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INSKKTIUNI SI RKCLAJU !

Linia de so 1'*®'® Pet5t» P***“ * IV> *® banl. 
pe pn înn III, 80 banl, pe pagina II, 2 loi noi.

Reclamo 2 lei noi linia.

Un numfir In Capitală 10 bani.

TIMPUL
ESE IN  TOATE Z ILE  D i LUCRU.

B i u r o u l  K e d a n ţ i o l  ţ i  A d m i M t n ţ i o l :  P a l a t u l  „ D a o i a ”.

A.TSTTJ IS T C f lT T R I
8e prii mote tn itrlinlUts : La O-nil llamen- 
•Imn A Vogler in Viermi, Walfitohgatee 10 
A. Oppelik lo Vienn%, 8tubenbMtei S; Sudo- 
Monte Ib Wenn* , BeileretAtte % ¡ Vinrent 
Hrdieka ia Vienna, TeinfaJtctratee 17) Philipp 
LBb ln Vienna, Etehenbaehgaete 11; L. Lang 
ă  Comp. Io Pêfta fi Homo»- J¿a ffiu- Ballier dr 
Comp, to Parie*

Scriiorl ne fr m  o* te na te primeee. 

Ârtioolele oepiblieate te ror arde.

Un numôr tn Districte 15 banl

Canal 4a Hncnroscl, 20 Septembre. 
Oblig. Burate . . . . . 82t/a 82%

, Doineniale . . .  74 7S*/>
Oredit funciar rural . . 721/» 72

, ,  urban . 63 —
fm'pr. muniolpal al Capit. 71 —
Oblig. Pensii.............115 —
Oblig. Dacia . . . .  . 200 —

» Bomania . . . .  40 -
Impr. municipal eu premii — —
Renta Românii............  —- —
Paris 8 luai 9925 —
Londra , . . . .  21!)7>/o 2197%
Viena » ............. — —
Berlin > . . . . .  lili/i

Corul de Tieaa, 1 Oc ten bre.
italice . . . . . . . .
HnJlt...........

Metalice 
Nnfionn 
Beata In aur .
Loee..................... ...
Acţiunile b&ncel . . . .
Creditări ......................
Loadon . . . . . . . .
Obligaţiuni rurale angare

> temegvar . .
> transilvane . , 

Argint In m&rfurl . . . ,
Ducatul .................. ...
Napoleonul................
Maro 100 . .

Canal de Berlin, »  Septembre. 
Aoţiun. Cililor ferate rom&ne 14 95 
Obligaţiunile romane 6 o/0. . 58 — 
Priorităţile a  fer. rom. 8% 48 25
împrumutai Oppenheim . . .  72 75
Napoleonul................... lb 24
Vienaf termen lung . . . . . .  -
P**i* » scurt . . . .  81 15

Calendaral file i 
Mercur! 21 8eptemSre ( i  Octombre). 
Patronul filei; Apostolul Codrat. 
Răsăritul sörelul: 5 ore 59 min. 
Apusul sörelul: 6 ore 89 min.
Pasele lunel: Ultim Quart.

P L E C A R E A  T R E N U R I L O R
B ac n resol—8m 4ts 

ţaouracl . . . .  8.15 a 10.— i
loesc'
Ir&ila . . . , 
‘eeuci . . .  
tonaj . , . 
lictîv., sosire

9.50 a 12.05 
1.58 n 4.45 < 

, 4.88 n 
, 9.05 d 

12.08 a

i 7.15 d 
11.40 d
4.54 f
9.55 n

BnoareMl—Terciare va
loaMcl............ ... 8. — d 6.05 n
E esl......................11.21 d 10.15 n
&tfia................ 2.— a
(liera............ ... 4.17 ]
‘rcorova, sosiră . . . 9.01 a

Suodva . . . .  
Boman . . . .  
Tecuci fl . . . . 
Brilla , . • . 
Pioasei . . . .  
Bucureeel, sosiră

8 a e6 v a —B aeareael 
. . . . 5.114 6.46 d
. . . . 8.45 a 12.10 d
. . . . 12.30 n 5.10 4 
. > . . 8.08 n 8.10 n 8.58 <
. . . . 7.I24  2.45 c

8.80 d 4.80 <

Verclereva—Baeareael
Virciorova................6.45 (
C ra io T n ......................11.4-4 ^
Slatina......................141
P ite ş t i......................... 4.42
Bucurescl, sosire

7.15 (
7.40 4.11.20 \

Hucorescl—tilargln
Buouresel...................9.15 d
Giurgiu, sosire.............11.35 g

Qlorgln—Hncnrescl 
Qiurgiâ . . . . . . . . .  7.26 cj
BuoarescI, sosire . . . .  9.48

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

Barbeţi —Galaţi
Bărboşi..............2.55 n 6.25 n 7.25 n
Galaţi, sosire . . , 3.80 n 7.— n 8.— 4

6.05 n 
8.27 n

4.55 4 
7.17 n

8CIRI TELEGRAFICE
dio

F O I L E  S T R Ă I N E .

Censtaatiaopal, 28 Septemvrie. 

MoJiemet-Ali-paşii n părăsit poliţiile de 
¡¡lângă Hin iţea-Lom ocupând posiţiunî mai 
. favorabile,

Constantlnopol, 27 Soptemvrie.

▼a oare retragerfla trapelor turcescl con 
centrata la graniţă. D ică P6rta, dipe o o 
orl-cine si aştâpti, ar refasa da a raspu nde 
la ace-ita cerere, se crede că declararea de 
resboiQ din partea Serbiei şi trecerea frun 
tăriei de trupele sale se ror face de o da 
ta pe la 10 Oitomvrie. Trapele »«rbescl s 
vor împărţi în doă corparl din cărî nnn 
va coopera cn Românit, iar cel l’alt cn 
Muntenegrenii.

Sep tem Trie. 
Octomvrie.

O telegramă a Ini Oiman-paşa, anunţând 
ănteiiî Inptele din septămăna trecută la 
cart inşii au fost respinşi ca o perdere de 
8000 6mem şi trei tunuri, anunţă că, marţi, 
ruşii afi reinoit atacnl lor asupra posiţii- 
lor turceşti sltnate la vestul Plemei. Rn 
f ii aii fost in forţa mare tn care se afla şi 
garda imperial», farS însă respinşi on o 
pnrdere dc 1500 morţi. Lnpta continuă.
100,000 6nienl atacă Plevna,

Londra, 27 Septemvrie.

Gladstone, vorbind erl în Nottingham 
isnpra cesţieî oriental**, repetă convicţiasa 
idese-ori esprimată că resboinl e\» facnt 
mmal prin aehotărîrea gnvernnlul engles,
«re  împreună cn oele-lVlt« "
I treBnit oft intervină pentrn ocrotire*
Ireptnrilor crsacintlor din Orient.

Hac; a, 28 Septemvrie. •

Jn cercurile oficiale circnler.8 sgomotnl 
să erî, după ame£î, tot ministerul ar fi 
□ferit F6f(6ldl diTOisia Bt.

Constantlnopol, 28 Septemvrie.

Renf-paşa fiind chemat la Constantino-1 tr6c4 fruntaria şi 8& mdrgâ pe te - 
a plecat a^ldin Şumla. T  ihîr îi va lua I r jt0riul anal stat strein, nici m inis- 

Ipctal. Lângă Dunăre vremea rea continuă. I ^ ^  QU p0t  contra-semna un act de

Festa, 28 Septemvrie. I ac6st& natură,, fie individual s6ti co- 

InmormSntarea doctorului Aurel P ere  I lectiv, f&ră. a  com ite O violaţiune 
zel, că4ut în duel cu profesorul Wagner, I flagrantă, a Constitnţiune! pentru 
a avut loc a$î sub părtinirea unul pnblie I eare naţiunea ’şl p6te reserva dreptul 

numeros. ^ ^  ^  Sptemwrie. I suveran, depunerea lor In acusaţiune

Erî, «Societatea căiiTrate de pe M e d i-U **  responsabilitatea m inisteriale 
terana, a vRndut Rusiei 80 de locomotive după, dreptul Constituţional recu 
şi 300 de vagone, acestea sunt destinate | noscut de t6te statele care afi admis 
pentrn căile ferate din România.

Londra, 28 Septemvrie.

•Daily News, anunţă că Rnşil primesc I 
întăriri însemnate, 22,000 afi sosit deja.
O luptă se aşteptă în cnrend. Turcii afi | 
săvârşit o recunoştere spre Ardahan,

Faptul trecere l arm atei rom&ne 
peste Dun&re In condiţiunile cum s’a 
esecutat, ridieft ast&^l obiecţiunile 
cele mal grave  şi cele mal inpor- 
tante de drept public. Dupft Consti- 

tuţiunea n6strâ, Dom nitorul n’ are 
dreptul de a declara resboifi unor 
state str& ine, ca regele A n g l ie i , 
al Ita lie i şi al Franciel, cftc-I a ceş ti
n rpţ^«9 *•— “. . . „ . ,
v ita l al existenţei şi al conserva- i 

Ijiunil naţiunii, Rom ânii ş’afi reservat 
esclusiv acest drept de a pronunţa 
singuri asupra Bârtel lor.

Aşia dar, conform cu regu lile  sta

b ilite de Constituţiunea nostrâ, nici 
Domnitorul nu posedă prerogativa 
de a comanda arm atei rom&ne s&

SCIRI TELEGRAFICE
A L B  « T I M P O L O l ,

(Agenţia Havas).

Serviciul 4« la i Oclomvris, 9 ore séra. —

Bagnsa, 30 Septemvrie,
Din 15 batalióne turcescl dislocate în 

Epir, 7 vor fi îndreptate spre Trícala (Tes-
salia). Turcii att intenţia de a forma in  |_____ _______  || B

mar/ * compn85 dî0 tr“; I prevè^u te } " c r e d ^ Ión ~B rá tia ¡ü  peie respandite in acéstíi propia 016 fi

ac£st& formă guvernamentală,, se a- 
plic& In tre i caşuri principale :

1. Pentru interdicţiunea libertă

ţilo r  publice;
2. Pentru delapidarea banilor con

tribuabililor.
3. Pentru distrugerea p&cil pu 

blice.
Dacă d. I6n Br&tianu, spre a se 

menţine la guvern i-a  pl&cut s& ur 
meze după, instrucţiunile d-liil Ro 

setti, pentru ce mal Înainte de 
trim ite la  N icopoli un corp din 
armata rom&n&, nu a convocat de 
urgentă. Corpurile legiu it6re, precum 
II dict£i}& Constituţiunea de a pro 
cede In cazuri extraordinare şi ne

Epir.
Nn se va lăsa în Epir de cât nnmal nn 

corp de observaţie.
Sunt actualmente în Tesalia 12,000 re

gulari, 3,t)00 cavaleria, şi ¿0,0 iregalarl.
Turcii întăresc cn mare grabă Ianina.

Tleaa, 80 Septemvrie.
S8 telejfr^fla^ă din Belgrad că ministe-1 P® care le-a adoptat d. I6n Br&tianu ca 

riiil ar ft hoţărit a adresa Porţii, fără a I program al sftfi politici Mal v re ţi şi cu 
convoca scnpcina, o somaţie prin care I Ac£st& ooasinne b&repetaţi scamata

c& printr’un act despuiat de forma 
autoril& ţil Constituţionale a reuşit 
de a se sustrage de la respundere, 
atribuind acest fapt la in iţiativa per 
sónel Domnitorului» Dar este leal 
este moral de a atribui Domnitorului 
proectele aventuróse aled-lu îRosetti

ria scandal6s& ce aţluiat cu ceşti- 

unea S trusberg î V^desfidem de a 

mal înşela astăzi Roidnia cu frase 

sfor&itdre, cu sofisme walgare şi cu 
neadevăruri ordinarewutru c& to ţi 
s afi convins c& at&tătrbia, precum 

şi Orecia afi refusat d a se asocia 

la espediţiunile aventr6 ie ale d-lul 
I6n Br&tianu. ‘

Aflaţr, c& de la  treerea  arm atei 

n6stre peste Dun&re la N icopoli şi 

la Corabia, naţiunea a’a pus In caus& 
pe Domnitorul, ci pa primul sfifi mi
nistru. Nu uitaţi că d it acest mo

ment, d. I6n Br&tianu este respon
sabil de ac6st& violaţiune flagrantă 

a principiilor Constituţiunil, de a- 

cist& a lteraţiun « flagrantă a tradi- 
1 jiunilor dreptului public Rom&n.

Iat& m otivele pentru care noi a r ' 
protestat contra alegaţiunllor e,l3e 
propagate de colegul nostrv 
^ lu v tie ; ca corpurile 7aK,ull* io * r u 
autorisat pe d. 16n Br&tianu ca s& 
trăm ită armata rom&n& peste Du
n&re, şi s& m irgâ  la Constantino- 
pole ca s& detroneze pe Sultanul, 
distrugând Imperiul sftfi. Acesta este 

manoperă de o speculaţiune ne
demnă pe care a desminţit’o chiar 

fratele d-lul prim-ministru, prin tr’o 
broşură importantă ce a publicat'o, 

D im itrie Br&tianu cn titlu l. ,0  

datorie de consciinţ& c&tre ţara m ei.*  
Protestăm asemenea contra ape

lului ce a adresat d. Rosetti prin 
Românul de la 11 Septem vrie câtre 

principele Gorciacoff implor&nd pa 
cea prin intervenţiunea sa la ma
rile  puteri ale Enropel, c&cl noi ce

rem pacea de la Corpurile n6stre 
legiuit6re, pentru c& singuri le acea 
tea afi atributul şi prerogativa de a 
decide, lu virturea unei puteri suve 
rane, Pace a, prin punerea In ju de

c a ţ i a d-lul I6n Br&tianu pentru 
faptul trecerel armatei Romăne peste 
Dun&re şi lntreprinderel resbelulul cn 
violaţiunea Constituţiunil şi a regu 
Iilor determ inate de dreptul g in ţilo r  

Numai prin ac6st& soluţiune con
stituţională, Naţiunea Rom&n& va 
putea salva armata n6str& de la 
cursa infernală de la Plevna unde 
legeritatea spiritului unul al doilea 
O livier a condus-o spre a o sacrifica 
pentru ambiţiunea sa, şi pentru sa 
tisfacerea intereselor meschine ale 
partidului s£fi, care, profit&nd de bu 
buitul tunurilor, de ţip itele victime 
lor de la Plevna, esploatâză ţara  In 
chipul cel mal scandalos, specul&nd 
chiar nenorocirea publicului.

Credem că sipritul legistilor no
ştri! nu se va mal turbura pe vii 
tor de argumentul jesuitic invocat 
de d. Br&tianu In afacerea financi 
ură a lui Strusberg, c& a procedat 
şi a lucrat dup& conştiinţă şi fărl 

intenţiunoa de a expune ţara la

ruin&, c&cl îna lta  Curte de Casa- 

ţiune din Francia, cu ocasiunea pro
cesului crim inal H aes, consider&nd 

că verdictul Juriului In acusaţiunea 

pentru ten tativa  de asasinat comis 

de Haes asupra unul gardist-, s’a pro* 

nunciat afirm ativ asupra tutnlor 
chestiunilor de fap t In term in il ur

m ători : O ii à la m ărgăriţi ; conside
r&nd c& erôrea grosolană de a se 

servi cu term inul de majorité In loc 

de margarité nu represin tă tn rea li

tate espresiunea con şt'^v6* » P "“ ” 
tru aceste m otive Curte de
Casaţiune a cas»^ decisiunea Curţii 
de apel de 1- ¿em e-et-O ise.

SPITALUL DE RANITI b
al

M .  S .  D O A M N E I  

Am  vorb it de mal m ulte ori In 

calóñele acestui (Jiar despre &nge- 
résca mil& cu care M. S. Dómna a 
luat sub aripele ln g r ijire l sale un 
numér Însemnat de r&niţl.

T o ţi acel r&niţl sunt Îndestulaţi 
cu cele trebuincióse din casetta M. 
S. Dómnel, —  şi ast-fel lu  c&t cu 

drept cuvfint ’l-am numit fe r ice i 

rănip.
Mal multe inim i generóse, dorind 

a se Întinde cercul acestei Îngrijir i, 
s’afi Întrecut a da concursul lor. 

Iéc& -le :

L I S T Ă

(pină la 17 Septemvrie 1877)

De ofrandele făcute spitalului militar Co- 
trocenl, încredinţat lngrijirel comitetului 
central de dame al Societăţel Crnoel Ro
şie sub înaltul Patronagifi al Măriei Sale 

Doamnei.
D. Michail CogSlnicéuu 600 fr. pentrn 

paturi.
D-na Măria Philipescu, 40 fr.
D. Barbn Bel o, 20 fr.
D-na Alexandrina Linche, 22 fr.

»  Pani Des Villes de France 100 fr.
»  Pani Martin 30 fr.
,  Constantin Carlova 30 fr.
y Demetru Polisn 12 fr.

D-nnl Angbelescn băcan, 1 căpăţână <Jn- 
hăr, nn clondir de ţuică, 6 fnntjl Inm&nărl 
şi 4 pachete bisenite.

D-nnl Stoicesen. Pachite plastore.
D-nnl Sehmettau. 3 flacóne acid phenic 

plastore, Diachylon etc.
D-nnl Oaillonx, 50 mese de nópie.
D-na Gnilloux. 50 cerşafuri de pat.
D-nnl Dim. Marinesco, Str. francesă, 

clondire RachiQ.
D-na Elena Catargi, 6 e^rşafarl de pat 

comprese, săpnn, tutun.
D-na Elena Iónidi, 1 ic6nă, l lampă, 1 

sfeşnic, 2 borcane de apă, 8 perne cn fe
ţele lor, 6 ólede nópte, 2fotoliurlşi 2 scanne, 
scamă şi pân4ă de Olandă.

D-na Zmărăndiţa Catargi, triangule, 
bantage, comprese şi scamă.

Institntnl S-ta Maria 1 şi '/4 oca soamă, 
80 bantage, 350 comprese, 20 cămăşi, 20 
perechi ismene, 1 oca scamă, 500 bncăţl

comprese mari, 300 idem micî, 100 ban- 
dage, 70 croix de malte.

D-na Shevitz 13 perechi ciorapi, 6 pe
rechi ciame §i nn cearşaf de pat.

D-nnl Oh. Verneacu, 80 bucăţi d<> *n 
de americă.

D-na Diamandescn 13 sf f  
6 peptenl, 5 butelie de - ‘ a 16 8
vin, 2 fant lam ln i^  5 8e’ TIC,î P6“ *™ 
cataplasma şi 5 .',îrne- 

D-nnl Goî,onXl 101 ciar?afnrî Pat f*
50 feţe * P*1116-

p..ui Gregorio Mann 100 pâini.
D-nuI PopovicI L  Mihail, 25 pachete de 

ţig iri.

D-nnl Gailloox, 8 mese de lemn albe. 
Euglis^h. Rid. Croas. Societz Crucea 

Roşie din Londra prin intermediarul D-lnl 
Colonel Mansfield, o entie, instrumente hi- 
rurgicale pentrn campanie, 1 casetă conţi
nând l/t livră acid carbonic în 12 bnteliî, 
lanţete, sulfat de chinina de nncie bu
telia, 6 flacóne spirt sel volatil, 2 cntil sul
fat de zinc, fiă-care de câte 20_j{ra#ţf]ln9 

^lác&é^'aniphat de ' magnesie, 1 flacon 
creozot, 1 flacon pilule de opinm, 1 flacon 
calóme), 6 bnteliî cogniac. 1 flacon biamnth 
snbnit, 6 flacóne pudră, in 1 flacon perchlo- 
ride ofiron, 6 flacóne chlorodyne, 4 flacóne 
Dovers pudră pillnlle, 12 flacóne morfia 
solntion, 1 pachet snlphat de sodă, 1 cutie 
oonţinând 12 craióne nitrate, 2 pachete 
Snrgeont Slint, 12 pachete lin gondronné 
şi 12 flacóne chloroform.

D-na Smărăndiţa Catargi, 1 saltea , 1 
plspomă şi un cerşaf.

D-na Mariette Olga Barbo Psnline Ale
xandre, 24 cămăşi.

D. Mihail I. PopovicI, 20 pachete ţigări.
D-na Alexandrine Linche, 6 cămăşi.
D-na Brătiann, 2 oca ţnică de prune.
Anonim, 6 perne, şi o plapomă.
Crăcea Roşie Eiglesă, 200 perechi eiorapl.
D-na Oteteleşano, 6 perne.
Subscripţiunea elevilor de la Schevitr., 

42 franci.
D. Gnilloox, 4 maşini.
Princessa Zoo Ghicn, o bucată pânză 

pentrn cataplasme, nn sac scamă, nna 
entie scamă fină şi 6 talere.

D-na Alexandrine Linche, cinci oca vin 
roşu, o pilnie, 2 cntil Inmânări de nópte

D-na Otet'.leşiann, o casetă conţinând 
perne, sfeşnice, zachar, bisenite, café, ceai, 
chibrituri.

D-nele Maria Mann, Eafrossina Catargi 
şi d. Schmetau, un borcan mare cn com
pot de prune, 8 cămăşi şi 2 borcane de 
dulclţă.

Logia Masonică, 4 bassine, 1 irigator,
1 aparat pentrn narcotisat.

D-na Schmettan 15 pui gi 5 pâini.
D-na Alexandrine Linche 1 bucată pânză 

americă.
D-na Pulchetia Rosetti, 60 cămăşi şi 

20 perechi ismene.
D-na Zoe Philipescu, 1 flacon oţet de 

rose, 60 pâini mici albe, 1 borcan lapte 
cn ores, 1 borcan dulc£ţă, o 0lă mare cn 
supă de pnl cn orez.

D. Bâţcovenu, 2 óle supă de varză şi
2 clondire vin.

D. Grigorj Solzii, peptinl, perii, bisen
ite şi tntun.

D. Othon Sutzn, cogniac, cial, bisenite 
cioealate chibrituri şi ţigări.

Asyln Elena, nn paner cn strnguri.
Dimitrie Minen, ţigări şi tabac.
Gnstav Rietz, 200 francele, 27 oca vin 

alb, 24 oca ţnică.



IM PUL

Cu acostă ocasie, , Timpul* se 
simte dator a-repeta merefi îndem
nul sătt către orl-ce inimii roraâ- 
ndscă, d’a se Întrece In Îndulcirea 
snferinţel r&niţilor noştri. M. S. 
D6mna, lntfiia soră de caritate, le 
d& esemplul şi ocasia d'a 'şl arăta 
patriotismul lor.

Redacţia , Timpului* pune la dis 
posiţia inimilor gener6se mijlocirea 
el pentru predarea ofertelor la des 
tinaţie.

DIX  A FA R A .

Serbia începe iar să se misce. 
Principele Milan a trimes din noft 
un ambasador special In cuartierul 
general rus. De la succesul acestei 
misiuni va atârna conduita Serbiei 
In viitorul apropiat. După cum anunţă 
o telegramă, se lucrâtjă cu tdtâ graba 
In arsenalul Cragujevatz pentru a 
produce muniţia şi la acest scop nu
mărul lucrătorilor este îndoit.

Domu,] crispi a reuşit să atragă 
Intrun gra^ţjiait, atenţia lumel po
litice asupra r^M^ilor gpj.mano.ita. 
liane. .Deutsche & *ung. este de 
opinie că nu p6te fi o s^ olă lnt6m. 
plare că preşedintele Camo^ 
liane şl-a ales pentru visita la 
lin tocmai momentul c&nd, după 
noile Infrăngerl ruse de l&ngă Plevna, 
nimeni nu mal este In Îndoială des
pre starea militară a Rusiei.

Rusia este ştărsă pentru ani In 
delung&ţl din rândul puterilor mari 
eurepene, cel puţin In aceea ce pri- 
vesce puterea ofensivă In caşul unei 
eventuale conflagraţii europene. Ger
mania lşl caută alţi aliaţi pentru ă 
’f i  apăra spatele şi puţin importa 
că Italia este geografic separată de 
Germania prin alte state.

Legătura unit<5re tntr’ânşii for- 
meză interesele comune ale celor doă 
state naţionale tinere şi este Înseni
nător pentru situaţie că fostul re
voluţionar Crispi, mulţumind împă
ratului Wilhelm pentru primirea es- 
celentă ce a întânpinat’o In Germa
nia, 11 numesce suveranul protector al 
mareU naţii germane.

ţ)iarul turcofil Augsburger Allg, 
Zest.* primeşte de la coresponden 
tul sefl o scrisdre din Griviţa In oare 
Zice, Intre altele : jTrebue bă ve 
nunţ o Întâmplare regretabilă de a 
devărul căria sunt personal convins 
După o luptă In care Turcii afi fost 
Învingători, s’afi aruncat cu top6re 
şi berde asupra răniţilor râmaşi ciun 
tindu’l lntr’un mod barbar. Efi In 
su’ml am v6^ut cadavre cu picidrele 
braţele safi capetele tăiate. Topdrele 
sângerase afi foBt Încă alăturea. Un 
major era literalmente tăiat In bucăţi

Se scrie Z'arului „Pol. Corr.* că 
generalul Scobeleff, aflăndu-se la 14 
Septemvrie In Giurgiu, s’a suit pe 
un turn pentru a recun6sce Rusciu- 
ou1. Fiind zărit Îndată de turcii din 
fortereţa numită, el Începură să tragă 
asupra turnului cu grenate cari Insă 
nn’şl afi nemerit ţelul.

Domnul G. C. Pilippescu a trămis 
următdrea scrisire d-lul director al 
Ziarului, «Journal de Bucarest: * 

Domnule Director,
Am citit cu un vifi interes arti

colul ce aţi bine-voit a publica in 
ultimul număr a ^iarulul d v6stră 
privitor la organisarea baracelor de 
la Cotrocenl. De şi faptele de cari' 
tate găsesc In ele Inse-şl răsplata 
socotesc că este bine a le releva 
publicului, nu pentru a da o satis 
facţiă (Jadarnifă autorilor lor dar 
pentru a ’stimula şi mal mult (Jelui 
indeferenţilor şi a înmulţi ast-fel re
sursele. Numai ast-fel, d-le director, 
viQ a vă mulţumi In numele mefi şi In 
numele drimnelor cari se d^votâ^ă la 
măngăexea răniţilor. Permiteţi-ml cu 

acestea, a vă complecta infor
maţiile In acâ»* privinţă. Nu nu
mai demnele ce a, numit atl drep. 
tul la elogiurile n 6 s ^ . maI 8unţ 

încă ddmnele' Maria Sutzo, „rincesa 
Zoe Carol Ghica, Caterina 
teanu, Bratianu, născută Butculesc. j 
Alexandrina Florescu, Caterina Mânu, 
Elisa VJadimir Ghica, Alexandrina 
Linche, Coralia Săvescu, Lahovary,
QSSCUlA GrfiţnlaflP.n, FT1 pna Comoscu,
Odobescu născută Florescu, Diaman- 
descu, Assan, Caterina Brailoiu, $al- 
men, Elena Lavalette, Elena Ralet, 
Elena Calliadi, născută Fălcoianu. 
Anica Gavrilescu, cari nu se lasă Intru 
nimic mal pre jos In acostă operă 
de abnegaţie şi de devotament. Mal 
sunt Încă d-nil Sevescu, Othon Sutzo, 
Fromescu, Demetriu Emil Petrescu, 
Grigorie Suţo, doctorul Steiner, Sa- 
lomon Halfon, Ştefan Mihălescu, E 
lefterescu şi Butoianu.

Şi cu t<5te acestea, t6te aceste 
d6mne şi aceşti domni nu'şl fac de 
c&t datoria. RomănI, el se sacrifică 
pentru RomănI. Dar ceea ce e de na
tură a ne atinge profund şi a ue 
inspira cea mal vie recunoscinţă, 
este de a vedea d6mne străine aso- 
ciându-se cu noi şi nedăndu-se Înapoi 
de la nici una din oboselele şi grijele 
ce reclamă serviciul scumpilor nos-

tril rârţl. l"mI Permia a reveu. I fel liberalul nostru s’a Înavuţeşte din 
dica o oarearte de laudă pentru 1 nenorocita avere a statului, 
d-na Dijiaincare a bine-voit ade-l yg denunţ, Domnule redactor, a 
veni o şiewtâ soră de caritate, şi I Ce3fc fapfcj sperand că veţi Îndemna pe 
care şl petrecea mal mare parte din 1 ministru a’şl face datoria pentru ca 
<Ji pe lână pirile bolnavilor nostril. statul să se p6tă desbâgubi de vre-o 
Este as&atiu acostă faptă pi6să câte-va Zecimi de mii de franci, 
d e  d - n a i i  dra Guillouxşi ded-nal Primiţi, domnule redactor, stima 
contesă Olsuff. Adaog că datorăm I şi respectul ce vă conserv 
mult Ins# şl lui Guilloux care ne-a f 
trămis diruinumerdse.

Era odatie pentru mine de al 
releva a©steucrurl; acostă datorie 
ml era inpii de etichetă şi mal | 
ales de lecuisclnţâ.

Bine-vdţli-le director, a primii 
espresiuma ntimentelor mele cele | 
mal distiise.

8. C. Fiiippiseu.

Piteacl. X.

Reproducem cu plăcere din »Te 
legraful român* de la Sibifi acesff

APEL FILANTROPIC

schimburi, lntr’un cnvănt, orl-ce, 
prin care am putea alina In căt-va 
durerea prea iubiţilor noştril fraţi 
vulneraţi pre c&mpul de on<5re.

Acest mic sacriflcifi ni-1 impune 
umanitatea, ni-1 cere consângenita- 
tea, ’1 reclamă recunoscinţă pentru 
salvarea on6reI rom&ne.

Ar fi de dorit, ca In fie-care co
mună cel mal de infininţă să se 
pună In frunte, Bă facă tot felul de 
colecte şi a-le trămite safi directe, 
safi la subscrisa, spre a putea fi espe ■ 
diate de vreme la destinaţiunea lor. 

Sibiifi, 22. Sept. 1877.
Iudita Măcelaru.

Onorat public romăn'.

încredinţată de concursul bine-voi 
tor al d-v<5stre, ’ml permit din nofi 
a’ml rădica debila voce Intru ajuto 

irarea fraţilor, cari ’şl varsă s&ngele 
«■ti LIZIŢIELE I nobil pentru apărarea »umanităţii 

şi I pentru susţinerea şi rădicarea .
ABUZURILE SB D-nul l. C. BRATIANU | n6rel* şi .reputaţiune! numelui i

romăn.*
Să amintesc părerile nefavorabile 

cu cari a fost Întâmpinată armata 
care să găsesce ţara I rqmână Înainte de a lua parte 

care numai nu se | marele resbel oriental i

redactare,Domnile

In stare; 
astăzi, suntkfneni

idesc ladlnsa dar care ’şl fac 
treburile deminune. Astfel pretin
sul liberal d-aicl D. Mihailă Negu 

lescu profitlbd de căte ori se gă-

E de prisos!
.Griviţa*, acest .Termopile* câ- 

[ştigat cu săngele a mii din Fraţii 
¡noştri, va mărturisi în veci despre

sesc roşii la patere, nu perde vremea curagiul şi devotamentul romăn, iar 
spre a şl procura căte un gheşeft. I umbrele marilor străbuni vărsa-vor 

Nu vă voi mal vorbi de răndul I lacr&ml de bucurie Înţelegând de 
trecut când iar d-lor se afla Ia putere I bravura demnilor lor urmaşi! 
şi când se întâmplă să m6ră Epiaco- Deja presa lntr6gă este plină de 
pul de Argeş, Clement, a avut oca- iaude asupra eroicei armate române 
ziune să i facă inventariul prin care Vestea despre curagiul el astă-<JI a 

a făcut faimos. I străbătut presto t6tă faţa pămân
Nu vă voi mal vorbi de mij 16- tulul. De şi cu lacrăml In ochi, dar 

cu care D-lul ’şl esersdză mese* cu faiă, spunem acesta In faţa Eu 
ria ^  advocat şi a căruia victimă ropel.
am fost v  Bfi-— Resbelul Insă nu s’a terminat.

VgTvot voxDi I . „ ,°  ' r  I nAnă ap rflCfir !
care profită cu venirea la putere I Mii de viteji români se află deja 
dupe perioda de estimp. I răniţi în spitalele României şi tran-

Statul are o frumâsă moşie alături I silvănenil români, cari se află de 
de Piteşti, pe malul stâng al Arge-1 present dincolo de Carpaţl, ne spun 
şuiul pe care se află un frumos zâ- că ajutdrele adunate până acum 
voi cu copaci seculari. De partea nici pe departe nu pot acoperi lip 
dr^ptă a Argeşului, d. Mihail Negu-1 sele neprevăzute, încât viaţa a sute 
lescu are şi dânsul vre-o câte-va po-1 de răniţi uşor, p6te veni periclitata.
góne de pământ şi voind a ’şl le Imulţi 
şl a permis a abate Argeşul pe moşia I 
statului, şi ast-fel a tras un canal de 
vre-o câte-va chilometre prin fra-

daca suferinzilor nu li se va In 
tinde mână de ajator la timp....

Mame ’şl plâng fiii, soţiele băr
baţii, surorile fraţii, iar patria ’şl

moşul zăvoi al statului, tăind şi a- deplânge tesauril cel mal preţioşl,
propiindu-şl toţi copacii seculari câţi 
afi Întâlnit In drum, mal tăind şi 
zăvoiul ce-l’alt de a făcut un ză
gaz enorm pentru abaterea Argeşu

lui.
Acest ja f nepomenit In averea 

statului a scandalisat pe toţi.
Autorităţile d’aicl, văd, că nici nu 

se ocupă de asemenea cestiunY şi ast-

România lntrăgâ este Îmbrăcată 
In dolifi.

Matrdne române, soţii tinere, fiice 
plăpânde şi Tu public român, cari 
puteţi apreţui durerea nemărginită, 
ce o simte o mumă, o soţift, o soră 
şi patria, pentru perderea fiilor el, 
nu pregetaţi a contribui : bani, sca
me , pânzărie , ştergare, legături,

MAJORUL ŞONŢU

Priimim urmátórele rânduri asu
pra regretatului maior 8onţu, că<Jut 

la Plevna :

Domnule redad ore,
Dintre toţi eroii căluţi la Plevna 

în ^iua 30 August, am cunoscut mal 
de aprópe pe Maiorul Sonţu a că
ruia mórte mi-a sguduit sufletul. —  
Maiorul Şonţu s’a născut In oraşul 
Focşani (Munteni) din părinţi fórte 
onorabili —  şi cunoscuţi In România 
căci afi luptatfi mult pentru a el 
fericire. —  Educaţia şi-a luat-o In 
Scóla Militară de unde In 1881 «. 
eşit sub-locotenent la vârsta de 20 
ani iar la 1874 s’a numit la alegere 
Maior.

Maiorul Sonţu, atât ca oflcer infe
rior cât şi ca superior, era iubit de ca
marazii sel, iar de către inferiori pot 
Zice că era adorat; ca particular, nu 
putea altfel, de cât a’l stima şi res
pecta.— Era onest până la esees,—I 
dacă se Înţelege asfel când an om 
In lipsă complectă de bani se pri 
vâZă de plăcerea de a fuma dar
nil 8© &I)lDgt3 tta bau! oinreinl oara

Bunt In mâinele sale. —  Intr’o o) 
cacjiune am avat plăcerea să con
stat că onestitatea acestui om era 
scrupulósá. ’Ml aduc aminte că tn 
anul 1878 luna Ianuar, Maiorul Sonţu 
invitat la o societate dansantă unde 
chiar an sentiment de inimă ’1 re- 
reclama să se ducă negreşit; a fost 
nevoit cu multă dnrere să renunţe 
la o asemenea frumósá petrecere 
sub cuvântai că este bolnav , dar 
care In realitate nu era de cât lipsa 
unul efect care se ’I  complecteze o 
toaletă distinsă, de şi acest efectfi 
s’ar fi putut Înfiinţa dacă ar fi u- 
Zat dupe propunerea unul amic al 
şăfi tot atât de strâmtorat ca şi 
el, ca să '1 cumpere din banii com^ 
panii ce comanda pe atunci, din 
care causâ se Iscă Intre aceşti a- 
micl o discuţiune întinsă care se

'

B A L A D A  

(Imitaţiune după Lenor de BQrger)

Tobele !n depărtare,
Rap8t3 fi trimbiţi snn,
Şi ’ntr’a serii dulce zare 
Oastea intrS in cătun.
M8ri6ra, printre rendnrl 
Cată pe al şeii iubit,
M&ndral, pentru care *n g&ndurî 
S’a sbătnt ş’a snfarit.
De soldaţi nrm ẑă lanţul 
Der din prelungitul lanţ,
Vait lipsesce Dorobanţul,

Mândrul Dorobanţi.

.Trap, trap, trap, trec cai! ’n fnga. 
«Călăreţii ’n r6at cu gluga !*

Biata fată H priveece,
Rând pe rând cum se strecor.... 
Faţa el iogălbinesce.
Ochii In plâns i se 'nfăţor.
Mă-sa giaba o mângăe,
Oiaba ’ n dorn’I Înfocat

Mic copilu’l o rSag&iă 
După gâtu'l încordat.
Strigă : >Cine scie şanţul,
.Cine scie acel janţ,
.Ce-a umplut biet Dorobanţul, 

.Mândrul Dorobanţ I*

Trap, trap, trap, trec caii ’n fuga : 
Călăreţii ’n vânt cu gluga!

Mă-sa 'n casă isbutesce 
Ca s'o tragă în sfârşit,
Insă cade fi bolesce 
Şi nu e de lecuiţi 
Cu codiţa desnodată 
Peste umeri fluturând,
Ca ’ntr’o horă 'nvăpăiată 
J6că trist fi Inng rîzând.
Şi trăgâadn'fl ast-fel danţul, 
ţHce-sdesea ’n acel danţ :
.Unde-o fi biet Dorobanţul,

.Mândul Dorobanţ 1.

.Trap, trap, trap, trec oail ’n fuga! 

.Călăreţii 'n vânt cu gluga !*

Intr'o nopte viforâsă, —
Mă-sa 'u casă aromea,
Iar prin tinda frigurâsă 
Deşi cădeai! fulgii de nea; —

Jos din pat se dete 'n grabă 
Şi de grabă s’a ’mbrăcat,
Asceptând, aşa de slabă,
Meznl nopţii depărtat.
Cum veni, ’şl încinse danţul,
Strigând tare în acel danţ :
>Ecu 'ml vine dorobanţnl,

.Mândrul dorobanţ!

— »Too, toc, toc, desohide’mi fuga! 
.Era el in vânt cu gluga!»

Uşa ’udata 'l-o deschise 
Ş’a el faţă se ’¿rouă,
Iar el bine n’o zărise 
Că în braţe-o şi luă!
Prin mantaua desfăcută 
Haina sa i se zărea,
Ce cu flori de fir cusută,
Ca ş’o rază strălucea :
»Fost’a fost se umplu âns’acel şanţ, 
.N ’am umplut şanţul!
, ’ŢI-a vonit dar dorobanţul,

.Mândrul Dorobanţ!«

»Sdraug, sdrang, sdrang;.. .Să fngim 
»Şi fugiră ’n cap ou gluga! fpga !*-_

Calu-afar’ Incăleoară,
CâmpI fi rînrî, diiuri, văl,
T6te ’n urmă le lăsară;

Insă domini! ce! r8I,
Fîf, fîş, fîş, alerg mulţime 
Şi’I ating eu-aripa lor.
Şi prin negra 'ntunecime 
Vin vîrtej îngrozitor.
Este lung de demoni lanţul,
Lung, fi de fatalul lanţ 
Giaba fuge Dorobanţul,

Mândrul Dorobanţ!

»Hu ! Hu! Hu! rînd dracii 'n fuga 
.Şi le-ating ou-aripa gluga!*

Blânda fata se ’ngrozesoe;
El o strînge l’al sSa pept;
Calul bSîî ce spum’albesce,
Sb6ră ca săgeata drept.
— .(înde mergem? Unde 6reP*
II întrebă însă ea.
— »Mergem, oum n’a stat sub s6re, 
»Nunt’a face draga mea !*
Dracii însă, ce'f! trag danţo!, 
Hohotesc în aoel danţ,
Pe când sb6ră Dorobanţul,

Mândrul Dorobanţ!

Hop, Hop, Hop!. El stă de-a’n fuga. 
Fâlfâind In vânt cu gluga!

Cutcurig! oocoful cântă,
Zorile pe oer albeeo.

Si l’a Zilei rază sfântă 
Dracii 'n grab se risipesc,
— «Vin !. atuncea 1 Zice 'ndată,
Si într’un negru cimitir,
Către gr6pa cea căscată 
O tîrasce oa ’n delir.
Braţele 'I o strâng ca lanţul,
Lanţ de fer, teribil lanţ,
O ! fi 6tS Dorobanţul,

Mândrul Dorobanţ,

In schelet se sohimbă în fuga 
Si de-o hârcă-atârnă gluga I

In cătun cu jale mare,
Când în Zin* ce sosi, 
ţjaiea sa tn disperare 
O cită fi n'o găsi.
Toţi plecară ca s’o cate,
Toţi umblară ’n sus fi 'n jos.
Dar cu feţele ’ntristate 
Se 'ntorcea fără folos,
Când spre-a trece ’n vale fanţu),
O zăriră ’ntr’acel şanţ I .
Fuse-al Morţii Dorobanţul,

Mândru Dorobanţ!

Faceţi, erucl, dracii să fugă!
Lângă ea găsiră o glugă!

Al. A. NaoedtaeU. 
1877 Baoaretcl, Septemvrie 8.



T I M P U L

ifărşi prin energicul re fus din p »r te 
Maiorului cu ameninţ&rile. că dacă 
i Ta mal face astfel de propuneri, '1 

?a desconsidera. —  Daca, dupe cum 

ara <}is, |i lipsea câte-odată bani 

oăad avea aproape 300 fr. pe lună, 
sil nu se mire cine nu 1 a cunos
cut. căci lipsa aceasta provenea, cft 
era galantom, 'I plîlcea se tr&iască 
bine şi făcea chiar multe Înlesniri 
bânesci şi prin urmare este mal 

mult de m irat cft era atftt de onest 

—  Despre purtarea sa In luptă, nu 
am avut ocasinne sft pot afla ceva 
dela martori oculari, sunt insft în
credinţat şi n'am nevoe de asigu
rări cft a făcut to t ce a putut mal 
bine pentru că pe lângă cualităţile 
sale de om, Majorului Şonţu nu 'I 
lipsea curagiul, cunoscinţele militare, 

nici iubirea către ţară.
A. H.

O PAGINA DIN ISTORIE

,JJn iabloii memorabil pentru ar- 
tift ii HOflrit Ro&mnX* tras din me
moriile asupra istorii regeneraţil R o
mâniei saü asupra evenim entelor din 
1848 cartea a ni-a pagina 02 ast
fel cum se află fără  comentarii.

Mercurl. In revărsatul zorilor, 9 
Iunie 1848, piaţa săntulul Islaz, era 
ooprinsă de ŢftranI. A  cincea com
panie din înt&iul regim ent se află 
sub arme şi tn mare ţinută. Aci se 
afla sub prefectul cu dorobanţii s6l, 
şi o mulţime de neguţători, aren
daşi şi mateloţil portului ce se a- 
dunaseră aci împinşi de curiositate 

In mijlocul pieţiel, pe o masă. as- 
cernută tn chip de altar strălucea e 
vanghelia şi crucea; doé-<JecI d e fâ -  
elil albe de cérá aprinde şi fumul 
tămăel, anunţa o solemnitate. Un 
mare baptister plin cu apă limpede 
ca cristalul, se vedea protejat prin 
dod stindarde cu culorile naţionale. »—

Protoereul Radu Şapca, Însoţit de I m entei« din p o r t  < 

doi a lţi preoţi, Înveşmântaţi cu sân
tele odăjdii şi cu capul descoperit, 
asceptati In picióre înaintea altarului.

Generalul Teii, colonelul Pleşoianu, 
căpitan Racotft, Serurie şi Parasehi- 
vescu. Ştefan, Golescu şi Ión Heliade.
Înconjuraţi de aţi oflciărl civili şi mi'
KtarI, atrăgeau tóte privirile. Fie 
care se Întreba, care este scopul a- 
oestel Întruniri.

Cel doi preoţi, sub preşedinţia pro- 
toereulul Şapca, începură serviciul 
divin. Apa fu sânţită; m iniştrii lui 
Dumne^eü lngenuchiarâ. şi, după e- 
xemplnl lor, to ţi asistenţii şi solda
ţii c&^ară In genuchl şi cu capetele 
descoperite. Protoereul Şapca, după 
ce citi capitolul al X X X lI- lea  de la 
Ezechiel despre resure;ţiune, cu to 
tul ispirat, îşi ridică ochii către cer 
şi pronunţă urm&tórea rugăciune : 1)

„Ddmne al puterii şi al dreptăţii 
Ochiul téü este asupra n0stră. Iată  
cum poporul téft se plâcă Înaintea 
Evanghelii şi Crucii tale. Nu cere 
de căt sănta ta dreptate. Ascultă şi 
bine-cuvintézá rugăciunea sa. Dă 
putere braţilor sale, şi vr&jmaşil tfil 
yor fi biruiţi. T6rnă In sufletul séü 
curagiü, In inima sa dragoste şi iu
bire, şi In spiritul séü ordinea.

„Dumnezeule al lumiael, tu al a- 
ridicat odată, stâlp de foc spre a 
conduce pe Moisi In pustii, ţ i  Domne.
Îngerului téü cel bine povâţuitor, să 
se cobóre In mijlocul nostru şi să 
ne conducă pe cărările tale. Bine- 
cuvintâză, din Înălţim ea cerurilor, 
stindardele încununate cu crucea fiu
lui tfill cel mult iu b it ! fft-le să ftlfle  
pe căile ordinii şi ale g lorii celei 
adev&r&te.

„Stăpâne Dómne, unicul téü fiü 
fu trimis de tine spre a se je rtfi pen
tru măntuirea ómenilor. In dragos 
tea sa cea nemărginită, deveni ana
temă pentru a sânţi munca celui 
sărman, deveni prada morţii pentru 
a da viaţft şi libertate omenirel In 
tregl. Tu e8cl acelaşi Dumnegeú pu 
ternic, biruinţa şi libertatea sunt ale 
tale; scapft şi isbăvesce pe tot omul

ce suferă; ridicft şi lnsufleţesce pe 
acest popor care môre pentru a face 
să trăiască apăsătorii s6I- Scapă-1 de 
abuzurile ce le culeg chiar din in
stituţiile şi virtuţile lor; măntuesce’l 
din abuzurile clăcil (astâ-çll beilicu- 
rile  saü re^hisiţiunile, contribuţiunile 
saü cerşetoriile) de infăma iobftgie, 
necunoscută părinţilor noştri, de mun
ca silită a drumurilor şi a şoselelor, 
de aceste munci ftraonescl, de tdte 
persecuţiunile, de tô te violaţiunile 
şi miseriile.

Dâ'I timpul şi locul cu oare tu al 
Înzestrat pe om. Pă 'l să se bucure 
de productul muncii sale.

„ Alină, Ddmne, un popul s tr iv it 
de suterinţâ, ridicâ-te Ddmne, şi fă 
să cunôscâ lumea că tu escl Dum
nezeul muncitorilor şi al fle-căruia om 
care se apropie de tine prin munca 
mâinilor sale, singura rugăciune pe 
care tu o bine-cuvintezl şi o asculţi. 
A rată  *le că tu escl tatăl săracilor, 
al orfanilor şi al védnvilor, mângâe- 
torul celor asupriţi. Nu invocăm de 
cât numele tôü, nu cerem alte legi, 
de cât evanghelia ta. Fiul téû a fă 
gădu it celor asupriţi dreptatea, celor 
flăm ânzi pâinea lor, şi celor mâh
n iţi mângâerea.

Dă fiilor tel bunurile şi pâinea lor, 
după marea ta dreptate ca spiritul 
tea de mângâere şi de adevôr să lu
mineze sp iritele lor.

„Bucurându-ne de lumina ta, de 
dragostea ta, de dreptatea şi de pu
terea ta, noi te slăvim de tre i ori 
sfinte, căci a ta este Împărăţia, şi 
puterea şi slava a tatălui a fiului şi 
sftntull spirit, şi acum şi pururea şi 
In vecil-vecilor, amin*.

Inspiraţia de care era animat mi
nistrul lui Dumne^efl, razele mate- 
nale ale sdrelul inunda fruntea sa 
apostolică, şi penetrând prin mulţime, 
11 făcea divin, şi vocea sa vibra In 
inimile asistenţilor, ca vocea lui Dum- 
nezeü.

Toţi se ridicară la Intonaţia Cân
tării : Mântuesce Ddmne poporul téü
şi bine-cuvintézâ moscenirea ta .......*

M ii de accente repetară numele 
lui Dumnezeü, tunurile de la basti-

roopunoov& 1» nu

mele celui de sus şi atot-putinte care 
se manifesta Românilor.

„Cine este mare ca Dumnezeul no
stru 1 Tu escl Dumnezeul carele faci 
minuni.* Ast-fel fu cel din urmă 
hymn, Însoţit de salve repetate.

Dintre aceste doâ stindarde bote
zate cu aiasmă, unul fu luat de că
tre Heliade. şi cel-l’a lt de către ge
neral Tell. Cel d'ântêifi, după ce ţinu 
o cuvêntare poporului II confiâ 
stindardul, cel de al doilea, Incorajă 
soldaţi prin o cuvêntare bine sim
ţită  şi le confiâ pe al séü.

Heliade citi In urmă proclamaţia 
făcută de el, In numele guvernu
lui provi8orift , esplicându-le mal 
multe paragrafe din care dăm aci nu
mai articolele. (Ve<Jï «Mémoires sur 
l ’histoire de la régénération Rou 
mâine.* pag. 63).

„In  résumât, popolul Român de- 
creté^â articolele următdre :

„I-itt. Independenţa administrativă 
şi legislativă fondată pe tractatele 
lui Mircea şi ale lui Vlad al V; fără 
intervenţia puterilor streine In afa 
cerile ţSril.

„2-lea. Egalitatea drepturilor ci 
vile şi politice ;

„3-lea. Contribuţii generale ; 
„4-lea. Adunare generală compusă 

de representanţ! luaţi din tôte clasele 
societăţii ;

5-lea. Şeful Statului responsa^ 
bil* ales pentru cinci ani şi eligibil 
dintre tdte clasele societăţii ;

, 6-lea. Micşorarea listei civile* (1 ) 
orl-ce mijloc de corupt, aridicat ;

»7-lea. ResponsaDilitatea miniştri 
lor şi a tntulor funcţionarilor pu 
blicl.

„8-lea. Libertatea absolută a presei 
„9-lea. T6te recompensele date, In 

numele patrii, prin representanţil sél 
iar nn de către şeful statului ;

„ 10-lea. Dreptul pentru fie-care di 
strict a’şl alege el Însuşi pe funcţio 
narii sél, drept care decurge di 
acela că poporul Întreg are de a-şl 
alege pe şeful séü suprem.

„11-lea. Qarda naţională;

„12-lea. Emancipaţia locuri! 
sfinte închinate ;

„ 131ea. Desfiinţarea clăcil ţâr: 
lui. care devine proprietar prin 
jlocul lndem nisâril;

„ 14-lea. Desfiinţarea sclavagl 
ţigan ilor prin despăgubire;

„ 15-lea. Representantul naţiu* 
Constantinopol să flo luat do 
Rom ân i;

„ 16-lea. Instrucţia egală, compă 
şi gratuită pentru to ţi Româile 
amândoâ sexele;

„ 17-lea. Desfiinţarea titlurilerâ 
funcţiuni;

„18-len. Desfiinţarea pedelor 
corporale degrâdătdre;

„19-lea. Desfiinţarea pedej cu 
mdrte atât prin sentinţe câl în 
fapt.

„20-lea. Stabilirea de penetrare 
unde crim inalii să 'şl ispăş6sc&ca- 
tele lor, şi de unde să pdtă îm  
bunâtâţiţl satt corijaţi.

„21-lea. Emancipaţia israelor ş 
egalitatea drepturilor politi* pen
tru cetăţeni de tâte religiile

„22-lea. Convocarea im edia* unei 
adunări generale Constituar şi a 
lăsă pentru a representa t< inte
resele şi tdte clasele societăţi care 
va fi însărcinată de a rediji şi de 

confirma ast-fel constituţnea pe 
basul acestor 22 de articol decre
tate de către poporul Rom. (1 )

lua léfa de góba; căoî 4>oo d-sa saQ a 
trebuit să <}*0®« oX botanica, fisica, himia, 
geologia şi geometria, s'ar putea laviţa 
mult mal bine în licee, de cât într’o fcóla 
le agricultura, unde trebne să fie aplicate 
cu experienţe, pe faţa pământului, si în 
grajdurile de tot felul de vite, care lip
sesc cn totul la acest institut, ce pórti 
nnme de fcólK de agricultorii.

Se $ice, că domnul ministru al agricnl- 
tnrel f i  lucrurilor publice, ar fi numit o 
anchetă la fcóla de agricnltnră de la H<t- 
rfistr*-B, unde a foit d-sa director, spre a 
desrainţi pe acel senatori fi deputaţi, care 
aü cutezat să vorbescă fi să critice acéstS 
fcó il, fi care att îndrăsnit să (JicH, că orl- 
oe alt, póte cine-va învăţa acolo, namal 
agricultură nu invaţa; fi care asemenea 
aii spus neadevăr, că nn se află cultura 
fi crescerea vitelor, pe cât timp are chiar 
nn măgar, iar pe limba sciinţifici nn asin 
pentru căratul apil de la Herăstrăfi.

Societatea academică. — A<}i, 20 Sep
temvrie, Societatea Academică a ţinut şe
dinţă bublieă pentrn închiderea sesiunel 

Vom reveni intr’ un articol special asu
pra lucrărilor el din acostă sesiune.

O distincţie. — Priimim o Brăila a- 
câ-itS oomunicare : D-lal I. i  Dsnescu, 
pentru serviciile adnge armaţi M*jestatea 
sa Imperatul Âlesandru II, siine-voit a'I 
conferi la 11 curent, mareleprdou cu me
dalia Saint Stanislav , careă-s’a pus la 
gât cu t6tă ceremoaia prefasă de legile 
Imperiului, de către d. vice-cnsul A. Mella 
in ţinută de gală, asistat d» ofiţerii supe
riori ; i-s'a atârnat In uumle Majestăţe, 
Sale ImperatornluT.

1) Aodstâ rugSoiane < »r putea adopta chiar fi 
Mtt-dl ds oMr* prelaţii noitri.

( 1) De |i [iată civili a Domnilor era destul de 
iniei.

C R O N I C A

Un omor. — A$î dimîneţă în strada 
Teilor s’a aflat sugrumat avocatul Zaharia 
Petrescu fi aruncat într'o grădini la spa
tele casei luL Parchetul a luat îndată cu
venitele măsuri. Vom comunica amărun
tele acestei crime.

propiată In campanie din partea Serbiei, 
înlăturat ori ce fansă de armistiţiu.

Klastengla, I Octomvrie.

O parte din divisia ruseacă ce ocupă 
Kinstengea a plecat la 24 Septemvrie, în 
număr de 6,000 6menl infanterie fi cava
leri?, spre a face o recun6scerespremia<jă-di. 
Acestă expediţie, comandată de generalul 
de divisia, Mnnzen, a înaintat pftnă la Ba- 
zargik. A găsit oraful tare ocnpat de 6,000 
Turci cu artilerie, cari se fortificaseră aci. 
Ktza-pafa ii comanda. Rafii neavâad or
din de a ataca ci numai de a recnnâsce 
pe inimic, se opririi după o senrtă tnoăa- 
rare, cari ’i costă 9 cavaler ImorţI fi 7 ră
niţi, iar pe Turci vie-o sută de morţi şi 
răniţi mat toţi iregalarl. Rafii se înt6r- 
uerS erl la Kinstengea adnefrad eu d6afil 
patru prisonierl fi mal multe vite lnate 
de la inimic.

Tnloea. 1 Octombrie. 

Săptămâna trecută doă cuirasate turcesc! 
au cercat in (}»dar a forţa barragiul ce 
Rnfil l’aă aferat ca la o jumătate oră di
naintea Talcel cufundând în matca flaviu- 
lui vase Încărcate cu pietre. Unul din a- 
eeste cnirasate s’a Încurcat prin vasele en- 
fundate fi n’a pntnt scăpa de cât cn greu
tate. Temendu-se ca In apele adânci să 
reufeacă vre-o cercare, Rafii pregătesc tn 
acest moment alte vase spre a le cufnnda 
peste cele d'ântâifi.

Direcţiunea generală a telegra
felor şi postdlor.

Citim în tVocea Covnrluiuli* :
Astă-4I se tratâză dinainte Cărţii cn 

juri din oraful nostru procatald-lnl Nico- 
laide, fostul prefect de Pttna, împreună 
ou d. Chivu, fostul directorat prefectarel 
fi d. Livescn, fost secretar alprimăriei Foc
şani. Cartea este presidată e d. membru 
al CnrţiI Popullnu, asistat ie d-niî Ma
rian fi Cavalioti, membrii trienalului Co- 
nriul. Fotoliul ministerului pblic e ocu

pat de d. procuror de secţiune de la cnrte 
Ducnlescn. Coniisinnea jaraţilo.e compusă 
in d-nil A. Morari, I. Qabn, T. Stefă- 

nesen, M. SandovicI, Em. Caraas, Pencin 
Nicolan, I. Daca, I. P. Popazq Q. Apos
tol ide, Pavel Popovic! fi Dr. (utides. Pe 
banca apărării am observat pe eminentul 
orator T. L. Miiorescu, fi d-âl avocaţi 
din urbea nâstră, Boţsn, Ventua fi Resu. 
Până la ora 3 s'afi ascultat maroril, după 
care a luat cuvântul d. proenre. La ora I 

vorbia încă.
Dnpă d. procuror a luat cnvbtul d-nn 

Resu, fi apoi d. Mnjorescu a prenunţat 
pledoariă f6rte elocuentă. La replica d-lul 
procuror, a respuns d. M»joresci

La 6 fi jumătate comisiunea jiraţilor a 
intrat in camera de chibzuinţă.

Jurinl a dat un verdict de achiare pen
tru toţi. Cam rămâne acum cu miniştrii 
pufl sub acusare ? — Primarii tiţl achi
taţi, prefecţii toţi architaţl. On6re justi
ţiei societăţii!

Prim jurat a fost d. A. Monui,

Un fapt admirabil. — Citim in Vocta
Covurhdutu) ;

La 13, fa reservată pentrn toţi Gălă- 
ţenil o surprindere din cele mal mari. Se 
scie că Dunărea e cn desevârfire închisă 
Braţul Sulinei ns-abordabil, din cansă că 
Rnfil afi nămolit mal malte corăbii cu 
petră, făcând inaccesibilă trecerea, osebit 
că pe o parte fi alta a ţermului sunt ba
terii. EI bine, cu tótS acésta ermetică în 
chidere, care fa mirarea âălăţenilor când 
văzură ieri intrând tn port un vaporaf 
elin cu nnmele Olga 1

El venia din Constantinopol, aducând di 
verse ooloniale in valóre de vr’o 300 livre.
OITD hhI vo’ w ubuwlur do la inonii^raU tar 
ceşti în largul mărel, fi sub amerinţarea 
d ’a fi scufnndat la gurele Dunărei de ba 
teriile ruse, intrepidnl căpitan isbnti 
trece; după ce esplică atoritSţilor militare 
ruse tóte peripeţiile călătoriei sale, — 
dnpă ce fu oeroetat la Tulcea în mod 
scrupulos de generalul ras, ’ I se permise 
a continua pe Dunăre inofensiva lui oălă 
torie fia sosit cu bin^ în portul noBtru 
Indrăsneţ curagiü 1

Pentrn Prim&ria Capitalei. — Cu t6te 
că timpul b ’ s  răcit, aerul din capitală este 
tot infectat de miasmele cari se esală din 
murdăriile stradelor fi maidanelor. Rngăm 
pe d. loc ţiitor de primar să aibă milă de 
sănătatea bieţilor Bncnresoenl. Daca i-s’a fă 
cat dor de frigări, îl ragăm să treca re 
guiat in fie-care <}' prin strada Italiană 
strada care de la grădina Episcopiei sco 
boră pe lingă casa âr. Mânu, veolnie pline 
de murdXril în cât abia poţi trece cu na 
sul astupat.

Aflăm on mulţumire că guverntl radi
calilor, in marea sa milostivire, a desti
nat pentru viotimile fi martirii de la 
Plevna, clădirile fcolii de agriculturi de la 
fosea, unde pot fi adăpostiţi fi căutaţi în 
timp de iarnă. Acâstă decisiune, ie .̂ice 
oă a fost luată, prin stăruinţa, mal mult 
a  d-lnl ministrn de agricultură fi luoră, 
rilor publice, fostnl director al acelei fooll; 
cunoscând însn’ şl că acea fcâlă n'a produs 
nimic, mal eu sâmă, a observat acesta, de 
când parveni la minister : este convins că 
aefotă fc61ă, nu numai că este intr'un loc 
necuviincios pentru o fc61ă de agricultură; 
dar inoă, fiind prea aprâpe de capitală 
nu este de foloe de cât profesorilor, spre

(1) Daca am fi isbutit Intra tót& sedetii con 
•Utatic, póte na am fi ajuna In halal do faţi.

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

( â |s s |a  Hsvas).

—Scrviciul ds la S Octomvrie 9 orc dlailncaţa.

Paris, 1 Octomvrie.

Midhat-pafa fi deputatul ungar, d. Helfv 
snnt eompromifl intr’nn complot de ourând 
descoperit.

Tot ministerul

Haga, Octomvrie, 

olandes a demisionat.

P aris, 1 Octomvrie.

O telegramă din Viena spune că depu 
tatul ungar, d. Helfv fi Midhat-pafa sunt 
eompromifl Intr’un complot care avea 
scop a face să coopereze legiunea nngu 
răscă cu corpul egiptian din Dobrogia spre 
a tăia drumurile de fer din România.

Vleaa, 1 Octomvrie 

Soiri private din Constantinopol <}ic 
nu este nici o fansă de armistiţiu saQ 
pace. Toţi mnsnlmanil din Asia în stare 
de a purta arme, sunt chemaţi sub st£gurL 

Soiri din Belgrad anunţi că intrarea

A N U N C I U

Pentru ca să se p6tă preda la destina- 
une corespondenţa telegrafică fi poştală 
Iresată militarilor din campanie, d-nil 

expeditori sunt rugaţi a seri pe telegrame 
scrisori ori mesagerii (gropuri, pachete) 
adresa complectă, arătând precis regimen
tul, eorpnl, saii serviciul din care desti- 
natornl face parte.

Asemenea pe dosul scrisorilor, precum 
fi pe fractele ce însoţesc gropurile fi pa
chetele să se noteze precis adresa expedi
torului ca se i-se potă înapoia objectul în 
cas de a nn se fi putut preda la adresă; 
fără aceste deslufirl nu se va putea primi 
la postă spre expediere nici uu object pen
tru armată.

T6te 4iarele din ţeră snnt rngate a pu
blica acest anuncifi, spre a putea lua eu- 
nosciinţă de dânsal toţi cel interesaţi.

Circulari la tóte ofleiurile postale.

Efectele safi banii rămafl ds la militarii 
morţi In spitale saQ pe câmpul de luptă, 
câte vi se vor preda de către intendenţele 
militare saii intendenţele spitalelor le veţi 
expedia ca oficiale pe adresa prefecturilor 
In al căror jndeţ loenesc familiale morţi
lor, notând esact adresa fie-căruia spre a 
se putea remite de către prefecturi celor 
in drept.

Director general, C. F. Robeseu.

A  eşit de sub tipar şi se află de 
v&nzare la magasinele de musicâ 
ale d-lor Gebauer şi Şandrovits, şi 
la a u to r :

CÂNTECUL ROŞIORILOR
D E  L A  V E D E .  

Dedicat MSrifî-Sale
DOMNITORULUI ROMANILOR CAROL L

Poesia de 
Loooteaent de stat maior I .  C. 115ICLESD

PENTRU Y0CE SI PLLN0 
de

C A R O L  P A Ş I L L  jnn.
Preţul 1 lefi fi 50 bani.

O doamn& română, de bună fa 
m ilie, care a studiat şcoala Înaltă 
de piano la Geneva şi care cunoasce 
limba francesă, doreace a intra Într'o 
fam ilie distinsă ca damă de compa
nie sad pentru a da lecţii unei dom- 
nişioare.

Doritorii se vor adresa la redac
ţia  acestui ziar.



DILIGENTA piLNICÄ
din

U BRASIOV SI REIH.
Plecarea din Ploescl la 1 oră dupe a' 

miaz, dnpe sosirea trenului accelerat din 
BrSila şi trennlnî de porsoue din BucurescI 

Sosesce în Braşov Ia 4 ore dimineţi 
in coincidinţă cn trenul ce plică la Pesta 
la 1] ore dimiuâţa.

Plecarea din Braşov la 8 ore sâra dnpe 
sosirea trennlnî din Pesta.

Sosesce in Ploescl, la 11 ore diminua 
in coincidinţă cn trennl la BncnrescI yi 
BrSila.

Doctorul J. Bernfeld
strămntftndn-se in BncnrescI, face cunoscut 
Onor. Pnblio locuinţa sea Strada FrnmósS 
No. 12) dând consultaţii gratuite pentrn 
sărmani de la orele 2—3 post-meridiane.

A eşit de snb presă ţi »e afiă de vân
zare la librăriile Socec & Comp. ţi Fraţii 
Ioaniţin:

i n v î ţ I t u r a  e l e m e n t a r ă

despre

Dogmele bisericel ortodoxe de râsărit
de D. ST. CĂLINBSCU 

arangiată confarm programei în vigóre 
pentrn clasa III din licee, gymnasie, scóle 
centrale de fete, scóle normale fi pentrn 
clasa II din seminarie.

Pretai 85 bani.

Eforia Bisericel Greţolesco.
Duminecă 28, neoferindn-se preeinl sa 

stifăcător pentrn arendarea moşiei CREŢU- 
LESCI, din Ilfov lingă Buftea, pe termen de 
sini ani on Începere de la Aprilie 1878; 
ce va ţine o a treia licitaţie , Duminică 
26 Septembrie, în cancelaria Eforiei, curtea 
Biserioei

Moşia Sărata, o jumătate oră 
deJBnzăii, pe calea ferată între staţiile UI 
menii şi Monteornl, având ca la 1000 pO' 
g6ne arabile, vie de vre o 40 pogâne, vii 
cn otaştină, de la oare să ia paste 500 

Ibenî anual, han, cârciumă şi alte mal 
multe calităţi, se dă în arendă de la Sf. 
Gheorghe viitor. Doritorii se pot adresa 
în Bucuresoi Ia D-nn N. I. Lahovary şi 
la Craiova la D-nu Costioă Bengescn, pro
prietarul. (617—0).

IIDam& solidă caută an loc ca gu
vernantă s£â econ<5mă. A  se a- 
dresa la administraţia acestui j ia r

r v A  Q f û n f l Q f  moşia CÄLUGÄ- 
tJUUd.1;, RENI Districtul« 

Via şea, Câlniştea. Doriţorii se vor adresa 
la d-nu Warthiadi Strada Moşilor No. 96.

625—10.

D. Yioreanu

A eşit de sub tipar:

Manual de Comptabilitate
In

PABTID l DUBLĂ ŞI SIMPLA 

pentrn usul scâlelor de ambele sexe, de 

S I M I T B I E  X A R O U  

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

S’a pns snb tipar şi Economia domes
tică cn Comptabilitatea domestică.

reîntors în Capi
tală a reluat eser- 

ciţiul profesiunii de advocat. Strada Po
lonă No. 24.

ticat mai mulţi ani stud iele programului 
liceal, doresce a preda lecţiunl particularei.

A să adresa la admenistraţinnea acestui 
ijiar, Palatul »Dacia*.

bd bogatul meii asortiment de 
lanuri şi Pianine din cele mai 
iabrioi ale Europei cn proţnri 
ite.

Wilhelmine Schreiber 
Calea Mogooiei No. 28.

RAT0 CH W IL
tistrulni A. Kratochwil, absol- 
succes Conservatorul din Praga 

indu-se, doresce a da in orele 
câte-va lecţiunl fundamentale 
riolină şi Arangiament. —  A se

LECŢIUNI PARTICOLARE
de

M A T E M A T I C I  
C. Brailoiu, fiul

47 Siarda Scaunele 47. 

T r Â n J n i iA  Lemne de Cer, caUe vengare, pretuiö moderata.
Doritorii 
No. 60-

preţulS
se pot adresa Strada Clopotaru 

(675— 0)

A eşit de aub pres&:
n o u l  m b t o d

de
CAI.I6RAPHIE ELE MNTARA

pentru ai al claselor II, m  şi IV  primară 
de G. Al. Zamphirotu profesor de desemn şi ca

ligrafie,
PREŢUL 20 BA NI.

fiul capei 
vSud cn 
şi reintn: 
séle libe: 
de Piano, 
adresa stifea Pensionatului No. 6.

De vêndare la töte Libräriele iară depositut se 
află la Libräriele, L. Aloalai calea Mogosóiel Ño. 
18 şi L. Steinberg strada Carol I  Ho. 40.

La Tipografia THIEL & WEISS şi la t6et 
librăriele din ţâră se află de vânzare:

DICŢIONAR
PORTATIV

GERMANO-ROM AN
de

T H E O C H A R  A L E X I
Preţul 8 lei 20 banL

Făcândni-se on6rea d'a fi chemat de 
SocietateaErncea Roşiă la Spitalul tem
porar de rniţi de la Turnu-Măgurele, sub
semnatul n\uno3ciinţez pe stimabilii mei 
clienţi că iii începere de la 1 Septembrie 
viitor voit Bsenta din Capitală.

Tot de o iată; 1 rog ca la cas de tre- 
j buinţă să s>adreseze la stimabilnlQ meii 
I amic Dr. Siqcescn, domiciliat Strada Co- 
j vaci No. 1, dasa Arvenescn, care a bine 
voit a mă înlocui pe timpul absenţei mele 

Dr. Petrini (Paul).

i

S T R A D A  C J  A .  R  O  ML. ■  I ¥ " ■  «

,L A  STÉÜA A L B I«

A V I S  I M P O R T A N T  
Intôiul yi renomital Magasin de

I N C A L T I A M I M T E  P E N T R U  BARBAT1,  DAME  81 COPI I
sub firma

i P E Î I L I F I P  0 0 3 L . X D S T E X 3 S T
»LA 8TÉDA ALBA*

Strada Carol I No. 6, (Curtea teohe) vis-à-vis de Sigismund Prager.
Sosindu’ml de cărând din oele mal renumite fabrice existente din str&in&tate, cu oare 

stafi In relaţiunî intime de mulţi ani, tun mare asortiment de diferite m&rfl dupe fasénele 
oele mal moderne ţi lucrate cu oea mal mare soliditate, d. e. pentru Dame: Polonese ou 
nasturi tn té te formele, Sandale, Pantofi, sol.; pentru B&rbaţl : Ghete de vaca, Maroquin, 
Maroquin salon, Pantofi şi tot ce se atinge de Ino&lţ&minte b&rb&tesol, asemenea pentrn 
Copil téte felurile de ghete ou nasturi, elastio fi altele, rog a vS convinge de adevêr 

Aoést& magasie este una din oele mal vechie din Capitali, oare 'si a câştigat o reputaţiune 
de oele mal frum6se pentn soliditatea ţi eftin&tatea mărfurilor, si sper, c& ţi In viitor voiü fi 
onorat ou Clientela D-v6str&. PUIL1PP WOLD8TJEIN,

Strada Carol I No. 5, (Curtea Veche) vis-à-vis de Sigismund Prager »La Sléua alb&.<

mrw w w  w w  w w w w w w w w w 1

De închiriat
diferite

A P Á R T A M E N T  E
1 A se adresa la D-nn 

Ş T E F A N  P S E T O B I A H  

âtrida Sfinţilor, No. 54.
(628 -  8)

A eşit de rab pre-u :

M A M U A L
pentru depriderl Tn cugetare şi csmp«ti|iune

de Dr. Caiana

Directorul pmnasiului din Focşani. Carte 
autorisată le onor. minster al instrucţiune! 
pentru claele giminasiale.

Deposit în Bucurescl la librăria Socec 
et Comp., in Iaşi la librăria Petrini.

C  O ^ R  " W  M  I V
Profeso' de danţ ou răpede metodă după 

care ori ş cine fără de osebire etăţei, p6te 
invăţa unValţ, trei Polci, şi Cadril frances 
cel mult în 8 j i le ; am deschis un Salon 
in Stradt Schitul Măgurenu No. 20, în 
dosul Cisnigialui; une se va da lecţie peste 
vară cn ireţul mal eftin.

ANUNC1D IM PO R TAN T

Dorind a veni în ajutorul răniţilor sol
daţi prin ediţiunile mele litografice on ju
mătate din bani ce mi se plăteşte de către 
d-nii amatori pentru cumpăraţi rea lor, am 
scos în publicitat) tabloul exact, represeu- 
tând asaltul redutei din jurnl Plevnel, 
(Gri viţa) unde aii că^nt bravul Căpitan 
Valter MSrăcinenu împuşcat cu şase glânţe 
în momentnl înarborărei drapelului Român 
în vârful acelei redute. Pe tablott s’aii desinat 
şi adevăratul sed portret dnpe fotografia sa.

Preţnl unul tablott este numai de un 
leii noii. D-nii doritori îl pot cere de la 
mine, Calea Văcăreşti No. 151. Se află 
depus la Magazinele de librărie Ioanidi 
Strada Lipscani, la Ştainberg Strada Carol. 
D-nii din districte trimeţSnd banii in mărci 
poştale, le vor primi flră plată de trans
port.

Editor: Loct.-Colonal D. Papp&zogln.

Théâtre Français — Salle Bossel

Direction de 

iv rile  B JSÆ X X ilE  K B L L E R  1 
Mardi ¡e H0 Septembre 1877

L A  B E L L E  H É L É N E I  
D A N S  S O N  M É N A G E

Operette Bouffe, parodie de Mrs R ig*  et Baumann | 

Musique de J. Offcnbach

De vêndare, Ï tS ÎT î Î
dresa la Magasinul muzical vis-à-vis de 
Consulatul Rusesc. (824—2)

L’HOMME AUX 36 TÊTES I
Grand panoram virant et scène comique de U n  
WaU et B if», ICnsiqne de Xr Barbier, extcutde f 

par Mr. Riga L

Le talisman du père François
Operette Bouffe en un acte, musique ctHerve.

GRANDE INTERMÈDE

1. Mlle Fovelli Air de Romeo et Juliette
2. Mr Alexandre Le beau danseur 
8. Mlle Fadette Le Cuirassier
4. lir  Riga. . . L ’homme aux 36 Utes
5. Mlle îe lle r  Ce n’est pas se que vons penses

ANUNCIU IMPORTANT.
NUMAI L i  BSHU1TUL MAGASIN

I j A  V U L T U R
Snb firma

SAL. W E I S E R M A N N
Strada Carol I  No. 6 

(cartea veche) 

vis-à-vis de farmacia 

Rissdörfer.

Strada Carol I  No. tt 

(curtea veche) 

VÍ8-&-VÍ8 de farmacia 

Rissdörfer.

AQ sosit, pentrn sesonnl de veră un bogat asortiment de incăl- 
ţăminte pentru BĂRBAŢI, DAME şi COPII.

Cu deosebire PANTOFI DE DAXE In tâte formele după cele 
mai din urmă fasâne şi efectuate din primele fabrici din Buropa.

Asemenea nn mare transport de cisme lungi de Incht, de Lak 
rusesc şi de vacs ca şi Mantale (canciuc) de ploie prima qualitate.

Sub-semnatnl mulţumind onor P. T. Public de încrederea ce 
aii dat sus4issei firme, care până acum aii depus probe de fina 
calitate a Mărfel cât şi de eftinetatea preţurilor, speră ca şi d’aoum 
inainte va bine voi a ’ i da ooncursul sett, găsind in tot-d’a-una 
atăt mărfuri fine şi fasonate. cât şi cu preţurile oele mai moderate.

Cu t6tă stima

5

fel

b

l>
H

(588—0) SAL. WEISEBMÁNN.

E 8 P O S I T  S T R A D A  E P I S C O P I E I  No.  4
LA »STEDQUBILE NEGRO«

O C A S I U N E  R A R Ă

VINUEI NATURALE
VECHI DE 4, 8 §1 11 ANI

I i s r  F 3L A . C O _ A . I s r E  S I  C U  O C A U A
ou preţuri fârte reduse ţi neaujite pân§ acum

I N D I G E N E  A L B E  Ş I  N E G R E
De Cotaart j|, 0« Oiln Mar*
> D răgSşan I (I Mischet
. OdobeştI I Raţiochi«

V I N U R I  S T R E I N E

Băţieată 
Negro Virios 
T ăm âiiti

De Champagne , Bordeaux

en gros şi en detail 
De Rhin III Mtlaga
> Ungaria ||| Madera

II Cherry
III Muscat Lunel

Nu p6te concura nimeni ou mine niel is privinţa calităţii vinurilor şi nici In ceea 
ce privesce preţul lor.

NB. LiqueururI, Diferite Cognacnrl vieu» şi tis Champagne, Ţuică «eohe naturală şl 
Unt-de-lemn de Toscana.

3VC. T H B O D O B E S C U .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M M

■fflirr - T T r  ^ r -  i n  æ  m k  î i— r - i m  - i m  m m  r o ,

G E L  M A I  M A R E  M A < 3 - -A _ S X ls r
DE

H A I N E  CONFECŢI ONATE şi de ARTI COLE DE MODA
„ A  3L.-A. BELLE  JA.RIDXlSrXÎÎRE“

^ O S E F  G R 1 J I 1 B A U M
20, Colţul Iiulerardulnl St rad el Mogoşâiel, C uel« Grerinu, 20

#iT ESPO SIT IUNEA  DE H A IN E
in v it pe Onor. Public. bine-voieacA a visita magasinul meii, nnde va găsi o Esposiţiune de haine oonfeoţionate cam n’a fost incft tn Bucurescl. şi anume

C O S T U M E  C O M P L E C T E
REDINQOTS JAQUETE CU GILETCELE LOR | P Ă R D E S I U R t  IN  D IYERSE FASOANE
din stofele cele mai moderne ale şoşonului de faţft, şi croite dup6 jurnalele cele mal noue. Preturile sunt espuse în Galantarele Magasiel pe Strada M ogoşiie i şi Bulevardului

şi se p<5te convinge ori-cine cft am remas fidel devisiei acestui magasin:

COISTSXJIVI M A R E  SI PEETHJRI PO A R TE  M ODERATE-
jo se f

,A  LA BELLE JARDINIÎ1RE«, 20 Colţul Bulevardului şi Stradei Mogoş6iei, V. -»ele Greci nu 20.

Tipografia Thiel A Wiëès, Palatul „D acia*.


