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insirtioni si b k c u m i:
Linia de 80 litere petit, pagina IV, 80 bani. 
Po pagina III. 80 bani, pe pagina II, 2 lei noi.

Reclame 2 lei noi linia.

Un numfir In Capitali 10 bani.

TIMPUL
.E SEJN  TOATE ZILELE DE LDCKU.

B i u r o u l  R e d a c ţ i e i  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 a " .

A i s r T T J t s r a i x j n x
Se priim«*« tn itriio&tatei La D-nil Hamtml 
«tom ă  Vogi*r tn Vienna, WalfUebigaiae 10 
A. Opptiik In Vienna, Stubeabutei I¡ Bwlo- 
Mo$»a In Vienna, SeileriUtte 2 1 Vmemt 
Hrdieka In Vienna, TeinfalUtra«*e 17 j Philipp 
U i la Vienna, Bichenbaehgaue 11) L. Ltml 
é  Comp. In Peşta (i Baoat-LafJUt BuUier A 
Comp. la Parii.

Săritori sofrano&te na u  primea o. 

Articolele aepnblioate « e  t o t  arde.

Un numör tn Distriote 15 bani.

C a ru l de Baenresel, 10 Septembre.
Oblig. Rurale . . • . . 82 _

» Oomeni ale . . . 75% 75
Credit funciar rural . . 72 72

» > urban . 64 _
Jmpr. municipal al Capit. 78 —
Oblig. Pensii . . . . 120 —
Oblig. D a c i a ................ 200 —

» România . 40 —
Impr. municipal ou premii — —
Renta Romilna , , . , , — —
Paris 3 l u n i ................ 9035 —.

Londra ,  ................ 25 26
Viena p . . . . , 
Berlin 9 ................ 1221/4

Carsal de Viena, 2l Septembre. 
Metalioe.................................  64 TO
N ationale ............................87 —
Rfanta tn a u r ........................ 74 75
.................................................. ..  50
Ao(ianiIe b& noel................... 862 —
C re d i to r l ........................... 215 50
London . . ........................117 90
Obligation! rurale angare . . 77 50

» tomejvar . . . .  77 25
» transilvane . . .  76 —

Argint ïn m&rfnrl . . . 105 15
D iio a tà l...................  5 65
Nàpoleonul..............................  g 451/0
Maro 100 ..............................  58 10

Careul de Berlin, 31 Septembre. 
Aojjiun. C&ilor ferate ronx&ne . 14 60 
Obligaţiunile romine 6 0/0 . . 52 80 
Priorităţile C. fer. rom. 8% 48 50
împrumutai Oppenheim . . .  72 50
Napoleonul...............................16 26
Viena, termen lung . . . . .  — — 
Parii ,  scurt . . . . -------

C alen d arn l f i l e i  
Duminecă Î l  (83Septembre). 
Patronul jilel: Cuvióia Teodora. 
RSsUritnl sârelul : 5 ore 46 min. 
Apusul sórelul : 6 ore 57 min. 
Pasele lunel s Ultim-Quart.

Baenresel—Sicén  
Buouresol . . . , 8.15 n 10.—
Ploegol 
Brăila . , . , 
TeeuoiS . . .  
Roman . . .  
Suodva, sosire ,

9.50 n 11.05 
1.53 n 5.45 
4.30 n 
9.05 d 

13.03 j

P L E O A R E A  T B E N U B I L O B
Baenresel—Glargln 

Baeuresol . . . . . . .  9.16 d 6.05 ■
Giurgiu, sosire................11.35 j  8.27 n7.15

11.40
4.54
9.55 ñ

Bnearesel—Terolorora 
Bucurescl , . . . . . . 8. — <1 6.05 n
P i t e ş t i .................. 11.21 « 10.15 n
Slatina ....................2.— <
Craiova . . . . . . . .  4.17 ( 1
Vêrciorova, sosire . . . 9.01 n

Snoava
Roman
Teouoifi
Brăila

8scéva—Baenresel 
. . . .  8.11 d 6.46 d 
. . . .  8.45 n 12.10  d 
. . . .  1U 0 a 5.10 4
. . . .  3.08 n 8.10 n 8.68 <

P loeso l...... 7.12 d 2.46 <
Buouresol, sosire 8.30 j  4.30 <

Terolorora—Baenresel
Vflroiorova................... 6.45 <
C r a io v a ................... ", 11.44 (
Slatina . . . . . . . .  1.51
Piteşti  ....................... 4.42
Buonrescl, sosire

7.15 < 
7.40 11.201,

Glnrgln—BncnrescI
GKorgifl...............................T.I6 d 4.55 j
Baenresel, sosire . . . .  9.48 j  7.17 n

Galaţi—Bărboşi 
Galaţi . . . . . .  1.20 n 8.25 d 7.30 4
BarbojI, sosire . . 1.55 n 9.— 9 8.05 n

Bărboşi—Galaţi 
Bărboşi . . . . .  . 2.55 n 6.25 n 7.25 n 
Galaţi, sosire . . , 3.30 n 7.— n 8.— 4

PRIMULUI MINISŢRd BRATIANO
Măgurele, sau unde Ta fl.

De mult am ve<Jut şi v’am 
semnalat r&dd administraţie a 
servicinlnl sanitar militar. Ieri 
toţi Biicurescenil au asistat la 
1111 spectacol revoltător.

450 bravi ostaşi răniţi, cari 
pe câmpul de resbol, prin vi
tejia lor, au făcut admiraţia 
chiar a străinilor, au sosit la 
gară, în iniserabile vagoane 
de marfă, neînsoţiţi de nici im 
infirmier sau suroră de caritate.

Protestez de insulta ce se a- 
dnce prin acest fapt durerel 
României întregi, şi în numele 
umanităţel, vă conjur a da fără 
întârziere, ordin de îndreptare 

Dlmitrle Gblca. 1

8CIM TELEGRAFICE
din

F O I L E  S T R Ă I N E .

Viena, 15 Septemvrie.

* Corespondenţa politică > publică o de
peşe datata din Baenresel din 16 Septem
vrie £icend : G-?neralai Scobeleff a pierdut 
după şase asalturi, reduta luată de la Tarei.

A fost silit să părăsescă jumătate din 
6menn săi precum şi 3 tunuri. Strâmtorat 
de aprâpe de către Turci, a cerut în fla- 
dar ajutor recucerind redata de mai multe 
ori, însă sub-şeful statalul major, genera
lul Lewitzky, i-a refusat ajutorul. întă
rirea trimisă pe la fine a ajuns prea tânjiu.

Redata principală, Qriviţa, se află în mâ- 
nile Roşilor şi Românilor, cari se fortifi
cară aci.

Bombardarea Plevneî continuă. Românii 
aii perdut ia luptele din armă 1,500 6menl 
morţi şi răniţi.

Viena, 15 Septemvrie.
«Corespondenţa politică, publică o te

legramă din Belgrad om data de mal sus 
<jicead că din isvoara oficiale se scie, că 
agenta) sârb de la Constantinopol n’a pri
mit încă până acum ordinal de a>rajie r a 
porturile diplomatice. El mal remâne Încă 
provisoriH Ia Constantinopol.

In urma roclamaţiuoilor guvernului au
striac la Constantinopol, Turcii ati eva
cuat Bujuplejaga.

Trnpele din câmpul de la Topşider au 
plecat la frontieră.

Bagnsa, 15 Septemvrie.

Ia 9 Septemvrie, 8,000 Tarei, eşind din 
Podgoriţa, aă atacat satul muntenegrSn 
Furmachi. El fură respinşi şi urmăriţi până 
dincolo de rial Morsei».

Bala Gcştcln, 18 Septemvrie,

i P rinc ipe le  Bismarek a  plecat acum a la 
S a ltz b u rg  îm pronnă ea fial «8Q corniţele 
H e rb e r t Bism arek.

Petenbnrg, 18 Septemvrie
piaru l »Golos* a n u n ţi: '  generalul To- 

tleben plică a^I la cuartiernl general al 
krmntoi de la sud. ErI a plecat un noă 
tren de ambrilanţă la ChişinefT.

Berlin, 18 Septemvrie,

‘ Oficiul Wolff, anunţă din Constanti
nopol, 18 corent: D apă ştirile cele noi, Ruşii 
aii înconjurat Plevna. Se aşteptă lupta de
cisivă.

Salszborg, 18 Septemvrie.

Corniţele Andrassy a sosit aci la 2 co
şuri după prânz şi locneşteîn otelul ‘ Eu
ropa,. Prinoipele Bismarek a sosit cu tre
nul local la 8 ceaurî şira, însoţit de so
ţia sa, de fiica sa, de fiul săfi Herlert şi 
de servitori; eu totul opt inşi. Corniţele 
Andrassy ’i a primit la gară. Amândoi 
miniştrii schimbară strîagerl de mâaă şi 
Andrassy însoţi pe Prineipe ta otelal
* Europa,. Punând ostenela sa drept sensă, 
Bismarek se retrase în apartamentele sale. 
Mâne, Principele Bismarek va continua că
lătoria sa spre Munie.

Pesta, 18 Septemvrie.

La o întrebare a bnrgbemaistralnl din 
Clausenburg, unde 8e ilumină ca şi Pesta 
din causa victoriilor turce, burghema- 
istrnl de aci a respnns că primăria a de
cis să ilumineze t6te localităţile pnblice ale 
oraşalal. Condactal de facle va merge în
tâii! la locuinţa Consulnlul general al Tur
ciei la care se va adresa un discurs de ti
nerimea Universităţii Sa numele cetăţeni
lor. După conductul cu fade, va avea loc 
un banchet în otelul «Ungaria.*

Petsrsbnrg, 18 Septemvrie. (Oficial)

Gorni-Studeni, 17 Septemvrie: ErI Ma
rele Dnee Nicolae inspecta posiţiunile ro
mâne şi a fost mulţumit. Blocada şi bombar
darea Plevneî continuă. Pe punctele alese 
de marele duce Nioolae s’aâ instalat) deja 
baterii noi cari cause^ă inimicului multă 
pagnbă. A^I marele duce Nioolae s'a în
tors la Gorni-Studeni.

După o bombardare de cinci câsurl, Tnlcil 
aS atacat pe neaşteptate muntele Nioolae 
de' lângă Şipea, la 3 cesuri de dimitfâţă. 
La 5 eesurl de dimineţă, atacul se des voltă 
pe t6tă linia. După o luptă de noă căaurî, 
inimicul fu respins cu perderl imense. Şi 
din partea n6stră perderile sunt însemnate. 
Colonelul, principele Metciafski e mort, colo
nela) TiaşehtieofT uşor rănit.

Constantinopol, 18  Septemvrie
Numărul trupelor sosite în Orhania pen

tru întărirea lui Osman-paşa, este de 30 
de batalione. O parte, dintr’âaşiî a plecat 
deja spre Plevna. Se prepară o ofensivă 
generală asupra posiţiunilor ocupate de 
Ruşi.

G alaţi, 18 Septemvrie.

Duminică aii apărut două monitâre îna
intea oraşului, se retraseră iu urma câtor
va lovituri de tuu.

Belgrad, 18 Septemvrie.

In faţa scirilor noi de la câmpul do re- 
sboiQ guvernul a renunţat definitiv la orice 
amestec in evenimentele resboinice. Se va 
convoca marea Scnpcină. Se crede că a- 
cesta va aproba politica paciuică a gu
vernului.

Pesta, 18 Septemvrie.

Iluminarea impiovisată în dragul Tur
cilor nu face impresie mare.

▼lena 14 Septemvrie.
După cum aflăm, guvernul engles fiind 

în trebat confidenţial, a refusat ori oe păr
tinire la O meditaţiă, până oe nu o va aere 
direct guvernul rus.

SCJRI TELEGRAFICE
AfcB « T lU P U f O l .

(Agenţia Uavas).

— Sarviolul de la 21 Septemvrie, 4 o re s e a r a  —

Copaee, 19 Ssptemvrie.

Corpurile armatei lui Mehemet*A1i saut 
aşezate pe linia de Sipankioi, Hoy.ekikioi, 
Cerkova, Ahmet Ejnb-paşa camandă la aripa 
driptă, Âsaf-paşa In oentru şi principele 
Hasan la aripa stângă.

Orşova, 20 Septemvrie. ;

5000 de 6 meni ar fi fost puşi din noă la 
disposiţiunea Porţii.,,Acest ajutor ar fi de
stinat a talooui trupele egiptene din Do- 
brogea, oari vor fi transportate la Şumla.

Viena, 20 Septemvrie.

După ştirile din Niş, trupele turcesc! ar 
fi îndreptate spre Vraţa.

Constantinopol, 20 Septemvrie.

In Persia, se face o noă rădicare de trap e . 
La Teheran, se crede că acostă rădicare va 
da 80,000 6menl cari vor fi gata de luptă 
în primă-vara viitoare.

Lagărul persan de la Dilman a fost în
tărit în urma unei intrări a Turcilor pe 
pământul CauoaBuluT.

Acest lagăr eonţine acum 8000 6menl.

— Serviciul de la 21 Septemvrie, 9 ore setra. —

Constantinopol, 21 Septemvrie.

Ambasadorul Austriei a fost primit a -  
stă-<}I de Sultan în audienţă particulară. 
Luptele urmeijă înaintea Plevneî şi la 
strâmtârea Şipea.

Ohefket-paşa merge de la Orhanie asu
pra Lovcel.

Un eorp de armată a Ini Mehmet-Ali ar fi 
ajuns la o mică depărtare de Biela, dar niol 
o scire oficială n’a venit să oonfirme acest 
fapt.

Se vorbesce de o încăerare în Asia la 
Helefgi, lângă lagărul rusesc de la Igdir.

Ultime soiri pe pagina U l-a

BUCURESCI -S SEPTEMBRE

In  privinţa stftrel spiritelor din 
Austro-Ungaria, citim  In „Corespon- 
d in ţa Ungară* urm ăW rele cugetări 
ale unul b&rbat bine in fo rm a t:

In tim pul din urmă,, am avut o 
conversaţiune cu o pers6n& de dis- 
tincţiune din jurul M iijestăţil Sale 
îm păratu lu i Francisc losif I, şi cred 
c& publicând câ.te-va pasage din con
versaţi) nea n6str&, voi contribui la 
rectificarea mal m ultor idei eronate, 
pe care ju rnale le  sgomot6se ■ le-aii 
râsp&ndit prin presa străină,.

Adesea citim, ’ml £ise el, prin  ju r 
nalele streine, c& partidul m ilita r a 
fâcut cutare saâ cutare lucru şi că 
corniţele Andrassy s'a an g a ja t In o 
lup tă  Incarnată cn acest partid . Este 
cu pu tin ţă  ca diferitele biurourl ale 
presei din Viena şi din P esta  să fi 
avu t un scop politic şi făyă Îndoială 
cu in te n ţii f6rte bune .favorisănd lă

ţirea  acestor sgomote; Insă vorbind 
cu franebeţă, v6 pot asigura, că p re
tinsul partid  m ilitar nici că esistă, 
pers6nele de distincţiune, cari se află, 
prin posiţinnea lor socială saft prin 
Încrederea suveranului, In jurul Îm 
păratului, afi fără Îndoială an tipatii 
şi sim patii ca şi cel-I’a lţl m uritori; 
Insă rââ cunâsce cine-va disciplina 
severă ce domnesce In sinul cercu
rilor oompetinţl, suposănd cătuşl de 
puţin că cine-va (fie arcbiduce safi 
bărba t de sta t) a cu tezat a r  urm ări 
intrigile In favorul unei politici s tre i
ne, oare n 'a  fost asemenea politicei 
Îm păratului şi guvernului sătk. Nu, 
corniţele Andrassy n’are să se lupte 
cu nimeni la curtea de la Viena.

Confienţa ImpăratuluT l'a  chem at 
la cărma afacerilor streine, şi el face 
to t ce vrea In urm a aprobării su
veranului săfi.

îm păratul a pus la cărm a aface
rilor străine un bărba t de s ta t m a
gh iar, pen tru  ca să dea Ungurilor 
o garanţie, că interesele U ngariei 
vor fi apărate, căci nim eni nu p6te 
crede că corniţele Andrassy va consimţi 
la o politică al cărei scop ar fi în
drep ta t contra intereselor U ngariei.

De a ltă  parte , nici un m inistru  
Austro-U ungar nu p6te despreţui 
aspiraţiunile populaţiunel slave din 
acostă monarchie.

Ocupe un U ngur, S lav , saă Ger- 
maD, postul Comitelui Andrassy, nici 
unul n’a r  putea urm ări o politţcă 
esternă naţională, va să <}ică nici 
unul n 'a r  putea urm ări o politică 
curat m aghiară, slavă safi germ aşă. 
El va fi tot-deuna s il i t ,  să pue in
teresele monarchiel austriace Înain
te a  considerărilor naţionale ale ii*  
feritelor popore care compun mo- 
narchia, şi să caute a punev de bază 
politicei sale, o bază fo rm ată de in
teresele comune ale tu tu ro r n a ţio n a
lităţilor.

Ungurii a r  pro testa  contra unei 
alianţe cu Rusia, S lavii, contra unei 
alian ţe  cu Turcia, Qerm anil con tra  
unei alian ţe cu F ra n ţa ; aşt-fe l sin
gura a lian ţă  care a r  pu tea fi posi
bilă, fără de a escita indignaţiuneă 
vre-uneia din cele tre i rase contra 
guvernului, a r fi a lian ţa  cu Germa
nia. Ori care om de s ta t nu p6te 
afla a l t a lia t pen tru  Aostro-Unga- 
ria , fără de a provoca aci un răs- 
boiţi civil.

Germania, asigurată  prin a lian ţa  
Au8tro-UngarieI, Îşi va putea c&ştiga 
am iciţia Rusiei , pen tru  a ţinea  
F ran ţa  In posiţiunca el actuală.

Deci, prin mijlocirea Germaniei, 
cel tre i Îm păraţi afl fixat unele a- 
ran jam ente cari susţin interesele 
Austro-UngarişI, ca a  unei puteri 
m ari In t6 te  eventualită ţile  resbo- 
iulul turco rus. 0  Rusie v ic to riisă  
fără Îndoială a r  respecta lim itele

indicate In urm a lnvoirei celor tre i 
Îm păraţi, căci n 'ar prea vpi să tragă  
asupră'sl două puteri mari. Pe de 
a ltă  parte , Rusia fiind Învinsă ar 
putea conta pe ajutorul moral al 
Germaniei, şi Austro-Ungaria chiar 
de ar voi, n 'a r  pu tea Impedeca acest 
ajutor. D eci, n eu tra lita tea  absolută 
fa ţă  cu răBboiul turco-rus, dacă Ruşii 
a r fi Înv ingăto ri, şi o n eu tra lita te  
bine-voitoare pentru Rusia, dacă va 
fi Învinsă, ia tă  singura politică po
sibilă In acest moment pentru  Aus- 
tro-U ngaria, fie slav safi maghiar 
acela care a r  ocupa postul de mi
nistru  al afacerilor străine.

Dem onstraţiunile ruso-file şi turco- 
file ale Slavilor şi Maghiarilor nu vor 
schimba In tru  nimic acâstă stare a 
lucrurilor, care urmâză din posiţin
nea ce o cupa Germania In Europa. 
M ajoritate^^Parlam entului unguresc 
pricepe politica comitelui A ndrassy; 
partidu l oposiţional nu voiesce să o 
pricépi, fiind că voiesce să agiteze 
spiritele In un sens contrar guver
nului. El află un a ju to r In presa m a
ghiară, carp .C.rede că sarvesee s ta 
tului esersăn 1 o presiune asupra p a r
tidului m ilitar. In ten ţiunea e dem nă 
de laudă, Insă presiunea este abso
lu t superfluă, că acest partid nu esistă.

Deutsche Zetiung  din Viena spun* 
că principele Gorciacoff a rugat pe co
rniţele Andrassy sft intervină pentru In* 
cheiarea unul armisticio.

In acelaş timp tnsft, «Jiarol Istok de
clară că, In momentele de faciă, pacea 
ar fi mormântul slavismului şi că, din 
cansa lua ret Nicsiciulul şi a luptelor 
cari armé^ft la Plevna, pacea a deve
nit mat depărtată de cât ori când.

Nortid. AUg. Ztg. declară In modul 
cel mal categoric, că Incorporarea mă
laiul stflng al Vistnle! nici odată n’a 
fost ţinta desbaterilor cabinetului ger
man, de 6re-ce Germania, prin luarea 
nnel părţi a Poloniei, precum şi Alsa
ciei şi Locenel a câştigat o esperienţă 
atât de amară, 4n cât nu mal vrea să 
au<Jă de anecsărl.

Pe linia Sinanchioi, Horzachioi şi Cer- 
covna s’afi Înşirat corpuri din armata 
Iul Mehmet-Ali. Ahmet Eiub-Paşia co
mandă aripa drâptă, Asaf-Paşia mijlocul 
şi principele Hasan aripa stângă.

Buletin de la teatrul resbelulul.
Poratkm, 0 (18) Septemvrie.—ErI, Marţi, 

trapele n6slre «0 atacat o redată tare ta r- 
ceicR tn presenţa M. S. Domnitorului. Pa
tru asalturi consecutive afi foit infrac- 
tuâ'ie. Soldaţii noştri s'nQ bătut vitejosce 
şi aăajons până la parapetele redatei. Per
derile n69tre sunt neînsemnate.

Poradim. 7 (19) Septemvrie.—In n6ptea 
de 5 spre 6, Turcii aS făcat mal mnlte a- 
tacnrl contra redntel şi posiţiunilor ocu*



T I M P U L

pat« de Români, insă aii fost respinşi cu 
mari perderf. In ijioa de 6, dnpă am¿4 
Românii ad cercat, la rândul lor, nn atac 
eontra redutei celei mari, dar n’aS patat 
isbuti a o ocupa. In acesta laptS, Românii 
aB arat 300 âmenl morţi şi răniţi; el a9 
pSstrat intacte t6te posiţiunile lor.

Paradim, 8 (20) Septembre. DnpS rapor 
tal trimis cnartierulnl general de către 
coloroelul Creţianu, comandantul brigade 
de roşiori, cavaleria română a avut la 
Septembre, mal mu! te lupte ca cavaleria 
de cerchezi tarei. Tarcil aii fost paşi pe 
fagi, lăsând mal malţl morţi fi doal rit 
niţl. Un steg inimic a rămas in mâinele 
soldaţilor noştril. Perderile n6stre aii fost 
neînsemnate: nn soldat fi an cal ncifl.

Astăzi, nimic noii; linisce perfectă pe 
t6t8 linia. Starea sanitară fi moralS a trn 
pelor este satisfăcătore.

Etă lista oficierilor căraţi la 6 Sep
temvrie :

4 oficiSrl moTţî: major Nicolae I6n, că
pitan Bogdan, 3 vânători; căpitan Năstase, 
15 dorobanţi; locotenent Dim. Călioescn , 
vânători.

15 oficiărl răniţi : major Handoca, 9 do
robanţi; căpitanii: VeropuloNeagoe, 1 in
fanterie; Davidesca fi Mihăesou, 7 infan
terie; Ionescu Pann, Andronescn Or., Hacik, 
Rapn Ioachim, 9, 13 fi 15 dorobanţi; lo
cotenenţii : Rădnlescu I6n, Maori I6n fi 
Georgescu Ştefan, 1, fi 7 infanterie; sub
locotenenţii : Rădescu Dim., Nicolaevial Ion, 
Niculescu G. fi Valintinânu, 9 fi 15 do
robanţi. — Acest din nrmă (Valintinănn) 
s’a considerat la inoeput ca mort.

Lista soldaţilor morţi, răniţi fi diipS- 
roţî nu s’a completat încă; se va pnblica 
peste ci te-va ^ile.

Major Nicolae I6n fi căpitan Năstase. 
că<}oţi răniţi, aii fost acifi cu topârele de 
nisce başibnzacl cari urmeijă trupa fi cari 
ucid ca nisce călăi tot ce pot.

Morţii staii neîngrogaţi fi asta^’i căci 
cftmpul de bătae fiind situat intre cele 
doe părţi beligerante, Turcii trag necon
tenit asupra ofieiărilor sanitari oari 'fi es- 
pun viaţa ca să retragă pe răniţi cel 
puţin. (Monitorul oficial)

Bucureşti, 7 Septemvrie 1877. 

Ministerul de resboiii prin o circulară 
către prefecţi a arătat nevoia în oare ne 
aflăm de a avea arme.

Avem braţe nn avem puscL 
Mi se oferă ocasia rară de a complecta 

armătnra nâstră cu pnscl Peabody pe oari 
esperiinţa in faţa inamicului le-a dovedit 
ca cele mal bune în mâna soldatului român 

In nnmele Domnnlul, în nomele Guver 
nulul, în numele ţărel fac apel la patrio 
tismnl Dv., înţelegeţi-vă cu t6te antorită 
ţile administratihe, jadeciare, judeţene şi 
comunale fi organisaţi comitete de cetă 
nil cei mal răvnitori pentru mărirea fi O' 
norea naţiei române. FăceţI ca In jadeţul 
D-v6stră să se adune sumele trebuit6re 
pentru cumpărarea a cel puţin doS mii pusei 
Peabody.

Corespondinţa veţi bine-voi a o ţinea ou 
ministerinl de resboiii.

Cnn6scem gena financiară în care se află 
ţara. dar sper că ideea saO, mai bine <}'• 
cend, cred că patriotismul român va birui 
chiar sărăoia.

Prefecturile sunt rngate a afişa petutiu- 
denea acest apel făcut chiar naţiei.

Ministrn, Cogăhnclnu,

S C R I S O R I  A D R E S A T E  

T I 3 S Æ P X J H i X J I -

Ë
Ca respuns la felicitările Iaşenilor, 

Măria Sa Domnitorul a adresat înalt 
Prea S&nţitulul Mitropolit al Moldovei 
următdrea telegramă : 

înalt Prea 8. Sale Mitropolitul Moldovei
Am fost f6rte simţitor la nrările ce ÎMî 

aii trimis cetăţenii laşului, a doa ndstră Ca-

Yitejil fii al Moldovei aii fost alăturea In 
bărbăţie şi în eroism cu fraţii lor munteni. 
Fiţi vg rog către toţi interpretai vitjor Mele 
mulţumiri şi Dumnezeii să bine-cbvinteze 
sânta ndstră causă.

GAROL.

ARME!™_ARME!
Circulară telegrafică, către prefecţi, 

presidenţil consilielor judeţene, presiden- 
ţil de tribunale, primari de reşedinţă.!

Domnule redactor,

La 29 August, s’a inaugurat In a- 
céstà urbe spitalul „Independinţa 
fondat şi tn tre ţinu t de către d-le 
Craiovene, pentru soldaţii că lu ţi în 
luptă contra Turcilor. Serviciul re
ligios al „sănţirel apel* s’a oficiat 
de către Prea Sănţia Sa Părintele 
Episcop al acestei E par chil, Ata- 
nasie, membru de ondre al acestui 
ospiciü, i Însoţit de P rea cuviosul Ar- 
chimandrit Dionisie Albesteanu, su
periorul monastirel Bistriţa, protoe- 
reul districtului şi alţi clerici al nr- 
bel, In presenţa domnelor Craiovene 
patrdne ale acestui institut, a mai
cilor venite de la monastirea Orezu, 
ca surori de caritate a Îngriji de bol
navi şi a altor dômne şi domni.

O mulţumire sufletdscă şi o mân
drie naţională se vedea pe feţele tu- 
tulor ddmnelor Craiovene, ce veni
seră spre a fi faţă la aedstă solem
nitate, şi o speranţă despre o con
ducere cu bine a acestui ospiciü, în 
sufleţea adunarea.

D-le redactor, că acest ospicifi va 
avea un résultat fericit nu este În
doială, nici chiar pentru cel străini 
de aedstă afacere, de dre-ce acest 
ospiciü ca operă a ddmnelor Craio
vene, va semăna In td te cu avântul, 
cu patriotismul Oltén, ce a fost la 
tofc-d’auna cel mal Înfocat şi cel mal 
bine dispus.

Pe lăngă acésta, la acéstà Între
prindere naţională, conlucră cu mult,

interes şi Prea Sănţitul Episcop A 
| thanasie d&nd pe sdma acestui ofi 
citi ofrandele primite de către co 
mitetele clericale ale acestei E par 
chil.

Se pdte dar asicura de acum că 
resultatul va fi fericit.

D-le redactore, cu acostă ocasiune 
vâ anecsez şi o copie după Cartea 
pastorala, oe Prea Sftnţia Sa Părin 
tele Episcop Athanasie a trimes 
ddmenelor Craiovene, membre ale 
Comitetului pentru suţinerea spiţa 
lulul Independenţa din Craiova, şi 
pe care, Împreună cu acesta, vâ rog 
să bine-voiţl a-o publica In stima 
bilul d-vdstră <Jiar.

Bine voiţi a priitni şi cu aedstă 
ocasiune d-le redactor, asicurarea 
prea distinsei stime şi consideraţiunl 
ce vâ conserv.

________  6.

A T H A N A S IE
Din graţia Iul Dumnezeii episcop al 

Râmnicului noului Severin.

Onor. Comitet a! Ddmnelor Craiot ene instituit 
pentru ajutorul ostaşilor rănifl.

Cu mulţumire suflé tdscă am vé 
tfut patriotica d-vdstrâ unire la vo 
cea ţârei, spre a veni in ajutorul bra 
vel ndstre arm ate, care, sub condu 
cerea valorosului Domnitor, in tră  In 
luptă pentru apârarea religiunel ş 
a dreptului sţrămoşesc.

Ca păstor sufletesc al acestei Epar- 
chil, nu ne am Îndoit nici odată de 
sentim entele patriotice ale fiilor p& 
storiel nóstre, şi mal In speciale ale 
ddmnelor Craiovene, care aü dat & 
t&tea probe de abnegaţiune, patrio
tism, religiositate şi activitate pen 
tru  fapte mari şi glorióse * şi de 
aceea In to t-d’aiina, mulţumind lui 
Demneijéü că ne a Încredinţat pa
storía unor asemenea buni şi nobili 
Creştini, ’1 am rugat ca să le dă
ruiască protecţiunea, ajutorul şi bine 
cuvântarea sa.

D-v6stră, Stimabile Ddmne, prin 
activitatea ce aţi desfăşurat In for
m area comitetului pentru ajutorul 
răniţilor ostaşi Români, şi adunarea 
ofrandelor de la concetăţenii noştri, 
a ţi făcut mare ajutor ţâre i şi mult 
bine bravei nóstre armate, şi prin 
urmare bine-m eritaţl la recunoscinţa 
publică.

Aţi luat tó te precauţiunile, Sti
mabile Dómne, ca să veniţi în aju
torul arm atei cu bani, obiecte, În
grijire etc., iusă Încă un lucru mal 
lipsesce, şi putem <Jice, cel mal prin
cipal, ca aşa opera să fie complectă: 
— Trebue a ruga şi pe bunul Dum- 
nejjeü ca să sc6tă victoridsă şi glo-

ri6să arm ata Romănă din acest ro
abei, şi să facă ca numârul celor ră
niţi, celor suferinzi, să fie căt de mic 
In comparaţiune cu victoriile ob
ţinute. >

După preceptele Sfintei Evangelil, 
după esemplele trase din Sf. Scrip
tură şi după întâmplările aflate In 
istoria ţârei ndstre, în tofc-d’auna vic
toria a fost acolo unde şi credinţa a 
fost mal mare, şi rugăciunea către 
protecţiunea bunului Dumnezeii a fost 
mal Înfocată.

Acdsta să avem şi noi acum In 
vedere.

Cu toţii, mic şi mare, să rugăm 
pe bunul Dumnezeii ca să ajute 
Prea înălţatului Nostru Domnitor 
şi bravei armate Române, să o pro- 
te g ă , să o conducă prin ângerul 
sâd mântuitor şi s’o apere de td te 
cursele inamicilor şi voitorilor sâl de 
râfi.

Fie-care din d-vdstră aveţi un 
părinte, un soţ, un frate, un con- 
săngen, un amic în mijlocul luptă
torilor RomănI aflaţi In faţa ina
micului ; să mergem dar cu toţii In 
td te gilele la  biserică, să  îngenu- 
chiăm înaintea altarului lui D-£efi 
şi să’l rugăm ca să’l apere şi să’l 
ia sub scntul, sub pavăza puterel 
sale, lntorcându'I bravi şi sănătoşi.

Facem dar apel la sentimentele 
d-vdstre religidse, nobile ddmne, şi 
ca archierefi şi părinte sufletesc, vfe 
rugăm ca, cu to ţii s& ne aflăm pre- 
sinţl In biserică înaintea Iul Dum
nezeii In fiă care <Ji şi mal cu sârr.ă 
In filele de sârbătdre, şi să unim 
cu toţii, cler şi credincioşi, rugele 
ndstre făcute pentru biruinţa bra
vei nostre arm ate.

Pe lăngă acestea, vâ mal sfătuim 
ca, prin influinţa ce d-v6stră aveţi 
către părinţii, fraţii, soţii, consăn- 
genil, amicii şi cunoscinţele d-vdstră, 
să’l Îndemnaţi şi să'l consiliaţi, (pe 
lăngă indemnile şi consiliile ce li 
se daii din partea preoţilor, ca în 
fiă care <Ji să m6rgă la biserică şi, 
în comun, să r6ge pe dulcele nos
tru  M ântuitor Isus Christos, spre a 
ne scăpa cu ondre şi întregi din 
acostă Încercare lăsată de D-<Jeti a- 
supră-ne.

Am făcut acest apel la d-v6stră 
fiind că seim din st. Evangeliă şi 
storiă, că femeile aii fost prime ves. 

titdre ale înviere!, primele care aii 
vâ$ut pe domnul înviat, primele 
propăgătdre ale Religiunel ndstre, 
şi ele oa sdţe şi mame Influenţară, 
prin esemplul lor, asupra vieţel şi 
obiceiurilor ndstre.

Suntem siguri, stimabile ddmne, 
că d-v, fiind vorba de a lupta pen
tru  ţa ră  şi religiune, veţi primi cu

mulţumire sufletdscă apelul oe va 
facem. Şi noi, ca Archierefi şi Pă
rinte sufletesc, vâ bine cuvtntăm şi 
rugăm pe bunul nostru Mântuitor 
Isus Christos ca să vâ aibă sub sănta 
şi dum neţ^sca  sa pa^ă, trim iţân-l 
du-vâ ăngerul sâfi conducător, carel 
să vâ protdgă şi să vâ conducă ln[ 
împlinirea cu bun succes a nobilei I 
d-vdstră întreprinderi.

Bine voiţi, stimabile ddmne, a 
primi şi cu acâstâ ocasiune, Archie-J 
risca ndstră bine cuvîntare.

Athanasie.

Bacureţtl

Domnule Redactor, 
ţ)iarul „Românul“ de la 4 corent 

nu lnceté^á d’a rătăci spiritele şi 
pentru a servi o administraţiune co- 
rumpátóre, aruncă în public obici 
nuitele Incriminări şi aserţiuni ca- 
lomnióse asupra guvernului trecut 
şi In scop a’şl mal face un piedes 
tal şi a-şl asigura vederile sale egoiste, 
surescită pasiuni, astăzi când fidrea 
junimel Române îşi varsă sângele 
numai şi numai pentru un capricifi, 
astăzi când mamele şi nevestele 'ş l 
plâng copiii şi bărbaţii, estă^l când 
e neapărat necesară unirea partidelor, 

Iată ce <Jice: ,câ  venitul ţârei a 
fost sleit de guvernul tr e c u t; că 
creditele sunt sdruncinate prin risipele 
din ultimii ani, că regia tutunului se 
lnvoia, In paguba ţârei, mult mal 
lesne cu guvernul trecut, de cât cu 
cel actual."

Până când acel bătrân ambiţios, 
se arunce cu a ţâ ţa  sfidare acusărl 
adversarilor s â l} Până când acea 
fóie să Învenineze inimele unor 
bărbaţi care afi adus ţârei siguranţa, 
mărirea şi prosperitatea Înăuntru 
şi demnitatea In afară, în curs de 
5 ani? Până când să insulte pe 
conservatori In profitul pasiunilor 
lui? Până când aceste lupte!

S'afi denunţat ministerului, de presa V 
im parţială, neomenósele abusurl ce 
se comit In tó tá  ţara, cu ocasia re- 
chisiţiunilor; .Românul* în loc de a 
deplânge asemenea fapte criminale, In 
loc de a-le reprima, el găseşte mal e- 
chitabil, mat ju s t a calomnia, a in
sulta persóne, justificând ast-fel con
duita guvernului.

Ca om conştinoios, voi câta a de
monstra In puţine cuvinte de unde 
provin desastrele financelor ţâ re i.

1. Causa principală că veniturile 
sunt sleite, este concesiunea cons- 
trucţiunel drumului de fer, compa
nii Strusberg in timpul ministerului 
Brătianu, care a ruinat cu desăvir- 
şire moraliceşte şi materialiceşte fi
nanţele ţârei, şi d. Brătianu, a cu-

M IH A IL STROGOFF
SAU

C U R I E R U L  Ţ A R U L U I .

(Urmarea 5-a).

III,
Ufa cabinetului imperial se deschise în 

dată fi aprodul annnţă pe generalul KissofF.
— ,AceI curier ? — întrebă iute Ţ*rul.
— Este aci, — respunse generalul 

Kissoff.
— AI găsit pe omul ce ne trebue ?
— Inârăsnesc a respunde M ij. Vâstre.
— Este din serviciul palatului?
— Da, sire.
— îl ounosci ?
— In peroâdă, fi de mal multe ori a 

îndeplinit on succes misiuni grele.
— In streinătate ?
— In Sibepa chiar?
— Şi de unde este ?
_  Din Omsk. E nn Siberian,

— Are sânge rece, isteţime, cnragiii?
— Da, sire, are tot ce'i trebnie pentra a 

o sc6te la capăt acolo nnde alţii ar cădea 
p6te.

— V®r*ta lai ?
— Treizeci de ani.
— E vr’an om ţăpăn?
— Sire, p6te să îndure până la estre- 

mitate frigul, fomea, setea fi obos^la.
— Are un corp de fer?
— Da, sire,
— Şi o inimă ?
— De aur.
— 8* nnmesce ?
— Mihail Strogoff.
— E gata de plecare ?
— N’aştăptă de cât ordinile Majestăţei 

Virtre.
— Să vie,* £ise Ţarul.
Peste câte-va minut», Mihail Strogoff 

intră In cabinetnl imperial.
Mihail Strogoff era înalt, voinic, umeri 

largi, piept mare. Capul Iui sdravăn în- 
făţifa framânele caractere ale rasei cau- 
casiane.

Membrele lui, strâns lipite, eraQ carat 
nisce pârghii aferate fârte potrivit pentrn 
săvârşirea Incrărilor nnde se cere putere.

Acest frumos fi voinio bărbat, bine în
tocmit, bine croit, nu era ufor să ’1 misei

din loc fără voia lai, căci o dată ce'fi pu
nea piciorul pe pământ, se părea că prinde 
rădăcini. Pe capnl Ini pătrat la vârf, larg 
la fr nţe, se resfira an per îmbelşugat, 
care ejia in bade, când pnnea cascheta 
moscovită.

Când obrazn’I, de obiceiu galben , - se 
schimba, asta era numai din cansa unei 
bătăi repezi de inimă, sub influenţa unei 
circulaţii mal iuţi, care i-aducea, rofaţa in 
arterii. Ochii săi eraii de nn albastru tare 
cu privirea drăptă, francă, nechimbăciâsă fi 
străluoiaii sub nn cerc, in care muşchii sprân
cenelor, contractându-se ufor, dovedea nn 
cnragiii fără »mânie de eroi* după espre- 
siunea fiaiologiştilor.

Mihail Stroguff avea firea nnui om de- 
ois, care ’şl ia repede hotărirea, care nn’ft 
r6de unghiile în incertitudine, care nn se 
scarpină la nrechl, în îndoită fi care nu 
tărăgăeţte în nehotariris. GreoiQ la gesturi 
fi la vorbe, scia să stea nemifeat ca An 
soldat înaintea superiorului săfl ; când mer
gea, ţinuta lui arăta o mare încredere in 
sine, o ved’tă limpe4Imă în mifcări, ceea 
ce dovedea d'o-dată încrederea fi voinţa 
neastâmpărată a spiritului săfl. Era unul 
din acei 6 meni care se pare la prima ve
dere de puţină însemnătate, cu inficifare

silită, dar care numai ou o mişcare p6te 
să arate că e alt-fel.

Mihail Strogoff era îmbrăcat cn o ele
gantă uniformă militară, care semăna fârte 
cu aceea a oficerilor de vânători călări în 
campanie. Pe pieptul Ini lat lucea o crace 
şi mai multe medalii.

Mihail StroKoff era din corpul special 
al curierilor Ţarului, fi avea rangul de 
oficer intre acefti omeni de elită.

Ceea oe se vedea mai cn semS in mersul 
fisionomia fi tot chipul lui, fi ceea oe 
Ţarnl recunoscuse fără greutate, era că 
dânsul putea fi »nn esecutor de ordini* 
Avea deci una din calităţile cele mai re
comandabile din Rusia, după espresia ce
lebrului romanţier Torgheneff, calitate care 
duce d’adreptul la cele mal Înalte posiţi- 
«nl din imperiul moscovit.

In adevăr, dacă vre-nn om putea să 
dacă până în capăt acăstă călătorii de la 
Moscua până la Irkutsk, prin mijlocul 
unul ţinut năvălit, să îndure până la sfâr- 
fit obstaclele fi să înfrunte primejdiele de 
tot felnl, acesta era, din to ţi, Mihail 
Strogoff.

Ca împiejurare f6rte folosit6re la reu- 
fita proectelor sale, era că Mihail Stro
goff ounoscea de minune ţara ce avea de 
străbătut fi înţelegea deosebitele limbi, nn

numai pentra-ci o mal străbătuse fi altă 
dată, dar pentrn că era de origină Siberian, 

Tatăl săQ, bătrânul Petra Strogoff mort 
de <}eoe ani, locuia in oraful Omsk, oe se 
află în guvernământul cn acest nume, fi 
maică sa, M-trpha Strogoff, loeaia încă tot 
acolo. Aci, in mijlocul pustiilor sălbatice 
din provinciile Omsk fi Tobolsk, înfrico
şatul vânător fi crescuse pe fiul săQ Mi
hail ,în  indurări* după espresia populară. 
Ca meseriă a lui adevărată, Petre Stro
goff, era vânător. Iarna ca fi vara, pe 
căldnrile cele mal mari ca fi pe frigurile 
oari treo câte-o dată peste cinci- ̂ »ci grade 
sub zero, el alerga pe şesul înţelenit, stră- 
bătea păduri de bra^i, pândindu-fi vâna
tul mic on pnfea, fi pe oel mare cn furca 
gaii cu cuţitul. Vânatnl mare nn era alt- 
ce-va de cât ursul siberian, înfricoşat fi 
fieros animal.

Petre Strogoff omorise peste trel-^ecl 
de nrfl, adecă patruzeci căzuseră sub lo
viturile lui,—şi se soie, dacă vom crede 
in legendele de vâoăt6re din Rusia, câţi 
vânători aii fost fericiţi până la al trel- 
4*<ci fi noulea fi cari aii oăjat tocmai la 
al patru-4ecilea I

Petre Strogoff trecuse deci uumăral fa
tal, fără a căpăta o sgăriitnră măcar. Din 
aoeet moment, fini săQ M hail, din vârsta de 
un-«pre-<Jeoe ani, nn lipsi de a ’l însoţi in



T I  M P ü L

Ies şi va culege blestemile ţârei în
treg i pen tru  nomolnl datoriilor.— Oine 
a nim icit In stră inăta te  creditul nos
tru  î Cine ţinea  un limbagifl ir ita n t 
prin  presa străină şi locala? Oine 
forma acele broşuri? de ca t numai 
voi fariseilor! Cănd vre un prim ar 
executfi. legalmente îm plinirile enor
melor rămăşiţe d in tr’o comuna lă
sate de voi. cine agrav4<jă şi deplânge 
mal mult nenorocita stare a s a t i 
nului, decât numai voi! Cine în
şelă credulitatea poporului î Voi cari 
nu v6 re trage ţl din’ain tea  ori ca
rul mijloc numai sa v6 atingeţi sco
pul!

2. Daca creditele s’att întrebuin
ţa t  pentru arm ata, le numiţi 6re 
voi r is ip e i— astăzi cand arm ata este 
fala şi gloria naţinnel, făcfind ad- 
m iraţinnea Europei, ea care este do
ta ta  pentru a putea fi brava şi a 
apăra cu dignitate on6rea Romăniel, 
ia r nu zdrenţuita cum a fost la 866; 
şi găsiţi voi ast&gl ocasiune a insulta 
pe general Florescu care a desvol- 
ta t'o , a desciplinato, a organisat’o din 
am orţia In care voi a ţi l&sat’of —  
Omagiurl de iubire şi de respect ace
stui bărbat care a fost şi este model 
de virtuţi şi statornic în sentim en
tele sale.

III. Cat pentru Regia tutunurilor, 
ea este desgustata de procedările 
vdstre necalificabile, de slaba v6strâ 
adiţinne, de lncuragiar 6 contrabandei, 
de promisiunile desfiinţării pe cand 
ea v6 varsă m ilidne,; guvernul tre 
cut a fost demn şi loial) nu înşela 
credalitatea poporului prin propa
ganda unor promisiuni nerealisabile.

P rin  teoriile v6stre atacaţi forţa 
sociala şi o condamnaţi a fi în veci 
nepntinci6să; noi dorim o societate 
fdrte stabila, şi fericită, noi iubim 
mal mult poporul, dorind a ’l face 
ta re , al fortifica prin educaţiune, 
şi instrucţiune, base solide, a ’l a- 
duce la fericire, 6r voi voiţi şi 
doriţi a forma dintr'ftnaal o su- 
suveranitate miserabilă. la ta  deose
birea în tre  voi şi noi.

Un «tonal.

CASELE DE INVALIDI 
9 1

PENSII MILITARE.

Tunul de la Plevna a rdsunat a- 
dănc în inimile tutulor familiilor din 
România. Cui datoram adevărata au
tonomie Romana, daca nu bravei şi 
tinerel n6stre oştiri, care a  trecut 
Dunărea cu cel mal mare £el a se 
asv&rli în focf

Cu ce s'aU tencuit măreţul ediflcitt 
al Indipendioţel naţinnel ndstre, dacâ 
nu cu B&ngele bravilor noştri copil

vAnătorile sale, purtând »ragatina* adică 
fnrca, spre a veni în ajutor tatălui sSd, 
înarm at numai cn cuţitul. La patru-Bpre- 
<Jece ani, Mihail Strogoff, omorise Sntâiul 
a n , singnr singurel— ceea ce nu era ni
mic; __dar după ce ’1 jnpuise, tSrîse pie
le* uriaşului animal până la casa p&rin- 
tescS, depărtată cn mal multe verste, ceea 
dovedea la copil o vârtute puţin obici
nuiţi.

Acfetk viăţă îl prinse bine, fi ajungând 
la vtrsta omului desevârfit, era în stare 
să îndure tot, frigul, căldura, f6mea, setea, 
obosila. Era, «a ţi Iakutul din ţinuturile 
de miază-p6pte, un om de fier. Soia să 
rabde doă-geci fi patru de clsnri nemân
cat, 4eoe nopţi fără să dârmă, fi a-fl face 
nn adăpost ia mijloonl pustiei, acolo unde 
a lţii ar muri.

înzestrat eu simţul undi fineţe nepome
nita, călăuzit de un instiot de Delavar în 
mijlocul câmpiilor albe, când căţa împe- 
deca orl-ce vedere, atunci chiar când se 
afla prin ţările din cele mal înalte latitu
dini, In care ndptea polară se prelungesce 
în gile îndelungate, fi regiaia drumul, a- 
colo unde alţii n’ar putea să facă un pai.

T6te secretele tatălnl aiii U erafi cunoa- 
«nte. luvăţase aă se căliuidsoă prin semne

fra ţi şi rude, care aă m urit înfăşu
raţi în drapelele lor pe câmpul de 
lupta sub conducerea generosului no
stru  Domnitor şi în vederea mare
lui monarch al Rusiei f

Esemplarnl curagiâ al oştirel Ro
mane, care a înspăim ântat şi a de
cim at rândurile inemioulul, cu ce se 
cuvine a fi el resp la tita  de către 
noi, care am remas privind cu jule 
moşor6ele mormintelor celor că lu ţi 
pa păm&nt strein, şi rănile celor 
schidoliţl de nem ilostiva arm ă a p ă 
gânului f

Cu Înfiinţarea .Caselor de inva
lizi* pentru cel ce nu vor mal pu
tea munci, cum şi cu pensii vădu
velor, orfanilor şi bătrânilor pă
rin ţi al celor că lu ţi cu arm a ’n mână.

Perm ită-se dar datoriei mele de 
ost^ş bătrăn, care cu jind am s ta t 
privind la desfăşurarea iubitelor n6- 
stre  drapele şi care cu lacrăml şi 
bătăi de inimă, am ascultat resune- 
tul arm elor Romane, ca să opine^ 
despre cele ce datoresc a face Înal
tele corpuri legiuitdre şi guv»mul 
pentru uşurinţa durerilor ţărel, vă
duvită d 'a tâ ţl vo in ic i!

Pentru Casele de inva lizi.

1. Avem prin t6 tă  ţa ra  mal multe 
m onastirl domnescl, destul de ln^ă- 
pătdre, precum : Monastirea Bistriţa 
pentru invalizii din Romănia mică, 
m onastirea Dealu nentru cel din Ro- 
mănia de jos şi monastirea Nâmţu 
pentru  cel din Romănia de sus. Prin 
o lege s 'ar putea aduna şi adăposti 
în  aceste locaşuri, cel schilodiţi pen
tru  ca mal tărgifi să nu fie nevoiţi 
a pleca cn cerşitul să inplore milo
stivirea concetăţenilor,lo r , ceea ce 
ar fi o înjosire pentru ţa ra  care i-a 
adm irat cum s’afi lup ta t pentru pro
speritatea el. Aceste tre i monastirl 
'şl afi avut venitul lor destul de 
mare destinat chiar de glorioşii fon
datori pentru asemenea scopuri. Ho
tărască ,'1 acum Înaltele corpuri le- 
giuit6re pentru ajutorul şi susţine
rea invalizilor, fii legitimi al prea 
iubitei ndstre Român if.

Pentru pensiile orfanilor fi bătriniior 
părinţi răm aşi fără. sprijin.

I. Atftt consiliile judeţene, căt şi 
t<5te primăriele comunale aâ venitul 
lor, şi peste acestea şcim că tot- 
d’auna, sub o lnţelâptă administra
ţie ati remas economii la fie-care mi
nister din bugetele lor hotărâte, cari 
tot-d'auna la sfărşitul anului se fă
ceaţi venit.

II. Un calcul econom din partea 
Înaltelor corpuri legitdre şi imitănd 
regulile ce sunt prin casule de inva
lizi de prin statele civilisate, ar face, 
ca, a tă t din veniturile judeţene şi 
comunale, căt şi din eseroiţiul fon
durilor ministeriale să se Îndestu
leze cn pensii gradate, viagere acele 
familii rămase fără sprijin, Căsăto- 
rindu-se femeea văduvă, pensia va 
trece la copil; ja r murind bătrânii 
părinţi, pensia şe va stinge.

Pogdnele celor morţi şi schidoliţl

aprâpe neînţelese, proecţiunea acelor de 
gbiaţă, disposiţia rămurilor snbţirl de ar
bori, emanaţinnl aduse de la marginile 
cele mal depărtate ale orizontnlul, grămezi 
de erbnrl prin pădure, sunete vage ce stre- 
bătea prin aer, bubuituri depărtate, tre
cerea paserilor prin atmosfera negur6să, 
mii de amănunte cari sant mii de călăuze 
pentru cei ce le cunoec. Mal mult încă, 
oreacut în zăpezi, ca un damasc ¡nălbit în 
apele Siriei, avea o sănătate de fier, după 
cum spusese gener Iul Kissoff, fi ceea ce era 
nn mal puţin adevărat, o inimă de aur.

Singura iubire a lui Mihail Strogoff în 
lume, era pentru maică-sa, bătrâna Mar- 
pha, care n’a voit nici odată să părae&că 
vechia casă a Strogoffilor, de la Omak, pe 
marginile IrticheluT, acolo unde bătrânul 
vânător fi ea trăiseră atâta timp împreună. 
Când fiul săfi plecă de la dâasa, era cu 
inima sdrobită, dar fl făgăduise că va 
veni ori de câte ori va putea, făgăduinţă 
ce •  ţin n t’o tot-d’auna cu sânţenie.

Se hotărise ca Mihail Strogoff, la dog
ii ecl de ani, să intre în serviciul personal 
al impăratulni Rusiei, în oorpnl curierilor 
Ţarului. Tânărul Siberian, cutezător, dee- 
oept, zelos, cn purtare bună, avu mal în

să se legiuiaşcă d 'a se pune înda
torire  prim arilor comnall a le arenda 
sa alţi m u n c i to r iş i  venitul lor să 
se Întrebuinţeze to t  pentru acest 
scop.

Acestea fiiind ’părerile mele pen
tru  uşurarea sdrtel răniţilor şi ln- 
m ăndritelor rude ale morţilor pe 
cămp de bătae, luai ti libertatea a 
1b face cunoscu t. prin glasul, publi
cităţii.

Nu term in, căci inima ml bate 
fiind-că am şi efi pe <ămpul de bă- 
tae to t ce am mal scump In casa 
mea : fii şi ginerii ale căror familii 
vor răm ănea p6te pe grumazii bă- 
trăneţelor mele, fără să amintesc, 
corpurilor legiuit6re, generosului no
stru  Domnitor şi guvernului săâ, 
că dem nitatea naţională reclam ă, 
ca, peste mormântul celor că lu ţi 
departe de noi în văile si dealurile 
Plevnel, oficeril şi soldaţii, să se r ă 
dice un monument, peste care sub 
marca ţării, să se scrie, datele ln- 
căerărilor, numele superiorilor şi nu
mărul corpurilor din cari afi căzut 
acel bravi, destinaţi d'a nu mal ve
dea sănul patriei l o r !

Locot. Colonel 0. Pappasoglu.

A  3 ?  E  U

la coreligionarii noştri din capii ală şl 
din provincie.

Mal sunteţi fiii acelui naţiuni, care 
se numesce mal vărtos cea milos? 
ti vă f Daca este adevărat să o do
vediţi de astă-dată prin fa p te !

337 de suflete afi fost silite din 
causa resbelulul de a părăsi patria 
lor. Bulgaria, şi afi venit In mijlocul 
nostru ca să le scăpăm din m6rtea 
sigură lipsindu-le pâine, vesminte, 
to te trebuinţele vieţel omenesc!. Mat 
to ţi d in tr’ănşi! afi avut mal ’nainte 
casele, viile lor ; iar resbelul l-a adus 
pe to ţi fără escepţinne la sapă de 
lemn. Să ’I trim item  înapoi pe a- 
ceştl nenorociţi, să'I aruncăm în Du
năre, sâ’I lăsăm ca să mdră de f6me 
şi de lipsă ? De sigur, că n u !

Ni se impnne datoria Îndoită ca 
israeliţl şi ca 6meni, să’I ajutăm  din 
t6 te  puterile nâstre.

Ambele Comunităţi Israelite din 
Capitală, afi delegat din slnnl lor 
pe sub-semnaţil cari s’afi constituit 
ln tr  un comitet special cu scopul de 
a veni în ajutor acestor nenorociţi 
refugiaţi, până Ia finitul resbelulul 
ln tr ’un mod eficaoe.

Ne adresăm dar la voi, iubiţi Co
religionari, din capitală şi districte, 
să ne daţi concursul vostru fără cam  
nu vom putea ajunge la scopul dorit.

Avem trebu in ţă  de m ulţi bani, de 
Îmbrăcăminte, şi de locuinţe pentru 
aceşti să rm an i; să ne a ju ta ţi cu 
unele sa a eu alteia. • •

Ofrandele de bani le veţi adresa

tâiti bcasiunea de a se deosibi mai alea 
îutr'o  călătorie in Caucas, în mijlocul unei 
ţă ri dificile, ressulată de câţi-va turbaţi 
succesori de al Ini Şhamil fi apoi, mai 
târziii, îu tr’o misiune însemnată, care’l 
târî până la Petropolvsk, în Kamciatka, la 
marginea cea mal depărtată a Rusiei asia
tice. In timpul acestor lungi călătorii, el 
desfăşură calităţi minunate de sânge rece, 
prudenţă, curagifl, cari '1 dederă aprobaţia 
fi sprijinirea şefilor săi, şi-şi făcu repede 
cariera.

Cât despre concediile ce i se cuveniaO 
de drept dnpe aceste lungi misiuni, nici 
odată nn negligiă a le consacra bătrânel 
sale m am e,— chiar dacă era depărtot cu 
mii de verste fi chiar dacă erna făcea dru
murile anevoe de strebătnt.

Cn t6te acestea, fi pentru ântâiaf dată 
Mih .il Strogoff, care avusese mult de lu
cru cn misiuni la sudul imperiului, nu vă
zuse pe bătrâna Marpha. de trei ani, trei 
secnle. Insă concediul reglementar era să-i 
se dea nnmal peste câte-va <}ile şi-şî făcuse 
deja t6te pregătirile de plecare la Omak, 
când veniră impr^nrările ce le cun6scem.

(Va urma.)

la casierul jos num i, S. I. Halfon 
iar efectele în prim irea d-lul Halm 
Aron Levy, la Templul Israeliţilor 
Spanioli din Capitală.

Dumne^eă care recompensé j ä  tö te  
faptele bune, vă va bine-cuvănta pen
tru  ajutorul ce veţi aduce acestor 
nenorociţi.

COMITETUL 

D r. M. Beeck, Qedalja Breyer, F i 
lipp Focşaner, Samuel M arcus, Her
man Hornstein, Jaques M. Cohen, Elias 
Gabriel, Etias Jos. Cohen, 8alomon A- 
scher, 8: I. Halfon.

S O C I E T A T E  A

CRUCEA R O ŞIE
din

H O H V U A -U S T IA .
COMITETUL CENTRAL.

In  <jioa de 3 Septembre curent 
întrunindu-se în şedinţă, d-nil mem
brii al consiliului general al secie- 
tă ţe l Cruoel Roşii şi cercetând soco
telile presintate de d. preşedinte 
dupe bilanţul care represintă la ve
nituri, lei ...................... 198 804 98

La cheltucll..............  208,921 66
Crucea Roşiă a rămas dat6re suma 

de lei 10,116, bani 68.

Astă-gl 3/i5 Septemvrie 1877, Sub
sem naţii membrii comitetului Cru- 
cel Roşie adnnăndn-se în urm a co- 
municărel făcută de d. preşedinte 
al com itetu lu i, afi cercetat socote
lile şi veniturile efectuate de la 
26 August trecu t şi pănă astă-^f 3/is 
Septemvrie. Aceste t<5te găsindn-se 
în bună regulă s’afi aprobat şi de 
noi.

Luând asemenea cunoscinţă şi des
pre disposiţiunile lnate în privinţa 
spitalelor de la Turnu Măgurele, pre
cum şi despre chemarea unul nu
măr de medici strein i In împreju
rările grele de faţă, le aprobăm 
asemenea :

iV. KrefuUscu ; C. A. Rosetti; G. Gr. 
Cantacuzino; Dr. Athanasavicl; Emane ii 
Hitlel Manoah.

Domnul doctor B ernat, formând 
notiţe asupra projecţiel luminel la 
distanţe mari după esperienţele fă
cute în BucurescI, în lunele Maifi 
'şi Fantll 1877 şi imprimându-le cn 
spesele domniei sale, le-afi pus In 
vln^are In profitul Societăţel Crncea 
Roşie şi a Ospiciulul Independinţel.

Subscrisul esprimă d-lul dr. Ber
na t în numele Comitetului Central 
al Crucel Roşie viuele ndstre mul
ţumiri pentru ofranda ce a bine
voit a face.

Preşedinte Dimitrie Ghlca.

CRONICA
Cavaleria română, filmul luni 

o recundscere lângă Plevna, a 
întâlnit un corp de başi-buzucl 
pe care ’l-a Ăig&rit iftmidu'l 
să pmlă nn stindard, arme şi 
să lase ’n nrmă nn bnn nnin£r 
de morţi şi răniţi.

La 6 Septemvrie lângă Plevna afl 
căŞnt răniţi: căpitanii Rnsn şi Hngo 
Hacec; morţi: maiorul Nicolae Ion de 
la dorobanţii din Snceva, căpitanul Bog
dan şi locotenentul Calinescn.

A dl la 11 ore, In gara Tărgovişte, 
s’a binecuvântat convoiul sanitar vur- 
tembergez, care va pleca spre Fr&tescT.

Trenol, plecat &-sără din Bucarescl 
spre PitescI, a deraliat. Na s’a caosat 
nici m6rte, nici rănire.

Doctoral Strussberg liber. — Doctoru 
8trassberg, însooit d’nn oficer ros de gen- 
darml, a Cost adus mai de uni-gi la hota
rul Prusiei şi predat aci comisarului regal 
de hotar, care îndată 1-a dat dramul.

Strussberg a plecat îndată cu trenai acce
lerat prin KOnigsberg la Berlin. Val ! numai 
de n’ar nul veni fi la noi, a^I c&nd avem 
pe d. Brătiann.

încă an doctor pentru Crucea roşie.— 
A soră a mal venit pentru servidal Crucel 
roşie, doctoral Beldi, de origină bragovăn, şi 
care practică acum în Viena.

D. Beldi este an ban chirarg fi canoscat 
ca an om ftfrte stăruitor.

Citim In .C urieru l-B alasan*  :
Iaşenil In r&boifi. — Inima ni se 

umple de bucnrie ori când aflăm despre 
vr’un fapt de bravnră făcut de armata 
nostru, fi ca Iafeni snntem mândri când 
Intre bravi găsim fii de ai lafilor. Ast-fel 
cn o vie latisfacţie am primit scirea c i 
Leon Dimitrin, concetăţen, sergent-adiu- 
tant în regim. XIV de dorobanţi pentru 
bravura ce a arătat, împlântând drapelul 
român în o redută turcă, a fost recoman
dat de ofioer si tot-o-dată decorat de Ma- 
jestatea Sa Ţarul cu crucea S-tul George 
fi de Măria Sa Domnitorul cn 8 tina-Ro
mă n iei.

D irecţia telegrafo-postall ne însciin- 
ţeză că corespondenţa poştală fi telegra
fică a societăţilor pentru căutarea răniţi
lor cnm fi corespondenţa răniţilor, se va 
face gratis.

U L T I M E  S O IR I
TELEGRAFICE

(Agenţii Ha vas).

—Serviciul de la 32 Septemvrie, 9 «re dimineaţa— 

Paris, 21 Septemvrie.
Camerile sunt convocate pentru rina de 

6 Noemvaie.
LimboginI fiarelor republicane continuă 

a fi f6rte aprins în contra manifestului 
mareşalului Hac-Mohon.

D. Bemeau, primar la Versailles, fi-a 
dat dimisia.

Atena, 21 Septemvrie.
Regele a adresat astă-^ i miniştrilor o 

8cris6re prin care Ie cere a hotărî asupra 
presidanţei consiliului.

»Grelele împrejurări în eare ne găsim, a- 
daugă regele, cer menţinerea ministerinlui 
actual.*

200 de bafibnsuci aii cercat a viola con
sulatul grecesc din Laressa; a9 fost res- 
pinfi. Consulul a protestat.

Ylena, 21 Septemvrie.
Se află că nici nn arangiam«nt nn s’a 

încheiat în conferinţa de la 8-tlsbnrg, dar 
in genere, din discnţinni, a resnltat nn de
plin acord îotre prinţul Bisaiarck şi oo- 
miteie Andrassy, în t6te cestinnile privi- 
t6re la politica din Orient.

Atena, 21 Septemvrie.
Conform cu scrisârea regală, miniştri, 

afi hotărît a amâna numirea la presidenţiă, 
reservâudu-se fie-care de a convoca pe oo- 
leifiî săi spre a le comnnica afacerile privi- 
t6re la departamentul săfi.

Berlin, 21 Septemvrie.
Germania pregătesce o noă demarfă pre 

lângă P6rtă. — întrevederea de la Sals- 
borg nu ar fi streină de acostă hotărire.

îndată ce prinţul Bismarck va veni la 
Berlin, se va hotărî dacă escadra germană 
trebue safi nu, să rămână în apele tnroe.

Austria fi Anglia vor lua parte la de
marfă.

Snntem rugaţi a da publioităţii:

Domnule redactore,
P rin tr’nn articol pnblicat în stimabilul 

d-vostrS ijiar de la 10 ale cnrentei, vor
bind despre spitalele , Cru cel rofie*, ne 
faceţi nisce lande a tâ t de mari, în cât am 
putea fi bănuiţi, că acesta a urm at după 
sciinţa fi voinţa ndstră.

Permiteţi-ne, domnule redactor, ca să 
declinăm meritul ce ne atribuiţi. Noi nn 
fxoem de cât datoria n6stră. lo trn  cât se 
atinge de medalia doctorului Copony, ea nn 
este de cât o medalie de amintire.

Cn acostă ocasie, domnule redactor, pri
miţi, vă rogăm, asigurarea distinsei n6stre 
consideraţii.

Doctor AlhtădUr.
Doctor Ko fony.



De Închiriat
D I F E R I T E

A P A R T A M E N T E
A se adresa la D-nu

S t e f an  P r e t o r i a n
Strada Sfinţilor, No. 54.

(623-18)

D e  vên<Jare,
dresa la Magasinul muzical vis-à-vis de 
Consulatul Rusesc. (624—4)

0
Damă solidă caută an loc ca gu 
vernantă séü econóraá. A se a- 
dre8a la adm inistraţia acestui ţjiar.

D . Y io r ea n u  S Ï S Ï t â S
oiţinl profesiune! de advocat. Strada Po
lonă No. 24.

• O p r ă v ă lie  d e  c ir c iu m ă
cn cmc! camere şi pivniţă mare pentrn 
60 bnţî, este de închiriat de la Sf. Dimitrie 
viitor, Calea Văcăreşti No. 57 (JicniţS). 
Doritorii se pot adresa la sub-semnatul 
proprietar acolo în ori-ce oră.

604—0. Gr. Gălăşeacu.

D e  a ren d a t: J Ş j f i  5 &
livezi ?i islas în hotarnl moşiei Sălcnţa, 
Snlarî, plasa Dumbrăvii, districtul Doljifl.

2-lea, 1,200 pog6ne pământ de muncă, 
liveijl şi baltă în hotarul Bănâsa, plasa 
Marginei districtul Vlaşca, In diurnul căii 
ferate Bacureşti-Giurtiiă. 609—0.

D e  în c h ir ia t ,  S ;
cu mai multe încăperi.

Doritorii să se adresele la proprietar, Str
ada Scannele No. 47, in BucurescI. 610 0.,

D e î n e h m a t . ^ ' ! £ X t i
conţinând 4 odăi de- locuit cu antren, 1 
pentrn slngl, bucătărie, spălătorie, depen
dinţe, curte fi grădină, sunt de închiriat 
de la Sf. Dumitru. Doritorii sunt rugaţi 
a se adresa la proprietarul D-nu Ioan Spi- 
rescu, care fade in dosul grădinei acestor 
oase.

TEATRUL DE VARĂ 
G R A D I N A  a U I O H A B D  

Ast&tfl fi tu fie-o&r« 4* spectacole

B0HAN1. FBAMCSSI SI GEBUNI
Compania dramatici dirigiatd fi om oonc*nrsul artistic 

al D-lui M. PASCAL Y

: PENTRU  PĂ R IN ŢI

D-nu profesor Mihalescn, la Lioeul din 
Craiova luând nn nofl local, primefte în 
familie c&ţl-va elevi d&ndu-le pe lângă cele
lalte îngrijiri şi preparaţiunea din obieo- 
tele mal grele.

LE PORTEFEUILLE 

DIPLOMATIQUE & POLITIQUE 

(Blue-Boock Européen).

.Recueil de chiounients internationaux 
et des principaux "travaux parus dans la 
presse périodique enropéene* a apărut si 
se află dqja cele d?\ntâiü 4 livresône in li
brăria nâstră spre probă- 

Onorabilii amatori de ştiri diplomatice 
fi politioe, efite din sorginte sigură, le a- 
nnnţăm că numele redactorului acestn! 
uvragiü periodic, J. E. Delannoy, destul 
de cunoscut în sfera (jiariaticei, ne garan- 
teză nn conţinut nu numai bazat pe do
cumente oficiale dar fi ştirile neoficiale a& 

fie bine apreţiate de opiniunea publică, 
fiind că redactorul este in relaţiile cele 
mal intinse cu cercnrile înalte.

Acest nvragjQ va efi in 50 pănă la 60 
livresône pe an, şi se primesc abonamente 
în librăria nâstră cu preţul de fr . 31,25 
pe termen de un an, trim is acasă direct— 
fără Întârziere — prin poştă.

Tot o dată mal a visăm pe D-nil amatori 
de ştirile giJnice ca se află la noi 4iarul 
fronces La Prance de Ven^are cu 20 bani 
numărul.

E. Graeve & Comp.
(815). PodnV ,MogoşdieI No. 40.

M n o i  a  SUi r a i  a  în *Pr°Piere deO a l  d> l d , o jumgtate oră 
de Buzeii, pe calea ferată intre staţiile Ul- 

■ menii şi Monteorul, având ca la 1000 po- 
g6ne arabile, vie de vre o 40 pog6ne, vil 
cu otaştinfi, de la care să ia p?ste 500 
galbeni anual, han, cârciumă şi alte mal 
multe calităţi, se dă iu arendă de la Sf. 
Gheocghe viitor. Doritoui se pot. adresa 
în BucurescI la D-nu N. I. Lahovary şi 
la Craiova la D-nu Costică Bengescn, pro
prietarul. (6l 7—0).

ci s tilit  I  facultate,
care cunâsce 
bine fi a prac

ticat mal mulţi ani stndiele programului 
liceal, doresce a preda lecţiunl particularei.

A să adresa la admenistraţiuDea acestui 
4iar, Palatul »Dacia*.

La Tipografia THIEL & WEISS fi la t6te 
librăriele din ţeră se află de v$n4are:

DICŢIONAR

P O R T A T I V
GERMANO-ROMAN

de

T H E O C H A R  A L E X I

Preţul 3 lei 20 bani.

este de vendare ou

preţul fórte eftin prin Domnu

C .  S I E B R E C H T  
BucurescL

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

T H I E L  cte ■W’E i s S ,  T Y P O Q E A F I
Strada Lipscani, palatal »Daoia.*

FB. 0.
CONŞTANTINE8CO D.f Souvenir de Zizin, Valse pour pianoforte........................ * —
CARLSON C., Quatre morceaux Roumaine, pour pianoforte ............................... ...  2 —
FLECHTENMCHER A., Muma luï Stefan, pentrû o voce ţi piano • • • • • •  1 5 0
GEORGESCU TH., DouS suspine, rom. pentru o voce e i  piano • • • • • • • •  1 4 0

m r .  Spune, rom. naţională, pentru o . ycce ou p ia n o ...................  1 40
KBATOCH WIL A. IL.Hora, Viéfca Rom&niel pèntra piano ...................................  1 4 0
MEDEK J. W., Bomânia, Quadrille d* Concart pentru p ian o ...............................  4 —
MU8ICB8CO G., BAnduiala cununiei pentra piano • • , , ...........................  5 —
8TEBN L., op. 10, Der Wunsoh (Dorinţa) für Singst, ùna Ulavïérb. . . . . . .  2 —

op. i l .  Lebewohl (Adio ţiolaova) Singst, and Olavierb.......................  1  60
op. 4. Grande IStudp pour pianoforte ........... ...................................... 1  50
op. 1 T. Hora. Mariôra pentru pianoforte.................  1 20
op. 18. Durerea 'ml este mare, Valse brii. pentru piano . . . • • •  2 —
op. 19. Visuri Ce de copil, Qaadrille pentru'piano 2 —
La Favorite, Schottisoh pour p ia n o ....................... ...  1  86
Iţik-Polka pentru piano .......................................... .................................. 1  —

_ op. 20. Apele de la V&clrescl, öchottsich pour p iano ......................................... 1 60
V1KUX K.. Marche de Cavalerie pour pianô /  r i  .  !  • • • • ! 1 —

töte aceste se vônd ou rabat de 151/«*

M M M I

U H * H n n % n n x u n H U U H n u * x n n x x n * K u * n
P H A R M A C I A  X ^A . „ S F B P t À l S r X I A “  ; 5

W  -6, CALEA M0G0Ş0AE1, M. *

M DEPOUL MEDICAMENTELOR FRANCESE.  #
f (  Obiecte de Cauciuo (i Articole de Toalete. — Asemenea se angajésft a efectua orl-oe 00“ 
ţ ţ  mande din ressortml medical. B R X J S ,  ftfr

u u n u u u u u u u u n u u H u n u u u M U u n u k u i ï U u
*Q(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)OC\
|  Q - t r i i s r T i H i i E i R x
j ç  à la  VILLE DE BRÜXELES X

Podul Mogoşoieî No. v i s - A - v i s  de Gonsalatal Russesc 3
Recomanda magasinul sefl asortat în tot*d'a-una Wrfcfl bine, eu ruf&rift de b&rbaţl şi » de 
ïame, gulere, ui anchete, batiste de lino, olpnd& fi m&tas&, ciorapi pentru b&rbatl Si dai^e^ w» 
flanele fine (crâpe de santé) camisàne, groşetbe, broderie dantele, oravate dé oarb'atl şi 
Femei in cele mal nol forme si culori, umbrele dp ,^ ro  |i  de qUi<| eto,etç. .̂tr&gôncl tôt Jk 

; de-o-dat& atenţiunea onor. Olientele cü din causa cri sel am redus fcrfe malt preţirue. ^

exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

AV I S  P R E A L A B L E  
SAJCjXJB b o s s e l  

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

VAUDEVI LLE FRANÇAI S
Direction T=VTi/TTT/B K E L L H R

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

REPERTOIRE^ DE LA SAISON
OPERA BOUFFE ET OPERETTE

MU S I Q U E  DE  CH.  L E C O C Q :
La Marjolaine. 8 actes ; La Petite Mariée, 3 actes ; 
OtroJUj Oirojla, 8 actes ; Lee Cent Vib-get 8 actes ; 

Lee Cloches de Comeoille, 8 actes.
Musique d’Offenbacb :

La Boulangère a de* eoue, 4 actes ; La jolie Par- 
feumeuee, 8 actes ; La PerieKole (nouvelle), 8 aotes ; 
Mme L'Archiduc, 8 aotes ; La Vie Parisienne, 6 
actes j La Belle Hélène (nouvelle), 8 aotes ; Orphée 
aux Ér\fers, 8 aotes ; La Boite au Lait, t8 actes ; 
La Créole, 8 actes ; Le» Brigand9, 8 actes ; Barbe 

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

4 actes.
Musique de Litolff: Heloùe et Abailart, 8 actes.

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

O  O  E D I  E T  
s Dominos rotes, Le leveillon, Le proois Vaura- 

Ledieu, Tricoche et Cacolet, La petite marquise.
Un vaudeville toutes les nouvautées de Vannée.

Le tableau du personnel de la troupe sera publié 
a’ici& quelques jours avec le programmme général.

L’administration a l’honneur de prévenir M. M. 
les abonnés et habitués, que l’abonnement pour 
la sousdite saison est ôfivert au bureau du The&tre 
Bossel, tous les jours de 12 à 8 heures de l’après 
mid’.-—L’abonnement sera de 60 réprésentations 
obligatoires o|j,d,iyis^. en. deux sériés de 80 répré
sentations. — L aoonnemed t devra ôtre payé en 
deux fois : le moitié en souscrivant et la seconde 
moitié le 1er Novembre.

Prix de l’abonnement pour 60 réprésentations
Loges .......................................................  1800 Fr.
F au teu ils .......................................... ...  800 »
S t a l .................................................. . 1 5 0  »

Prix des Places i  la soirée
L o g e s ....................... ..............................85 Fr.
Fauteuils. 6 *
Stal I I .....................................................  8 >
Galerie .................................................. 1 »

La Directrice, EMILIE KELLER.

ANUNCIU IMPORTANT

Sentimentele de reounoştinţă ale naţiunei 
Romane sunt cunoecnte de t6ţă lumea ci- 
vilisată prin darea din parte-i a ospitalităţi 
'a  toţi străini ce ii visitera. Cu atât mai 
mult fiind datori a arăta acel sentiment 
către Prea înalta familie a Imperaţului 
tutulor Ruşilor pe care am avut fericirea 
a o priimi in sânul nostru şi a coopera 
in resbel on bravele ei armate, am litogra
fiat un tablou mare cu 16 portrete ale a- 
cestei tna'te şi glorióse familii. Românilor 
le vor place negreşit a avea în pereţii lo
cuinţelor lor acest tablou frumos, care aă 

găsi tot-d’a-una la mine, Calea Văcă
resc! No. 151,.cu preţul numai de duoi lei 
noi. Iar prin districte se vor trimite fără 
plata de transport. Â 3-ea parte din fondul 
strâns este destinot pentru ajutorul crucel 
roşie.

Editor: Loct.-Colonel D. Pappazoglu.

F A B R I C A
de

CHARTIE MECHANICA
de la

ZÂRNESCI, LÂNGĂ BRAŞOV
produce cbartiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari usitate 
pentru $iare A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice in Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

P e n tr u  P ă r in ţ i

D. profesor Strajan, de la liceul 
Mateitt Bassarab , primeşte 4 elevi 
ta  familie, d&ndu-le şi preparaţiunea 
necesrrâ. Adresa strada Teilor, No. 28

618.

DROHOJOWSKI
profesor de limba

FRANCESĂ, GERMANĂ ŞI ITALIANĂ

Teoria tot de o dată aplicată la practioă, 
prin scris şi prin o oonversaţiune gradată.

I Esocntegă şi tot felul de compunere, tra-. 
dncţiuni şi frumâse prescrieri. Strada Şe
lari No. 9, alături cu hotel Fieschi, în curte 
la mâna stflngă în colţ. 608.

LECŢIUNI PARTICOLARE
de

IsÆ  A .  T  B  3SÆ -A. T  X  G  I  

C. Braifoiu, fiul 
47 Slarda Scaune/e 47.

A eşit de sub presft:
N O X 7 L  M E T O D  

do
c a l i q e a p h i u  e l e h n t a r a

pentru usul claselor IT, III şi IV primar& 
de 8. Al. Zamphirolu profesor de desemn şi ca

ligrafie.
PREŢUL 20 BANI.

De vAndare la Uite Libriiriolc iar îl depositul se 
afi& la Libr&riele, L. Alcalai oalea Mogo§6iel No; 
18 | i  L. Steinberg strada Carol I No. 40.

A eşit de sub tipar:

Manual de Comptabilitate
In

p a b t id I  dublâ. ş i simplă
pentru usul scâlelor de ambele sexe, de 

3D I M  I T B I B  I A . B O U  

Deposit la librăria Fraţii Ioaniţiu, Lipscani. 
Preţul 80 Bani.

S’a pus sub tipar şi Economia domes
tic# ou Comptabilitatea domestică.

Făcândumi-se oo6rea d’a fi chemat de 
Societatea Crucea Boşiă la Spitalul tem
porar de răniţi de la Turnn-Măgurele, sub
semnatul încunosciinţez pe stimabilii mei 
clienţi că cu începere de la 1 Septembrie 
viitor voiO absenta din Capitală.

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

Dr. Petrini (Paul).

A  H U H C I U

GRAND HOTEL VICTORIA
ID IIST  B R A I L A

Se dă cn chirie de la 26 Ootombre viitor 
anul 1877.

Hotelul se închiriea^ă în parte saS în- 
preună cu prăvăliile de jos, safi, in parte 
numai prăvăliile.

Doritorii se pot adresa la sub-semnaţii.
1- Megvlescu.

(622—2) i N. G. Tetorian.

F R U M U S E Ţ A l !
FRĂGEpiMEA TINEREŢEl A PELEÍ !

Ce mijlM neînfreoul pentru înfrumuseţarea peloTj ! 
s’iiii recunoscut de tóte damele cea cercetats. d l 
autorităţi, escelenta, nev&t&m&târea §i adevSratd

S H K m i !
de  Dr. L E J O B 8 B ,  Paris.

Aoest mijloc de purlfioaţiunea pclell 
recunoscut In tita  lumea, i’a ar&tal 
oa tal mal bun şl cel mal activ dia 
tdte mijtdcele de înfrumuseţare spre 
a depărt. «I.ur pete de sire, coloritul 
sirelul, roş6(a, pete galbene, precual 
si t6te neEurt(«nltl* peleT. RAV/J. 
SÂNTE d& peleT o frăgezime a tliw 
re{el firte frumosă rosa-dcschisH şi ca  
de oatife, face pelea şi mănlla alba 
lucitor şi delicat, este reooritdre ţi 

păstriSijă pelea fragedă-pin& io vlriti cea mal 
înaintată.

NEFALSIFICAT se fţ&sesce In BucurescI numaV 
la d-nu BRUS, FARMACIA LA SPERANŢA.

PPEŢUL: I flacon mare 8 fr., I flacon mic 5 fr
Deposit general la H. SCHWARZ, Budapest M arie 

Va'oriegasse No. 9. 595.

D£8FAG£B£ TOTALA

Eecomand bogatul meii asortiment de 
felurite PianurI şi Pianine din cele mal 
renumite Fabrici ale Europei cu preţuri 
forte scăzute. j

Wilhelmine Schreiber j 
(613). Calea Mogoş6ieî No. 23. J

eualitatea cea mal bună numai tufan şi fag 
tăiat şi adus la domioiliù ou 

■76 F R .  S X B I S r J E IS r X J X .
a magasia de lemne a luí Lessel, lîngă gara 
Târgovişte, vis-â-vis de fabrica tutunurilor 

Comănijils se priimesc şi la Typografia 
Thiel & Weiss, palatul Dacia.

FORTE IMPORTANT
pentru

POSESORII DE MAŞINE CU ABURf.

ULEI DE MAŞINE
de calitatea cea mai bună şi cu preţul fârte 
eftin, se găsesce în depou la mine, Strada 
Germană, Hotel Concordia Nouă.

Philip Birman.

Eforia Bisericel Creţulescu.
Duminecă 28, neoferindu-se preciul sa- 

stifăcător pentru arendarea moşiei CREŢU- 
LESCI, din Ilfov lîngă Buftea, pe termen de 
sini ani cu Începere de la Aprilie 1873; 
ce va ţine o a treia lioitaţie , Duminică 
25 Septembrie, în cancelaria Eforiei, cnrtea 
Bisericel

U n  p r o fe s o r
vat academia se oferă a preda

L E C T I U W I
în nrmătârele sciinţe:

Desemn fi pictură, geometria, materna^ 
tica şi îngenere t6te sciinţele necesare pen
tru pregătirea de a pntea intra in şcolelel 
superiore. Afară de aceste va putea da 1 ac
ţiuni de piano, de limba francesă şi engleeă. 1 
A se adresa Strada Virgilvu No. 6 big, »65 J 
la Tipografia Thiel & Weiss.

ANUNCIU
Călătorii la Braşov pot afla la institutul

Băilor de abnrl de acolo, în dosul 
gimnastului român,

loduinţe curate fi bine mobilate, cn privirea 
spre grădină, precum figrajdnri de cat fi 
fopron pentru trăsuri, ou preţuri fârte mo
derate.

Dtrecjiunca băilor de aiuri din Braşov.

A eşit de sub presă :

M A M U A L
pentru deprinderi în cugetare şi composi|iune 

de Dr. Caiann 
Directorul gimnasinlui din Focşani. Cartej 
autorisată de onor. minater al instrucţiune« 
péntru Masele gifainasiale.

Deposit in BucurescI la librăria Soceo] 
et Comp., in Iaşi la librăria Petrini.

Mobile de casă M
de vda4Btd. A se adresa 1b administraţia 
acestui (614—0).

CE SE POATE CAPATA
P E N T R U  »  F B A M G I

LA DESFACEREA SFECIAUTATILOR IN FANZARIA
L I N  G E R I A D I N  V I E N  A

,Daciai(Cálea Mogoş0ieI P a la is  
Pentru S0 bani : I cot Pichel de vară.
Pentru 5 franol : 0 oâmaşă de Oxford engle*.
Pentru 4 franol S0 bani : I păreohe panlaloane pentru oilire|l.
Pentru S franci : 6 perechi mánchete ori ce fason.
Peatru 5 franci : 2 garniture colorate de dame.
Pentru 5 franci: 11 gulere engl^ In orl-oare fason şi m&rimo.
Pentru 5 franol : 6 pftreohl oiorapl patentate.
Pentru i  franol: 6 galere moderne pentra dame, dupk alegere.
Pentra 5 franol : 12 batiste albe de p&ns& adevăraţi.
Pentra S franci: 11 batiste bine colorate tivite şi sp&late.
Pentru 6 franol: 6 prosdpe de p&nzS curată.
Pentru 5 franol: 6 şervete da masă de p in ii adevăraţi.
Pentru 5 franol: 1 1  şervete albe de oeaifi.
Pentru 5 franol : 1 c&maş& moderni, Umpli aéü brodată.
Pentru ft franol: 2 batiste ou monograme fin brodato.
Pentru 5 franol: 1 batisti francosi fin brodaţi ou dantole.
Pentru 8—8 franci: 1 corset de dami 
Pentrn *«/• franol: 0 cămaşă de ntpte . .
Pentra 5 franol: 3 pepturl fin brodate pentru oimlşl de bărbaţi.
Pentru 5 franol : a garniture fine şi moderne pentru dame (gulerul şi ■ manşete). 
Pentru 5 franci : 1 camisón modern brodat.
Pentru 5 franol: 1 fa tl de m u l oolorată ou oiaourIf pentru oafd.
Pentru 5 franol: I climas¡Í siSû o pereohe de ismcne de dami, bogat brodato. 
Pentru 5 franol: 1 cravată de dami, adevérati Crème-Dentelle.
Pentru 5 franol: 1 fustă costam plissd.
Pentru 5 franol; 1  bucată Tulpan.
Pentru 25 franci : 42 de cc|I — I bucata Chifon Irenţuzesc.
Pentru 10 franci: I bucali Robe d’enfantf de telle.
Pentru 18—24 franor: I bucali Tartan englee de 5 coţi.
Pentru 20 franol : 24 ce|l P/ofiet.
Pentru 2b franol: I bucată Manta de baie.
Pentru 18— i i  franol : 1 bucată p insi de Rumburg, de 86—46 coţi.
Pentru 55— 68 franol : l buoati p in i i  de Belgia de 60 oo|I.
Pentru 75&108 franil : 11 tuoati p in si Corona de 58 oo|l.
Pentru 115—110 franol : 1  buoati Toile Batiste franoes.
P e n trn  12—22 f ran e î. P lap âm ă de ltnft fó r te  fine.

Atari de artlóolile menţionate se găseşte tot-d’a-una trueeurl complecte.
Calfta l o g o j é l e l  P a la tu l  „ D a c ia “ .

Coaiuÿiledin dletrlote Inseţlte cu preţul respectiv se ver eteetaa fearte grakale eonseliecles

Tipografia Thiel à Wiet», Palatal .Dacia*.


