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ABONAMENTELE 
IM TOATA ROMANŢA !
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Pe 6 luni................ * ................ ...  * ”
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nisnaisArATi: 
le an ............. , . • • • • • • • » * 6 0

msKBnmn 8i n c u n  s
Linia de 80 Utere petit, pagina IV, 80 bani. 
Pe pagina W, 80 bani, pe pagina n, 2 lei noi.

Reclame 2 lei noi linia.

Un numfir In Capitali 10 bani.

TIMPUL
ESE IN TOATE ZILELE DE LUCBU.

B i u r o u l  R e d a c ţ i e i  ş i  A d m in in t r a - ţ i e l :  P a l a t u l  „ D a c i a “ .

A K r c n s r o i T j Ä i
8« priimCK In (tzAinătabe : La D-|iI flatum 
«tem <t Vogler In Vienna, Walfiiohgoeie 10 
A. Oppelik ln Viema, Slubenbaftei 1) M l  
Mo— U Vienna , Seilentttte 2 1 Viumu 
Hrdicka ln Tienna, TeinfaltetraHe 17 j FUUpp 
Ub la Vienna, Eschenbachgaue 11 j L. fonf 
A Comp. In Peşta fi Himm taffila-BMUr A 
Comp. la Parii.

8cri»orl aefranoate na ee primeeo.

Artioolele nepablicate M TOT arde.

Un namêr In Olftriot* 15 bani.

Canal da Bac are sol, 15 Septembre. 
Oblig. Rurale . . . . . 83 82'/j

,  Dome ni ale . . .  16 Ti* «
Credit funciar rural . . 7a»/* 71

,  » urban . 84 —
Impr. munioipal al Capit. 78 —
Oblig. Pensii.................  — —
Oblig. Daoia _ . . . . , 200 —

,  Bomania . . . .  40 —
Impr. municipal eu premii — —
Renta Booânl . . . . . — —
Paris 8 luni . . . . .  J 00Vs —
Londra , . . . . .  2517*. > —
Viena » .......................  —  —
Berlin „ ..........1281/»

QimJ da Viena, 26 Septembre.
M eta lice  ...................... ..... 68 70
Natiosale . . . . . . . . .  st 10
Beata la aur . . . . . . .  . 74
Lot» .[ ................................111 50Aoţipaile bin cel . . . . . .  848 —
Crediltarl . . . . . . . . .  Ï03 50
London . . . ....................117 90
Obligaţiuni rurale ungare . . 76 50 

» temeţvat . . . .  78 50
» transilvane . . .  77 _

Artfnt la m&rfarl.............  104 75
Daaatal............. -»-6*
Napoleonul . . . . . . . . .  9 45
Maro 1 0 0 .......................... 58 05

Canal 4a Berlin, 26 Septembre. 
Acţjua. Căilor ferate romine . 14 25 
Obligaţiunile rortiHno 8 % . 
Priorităţile C. for, rom. 8«/0 
împrumutai Oppenlieha . . .
Napoleonul............. ...
Tîeaa, termen lung . . . . J 
Paria » écart . . . .

52 76 
48 50 
71 90 
16 23

Caleadaral «filei 
Vineri 16 (28 Sepţembre). 
Patronul ̂ ilel: Martira tEiifomia. 
BSs&ritul a6relul: 5 ora 54 min. 
Apusul «irelul: 6 ore 47 m'n. 
Fasele lunel: Lun& Plină:

PLECAREA TRENURILOR
Bucurosol— Sncéra 

'buburesol. . . . o. 15 n lo.—
Ploeeol............. 9.50 p 12.06
Brăila............. 1.53 n 6.45 j  7.16
Teeueid.............4.38 a 11.40
Roman . . . . .  9.05 d 4.54 $
Suedva, aoiire /  . 12.03 g 9.66 a

Bncnresol— TerHorova 
Buoaraeol . . . . . . .  8. — 6.05 a
PÎttBtt . . .' . . . .  '. 11.21 \ 10.15a
Slatina . . . . . . . .  L - 1
Craiova 4.17 |
Vfiroiorovn, sosire .  . . 9.01 1

Suoéva— Bucnreecl 
Bdoéva • • • 5.114 8.46d
Roman . . . . .  8.45 n 12.10 d 
Tecuci fl . . . . . 11.80 n 8.10 4 
Brăila . . • - - 8j08 n 8.10 a 8.68 ţ 
Ploesol . . . . .  7.12 d 2.45 <,
Bucureeel, eaeira 8.30 9 4.80 (

Verclorova —Baearesel
Vêrciorova.............   M i
Craiôva ’. . . .11.44
Slatina . . . . . . . .  141
Piteşti . . ................ 4.42
Buouresol, aoaira

BaearetcI—filngli 
Bueurescl . . . . . . .  9.16 <
Giurgiu, aoaira . . . v- . 11.86 ţ

ölnrgla—Baeareael 
QiurgiS . . . . . . . . .  T.26
Bneireacl, aoaire . , .■ . #.48

Galaţi—Bărbaţi
Galaţi.........1.20 n 8.25 (
Barttafl, aosire , . 1.65 a 9.— I

Bărbaţi—Galaţi JJ
Bărboşi........ 2.56 a 6.25 n 7.25 a
Galaţi, sosire . . . 3.30 a 7.— n 8.— 4

6.05 a 
S.tTn

7.80 4 
8.05 a

SCIR1 TELEGRAFICE
din

FOILE 8TBAINR

Paria, 22 Septemvrie.
* Monitorul, publică decretele prin cari 

sa convâcă la 14 Octomvrie colegiale ale- 
gătâre pentra alegerea deputaţilor, fi la 7 
Noemvrie Senatul fi Camera deputaţilor 
la o sesiune estraordinara.

Londra, 21 Septemvrie. 
«Oficiul Renter» anunţa cS audienţa 

ambasadorului austriac corniţele Zichj la 
Sultann, a durat o 6ră.

Sultanul mărturisi ambasadorului ca 
purtarea Austriei dovedeşte buna vecină
tate:

Atena, 21 Septemvrie.
După mortea Iul Canaris, tot ministerul 

va rSmânea in funcţia lui; in curând se 
va numi preşedintele ministerului.

Pesta, 22 Septemvrie. 
Răspunsul 'asupra interpolărilor privi- 

tore la cestia Orientului va urma imediat 
reîntârceril ministrului

O scris6re ofiiciâsă declară că „Rusia nu 
va cere mediaţii după evacuarea Bulga
riei11.

Peterabarf, 22 Septemvrie (Oficial). 
Din Caucaa se anunţă : Carajal î l  SefU 

temvrie. La începutul lunei curente Ismail 
Paşa incepu să stabilesc bateri! pe v6r- 
fnl şi povârnişurile munţilor in faţă de 
Hal faine fi Hohşabor fi ¡deschise apoi nn 
foc nevătămător in contra trupelor gene
ralului Tergucasoff, cn scopul de apute adee 
cinde pe terenul plan. La 19 Septemvrie, 
3 ore după aiiiâ̂ T, inimicul întreprinse 
un atac în contra Halfaluefi Verhnie-Cia 
rubci. După o luptă de doe ore atacul 
fn respins prin regimentele Bachin, Ta 
nan fi Stavropol.

Inimicul fu gonit cu mari perderl. Din 
partea n6stră, colonelul Ivanoff a fost ră 
nit la braţ. Sub adăpostul amurgului, < 
secţiă de 500 başibuzuci a străbătut a 
vant-gardele n6stre fi a’a aruncat pe A 
racs. Fără să fi causat insă vr’o pagubă 
ea fa fugărită de o secţiă de caaact.

Constantlnopol, 22 Beptemvne.
După cum se asigură, lupta continuă 

lângă rîul Iantra intre armata luţ Mehe- 
met-Ali fi ceea a marelui Duce moşteni 
tor. Situaţia în trecăt6rea din Şipca nu 
a’a schimbat, vremea rea impedicând ort 
ee operaţia.

SCIRI TELEGRAFICE
a l e  « T iy p o i iO l»  

(Agenţia Haras).

Artileria rusă de la Şipca reapunde la 
rare intervale tunurilor turceacl.

Flllpopol, 28 Septemvrie. 
Bande bulgare însoţite de câţi-va cazaci 

arăt&udu-se pe lângă Cârlova, aii fost bă
tute fi risipite.

Constantlnopol, 24 Septemvrie. 
Şefket-paşa a telegrafiat astă-<31 că doă- 

4eci de bataliâae de infanterie, un regi
ment de cavalerie fi doă baterii de arti
lerie cari însoţiaii convoiul de hrană fi de 
muniţii, aii intrat eri în Plevua, după ce 
aii bătut fi împrăsciat pe Ruşi in dru
mul ior.

Viena, 25 Septemvrie. ! 
Pe aci se crede că bătaia de lângă Cer-* 

oovna nn era numai o simplă recunâscereJ 
Mehemet-Ali voia aă apuce Iantra lângă 
Draganov. şi-, se ocupe înălţimile cari do
mină drumurile de la Tern ova la Biela şi 
Şiştov, punet pe care se sprijină puterea 
defensivă a oelor doă armate beligerante 

de unde reese din oe in ce mal mult 
probabilitatea că campania actuală se va 
firşi fără mari lupte decisive.

— Serviolul de la ,25 Septemvrie, 9 ere seara. —
Cetlnie, 25 Septemvrie.

La 20 Septemvrie, Muntenegrenii aii 
hiat Nosdrana, cel mai tnsemnat fort de 
a Dnga precum şi alte forturi mia! mici.

T6tă Dnga e în mânele lor; aă luat 154 
prisonierl, un tun şi alta muniţii. B! pă- 
zeso efirile de la Gaţako fi Socia contra 
lui Hafiz-paşa. Un detaşament cu artilerie 
atacă a«tă-41 Guranţsko.

Serviciul de la 26 Septemvrie 9 ara dimineaţa.
Paria, 26 Septemvrie.

Ziarele publioă o aerisire a comitelui 
Serrnrier, preşedintele societăţii de ajuto
rare pentra răniţi, în care face apel la ea 
rit» te iu favârea răniţilor din reeboiul din 
Orient.

— Serviciul de la 28 Septemvrie, 4 ore şira — 
ConBtantlnepole, SI Septemvrie. 

Timpul răii întenjiaijă urmarea opera
ţiunilor dinspre Biela. Cele doă armate f ; 
păstrară posiţiile. — Şefket-paşn, reuşind 

trămite ajutfire la PlevnaL, are să for
mele un lagăr cu şanţuri la Or han ie.

— Serviciul de la 26 Septemvrie, Oore şira — 

Orhanie, 24 Septemvrie.

T6te trnpele ce se află aci a8 aă inainteze 
spre Plevna. Aceste trnpe copiind un mare 
număr de circasianî, câte-va bataliâne de 
regulari albanesl şi o mulţime de iregnlori. 
Un alt con voiţi, compus de o mare canti 
tate de proviail şi muniţii, a plecat luni la 
Plevna. Aoest convoiQ este escortat de o 
divisie.

— Serviolul de la 85 Septemvrie, 4 ere seara. ■ 
Constantlnopol, 24 Septemvrie.

O telegramă a guvernatorului din Plevna 
confirmi faptul că Oaman-paş* continuă 
reepinge atacurile Ruşilor. Aceştia dfnd 
*Mlt, merenrea trecută, redutelor turceacl, 
aU fost respinşi ou o perdere de 1000 
morţi.

înconjurători! continuă a bombarda o- 
raşu).

Soleiman-paşa a, telegrafiat duminecă, 
că o recnniscere trimisă de d&osul, a go
nit pe Bufi fi po Bulgari din satul Iantra, 
aşezat la doă ore departe de Gabrova.

ConstantInopol, 25 Septemvrie'.'
Ş » fk « t -p ş ş a , reuşind a reintări armata 

de la Plevna, are să aşe ê nn lagăr cn şan 
ţuri lângă Orhama.

Belgrad, 25 Soptemvrio. 
Trapele iregnlare tureeacl cart eratf la 

Vidin, aă plecat tdte la teatrul de resboifl

— Serviolul de la 27 Sepţembre, 9 ore dtmlnea|a— 

Belgrad, 26 8optemvrii
D. Stevcia Mihailoviol, reîntorefindn-se 

din concediul săQ pe oare l’a petrecut la 
Marien ba d, şi-a reluat funcţiunile de pra-

şedinte al conailiulnl fi ministru de lu
crări publice.

Atena, 26 Septemvrie. 
Escadra germană a plecat din Faler 

astă-«}!, durăndu-se la Malta.
P6rta a dat guvernului asiguranţa, că 

va pedepsi pe agresori! consulatului gre
cesc din Larissa.

B U C U R E S C I  41 S E P T E M B R E

Dupft , Politische Correspondenz* 
cercul care '1 formezâ armata rom&n& 
ln jurul Plevnel, devine din ln

mal strâns. I se comunică, cft un 
tren de proyisiunl şi muniţiunl de
stinate pentru Osman-paşa, afl&ndu- 
se pe drumul de la Sofia, a fost si
lit s& se reţrag& la Niş, de fric& s& 
nu fie luat de secţiuni de Cazaci. De 
altă. parte se asigură c& ln ^iua de 17 
Septemvrie, o secţie de cavalerie cer- 
chesâ a fost b&tut& de o brigad&de 
cavalerie rom&n& Intre Ischer şi Vid, 
pe drumul spre Vidin. Aceste doS 
Intemplărl par a fi simpt(Sme si
gure, că Ruşi! afi reuşit cel puţin 
pentru momentul de faţă, a tăia cele 
do6 lini! de retragere ale lui Osman- 
paşa. Ruşii Insă vor fi siliţi să pă- 
răsescă aceste doS linii, dacă se va 
adeveri ştirea că Şachir-paşa Îşi con- 
centriză trupele ln Orhania şi că 
t6te batalidnele de Nizaml pornesc 
din Vidin spre Întărirea lui Osman- 
paşa.

Scirile sgomot<5se despre unele ma
nevre reuşite ale lui Soleiman-paşa 
cari ln tot-d'auna se dovedesc' ca 
neadevSrate, afi alarmat lumea prea 
des, In c&t afi perdut încrederea In 
orl-ce comunicare privit6re la el şi 
la  situaţia sa. Â‘st-fel, anunţurile cele 
mal pr6spete asigură, că Soleiman- 
paşa ar fi reuşit să ocupe satul Se- 
lenidrevo situat pe povârnişul nordic 
al BalcaiiuÎuI spre nord vest de la 
lrecfit<5rea de Ia  Şipca.

Dacă acesta s’ar adeveri, Solei
man-paşa ar fi ocolit, Intr’adevfir, 
posiţiile din muntele St. Nicolae şi 
nimic nu ’l-ar Impedica de a Înainta 
spre Gabrova şi a tăia armata rusă 
ln trecStdrea de la Şipca.

La Plevna, luptele de asedift con
tinuă. Ruşii, departe de a renunţa 
la urmarea operaţiunilor, trag tot 
mereti întăriri, ceea ce şi este nea
părat necesar, după perderile sufe
rite p&nă la 18 Septemvrie.

„Neue Freie Presse* din Viena, 
jurnalul care Înainte nu a lăsat ne- 
intrebuinţată nici o espresie de di
spreţ, nici o batjocură muşcăt6re şi 
umilit6re cănd era vorba de Romă- 
nia şi de armata e!, şl a schimbat 
acuma tonul şi e cu totul imparţial 
de a vorbi cu stimă de armata ro-

mănă şi a medica serios asupra s6r- 
te! ţferii. In primul sâfi Viena din 21 
Septemvrie, vorbind despre broşura 
d-nulul Qeorge Brătianu Intitulată. 
„ Panslavismul şi primejdiele pentru 
Europa* se esprimă ast-fel:

„Armata romănă este Împreunată 
cu cea rusă înaintea Plevnel şi multe 
vfiduve şi mulţi orfani de pe malu
rile Oltului şi ale Şiretului vor ble
stema vanitatea guvernuluL Stogu
rile romăne afi primit botezul sân
gelui şi al focului, şi după spusa mar- 
turilor oculari ehglezt, soldaţii ro
mani atât de hulit! şi batjocoriţi de 
totă lumea, s afi bătut de minune. 
Serviciul care fac Rusiei e grefi cum 
păn&tor şi de aceea orgoliul guver 
nulul din uucurescl se nmnă, pe c&nci 
poporul plânge considerând reabe* 
iul ca cea mal mare nenorocire, 
nici chiar ordinile rusesc! nu afi fost 
lh stare să amăgâscâ judecata 
naivă dar dr£pt&.

Se ^ice, lntr’adevfir, că fie-care po 
por are guvernul care *1 merită ş 
biata Românie nu pare a face escep- 
ţie. D-nil Brătianu, Cpgălnice.nu 
Comp., sunt o adevŞratâ nenorocire 
pentru România. Aceşti 6men! arată 
lngftnfare şi dispreţul dreptului la 
orl-ce ocasie. Dom nu Brătianu e de
stul de cunoscut şi de fanfaronadele 
d-lul Cogălnicânu am avut ocasia să 
ne convingem din nofi când cu afla 
rea sa la Viena acum doă iunl. Pla 
nurile neastâmpărate şi ambiţia ne 
bună de car! sunt boldiţi aceşti dpi 
¿meni, afi aruncat ţara intr'un abis 
necercat Încă până acuma şi al că
ruia suvenir desastros va Înveli de 
jale multe generaţi uni. *

sa

DIN AFARA.

Din sorginte ofici^Bă din Berlin 
vine ştirea, că Întrevederea lui Bi- 
smarck şi Andrassy n’a fost de loc 
privitxire la politica orientală, de 
spre care esistă deja de mult o În
ţelegere flcsă Intre cel doi cancelari, 
ci la „convenţia comercială austro' 
germană. * Spre confirmarea aceţtel 
ştiri, se asigură că acuma acostă con
venţie nu va întâmpina nici o pedică 
Înfiinţarea el fiind sigură. Daca se va 
adeveri acest anunţ, tot Bgomotul 
care '1 producea conferinţa din Ang- 
sburg era de prisos.

„Times,* vorbind despre Întâlni
rea din Augsbnrg şi probalitatea unei 
mediaţiunl, $ice :

„Ruşi! nu arată nici nn simptom 
că ar fi perdut curagiul şi speranţa. 
El se luptă cu desperare ln trecă- 
t6rea de la Şipca; nu consideră ca de
cisive Înfrângerile dinaintea Plevnel 
şi pe când trupe de Întărire trec tot 
merefi prin România, Marele Duce 
moştenitor se prepară pentru o bă- J 
tălie lângă Biela. Fie Insă Biela o 
Înfrângere mare pentru Ruşi, ridică-

se chiar asediul Plevnel, armata fiind 
silită să se retragă spre Nicopolt şi 
Şiştov, ca să se tntărâscă acolo ln 
şanţuri pentru ¿mă-—chiar atuncea 
nu e probabil, cu t<Ste că e firesc, 
că Ţarul va Înclina spre oferta unei 
mediaţiunl. Insă chiar atuncea« grefi 
de prevâgut, cum pacea a'ar putea 
înfiinţa prin alţe mijldce, de cât prin 
renunţarea cererilor rusesc!. Dar 
ar trebui să fie cine-va Înzestrat de 
un temperament f6rte sanguinist pen
tru a putea crede, că Ruţil vor fi 
mal blânzi şi mal moderaţi chiar 
după perderea unei bătăi lângă Biela, 
înfrângeri, afară de caşul cănd ele 
iafi forma unei catastrofe nimicitdre, 
in flam ai de regulat curagiul nne! 
naţii care are uo trecut şi speranţe 
pentru un yiiţor.

Ar trebui ca Rusia să se fi schim
bat mult, dacă perderea nne! cam
panii ar fi ln starş să o sil£scâ a 
se declara ruşinos Învinsă de tnrd! 
ce! slabi, huliţi r despreţuiţl, bar
bar! şi desorganisaţl, Învinsă de 
omul bolnav care a fost considerat 
ca paria Intre statele europene şi 
aprdpe ca vasal al Rusiei...

Rusia nu pdte să cf'r& pace, şi 
Bismarck este un om prea practic 
ca să facă Încercări zadarnice. In- 
tervederea din Salzburg trebue să 
aibă dar hn alt scop şi are proba
bil de sujet condiţiile de pace ln 
caşul unul desastru complet al Tur
cie! safi al Rusiei.*

Din Varşovia se scrie către „Ea- 
stern Budget* că partidul panslavist 
devine din ^i ln nial popular In 
Rusia, şi e tratat fdrte ne ceremo
nios ln cercurile biurocratice. Gene
ralul Cernaieff, după ce nu a iabu- 
tit să capete vr’o comandă ln Asia, 
s’ a retras la Moscovă, şi Acsacoff e 
desemnat pretutindeni ca ursitorul 
principal al ilusiunilor cari afi Îm
pins naţia rusă In actualul resbel 
nenorocit.

„Dzierin,ic.Porn* publică o scrisore 
a unu! pretins părtinitor al revolu
ţiei de la 1863 şi 1864, ln care au
torul (Jice, că timpul resbunări! a 
sosit şi că, fiind Însărcinat de co
mitetul naţional secret, Invită pe 
redactorul să fie gata cu camarazi! 
sâl la orl-ce moment pentru a se 
putea pune ln mişcare la semnalul 
dat. Foile poloneze liberale batjoco
resc acea scrisdre ca un şiretlic co
pilăresc al unu! agent rusesc care 
vrea să sondeze opinia, Insă este 
prea neîndemânatic pentru a putea 
amăgi pe cine-va.

„Politische Corr*. primesce co
municarea, că de doâ (Jile lupta con-



tinu& lângă Biela fără ca s& se fi 
decis încă, până acum. Biela este âncă 
în mâna ruşilor. Cuartierul general 
s’a mutat la Şistov.

In momentul interrederel Princi
pelui Bismarck cu corniţele Andrassy, 
Ungurii locuitori In Salzburg şl-aft 
arătat tótá fanfaronada lor,' trimi
ţând Sultanului o telegramă în care 
’1 felicită de .victoria gloriósíi, a vi
tezei sale armate asupra barbarilor 
ruşi. Telegrama termin& aat-fel:

" ,  Allah şi D-^eul mígúreso să pro
tege impărăţiâ osmană gloriósá şi 
victoriósá,'să darnéscá un traifii lung 
naţiunel surori a iubitei nóstre pa
trii ungurescl.“

„Fremdenblatt* íatrébá ce dife- 
rinţă o fi Intre Allah şi Dumnezeul 
unguresc) Pe semne, ,$ice, c& cel 
din urmă portă mustaţa răsucită.

Noi din parte-ne credemtt că 
Dumnedeul unguresc nu mal pórt& 
mustaţă de loc, că ’şl a smulş-o de 
necaz, c& copil sel fác asemenea ne
ghiobii.

Suntem feriofiţl a anunţa pentru 
publicul iubitor de frumos şi pentru 
inimile generóse, o frnmós& şi im
portantă serată literară.

D. profesore Gk Bonifacio, unul 
din emininţil bărbaţi de litere din 
Italia, cunoscut şi stimat şi ’n Ger
mania, a venit In Bucurescl.

D. profesore GY Bonifacio a bjne-i 
voit a ţine o conferinţă In profitul 
răniţilor romftnl.

Conferinţa se vaţine în limba i4 
taliană Duminica viitóre, 18 Septem
vrie.

Sala Faoultăţi! de drept No.* 16, 
ora 2 după amé^I.

Subiectul, despre Alfxeri.
Preţiil: primele bănci 3 lei, cele* 

l’alte 2 'lei;'
Biletele se află de vânzare la d-nil 

Bruzzesi, strada Mogoş6iel 55, la ad
ministraţia „Românului* şi Duminecă 
la intrarea In sala conferinţei. !

S I T U A T I A

„Avem bra,ţe, dar navem arm e!*
— a (jiis gavernul. Dar trebne 6re ca 
orl-ce braţ s& aibă o armă?

Plugul, sapa, barda, mistria şi atâtea; 
alte unelte trebnincidse, nu sunt 6re şl 
ele folosiWre în braţele cari le avem? 
Pentru ce tocmai armele) Suntem ln 
resboifl, ni se va respnnde. Am tncepnt 
ee-va şi treime s&’l terminăm. Trebne ? 
Cine ne silesceî Ce forţă majoră ne im
pune a urma un lucru pe care nu seim 
pentru ce ’l-am început ? Satt scie p6te 
cine-va pentru ce ne luptăm) Cuvintele

M IH A IL  S T R O G Q F F
C U R I E R U L : Ţ A  R U L U I .

(Urmarea 8-a).

UI.

Daca în compartimentat, în care se 
afla Mihail StrogofP, snhj<«ctal conversaţii
lor particulare na se schimba mal de loc, 
•pol el nn schimba mal mnlt nici in cele- 
l’aite vagone ale trenului; d,ar pretatin- 
denî nn observator ar fi băgat de sănia o fdrte 
mare pa^ă în vorbele ce vorbitorii schim- 
bSG între ei. Când se aventurai! câte-o- 
datfi în domeninl faptelor, nn mergeaîi 
nici de cnm până a presimţi intenţinnile 
gavernnlal moscovit, nici a le apreţui.

Acest lacra fa fârte bine observat de 
unul din călătorii din vagon al pe era in 
eapnl trennlai. Acest călător, — negreşit

independinţa ţtrel nu mal prind, nu 
mal amăgesc de c&t pe aceia cărora le 
place sft fie amăgiţi. Ţera nu atărna 
de nimeni şi jugul turcesc, de care se 
rorbesce acum atâta, acest jug noi nu’l 
simţiam safl 11 simţiam aşia ln cât ar 
fi de dorit ca tâte poporale să nn 
aibă un jug mal grett. Ou luarea Gri- 
viţel, independinţa ţirei s’a cimentat.

Se acum că ne luptăm pentrn a 
ne arăta vitejia, pentru ca lumea să în
capă a vorbi cu stimă de noi.__

Dar afară de părerea n6stră că m6rtea 
şi miseria a «Jecimi de mii de ¿meni este 
nn preţ prea mare pentru a schimba ln 
privinţa n6stră opinia unul bâutor de bere 
din Germania safl a unul bulevardist pari- 
sian; afară de faptul oă luarea unei re
dute nu este un act atât de neperilor, 
ca să remâe pentru tot-d’a-una aşa de 
săpat ln memoria omenire!, în cât să 
nn mal p6tă nimeni vorbi iar rStÎ de noi, 
nici chiar atunci când acestă vorbire ar 
fi In interesul el; — afară de t&te acestea, 
pe Întrebăm dacă nu ar fi fost un alt 
drum pentru a câştiga stima lumel, de 
cât drumul sângeros al resboiulul)

Să nu ni se impute, că scuipăm In 
gloria ţârei câştigată la Griviţa. Acâsta 
nu o vom face noi; dar suntem datori 
a lămuri lumea care nu cam pare lă
murită asupra situaţiei In care ne aflăm. 
Vorbim fără patimă şi Înainte de t6te 
trebue să spunem adevărul. Griviţa a 
fost o <Ji memorabilă ln istoria n6stră, 
ne-am îmbogăţit, —  dar ne-am îmbo
găţit ca acela care, pentrn nn inel cu 
o petră scumpă, a lăsat să ’i-se taie 
amăndoă mânele. Dar acesta nu e destul, 
acum ni se cere şi capul. Guvernul nos- 
trn dacă este Înţelept şi Îngrijitor de 
prosperarea ţârei, nu p<5te să facă jărtfe 
atât de mari pentru un scop atât de 
mic, atât de nestatornic, precum este 
opinia ţârilor străine. Când strigă: avem 
braţe, dar ri avem arme, guvernul tre
bue dar, neapărat, să aibă un alt scop, 
şi acela este, pe lângă pretinsft in de
pendinţă, liberarea creştinilor; "■*- adică 
ne luptăm din curată generositate. Am 
ajuns dre cu propăşirea aci î Putem <Jice 
că avem de tdte, o agricultură minunată, 
o industrie Înflorită, un comercifl activ ?
— dar că avem şi o mulţime de braţe 
de prisos, şi hal! să fim generoşi, să 
ajntăm cu ele pe bieţii creştini!

Generositatea este tot-d’a-una un ce 
de lăudat. Când cine-va îşi lasă casa 
neterminată şi masa d’abia începută, pen
tru a scăpa pe vecinul s£fl, chiar cu pe
ricolul vieţel sale, asemenea fapte me
rită tdtă admiraţia n6strâ. Dar numai 
şi numai ca individ.

Un popor Insă comite o sinucidere când 
este generos. Orl-ce societate este Înte
meiată pe egoism, şi acest egoism este 
sănt, el se nnmesce «patriotism“. Un gu
vern care este ln stare să calce acest

vre-nn strein — privea cn multă băgare 
de 8<ţmă ţi făcea (jeeiml de fntre1>ări la 
car! no i se respiindea de cât f6rte ne- 
hotărît. La fie-care moment, sprijinit în 
afara portiţei, al cărnia gem ’1 ţinea des
chis, spre marea nemulţumire a soţilor de 
căletorip, nu scăpa din vedere nicînn punct 
din orizontal din drâpts.

Bl întreba merett de nomele localităţilor 
celor mat neînsemnate, t6te amenuntele 
asnpra clădirii lor, oe comrrciii aveafi, in
dustria lor, nomernl locuitorilor, cam cât 
mureau din fie-care sex şi altele, fi t6te 
astea le trecea într'nn carnet deja plin.:

Acesta era corespondentul Alcid Jolivet, 
şi dacă făcea atâtea întrebări de mică în
semnătate, cansa era că din atâtea răspun
suri ce căpăta, spera că va apuca vre-nn 
fapt interesant pentru »jveţişâra Ini*.

Dar, negrişit, îl laa drept, nn spion şi 
nn se <}icea înaintea Ini nici o vorbă care 
ar sta în legătară cn evenimentele ilei.

Deci, văzând că na e chip că să pită 
afla ce-va în privinţa invasiel tartare, scrise 
pe carnetul seîi:

»Călători de o discreţiune absolută.
In materie politică, f6rte anevoe de de- 

cleştat gurile.,
Şi pe când Alcid Jolivet şi însemna ea

egoism, probâză că n’are cea mal mică 
noţiune de politică, probâză că’l lipsesce 
cu totul simţul instinctiv al iubirel de 
patrie. Apoi guvernul e - pus ln funcţie 
ca să’şl facă datoria ce’ l dictâzâ acest 
egoism, iar nu ca să fie generos cu 
sângele nostru şi cu viitorul mal multor 
generaţii. Nimeni nn’l dă acest drept. 
Chiar dacă am veni cu toţi să’l rugăm 
a face o asemenea acţie, el, în preve
derea şi Înţelepciunea sa ar trebui să ne 
Înveţe şi să ne Înfrâneze d’a comite o 
crimă contra n6stră, căci o naţie plă- 
tesce generositatea el cn peirea, iar nn 
tocmai el, guvernul, să se Închine ’naintea 
altarului unei puteri "străine, jărtfind 
fi6rea poporului unul idol necunoscut.

Noi credem că ar fi fost mult mal 
bine pentru noi şi că Imperatul Alesan- 
dru II personal ar fi stimat mal mult 
pe guvernul nostru, dacă de la Început 
ar fi <Jis: Majestate l am putea să 
avem arme, dar n avem .braţeL

(.Resboiut)

Ne grăbim a publica acéstá scri- 
sóre, ce ne-o comunică d. Viorénu, 
Suntem siguri că nobila iniţiativă va 
avea un frumos succes.

16 Septemvrie 1877.

Domnule redactor,

VŞ rog să bine voiţi a publica In 
fóia d-vóstrá următorul apel către 
d-nil decani al corpului avocaţilor 
din ţară.

PriimiţI, dimpreună cu mulţumi
rile mele anticipate,, asecurarea dis
tinsei mele consideraţiunl.

Dem. P. Vioreanu.

Domnule decan,

Cu ocasiunea alegerii decanului şi 
consiliului de disciplină al corpului 
avocaţilor din Ilfov, săvârşită la 11 
curent, admiţ@ndu-se In unanimitate 
de d-nil avocaţi presenţl propunerea 
D. C. Boerescu d4a se face o sub- 
scripţiune pentru cumpărare de arme 
de către Corpul avocaţilor din Ilfov, 
s’a şi luat mésurl urgente pentru a- 
cest sfârşit.

Consiliul de disciplină, dupe oj 
altă propunere făcută de subsem
natul ln prima şedinţă, a decis să 
se facă nn apel la toţi d-nil decani 
al corpului avocaţilor din ţară , in- 
vitându’l a imita frumósa iniţiativă 
a avocaţilor din Capitală, şi a des
chide ln tóte districtele liste de 
subscripţiunl, în care să figureze nu 
numai avocaţi, ci şi alte persóne 
cari ar bine-voi să ia parte la acea 
subscriere. Iar banii, pentru care se 
vor libera chitanţe dintr’un registru 
ă souche, precum şi listele să se 
Înainteze la docanul avocaţilor din

de-amărnntnl impresiunile de călătoria, con
fratele săQ, care să finise şi dânsul în ace
laşi tren, şi călătoria tot pentrn acelaşi 
scop, să ocnpe tot eo acelaşi lucru într’nn 
alt compartiment. Nici nnnl nioî altul nn 
se întâlniseră, în $iua acea, la gara de 
Moscna şi prin nrmare nn sciaii că amân
doi plecaseră ca să visiteze teatrul de res- 
boitt.

Numai, Harry Blonnt, vorbind puţin, dar 
ascultând mnlt, nn însăilase soţilor săi de 
dram aceeaşi neîncredere ca Alcid Jolivet.

Nn’ l luaseră deci drept spion şi vecinii, 
fără să se şinchisăscă, vorbiaii înaintea Ini 
lăsândn-se chiar a merge mai departe de cât 
rin ar fi trebuit să’l dncS paza lor fireşcă.i 
Carespondentnl »Daily-Telegraftiloî« pntuse 
dar să observe cât de mnlt evenimentele 
îngrijaQ pe negustorii cari mergea la Nijni- 
Novgorod şi până în ce pnnet era ame-| 
ninţat oomeroinl din Asia centrală în mer-, 
sal liţl.

Prin nrmare, nn perda vremea şi Însemnă 
în carnetnl seii acestă observaţie cât nn 
se mal p6te de drăptă.

, Călători forte neliniştiţi. No vorbesc 
de cât de resboiQ, şi vorbesc cn o liber
tate care trebnie se nimâsen pe orf-cine 
între Volga şi Vistula.*

Capitală, care să’l trimiţă Îndată 
unde se cuvine.

Subsemnatul, comunic&ndu-ve a- 
oestea, se grăbesce a se adresa la 
simţimintele d-vóstrá generóse şi pa
triotice, şi vé róga să puneţi tótá 
energia necesară, dimpreună cu»,d-nil 
membrii al consiliului de disciplină, 
pentru realisarea neîntârziată a a- 
ce8tel idei patriotice. Când viitorul 
naţiunii este ln joc, când armata 
română îşi varsă cu vitejie sângele 
peste Dunăre, corpul advocaţilor din 
ţara Intrégá este dator să se arate 
devotat patriei şi să fie la Înălţimea 
acestor circumstanţe solemne.

PriimiţI, d-le decan, asigurarea prea 
distinsei mele consideraţiunl.

p. Decar. D«m. P. Vltrttnu.

RECH1ZIŢIELE
ŞI

ABUZURILE SUB 0-niil I. C. BRATIANU

Domnule Redaclore,

Ca să vaţjă onor. public abuzurile 
ce se comit şi la noi în ţară totj 
aşa ca şi ln Turcia, vfe rog să bine-voiţl, 
d-le redactor, a Insera lu stimabilul 
d-v. (Jiar alStnratul articol despre vi
olenţa urmată ln lipsa mea de acasă 
ln (Jioa de 19 August trecut de pre
fectul judeţului Mehedinţi, anume Pe-: 
reţi, Sub-prefectul plăşel Blahniţa, 
anume Zaharia şi membrii comunali, 
de rechisiţie din comuna Vănju-! 
Mare.

Primiţi v$,rog d-le redactor, etc.
laacu Popeseu.

La 19 August trecut, ln lipsa mea 
de acasă, in comuna Vânju-Mare, dis
trictul Mehedinţi, prefectul judeţn- 
hil ln persdnă,' anume Pereţi, sub-, 
prefectul plăşel Blahniţa, anume Za
haria şi membrii comunali pentru 
efectuarea rechisiţiel, mi-aft violat do-i 
miciliul, a forţat pe mamă mea ln e-i 
tate de 70 ani, din care causă astăzi 
este bplnavă, să descue pivniţa unde 
am vinuri; spuind că cheia este la 
mine, a cercat a sparge; neputând 
a reuşi cu acesta, a comunicat pre
fectului care se afla la conacul mo-! 
şiel, venit espre, obstacolul ce În
tâmpină. Atunci din oonversaţiunile 
avute Intre dânşii, afi conchis ca să 
ia cheile arendaşului . şi ou orf-ce 
chip să ia tot vinul ce se informase 
că este vechitt, ceea-ce afi şi făcut. 
Acostă bandă, numită comisie de re
chisiţie, luând cheile, a descuiat piv
niţa, făcând găuri prin vase, aii ne- 
merit butoiul cu vin conservat de 
mine de 13 ani, pentru care venise 
ordonaţi espre, l’a rădicat cu vas cn

Cititorii » Daily-Telegraphul ol * nn putea 
fi mai bine informaţi de cât ,verif6ra* Ini 
Alcid Jolivet.

Ceva mal mult; fiind-că Hrary Blonnt, 
aşezat la stânga trenului, nn văzuse de 
cât o parte din ţinnt, care era destul de 
accidentată, fără să ’fi dea ostenâla de a 
se nita fi în partea drâptă, formată de 
câmpii întinse, fără mnltă grijă adanae 
cn amblombal britanic : ' *Ţară nmutosă 
intre Moscna fi Vladimir.,

Cn tote acestea, se pntea lesne vedea oă 
gnvernul ras, in faţa aoestor grave in -: 
tâmplari, laa nisoe măsuri cam aspre, chiar: 
fi în întrnl imperiului. Resc61a nn treonse 
dincoce de graniţa siberiană, dar în acele 
provincii ale Volgil, atât de apropiate de' 
ţara Kirkisilor, era mare t£mă de urmă
rile influenţelor rele.

In adevSr, poliţia nu putuse iacă da 
de armele lai Ivan Ogareff. Trădăto
rul acesta, făcAod apel la streial pen
tru a ’şî resbana nrele sale personale,
6re se dusese la Feofar-Khan, ori căuta 
să aprinză rescola în guvernământul Nijni- 
Novgorodalnl, care în acest timp al anolnl, 
ooprindea o populaţie compusă din atâtea 
elemente deosebite ? N'aven ore printre 
aceşti Persani, ArmenianI, kalmnci, cari

tot, pornindu 1 la Severin de o dată j 
cu d. prefect.

îndată dupe acéstâ informare, am | 
Îndreptat o petiţiune comisiei de re- : 
chiBiţiune, protestând acéstâ arbitrare - 
procedare şi contrarie legii procedare 
care astăzi nu o numesc de cât o crimă, 
pe lângă care am alăturat doué 
recipise de reo.hisiţiune ce mi s’a fă
cut din comuna Afumaţi din Doljitt, 
una de: 48,000 ohilograme fên şi 
alta de 7,600 chilograme porumb de- i 
osebit de 20 capete vite mari ce am 
dat tot armatei, rugându’l că rechi- 
siţiunea făcută ln averea mea, fiind 
peste 200 de napoleoni, mi-am fă
cut cu osebire datoria mea de Ro
mân pentru patriâ, şi să ’ml cruţe 
acest vin ce'l conservam de 13 ani, 
notându-le că voi fi gata a da alte 
vinuri ce le am tot acolo şi bani de 
vor fi ceruţi In drept vinului. — 
Tôte aü fost vana, căci e£ afiân- 
du-mé cu depărtare, protestul meA 
ajunse acolo tocmai a doua <}> după 
ce violenţa se urmase şi vinul se ri
dicase.

Am reclamat d lui ministru de in* 
terne pentru faptul de faţă, care după 
mine 11 cré<J o barbarie mal mare de 
cât a başi-buzucilor turci. Dar pentru 
că până astăzi n'am Vëçlut nici o 
satisfacţie, rog pe onor. public să 
judece faptul de faţă, lăsând pe Dum- 
ne^eû a condamna pe făptuitori.

Am vë<Jut şi eù rechisiţiunl în 
Doljiû, făcute după cum legea şi buna 
cuviinţă cere ; am dat cu plăcere 
lucrurile pretinse conform cu legea; 
s’a desluşit t6te neconvingerile ce 
aveaü unii.; ln fine, am Înţeles că 
este adevâratâ rechisiţiune.

lancu I. Popeseu.

d i n  i n t r ;u

ţiua de 8 curent, decisa pentru şerb a- 
reajpanachidei religiose pentru bravii oşteni 
Kosieni fi Eomâni căluţi pe câmpul de 
ohâre de la Plevna, s’a celebrat ca tâtă 
solemnitatea cavenită, atât în capitală cât 
fi în t6tă ţara. Dapă ordini le date de I. 
P. Sj Mitropolitul Primat, pomenirea a a- 
ynţ loc ia t6tn biserieele din capitală; iar 
in catedrală, unde a oficiat chiar E. S. 
Primatul, iocongiarat de numeros înalt 
cler, a asistat M. S. D6mua> ca casa Mă
riei Sale; A. S. Principele Qorciakoff, ma
rele cancelar al Imperialul Rosian, cu tot 
personalul ataşaţi lângă persoua sa; d-nii 
miniştri ţărei; d. baron Stnart, agent di
plomatic fi consul general al Rusiei, cn 
personalnl agenţiei; înaltele corpnri ale 
Statului fi funcţionarii superiori ai dife
ritelor administraţinnl, toţi în mare ţinută 
de doliii.

Intr’acelaşT timp s’a făcut rugăciuni fi 
în biserieele celor-alte rituri, precum în 
biserica catolică, oea armenă fi în sinago- 
gele israelite.

Dapă telegramele ce se primesc de gu-

furnicaii prin bâlciul cel mare, credinţioşi, 
însărcinaţi a aţiţa vre-o turburare in în
tru? Aceste ipotese eraQ cu putinţă, mai 
cu sâmă într’o ţară ca Rusia.

Şi în adevăr, acest nemărginit imperii!, 
oare numără doă-spre-<Jece inilioue de chi- 
lometri pătraţi, nu p6te să aibă omogini- 
tatea statelor din Baropa. Intre deosebi
tele popâre ce ’1 compun, esistă de nea
părat multe nuanţe.

Teritoriul rusesc, în Europa, Asia fi 
America, se întinde de la al oinci-spre-^ece- 
lea grad de lungime, est' fi până la al
o snţă şi ţreifleţea grad de lungime vest, 
adecă o întindere de a prope doă sute 
grade. Se numeră peste şnpte-zecl de mi- 
Ii6ne locuitori. Sb vorbeec în Rusia tre- 
<Jeci de limbi diferite.

Rasa slavŞ predomină fără îridoălă, dar 
ea coprinde pe lângă Ruşi, pe PotonesI, 
Lituani şi CurlandedI. Să se mal adauge 
la aceştia, Finesil, Estonienii, Laponii, Ce- 
remisil; Bnvasil, Permiakil, Germanii, 
Grecii, Tartari, triburile oanoaşiane, hor- 
dele mongole, calmaoe, aleate, şi ori cine 
va inţelege că nnitatea unul atât de în
tins imperiu este greii de ţinut, şi că nn 
p6te fi de cât opera timpnlnl ajutat de în
ţelepciunea guvernului. — Ori cum ar fi,



[

vern, se anunţă o i in tótt ţara a avut loo, 
în acéstü funebra solemnitate a aceste!
panachide.

In /aţi, vechia oapitală a Moldovei, oare 
a dat o largii parte din sacrificii!, o mare 
mulţime de regretate victime câmpulnl de 
onóre de la Plevua, solemnitatea a fost mi« 
posantă. Catedrala era îmbrăcaţii în dolitt 
şi un mare namăr de coróne, aduse spre a 
încununa vitejia eroilor căcjuţî, formaii un 
montionl pe masa aşezată înadins în bi
serica. Oficiul divin s'a serbat de către E.
S. Mitropolitul Moldovei înoongiurat de 
(naltul cler, faţă fiind tóte autorităţile ci
vile şi militare, d. consul al Rusiei, mal 
mulţi ofiţeri din armata imperială, şi elevi! 
tutnlor fcólelor, ou stindardele lor şi cu 
tot corpul profesoral. Iu biserioele tutnlor 
celor-l’alte culte s'afi cântat imnul fune
bru pentru răpqsaţil oşteni Români şi Ro- 
aienl de la Plevna, şi rugăciuni pentru vic
toria armatelor creştine contra barbarie 
asiatice.

In Craiova, asemenea s’a celebrat aceată 
<Ji de doliu naţional prin ragăcinnl in tóte 
bisericele ortodoxe şi ale oelor-l’alte rituri 
Atât localurile publice de petrecere cât şi 
magasinele aS fost închise din ajun.

In Galaţi s'aS făcut asemenea rugăciuni 
pentru pomenirea eroilor Români şi Rnşt 
de la Plevna. Atât bisericele ortodoxe câti 
şi ale celor-l'alte rituri eraü ornate în mare- 
doliü. Un ioraelit, Prociner, a ţinut în si
nagoga nn discurs bine simţit, îndemnând 
pe coreligionarii săi a se ruga pentru cel 
morţi şi a da concurs şi ajutor celor ce Ba 
luptă spre a învinge. A doa 9 curent, 
s'afi făcut rugăciuni şi în biserica catolică. 
Localurile publice şi magasinele afi fost în
chise ca semn de dolifi!

In Birlad, serviciul funebra s’a oficiat 
cu totă splendórea eu venită în biserica ca
tedrală, unde a asistat o mulţime imensă 
de publio.

La finele 4 oficiului, dénmele Agripina 
Roseţti, Tierry şi ţÂrmaşu aU făcut co
lectă pentru răniţii

In Botoşani asemenea s’a celebrat acé- 
sta $i de dolifi ; prin oficiul panachidel 
pentru odihna sufletelor eroilor ambelor 
naţiuni aliate oe afi cSijut pe eâmpul de 
onóre, iar târgul şi localurile de petrecere 
s’afi închis din ajun ca semn de dolifi na
ţional.

In Bus/ii, panaehida s'a oficiat în bi
serica episcopală de P- S. S. Episcopul Ino- 
centiü, în presenţa tutnlor autorităţilor 
locale, a d-lni comandant rusesc şi a unm 
numeros public. S’a pronunţat nn discurs 
de preotul Nicolae Augelescu, profesor, 
care a stors lacrimi întregului auditor. 
In sinagogă asemenea, după rugăciunile 
morţilor, s’a ţinut mal multe disonraarl 
de ocasinne, prin cari oratorii îndemnaţi 
pe coreligionarii lor a subscrie pentru 
cumpărare de arme an cari să doteze pe 
brava n0stră armată. Din ajun şi până 
dupe oficiul funebru, tóte grădinele, lo
curile de petrecere şi prăvăliile, fără di-, 
stincţiune de naţionalitate, fură spontaneu 
şi benevol închise.

In Roma» asemenea oficial panachidei 
s'a săvârşit la âf. Episcopie, in asistenţa 
tutnlor autorităţilor şi a unul mare nu
măr de popor, iar música gardei civice a 
intonat imnul funebra! Cele-l-alte rituri 
afi serbat asemenea prin pióse rugăciuni 
acesta <}i de dolifi.

La Brăila, oficiul funebru s’a săvârşit

Ivan Ogareff sciuse până atunci să scape 
de t6te cercetările, şi negreşit se dusese 
la armata tartară. De& la fie-eare staţie 
unde se opri» trenul, se înfăţişai! inspec
tori, cari cerceta pe călători şi '1 săpuneau 
pe toţi la căutare cn de amănuntul ,, 
fiind-că din ordinul prefectului de poliţie, 
ei urinăriaft pe Ivan Ogare.fţ

Guvernul, In adevăr credea că aceşti tră
dător na putuse eşi încă din Rasia euro- 
pena. Dacă vre-un călător părea că dă 
bănnell, trebuia să se ducă la postul deî 
poliţie ca să se esplice j jn timpul acesta, 
trenul şl relua drumul fără să se nelinis- 
ciscă de loc de aceia cari înţărcaţi.

On poliţia rns&ită, care este forte pe- 
remtorif*, na e de nicî nn folos ca să stai 
să judeci. Poncţioaairil săi şutit Investiţi 
cn grade milităresol şi lucr&Jă milităresco. 
Şi apoi, care e mijiocul de a nu te supune 
« ră  nici o vorbă la ordinilennul împărat 
care are dreptul de a întrebuinţa acesta 
formulă în capul ukazelor sale: .Noi, ţrin. 
voinţa lui Dumne4ett. împărat şi autocrat 
al tutulor Rusielor, al Mosonel, Kivel, 
Vladim irului, şi Novgovodnluî, Ţar al 
Kaxanulnl, al Astrahanului, Ţa*al Kerso- 
nesnlnî Taurio, Domn al PsiofaM, mare 
principe de Smolensk, Lituania, Volinia

in biserica sânţilor Archangell, din piaţa 
centrală, unde aii asistat t6te autorităţile 
în mare doliii. In biserica greoăscă, după 
tristul oficili, s’a cântat un imn funebru, 
la care aii luat parte mal mulţi jnnl de 
familie. In templul israelit asemenea s'aii 
făcut rugăcinnl pentru sufletele eroilor 
Români şi Ruşi căluţi peste Dunăre. Lo
curile de petreoere afi fost închise din 
ajun.

In Vaslui, după rugăciunile pentru bravi! 
de la Plevna, cetăţenii s’afi constituit io 
comitet şi afi decis a se cumpăra 2,000 
pusei Peabody, sub-Bcriindu-se la moment 
pentrn sama de 5 mi! lei.

In Huşi, solemnitatea funebră a avut 
asemenea loc, cu t6tă pietatea creştină, 
oficiând EL S. Episcopul, în asistenţa au* 
tontăţiior şl a unui numeros public în 
dolifi. Asemenea rngăoinn! s’aii făcut atât 
in biserica catolică cât fi In sinagogă.

La hocţatăy s'a cclebrat er pomenirea 
bravilor Români şi Rugi, căijuţî pentrn 
patrie şi civilisaţiune, cn t6tă cuvenita 
pietate, fiind faţă autorităţile în dolifi şi 
o numerdsă asistenţă. In sinagoga israe- 
lită, după rugăciunile funebre, unii din 
notabilii israiliţi, în numele coreligiona- 
rilor săi, afi oferit 1000 lei pentrn răniţi! 
români.

La Piatra, serbarea funebră s’a celebrat 
în presenţa autorităţilor ia mare dolifi şi 
a unul numeros public adânc mişcat de 
penibila impresinne a durer6selor perder! 
de la Plevna. Mal multe discursuri de oca- 
siune s’afi pronunţat, ără stabilimentele 
publice s’afi InohU din ajun.

Im iirmi-Sevtrin, solemnitatea tristă s’afi 
săvârşit în catedrală, în presenţa tutnlor 
funcţionarilor şi a unal mare namăr de 
asistenţi în dolifi. In templul israeliţilor 
spaniol! s'a făcut asemenea rugăciuni, ără 
stabilimentele publice s’afi închis din ajun 
ea semn de dolifi.

In Rimuickl Sărat, solemnitatea a fost 
asemenea f6rţe imposantă, atât prin atitu
dinea asistenţilor, car! păreafi pătrunşi de 
trista împrejurare, cât şi prin generoşi ta* 
tea Laudabilă a cetăţenilor acestui district. 
Dupe nn discurs plin de vervă şi de no« 
bile simţiminte ţinut de d. prefect,1 cucer
nicul protoiereu local a ţinut un alt fru- 
mdsdisonrB, care a atins inimile tutulor. En- 
tusiasmul a fost la culme, şi nobilele simţi- 
minte ale auditorilor atât de mişcate, in 
cât, până la orele 8, a’a primit la prefec
tură 132 flanele şi 84 perechi ciorap! (căi* 
ţun!) de lSnă pentru armată. Un comitet 
de dame'a adunat 740 lei, ca care s’a însăr* 
cinat o domnă din comitet a cumpăra 
flanele şi ciorap!; consilia! judeţian a es* 
pri mat dorinţa d'a da pentru cumpărători 
de arme 20,000 lei, şi d. Nicolae Tarea, în 
numele fialnl seu âeorga N. Iaraa, a ofe
rit 1200 lei pentru onmpărarea a 20 pusei. 
Cetăţenii din Râmnic afi decis a se întruni 
a doua în comitet de ajutor pentru 
armată.

In Ismail, oficiul funebru s’a celebrat de 
E. 8. Episcopal Danărel-de-Jos, în cate
drala Soborul, unde tote autorităţile şi d-ni! 
consuli precum şi un publio nnmeros afi 
asistat in dolifi. La sinagoga israelită 
asemenea s'afi făcut rugăciuni şi s'a pro
nunţat un feumos discurs bine simţit şi 
meritos.

In Râmnicul- Vâlccl, oficiul funebru a’a 
săvârşit de E. S. Episcopul Athanasiu, în

Podolia şi finlanda, principe de Estuania, 
Livonia, Kurlanda şi Semigalia, Cyalistok, 
Karilia, Ingria, Perm, Viatka, Bolgaria şi 
mai multe alte ţări, domn şi mare prin
cipe al teritoriului Nţjni-Novgorod, Cernigof, 
Riazan, Polotsk, Roatof, Jaroslavl, Bielozersk 
Udoria, Obdoria, Kondinia, Vitepsk, Msti- 
aaf, dominator al regiunilor iperboriane, 
Domn al ţărilor Iveria/: Kartalinia, Ghru- 
zinia, Kabardinia, Armenia, Domn moşte
nitor şi suseran al prinţilor cerchezi, al 
oelor din munţi şi alţii, moştenitor al Nor
vegiei, duce de Sjhlesvvig-Holstein, de Stor- 
marn, Dittmarsen şi Oldemburg». — Puter
nic suzeran, In adevăr, a căruia pajere este 
un vultur cn doă ca pete, ţinând nn sceptru 
şi un glob, ce încoqjură eensânele Novgo- 
rodulul, Vladimirulul, Kievului, Kazanu- 
lul, Astrahanului, Siberiei, şi care înfăşură 
salba ordinului St. Andrei, cn o cor6nă 
legală.

Cât despre Mihail StrogofF, el n*a- 
vea nici o tămă, era în regulă, şi prin 
urmare la adăpoet de orl-ce măsură a po
liţiei.

(Va arma).

T I M  P ü  L

presenţa autorităţilor şi a anei aglomera- 
ţiuul de publio în dolifi. Dapă oficiul di
vin, E. S. Episcopal a oferit soldaţilor 
oonvalescdnţl din spitalele aoestul oraş 75 
oca pâne, 4 vedre racbifi şi tutun. Locu
rile publice şi prăvăliile afi fost închise 
oa semn de dolifi.

In Giurgiu, acest oraş cel mal bântuit 
şi mal mult lovit de brutala barbarie a 
Turcilor, oficiul funebru s’a celebrat în 
presenţa primarului, a d-lul general ro* 
sian Smidt, a d-lor oficiări ruşi şi români 
şi autorităţilor ce se mal aflară într’ânsul 
toţi în ţinută de dolifi. După oficifi pri
măria a distribuit la săraci 100 pânl, er 
localurile publiee din ajun până dapă sân
tul serviciu afi fost înohise.

In fine, in Plot sci, Bolgrad, Bacăii, Te- 
cuciB, Fălticeni, Pite sci, Călăraşi, Slatina, Ca- 
hui, Tlrgu-Jiuba, Cimpu-Lung, şi în t6te o- 
raşele, târgurile şi comunele rurale din ţară, 
pretutindeni s’afi citit trista panachidă 
pentru odihna sufletelor răposaţilor osteni 
Român! şi Ruşi căluţi pe câmpul de onâre, 
şi s’afi ardicat rug! către eel A-Tot-Putinte 
oa să ajute causa pentru care se luptă cele 
doă naţiuni creştine, şi să încunune cu 
glorie stăgurile celor dou! Suverani, cari 
luptă pentru salvarea creştinilor şi pen
trn liberarea pop6relor asuprite de bar
bari. Pretutindeni locurile publice de pe
trecere afi foet înohise şi adevăratul dolifi 
naţional se vedea pe feţe, oa pe oglinda 
sufletelor omenesc!.

Discursul cucernicului protoiereii (Ha .Râmni- 
cal-S&rat, in 4‘ua de 8 Septemvrie 1877.

Domnilor asistenţi,
■■ Sufletelor mari şi nobile, t6te li se pare 
frnmose în natură, chiar şi ora eea seri- 
6să a morţel, care nu este alt-ceva de 
eât ora prefacere!, a desflinţăre! şi a tre
cere! la spiritele cele sacre.
. Omul, fiinţa cea ma! prefectă din câte 
a creat divinitatea, este compus din corp 
fi suflet; corpul se repaus&jă în pământ 
fi asupra lui răsare flori fi erbur!; er su
fletul, mare şi liber, sb6ră în lumea spiri
telor, unde nu esistă nici nopte nici în* 
auneric.
- In urma dec! a sacrului oficifi ce, prin 
ferbinţl lacrime, am depus astăzi înaintea 
a tot puternicului Părinte ceresc, ca, cn 
drăpta sa, să facă pe armatele creştine a- 
liate a repurta o decisivă victorie eontra 
barbarismului semi-lunel, teribilul inamic 
al sântei crud, oute4, fraţilor, în puterea 
Eroismului cu oare se luptă armata n6stră, 
alătur! cu a Marelui Imperator al tutulor 
Rusielor, a vă mărturisi că întrăga armată 
Xomână, neesclu(Jend nn singur individ, 
fie cât de inferior fi fără grad, posedă su
flete mar! fi nobile. D-lor, armatei române 
In adevăr, t6te i se par frumâse în natură 
ahiar fi ora cea seri6să fi cumplită amor
ţ i  precum pe tot momentul firele elec
trice, pe lângă victorii, ne anunţă fi per- 
derea a multor bravi ostafi, părinţi, ftraţl, 
soţi fi tot felul de rude ale n6stre.

Cute(J, D-lor, dimpreună ou D*v6stră, 
cari ţineţi la mândria fi binele ţărd, ce 
dă ou abondanţă ospitalitatea ori-oărui bun 
venit, străin de naţiune fi religiane, a 
ruga din adâncul inime! pe a tot putin- 
tele Creator fi a ’I 4¡ce; ‘ D-^eule! D-<Jenle! 
tu, care, în atâţia BecolI, al întărit bra
ţul strămofilor noştri, in lungele lor re- 
sbele, fii fi acum soutnl urmaşilor lor; fă

O M A N G A E R E
D o m n e ! S m a ra n cla  D im itr e s c a . 

JDimtiă,
In dnrerea ce al pentru depărtarea so- 

ţola! d-tale, maiorul I. Dimitrescu, care 
se luptă peste Danăre, a<Jî trebue să zîm- 
bescl, căci este onomastica soampel d-tale 
fiice, pentru care priimeece aceste versuri, 
sinceră urare din parte’ml.

Maris Predeacn.

COPILEI ANNA 
De dioa ei onomastica-

Colo din depărtare un ânger strălueeeoe, 
Natura o poleie c’an ^îmbet aurit...
E Sânta Ana oare pe orizont păfesoi 
Şi mâna ifl întinde spre tine, — odor iubit.
Copilă, acea sântă te biueouvintăză.
Din mila ei putinte nn scut ’ţi a pregătit. 
Speranţa fi credinţa în ea îţi concentrăză, 
Căci ea ta Ta protege in traia’ţl in Horit.
Areută-te în visuri ea aripe splendide, 
Triumfal consola-va pe-al tăi iubiţi părinţi. 
Revarsă ’u sinul mamei zîmbîrile candide, 
Suava ambrosia a sântei inodinţT.
Viaţa ta să’ţ! fie nn lanţ de floricele,
Să respândesc! fericea la cel oe te iubesc 
Şi ca un blând Jucăfăr cu graţiile tele 
S’alungI departe grija din onibal părintesc. 

(9 Septemvrie 1877). María Predsacu.

oa ţărâna celor cătjnţ! la Rovine, Călu-1 
gărenl, Dumbrava-Rofie, Resbosni fi chiar 
Marienburg să tresară de bucurie!»

In fine, cuteza apela, domnilor fi d6m- 
nelor, la toţi in genere, fără osebire de re
ligie fi naţionalitate, fi a <jice; A sosit 
timpul când fie-care din noi să dăm, fi să 
dăm îndată. Să ne convingem, fraţilor, de 
lugubrul dolifi oe s’a întins astă-^l peste 
patria fi naţiunea n6stră română, fi pe 
lângă părăsirea luxului, petrecerilor fi ga* 
sturilor de tot felul, să venim cu to ţii, 
în grăoa situaţiune de astăzi, a contribui 
ou eel din urmă ban de prisos, în ajuto
rul bravilor oftenl car! se luptă vărsân- 
du’fl sângele pe pământ străin, pentrn no! 
fi ţara română. Să ne gândim' că flore» 
junime! nâstre, parte a că<Jut pe câmpul 
de bătae în pământ străin, parte suferă încă 
desastrele resbelului, fi nu numai să ne 
întrebăm dacă afi cu ce să ’fi lege ranele, 
safi dacă afi ver-un aşternut pe oare să’I 
întindă, ver-nn aliment oare să le între
meze puterile secate. Să ne gândim în fine 
că un popor care abandonă pe al Băl în a- 
semenea momente, gemetele fi suspinele 
celor abandouaţl sunt oel mal teribil bles
tem peatra dânsul.

Să dăm dară, fraţilor, să dăm îndată, 
era morţilor să ijieem : >D-<}efi să’I erte!*

CRONICA
pi&rele oficióse din Vien% spun că 

corniţele Ândrassy s’a Întors fórte mul
ţumit de 1& Salzburg; că ambele mo
narhii, Germania şi Ânstria, îjt conservă, 
ca şi pănâ aci, neutralitatea şi deplina 
libertate de acţie, şi c& In cestiile m+ 
tale Ânstria este sigură de concursul 
Germaniei. Alte hot&rări, afară de a* 
cestea, nn s’afl lnat.

Alte <}iare Insă află c& Ândrassy ar 
fi telegrafiat de doă ori Împăratului, In 
cursul desbaterilor; ceea ce las& a se 
presupune, că, s’afl atias şi ceştii ne
prevăzute In ordinea de 4* stabilită de 
mal 'nainte.

In fine sunt şi d’acele, cari
pretind a sci o& cel doi cancelari nn 
s’afl ocupat nnmal de afacerea orientală, 
ei aO desbătut şi ceştii occidentale. In
tre altele se «Jice că ar fi discutat şi 
cestia alegere! Papei, după mórtea even
tuală a lui Piu IX , care se aştâptă 
din <}i In

Pester Lloyd, pretinde a sci c& Rusia 
ar fi protegiând pe CarageorgevicI, din 
causa purtărel incorecte a lui Milan faciă 
cn Busia (! ?)

Toţi nizami! din Vidin afl plecat In 
ajutorul lui Osman-Paşia. Muniţiile tnsă 
şi provisiile de hrană trămise lui Osman 
pe calea Sofiei, fiind ameninţate de Ca
zaci, a trebuit să le retragă la Nlş.

C&te-va (Jiaro ungurescl anunţă înca
drat cu dolifl scirea despre reluarea for
tăreţe! St. Nicolae de Ruşi.

In faţa Cotrocenilor, Palatul de vară al 
familiei Domnitâre, se află doă ^idir! mă
reţe, una destinată pentru adăpostirea ră
niţilor atmatel roeiene, alta pentru răniţii 
armatei ndstre.

Tot în apropiere de menţionatul Palat, 
la partea stângă a asilulul *Elena D6mna,> 
se mal află doă stabilimente, menite tot 
pentru adăpostirea ostaşilor români răniţi.

La spitalul din faţa Palatului, d. Geor- 
ge Filipescu a mers însnfl, însoţit de mal 
multe d6mne distinse fi oaritabile, spre 
a’f! da serviciile în fie-care <}’> de dimi- 
neţa până sâra, îngrijire! bolnavilor.

Am avut ocasiunea să visităm înşi-ne 
acest stabiliment, fi suntem fericiţi a apune, 
eu am vă^at pe domnul George Filipescu, 
înoongiurat de acele d6mne distinse fi ca
ritabile, desfăfurând, c’uu patriotic devo
tament, o neobosită activitate Intru în
grijirea răniţilor, fi necruţând nimic, spre 
a face cât ma! nesimţite durerile fi sufe
rinţele acelor bravi, cari ’şl-afl vărsat sân
gele vitejesc pentru ţară.

Mal adăogăm că, pe când d. Filipescn 
a luat direcţiunea acestui stabiliment, spi
talul nu avea de cât numai paturi. As- 
tă—<JI el este asortat cu t6t< cele trebuin- 
oi6se, graţie d-lu! Filipescu fi aoelor d6mne, 
ast-fel, că nu lasă nimic de dorit.

Aducem oele mal sincere ale n6stre mul- 
ţămirl, atât d-lul George Filipeaoa, cât fi 
nobilelor fi generâselor domne oe'l înso
ţesc, pentru abnegaţianea fi patriotismul 
oe arată, lăsându’fl liniscea fi odihna, fi 
punând sirgninţa fi bună-voinţa Domni
lor in serviciul eelor cari afi servit ţara 
ou atâta demnitate fi vitejie I

(/Vum )

Aflăm că d. Cegălniclnua, ministru de 
Esterne, a cumpărat filele acestea o casă 
în capitală, dar ce casă!

Felicităm pe d. ministru Cogălnicănn 
că, în aceste timpuri de lipsă complectă 
de numerar fi în mijlocul unei erise bă
nesc! ne mal pomenite, domnia sa, în pa- 
triotica’I solicitudine, găsesce mijl6ce a face 
să misce comerciul, cumpărând imobile.

Asemenea ni se asigură că d. Câmpi- 
nena, ministru de Jastiţie, n'ar fi străin 
în întreprinderea I6n Ghica-Stnrzea a dru
mului de fer Zimnicea.

Felicităm âncă o dată pe d-nil miniştri 
că in momente atât de grave, d-lor nu 
uită fi partea practică fi că prin sacrifi
ciile d-lor, caută a releva comerciul ,fi a 
face concurenţă speculanţilor străin!,

ULTIME SCIRt
TELEGRAFICE

(Afeatla Havai).

— Serviciul de la >7 Septemvrie - amlaţli. —

Oeralatsde al, M Septemvrie, (ofieialt) 
Apr6pe 10,000 6menl de infanteriă 

turcescă cu artilerie venind dinspre Sofia, 
afi reuşit a străbate în Plevna printre li
niile n6stre de cavalerie. .

Din-spre Rusciuc fi Balcani, liniace.

O (loam nă rom ână, de bună fa
milie, care a studiat şcoala Înaltă 
de piauo la Geneva şi care cunoasce 
limba francesă, doresce a intra Intr’o 
familie distinsă ca damă de compa
nie sad pentru a da lecţii unei dom- 
nişioare.

Doritorii se vor adresa la redac
ţia acestui ziar.

A eşit de sub tipar şi se află de 
vânzare la magasinele de musică 
ale d-lor Gebauer şi Şandrovits, şi 
la au tor :

CÂNTECUL ROŞIORILOR
IDE LA VEDE. 

Dedicat Măriei-Sale
DOMNITORULUI ROMANILOR CAROL L

Poesia de 
Locoteaeat de stat major M. C. KUCIULESfl 

PEKTRII VOCR 81 PI1N0
de

CAROL PAŞILL jnn.
Preţul 1 lefi fi 50 bani.

K Sfit de sab presS:

NOUL MBTOD
de

C A L I G R A P U I E  ELEMNTAUA
pentru usul claselor It, ITT $i IV primark

de 6. Al. Zamphirolu profeaor de deaemn |i aa- 
ligrafle.

PRE'J'UI. 90 BANI.
De vtedare la tdte Libr&riele iaril depodtol <e 

nflft la Librftriele, L. Alcatai calea Uoga|diaY No. 
IS |i L. Steinberg atroda Carol I  Ro. 4 0 .1

La Tipografia THIEL & WEISS fi la t6et 
librariele din ţără se află de vânzare:

DICŢIONAR
PORTATIV

GERMANO-ROMAN
de

THEOCHAR ALEXI
Preţul 3 lei 20 bani.
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SOLDAŢII BĂNIŢI
CARI SE AFLA IN

SPITALUL FILANTROPIE
Batalionul 11 de vênâiori.

Sold. Olténu Dimi trie 
» Táñase Mihalache 
» Nenu 8tanciu
» A ra a el Matei
» George Iaoculeacu 
» Călugăr Ión 
» Stan Rada 
.  Tudorache Mihal 

Cap. Ni|& Niţă 
Sold. Vicar Stan

Comuna Districtul 
Lapoşă Bujêft
Dr&g&nescl Prahova 
Isroru de joe Argeş, 
Cărnpu mare OU 
Miwăoent Argeş
Băilenl R.-Vălcea
Cîol&nescl 
Cialăn 
Păi ti ne nl 
Cr&oiunl de jos

OU
Huséfl
Busţfl

O lt

Regimentnl 10 de dorobanţ»

Sold. Lupoia Ión 
» Teeuţu Vacile 
» Dragomir Costând. 
» Du rica Cos tandil!
» Mihaîaoho Nicolao 
» Casa M&ndră Ión 
» Ensp Vasilie 
» Vasile Frângulea
» Pave! Dumitne
> Susan Nioolae
» Sfcef n Draga
, Darvari Qheorghe 
» Ionesco Nicolae
> Muntescu Costând in 
» Toader Petraşcu
» Varvarichi Nicolae 
» FI ades oa Dumitriu

Comuna
Şerb&nescî
Nâmolôsa

Une oşti noi 
HArlesol 
G&isénele 
Gurguana 
Hristescl 
Gelat**scl 
Maraşeacl 

Corniţa 
Focşani 

>
Berescl
Reooasa

Districtul
Tecuci
Putna

Tecuci

Botoşani
Putm

»
Tecuci
Putna

TeottoT
Putna

Tirgovesol Dîmboviţa 

Regimentul Q de linie.

Soh . Laa&r Vasilie Odobesol Putna Sold. Gheorg. Alees andru Galaţi Covurlul
Chirvasa Nioolae B lovineacl Tntora » PUip Vasile Valea rea Tec aci

» Apostol Gheorgh t& Movilenl Ţecuoţ > Dumitru Cr&cîun Oto peni Ilfov
» Sara Toan CosmescI » i » P&durar Gheorghe Tftr&cenI »
» Nioolae Bo(u Toinici Putna » Fănica Dumitriu Bolintinu din vale ,
» Cocean loan Belotescl » » Barhalea Vasile Barcea Tecuci
» Costand)n Enache HAr&Qesct » » Stefan Niţ& S&ftioa Ilfov
» Stoica Casan Gher. Neooresoi Tecuci Cap. Costică Popo? Ib&nesol Tuto va
» Andreuşca Vasilie Sălcia Botoşani Sold. Costache Harcu Cioc&nescl Ilfov
* Condurache loan CosdelupY Tecuci » Constandin loan Pod u‘Turcului Tecuci
» Dbmitru I an cu Tecuci Tecudi » Dobre Stancu Palinga nfov
» Olaru Efiimie Moviliţa Putna » Mihal Vlad Girescl Român
9 Voi cu Hri stea Jargea 9 . » Tudor Gheorghe Coooc Ilfov
» Ilie Vasile Nftmolósa » » Bengher Ianoş Joseni Bicăa

Bertec Vasile Budea de sus Tecuci » Apă rece loan Gologan R.-Sărat
» ^frim Gheorghe Godipescl » » Niţă Eftimie Dragomire8oV Dîmboviţa
» Stefan Dumitriu CacaTfeţt Roman » B&lan Costandin Măgura Budoesel Vlaşca

Sold. Stan Mihajache
> Androne Pavel
> Arghir Con standi 
* Milea Dimitnu

Sold. Preda Niţ&
» Marin Badea 
» Iordache loan 

Cap. Piticft Stan 
Sold. Porpacl Toan 

Iaoob Simion 
Dobroreanu Mih. 
Paladie Petrache 
Petrache Tache 
St&nescu Ene

Comuna
PrOQBCÎ

Bârlad 
n G&isenl 

Poroesol 
Comuna 
Popescl _ 
Băd ulescY 
M&nescl 
Adunaţi 
(Tmbr&rescl 
Rosnov
Galaţi

Districtul
Ilfov

Tutovâ
Tecuci

Bogdan
Albesol

Distr ctul 
Dfo 

Dîmboviţa 
Bäc&ü 
Vlaşca 
Tecuci 
Némtu 

Covurlnl

Ilfov
Teleorman

Regimentul 7 de linie.
Sold. Pasoale Io an Pogoreecl Bârlad

Răduţă Nedelcu B&tescl Prahova»

Regimentul 4 de tinie.
Sold. Ivan Tudor Chiajna BuzSfi

Regimentul 13 de dorobanţi.
P&rnovan Vasile Ghergheleu Vasluiiî
CreOiunî Vasile Dilenl >
Petre Andrei Schinenl Iaşi
George Borozenu Berceael Iaşi
Chir iac Gheorghe Podescl Vasluiil
Bucatar George Jurnes-l >

Regimentul 16 de dorobanţi.
Tucolie Vasile Salcia Botoşani
Rali ţa Costache Truşescl ,
Aferim Alesandru Dărgenl „  ]
Gratulat Toader Mihălesceril „

Comuna
Sold. Biliaşu Ton dor Oodrenl

9 Aricuciu Ioan Todorenl
Cap. Avrilia Dumitriu Călinetcl
Sold. Marchitan Gheorge Dumbrăveni 

„ Costache Gheorge Ioresci 
Ţurlia Gheorghe Aibescl 

,  Ursache Gheorge Voifenl
» Codrumen Ştefan Porduj »1 
» Ursache Ivan Prihaescl
» Papuc Ivan Posa va
» Ungurenn George G&stescl
» Stodoresa George Sălcia
» Ilaşcu Vasile F&ntânele
» Favel Dimitriu HristescT
» P&durar Oostaéhe Dobrîcenl
» Gaunec Dimitriu Toerenl
» Ciobotar George Gheorghiştea
» Brignesan Ioan FăntAnele

Regimentul 5 de Unie.
» Ioan Niţă Proescl
„ Damian Ioan Cosescl
,  Manolache Simeon F&ntdnele 
„ Ioan Constandin Proviţa
,  Eseu tir Andrei Găruino
,  Ciobotar Teoader Eăntânele
» Preda Vasile Clegi
» Câncea Toader Çaga<jï
» Apos toi ach e Ilie Budesci Ghica
9 Marchitan Vasile Dumbrăveni
» Tibea Mihal Bachitenl
> Mocan Petre Bălusescl
„ Mihal Mănescu Dărmănescl
* Pârjol Nioolae Drăgugescl
„ Munténu Nicolae „

Cap. Gajeru George „

Districtul
Botoşani

0acèva 
Botoşani

Dorohoiu
Botoşani

Iaşi
Vaslnitt

Bacăa
Prahova

Nâmţu
BacăQ

»
Roman
Nâmţu

Botoşani
Roman

»
BaeSü

Cap.

Sold.

0»p.
Bold.

Sold.

Coroana 
Bălaşa Aleeandrn Oocotenl 
Enăşoi Mihal GhereecI 
Barabean Nicolae Caloşl 
tuca  Costache Golăşonî 
Bujor Gheorghe Corn ea 
Pope! Gheorghe Gheşenl 
lauoa Sotnischi Iaşi 
Vc#ilaoho flrigorie Garcead 
Porumb'ţa heorge C&rjoaea 
Spirache Joan Armăţdea
Draglieacn Const. Garcenî
Dngnreauu Joan Crisfcesct
Eleşl Van tic Bărboşi
Baga Ianoş Pitalesel
Grădinar Andrei Monaschia 
Ne« tor Ştefan Bencsct
T io  Toador Tfirga frumos
Baiaj Constandin Serbescl
Obritenza Nioolae RUpia
Pccşaneanu Ioan Carlsţen
Cio> otar Iordache PrineacI
Busu Ioan Satna

Regimentul 6 de Oalăraff. 
Ioan Ioan Conţesol
Ioan Costache Bedeacl 
Stan Dumitru Coliba;

Regimentul 2 ie  infanterie. 
Gheorge Badea Netoţi

Cap. Borangic Tudor AtimanescI
Sold. Bftdol Ioan CienjUn

Di (ti 

Bil 

Bot< 

Bi 

Va«!

Va» 
Vm 

Suce 
»  

Rot 
Va«; 

B4j 
î  

Hü 
Bfc 

Doroh 
Botoj 

Bon

Bei]
Tutc'l

III

Teleorflj

Doll

(Fa urma/

A V I S  P f i E Â L A B L E

S A L L E  B O S S E L  

T H É Â T R E  DE O P E R E T T E
efc

V A U O E V I L L E  F R A N Ç A I S

Direction b v t t t .p  K E L L E R

Saison ThéAtrale_(1877^’te)f Commencement le 
1er Ootobre 1877

REPERTOlkEf ùte La  s a is o n

OPERA BOUFFE ET OPERETTE

H U S I Q U E  HE CH.  L E C O C Q :
La Marjolainet 8 actes ; ha Petite Mariée, 8 actes | 
QirrojU, Girojlo,, 3  actfSj ¿e# Çent Vùrge* 3 actes | 

Lêê Cloché» de ComevtUe, 8 actes.

Musique d'Offenbach :
La Bovbmgkrt a de* ecus, i  actes; La jolie Par• 
femme«we, 3 actes ; La Periehole (nouvelle), 3 actes l 
Mme DArehidme, S actes ; La Vie Parisienne, 5 
actes j La Belle Hélène (̂ nouv- lle)« 3 actes ; Qrph.ee 
aux Ér\ferê, à actes; La Boite au Lait, S act*-s ; 
La Créole, S actes ; Lee Brigands, 3 actes ; Barbé 

Bleu, 4 actes.
Musique de Lacome ; Jeanne, JecmneUe et Jtammeiton, 

k 1 Ŝlôfces. ’
(Musique de Litolff : Heloùe et AbaÜarl, 3 actes« 

Musique de Heryi : La Belle Poule, ¿5 actes. 
Musiqae de Grisart: Lee Troie Margot, 3 actes. ;

C O M E D I  e :
s Dominos rotes, Le leveillon, Le procès Vaurt- 

Ledieu, Tricoche et Cacolet, La petite marquise.
Sn oaudemïlle toute* le» nouoautde* de Vannée.

Le tableaa du personnel de la troupe sera publié 
d'ici à quelques jours avec le programmme général.

L’administration a l’honneur de prévenir M. M. 
les abonnés et habitués, q*ie l’abonnement pour 
la sousdite saison est oavert au burean du Thé&tre 
Bosse], tous les jours de 12 à 3 heures de l’aprèa 
midi. — L'abonnement sera de 60 réprésentations 
obligatoires et divisé en deux séries de 80 répré
sentations. —- L’abonnemedt devra être payé en 
deux fois : le moitié en souscrivant et la seoonde 
moitié le 1er Novembre.

Prix de l'abonnement peur 60 répréientations 
Ijoges t t ] . '  1800 Fr..
Fauteuils . . . i ’ ; . « . . . • . . 300 »
S t a î ............................................................150 ,

Prix des Places à la soirée 
Loges ;  . . ,w, , . , . • • • • •  . . 8 5  Fr.
Fauteuils. • • • ’••••• . • 6 „
Sial U  . .  , . , . . . «>  •ii.iifgf - .8 *
Galerie j  • . . , , , . . « v . . . 1 1 >

La Directrice, EMILIE KELLER.

F R U M U S E Ţ A !
FRÁGEQIMEA TINEREŢEi A PELEl

Ca mijloc neîntrecut pentru înfrumuseţarea pelel 
s’afi recunoscut de tóte damele cea cercetată de 
autorităţi, escelen ta, nevâtâioăuSrea fi adevărata

RAVISSANTE
de Dr. L E J O 8 8 E , Pari*.

Ace»l mijleo d« purilica|iunea pelel, 
recunoscut în lôtS lumea, s'n ar&tat 

, ca ul mal bun fi cet mal setiv din 
tdte mijl'dcele de infrümuaê are spre 
a dppârl» sigur pet« d* «ère, coloritul 
sirelui, refit«, pete galbene, precum 
«i tête hecur&teniela pelel. RAVIS
SANTE d& polL-l o (rSgeÿime a tine- 
rejel forte frumôsà rosa-deschisiji caj

i de catife, face pelea ;i m&nile alb- 
lucilor |i délicat, este recoritdro |i 

p&itrd̂ l pelea fragedi p&n& ln vîr«ta eea mai 
tnalntali.

NEFALSIFICAT «e g&sesce ln Bucurescl numal 
la d-nn BRUS, FARMACIA LA SPERAMJA.

PPEJUL : I flacon mare 8 fr., I flacon mlo 5 ir.
Deptait général la H. SCHWARZ, Budapett M arie 

Va'oriegasae No. 9. 595.

Pentru Părinţi
D. profesor Straja», de la liceul 

Mateib Bassarab, primeşte 4 elevi 
la familie, d&ndu-le şi preparaţiunes 
necesrră. Adresa strada Teilor, No. 28

618.

Centra 5 franci i 
Pentru 5 franci : 
Pentru 5 franci : 
Pentru 5 franci : 
Pentru 5 franci: 
PöMfcru 5 franci: 
Pentru. 5 franci:

Pentru 6 franci : 
Pentru 5 frânei: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 fraucl : 
Pentru 5> franci : 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franci;

CE SE POATE CAPATA
P f i M T a U  »  F B A M G I

LA DESFACEREA SPECIALITATILOR IN PAN ZARIA
L I N G E R I A  D I N  V I E N  A

Calea M ogoşoieY  Palais „Dacia“
Pentru 50 bani: I cot Pichet de vari.
Pentru 5 franci: 0 oăfnaşă de OxlDrd engles.
Pentru 4 franci 50 bani: I păreche pantaloane pentru cftlireţl.
Pentru 5 franci: 6 perechi manchete ori ce fason.
Pentru 5 franci: 2 garniture colorat# de dame.

12 gulere ¿ngfli,, ^n oţrl-care fason |i mărime.
------ - -  6 p&reohl ciorapi patentate.
Pentru 5 franci: 6 gulere moderne pentru dame, după alegere.
Pentru 5 #»*nni • i2 batiste albe de p&ns& adevfiratft.

ÎS batiste bine colorate tivite fi spălate.
6 prosdpe de pintă curată, 
ţ  serveţe da masft de p&nxă adevărată.

Pentru 6 franci: ÎS Şervete albe de ceaiâ.
Pentru 5 franol: 1 cămară modernă, simplă săi brodată.
Pentru 5 franol: 2 batiste cu monograme fin brodate.
Pentna 5 franol: l  batistă franoesft fin brodată eu dantele.
Pentru 3 — 8 fra n ci: 1 corset de damă 
Pentru 61 /2  fra n o l: 0 cămaşă de n6pte.

3 pepturl fin brodate pentru oBmăfl de bărbaţi.
S garniture fine şi moderne pentru dame (gulerul fi manfete).
1 cam ison modern brodat.
1 faţă de masă colorată cu ciucuri, pentru caf&
1 cămaşă s f̂i o  pereche de ismene de damă, bogat brodate.
1 cravată de damă, adevărată Crâme-Dentelle.
1 fustă costum pliss^.
1 bucată Tulpan.

Pentru 25 franci: 42 de cott =  I bucată Chifon frenjuzeso.
Pentru 10 franol: ;J* bucată Robe d'tnfantf de toile.
Pentru 18—24 franci: I bucată Tartan enflles de 5 eeţl.
Pentru 20 franci: 24 coji Pichet.
Pentru 20 franci: I bueată Manta de bale.
Pentru 18— S6 franci: 1 bucată p&nsă de Rumburg, de 86—-45 oofl.
Pentru 55— 68 franci: 1 bucată pănsă de Beljţia de 60 coţi.
Pentru 75—108 franci: 1 bucată pănsă Corona de 58 coţi.
Pentru 115— S10 franol: 1 bucată Toile Batiste fraaoes.
Pentru 12—22 franci. PlapămS de lină forte flue.

Afari de articolile menţionate «o (ăsejte tol-d'a-una truaeurl complecte.

. Calea Mogog6ieI Palatul „Dacia“ .
Cemân^iledln district« însoţit« ca pr«|ul respectiv «« vor eteotua loarte grabnic c»n«olinalo»

S T H 4 D A  C A R O L  ■  M " -  
,LA 8TÉUA ALBÄ«

AVIS IMPORTANT b
întâiul fi renumitul Magasin de A

1 N C A L T 1 A M I N T E  P E N T R U  B A B B A T l  D A M E  SI  C O P I I  \
sub firma ^

QOLD9TEIN \P H I L I P P
»LA  SXÉÜA ALBA*

8trada Caroi I No. 5, j(Curtea veche) vis-k-vis de Sigismund Pvager;
Sosindu'ml de curând din cete mal renumite fabrice existente din străinătate, ou oare 

staâ In relaţiunl intime de mulţi ani, un mare asortiment de diferite mărfi dupe fasOnele 
oele mal modemr şi tiifcrate ou oea mal mare soliditate, d. e. pentru Dame: Polonete ou 
nasturi In t6to formele, Sandale, Pantofi, sol.j pentru Bărbaţi.i Ghete de vacs, Maroquin, 
Maroquin salon, Pantofi fi tot ce se atinge de încălţăminte barbătescl, asemenea pentru 
Copil t6te felurile de ghete ou nasturi, elastic fi altele, vfi rog a vfi convinge de adevâr 

Acostă magasie este una din oele mal vechie din Capitală, oare ’f l  a căftigat o reputaţiuno 
de oele mal frumdse pentu soliditatea fi eftinătatea mărfurilor, si sper, oă fi in viitor voiA fi 
onorat ou Clientela U-vOstră. FHILIPP ^ULDSTtlîl,

Strada Oarol I No. 6, (Curtea Veche) vis-i-viş ^ ^ ig is m ^ ^  Prager *La Sldua

r.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
F R A H Z  G - U H T H E B x

à la VILLE DE BBUXELE8 X
Podul Hogoş6ieI No. 1# Tls-â-Tis de CoMulatuI Rossese X

Recomandâ magaainul «eS aiortot io tot-d'a-una fiirte bine eo ruflrift de bkrbatl |i dê X  
damo, galere, manchete, batiste de lino, olanda ;i  m&taaft, ciorapi pentru bărbaţi fi daine, 
flanele fine (orôpë de «anté) oamiadne, groşotto, broderie dantele, cravate de DlrbatJ |i 

X  femei in oele mal noi forme |i colori, ambrele de i6re şi de pldie etc. etc. Atr&gSsd tot X  
de-o-datft atenţiunea onor. Clientele oft din oauaa oriael am redai fdrte malt preţurile, j ţ

v:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
X * X X X X * X X X X * X * * * K * X X X * * * X * * * * *
X  L A  J S P B R A N T X A .“  J
X  CALEA MOuuŞOAgl, M. W

X  DEPOUL MEDICAMENTELOR FRANCESE.  X
Obiecte de Cauciuc fi Articole de Toalete. — Asemenea se angajdsă a efeotna orl-oe oo ^  

mande din ressortnl mcdical. B R T J S -

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A. KRAT0CHWIL
fini capeimaiştrnlţil A. Kratochwil, absol
vind cu bun sncces Conservatorul din Pr&ga 
ţi reint'arnSndn-8e, doresce a da în orele 
aele libere câte-vn leoţtnnî fundamentale 
de Piano, ViolinS fi Arangiament. — A sa 
adresa strada Pdnsionatnlnl No. 6.

De închiriat. 3 onohnie, 3 piv
niţe, 2 magazii-şi nn şoprou, snnt de în
chiriat Strada Teilor No. 57. A se adresa 
chiar în acea easS la D-nn Fr. Nengeboren, 
advocat.

De recomandat pefinîţarÎ'
nnn( Spital sunt casele cele mari din Strada 
Teilor No. 57.

r i A v ^ n r l a r A  LainnB de Cer« 00JL/Ü v u u y i e i r « ,  preţnltt moderata. ; 
Doritorii se pot adresa Strada Clopotaru 
No 60. (675—2)

Doctorul J. Bernfeld
strfimut&ndn-se In Bacaread faca cun scut 
Oonor. Pnblio locuinţa sea Strada FrnmósS 
No. 12, dând consultaţii gratuite pentru 
sărmani de la orele 2—3 poat-meridiane.

(676- 2)

PEN TRU  PÂLUNŢl

D-nn profesor Mihalescn, la LicenI di L 
Craiova luând un no& local, primeşte î j  
familie câţl-va elevi dându-le pe lângă celc 
lalte îngrijiri şi preparaţiunea din obiet 
tele mal grele.

A eşit de sub tipar:

Manual de Comptabilitate I
In

PARTIDĂ DUBLĂ ŞI SIMPLA 
pentru nsul scolelor de ambele sexe, d> 

D I M I T R I E  I A B O U  
Deposit la librSria Fraţii Ioaniţiu, Lipscani. 

Preţul 80 Bani.

S’a pus sub tipar şi Economia domes
tic i cn Comptabilltatea domestici.

LE PORTEFEUILLE 
DIPLOMATIQUE & POLITIQUE 

(Blue-Boock Européen).
xRecueil de documents internationaux 

et des principaux travaux parus dans la 
presse périodique européene* a apărut si 
se află deja cele d'întâiii 4 livresône in li
brăria ndstră spre probă.

Onorabilii amatori de ştiri diplomatice 
şi politic«*, eşite din sorginte signxi, le a- 
nnnţăm ca 1 numele redactorului acestui 
nvragia periodic, J. E. Delannoy, destul 
de cunoscut în sferâ <Jiaristiceî, ne garan- 
téz5 un conţinut nn numai bazat pe do
cumente oficiale dar şi ştirile neoficiale aO 
să fie bine apreţiate de opininnea publici, 
fiind că redactorul este in relaţiile cele 
mal intinse cn cercurile înalte.

Acest uvragia va eşi în 50 pănS la 60 
livresône pe an, şi se primase abonamente 
în librăria nostră cn preţul de fr. 31,25 
pe termen de un an, trămis acasă direct— 
fără întârziere — prin poştă.

Tot o dată mal avisăm pe D-nil amatori 
de ştirile Silnice ca se află la noi îarul 
frances La France de vânzare cn 20 bani 
numărul.

S. Qraere & Comp. 
(61S). ’ Podul Mogojdiel No. 40.

De Închiriat
diferite

APARTAMENTE
A se adresa la D-nu

Ş T E F A N  P R E T O B I A . N
Strada Sfinţilor, No. 64.

* (628-12)

F A B R I C A
de

CHARTIE MBCHANICA
de la

ZAftNESCI, lângă braşov
produce chârtiă de tipar in diversa cali
tăţi in formate de oele mal mari nsitate 
pentru ij'nre A se adresa la direcţiunea 
nnmitei fabrice în Braşov. Strada Catarina 
No. 402. ■ ’

o i  s t i i l  li facnltata, s v s S
ticat mai mulţi ani studiele programului 
liceal, doresce a preda lecţiunl particularei.

A să adresa la admenistraţiunea acestui 
4iar, Palatul »Daoia*.

Ilpitropia bisericeî FlSmînda dă cu chiria
I prin licitaţie de la 26 Octombrie imo-

• bilnl de circiumă din Strada Filare-'
- tulul, condiţiunile veohinlnf contract1 

^ioa licitaţii la 16 ale curentei in advonul; 
bisericeî la ora 10 antimeridiane.

(626—0).Ţ \ »  Q r p n f l i i ' f '  moşia CĂLUGÂ-
u q  a r u u u d i ,  RENI Districtuia
Vlaşca, Câlniştea. Doriţorii se vor adresa 
la d-nu Warthiadi Strada Moşilor No. 96.

825—18.

v â n i l a r a  un Pianino cu preţ 
U V  V t J U y d i l U ,  de 760 fr- A  ge a .
dresa la Magasinnl muzical vis-à-vis de 
Consulatul Bus°sc. (624—1)

TBIGONOMETRIA
de d-nu 

S P IR E A  H A R E T  
se află de vên^are numai la Librăria E. 
Graeve & Comp. piaţa Teatrului cu pre- 

ţiul de lei noi 6 esemplarnl.
(619—0).

G O R V I N
Profesor de danţ cu răpede metodă după 

care ori şi cine fără de osebire etăţel, pote 
învăţa un Yalţ, trei Polci, şi Cadril frances 
cel mult în 8 $ile; am deschis un Salon 
în Strada Schitul MSgurenu No. 20, în 
dosul Cismiginlnî; une se va da lecţie peste 
vară cu preţul mal eftin.

Sărata,Moşia u a i l  a  va ., o jumătate oră
de BuzSO, pe calea ferată între Btaţiile Ul- 
meniişi Monteorul, având ca la 1000 po- 
g6ne arabile, vie de vre o 40  pogöne, vii 
cn otaştină, de la care să ia p'ste 500 
galbeni anual, han, cârciumă şi alte mal 
multe calităţi, se dă In arendă de la Sf. 
Gheorghe viitor. Doritorii se pot adresa 
în Bucnrescî la D-nu N. I. Lahovary şi 
la Craiova la D-nn Costică Bengescu, pro
prietarul. (617—0).

A N D Ii C I  U

GRAND HOTEL VICTORIA
D I N  B H . A J L L - A .

Se dă cu chirie de la 26 Octombre viitor 
anal 18Y7.

Hotelul se închiriea<JS în parte sa8 în- 
prennă cn prăvăliile de jos, safl, in parte 
numai prăvăliile.

Doritorii se pot adresa la sub-semnaţil.
J. JVegulescu.

(622—2) N. G. Tctorian.

D ViorAnnn reîntorVa CftPu• * O tlL lU  tală  a relnat eser-
ciţiul profesiunel de ad v oca t. S trada  Po
lonă No. 24.

Tipografia Thiel à  Wiesa, Palatul .Dacia*


