocasiune comandan
tul batalionului de vfinetorî cireasienl, 
colonelul Makaieff a fost rănit.

CoBStaatlnopol, 10 Septembre.
O parte din trupele din Mesopotamia a 

trecut deja peste Eufrat în Siria. Guver
natorul din Bagdad a primit plenipotenţa 
de a se pune în înţelegere cu cetele de 
Bednimî, pentrn-oă aceştia, în lipsa gar* 
nisoneî regulate, să nu turbure liniştea 
publici.

Constantlnopol, 9 Septembre.

Mokhtar paşa face arătare despre o luptă 
favorabilă tnreilor, ce-a avut loc Tineri. 
Aii Saib Paşa arată, că Joi a avut un suc* 
ces faţă cu muntenegrenii. De la Pievna, 
Şipca şi Rasgrad nu s’a publicat nici o 
scire oficială.

SeralcTO, io Septembre.

Intre guvernul turceso şi mal multe sate 
eatholice din Albania nordică s’a produs 
oreşî-care încordare din causă că Poarta 
voieeoe să amâne reinstalarea lui Prenk 
p&nă după terminarea resboîolol. Guver
natorul a interzis acestora de a intra in 
otaş. — La Pristana se concentreaijă trupe, 
de şi în tot ţînutnl domneşte deplină li- 
niştd. Be asigură insă că acestă concen
trare este o regulă de precauţrune faţă eu 
Serbia.

Constantlnopole, 10 Septembrie.

Principele Etanşa şi soţia aa aii fost erî 
primiţi de către Sultanul.

Loadri, 9 Septembre.

După ştirile private sosite la 9 Septembre 
din Siştor, atacul contra Plevnel a inoe- 
put din toate picţila. Pa U 6 ore s£ra 
Plevna era in mlnile ruşilor. Perderilş sunt 
însemnate. Turciiii’a« retras in mare de- 
•ordina. ^

Atona, lo  Septembre.

Se asigură că s’a stabilit o înţelegere de
finitivi între Rusia fi relatÎT la
Participarea Greciei la acest rfoboid.

Vlena, 9 Septembre.

«Deutecha Zeitung, publică nrmătârea 
telegramă :

D. Grandaa, unul din cel mal eminenţi 
pnbliciştl români, £idetn ¿Resodiul* : >Idea 
d'a contribui la liberarea unul popor aser
vit e frumâsă; dar asupra acestei idei res- 
pbndesce o adincă umbră, împrejurarea că, 
pentrn realisarea acestei eliberări, sa arunci 
ca ierţfă iataganului turcesc fl6rea şi sâm
burele junime! române şi se jărtfesc în za
dar miliâne do lei. Nici poporul, niol Ca
mera şi Senatul, nu sciS, ce scop urmă
rea» guvernul prin aoeBt rSsboiQ; scita 
însa ce consecinţă va trebui Re aibă Ro
mânia împresurată de elementul slav, — 
va fi mai curând sau mai târ îQ cntropitl 
de densnl. *

SCIRI TELEGRAFICE
A L B  « T I M P U L U I .

(Agenfla Ha vag).

— Serviciul de la 18 Septembre 4 ore seara. -4

Castantinep^l, 13 Septembr'.

Sultanul a trimis o scrisoare de con- 
doleanţă dâmnei Thiera.

Bătaia de la Plevna cOntinuă.
Bombardarea Rusciucului a încetat.
Soleirnan p a ţa  monţin. pnaiţiala la 

Şipka. Un detaşament de aimată a ocui 
pat o poaiţie pe drumul Gabrovel.

Ruşii cari se află pe linia Jantrel con
tinuă a se retrage. Acel din Rasciuc se 
retrag asemenea.

Plevna este atacată de trei corpuri ds 
armată rusă. Osman-paşa comunică încă 
cu Orhanie.

O telegramă a lui Soleiuţan-paşa cu 
data de luni anunţă că o recnnoascera 
trimisă pe drumul Gabrovel a. pus mâna 
pe dealul de la Buzlungia, ale cărui for
tificaţii le-a distrus.

Drumul de la stremtârea Trajan este ac
tualmente în stăpânirea turcilor.

O luptă de artilerie şi de musketărie 
continuă la strimtârea Şipka.

O telegramă a lui Derviş-paşa cu data 
de Duminecă vorbesce deapre o bătae fa
vorabilă turcilor în apropiere de Batum.

Vlena, 18 Septembre.

Se crede pe aci că prin posiţia cartie
rului sefi general la Sarmassnflar, Mebe- 
met-Ali ar putea tot aşa de bine lua ofensiva 
de la Popkeol spre Biela ca şi de la Pop- 
keoî spre Ternova.

Orşova l i  Septembre.

Turcii ’şi concentra tropelu în Bosnia 
spre a fi gata a răsbi în Serbia latre Se- 
rajevo şi mioul Zvornic şi Bă meargă d’a 
dreptul asupra Belgradului in dată ce ar 
începe ostilităţile. Aceste tţupe sunt mal 
poate tot oompuse din mustehafizl de ¡clasa 
a doua. Guvernatorul militar din .Bosnia, 
Vely-Paşa va fi numit comandant al ace
stor trupe.

Constantlnopole, 11 Septembre.

Escadra turcă de pe Mediterana, care pla
case la Gibraltar pentru a primi arme, a 
fost recbiămată, şi se crede că are să fie 
îndreptată In contra Grecilor în cas de 
trebuinţă.

U ltim e s c ir l  pe p ag in a  I l I -a

B Ü C Ü R E S C I  t i  S E P T E M B R E

piarele din Viena comunică, şti
rea, că la 9 Septembre, armata de 
sub comanda principelui Carol I. a 
luat Plevna. Durere, această, scire nu 
e Încă. exactă. Trebue să. ne bucu- 
cur&m lnsi, cft cercurile politice din 
Viena ati fost agitate de această 
scire, de oare-ce In această agita
ţiune se pronunţă, asupra situaţiu- 
nel, care se va crea prin căderea 
Plevnel şi ast-fel de mal Înainte ne 
inform&Jă despre atitudinea, pe care 
o va observa opinia publici din Aus- 
tro Ungaria In curând.

Scirea pare a fi produs o viă a- 
gitaţiune, şi astă dată credem de 
prisos a ne d& seama despre apre- 
ciările (JiareloFÎturcofîle, care parte 
pun scirea la Îndoială, parte pri
mind-o ou Încredere, pun la Îndoială 
importanţa succesului armelor ro- 
măno-ruseştl.

Diarele oficiale si In deow>v>f 
denblatt* primesce sărea ca esactă 
şi discută situaţiunea creată ou de
plină Încredere. Pentru oficiosul vie- 
nes căderea Plevnel este ma! mult 
ori u al puţin o nenorocire, de oare
ce acest succes al armelor ruso-ro- 
măne decum să puie Incheiarea pă
cii In o vreme mal apropiată, va 
Înăspri resboiul. ţ)iarul „Fremden- 
blatt* nu se mal lndoesce,. că In 
coragiaţl prin Buccesele de la Plevna 
şi jaluşide laurii, pe care 'l-aă căs- 
cigat rom&nil, serbii vor intra ime
diat In acţiune. De asemenea nu ar 
mal rSmănea Îndoială, că Ctrecia va 
grăbi să atace imperiul otoman des
pre sud.

»Fremdenblatt* crede, că ar fi fost 
pâte mal tn interesul păcii, dacă 0 »  
man-Paşa ar fi putut respinge şi de 
astă dată atacul rusesc, de 6re-ce 
In caşul acesta Incheerea unul ar 
mistiţift şi chiar inoheerea păcii ar 
fi fost mal probabilă. Şi acum de 
sigur puterile europene vor grăbi a 
face puterilor propuneri de media 
ţiune, pe care Insă nici Poarta nici 
Rusia nu v,or fi dispusq a le priimi 
simţindu-se Încă fie-care, destul de 
tare spre a hotărî resboiul In favo 
rul s6ft.

Căt pentrn Austro-Ungaria, ea va 
remănea ca p&nă acum pe dbplin 
neutrală, dar Îşi va Îndrepta mal .din 
adins atenţiunea asupra cămpulul de 
rfisbol şi va sta tot-d’auna gata spre 
a putea intra In acţiune, c&nd In 
tr’un chip ori Intr’altul, i s'ar pune 
interesele In joc.

De altmintrelea Austro-Ungari 
este aliată a Rusiei.

Ziarul „Times* comunică din Syra 
de la 7 Septembre următpaţele : 

Trei zeci şi trei persoane afi fost 
astă-zl spânzuraţe şi pe toată zioa 
se mal exe,cută altele. Se condamnă 
oamenii mal fruptaşl şi n^al cu stare 

li se confiscă averea. Opt zeci din
tre fruntaşii din Gărlova ati fost 
şpănzuraţt aici, şi anume tocmai a- 
oeia, care simţindu-se nevinovaţi, nu 

aă refugiat.
La 29 August, ati sosit In Adria- 

nopol 2580 răniţi, pentru a căror 
Autare nu sunt de căt trei medici. 
In oraş este nn singur spital.

BEGHIZIŢIELE 
p

ABUZURILE SUB D-nul I. C. BRATIANU

Citim următorul articol In Resboiul.
Am anunţat, In numôrul de erî că

vom vorbi despre jaful de la admi>
nistraţia domenielor şi pădurelor Sta
tulul, ja f  cu Ingăduirea minio^””1-' 

__u, a. X. (U. Brâtianu.
Regretăm ^nsă că micfţl format al 

fójel nóstre nu ne Usă a de seri mal 
Întins aceste ImprpjuţrărI, păci In a- 
şemejoea cas am putea ar6ta citito
rilor un material bogat şi inteţQşţPt 
din toate puntele de vedere,— bogat 
fiind-că este direct In joc averea ţâ
rei, prin urmare punga contribuiţo(- 
rilor, şi interesant fiind-că aceste 
fapte sunt de natură a provoca rll* 
sul şi ar merita să fie alăturate lăngă 
întâmplările renumitului Barçn Mttcbl- 
hausen.

Să trecem la cestie, împrumutând 
şi câte-va frase dmto'o descriere cè 
face In acâstă privinţă ^iarul ,R o- 
mănia Liberă* No. 75 de la 12 ale 
curentei :

„Se vinde cinci parchete din pă
durea „Borca* şi In urmă, mulţu
mită complicităţel impiegaţilor do- 
meniall, sub pretest că In acel loc 
nu este nici de cum pădure ci| nu
mai cămp, de şi este pădure de brad 
’naltă de 10 stănjenl, grô.sà, désà şi 
frum<Ssă, sa face a se oondamna Sta 
tul de către tribunal spre a plăti 
pentru fie-care parchet ca despăgu 
bire antreprenorului căte 7,500 de 
galbeni.. Şi, ça să nu sa intêmple l i  
Curte vre un peajuns, Bentinţa feri 
bunalulul nu s'a mal apelat ! Cu tóte 
acestea, autorii şi complicii acestui 
fapt se $ic oameni mari, patrioţi d$ 
frunte, iar cel ce s'a sacrificat pe sine 
luptănd contra unei aseţnenea mi 
şelil, se zice o fi »elnţelept, pentru că 
după unit órnen!, spre a fi cine-va înl 
ţelept, ail faut hurler avec les loups.

„AbusuTl nu mal puţin revoltătóre 
s’aü comis cu pădurile ,Gerghiţa* şi 
.TancăbescI* , »Cotména*, .Cloco

efovu*, «Strihareţu*, etc. Este de 
stnl, cred, să cun0scă cine-va numai 
aeeste fapte de noă şi fórte inge- 
niósá invenţie spre a Înţelege că gra
sele ,  bacşişuri* la oarl ele d*& loc, 
nn pot fi plătite de căt din pungile 
contribuabililor şi prin nrmare să nu 
se mal mire de ce contribuţiile cresc 
contipub şi In vistierie e sărăcie 
Incie.*

Aci o mică lămurire.
După ce Întreprinzătorul a Înde

plinit tóte formalităţile pentru a ob
ţine contractul de la Direcţia Do
meniilor; şi pădurilor Statului, plâcă 
la faţa loculnl şi, Împreună cu un 
silvicultor, pretinde că acea măndră 
pădure nu este pe faţa pământului.

0  anchetă trămisă Îndată la acel 
punct constată contrariul şi dove- 
desce réoa credinţă atăt a Întreprin
zătorului căt şi a silvicultorului. Cu 
tóte acestea lndeşert, —  şi lucru care 
nu pójbjB iţrece -»rin mintea unu! om 
sănătos, lncrn neauzit, — se suaţine 
şi a^I că nu este acea pădure, —
şi de cinet De w“ 11 **■ —  *° 
uu.auiaţată administraţia averel ce

lei mal importante a Statului! Rls 
infam ie!
Se denunţă faptul prin presă, se 

atrage atenţia d-lul ministru al fi- 
nancelor .personal*,— tóte In «Jadar;
In fine, la 12. ale curenta se mal 
face o denunţare energică prin „Ro- 
mănia liberă* tn urma cărei se nu* 
mesce o anchetă compusă de şdse 
avocaţi şi un inginer tot d'al Ad
ministraţi unei domenielor. Dar şi a- 
cesta n'a făcut nici o ispravă, căci 
'aft plictisit domnii avocaţi cu a- 

t îl tea cercetări tocmai In timpul 
căldurel şi. spre a scăpa d’acâstă 
lucrare, unii aü declarat pă nu, sunt 
competinţl, alţii afi protestat alte 
absurdităţi. Cu tóte acestea o parte 
dintr'ânşil nu s'aü sfiit d'a se face 
făţiş apăratori! -administraţiei,— ceea 
ce ny trebue să pe mire, căci el 
InŞlşt fac ‘ parte directă dintr’ânsa.

Denunţătorul, un om competinte 
şi onorabil s'a pus la dîsposiţia mi
nisterului, tnsă cu condiţia d'a se 
face. percetprea cu uşile dţeschise In 
faţa ţutulor şi de ómenl cari n'aü 
nici un interes la administraţia do
meniilor. Precum se vede tnsă. o 
asemenea procedare nu'convine nici 
d-lul ministru de finance, nici ad
ministraţiei domeniilor.

Denynţănd ţârei acest ja f  al ave
rel Bale, promitem că vom urmări 
acéstá afacere pănă la capât, ţi
nând pe cititorii noştri tn curent 
de tot ce se va face, dănd amărunte 
şi despre, pădurile Glxerghiţa, Ţăn- 
căbescl, Cotmeana, Clocociov, Stri- 
hareţol, etc.

■Ca acéstá durerósá ocasie, cut.e- 
tezăm a (Jice că avem o nobilă tn- 
căpăţlnare, aceea d'a lupta din tóte



puterile pentru a vedea o dată stfir- 
pit jaful şi Împilarea din biata n6s 
tr& ţâră.

Ne-am amărât până In adâncul 
inirnei, d’a suferi tirania viciului şi 
ignoranţei sub masca liberalismului 
jaful şi ipocrisia sub cuvintele silnte 
de patrie şi democraţie.

Ne lnchin&m marelui partid libe 
ral şi naţional, partidului care este 
temelia patriei • române şi paianta 
usităţel naţionale.

Dar jos masca acelor cari, luând 
numele lui lndeşert, n’aO c&utat de 
cât a'şl înavuţi uneltele din sudârea 
săracului şi averea ţârei, a servi 
lntr’un mod diavolic interesele ace
lor străini cari urnesc peirea n6- 
stră.

Este mică acostă fâie, dar gla
sul el trebue să reanne, căci este 
glasul adevârulul, glasul durerilor 
grămădite d’atâţi ani.

Noa generaţie care a pus piciorul 
pe pragul vârstei bărbăţiei trebue 
să’l audă şi să’l inţelâgâ. El stri
găm : ,Jos epitropia. Nu mal voim 
la cărma ţârei de cât virtutea şi oa-> 
paritatea. Ne-am săturat de jafuri., 
Împilări şi inepţii*.

Voiască noa generaţie să câră cu 
energie acestea, şi ea va scăpa ţâra,-^- 
căci aşa cum ţara merge azi, jă- 
fuită, umilită, frământată când de 
albi, cănd de roşii, nu mal p6te să 
aibă 4' bună, —  viaţa el este o a- 
gonie.

Voiască, şi capii bătrăne’l par
tide se vor convinge îndată că, dacă 
nu vor avea In el puterea d’a În
tineri prin virtute şi capacitate, 
domnia lor a apns rşi nn’l aşteptă 
de cât mormântul.

cerele rugi pentru jana şi brava ndstră 
armată.

C&nd cortegiul a ajuns în p6rta otelu 
Ini consnlar rusesc, Alteţa Sa Principele 
Goroiacoff, marele oanoelar al Rusiei, 
întâmpină, şi, după o mică rugăciune; să
rută ou respect sântele mdsce, şi procesiu
nea 'şl urmă oalea.

Sera la orele 8, avu loc, Sn biserioa Să
rindarul, priveghierea şi rugăciunile pen
tru isdânda armatelor creştine. M. S. 
Dom n», Sncongiurată de dâmnele de on6re, 
a asistat la serviciul divin, care s’a ofi
ciat tot de G. S. Mitropolitul primat, in 
presenţa unui public ffirte numeros.

La 10 ore ndptea, procesiunea s'a re
întors la sânta metropolis, in cea mai per
fectă ordine, la lumina faclelor, şi urmată 
de marea mulţime de popor de ambe 
sexele.

D I N  I N T R U

Citim în Monitorul Oficial:
Erl, la 31 August, a avut loc procesiu

nea sacră, anunţată prin cartea pastorală 
a I. P. S. Mitropolit Primat al României. 
La 10 ore diminăţa, dnpe oficiul jlivin, 
cortegiul porni de la catredală la biserica 
Sărindar, străbătând stradele Bibescn-VodS, 
Craiova, Carol 1 şi Mogoşoia.

E. S. Mitropolitul Primat, inconginrat 
de înaltul cler şi însoţit de o mare mul
ţime de preoţi oaii purta îi sântele icone 
şi sicrinl cn mâscele sântului Dimitrie, 
făcu tot acest percuta pe jos. In cortegitt 
se vedea d. M. Cogăliricenn, ministrul a- 
facerilor străine, Baronul Stnart, agentul 
diplomatic şi consul general rusesc, şi o 
sumă de notabilităţi. ţ)eoimi de mii de 
popor, de t6te verstele şi de tote conţiu- 
nile sociale, nrmaQ cu smerenie prooiunea. 
Pe tâte feţele se vedea o ra^ă de speranţă, 
şi tâte privirile se înălţaţi spre cer, cu sin*-

Armata română a trecut Dunărea, 
acesta este fapt împlinit. Putem, 
prin urmare, pune cftfce-va' cestiunl 
guvernului, fără d’a ne fi târnă să 
primim visita unul procuror, să ne 
dea avertismentul că „dâcavommal 
divulga vr’un plan strategic, ca acel 
din luna trecută, unde reproduceam 
6re-Carl sgomote că poduri s’a ti aşe
zat pe Dunăre, vom € traduşi îna
intea justiţiei militare.*

Armata a trecut hotarul, cu con- 
simţimântul consiliului de miniştri.

Ne întrebăm însă, esistă 6re vr’un 
articol In Constituţiune, care să dea 
guvernului dreptul d’a face aseme
nea espediţinnl, autorisate numai de 
majoritatea cabinetului compus de 
patru miniştri sati şi mal puţini ?

Căci #m Vrea să Ştim -cine a ocn- 
pat ministeriul lucrărilor publice de 
şase sâptâmânt? Domnul Docanî Si
gur nu. Prin urmare era o vacanţă 
tăcută de »Monitorul oficial*. Pen
tru ce? Oare ţâra nu are dreptul 
să scie cine o guvernă? Puţin se 
ţine cont de dânsa in momente atât 
de grave 

otrro da n’o fi disjjărut âncă 
şi alţi miniştri, tără să seTacâ ~tnr- 
noscut! încetul cu încetul, majori
tatea consiliului de miniştri s’o forma 
cu singurul vot al Preşedintelui con
siliului miniştrilor , şi ministru de 
resbd....

In alte ţări, nu numai se con
sultă corpurile legiuitoare inainte ” i  
declara un resbel, dar pe tot tim
pul duratei Iul, dânsele ştab In per
manenţă şi veghiază asupra mişcă
rilor trupelor. Exemplu In anii din 
urmă FranCia, etc.

Vedem, mal mult, partidele che
mate t6te la cârma afacerilor. Mi
niştrii cari compun ministerele In

momente atât deserioase, sunt şefii 
diferitelor partide. Nuanţele tóte 
politice sunt- representate ’n parla
ment şi ’n guvern ; ast-fel, In cât 
naţiunea Intrégá cugetă, discută, ho- 
tărasce, apoi procedează.

Grecii, popor mult mal mic de 
cât noi, când vftd că s’a opropiat 
ora ca să verse sângele elin pentru 
independinţa lor, fac obstracţiune de 
persóne, de discordiile intestine, şi, 
ca un singur ora, se unesc, ca să res
pingă pericolul ce ’I amerinţă. Dân
şii n’ati uitat încă memorabila frasâ 
a lui Themistocles, adresată lui Eu- 
rybiades: „lovesce, dar ascultă.*

Vé ijicem şi n o i: loviţi-ne *um- 
plit, dar ascultaţi numai când e 
vorba de ţâră.

Nn nnmal că România nu este 
consultată, dar mal mnlt âncă : când 
am dori să Împingem legitima nós- 
trâ indiscreţiune până a întreba, ca 
să aflăm, unde sufTt fiii, fraţii noş- 
tril şi cei-l-âiţl chiâmaţl să apere 
fruntariile, dar cari acum se află mal 
departe, —  suntem chiar ameninţaţi 
d’a fi judecaţi de tribunalele mili- 
tarte] ca ¡ divulgatorl de planuri strar 
tegice ale armatei române!

Da, domnilor de la putere, şi noi, 
ca toţi d-vostră, suntem români, re- 
presintăm averea şi partea sánétósá 
a ţârii, sângele nostru curge pe câm
pul de luptă. Intrebaţi-ne, prin ur
mare, care este credinţa nóstrá! In 
fine, nu vreţi sé v’adresaţl la noi, 
fiind-că suntem In oposiţie, suntem 
parias. Cel puţin nu faceţi abstrac
ţie de acel cari sunt de opiniunile 
dv., şi i-aţl ales să represinte ţâra 
In Cameră ca In Senat.’ Nu vâ bi
zuiţi numai pe vederile dv. proprie, 
£icem protivnicilor noştril, ca să ju
caţi pe o carte acéstá iubită ţâră, 
numită România, la care avem toţi 
drept, pământul el fiind frământat 
cu Bângele părinţilor noştril a tu
turor. Sunteţi ómení, faibili, puteţi 
să greşiţi; gândiţi-vâ la réspunderea 
de viaţă séti mórte pentru România.

Adevârat c’aţl întins situaţia a- 
bfirb, -ir» oât fţrpfl ar mal putea npn- 
siţia, cu toate partidele el, d’a mal 
îndrepta râul. Cereţi concurs Insă 
partidului d-voastrâ din cameră şi 
senat.

Naţiunea fiind consternată, tre
mură uitându-se In abysul In care 
aţi aruncat’o. Surprinsă de eveni
mente, se rógá stelei, care a pro 
tegiat’ó In tot-d’a-una, să n’o pâ- 
răsâscă nici de astă-datâ....

In cas de neisbândă, mărturisiţi 
guvernanţilor, că responsabilitatea 
vé va fi mare, greşalele neertate.... 
póte ireparabile! —  Dea cerul ca să 
eşiţl victorioşi din acéstá aventu-
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rdsâ Întreprindere. —  La cas însă 
contrariu, va fi injust să sufere ţâra 
de greşelele altora; greşeli combă
tute, desaprobate, sus şi tare, de 
câte ori ocasia i-s’a presentat.

O să obiectaţi, că nu faceţi de 
cât a vâ ţine In ofensivă, conform 
voturilor corpurilor legiuitâre; că 
defensiva reclama tiecereaîn Turcia. 
Nu. Când guvernul a dobândit vo
tul Senatului In acâstâ cestiune, ca
binetul promitea, cn cuvinte solemne, 
c ă : »va apâra numai fruntariile, că 
va râspunde numai la tunul inami
cului.* —  Sigur, Senatul, cât de 
favorabil ar fi fost, tot v’at fi re- 
fusat acâstă favâre, sâtt s’ar fi res- 
culat la asemenea cereri ce ’I-aţI fi 
fâcut.

Votul Senatului nu vâ da carte 
albă. Senatul a arâtăt precis voinţa 
şi vederile sale.

Cetiţi analele parlamentare, ce
tiţi votul, judecaţi dacă aţi procedat 
în consecinţă, şi, dacă mâne naţiu
nea nu va avea dreptul să vâ în
trebe : unde ’I este averea, şi Încă 
p6te mal mult! ! !

Tot Insă mai sperăm In stela Ro
mână, şi tjicem: Să ne ferâscă Pu
ternicul din ceruri de o asemenea 
tristă Împrejurare.

(Pressa).

Herţegorinenil şi Bosniacii

(Urmare şi fine.)
In acelaş timp Omer-paşa negoţia şi cn 

principele Mnntenegrnlni, fără să aibă ca- 
tuşi de pnţin intenţinnea a ajunge la vre 
nn resnltat serios. Era vorba numai de-o 
intrigă ; ea şi reuşi de minune.

Neînţelegerea între oei doi conducători 
ai Slavilor fu pusă la cale. Mai apoi con
sulul rus din Ragnsa, Petcovici, isbnti a 
împăca earăşi pe Luca Vnlealoviel ou Da- 
nilo, principele Mnntenegrnlni.

Această împăoare nn mai folosi nimio, 
de oare-ce annl 1862 a fost fatal pentru 
Muntenegreni.

Urmaşul Ini Danilo, strâmtorat de Tnrci, 
a fost nevoit să primească nisce condiţinni 
foarte erele, pentrn ca să poată conserva 
independinţa micnlni său stat.

Acnm nici Herţegovinenii nn mai a- 
veaii încătrăQ; aii trebnit să se supună şi 
ei şi să primescă condiţinnile dictate.

Dnpă atâtea esperienţe, Poarta ar fi tre
buit să cânte a înlătura pentrn viitor tote 
oansele, oare afi fost prodns insnrecţinnile 
din treonţ,—să caute a le înlătnra prin ori
ce mij'âce şi cn ori-ce preţ.

Ea n’a făcnt acesta, şi cn atât mai răU 
pentrn densa 1

De la 1862 până la 1875, creştinii avură 
impositele sdrobitoare, precum şi esacţiu- 
nile şi abnsnrile, ce se comitea¡1 cn prile
gi nl perceperii lor.

Sistemul dărilor nn era de natnră de-a 
mal readuce pacea şi liniştea printre su
puşii creştini ai sultanului.

Dacă pe lângă strâmbătăţile de tot fe
lul, ce îndnră creştinii de la musulmani, 
vom mai adange şi nra neîmpăcată, fana
tismul naţional şi religios, care stăpânesce 
de o potrivă pe Turci şi pe Creştini, apoi 
lesne vom înţelege, oă repeţirea insnrec- 
ţiunilor în Herţegovina şi Bosnia este 6reşl- 
onm o lege creată de împrejurări.

Si insnrecţinnile cu cât se repeţesc mal 
des, ou atât sunt mai anevoiă de potolit. 
Era nn timp, când promisiunile Porţii şi 
mijlocirile diplomatice înduplecai! mai lesne 
pe insurgenţi, să depună armele şi să a- 
ştepte îndreptarea răului de la nisce re
forme favorabile. Astăzi insurgenţii, după 
atâtea decepţiuni, nn mai dafl nici nn ere- 
zământ promisiunilor venite de Ia ţari- 
grad, nu mai sperează mult de la inter- 
venirea puterilor, care de atâtea ori a ră
mas fără resnltat.

Cea mai bună probă despre adevărul a- 
cestel afirmaţiunt ne-o dă insurecţiunea de 
la 1875.

Pe când notele diplomatice se’preâmblatt 
de la Viena până la Constantinopole, pe 
când guvernul otoman se silia în tot chi
pul, să convingă pe creştinii Herţegovi- 
neni şi Bosniaci despre deosebita sa bnnă- 
voinţă, creştinii încredinţaţi, că îmbună
tăţirea sorţii lor atârna în prima linie de 
la dânşii, apneară armele, mai întâiQ în 
Herţegovina, apoi în Bosnia.

Acădtă insnrecţiune din urmă nu e încă 
terminată şi nime nn p6te prevedea, care 
va fi resnltatnl el final. Să sperăm însă, 
că acela va fi aşa, cum îl doresc insur
genţii.

Cansa lor e dreaptă, şi a pretinde, că 
triumful el ar putea să pericliteze esistinţa 
unor state vecine, e nn Incrn absurd. Aceşti 
oameni nn cer alt ceva, de cât numai să 
îi se dea şi lor posibilitatea d'a trai nea- 
snpriţl, să li se dea condiţinnile de pro
gres ;i de desvoltare. Atâta e totul 1

Lnmea se miră văzând pe insurgenţi, că 
sunt în stare a se măsura c'un inimic atât 
de puternic. Snflet de om nn va denega 
insurgenţilor curagiul şi voinicia; trebne 
însă constatat, că ei aii nisce aliaţi siguri 
nisce ansiliarl, în cari pot pnne tâta în
crederea : sunt munţii patriei lor. Din aceşti 
munţi insurgenţii luptă tot-d'auna ca din 
nisce fortăreţe naturali, pe care inimicul 
nu numai că nn le p6te dărâma, dar nn 
pdte nici măcar să le ocupe fără perderf 
imense.

Solavia seculară n’a permis creştinilor 
din Bosnia şi Herţegovina să realiseze niol 
nn progres mai însemnat pe terenul cnl- 
torei.

Scoalele abia acum mai încep a se mai 
rădica, dar numai prin localităţi mal de 
frunte. EI snnt încă adevăraţi copil ai na- 
tnrel; duc o viaţă simplă şi patriaroală. 
Ocnpaţinnile lor snnt, la ţară, agricultura 
şi economia de vite, prin oraşe, negoţul şi 
meşteşugurile.

La el indnstria profesională se află încă 
pe un stadin primitiv; eară indnstria ca
snică s'a desvoltat în mod considerabil. Cel 
mal mnlţl trăeso prin bordee miserabile, 
ca şi Bnlgarii: nntrimâotul lor principal 
e laptele, brânza şi legnmile. Ei în genere 
sunt frugali şi nepretenţioş! tn ceea oe pri- 
vesce traiul vieţii.

îmbrăcămintea Herţegrvinenilor şi a Bo
sniacilor e peste tot aceeaşi, ce o pârtă şi 
cel-l'alţi Slavi din peninsula balcanică. Pan
talonii lor până la gennchl sunt foarte 
largi şi sămănă a saci; de la gennchl in

1
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I SUS -CR ISTOSJN  F U N D R »
TRADUCTIONE DE G. CHTRTJ.

(Urmare fi fine). *)
Mai mulţi pi In stri groşi priimiră grave 

miş' âri precum sunt aceleaale jocului 
văduvei bogate, care către sfârşitul 
unul bal, complectă prin complezinţă 
cadrilurile. Câteva coloane snbţirî şi 
drepte începu a râde şi a sălta. împo
dobite cn cununile lor de trifoiti.

Arcade ascuţite se isbeati de Înal
tele ferestre lungi şi ascuţite, sei- 
mănătâre cn acele dame din evul 
me îfi care purtat! mărcile casei lor 
zugrăvite pe rochile suflate tn aur. 
Danţul acestor arcade lumi trate cu 
âcele elegante Incrucişerl semănaţi cu 
luptele unui cavaler din timpii vechi.

De odată fieşte care piatră vibrâ 
In biserică, Insă fără a'şl schimba locu.

Orgnrile vorbi, făcându-mă să aud 
o armonie divină cu oare se ame 
stecati glasurile îngerilor, muzică 
necunoscută, Însoţită de surdul su
net de tenor al clopotelor a căror

>) VmI Nr. 800.

ciocnire anunţaţi că ambele tnrne 
colosale se balanţnti pe bazele lor pa- 
trate. Acest straniti sabat mi-se păru 
cel mal natural luern al lumel, ce nn 
mă mal putea pune tn mirare după ce 
vâţlusem pe Carol al X la pământ.

Insu’ml eram uşor mişcat ca într’un 
lâgân care 'ml comunica un fel de plă
cere nervâsâ despre care îmi este peste 
fire de a da o ideie. Cu tâte acestea In 
mijlocul acestei calde bacanale, inima 
oatedralel ’ml se păru rece ca şicând ar 
fi domnit ârna. VŞ^uiti o mulţime de 
femei Învestmântate In alb, însă ne
mişcate şi tăcute. Câte-va tămâetori 
râspândi o odâre dul"e ce pătrunse 
tn sufletul rneti şi 11 înveseli.

Păcliele se inflâcârâ. Strana, aşa 
de veselă ca şi un cântăreţ ameţit 
de vin, sălta ca o pălărie chine
zească. Înţelese 1& că catedrala se 
întorcea tn locul sâti cu atâta re
peziciune in cât fieşte care lucru 
se părea că stă In locul sâti.

Colosalul Cristos, aşezAt pe al
tar, îmi surîdea cn o glumă bine
voitoare care făcu a mă teme, tn- 
cetaiti de a’l privi pentru a admira 
in depărtare o albăstrue câţâ ce 
străbâtea printre pilaştri şi cărora

le tntipârea o gracie nedescriptibilă.
Insfârşit mal multe flgnri răpi

toare de femei se mişcaţi printre 
straşne. Copii cari susţinâti grâsele co- 
16ne, chiar dânşii fâlfâiati din aripi.

Mă simţiiti ardicat de o putere di
vină care mâcufundâ tntr’o bucurie ne
sfârşită, tntr’un extas dulceşi moale.

Cred, că pentru a prelungi du
rata acestei fantasmagorii, a’şl fi dat 
viaţa mea, când fără veste un glas 
pătrun^âtor imi ţjise la urechie : 
Deştâptătn! TJrmâză-mă!

O femeiă uscată mă apucă de 
mână şi lini comunică răcâla îngro* 
zitâre a nervilor sâl. Printre pelea 
sbârcită a figurei sale palide şi mal 
verzuie ’l se vedea 6sele. Acâstă 
mică bătrână rece purta o rochie 
nâgrâ târâtă tn pulbere, la gât 
purta un ce alb pe care nu indrâs- 
niiti a'l examina.

Pinii sâl ochi, ardicaţl către cer, 
nu lăsa a se vedea de cât albul 
prunelelor. Ea mă târâ In pe^ şui 
biserioei şi Însemna paşii sâl prin 
pulberea ce’l cădea din rochie. In 
m-rs, ¿sele sale sunati ca acele ale I 
unul schelet. Pe cât mergeam, p e ' 
atâta, aujâm In urma mea zăngăni-1

rea unnl clopot ale cărnl sunete 
pline de o asprime deosebită îmi 
resunati tn creerl, ca şi acelea ale 
unui instrument de muzică.

Trebue a suferi, trebue a suferi, 
îmi ^icea dânsa.

Eşirăm din biserică şi străbătu
răm uliţele cele mai noroi6se ale 
oraşului; apoi mă făcu a intra ln- 
tr’o casă nâgră In care mă atrase 
strigând cu vocea sa, al cărui tim
bru era dogit ca şi acela al unul 
clopot crăpat :

Apâră-mă! Apărâ-mă!
Urcarăm o scară sncitâ. Când 

dânsa isbi lntr o uşă tntunecâsâ, un 
bărbat mut, semănător cu familia
rii Inchisiţiunei, deschise acea uşă. 
Ne găsirăm de odată tntr’o cameră 
aşternută cu vechi covâre găurite, 
pline de cârpe vechi, de museline 
eşite şi de arâmâril poleite.

Iată vecinice bogăţii, 4*®® 
Tremuram de groa<JA vânând bine, 

la lumina unei masai ale şi & douâ 
făclii, că această femeie trebuise să 
fl eşit de curând din vre un cimi
tir. Nu avea nici un fir de pâr. 
Voii a fugi. atunci Îşi Întinse bra

ţul séü de schelet şi mé coprinse 
ca lntr’un cerc de fer armat ou ace.

La această mişcare, un ştrigăt eşit 
ca din milioane de glasuri, ura al 
morţilor, resunâ lângă noi!

Voesc a te face fericit pentru
tot-da-una, Îmi (jiise ea. Tu eşti fiul
meft!

Eram aşezat înaintea nnel vetre
a cărei cenuşe era stinsă. Atunci
mica bâtrână tml strânse mâna a- 
tât de tare In cât trebui să rămân 
pe loc. O privii fix şi încercai de a 
devină istoria vieţel sale examinând 
Aeştmintele In mijlocul cărora putre 
gise. Exista dânsa? Iutr’adevér a- 
oeasta era un mister.

Vâflut foarte bine că odineórá tre
bue să fl fost tânără şi frumoasă, 
gătită cu toate podóbele simplitâţei, 
adevărată statue greacă cu fruntea 
virgulă.

Val! val! II flisel, acum te recu
nosc. Nenorocito, pentru ce te-al 
prostituat oamenilor? In vtrsta pa
siunilor, ajunsă bogată, ’ţi al uitat 
curata şi suava tinereţe, sublimele 
devotamente, moravurile inocente, 
credinţele Înfloritoare şi ai abdicat 
de la primitiva putere, de la tót&
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b «unt lipiţi de pioior; încălţămintea oe- 
r săraot snnt opincile, tiară oel mal avuţi 
Srtă papuci.
Peste curnnşS se încing o’on şnl mare. 

sarteicele lor ţi vestele sunt uneori f6rte 
¡egante ; ele se încheie en nasturi. Pe oap 
6rtii căciuli fi fesuri; peste fesuri înfX- 
nră uneori şaluri dnpă moda Turcilor, 
'emeile încit pfirtS pantalonii largi, ca şi 
Srbaţil, pe cftnd altele umblă în rochii;
i ele p6rtă pe cap un fes, împodobit pe 
[înainte ou salbe şi bănuţi.

Intre femeile bosniace se găsesc une ori 
xnmnseţî alese. T6tS îmbrăcămintea atât
i bărbaţilor, cât şi a femeilor, se face din 
irodusele industriei casnice.

Herţegovinenilor şi Bosniacilor li se o- 
sjectezS adeseori crnijime şi barbarii. Se 
loate, ci vor fi barbari în unele privinţe. 
Era însă datoria Europei civilnsate, sa nu 
permită barbariei a se întinde atât de de- 
ierte.

I. Al. LlpfcUt

S O C I E T A T E A

CRUCEA ROŞIE
din

B O M A N I A  
COMITETUL CENTRAL.

Domnule redactor,
Am ondre a vfi ruga să bine-voiţl 

a da publicităţii ca şi până acum 
alăturata situaţiune etc., a casei so
cietăţii Crucea Roşie.

PriimiţI vă rog, d-le redactor, asi
gurarea prea osebitei mele conside- 
raţiunl.

Preşedinte, Dimitrie Qhica. 
Secretar, Boboc.

P R O C E S - V E R B A L .
Sub-semnaţi! membrii ai Societăţei Cru

cea Roşie, îatrunindu-ne în şedinţă estaor- 
dinara astă-^i la 26 Angnst 1877, am e- 
xaminat socotelile încasărilor şi cheltue- 
lilor de la 1 Angnst şi până astă-^I şi le- 
am aprobat cu desăvârşire.

Am luat asemenea cnnoscinţe de refe
ratul pe care 'l-am aprobat ou totul.

BacorM oţ, 1877 August 26.

iV . C rcfuletcu ,  C . A . fio s c tti, C olonel F U l- 
toia n u , d octoru l M arcoviC f, D . S tu rsa .

In <}iua de 26 August întrnnindn-se 
d-nil membri al consiliului general al so- 
oietăţel Crucea Roşie şi având în vedere 
bilanţul de venituri şi cheltuell oarl jire- 
gintă la venituri . . . .  195,264 10 

la oheltnell . . . .  190,829 16
Bem as le i ....................  4,434 94

precum şi refere tul présentât de d. preşe
dinte, aii dresat următorul proces-verbal.

R E F E R A T .
Domnilor membri al consiliului geno- 

ral al societăţii Crăcea Rojie«
Am onóre a vă comunica că conform 

însăroinăreî ce ’ml aţi făcut onórea a ’ml

supremaţia intelectuală pentru pu
terile trupeşti.

Părăsindu’ţl vestimatele de in, 
culcuşul de muschifl, peşterile lumi
nate prin rasele Divine, al strălucit 
de diamante, de lux şi de desfrgnare.

Indrăsneaţă, mândră, voind totul, 
obţinând totul, şi resturnănd In ca- 
le’ţl tot, ca o prostituată renumită 
care al6rg& la plăcere, al fost cruntă 
ca o regina prostită de voinţă. Nu 
’ţi aduci aminte de a fi fost adesea 
stupidă In 6ri oarl momente \ apoi, 
de o-dată, minunat inteligentă după 
esemplul artei eşind dintr’o orgiet 
Poetă, pictoare, cântâreţă, iubind 
ceremoniele spledide, artele p6te că 
nu le-ai protegiat de cât prin ca- 
priciţi şi numai pentru a dormi sub 
falnice decoruri» Intr’o <}i, caprici- 
6să şi neruşinată, tu care trebuia 
să fii justă şi modestă, nai supus 
tot pantofului tătt, şi apoi. nu 
1-al aruncat pe capul suveranilor 
cari aveafi aici jos puterea, hanii 
şi talentul! Insultând omul şi lnve- 
selindute cftnd veddl piuă nude mergea 
dobitocia omenâscă, une-orl ijicăl, a- 
manţilor tăi să mărgâ dabuşele a’ţl

da, am întoomit şi am espediat în fliua 
de 21 curent ambulanţele ou materialul 
trebuincios pentrn montarea a 4 spitale 
(Barace).

Prima disposiţiune precum sciţi era a 
se constitni aoeste spitale în apropiere de 
Corabia; însă, în urma pornire! materialu
lui priimind telegramă de la marele con
silia general, am fost nevoit a opri trenul 
la Slatina şi a transporta aoeste ambnlanţe 
ou tot materialul precum şi acela de re- 
eervă la Turnn Măgurele unde s’a pns în 
eseoutare oonstrucţiunea baracelor.

Personalul aoestor spitale este compus 
de o cam dată din 4 doctori tn medicină,
8 interni, 1 farmacist şef şi 1 farmaoist- 
ajntor, 49 snrorl de caritate din cari 30 
oălugăriţe, 30 călugări brancardieri şi in
firmieri, 1 intendent, 2 spălătorese şi 15 
soldaţi călăraşi conductori de cal, coman
daţi de un sergent.

Materialul pornit este cel următor :
2. Trăsuri pentrn transportul răniţilor.
3. Furg6ne conţinând fie-oare câte 18 

cantine încărcate oomplect cu objecte pen
trn pansament, gntieţe, aţele, legături etc. 
suficiente pentru căutarea nnnl număr a- 
proximativ de 10,000 răniţi în termen de
20 (J'l®-

2. Cărnţe mari pentru groanl material, 
2. Trasuri bucătărie.
I. Trăsnră farmacie.
1. Căruţă pentru alimente.
1. Saca.
36. Cal pentru serviciul trăsurilor.
5. Corturi mari îndoite îpcăpătâre de 

14 paturi.
154. Patnri de fer portative.
200. gaiţele lână.
200. Feţe de mindire cu sulurile lor pen

tru pae."
160. Plăpuml de lână.'
60. Plăpntn! de bumbac.

400. Cearceafuri.
380. Cămăşi.
250. Istnene.
120. Perechi ciorapi.
60. Perechi pantofi.

220. pro'opp.
260. Şervete.
85. Halate.
20. Scanne de lagăr.

4. Cutii complecte cu instrumente hi- 
rnrgieale şi mal multe diferite instrumente 
ei obiecte hirurgicale.

Medicamentele întestnlătore pentru cău
tarea unul număr aproximativ de 1500 
răniţi.

320. Butelii vin străin şi indigen pre
cum si 120 ocale vin alb calitatea I—iii.

1. Filtru mare ou capacitate a da pe 
fie-care <}' 1000 chilograme apă având tâte 
accesoriele lui.

30. Kilograme tutun calitatea IV şi 
fiOOO ţigări

200. Oca scamă din acea oferită de bine 
voitori.

15. Ocale bureţi.
1. Cazan mare cu maşina lui pentru 

spălatul rufelor şi ou 2 ălbil precum ş'alte 
diferite objecte conţinute în 12 diverse 
eolete şi alte diferite objecte.
. 401. Ocale galetă.

D imitrie Ghica.

La 29 ale aoestia s’a mai trimis alte 77 
eolete conţinând mal multe artioole nece
sare pentru ambulanţele cari se află pe 
câmpul de resboiii preenm şi objectele pen
tru oele 4 spitale (barace) oare se înfiin-

da averile lor, comorile, chiar fe
meile lor când preţuia ceva!

Fără vre-un motiv al devorat mi- 
li6ne de bărbaţi, ’i al aruncat ca 
nori de năsip de la apus la răsărit. 
Te al coborât de la Inălţimele gândi
tei pentrn a te aşeţja la c6sta regilor.

Femee, In loc de a uşura dure
rile 6menilor. tu ’l-al chinuit, ’l-al 
amărât! Sigură de a obţine, al cerut 
sânge! Cu t6te acestea put£l să te 
mulţumesc! de puţină făină crescută 
cum al fost, a mînca faguri şi a 
pune apă In vin. Originală In t6te, 
câte o dată Iţi oprii amanţii sleiţi 
de a mânca şi el ţi se supuneătL

Pentru ce estravagal plnă a voi 
imposibilul ? Asemeni ca acele cur- 
tesane răsfăţate de adoratorii lor, 
pentru ce te lnebuneal de bagatele 
şi nu al desamăgit lum6 care esplica 
şi justifica t6te erorile tale ? Insfâr- 
şit, al avut ultimele tale pasiuni! 
Ingrogitdre ca amorul unei femei 
de patru-^ecl de ani, tu al roşit! 
ai voit să coprin^I universul Întreg 
lntr’o singură îmbrăţişare şi univer
sul care era al tfifl ’ţl-a scăpat.

Apoi, după ¿menii tineri, afl ve
nit bătrftnl la picdrele tale, nepn-

ţo/.u la Tnrnu Măgurele al căror conţinut 
se va publica cu osebit referat.

C BONI CA

Er! s6ră la 8 ore s’a publicat nr- 
mStârea relaţie oficială de la teatrul res- 
boiulul:

Dapă scirl private, şi cari aQ tre
buinţă de o mal departe confirtnare, In 
^iua de 29 August armata ruso-romănă 
de dimineţă a Început bombardarea şi la 
3 ore după am&Jl a Început asaltul 
tăriilor turcescl. După o luptă cr&ncenă, 
In care şi Ruşii şi Romănil s’afl purtat 
oa leii, marea redută Criviţia, care do
mină t6te posiţiile fortificate ale Turci
lor, a fost luată cu asalt.

Românii s’uu luptat sub ocliil 
împăratului Alesnndni. EI de 
trei ori au mersu la asul tu, 
soldaţii aveud scări de lemn 
spre a se urca pe contra es- 
carpe. Oflceril s’afl luptat ca 
simpli soldaţi în capul trupelor.

Perderile sunt însemnate.
Detaliurile ne lipsesc. Raporturi ofi

ciale sunt pe drum, fiind că telegraful 
pănă la cuartirul general domnesc de 
abia măne va fi gata.

Atât se scie că aQ luat parte la luptă 
divisiile 3 şi 4.

Regimentele de dorobanţi s’att distins 
in deosebi. împăratul şi ataşaţii 
militari străini f’acft cel mal 
mare elogiu despre bravura tru
pelor române. Oflceril morţi ¡ar 
fl majorul Sonţu şi căpitanul 
Walter. Acest din urmă a plan
tat cel înteiu fanionul pe re- 
tranşament. Majorul Sonţu a câ- 
(lut mort în fruntea batalionului 
de atac. Se spune că colonelul 
Candiano Fopescu (Âlesandru) 
este grav rănit.

Un obuz turcesc. — Unul din marele 
obuzurl turcescl aruncate la Calafat, ni 
a’a trătnis la redapţie. Curioşii d’a vedea 
mărimea acestui obus, pot veni în localul 
administraţiei ^iaralul nostru \inde este 
espus.

Alaltă-ieri a sosit la gară trenul sani
tar vurtâmbergez. Vagoanele snnt foarte 
frumoase, şi disposiţiunea interiorului sim
plă, indestulătoare, comodă, şi de o cură- 
ţeniă deosebită.

Tot alalta-ieri a mal sosit Ia gară un 
tren compns din 21 vagoane pline cu ră
niţi ruşi, cari mergeaii în Rusia.

Intr’ un vagon eraii două cosciugurl, 
cari conţineaO corpul a doi generali morţi 
in bătălie.

D. Dim. Ghica, precum ne spune K. Z. 
a chiămat pe d-rul Iohann Altstaedter din

tincioşl cari te-afi făcut hiddsâ. Cu 
tâte acestea c&ţf-va 6 meni cu cău
tătura de vultur Iţi «Jiceafi dintr’o 
privire : Pentru că al înşelat, pen
tru că ’ţt-al călcat pomisiunile de 
fată, vel peri fără mărire.

In loc de a fi un angel cu fruntea 
de pace şi In loo de a semăna lumina şi 
fericirea In calea ta, tu al fost o Mesa- 
lină iubind circul şi desfrânările, 
abusând de puterea ta. Nu mal poţi 
redeveni fecidrâ îţi trebue an stă
pân. Timpul ’ţi-a sosit, simţi deja 
mdrtea. Moştenitori tăi te cred bo
gată, te vor omori şi nu vor găsi 
nimic Încarcă cel pnţin a’ţl arunca 
sdrenţele cari numai sunt de modă, 
ajungi a fi ceea-ce al fost odinidrâ.

Dar nu ! Tu te-al sinucis! Nu este 
aedsta istoria ta? îl gisel sfârşind, 
bătrână căzătură, farâ dinţi, rece, 
acum uitată şi care treci farâ a ob
ţine o privire. Pentru ce mal vie
ţuiesc! ? Ce mal faci cu rochea ta 
de princesă care numai pune In 
mişcare dorinţa nimenul ? Unde ’ţi 
este averea î Pentru ce al râsipit'o ? 
Unde’ţl sunt comorile ? Ce fapte 
bune al făcut?

La acâstâ Întrebare, mica bătrână

Braşov, spre a veni să ia oonduoerea ser
viciului ambulanţelor române ca medic şef. 
D. Altstaedter a primit invitarea, şi a şi 
pleoat Sâmbătă spre Bucuresol.

Mdştele SXntulul Dimitrie. — Marcuri 
mâştele Sântului Dimitrie, In eunetnl clopo
telor, în rugele olarului român şi ale po
pulaţiei credincioase, s’aQ strămutat de la 
St. Mitropolie la biserica Sărindar, un du 
noaptea s’a făcut rugi pentru victoria ar
matelor creştine.

Te-Deum. — Sâmbătă, în templul israe- 
lit din capitală s’a ţinnt un Te-Deum pen
tru succesnl armatelor creştine ; iar marţi 
pentru onomastica M. S. împăratul Ale
xandru II. Un public numeros şi aled a 
asistat la aceate serviciuri religioase.

Ambulanţa israolitit. — Eri comitetul 
doamelor israelite din capitală a mal tră- 
mis o onantitate însemnată de material 
trebninoios pentru îngrijirea răniţilor.

După cum suntem informaţi, serviciul 
ambulanţei israelite, oare a început de 
mnlt să funcţioneze, este mulţămitor in 
toate privinţele.

M*i mnlt zor, doamnele române de la 
»Oospiciile Independinţel I* Cuţitul este la 
os. »Poc s palabras I*— v’ar zice Spaniolnl.

Monitorul oficial de eri publică gratis, 
snb tit!n de »Bibliografie*, aparinţa zia
relor »Naţiunea Română şi Drapelul Ro
mân*, amândoă rediiţiate de d. F. Damé, 
pnblicând şi preţul abonamentelor, zilele, 
orele şi minutele când apar, etc.

De ce d. redactor al »Monitorului* nu 
pnblioă, snb aceeaşi rubrică, şi apariţia 
altor ziare mult mal românesc! decât ale 
d-lul Damé ?

Ce va să zică frăţia de ornoe I
Atât d. Orăşeanu cât şi d. Damé sunt 

decoraţi cu medalia »Bene merenti*. Cum 
să nu ’şi dea o mână de ajutor, chiur ou 
punga ţerel 1

Comitelui doamnelor din Verlad. — 
Comitetul doamnelor din Bârlad in ajuto
rul răniţilor aii organisât o lotărie de lu
cruri, cu şaase sute numere câştigătoare. 
Tragerea a fost Dnmineoă, ¿8 August, in 
grădina publică din acel oraş. Resultatnl 
a fost foarte însemnat. Felicităm pe doam
nele din Bârlad pentru patriotismul lor.

(R es io iu !)

Citim in »Stâna lionâniei* :
D. Mihail Qogălttioeanu ministrul no

stru de externe a adresat d-lnl Prefect 
al Jad. Inşi, V. Gheorghian nrmătorea te
legramă de felicitare pentru bravura ce 
a arătat regimentul al 13 de dorobanţi 
compus din fiii Iaşilor:

Bucnrescl, 30 August 1877. 
întâiul regiment care a dat piept ina

micului şi al cărnia drapel a fost întâiul 
drapel al armatei Române care a primit 
botezul de sânge, este al 13-lea regiment 
de dorobanţi compns de fiii Iaşilor. Acest 
drapel etse astăzi decorat cu marele cor
don al Stelei României şi M. S. Impera-

se redresă pe oasele sale, aruncă 
sdrenţele după dlnsa, crescu, se lu
mină. surise, eşi ca de snb o ţâstă 
neagră? Apoi, ca un fluture de cu
rând eşit la lumină, acostă creaţiune 
oa bumbacul eşit din palmierul sfiti, 
mi se arătă tânără şi albă, înves
mântată cu o roche de in. Pârul 
sSti de aur fâlfâia Împrejurul ume
rilor, ochii II scânteiafi, un luminos 
nor o Împrejură, un cerc de aur 
flota pe capul s£fi, fânu un semn 
tn spaţift mişrftad o sabie de foc.

Privesce şi crede! ţ>ise ea.
De o-dată vficjul In depărtare mii 

de catedrale, semânâtdre cu aceia 
de unie plecasem, Insă ornate de 
tablouri şi ca păreţi  ̂igrăviţl ; au- 
4>I răpitoare concerte.

împrejurul acestor monumente, 
mi! de dmenl se Imbulzâft, ca şi fur- 
nicele In furnicarele lor.

Unii zoriţi de a apuca cărţile ce 
se lm pâr ţ i  i i . alţii copiaţi manuscripte, 
un alt număr serv£â pe neputin
cioşi şi sărmani, mal toţi studiând. 
Din sânul acestor gldte nenumărate 
se iv6fl statul colosale ardicate de 
d&nşi. La lucirea fantastică răspân
dită de un corp luminos aşa de

tul Alexandru a dat câte doâ Cruci de 
Sântnl George la fie-oare companie din 
aoest regiment oare apoi le-afi dat color 
mal bravi dnpă alegerea soldaţilor.

Ca mal tot-dă-una şi astă dată Iafil aii 
fost înainte mergător! I

Mândru a fi Itşan, rogn.vă a felicita 
din parte-m! pe oonorăş«nil şi conjude- 
ţeni! mei.

M, Kogălnictnu.

ULTIME SOIRI
TELEGRAFICE

(Agen|ia Havas).

— Serviciul de la 14 Septembre, 9 ore dimineaţa—

Athena, 12 Septembre.
Răspunzând la o a doa comunica ţiu ne a 

Lordulnl D >rby, Trionpi declară că Grecia 
nu va rennnţa la pril< giurile sale şi inde
pendenţă, preenm i-aQ fost recunoscute la 
anul 1833. Pericolul, ce ameninţă acum 
elenismul din partea Turciei cere oa Gre
cia să aibă acoastă libertate de acţiunr, 
oara e«te esenţială pentru independenţa sa.

Londra, 13 Septembre.

Admiralitatea engleză a dat ordin a se 
construi 30 bâtele pentru torpile.

Belgrad, 18 8rptembre.

Serbia pregătesce o circulară la adresa 
puterilor străine, pentru a esplica moti
vele intrări! sale in campanie.

P alia, Septembre.

O corespondinţă din Şumla dă urmă- 
torele amănunte : Lucrări însemnate s’uii 
oonatrnii ’naiutea Rtsgradulol şi la E'ki- 
Giuma. Părţile slabe ale văii de jos a Lo
mului aQ fost deaaemenea întărite.

Nu aii sosit âncă tote ajatârele aştep
tate. Contigentui egiptian de la Varna se 
va adăuga la efectivul de la Rasgrad saQ 
Giurma. Peste o lună efectivul armate! se 
va rădica la 60—80000 oameni.

Intendenţă şi serviciu sanitar nu se 
pomenesce. Toţi se tntrăbă cum armata 
turc£scă subsistă şi mal ales cum va subţ 
sista când va intra în reginnile deşerte 
şi seoetose. 8’ar putea atnnc! organisa 
un servioiS iregular şi răii făcut.

Cu t6tă sobrietatea lui, e peste putinţă 
a crede că soldatul turo va rasista urmă
rilor unui asemenea sistem, când oatlită- 
ţile  vor face apel la forţele sale fisice şi 
la cnragiul săd. Serviciul medical nu e 
de loc organisat; practicanţi nu lipsesc 
dar sta& prin cafenelele de la Şnmla.

Corespondentul vorbesce apoi de rivalitatea 
ascunsă, ce există între S jleiman şi Mehe- 
med- Aii deja apasă asupra lu! Soliman acusa - 
ţiunea seriâsă, că de bună voe şi-a sacri
ficat oştirile pentru a se scăpa de ăst din 
urmă (?) Mehemed Aii, vorbind cu un per
sonagiu consular, ar|fi <J's că Soleiman este 
un miserabil.

Paris, 18 Septemvrie.

Mareşalul Mac Mihon a sosit la Augou- 
lâme, unde a fost călduros primit.

In conversaţinn! particulare, Jales Grâvy 
a 4is că r«fusă eventuala candidatură la 
Preşedinţa Republice!, înlocnind pe Thiers.

mare ca şi sdrele, vS îniâ că pe 
trunchiul acestor statul era A scrise 
aceste cuvinte : »Ştiinţe.—  Istorie.—  
Literaturi*.

Când lumina se stinse, mă regâ- 
siam Înaintea tinerel fete, care gra
dat, intra In reţele să ii văl, în acele 
sdrenţe de Imormăntare. şi redeveni 
bătrână. Prietenul săă II aduse pu
ţină ţărftnâ pentru a 'şl relnoi ce
nuşa din culcuşul săă. căci timpul era 
aspru; apoi, U aprinse, aceştia care 
avusese mii de făclii In palatele sale, 
o mică candelă pentru a 'şl citi ru
găciunile In timpul nopţel.— Nimeni 
numai crede!... Dise ea.— Ast-fel era 
situaţiunea critică In care vă^ul pe 
cea mal frumdsâ, cea mal intimă, cea 
mal adevărată, cea mal roditdre <Jin 
t6te puterile.— Deştăptâ-te, d-le, căci 
se Închid cşile , ’ml ^ise o voce ră
guşită.— Intorcăndu-mă. zării Ingro- 
ditdn-a faţă a lmpârţitorulul de a- 
ghiastnâ, care mă sguduise de braţ, 
g&sil catedrala acoperită In umbră, 
ca şi un bărbat Învelit In mantaua 
s a — A crede ’ml ^isei, este a vieţui! 
Vă^ul trecând pompa unei Monarhii, 
trebue a apăra .Biserica.“



T I M P U L

acestui 4'ar' *(614—0).

ANUNCIU IMPORTANT.
” Mii Li ÏMOITUL MIM»

L / t  V U L T K I R
Sub firma

SAL. WEISERMA1T1T
Strada Carol I No. 8 Strada Carol I No. tt '

(curtea Tech«) £ »  (cartea teche) ţ i
vis-â-vis de farmacia ris-â-rls de farmacia U

Kissdorfer. Rissdorfer UJ
Afi sosit, pentra sesonnl de veră nn bog-at asortiment dé in căi- *■*

ţărainte pentru BÂRBAŢI, DAME fi COPII. i ]
Cu deosebire PANTOFI DE DAME in tóto firmele după cele ^

mai din urmă fasóne fi efectuate din primele fabric! din Europa. L
Asemenea np mare transport de ciorne lungi de Iucht, de Lak r 

rusesc fi de vacs ca ;i Mantale (cauciiic) de pióle prima tjnalitate. L_j
Sub-eemnatnlJ mulţumind onor P. T. Public de încrederea ce 

afl dat sniujiBsei firme, care până acum afi depus probe de fina (-“ j 
calitate a Mărfel cât şi de eftinătatea preţurilor, speră ca, fi d’acnm L 
înainte va bine voi a ’i da concursul se3, găsind in tot-d’a-una I 
atăt mărfuri fine fi fasonate cât fi cn preţurile cele mal moderate. ţBC

Cu tótS stima jU
(588-0) S A L . W E I8E R M A N N .

Făc&ndnmi-se on6rea d’a fi chemat de 
Societatea Crucea Rofiă la Spitalul tem
porar de răniţi de la Tnrnn-Măgurele, sub 
semnatul încnnosciinţez pe stimabilii mei 
clienţi că cu începere de la 1 Septembrie 
viitor Tolfi absenta din Capitală.

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

Dr. Peirini (Paul).

E f o r ia  B i s e r i c e î  C r e ţ n le s c n .

Duminecă 28, neoferindu-tse preciul sa
tisfăcător pentru arendarea mofie! 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 
Bisencei

TEATRUL DE VARĂ
O R A D I N A  O U I C H A K D  

Aat&jl fiţ ln  fie-OAre 4* spectacole

ROMANE. FRANCSSE SI GEBHANE
Compania drmue&c& dirigiedă fi ou wñútmul arti»tus 

ml D-Ud M. PASCAL Y

D. Yioreanu S Ă S
ciţiul profesiune! de advocat. Strada Po. 
lonă No. 24.

Moşia Sărata, fjSţEă
de Buzăfi, pe calea ferată intre staţiile Ul- 
meniişi Monteornl, avSnd ca la 1000 po- 
gone arabile, vie de vre o 40 pogöne, vii 
cu otaftină, de la care să ia peste 500 
galbeni anual, han, cârciumă şi alte mal 
multe calităţi, se dă în arendă de la Sf. 
Gheorghe viitor. Doritorii ee pot adresa 
în Bucuresci la D-nu N. I. Lahovary fi 
la Craiova la DtOu Costică Bengescu, pro
prietarul. (617—1).

2,800 pogâne
U V  c i l f U U c t l .  pămSat, de muncă, 
livezi fi islas în hotarul mofiei Sălcuţa. 
Suluri, plasa Dumbrăvii, districtul Doljifi.

2-lea, 1,200 pogâne pământ de muncă, 
livezi fi baltă în hotarul Bănesa, plasa 
Margine! districtul Ylafca, în drumul căii 
ferate Bucureştî-Qiurjfitt. 609—1.
r ţ n  Î t l i ’ h l l ’ î ţ l f  case mari în subur- 
U V  l U O l l l I  i d  t ,  bj, Biserica Enii,
eu mal multe încăperL

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

Dam& solidă caută im loc ca gu
vernantă séù econômâ. A se a-

A eţit de rob protă:

N O U L  M B T O D I
do

C A M G R A P H I E  ELEMNTARA
pentru oaal claselor If, III şi IV primarii

de 6. Al. Zamphirolu profesor d e , desemn şi ca
ligrafie.

PREŢUL 20 BANI.
De vSnd&ro la USte Librăriei* iar & depositul se 

afli la Lior&riele, L. Alcalai oalea Mogoşdiel No. 
18 |i L. Steinberg strada Carol; I No. 40.

Germania de 
oare a absol*Un profesor N0nrd!

vat academia se oferă a preda

în următorele sciinţe:
Desemn fi pictură, geometria, materna 

tica gi îngenere t6te sciinţele necesare pen
tru pregătirea de a putea intra în fc61ele 
superi6re. Afară de aceste va putea da lec- 
ţîuni de piano, de limba fraucesă fi engleeă. 
A se adresa Strada Virgilin No. 6 bis, «ed 
la Tipografia Thiel & Weîss.
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0 LOGOMOeiLE PUTBflE DE $ Cil
este de vânzare ou

preţul fArte eftin prin Domnu 
G .  S I E B B E C  HC T

Bucuresci.

Mobile de
de vân4are. A se adresa la administraţia

A VIS P R E A L A B L E
8 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 8  
Direction E M I L E  K E L L E R  

Saison ThéAtrale (1877—78). Commencement le 
1er Octobre 1877

REPERTOIRE DE LA SAISON
OPERA BOUFFE ET OPERETTE

M U S I Q U E  D E  C H . L E C O V Q :
La Marjolaine, 8 actes ; La Petite Mariée, 8 actes’; 
Oireflé, Qirojio, 3 actes ; Le* Oent> Vièrgc» 8 actes ; 

Lee CJloche» de Comeville, 8 actes.
Musique d’Offenbsch :

£a Boulotu/hre a de» ecu», 4 actes ; La jolie Par- 
feumeuse, 8 actes ; La Periehole (nouvelle), 8 actes ; 
Mme L'Archiduc, 8 actes ; La Vie Parisienne, 6 
actes ; La Belle Hélène (nouv lie), 8 act.es ; Orphée 
aetx Enfer», 8 actes; La Boite au Lait, 3 act s ; 
La Créole, 8 actes ; Lee Brigand*, 8 actes ; Barbe 

Bleu, 4 actes.
Musique de Lacome : Jeanne, Jeannette ot Jeamnetton, 

A actes.
M usqué de L ito iff: Helàmm et Abailart, 8 actes.

Masiqne de Herri : La Belle Poule, 3 actes. 
Musiqae de Grisart: Le» Troie Margot, 8 actes.

0 * 0  M  B  3D r u :
• Dominos roses, Le leveillon, La procès Vaora* 

Ledieu, Tricoche et Cacolet, La petite marquise.
Bn vaudeville toute» le» nouvautée» de f  année.

Le tableaa du personnel de la troupe sera publié 
d’ici & qu ^ n és  jours avec le programmai? général.

F A B R I C A
de

CHARTIB MECHANICA
de la

zArnesci, lAngâ braşov
produce chârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mar! usitate 
pentru £iare A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice în Brafov, Strada Catarina 
No. 402.

A. V IS

L administration a ^honneur de prévenir JL H* 
les abonnés et habitués, que l’abonnement ¡pur 
la sooedite saison est ourer^aii bureau da-Thtàtre 
Boue], tous les jours de 12U 8 heures de l ’jhprès 
mid .—-L'abonnement sera de 60 répMsentàtions 
obligatoires et (divisé en deux sériés df^Q repré
sentations. — L’abonnemedt devra ôtre payé en 
d^az.fo^s: le ipoitid ̂ en souscrivant et la seconde 
moitié le 1er Novembre.

Prix de l’aboniiemenf pour 60 représentations
Loges.........................  . .' 1800 Fr.
F auteu ils.....................................  . . 000 »
8 tal . . . . .  . ‘V .  Í50 ,

Prix des Places à la soirée 
Lozes • • • • . . « ! • • ! .  • • . . 8 5  Fr.
Fauteails. • • • • • • • • • • • • •  6 „
ş tn J jţ l.......................8 »
Galerie 1 ,»

La Directrice, EMILIE KELLER:

PBNTRÜi »PÀRIûKfl

Drflu profesor MihalQSCu, la l̂ icpp̂  djn 
Craiova luând nn noii local, primeşte în 
familie câţi-va elevl dându-le pe lângă cele- 
l Ĵte JngrijirI şi'preparaţi unea din obiec
tele. mai, grele.

Din causa apelor mic! pe Dunăre, 
etatea Vap6relor c. o. a înfiinţat la 
ciorova o Agenţie unde sub-aemnaţ! 
Spediterî menţionate! Societăţi aO 
chig o Sucursală.

Recomandăm dar serviciurile 
public Comercial, fi asigurăm o
expediţiune a mărfurilor cu preţurile___
mai moderate.

Tamn-Severin, 1 Septembrie iL n.

Fraţi Strass,
Ecspediten a I priv. Societăţi o. o. Vapdrelor pe 
Dunăre in Turnu-Severin, Craiovi şi Veroiorova.

(616>.

DROnOJOWSKI
profesor de limba

FRANCBSĂ, GERMANĂ ŞI ITALIANĂ

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

Esncut^ă fi tot felul de compunere, trn- 
ducţiuni fi frnmâse prescrieri. Strada Şe
lar! No. 9, alături cn hotel Fieschi, în curte 
la mâna stăngă în colţ. 608.

Librăria Socec & Cn,e
Are on6re a anuncia că priime*ce Abona
mente la pnblioaţiunea literară illustrată

„ A L B I N A  D A C I E  T
pe precitt de le! n. 20 pe an, 11 pe ’/» 
an fi 6 pe trei luni. Abonamentul pe pe
riodul de 4*/* luni, adecă de la 15 August 
până la 81 Decembre 1877, este de lei n. 8.

600.

r= ÎE ÏA .Ï t3 S Æ A C I-A ; L A  „ S P H R A N T I A “  Ä
Ä  >'®. CAUtA MOOOŞOAKI, SS. Ä
*  D E P O U L  M E D I C A M E N T E L O R  F R A N C E S E .  J
j ţ o b ie c te  de Oauoiuc |i Articole de Toalete. ^  Asemenea se angajésft a efect a a orl-ce co- f |  
4 #  mande din ressortul medical. B R T J S -  M

u u u u u n u u u u n u u n u u u u u * * * u * u * n * u *

Pentru Părinţim

D. profesor Strajan, de ia Jice 
Mateiâ Bassarab, primeşte 4 ele [ 
In familie, d&ndu-le şi preparaţiuntl 
necearră. Adresa strada Teilor, No. 2l |

618

ANUNCIU important

Sentimentele de recunoştinţa ale naţinn, â 
Române sunt cnnoecúte de t6tă lumea c, 
vilisată prin darea din parto-i a ospitaHtl 
la toţi străini ce îi visitâgă. Cu atât ml 
mult fiind datori a arăta acel sentiîmer 
către Prea înalta familie a linpeţatuli 
tntnlor Roşilor pe care am avut fericire 
a o priimi in sânul nostru fi a eoopei 
în resbel cu bravele el armate, am litoin 
fiat un tablou mare cu 16 portrete al« i 
cea tei tna'te fi glorióse familii. Românity 
le vor ,s!ftce negreşit a avea tn pereţii lr 
cuinţelor lor acest tablou frumos, care a 
a’l găsi tot-d’a-una la mine, Ctlea Vacf 
rase! No. 151, cu preţul numai de daoi li 
noL Iar prin districte se vor trimite far 
plata de transport. A 3-ea parte din iondi 
strâns este destinot pentru ajutorul cruci 
Eo.fie.

<Éattor: Loct.-Colonel D. Pappazogln.

T B i e O N O M E T B I A
de d-nn

S P I R E A  H A B E T  
se află de vânzare numai la Librăria E 
Oraeve & Comp. piaţa Teatralul cu prei 

ţiul de lei no! 6 esemplarul.
(619—2). *

DESFACERE TOTALA

Recomand bogatul meii asortiment d<| 
felurita Pianuri fi Pianine din cele ina’J  
renumite Fabrici ale Europei cu preţuil 
forte scăzute.

Wilhelmine Schreiber 
(613). Calea Mogofâiei No. 2Ş,|

0 P E R I L E  M U S I C A L E
imprimate In ediţinnea n6str&

T H I E L  eSc W E I S S ,  T Y P O G B A F I
Strada Lipscani, -palatul .Dacia.*

FB. a
CONSTANTXNESCO D-, Soaveoir de Ziiin, VaUe pour pianoforte.........................  2 —
CARLSON C., Quatre morceaux Roumaina, pour pianoforte................. .... 2 —
FLECHTENMCHER A., Muma lai Ştefan, pentru o voce ţi piano . . . . . .  1 50
QEOKQE8CU TH., DouS suspine, rom. pentru o voce oa p ia n o ......................... .... 1 4 0

,  ,  Spune, rom. naţionali, pentru o vtce eu p i a n o .................. ...  1 40
KRAT00HWIL A. K.. Hora, Vidţa Romilniel pentru piano...................................... 1 40
MBDEK J. W., România, QuadriUe do Oonoart pentru p ia n o ...........................................  4 —
U0SICESCO 6.,; R&nduiala cununiei pentr î p ia n o .....................................................  fi —
STERN L., op. 10, Oer Wunsch (Dorinţa) fdr Singst. und Clavierb.........................  2 —

» ,  op. 11. Lebewohl (Adio'Moldova) Singst. und Olavierb.........................  1 60
.  .  op. 4. Qrande Etude pour p ian oforte .....................................................  1 50
s , op. 17. Hora. Maridra pentru pianoforte.................................................  1 20
m > op. 18. Durerea ’ml este mare, Valse brii. pentru p ian o ...................... 2 —
.  .  op. 19. Visuri Ce de copil, Quaidrille pentru p ia n o ..................... • . 2 —
» > La Favorite, Schottisch pour piano  ................................................................  1 86
» > Iţik-Polka pentra piano ..................................... .................................... ...  . 1 —
» .  op. 20. Apele de la V&eiresol, Behottsioh pour p ia n o .......... I 6 0 '

VIEUX E.. Marche de Cavalerie pour piano ............................................................  2 —
T i te aceste se vând ou rabat de 25 a/s-

LE PORTEFEUILLE 
DIPLOMATIQUE & POLITIQUE'

(Blue-Boock Européen).

»Recueil de t doo.p^ents ,in,ţţ£iiationanx 
et des principaux travaux parus dans la 
presse périodique europeane* a apărut, gi 
æ află deja ode d'întâiti 4 Uwesône in li
brăria nâstră spre probă.

Onorabilii amatori de ştiri diplomatice 
fi politice,- efite din sorginte sigură, le a- 
nunţăm că nnmele redactorului acestui 
uvragiS periodic, J. E. Delannoy, destul 
de cunoscut tn sfera Ziaristicei, ne garan- 
tézt un cbnţinut nu numai bazat pe do4 
cumente oficiale dar fi ftirile neoficiale aS 
să fie bine apreţiate de opininnea publică, 
fiind cS redactorul, este in relaţiile cele 
mal întinse cn oercunle înalte.

Acest uvragiQ va eşi în 50 pană la 60 j 
livresâne pe an, fi se primesc abonamente,< 
în librăria n6stiră cn preţnl de fr. 31,25 
pe termen de un an, trămis aca^ă dijrect— -I 
făiă tntSr^idre—■ prin po|W.

Tot odată mal nviàam\)'é:D-iiiî‘¿în.»uorx,' i 
de ftirile ^ilnice ca se afla Ia noi 4 ârul 
franoeg La France de vân  ̂tre ou 20 bani 
numărul.

E. Graore & Comp. 
Podul Mo"Oş0icÎ No. 40.

C E L  M A R E  3 s ^ L A . O - - Ă . S X 1 T
DE

HAINE CONFECŢIONATE şi de ARTICOLE DE MODA
„ A . Xj^A. B E L i L E  J A -H ID X lS r X ÎîR E “

^ O S B F  6 H Î J I « B i i l J  JWi
20, Colţul Bulevardului §1 Sţrade! Mogoş6ieI, Casele Grecânu, 20

E S P O S I T I U N E A  D E  H A I N E
invit pe Onor. Public să bine-voi eseft a viaita magasinul metk. unde va găsi o Es p o s i ţ i u  ne de h a i n e  o o t i f e o ţ i o n a t e  cam n’a fost iucA In Bucuresci, şi anume

C 0 S T U M :E C O M P L E C T E
RBD1NGOTS şi JAQUETE CU GILETCELE LOR || P A R D E S I U R t  IN DIVERSE FASOANE
din stofele cele mal moderne ale sesonulnl de faţft, şi croite dupft jurnalele cele mal noue. Preturile sunt espuse In Galantarele Magasiel pe Strada Mogoş<5ieI fi Bulevardului

şi se p6te convinge orl-cine c& am remas fidel' devisiel acestui magasin:
OOISTS-CTM : m a r e  s i  p r e t t u r i  f o a r t e  m o d e r a t e .

J O S f i F  e R C M B A . U B K
>A LA BELLE JARDINIERE«, 20 Golţnl Bulevardului fi Strade! Mogofâiei, Casele GreoSnu 20. 

Tipografia Thiel & Wiess, Palatul .Dacia*.


