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A B O N A M E N T E L E  
IN TOATA ROMANII :

Pe an .............................................L. i ,  tó
Pe 6 lun i..................... . a ...............  »  34
Pe 3 lun i ........................   > 12

IN STEADUTATi: 
le an .............................................  »6 0

inskktiuni si raclakk :

Linia de 90 Ht«r« petit, pagina IV, 80 bani. 
Pe pagina IU, 80 bani, pe pagina II, 2 lei noi.

Eeolame 2 lei noi linia

Un numér In Capitală 10 bani. B i u r o u l

A.isrxjisraixjiix
Se priimeae In i t r i in iU tc  La D-nil Haaten- 
itmn & VogUr In Vienna, Walfiaohgaue 10 
A. Oppttik In Vienna, S tube nbai tei 2; Rudo- 
M ott» In Vienna, Seilerftttte 2 j Vmoa** 
Hrdicka In Vienna, TeinfalUtraue 17) Philipp 
LJSb ln Vienna, EtohenbaohgaMO 11;  L . Lang  
ébJJomp. In Pejta |i Haoat Laffile BuUitr A 
Comp. In Parii.

Scrisori nefranoate na ie primesc. 

Artiaolele nepnblioate ae vor arde.

Un numfir In Distriote 16 bani.

Cursul de Bnonresot, 22 Septembre. 
Oblig. Rurale..............  821/* g2

> Domeniale . . .  74 78*/«
Credit funciar rural . . 72% 72>/a

> > urban . 6 4  —
Impr. municipal al Capit. 71 __
Oblig. P e n s ii ...............115 __
Oblig. Dacia . . . . .  200 —

» România . . . .  40 —
Impr. municipal eu premii _ —
Renta Somtnl • . • . • — —
Paria- 3 ln n l ..............  9930 —
Londra ,  . . . .  25 25
Viena ,  .....................— —
Berlin > .............. 122>/i

Canal de Viena, 4 Octombre.
Metalice ............................... 64 45
Naţionale............................ 68 85
Renta In aur . . . . . . . .  75 15
Lose...................................... 111 —
Aoţiunîle b&ncel.................. 847 —
C red ito r i............................ 218 50
London ................................117 15
Obligaţiuni rurale ungare . . 78 __

> tomeşvar . . . .  76 ___
»  transilvane . . .  75 75

Argint În m ă r fu r i.............. 104 10
Duoatul................................ 5 g l
Napoleonul............................  9 401/,
Maro 100 .............................  57 75

Cornul de Berlin, 4 Octombre. 
Acţinn. C Ai lor ferate romlne 14 75 
Obligaţiunile rom&ne 8 %  • . 53 — 
Priorităţile 0. fer. rom. 8% 49 10
împrumutai Oppenheim . . .  73 75
Napoleonul............................ 16 28
Viena, termen lung . • • • • — — 
Paria »  scurt . . . . --------

Calendarul f i le i  
Sâmbătă, 24 Septembre (6 Octombre). 
Patronul 4UeI: Martira Thecla. 
RâsAritul sdrelul: 6 ore 4 min. 
Apusul sdrelul: 6 ore 84 min.
Fosele lunel: Ultim Quart.

P L E C A R E A  T B B N X J B I L O B
BnoareacI—Snoéva 

BucurescI. . . .  8.15 n 10.— d
Ploeaol......9.50 n 12.05 a
B ră ila ......1.58 n 6.45 }  7.15 d
Toouoia..... 4.88 n 11.40 d
Roman..... 9.05 d 4.54 4
8ucóía, sosire . . 12.08 j  9.55 n

Bncnrescl—Verclorova
Baoaresol . ................ 8. — 6.05 n
Piteşti . . . . . . . .  I I .214  10.15 n
Slatina.......................2.—
Craiova.............. . . . . 4.17
Vfiroiorova, sosire . . . 9.01 ¿

Sucéva—lineares«!
8uoéva..............  5.11 4 8.46 ţ
Roman.............. 8.45 n 12.10 1
Tecuci 3 .............. 12.30 n 5.10 ^
B r i l l a .............. 3.08 n 8.10 n 8.58 <
Ploeaol.............. 7.12 d 2.45 <
Buouresol, sosire 8.80 4 4.30 <

Verclorova—linear esci
Vérciorova..................6.45 < 1
Craiova . ....................11.44 y
Slatina.........................141
P iteg t l.........................4.42
Buouresol, sosire

7.15 ( 
7.40 11.20 <

B nc n reset—fcí I a r g 1 ■
Bnonresol.............. ... . 9.15 d 6.05 a
Giurgiu, sosire................. 11.85 j  8.27 n

Glnrgin—BncureocI
Giurgid.............. ...  Î.26 d 4.55 a
Buoaresol, sosire . . . .  9.48 4 7.17 4

ftalaţl—Bărboşi
G a la ţ i................1.20 n 8.25 d 7.80 4
Bărboşi, sosire . , 1.55 n 9.— 4 8.05 n

Barbes!—Galaţi
Bărboşi....................2.55 n 6.25 n 7.25 4
Galaţi, sosire . . .  . 8.80 n 7.— n 8.— a

SOIRI TELEGRAFICE
din

FOUiE STRĂINE. }

Vama, 28 Septemvrie. 

Dupi cam aflăm, consulii din Rascinc 
cari att părăsit acest oraş din causa bom
bardării lnfind domiciliul lor provisor in 
Vama, vor remânea aci şi t6tă orna vi- 
itore, dacă nu se va incheia nn armisti
ţiu mal lung,— Mal mulţi medici aii fost 
trimeşi d’acl la Erzernm, aflândn-se in spi
talele de acolo aprâpe 6000 răniţi er forte 
puţin medici.

Belgrad, 29 Soptemvrie. 

Ministrul de resboitt Qruic! aj încheiat 
un contract cu intreprenorit Boscovict, Ra- 
dovanoviol şi Tuozacovicl pentrn aprovi- 
sionarea celor 4 corpuri de armată sârbă 
staţionate lângă Drina, Iavor, Morava şi 
Timoc.

Eri deja a trecut p'aol un tren de 250 
oare cu provisiunî spre Iavor.

Seralevo, 28 Septemvrie.

Se crede In Constantinopole ca esistft o 
convenţii sSrbo-muntenegrena care are de 
scop cooperaţia trupelor acestor doa ţări in 
contra Bosniei. De aceea s’a dat ordinul 
d’a lua mSsnrl militare pentru împe dica- 
rea Întrunirii Şerbilor cu Montenigrenil

Seralevo, 30 Septemvrie. 
4000 başi-bozuci bosniaci att primit or

dinul in 23 a. e. de a pleca la Herzego- 
vina. EI snut bine înarmaţi şi despun de 
muniţiunl în cantitate îndestulăt6re.

Londra, 1 Octomvrie. 

‘ Oficiul Reuter» anunţa din Constanti- 
nopol : După cum se aude P6rta respinge 
cererea unor ambasadori de a permite 
transportarea lemnelor pe Dunăre pentru 
aşezarea baracelorde răniţi. Convenţii din 
Geneva nu susţine aceşti cerere; dar P6rta 
nu se va opune trimiterii medicilor pe 
Dunăre*.

Pesta. 1 Octomvrie. 

Armele confiscate aci att fost destinat« 
pentru România. Se <}ice că banii pentru 
cumpărarea lor att fost daţi de euglesul 
Iohnston Buttler.

Paria, 1 Octomvrie. 

Generalul Clapca desminte ştirea dată 
de *Elen6r» efi el ar fi stat în capul 
formării legiune! ungureştii în fav6iea 
Turciei.

Nev-York, 80 Septemvrie.

O despărţire de trupe în tăria de 100 
6(nenl urmăreşte marodoril mecsicanl pe 
tir&mul meosican.

Berlin, 1 Octomvrie.

>Nordd. Allg. Zeit.« asigură ci nu se 
prepari încă retragerea armatei rose în 
cartierul de iarnă. Trebue aşteptată încă 
o lovituri decisivă, în Estul şi în Vestul 
câmpului de rSsboitt, de care va atârna 
retragerea eventuali.

P*tenbarg, 1 Octomvrie.

>Agenţia rusă* desminte decisiv ştirea fia
relor ci principele Goroiacoff a adresat o 
circulari către puteri. Acum armata are 
ouvAntul şi apoi va veni rândul diploma
ţiei.

Peeta, I Octombr«. 
Un agent grecesc a cumpărat în Peter- 

sburg U  vag6ne cu patrâne cari plică cu 
ştirea guvernului nngureec.

SCIRI TELEGRAFICE
A L E  « T I M P U L U I ,

(Agenţia liaras).

— Serviciul de ia 4 Octomvrie, 4 ore séra—
Coastantlnopel, 8 Octomvrie. 

Reuf-paşa este numit comandant al ar
matei din Balcani. El a şi ajuns la Şipca.

Soleiman-paşa este numit comandant al 
armatei de la Dunăre. A şi ajuns la Ras- 
grad.

Mehemet-Ali este rechemat.

Şamla, 80 Ootomvrie.

O mişcare ofensivă a Roşilor se aşteptă 
asupra Lomulul-de-jos. — Doi spioni bul
gari att fost spintjuraţi la Rasgrad.

Constantinopol, 3 Octomvrie. 

Garnisona din Sofia a venit să intărescă 
armata Iui Şefket-paşa. Cu paza Sofiei s’att 
însărcinat voluntari.

Un detaşament rusesc stribitând pâni 
la Kavarna, Turcii att reîntirit garnisona 
de la Kavarna şi Balcik.

— Serviciul de la 4 Octomvrie, 9 ore séra. —

Londra, 4 Ootomvrie.

O depeşă din Sofia apune ci corpul lui 
Şefket-paşa fiind reîntirit cn trupele de 
la Şipca şi-a început iar mişcarea înainte 
ou scopul de a coopera cu Osman-paşa,

Se telegrafiaba din Viena ci Pórta con
simte la trecerea lemnelor de construcţie 
destinate la baracele ce se fac pentrn ră
niţii ruşi.

Paris 4 Oe tom vrie. 

Dupi o depeşi din Belgrad, cabinetul 
sârbesc şi cel grecesc att schimbat nume
róse depeşi in filele din urmi.

Spre a răspunde la mişcirile oştirilor 
sârbesc!, Turcii grimidesc puteri mari îm
prejurul Veniţei.

— Serviciul de la 5 Octomvrie, 9 ore dimineaţa — 

Atena 3 Octomvrie, 

Camera deputaţilor se va convoca în 
4ioa de 17 ale curentei.

Miniştrii ţin pe fie-care <Ji consiliu re
lativ la apărarea marginilor.

D. Palasca, directorul ministeriulul de 
marini a fost destituit.

IJTTPTTOPQPÎ J *  Septemvrie. 
i jUuUnJaUul  5 Ootomvrie

Se scrie din Paris ^¡arului .Köl
nische Zeitung* : Respnnsal lui Tisza 
la interpelările In cestia Orientului 
face aci sensaţiă, mal cn sâmă pa- 
sagiul In care ţjice că Austria şi Ger
mania aft povăţuit pe Rusia s& nu 
,fac& resbel. Lumea de aci s’a obi
cinuit s& facă pe Germania solidară 
pentru reşboiul actual, susţinând că 
guvernul berlines a sciut bine că 
Turcia nn e at&t de slabă preenm 
s’a crezut, şi tocmai de aceea a luat 
aerul ignorant şi a Împins pe Rusia 
In cursa de a Învinge pe Turcia, 
Germania neputßnd trăi în linişte 
al&turea ca un stat puternic.

„Le Moniteur* nu e de loc Încân
tat de discursul ţinut de ambasado- 
rul italian, corniţele Launay, la ban-

cbetul dat In on<5rea lui Crispi. Zia
rul numit se mângâiă c& limba fran- 
ces& a servit pentru schimbarea de 
idei Intre Germani şi ospeţil lor, 
protestâză Insă, contra susţinerii lui 
Launay că Gavour ar fi povăţuit pe 
Italieni s& se razăme de Germania. 
Cavour era un partisan hotărât al 
legăturii cu Franţa.

Nu numai „Românului“ i se În
tâmplă să <Jică a<Jf ceva şi să va<Jâ 
mâine că n’a <Jis bine şi să snsţie 
tocmai contrariul. Şi jurnalele nem- 
ţescl par a pătimi de acest păcat. 
Întâmplarea din Transilvania care 
atrase Intâifi atenţia şi comentarea 
lntregel prese austriace ţi ungare, 
Începe a fi tractată ca un lucru de 
nimic.

Consecinţele gigantice ale acestei 
Întreprinderi, care ar fi putut să si* 
lescă pe Austria de a lua parte la 
resboiul ruso-turc, se micşoreză din 
gi In £i, In cât după câte-va (Jile 
ne vom pomeni, p<Ste, cu „ştirea a- 
sigurată şi positivă* că t6tă afacerea 
nu e de cât născocirea esagerată a 
unul „poliţaiă fricos*. Şi Austria are 
„poliţai fricoşi.*

Straşnicul şi nobilul general Klapca 
Îşi spală mânele cu Inocenţă, scriind 
din Paris : „N ’am avut nici o ştire 
asupra acestei inter prinderi. Dacă 
In timpul aflării mele recente In 
Ungaria, amicii mei ml-ar fi vorbit 
despre acâsta, i-aş fi reţinut de la ori
ce Încercare de acest fel, care In 
împrejurările actuale ar fi putut să 
ameninţe pacea patriei mele, fără a 
ajuta tn ce-va pe Turcia.

Neputând dar Tuecia să tragă vre 
un folos din forţele ndstre materi
ale, trebue să se bucure cel puţin 
de sprijinul moral al lntregel naţie 
ungare*.

Să le fie de bine Turcilor spri~ 
jinid moral al curagiosulul general 
Klapca care, In posiţiunea sa, gă
seşte că’I f6rte „sănătos* şi nici de 
cum ruşinoţ de a trimite pe alţii In 
pericol şi când Întreprinderea se 
sparge, sa bine-cnvinteze pe turci 
cel puţin cu câte-va frase.

DIN AFARA

înfrângerea armatelor Ţarului pe 
câmpul de reeboifi lncuragâ^ă pe par
tidul revoluţionar rus. Republicanii, 
socialiştii şi nihiliştil lucr6<Jă spre re- 
sturnarea ordinel stabilite. Din când 
tn când se iveşte la lumina ţjlilel câte 
un semn al acestei interminârl necon
tenite şi ascunsă. Ast-fel s’ a afişat 
alaltâ-erl la Odesa că Impârat&l pro
mite constituţia liberă. Că la lntâr- 
cerea sa In Rusia, va Introduce t6te 
reformele şi libertăţile ale pop6re- 
lor celor mal civilisate, fiind convins

că o ţară nu póte să prosperele şi 
să fie lntr’adevâr tare de cât In li
bertate.

In aceeaşi £i, acest afiş falsificat 
a fost lipit in tóte oraşele mari ca 
Moscva, Kiew, Varşovia, Petersburg 
etc. S’aú făcut arestări numeróse In
tre studenţi cari sunt partisanil În
focaţi al acestei societăţi ascunse.

Retragerea lui Mehmet-Ali In ve
chile posiţit de la Gara-Lom e con
firmată prin o depeşe din Şumla că
tre „Times* cn data de 26 Septem
vrie, ceea ce nu opresce de a se a- 
nunţa din Constantinopol că „Tur
cii Inaintézá mereü*. Retragerea lui 
Mehmet-Ali se preface In péna co
respondentului de la „Daily Tele- 
graph* In „o mişcare importantă 
strategică.* Cititorii noştril nn ati 
uitat depeşile trecute din Constan
tinopol, care anunţaţi că Soleiman- 
paşa părăsi muntele St. Nicolae tot 
din punct de vedere strategic.

Mal bine £is, Turcii n’aü reuşit 
nici cum a respinge pe Ruşi de aci. 
Depeşa turcéscá anunţă că Mehmet- 
Ali s’a retras pentru a căuta un 
punt mal favorabil de a ataca pe 
Ruşi.

Nu se póte pricepe deci cam ce fel 
de operaţiune ar fi acea, de a se 
retrage din posiţiile din faţa inimi
cului şi pe care corespondentul de 
la „Daily New* le numia «inex
pugnabile*, pentru a putea lua mal 
bine ofensiva contra inimicului.

Pare mult mal logic a privi miş
carea retrogradă a serdarulul Ecrem 
ca o dare pe faţă a resoluţiel sale 
de a renunţa la o ofensivă şi a ocupa 
posiţil, din care sápó tă ascepta ata
cul eventual al Ruşilor.

Unele organe daü să pricé pâ că 
acésta retragere nu e decât o pre
făcătorie, Insă nu prea pare verisí
mil că Serdarul Ecrem voesce să 
întindă vre-o cursă, părăsind posi
ţiile pe care le-a câştigat aşa scump 
In urma mal multor lupte incarnate.

Corespondentul de la „Daily Tele- 
praph* crede că Mehmet Aii ar avea 
intenţia de a se trage spre Sud. Insă 
corespondentul de la *Daily News* 
esaminând acâstă ipotesă <Jice că a- 
céstá mişcare nu prea e verisimilâ, 
căci:

„Dacă Mehmet-Ali ar cerca să se 
retragă spre Sud, cavaleria rusă l’ar 
hârţui la fie-care pas, pe când in
fanteria rusă, cu iuţâla mişcărilor 
el, i-ar semăna drumul cu cadavrele 
soldaţilor sel*.

Corespondentul de la „Times* din 
Şumla ¿ice, că Mehmet-Ali este si
lit a reveni la posiţiile vechi de la 
Cara-Lom, ca să asigureze aprori- 
sionarea ameninţată de timpurile 
rele, apropiindu-se de drumul cel

mare care ’1 pune In cemunicaţie 
cu depourile sale.

Acâstă explicare e posibilă; Insă 
adevératul motiv al retragerel ge
neralisimului pare a fi eşecul suferit 
la Gercovna, şi convingerea că el 
nu póte pune mâna pe colinele pe 
care e Întărită armata ţareviciulul, 
saü chiar numai să spargă liniile 
acestuia. Retragerea lui Mehmet*Ali 
dovedesce că am avut drept de a 
da 0 importanţă reală eşecului de 
la Gercovna, In care unele jurnale 
turco-file credéü că vöd numai nisce 
hărţuiri neînsemnate Intre corpu
rile de recunóscere.

Detaliele date despre acéstá luptă 
de la Cercovna saü de la Cadikeol, 
de corespondentul de la „Daily-News* 
£ic că a fost prea seriósá şi vie.

In tot caşul retragerea lui Meh
met-Ali pe de-o parte, perderile re- 
peţite de la Şipca ale lui Suleiman- 
paşa pe de altă parte arată că pla
nul Turcilor de a sparge liniele ar
matelor rusescl Înainte de sosirea 
ajutóreler e cn totul zădărnicit, şi 
că Turcii aü perdut timpul potrivit 
pentru a respinge pe ruşi.

Osman-paşa nu mal póte spera 
ajutor de cât de la Sofia, şi ori cât 
de tare să fie posiţia sa, ne mal 
căpătând ajutor de la Suleiman şi 
Mehmet-Ali. va fi apoi s i l it : saü de 
â p&răsi Piévna, satt dacă Ruşii vor 
fi destul de numeroşi pentru a-1 În
conjura cu pntere, de a sacrifica o 
parte a armatei sale.

Baza principală a Plevnel snnt 
victualile, corpurile noufi sosite In 
ajutoir,' mnlţesc numgrul gurelor ce 
aü a se nutri. *

Insă, din scirile tuturor corespon
denţilor englezi de la Orhania şi 
Plevna nrmézá că convoiurile cu 
victualil sunt de tot genate de ca
valeria rusă ce lnconjórá aceste fo
curi.

Turcii n’aü tot-de-una colóne de 
câte 10 000 soldaţi pentru ale pune 
la disposiţia transportului de victua
lil şi muniţii.

REVISTA piARELOR.

Citim In Presta:

mIntriga forţă militară a unei (M  nu 
„se expune, de cât numai tn casde I- 
„m ed iata  sa apărare.*

Iată strigătul patriotic, ce eveni
mentele de faţă 8C<Sseră din peptul 
aceluia, pe care toţi 11 consideră ca 
adevăratul organisator al bravei n<5- 
stre armate.

Nu este numai militarul, cu du
rere de inimă pentru opera sa, care 
esprimâ o asemenea idee; dar Încă 
omul politic prev6$6tor, care Înţe
lege condiţiunile de existenţă şi de 
apârare ale Statului.

ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRU.

R e d a c ţ i e i  şi  A d m i n i s t r a ţ i e i :  P a l a t u l  JDao ia " .



T IM  P D L

A< éátft cugetare a fost departe de 
mintea guvernului radical, care a 
pus Statal român într’una din cele 
mal teribile situ&ţiunl, In care el 
s’a aflat vre-o datft.

înţelegem, pânii la un óre care 
pun.t, ideea acalora cari, la înce
putul resboiulul, prevé^Snd o trans
formare In condiţiunile politice ale 
Orientului, aü fost de părere ca Sta
tul român sâ nu rémáe cu totul str&in 
la acéstá transfor are.

Având In vedere partea de influ
enţă, de prestigia, s.itl de acţiune, 
ce România póte fi chiematâ a avea 
p'lntre statele şi populaţiunile pe
ninsulei balcanice, iar, pe de alt& 
parte, afirmarea ţârei şi a armatei 
sale pe câmpul de lupt&, se putea 
lnţ“ lege fdrte bine. sft esiste p’lntre 
noi óuaeni politici, cari s& fl dorit 
o parucipare militară a Statului ro 
mân In résboiul contra Turciei.

Generalul Florescu este p’lntre a 
ceşti ómenl politici.

Dar, pentru asemenea scop, era 
destul un contingent determinat de 
vre-0 <Jece sad cincl-spre-^ece mii 
de ómenl, in raport cu forţele nóstre 
militare şi economice.

Â merge insă până a pune In joc 
şi, prin urmare. In pericol tóte for
ţele militare ale unul Stat, şi a 'I 
slei, pentru o serie Îndelungată de 
ani, tóte forţele sale economice şi 
financiare, şi a se espuna până a 
lăsa fruntariile mal fără apărare In 
contra unei năvăliri ale armatelor 
inamice, este o cugetare din cele 
mal greşite, ce nu póte intra In ca
pul nici unul om politic, cu mintea 
sănăt0să.

Piemontul nu a dat de cât vre-o 
12 mil de ómenl In resbelul Cri
mei I. şi cu tóte acestea, el avea Îna
intea sa Italia, el avea să facă, din- 
tr’o espresiune geografică, Patria 
italiană. Statul Italian.

Esistă şi o altă politică pentru 
noi, de cât aceea ce menţionarăm. 
Ea s’a formulat de către ministrul 
afacerilor stréine din 1875, d. V. 
Boeresîu prin celebra frasă, ce a 
făcut girul presei europene şi a deş
teptat o cugetate simpatică pe lângă 
tóte cabinetele : „Orientul începe de 
la malul drept al Danăreî : de la ma
lul st ing íncóce începe deja Occidentul.,

Cugetarea politică, ce conţin a- 
ceste cuvinte, a impresionat Intr'un 
mod favorabil lnsu-şl pe pnţinil Ó- 
menl politici turci, ce se mal află In 
consiliile Sultanului; şi autorul bro- 
şurel: O datorie de conştiinţă către 
(ara mea, d. J). Brătianu, care a fost 

trimis In misiune la Stambul de 
către ministerul actual, ne face să 
Înţelegem, că o asemenea politică 
intră intru atât In vederile cabine 
tulul din Constantinopole, in cât el 
Insu-şl s’ar fi decis, dacă nu a lua 
iniţiativa, dar a admite cu Înlesnire 
independinţa României.

Intr’adevér. politica conţinută In 
cuvintele: .Orientul Începe de la 
malul drept al Dunărei., lnsemnézá 
Intre altele, cât s? póte mal mult 
neamestecul nostru In afacerile po- 
polaţiunilor de subt domiuaţiunea 
otomană, şi stabilirea unei diferenţe 
védite Intre situaţiunea politică a 
ţărilor loni'te de.aceste populaţiunl

Se Înţelege lesne, că având In 
vedere o asemenea politică, d'plO' 
maţia otomană să nu fl vâ<Jut p& 
m ol In proclamarea independenţei 
absolute a Statului român . ci din 
contră, serióse avantage, creând aci
o situaţiune lămurită',' de natură a 
depărta pe de o parte ori ce causă 
de conflict Intre noi şi dânsa, iar pe 
de alta a nu ne amesteca In certele 
sale cu populaţiunile din peninsula 
balcanică.

Ministrul de esterne, la care fâ-

curâm alusiune, şi aceia cari imbrâ- 
ţişârâ politica sa , lucraâ şi eraâ 
convinşi că vom ajunge la indepenţa 
Statului român, menţinându-ne nu 
mal lu sfera şi acţiunea diplomatică.

Dar, In fine, nu este acostă poli
tică, care a prevalat In circumstan
ţele de faţă.

Guvernul nostru de astăzi cu tdte 
declaraţiunile din Senat ale ministru
lui de esterne, d. Cogâlnicdnu, că 
armatele române nu vor trece Du
nărea, declaraţiunl, ce nu aâ con
tribuit puţin a face pe acest Corp 
a proclama Independenţa ; guvernul 
nostru, (jieem, a angagiat ţ£ra In- 
tr'un resbel ofensiv, şi a spus, şi 
continuă a pune In foc, şi prin ur
mare In pericol, tdte forţele militare 
ale Statului cu tdtâ veritatea plină 
de patiotism şi de Înţelepciune , ce 
esprimă d. general Florescu In bro
şura sa, adică :

,Intr6ga forţă militară a unei ţâri 
,nu se espune, de cât numai In cas 
,de imediata sa apârare.

Nimeni mal mult de cât no i, nu 
palpită de bucurie, priimind veştile 
ce ne fac cunoscută bravura arma
tei ndstre ; nimeni mal mult de cât 
noi, nu doresce ca să nu se turbure, 
cum a flis, In termeni escelenţl, băr
batul superior D-nul Dimitrie Ghica, 
spiritul soldaţilor, ce se luptă pe 
câmpul de bătălie; dar ne este cu 
neputinţă sâ nu desaprobăm cn e- 
nergie politisa avenrurdsă şi plină 
de pericole a guvernului actual.

Cerem dar, guvernanţilor noştril, 
sâ se pătrundă de pcricolele In care 
aâ pus Statul român, şi de durerile
Naţiunii....

Fruntariile n6stre sunt amerin- 
ţate.

Un jurnal, ale cărui legături cu 
guvernul sunt cunoscute, „ l ’Orient,“ 
şi după dânsul „România Liberă, ne 
anunţă, că mal multe sute da turci 
aâ trecut Dunărea la Călăraşi, şi 
atl distrus retranşamentul construit 
acolo de ruşi.

Unde este armata română, care 
sâ apere teritoriul şi sâ nu permită 
namiculul să disoleze solul Patriei ?

Cerem guvernului, sâ intre în le 
galitate, sâ facă să Înceteze starea 
revoluţionară, cum am <Jis In numâ- 
rul „Pressel* de Mkrcurl, starea de 
lovituri de stat, ce el a săvârşit, 
angagiând sângele şi mili6nele Ro
mânilor, fără consultarea şi voia na- 
ţiunel. —  Cerem sâ restabilăscâ lega
litatea Întreruptă de la Închiderea 
Adunărilor.

S. S. episcopul de Argeş Ghena- 
die a adresat clerului şi poporului 
din eparchia sa o carte pastorală, 
prin care cu căldură U Îndemnă a 
veni In ajutorul armatei prin con- 
tribuţiunl pentru cumpărarea de arme 
şi pentru răniţi.

Eacâ acea carte pastorală:

Ghenadie, cu mila Ini Dumnezeii episcop 
al eparehiel Argeş.

Prea cuvioşilor archimandriţl, sta- 
riţl şi stanţe, cucernicilor protoie- 
rel şi preoţi, şi voă iubiţilor noştril 
fii sufletesc! al eparehiel ndstre: dar 
şi pace voă de la Dumnezeii tatăl 
şi Domnul nostru Isus Hristos, iar 
de la smerenia ndatră archierâscâ 
bine-cuvântare.

Când tunul bubue la hotare şi sa
bia Otomanilor ameninţă naţiunea 
română; câni In nişte Împrejurări 
atât de grele, fii patriei, având In 
cap pe prea iubitul nostru suveran 
Carol I, se luptă cu vitejiâ pentru 
a recâştiga independinţa şi vechile 
drepturi străbune, pentru cari unii 
din iluştrii noştri Domni aâ perit pe 
câmpul glorios al luptei, iar alţii aâ 
eşit triumfători, umilind semi-luna ; 
când toţi Românii de la o margine

1 a ţârei şi până la cea-l’altâ, şi când

chiar cel de peste hotare, bărbaţi şi 
femei, vin cu toţii a depune tot ce 
le stă prin putinţă pentru a susţine 
şi a lncuragia pe bravii noştril ostaşi 
când ţara In asemenea situaţiune 
care din moment In moment se a- 
gravé^â, are necesitate de concurs 
generale, spre a contribui fie-care in 
marginile posibile şi In specie cu ceea 
ce datoriele sacre ale iubirel de pa
trie 11 impune ; când clerul in toţi 
timpii şi In tóte Împrejurările a luat 
parte la tóte evenimentele, dându’I 
concursul séâ prin mij lócele de care 
dispunea, cum putem remânea astăzi 
mal puţin simţitori la vocea scum
pei nóstre patrii?

Inima ni se sfişie de durere ; dar 
o speranţă In Dumne^eü, ne umple 
de bucurie, că vom fi Invingâtorl. 
Misterele înaltei Provedinţe. ne a- 
rată în destul cum prea înaltul şi 
mult milostivul nostru Creatore, în 
nemărginita sa bună-voinţă , inspi
rând mărinimosul suflet al Maiestă- 
ţel Sale Impâratul tuturor Rusielor, 
Alesandru II, l ’a făcut sâ fie spriji
nul ortodoxiei în contra Otomanilor, 
cari în tot timpul aâ persecutat'o, 
şi cum armatele sale, luptă astâ-<J< 
în unire cu armata Română pe ace- 
laş câmp şi pentru acelaş scop : de 
a libera poporaţiunile chreştine de 
sub jugul păgânilor, şi a le lăsa sâ 
se Închine In linisce către cel a tot 
putinte, In biserica Întemeiată de 
mântnitorul nostru Isus Hristos.

Pentru aceste si mţimânte religióse, 
ce credem că Prea Cuvioşia şi Cu
cernicia vóstrá le Împărtăşiţi ca şi 
noi, vâ scriem ca, pe dată după pri
mirea acesteia, sâ faceţi a se răs
pândi acéstâ circulară către toţi preo
ţii dia acele plâşt, spre a cunósce câ 
tot acum, vânând că casa statului se 
gâsesce In nevoiâ de miglóce spre a 
susţine brava armată Română care 
luptă dincolo de Dunăre, noi am şi 
luat cuvenitele disposiţiunl Intru a- 
césta încă de la 7 curinte, prin for
marea unul comitet sub preşedinţa 
nóstrá, compus din preoţi şi alte 
persóne onorabile din oraşul PitescI, 
pentru care am format douâ rânduri 
de liste, unele pentru ajutorul cum
părării de arme şi altele pentru sol
daţii răniţi.

In gravele Impregiurârl prin cari 
trecem, urmézâ dar a propaga către 
toţi fiii patriei sS dea fie-care aju
torul posibile către fraţii noştril o- 
staşf. cari s'aâ decis a'şl sacrifica sân
gele şi vidţa lor pentru mântuirea 
patriei, şi a face tot d’o-datâ ca la 
tóte bisericele să se pună la tóte 
servicióle bisericesci, ţjiua şi nóptea, 
rugâmintele câte se prevëd în letur- 
ghie la asemenea caşuri, făcând şi 
privegheri, mal cu sémâ pe la mo- 
nastirl şi schituri, după cum v ’am 
ordonat şi prin precedenta nóstrá 
carte pastorală, ca Împreună cu toţi 
clericii din acéstâ de Dumne^eâ pă
zită eparchie, insoţindu-ne şi toţi 
fiii noştri spirituali, să ne rădicăm 
cu o singură voce câldurôsâ, şi cu 
lacrimi ferbinţl sâ ne rugăm Dom
nului Dumnezeul părinţilor noştri, 
a ne ajuta şi acum să fim salvaţi 
de inimicul nostru secular, şi a ne 
păstra In nestrămutata credinţă a 
fericiţilor noştri străbuni, In care 
vom şi muri pentru dragostea şi cre
dinţa In domnul şi mântuitorul no
stru Isus Hristos, al căruia dar sâ 
fie cu voi cu toţi, amin.

Ghemdle Arge?¡¡¡.

RĂNIŢII DE LA COTROCENI

Edificiul In care era casarma ba
talionului de geniâ, e ocupat de ră
niţi, al căror numâr pânâ ieri era 
de 140.

El sunt Împărţiţi In douâ sec
ţiuni : una Încredinţată d-lul doctor 
Râmnicânu, medicul şef al spitalu
lui, ajutat fiind prin bine-voitorul 
concurs al d-lul doctoi Collin din 
Bacââ şi de d. doctor Cohstantiniu', 
a doua secţiune e sub direcţiunea 
d-lul dr. Steiner.

Un numâr destul de Însemnat de 
d6mne, fac serviciul de <Ji şi ndpte 
dând tdte ajutdrele trebuincidse bra
vilor noştri răniţi, cu un devota
ment ş'o abnegaţiune rară.

E o plâoere d’a vedea p’aoeste

tom ne alergând fără preget ^iua şi 
ndptea din cameră In cameră Între
bând pe fie-care rănit cu ce pdte 
sâ'l serve, aducând unuia un pahar 
de apă, celui alt unul de vin sââ 
ţuică, unul altuia o cataplasmâ cu 
cari sâ’l aline durerile, dând a doua 
£i medicului relaţiâ de tot ce s’a 
petrecut In cursul b61el, cu o ast
fel de esactitate, în cât cre<Jt câ al 
a face cu unul din cel mal eserci 
taţi medici.

Prinite numerdsele ddmne ce se 
devotâ răniţilor, ca ddmnele Debains 
Bâicoianu, Anica Odobesou, Sc. Ghica, 
Solomon, Salman, D. Brătianu, Bil- 
cescu, A. Ghica, Oteteleşanu, etc., 
vom cita mal cu sârnâ pe -d-na Şuţii, 
născută Cansacuzino, care, ca şi d-na 
G. Filippescu, de la deschiderea spi
talului, sunt în permanenţă de la 7 
ore diminăţa pânâ la 7 săra săra, 
urmând serviciul cu atâta zel şi ac
tivitate In cât vindecarea răniţilor 
se pdte atribui mal sdmă abnega
ţiei şi devotamentului cu care Îşi 
îndeplinesc nobila misiune. Nu mal 
vorbim de bărbaţii cari vin pe rând 
se facă serviţiâ de gardă la acele 
spital.

Ceea ce putem gice e câ <|iua 'şl 
fac serviciul pe la diferitele mi
nistere pe unde sunt funcţionari, 
iar ndptea o sacrifică răniţilor. Mal 
In tdte filele vel Întâlni ori pe di 
rectorele ministeriulul Justiţiei, ori 
un inspectore al căilor ferate, saâ 
un referendar de la Curtea de Comp- 
turl, cari se ’ntorc de la serviciul 
răniţilor.

D. G. Filipescu, Însărcinat cu par
tea administrativă a spitalului, ’şl 
Indeplinesce sarcina cu multă bună
voinţă.

Astăzi un numâr de 35 bolnavi 
au eşit vindecaţi şi aâ plecat pe la 
casele lor, dându-li-se din partea 
comitetulnl d-nelor câte o câmaşe 
şi doi franci de fiâ-care; iar mi
nisterul de resbel ’I transportă cu 
drumul de fer, dându-le şi câte 50 
bani pe £i şi hrana pânâ vor ajunge 
la caele lor.

Peste câte-va $ile, toţi răniţii, 
afară de cinci saâ şase, se vor In- 
tdree vindecaţi la casele lor.

(Românul).

FIE-VE MILA DE RANITI!

Ni se trimite urmâtdrea scrisdre 
pe care o publicăm cu osebită plă
cere :

Domnule Redactor,

Nu putem trece cu vedere nisce 
fapte frumdse pe cari ânşi ne le-am 
vâ<Jut In ciuda calomniilor râspân- 
dite câ, familiile al căror capi nu 
se unesc In principii cu guvernul ac
tual, staâ de o parte, nu fac sacri
ficii, şi acesta, din spirit de opo- 
siţie.

Vâ vom vorbi, d-le redactor, de os- 
piţiul instalat In localul şcdlel mi
litare pentru căutarea bravilor no- 
tril ostaşi răniţi, cari aâ luptat vi- 
tejesce, dar cu atâta uşurinţă sacri
ficaţi ! Intrând lntr’uu salon mare şi 
bine aerat, printre diferite lucruri 
făcute a ne mişca, cu deosebire am 
fost simţitori dinaintea patului unul 
rănit pe care de dureri 11 apucase 
un tremur teribil, ast-fel că era cât 
p’aci se cadă In tetanos. Un Înger 
consolator, figura unei ddmne Ro
mâne, veghia Insă lângă dânsul, 11 
mângâia, stergându’l suddrea frunţii 
mişcată şi ea până la lacrânl. *

După ce accesul trecu, soldatul 
esprimă dorinţa sâ mănânce struguri 
ceea ce nobila ddmnâ ordonă a se 
aduce Îndată.

Intr’o altă odaie tot prin Îngrijirea 
acelei ddmne, o servitdre ajuta pe 
convalescenţi Intru curăţenia cor
pului.

După ce Întrebarăm cui trebuia 
sâ predăm ofrandele ndstre compuse 
din tutun, zahăr şi vr’o doâ sute 
dramuri de soamâ, ne informarăm

de numele acelei caritabile persóne.!
Onóre domnului Grigore Murat cât 

are o asemenea consdrtă ? Cât ar fii 
de dorit câ *toţI, să ne Îndemnăm | 
sociele, rudele saâ mamele ndstre,] 
sâ imiteze tóte nobilul exemplu pe 
care cu atâta abnegaţiune şi cn În
semnătate sacrificii materiale U dă 
pe tot momentul Dómna Gr. Murat!

Am angit câ în cel ospiciâ se mal 
oferise a Îngriji şi alte Dómne. Ele 
Insă lipsiaâ. Se vede câ timpul ploios 
şi rece ce era In acea £i le oprise...

Primiţi, vâ rugăm, domnule re-1 
dactor, Încredinţarea consideraţiunel 
şi stimei ce vâ purtăm.

(Urmé^S semnăturile câtor-va cetSţenl).

SOCIETATEA DE BINE-FACERE 

pentru ostaşii răniţi.

Innrma apelului publicat In „Sbéua 
României,* şi acoperit cu un mare 
numâr de subsemnâturl, cari Indémná 
persónele demisionate din comitetul i 
central pentru ajutorul ostaşilor r o - »  
mâul răniţi, de a nu părăsi opera 
de caritate la care aâ lucrat pânâ 
acuma, subtsemnatele, pâtrunse ca 
şi aceste generóse persóne, de lnda- 
toriirle ce impun Împrejurările ac
tuale, intrunindu-se astăzi la 19 Sep
temvrie, cu scop de a respunde fără 
Întârziere la dorinţa publică, aâ luat 
in unanimitate, hotărârea de a stă
rui, cu tótá sirguinţa ce merită a- 
céstá causă, In silinţele lor de a 
alina, pe cât se póte mal mult, su
ferinţele resboiulul.

Pentru acest sflrşib, se va con
stitui un Comitet, cu îndatorirea de 
a se Îndrepta către generositatea 
publicului pentru a culege de la 
dânsa tot ce va oferi buna-voinţa 
fie-cărul.

Numele sââ va fi : .Societate de 
bine-facere pentru ostaşii răniţi*.

Banii, efectele, tóte lucrurile, a- 
dunate cu stăruinţa sa, se vor În
trebuinţa saâ In susţinerea crea- 
ţiunilor existente, precum spitalurl, 
ambulanţe, dacă administraţia ace
stora va respunde la aşteptarea pu
blică, saâ la Înfiinţarea unul noâ* 
spital, fie In Iaşi, fíe aiurea, şi in 
tot caşul, spre a veni In ajutorul 
oştenilor români răniţi.

Sub-semnatele rdgă dar pe tóte 
damele cari ar dori sâ facă parte 
din acéstá societate, unde e destul 
de a plăti şase franci pe lună pen
tru a deveni membră, să bine-voia- 
scâ a se Întruni Duminică la 2 Oc- 
tomvrie, orele 2 după amégl, In ve
chia sală a Tronului pentru a pro
ceda la alegerea biuroulul şi la con
fecţionarea statutelor.

Preşedinţa a cestel societăţi se va 
oferi Inâlţimel Sale, graţidsel nóstre 
Dómne, a cărei simpatie pentru o- 
perile de bine-facere ne asigură câ 
va fi bine primită.

Până atuncea, fiind că ofrande ur- 
mézá a ni se aduce, am ales un biu- 
roü provisor compus de d-na Maria 
A. Catargi, ca vice-preşedintă, de 
princesa Aglae Muruzi casieră, de 
d-na Elena Mftrzescu directrice de
pozitului de efecte, şi dómnele Ma
ria Casimir şi Ema Beldimano se
cretare, care lucrând In numele tu- 
tulor, vor da seamă In adunarea ge
nerală, la <Jiua sus fixată, despre re- 
sultatele gestiunel lor.

Facem dar, pentru a ne întâlni 
la 2 Octomvrie, un indemn călduros 
la tóte Dómnelor oare ţin a se de
vota In folosul bravilor noştri răniţi, 
şi suntem Încredinţate că numrâul 
va fi mare, pentru câ cu cât Împre
jurările devin mal gre le  , ou atât 

datorăm  m al mult acelor care luptă

I

I



T I M P U L

pentru noi, Întinerind, pe c&mpurile I reduta luată de noi, împreună on trapele 
de b&t&lie, vechiul cuvânt de vitejie, imperiale, în «Jiua de 30 August, yi ocu-

. . I P&tS de atunci de noi, împreuni cu tru- 
Snb-semnnte: Mari» A. Catargi, g » I pelo imperiale, cari yi aîi respins tn mal multe 

Mururi, Elena Pogor, Lucia Matia | rânduri de vitejie tâteîncercirile inamioulul
dea o lua înapoi. Apoî, Mana Sa a mers panaC. Casimir, Erna Bsldimano, Elena Mär- 

zesco, Catinca Roseti Biliuescn, Maria A. 
Ghica, NataliaBogdan, Alisa N. A. Soalzo, 
Smaranda BrauzS, Lucia Soutzo, Cleopatra 
Petit, Elena O. Soutzo, Esmeralda Mavro- 
cordato, Sultana Mano, Catinca Stoiano- 
viU, Eufr08ina Bordan, Elisa Roja, Na
talia Paladi, Eufrosina Palaladi.

la estrema paraleli a nâstri, care se afli nu 
mal la o distanţi de 80 paşi de la reduta 
cea mare turcăacă, ataoati de noi in cjiua 
de 6 Septembre. Domnitorul a vă<jut cum 
oficiiril şi soldaţii îşi împlinesc cu esacti- 
tate şi s&nge rece datoria, sab focul ne
contenit al inamicului care trage la cea 
mal mici mişcare ce zaresce în acea pa
raleli. Cbiar pe când Augustul Coman
dant se afla în paraleli, att isbit într’ănsa 
mal multe glonţe. Măria Sa a felicitat 
trupele de liniştita şi brava lor atitudine, 
Apoi, înălţimea 8a a mers de a recunos- 

Citim în * Monitorul, de aiJI: I cat locul pe care urmăză a se construi de
Din 4ma de 6 Septemvrie, nici un fapt I noi o noui redată, loc cu totul descope-

DE LA PLEVNA

important nu s’a petrecut în liniile arma
tei nâstre dinaintea Plevnel.

Trupele armatei de Vest continui a se 
retranşa şi a înainta pe fie-care <}* B|®1 
mult spre retranyamentele şi forticaţinnile 
inamicului, ast-fel ca distanţele de stră
bătut pentru asaltul lor si fie cât de re
duse, spre a se evita, pe cât se pâte, per- 
derile mari de 6menl la cari orl-ce trupă 
care ataci este mai mult espusi, mal ales

rit şi espus focului inamic. A-Tot-Puter 
nicul are inşi sub scutul sătt pe suveranul 
Românilor şi ’1 ooroteece în t6te peri 
colele.

Vineri, 18 Septembre, I. S. Domnitorul 
a mers, însocit de d. locotenent-general 
Zotoff, şef de stat major al armatei de 
Vest, de a inspecta bateriele oele mal îna 
intate ale armatei ruse spre Radişovo, de 
unde vederea domini oraşul Plevna. Mir

S’aude <}icAnd 
‘ Arme căutaţi !
Arme ne mal daţii,

Arme sdrobitóre ce-a fost oţelite 
Sus la Resboenl,

La Rahova ’n lunci, şi nebiruite 
La Călugăreai !

E bitae mare,
Lupta e 'nturbare 
Ş'un glas detunând 
S'aude (Jicêud :
♦Arme căutaţi!
Arme ne mal daţii.

Arme, arme, arme scumpi Românie 
Di fiilor t61;

Arme ca sa ’nvingă colo ’n bătălie 
Viteji flicil !

E bitae mare 
Lupta e 'nturbare,
Dar lovind mereti :
Vitt e Dumnezeii l 
Ca sub cruce, da,
Turcnl va pioal

7 Septemvrie, 1871.

(Steaua României)

Trebue 6re să lisăm total în sarcina a- 
| oeetor doi inimi generâse, când ministrul de 
| reeboitt îşi uit& victimele ?

îndemnăm din suflet pe tâte dâmuele ro 
| mâne din apropierea acelui spital cam şi pe 
I toţi locuitorii din acea suburbie, a veni in 
I ajutorul acelor nefericiţi soldaţi, cari cu ce pot.

Dâmnele din suburbia unde este acel spi- 
| tal uitat, trebue si facă cit mal netntirgiat 
I un comitet, care să se ocupe cu Îngrijirea 
I acelor nefericiţi şi cu strângerea celor ne- 
1 cesare.

Asemenea r&niţl uitaţi mal sunt şi In 
I alte pirţl ale capitalei

Aceeaşi îndemnare facem şi d6mnelor şi 
I locuitorilor din acele părţi.

neral.
cu armele de astăzi eu tragere repede şi I Sa s’a întors săra la cuartierol sătt ge- 
cari se iacarci pe la fond. In acăstă pri
vinţă inamicul ce combatem este forte bine 
armat ou puşcl dupi modelul cel mal noii 
cu repetiţinne; artileria sa este perfecţi.
M. S. Domnitorul a prescris dar trapelor 
acest mod dea combate pe inamic: in faţa 
retranşamentelor sale, şi la distanţi cit 
mai apropiaţi de densul, înaintezi retran 
şamentele şi paralele nâstre; înaintea for 
turilor şi redutelor turcesc!, forturi şi re
dute române şi ruse es din pământ. Unul 
din aceste forturi ridicata, şi ocnpat de 
trnpele române, a primit denumirea de 
* fortul Alexandru,, în on6rea puternica 
lai nostru aliat, Majestatea Sa Imperato
rul tutulor Ruaiilor.

Inamicul, pentru moment, pare surprins

CRONICA

Se sioptesce e& guvernul nostru a 
l fost constr&ns s& rechiame pe represen 
I Untul 86Ü dela Berlin.

Monitorul trebue s& deeminţâ agóste 
siopte dacă. nn sunt Întemeiate, pentru 
demnitatea Rom&niel.

Cansa acestei rechiemari ar fi fórte 
umilitóre nu nnmal pentru guvern, dar 

[ şi pentrn ţ6ră. Se <}ice c& representantul 
nostru a fost atftta de nesciutor In re 
dactarea instrumentelor diplomatice, ln 

| cât Principele Bismarc, după, o lungă 
i răbdare, ’l-a rnpt ln bucăţi o sciţă, de

Ducele Deoazes a plecat in Qironda. Mal 
nainte de plecare, a avut o lungi convor
bire on prinţul Orloff.

Viena, 4 Octomvrie.

Se telegrafiază din Varna ci corespon
dentul <}¡arului ,Times* a murit de tifos 

ScirI din Rusciuc on data de 3 Octom
vrie spun ci acest oraş a suferit mnlt de 
bombardare. O a treia parte din care este 
cu totul derâmati; dar fortificaţiile att pu
ţine păgubi. Locuitorii oraşului a& intrat 
erăşl mal toţi. Starea sanitari în Rusciuc 
este mulţamitâr*.

Coastantlnepol, 4 Octomvrie. 

Erbiria de la San-Stefano, in apropiere 
de Constantinopol a făcut esplosie.

Circuli sgomotnl ci s’ar fi dat o bitae 
pe la Ears.

Marele duce Mihail comanda în persână.

Viena, 4 Octomvrie.

O bitae s8 ascéptá pe linia Iantrel. Ţa- 
revicl ar fi primit numeróte ajutâre, mal 
en sémi de oştiri venind dinspre Plevna.

A sosit şi se afli de vânzare la libriria :

E. GRÆVE & Comp.
Podn Mogoş6ie, 40.

Un mare asortiment de Almanahuri fran- 
convenţie comerciali şi ’l-a declarat că | (uzesci pe anul 1878.

Adresa locuitorilor din Oraşul Slatina 
şl jadeţul Olt către M. S. Domnitorul.

Măria Ta,
Ca şi ţara întrăgă, locuitorii oraşului 

Slatina şi al judeţului Olt, cu o legitimi 
mândrie, văzând cnragiui şi eroismnl cn 
care armata români, comandaţi de Măria 
Ta, a afirmat înaintea lnmel bravura stră
moşesc» ;

Recunoscători divinei Providenţe pentrn 
graţia de a avea în asemenea supreme mo
mente, în capnl Naţiunel şi Armatei, pe
Miria Vâstri, descendintele ilustrei fami- 

de ac&ti tactici adoptata de noi, şi de <}eoe I iii de Hohenzoiern, demn succesor al glo- 
<}ile el a’»  abţinnt de orl-oe Întreprindere I riofilor noştri domni Mihal şi Ştefan,.etc. 
In contra noştri. Bravele nâstre trupe, ou I Vt^iad abnegaţia ca care, aşa precum 
acea facilitate naturală şi veselie de earac- I aţi <}is ia urcarea Miriel V6«tre pe Tron,
tsr care este fondul soldatului român, s’aii 
deprins forte repede la aceşti noui vieţă, 
şi, cu tot timpul ploios şi nefavorabil oe am 
avut necontenit în aceste din urmi $ile, 
moralnl lor este escelent, voios şi plin de 
ard6re. Geniul şi t6te trnpele desemnate 
pentru Incririle de întirirl 'şl Îndeplinesc 
cn inteligenţi, cn zel şi cn eonsciinţi da
toria; soldaţi şi oficiirl *şl fac serviciul in 
tranşeurT, în imediata apropiere a inami
cului, sab focul sătt neîntrerupt, în modul 
cel mal satisfăcător, întocmai oa nisce trupe 
obicinuite cn trainl resbelulul de aseditt,

La 10 Septemvrie, I. S. Domnitorul primi 
soiinţe ca doi tari colâne turcesc!, corn 
puse de infanterie, de artilerie, de cava 
lerie şi de un mare nu mir de trisuri ou 
muniţiunl, se îndreptai! pe eetrema nâstră 
drâpta, pe yosăoa de la Sofia, spre a intra 
in Plevna.

Miria Sa porni doi din oficiiril SSî de 
ordonanţă români şi doi ruşi către corpul 
de cavalerie rnso-români staţionat peste 
Vid, cu ordin a închide drumul acelor co
lâne şi a le impedica de a intra în Plevna, 
Recunâsoerile nâstre se şi isbiseri de C0' 
lânele inamice; cavaleria ruso-română, sus
ţinuţi de artileria el uşâră, deschise în
dată lupta în contra lor, lupta fârte vini, 
care duri câte-va ore, şi cavaleria nâstri, 
de yi in posiţiune mult mal desavanta- 
giâsa de cât inamicul, care dispunea de o 
numerâsS infanterie şi de artilerie, susţinu 
acăsti lupta eu energie şi sili colânele ina
mice si se oprâscă. Turcii, v&}Snd colâ
nele lor ameninţate de a fi respinse yi tă
iate, fieuri, atunci, trei eyirl simultanee 
yi pe treî puncte de o-da t i  din Plevna( 
în forţe numerose, cerând a învii ni cava
leria nâstri yi a’i tăia retragerea. Ia faţa 
acestui pericol, locotenentul-general Kry 
loff» comandantul corpului de cavalerie 
ruso-român, dete acestuia ordinul de a se 
retrage, oeea ce se esecutX in ordine şi 
eombitând pâni în cel din urmi moment 
atacurile inamicului. Una din eol6nele ina 
mice isbuti ast-fel a intra In Plevna.

Perdenle nâstre, în acieti luptă a ca» 
vftlerieî, att fj* t  neînsemnate.

In tâte aceste jilţ, M. 8, Domnitorul i 
v is ita t posiţiunile trapelor spre a se ln 
credinţa atât de Incririle sivâryite, cât yi 
de trainl ţi de starea morali yi materiali 
a armatei de snb comanda 8a. înălţimea 
8a a rămas pe deplin satisfăcut,

Joul, 15 Septembre, Prea Inilţannl No
stru Domn a mers de a inspectat posiţiu 
nlle române. Miria Sa a Înaintat pini in

împirtişiţl cu ţara sârta cea rea ca şi pe 
cea buni.

V i rugim, Prea Inilţate Domne, si bine 
voiţi a primi respectaâsele nâstre mirtu- 
risirl de cea mal viui recunoscinţi, şi, cn 
speranţa in Dumne4eul străbunilor no
ştri, mergeţi înainte, cicl la spatele M i
riel Vâstre este întrâga Naţiune, care cu
geti ca yi Măria Ta la cmărirea.şi gloria 
României,» care n'a cruţat yi nn va cruţa 
nimic pentrn a contribui din tâte puterile, 
yi în tâte modurile, spre triumful arma
telor chreytine asupra barbari'or sectari al 
semi-lunel.

Triăsci România independenţi 1 
Să triiţi Măria Vâstri yi M. S. Dâmna I 
Si trăâscă armata română 1 
Să triăeci guvernul Tărie! Vâstre 1 

(Urme/.ă semnăturile.)

Omorul din strada Silcielor. —  Za- 
karia Petresou, care s’a aflat mort la spa
tele caselor lui din strada Siloiilor, eeer- 
cita odiâsa profesie de cămătar.

Trăia fârte rett cu soţia Iul care avea din 
altă căsătorie doi fii şi o fată. Ea se plân
gea că nu voia săi priimăsci fii prin casă, 
c’a avut o conduită infamă chiar către fiica el.

Acum o lună s’a auflit că acea femee 'l-ar 
fi otrăvit, dar că otrava n’a fost destul de 
tare.

Al-altă eri diminăţi s’a aflat cadavrul Iul 
sugrumat, vânăt, cu gura sângerată la spa
tele caselor Iul, lângă o povarnă. Bastonul 
şi pălăria eraţi lăngi el; ln degete avea ine
lele şi în bozunar eheile de la casa cu bani. 

Nimic nu’I lipsia.
Poliţia şi parchetul, făcând cuvenitele cer- 

oetărl, a aflat în fundul curţel Iul, lângă 
ulucele despre locul unde 1-att aflat cadavrul, 
o scară, iar ulucele stropite de sânge.

8’att arestat îndată persânele bănuite, în
tre cari yi un visitifi.

Acest din urmă a mărturisit că femeea 
Petrescu, fii sel yi el (visitiul) ’1-ati sugru
mat, că scoţăndu’î cheile din buzunar, ’l-att 
luat din casa on bani tot numerarul, giu- 
vaeriile şi hartiele şi le-aît ascuns în pivniţă;

guvernul rom&n trebue să trămită un 
om competinte pentru o misie at&t de 
Înaltă.

Se «Jice că representantul rem&n s’ar 
fi şi Întors ln ţâri.

Rugăm pe guvern sä deschidă gara 
prin Monitor.

(Rt¡bonţi).

COMITETUL INSTITUIT
IN

ORAŞUL PLOESCI 

pentru cumpărarea de pusei necesarii ar
matei Române.

No. e.

Domnule redactare,
D-nul N. C. Popescu advocat din acest I 

oray pe lângă hârtia D-sale de la 15 cu- 
jent depunând comitetului (la Primărie) I 
recipisele casierii generale dtn acest judeţ 
sub No. 4322 yi 4823, pentra sama de le 
2385 bani 30, ce i-a vărsat ca contribu- 
ţinne de la diferite persâne pentru cum-1 
părere de pnscl peabody, necesare armatei 
Române după lista No. 2 ce i-a fost încre- I
dinţată, sub-scriyil att onâre a Înainta d-v. 

e’afi mal lnat din casă un pat de bronz, can-1 în tocmai copie după espnsa listă rugân-
delabre şi alte lucruri pe cari le-aii ascuns | 

[în pod.
Tâte acestea s'att aflat.
Omor&toril sunt în mâna justiţiei.
14c4 amăruntele aflate din svonul publie.

C O R U L

Fii Românie! flăcăi tot de frunte, 
Şoimi de prin Carpaţl,

Dunărea cea lată pe o îngustă punte, 
O trec Înarmaţi.

încă o eonflseare de arme. — ţ)iarul I 
I german din Braşov de la 22 ale curentei ne 
| aduce scirea următâre:

Aţlî s’a confiscat iar la gara nâstri un 
| vagon plin cu pusei de sistemul noii.

După scirl partioolare din Kăzdi-Viisârhely | 
| acolo a fost o ciocnire s&ngerâsă între ar
mată şi popor. Nu se scie încă numărul vic
timelor.

Mediei! m ilitar! pruslen! In armata 
I română.—piarul Berliner Tagllatt anunţă 
I plecarea medioilor militari prusienl, cari aii 
| luat congediu pentru a servi in armata ro
mâni de la câmpul de resboiii.

întregul comandament eompus din medicii 
de la tâte corpurile, este condus de medicul 

I general al corpului al 9-lea, d. doctor Cam' 
Luptă fraţii noytri, luptă toţi Românii I merer, fostul medic al regimentului din gardă

E bitae mare,
Lupta e ’nturbare 
Ş'un glas detunând : 
S’aude picând : 
*Arme căutaţi 
Arme ne mal daţi!»

Ca yi niyte lei,
Dar din gura morţet unde statt păgânii I 

Varsă foc în el.

E bitae mare,
Lupta e ’nturbare 
Ş'un glas detunând:
S'aude ^ietnd;
•Arme căutaţi,
Arme ne mal da ţi! ,

Griviţa-I in lanţuri, Plevna ee-I vulcanul 
De păgâni aprins,

Va fi chiar mormântul, in oare osmanul 
Va 4&°ea învins 1

E bitae mare,
Lupta e ’nturbare 
Ş’un glas detunând

numit ImpSrattd Aiesandru.
Toţi aceşti medici B u n t cunoscuţi ca cel 

mal buni hirurgl al armatei.

Băniţi! uitaţi ! — Ministrul deresboiü 
fiie-ne iertat acest cuvênt, — a uitat tn strada 
Craiovei, in casele oolonelulul Costaforu un 
număr însemnat de răniţi, lipsiţi de oele 
necesare pentru nutrirea şi tratarea lor.

Mulţumită generosităţel d-nel Costaforu 
yi dootorulul Pastia, el n’aO fost lăsaţi să 
pérâ.

D-na Costaforu, oa o adevărată mami, *I-a 
îndestulat şi Îngrijit cât a pntut de mult. 
Doctorul Pastia le-a consacrat şi le consa 

¡cri tot timpul sett, punând ln serviciul lor 
sciinţu, punga, instrumentele şi tot mate
rialul şefi de tratare.

du-vă si bine-voiţl a o publica yi tn sti
mabilul d-v. jurnal.

PriimiţI vă rugim, D-le Redactore, asi
gurarea osebitei nâstre coneideraţiunl.

Membrii Comitetului: Panaitescu, M. 1.1 
Georgenen, Q. Radoviel, dr. N. Qarofiid, C. | 
I. Gogoridi.

L I S T  k

De snb-scripţiune pentru cumpărare de 
puse! armatei Române.

Mihail Cogilnicénu într'un bon dome-1 
nial le! una mie 1000.

C. I. Dragomirescn lei 70.
A. Grosescn lei 60.
Mihail C. Sismann lei 90.
Q. N. Prundarn le! 100.
G. Foteecu-Câmpina ie! 45—40 
A. Dimitriu le! 120.
Sp. Stitescn le! G0.
St. Iovcescu lei 60. 
loan Panaiot 60.
Un Român lei 120.
Panait Boiciu lei 60.
Panait Hagi Jecu lei 100.
N. Ghermaneseu lei 60.
Petrache Cricuinănu lei 100.
Dragomir Sterin lei 60.
George Leecher lei 61— 80.
Petrache C. Seimănu lei 68—10. 
Basilia Neicu lei 60.
Nicolae C. Popescn lei 60.

Album drolatique.
Almanach-Album des célébrités contem

porains.
Almanach amusant.

> astrologique.
,  chantant.
»  des chansons oomiqae.
, comiqae.
» de la chansonnette.
,  des chansons de la table et

du vin.
,  de la vieille chanson, illustré.
,  de la jeune chateon française.
, de la nouvelle chanson.1
,  de la chasse, illustrée.
, du voient.
,  des dames et des démoiselles.
» des cocottes.
t du marin.
,  du jardinier.
> du jardinier amateur.
,  des parcoure.
,  du savoir-vivre.
» du théâtre comiqne.
,  du bon-ton.
i  de l’oracle.
,  de Franoe.
, de l’agriculture.
»  de jeux de société.
> nouvel des jeux.

Almanach des cafés-epectaoles
> des parisiennes
t des songes
> gnessent
> de la poupée modèle.
» mière cigogne.
> du magasin pittoresque
> du bon-vivant.
,  de histre français ilustré
» de la jeune mière, illustrée
> dn moniteur vinioole

Anuaire Mathieu de la drôme 
Almanach le double de la drome 
Almanach le triple Mathieu de la drome 
Almanach lunatique

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

(âyeata Havas).

— Servicinl de la 5 Octomvrie, amiÿl. — 
Part«, 4 Octomvrie. 

Procesul Gambetta va veni Marţi ărăşl 
[la Curtea de apel.

> manuel de la danoe
,  de l’amamateur des tours de

cartea 
» de chaeseur
> de la cuisine
»  de la santé
»  du magicien dee salons
> du jardinage
»  scientifique
»  national de la Franoe
,  pariseiennes
9 prophétique
,  de la fleur des calembours
, perpetuei ‘ Polichinelle,
»  pour rire
» répertoire du theatre français

O doamnft română, de bună f&- 
[milie, care a studiat şcoala lnalt&
I de piano la Geneva şi care cnnoasce 
I limba frances&, doreace a intra lntr'o 
familie distins& ca dam& de compa
nie saû pentru a da lecţii unei dom- 
nişioare.

Doritorii se vor adresa la redao- 
¡ţia acestui ziar.

.M AI NOU DE CÂT ORI-CE

Rafturi complecte de anin lucrate 
fôrte Bolid şi cu preţ fôrte redus.
, A se adresa la redacţia acestui jurnal.



Anunciü prealabil

OPERA ITALIANA
S T A G I U N E A  1 8  7 7  

Director artistic, d. B. F R A N C H E Ţ I 'I

Un abonament pentru 20 representaţiuni 
este deschis in Biaronl Casieriei Theatrului.

Sab-acrierile se fac de la orele 12— S 
d. a. în fie-care fli de la 10 pani la finele 
lunel Septembre.

PREŢUL ABONAMENTULUI:

Pentru 20 representaţîî.

Benoar şi Bel-Etage . . .
Loja rangul I U ...............
Stal I ...............................
stai n ..................

h. 600 
. 350 , 100 
»  75

TELEGRAPHE

G A Z  şi A P A
se instaliţlă tn condiţiunile cale mal avantaji6se. 

A. J. ENGELS & TEIRICH
Strada Stirbey-Vodă No. S3. (Entren 1 Şl at ter

(6*7—0)

Preţurile serale.

Loja I  şi n  ............... ...  ir. 36 —
Loja I I I ................................. .... 2 0 -
Stal I ........................................... ....  6 —
Stal I I .........................................  4 —
Stal i n ................................. .... 2 50

Abonamentul va fi plStit cn anticipaţia.

Repertoriul va 11 cn totul variat.
începerea stagiune! va II tn luna Octombrie.

Sub-sorisul nn va or aţa nici nn sacri
ficii! pentrn a bine merita bnna-voinţS a 
onor. pnblic, cn care tot-d’a-nna a fost 
onorat.

Ca tdtă stima 
J3  F f l A N O H E T T I .

Un profesor
vat academia se oferă a preda

în nrmStârele sciinţe:
Desemn |i pictură, geometria, matema

tica şi ingenere tote seanţele necesare pan 
tru pregătirea de a putea intra în şc61el< 
superior«. Afară de aceste va putea da lec 
ţiuni de piano, de limba francesă fi englesă 
A  se adresa Strada Virgiliu No. 6 bis, «¿3 
la Tipografia Thiel & Weiss.

F A B R I C A
de

A. KRAT0CHWIL
fiul capelmaistruluî A. Kratochwil, absol- 
v§nd cu bun sncces Conservatorul din Praga 
şi reintnrnăndu-se, doresce a da în orele 
séle libere câte-va lecţiunî fundamentale 
de Piano, Violină ţi Arangiament. —  A  se 
adresa strada Pensionatului No. 6.

CHARTIE MBCHANICA
de la

Z A R N E S C I, L Â N G Ă  B R A Ş O V
produce chârtiă de tipar in diverse caii' 
tăţl in formate de cele mal mari usitate 
pentru <J'are A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice în Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

talent I care cunosc' 
L bineşiaprac 

ticat mai mulţi ani studiele programnlu 
liceal, doresce a preda leoţiunl particulare 

A  să adresa la administraţinnea acestu 
4iar Palatul >Dacia*.

0
Damă solidă caută an loc ca gu
vernantă séü económá. A  se a- 
dresa la administraţia acestui 4¡ar,

C E  S E  P O A T E  C A P A T A  

LA DESFACEREA SPECIALITATILOH IN FANZARIA
L I N G E  R I A  DIN  V I E  N A

Calea Mogogoieî Palais „Dacia“
Pentru 50 bani: I cot Pichet de vară.
Pentru ' 5 IrancI: 0 cămaşă de Oxlord engles.

4 IrancI 50 bani: I păreche pantaloane pentru cSlăreJI.
5 IrancI: 6 perechi manchete ori ce fason.
5 IrancI: 2 garnitura colorate de dame.

12 galere engl., in orl-care fason gi mărime.
6 păreohl ciorapi patentate.
8 galere moderne pentru dame, după alegere.

Pentru S frânei: 12 batiste albe de pânză adeverată.
Pentrn 5 franci r 13 batiste bine oolorate tivite ( i  spălate.
Pentru 5 franci: 6 prosdpe de pânză carata.
Pentru 5 franci: 6 şervete da masă de pânză adevSrată.
Pentru 5 franci: 12 şervete albe de ceaiu.
Pentru 5 franci: 1 cămaşă modernă, simplă sâii brodată.
Pentru 5 frânei: 2 batiste ca monograme fia brodate.
Pentru 5 franci: 1 batista francesă fin brodată oa dantele.
Pentru 3—8 franci: 1 corset de damă 
Pentrn gi/i franci: 0 cămaşă da n&pte.
Pentru 5 franci: 3 pepturl fin brodate pentra oămăşl de bărbaţi.

2 garnitura fine gi moderne pentra dame (galerul gi manşete).
1 cam ison modern brodat.
1 faţă de masă colorata ca ciocuri, pentra cafe.
1 cămaşă sdfi o pereche de ismene' de damă, bogat brodate.
1 cravată de damă, adevSrată Crâme-Dentelle.
1 fasta costum plissd.
1 bucata Tulpan.

Pentra 25 franci: 42 de co|I a l  bucată Chllon frenţuzesc.
Pentru 10 franci: 1 bucată Roba d'enfantş de toile.
Pentru 18—24 franci: I bucată Tartan engles da 5 coti.
Pentru 20 franci: 24 co|I Pichet 
Pentra 20 IrancI: I bucată Manta da bala.
Pentra 18— 25 franci: 1 bacată pănză de Rumburg, de 36—45 coţi.
Pentra 55— 68 franci: 1 bucata pânză de Belgia de 60 coţi.
Pentru 75—108 franci: 1 bucaiă pănză Corona de 58 co|I.
Pentra 115—<10 franci: 1 bucata Toile Batiste franoes.
Pentru 12—2*2 franci. Plapămă de lînă forte flne.

Afară de artlcolile menţionate ao găseşte tot-d’a-una trusouri complecte.
Calea Hogqş61eI Palatul „Dacia“ .

Comănţliledin districte însoţite eu preţul respectiv se var ateetna loarta grabnic consclincios

Pentru 
Pentru 
Pentru 
Pentru 5 franci : 
Pentru 5 franci : 
Pentra 5 franci :

Pentra 5 franci: 
Pentrn 5 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentra 5 franci: 
Pentra 5 franci: 
Pentra 6 franci: 
Pentra 5 franci;

ANUNCIU IMPORTANT. 
Mii u Bnunm usAsit

w u  %  v u i i T i m
Sub firma

SAL. WEISE RM AITN

O jună damă germană
cn cunosoinţă de mai multe limbi, votsce 
a se angaja oa gnvernantă sad manageră 
la o familie în Galaţi safi în districte.

A se adresa la Ţigănuşi vechii! vis-â- 
vis de poliţie în Galaţi.

Lolsa Hertt.

_____________ T I M P U L

De închiriat
diferite

APARTAMENTE
A se adresa la D-nu 

Ş T E F A N  P R E T O R I  A N  

Strada Sfinţilor, No. 54.
(623-6)

DESFACEBE TOTALA

Recomand bogatul meii asortiment de 
felnrite Piannri şi Pianine din cele maî 
renumite Fabrici ale Europei cu preţuri 
forte scă4ute.

Willielmine Schreiber 
(613). Calea Mogo6iei No. 23.

Pi
Û

H

Strada Carol I  No. li 
(curtea veche) 

vis-à-vis de farmacia 
Kisudörfer.

Strada Carol I  No. ti 
(curtea veche) 

ris-â-vis de farmacia 

Bissdörfer.
Aü sosit, pentra sesonul de vâră nn bogat asortiment de încăl

ţăminte pentru BĂRBAŢI, DAME şi COPII.
Cu deosebire PANTOFI DE DAME In tóte formele după cele 

mai din urmă fasóne şi efectuate din primele fabrici din Europa.

Asemenea un mare transport de cisme lungi de Iueht, de Lab 
rusesc şi de vaca ca şi Mantale (cauciuc) de pióle prima analitate.

Sub-semnatul mulţumind onor P. T. Pnblic de încrederea ce 
aü dat sustjissei firme, oare până acum aQ depus probe de fina 
calitate a Mărfeî cât şi de eftinStatea preţurilor, speră ca şi d’aoum I 
înainte va bine voi a ’ i da concursul seS, găsind in tot-d'a-nna 
atăt mărfuri fine şi fasonate cât şi ou preţnrile cele maî moderate.1

Cn tótó stima

(588-0) SAL. WEISERMANN.

A  eşit de sub presă :

M A r V l J A . L
pentru deprinderi ?n cugetare şi composltluna 

do Dr. Caianu
Directorul gimnasiuluî din Focşani. Carte 
antorîsată de onor. minster al instrucţiune! 
pentra clasele giminasiale.

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

c  o  k  v  i  i « r
Profesor de danţ cn răpede metodă după 

care ori şi cine fără de osebire etăţei, p6te 
învăţa un Yalţ, trei Polci, şi Cadril frances 
cel mult în 8 ^île; am deschis un Salon 
in Strada Schitul Măgnrenu No. 20, în 
dosul Cismigialni; nne se va da lecţie peste 
vară cu preţnl mal eftin.

A E Ş I T  D E  S U B  T I P A R
şi se află de vânjare

L A  T I P O G R A F I A  T H I E L  & W E I S S  
«i

L A  T O A T E  L IB R Ă R IIL E :

STAREA FINANCIARA
R O M Â N I E I

Discursuri rostite In parlamentul român
de

DIMITRIE A. STURDZA 
Preţnl 2 Lei n.

A eşit de sub presă:
N O U L  MET OD 

de
C AI.IGR APHIE ELE MNTAll A

pentra asul claselor II, IU  şi IV  primară 
de G. Al. Zamphirofu profesor de desemn şi ca* 

li grafie.
PREŢUI* 80 BANI.

De vândarela t6te Librăriele iară deposifcul se 
află la Librăriele, L. Alcalai calea Mogoş6iel No 
18 şi L. Steinberg strada Carol I  No. 40.

M o ş ia
deTBuzëü, p>

Sărata, r pr“p”” 'i*RHHHJP | . jumătate oră
i'Buzăfi, pe calea ferată între staţiile U1- 

menil şi Monteorul, avSnd ca la 1000 po- 
gone arabile, vie de vre o 40 pog6ne, vii 
cu otaştină, de la care să ia puste 500 
galbeni annal, han, cârciumă şi alte mal 

uite calităţi, se dă în arendă de la Sf. 
Gheorghe viitor. Doritorii se pflt adresa 

Buoţţreaci la D-nu N. I. Le^vary şi 
Craiova la D-nu Costică Bengescu, pro

prietarul. (017—0).

D . Y io r e a n u  S £ S £ Ä £
ci ţiul profesianeí de advocat. Strada Po
lonă No. 24.

D e  v â n z a r e , Ţ f â ţ f S S .
dresa la Magasinul muzical vis-à-vis de 
Consiliatul Rusesc. (624—1)

D e  a ren d a t, RËNI Districtul fi
Vlaşca, Câlniştea. Doriţorii se vor «dresa 
la d-nu Warthiadi Strada Moşilor No. 96.

686—».

Făcândumi-se oo6rea d’a fi qheţnat ¡de 
Societatea Crucea Roşiă la Spitalul tem
porar de răniţi de la Turnu-Măgurele, sub
semnatul încunosoiinţez pe stimabilii rşel 
clienţi că cu înoepere de la 1 Septembrie 
viitor voiii absenta din Capitală.

Tot de o dată 1 rog ca la oas de tre
buinţă să se adreseze la gtimabilulQ meO 
amic Dr. Stoiceeon, domiciliat Strada Co
vaci No. 1, Casa Arveneson, care a bine 
voit a me înlocui pe timpul absenţei mele

Dr. Petrini (PauJ).

DILIGENTA DILNICÂ
din

PLOESCli LA I I I »  SI RETOR.
Plecarea din Ploescî la 1 oră dupe a- 

miaz, dupe sosirea trenului aocelerat din 
Brăila şi trenului de pors6ne din Bucurescî.

Sosesce în Braşov la 4 ore diminăţa 
în coincidinţă cu trenul ce plecă la Pesta 
la 1] ore diminăţa.

Plecarea din Braşov la 8 ore s6ra dupe 
sosirea trenului din Pesta.

Sosesce în Ploescî, la 11 ore diminăţa 
în coincidinţă cn trenul la Bucurescî şi 
Brăila.

ANUNCIÜ IMPORTANT

Théâtre Français —Salle Bossel

Direction de 

"Nyfllfl t-’.TVyfTT . T n  K  >*■ r  ‘T  

Samedi le 24 Septembre 1877

Continuation des Débuts de Mr 
RIGA et Mlle Fadette 

Avec le concours de Mile E. EELLEB 

AfZïe FoveM, Mrs Bmd Legrand et Alexandre 

Ire représentation

Lischen et Frischen i
Operette en un acte de P. Boisselot 

de j. Offenbach
Musique

Dorind a veni în ajutorul răniţilor sol
daţi prin ediţinnile mele litografioe ou ju
mătate din bani ce mi se plăteşte de către 
d-nii amatori pentru cumpărăt6rea lor, am 
scos în publicitate tabloul bxact, represen- 
tând asaltul redutei din jurul Plevnef, 
(Griviţa) unde aii că^ut bravul Căpitan 
Valter Marăcinenn împuşcat cu şase gl6nţe 
în momentnl înarborărei drapelului Român 
în vârful acelei redute. Pe tabloii s’aă desinat 
şi adevăratul şeii portret dupe fotografia sa.

Preţul unul tabloii este numai de nn 
lefi nofi. D-nil 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 trimeţend banii în mărci 
poştale, le vor primi fără plată de trans
port.

Editor: Loct.-Golonel D. Pappazogln.

A  eşit de sub presă şi se afiă de ven- 
4are la librăriile Socec & Comp. şi Fraţii 
loaniţiu:

ÎNVĂŢĂTURA ELEMENTARĂ
despre

Dogmele bisericel ortodoxe de răsărit
de D. ST. ClLINESCO 

arangiată confarm programei în vigóre 
pentru clasa III din licee, gymnasie, scóle 
centrale de fete, scóle normale şi pentrn 
clasa II  din seminaria.

Pretil 85 bani.

L9
Operette en on acte de E. Durafoin. — Musique j 

de P. Javelot.

IL’ A i »  A Wüî m.
gcène a tr an formation de Mrs Wall et Barbier

A eşit de sub tipar:

Manual de Comptabilitate
In

PARTIDĂ DUBLI Şl SIMPLA

pentrn usul sc61elor de ambele sexe, de

S I M I T B I B  I A B O U

Deposit la librăria Fraţii loaniţiu, LipscanL' 
Preţul 80 Bani.

S’a pus sub tipar şi Economia domes- i  
tică cu Comptabllltatea domestică.

Eforia Bisericel Greţnlesco.

Duminecă 28, neo&rindu-se preciul sa- î 
stifăcător pentru arendarea moşiei CREŢU- I  
LESCI, din Ilfov lîngă Buftea, pe termen de I 
sini ani cn începere de la Aprilie 1878; 1 
ce va ţine o a treia licitaţie, Duminică 1 
25 Septembrie, în cancelaria Eforiei, curtea I 
Bisericel

J N O U L  A T E L I E R  [
'  DE M

j  F O T O G R A F I E  ş i  P I C T U R A  [
|  X .  F .  I M I A U S T I D I  S C  C o m p .  M

^  21, Calea M ogoşioe l 21; v is-â-v ls de co fe tă r ia  Capşa. ^

^  Se efectuează ori-ce fe l de fotogra fie şi p ic tu ră , de orî-ce fe l de m ărim e, k  
J  în modul oel mai noii şi elegant aprobat în cel mai îna lt grad prin care se L  
j  oferă un lucru solid frumos cu fidelitatea a naturel.

0PERILE MUSICALE ,
imprimate In ediţianea nistră f

T H I E L  <5c W E IB S ,  1
Strada Lipscani, palatul »Dacia.4

FB. O.
CONSTANTIHESOO D., Sonvenlr de Ziiin, Valsa pour piaaoforte ..................... 1  —
CABLSON O., Qnatre moroeaux Eoumains, pour pianoforte . ............................. 1 —
FLECHTENMCHEB A , Muma Iul Ştefan, pentra o voce şi p i a n o ..................  1 &0
QEORQBSCU TH., Doaâ suspine, rom. pentru o voce oa p ia n o .........................  1 40

.  Spune, rom. naţională, pentra <9 vcoe cu p ia n o ..................1 40
KEAt ScHW IL  A. K.. Hora, Fidţa Eomănial pentra piano................................  1 40
MfiDEK J. W , Bomănia, QuadriUe de Ooiioert pentru p iano............................ 4 —
MUSiCESCO G., B&nduiala cununiei pentra piano .............................................. 5 _
STERN L., op. 10, Der Wunsch (Dorinţa) fflr Singst. undCIavierb................ ...  i  —

,  . op. 11. Lebewohl (Adio Moldova) Singst. und Clavierb. . . . . . .  i 50
,  ,  op. 4. Grande Etnde pour pianoforte , . . ...........................  i  50

s op. 17. Hora. Uaridra pentra pianoforte , .  .  .. ...................... I S O
,  op. 18, Durerea 'ml este mare, Valae brii. pentru piano . . . . . .  S —

,  .  op. 19. Visuri Ce de copil, QuadriUe pentra piano 2 —
,  , La Favorite, Schottisoh pour p ia n o ................... ...................... 1 Să
,  > IJik-Bolka pentra piano .............................................................  i  —
> »  op. 20. Apele de la V&c&resel, Schottsioh pour p iano............. 1 60

V IED Î E.. Marche de Cavalerie pour piano .....................................................  |  
Tdte aceste se vând oa rabat de 15 >f»

0(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr\ 
x F R A l i T Z  G Ü I T T H E S  x
X  ă la VILLE DE BRUXELBS
^  Podul Mogogéieï No. 16 vis - à - vis de Consulatul Rnssese V  
i i  Recomandă magaainul sefl asortat In tot*d’a-ona fórfce bine èir rofiriă de bărbaţi şi * deA • _ « _Ia-a irf A da _ 1_*3* _! _>1_X .S_«Antvii WX.k.M -T J __ __X dame, galere, manchete,; batiste de linoi olandă şi înătasă» oiorapt pentru bărbaţi ţi dame, 

flanele fine (crdpe de santd) camis6ne, groşette, broderie dantele, cravate de o Ir  baţi şi 
femei In cele mal noi forme şi oalorl, ambrele de stfre şi de pWie etc, etc. Atrăgea*tot 

^ 0  de-o-dată atenţiunea onor. Clientele oă| din oaasa crisel am redus f<6rte mult preţurile.

v:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD

P l A  T I P O G R A F I A  T H I E L  &  W E IS S
| p a l a t u l  . d a c ia .«

I  şi la töte librăriile din ţ£r&
■  • nu ( 80 ^  Vönijare;

* METODA DS CORi NiTOSiLi R E G U L I L E
drept contrast la

VĂTĂMĂRILE PRACTICEI MEDICALE CK T R E B U E  P A ţ I T E
Singura şi ţigara pasă contra nanim

morţsl premature şi lângesirel cronioe de pentru a

Aug. Wiih. König. AJUNGE LA 0 BATRANETA ÎNAINTATA
P B K Ţ U L S L B I N O O I .  PBkŢtJL W OiĂăTf M.'


