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Ui numir In Distriote 15 bani.

Cursul de Buouresol, 87 Septombre. 

blig. Rural® . . . . . 83 881/«
,  Domeniale . . . 731/2 731^

redit funciar ratal . . 72l/j 731/4
> » urban 64 —

îpr. municipal al Capit. TU/, Tl
blig. P e n s i i ................120 —
>lig. Dacia .  ,  ,  , ,  200 —
„ Romania . . . 40 —

ipr. municipal ou premii — —
inta Rom&nA................ — —
iris 8 l u n i ..........9976 —
indra ,  . . . .  2518'/i “?■
ena ,  ............... — —■
irlin ........................1231/a

Canal le  Viena, 9 Oc to mb re.

Metalice........................ 64 Io
N aţiona le .............................. 66 70
Beata In aur..........................  74 85
Low......................................110 76
Acţiunile bSnoe l................... 8 41
CrediturI . . .  ............... 215 76
L ondon ............................... 118 40
Obligaţiuni rurale ungare . . 77 60

» temeţvar . " ,  . 7# 50
> transilvane . . .  75 25

Argint in m & rfu r l............ 106 20
D uo a tu l.................................. 6 88
Napoleonal.............................9 43
Maro 100 ........................... . 58 60

C ana l de Berlin, 9 Octombre.

Acţiun. O&ilor ferate române 
Obligaţiunile rom&ne 8 %  • . 
Priorităţile 0. fer. rom. 8%  
împrumutai Oppenheim . . .
Napoleonal . . . 1 ...................
Viena, termen lung ...............
P u i i  ,  sourt . . , ,

1« — 
52 90 
48 26 
71 
16 82

Calendara 1 f ile i

Juoi 19 Septembre (1 1  Octombre). 
Patronul jile l: Cuviosul Ohiriao. 
B M ritu l sârelul : 6 ore lo  min. 
Apusul sârelul : 6 ore 14 min. 
Fuete lunel : Luni nouL

P L E C A R E A  T B E N U B I L O R

Bac ar esol—Sacéva 
Boouresol .... 8.15 n 10.— <
Ploeeol 
Brăila . . . , 
Teoucifi . , . , 
Roman . . , , 
Sued va, sosire ,

9.50 a 11.061 
1.58 n 6.451 
4.88 n 
9.05 d 

18.08 d

I 7.16 
11.40 
4.54 
9.65 ñ

Baoareael—Tarelor* va
Baoaresol....................... a — d 6.05 n
P ite ş t i ...........................11.81 ( 10.15 a
S la tin a ............... ...  8.— <
Craiova...........................4.17 ţ |
Vârciorova, sosire , . . 9.01 a

Suodva 
Roman . . . .  
Tea ud a . . . .  
Brăila . . « . 
Ploescl . . . .  
Buouresol, sosire

Saeéva—Bucnrescl 
. . . . 5.11 (j 6.46 d
. . . . 8.45 n 18.10 d
. . . .  12.30 a 5.10 j  
.  •  . . 8.08 n 8.10 n 8.68 <
. . . . 7.12 d 8.46 (

8.80 d 4.30 «

Verclorora—Bucurenol
VSroiorova ................... 6.45 (
Craiova . . . . . . .  11.44 ţ
S la tina ...........................141
P ite ş t i...........................4.42
Buouresol, soci re

7.15 (

jBncnretcI—Glorţlo

Buouresel....................... 9.16 d
Giurgiu, sosire . . . . .  11.35 j

S lurg la—BuoarescI
Oinrgifi.................................T.26 ţ
Buoarescl, sosire . . . .  9.48 ţ

G alaţi—Barbe;!
G a la ţ i ............. 1.80 n 8.25 d
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— 4

Barbos! —Galaţi
Bărboşi..........9.55n 6.85 n 7.25
Galaţi, sosire , . . 8.80 a 7.— n 8.— ,

6.05 n 
8.87 d

4.66 n 
7.17 j

7.30 4
8.05 n

8 C I R I  T E L E G R A F I C E

din

FOILE 8TRAINE.

Conrtanttnopol, 4 Octomvrie. 

Privitor la destituirea Ini Mehmet Aii,

) jiee aci în chrourile diplomatice ci a- 

fsta a'a urmat mal ca gemă prin impnl- 

n prinţului Hasaan. In interesul tatălui 
IK care, după cum se scie, are si se lapte 

it mereQ cu calamităţi financiare, acest 
rinţ insista ca campania din Bulgaria sa 

B terminată cât de cnrând prin o neţii 

spede. Şi Abdnl-Kerim paşa a trebnit să 

jdeze influenţe! egipţienilor tn Dolma- 

agee. Prinţul Htssan n’a fost mulţumit 
>t asemenea cu beligerarea lui Mehmet- 

.li, fi uefiind cu pntinţi să se împace a- 

:ştî doi comandanţi, s’aQ gândit deja în 

oustantinopol sa calmeze pe prinţ prin o 
îisiă la Londra. Dar insfîrşit tot al a .re- 

las învingător ţi Mermet-Ali a trebuit si 

edeze.

Berlin, 5 Octomvrie. 

Principele Bismarck a sosit aci aijl.la 6 

esuri de dimiueţă.

Constant Inopsl, 4 Septemvrie.

Paguba cansati prin esplosîunea fabn- 

eî de praf de poşcă, se taxiii, iutr’o co
li nnicare oficiali, de 10,000 de lire. Lu
m i de 14 cjile a fost nimicit. Mal mulţi 

meni aii fost omorâţi fi riniţî.

Fetfenbarg, 5 Oofomvrie.

Agenţia ruzi scria: ţ)iarul , Daily News* 
innmer£ză considerautele oarl ar fi în stare 

ii îndemne pe Bnsia şi Tnrcia ca si pri- 

născă o mediaţie pe basele stabilite de la 

conferinţa din Constantinopol.
ţHaral englee niii însă si prim^soă fi 

lontuderările cari acuma fac imposibile a- 
:ele base. Afară de cestia amorulnl propriii 
tl Roşiei, aste apreciat ci insultarea fi 
lespreţairea Europei din partea turcilor îl 
va împedica, în starea de faţi a lucruri
lor de a accepta condiţiile cari atnncea le- 
a respins cu indignare. Afari de acesta, 
relaţiile creştinilor cu turcii, cari atnncea 

aQ fost grele dar posibile sub 6reşî cari 
condiţii, vor fi cu total imposibile în viitor.

Constantinopol, 4 Octomvrie.

O telegramă oficiali din Can, 3 a. o., 

confirmi victoria lnl Mnhktar-paşa. Ace
sta annnţi: *ErI 2 a. o., rufil aQ atacat, 
cu 34 bataliâne de infanterie fi 6 regi
mente de cavalerie, bazarul nostru de lingi 
Cuciuc-Iachniler, luând posiţia de la Bniuc- 

Iacbniler care insa, In cnasul luptei, a fost 
redobândita de torol. Comunicaţiile lui Uuk- 

tar-pafa cu Cars aB fost momentan între
rupte fi turcii despre Ani apr6pe cu to
tul incbifl, dar dupi o lupţi crâncenă ru
şii aQ fost In ifirfit respinşi în t6te pir- 
ţile. Perderile ruşilor snnt f6rte însemnate. 
Mnhktar-pBşa le tacsâză la 1000 6meni. 
Bitilia duri 12 c4surl.

Cattaro, 6* OcfcomTrie.

Ştirile sosite din Cetinje tigidnesc în 
modul cel mal decisiv ca din partea Munte- 
negruluîur fi pregitit itfoţiert dt pact ev Tur* 

(im. Ia tot acelaş timp se adăogi oi înce
tarea ofensivei până la an timp oraş care 
s’a hrir-t ' 1 propria voinţă a Principe- 
' ge reduce la concideraţiiemilitarel

Vana, 5 Octomvrie.

tribnit ; 'i^îria de la Şipca se anunţi ci
tnbuii. un l i t u a  nie înaintea ple

cării sale, a scos pe toţi bulgarii cari aQ 

aervit In armata sa, trimiţdndu’I tn gar- 

nisona din Adrianopol. Se ijice oi aceştia 

s’ar fi aritat f6rte nesiguri, la atacul o- 

supra poliţiilor ruse din muntele Nioolal.

După comunicări din Cazanlio, Resuf- 
paşa aşteptă întăriri In eurtnd. Helmi- 

paşa generalul din Filipopol a plecat la 
Cazanlic la Resuf-paşa.

Petenbnrg, 6 Octomvrie.

(Oficial) Colonelul Levis cu 'regimentul 
Vladicavcas aQ luat.pe sosâaa de la Plevna 

la Sofia nn trausport turc cu chinini, 
sare, medicamente şi peste 1000 vite şi 80 
oaî. Tot acesta a distrns podul de lângi 

Badomirzi fi liniele telegrafice restabilite 

de turci.

Baţusa, 6 Octomvrie.

Nazif-paşa a fost numit comandantul 

suprem al corpului de obsarvaţii turc de 
lingi Novi-Bazar. El a plecat din acest 

oraş ou deapirţirea sa de trupe. Va dis
pune de un corp de soldaţi de 21,000 de 

6menl fi de 6 btteril.

Londra, 6 Octomvrie.

»Oficiul Reuter* anunţi din Constan- 
tinopole, 4 a. c., că Bahsd-paşa a ocupat 
¿r pe ltmilaral mare care a fost pirisit 
de roşi. Câte-va avant-posturi ramase aQ 
desvoltat o resistenţi slabi. Col6aele lai 
Rahid înaintară şi atacari pe inimi- 

cul oare s-a concentrat lângă Peohid A- 
daoale pe riul Cars şi pe înălţimile de 

Babac.

¡1eW-Yerk, 6 Octomvrie.

O furtuni a cansat devastări enorme 

pe ţermal atlantic şi In As ia centrali. Mal 

multe nenorociri s'aQ întânplat pe calea 
ferati. In urma degtrugeril linielor, 12 

6menl aQ fost omoriţf fi 50 riniţL Multe 

nenorociri se semnalezi de pe mare.

Belgrad, 6 Octomvrie.

Din Francia fi din Anglia aQ sosit deja 

eâţi-va corespondenţi de resboift.

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

(Agenţia Baraj).

-  Serviciul de la 9 Octomvrie, 4 ore lira. — 

Londra, 8 Octomvrie.

Intr'an discurs ce a pronunţat, cance
larul Echiquierulni, sir Northcote, a re
cunoscut ci de către ambii beligeranţi s’a 
desfăşurat o mare vitejie. El a adiugat 
ci, daci ie va presanta oeasiunea de a se 

tncepe negociaţinnî In favârea picii, *- 
mtndol inimicii vor putea si o primdscă 
firi a-şl perde din reputaţia militară.

Constantin*pol. 8 Octomvrie.

Telegrame din Raegrad şi Şipca vorbesc 
de nisce Incierirl firi însemnitate.

Bombardarea Rusciuouluî continui.
Noi convoinrl ar fi soeit la Plevna dar 

nu este nici o soire oficiali despre acisti.

Londra, 9 Octomvrie.

In disoursnl sSîî de Exeter, sir North

cote a 4Î8 ^  nu so p6te si se oprăsci de 
a engeta ci p6te si snrvie nn oe neaşteptat 
care si laşele profeţiile aoelora cari declari 
ci resboinl nn se p6te sfirffl de cât dupi 

o campania mal decisivi.

Orşova, 9 Octomvrie.

Dupi sciririle venite din Niş, fortifica

ţiile fiente lângi Orhanie de Sefket-pafa 

■u consistă de cât In doi redute care do-

iiini dramul de la Plevna. Lagărul nn va 

mal mult întirit. Trapele ce saat 00a- 
entrate acolo se compun din pirţl din 

arnisónele de la Sofia, Vidin fi Niş şi 
lin mal mnlte detaşamente de gendar

mería din Macedonia.

Ultime sclrî pe pagina Ul-a

U T T P I T U P Q P T  —  8*PUmTri#<
D U U U n f t u b l  10 Octomvrie.

piarnl .Veritatea* din Constan- 

tinopol publicft un articol sab tit

lul de „Prea tftr^ifl,* care sa a- 

sigură, c& isvoreşte din pana chiar 

a marelui Vizir. Acest articol a pro

dus o mare sensaţie In populaţia mu- 

sulman& şi o impresie adftnc& asu

pra corpului diplomatic din Pera. El 
e menit a respunde la sgomotele Im- 
pr&ştiate apr6pe pretutindeni despre 

un armistiţib sa& mijlociri de pace 

propuse Porţii. Mal tâte fiarele 

europene atl reprodus acest respuns 

categoric, f&rft nici un comentar, fiind 

el Însuşi destul de lămurit. Ne măr

ginim a reproduce dintr’fensul pun- 

turile cele mal Însemnata:

„Este iar neînţelegere Intre diplo

maţii europeni. După ce afi recunos

cut necapacitatea lor de a restabili or

dinea lucrurilor dupăprincipiele drep

tului şi pe basele justiţiei, s'att lă

sat In curentul eventualităţilor res- 

boiulul, pentru ca aşa numitul „nod 

gordian* al cestiel orientale 8ă fie 

tăiat de sabie.

„ După isbucnirea conflictului temut, 

pe care ănsă dibăcia lor n’a putut 

Bă’l Impedice, nu ’I mal preocupă 

acum de cât folosul cel mal mare 

ce ar putea trage In interesul do
rinţelor şi ambiţiilor lor.

Asemenea cu cânele din fabulă 

care, ne mal putând să apere coşul cu 

mâncare al stăpănulul sSG, voiesc şi 

el să aibă partea lor din pradă.

„Ca cunoscători de câpeteniă al 0- 

rientulul, el afi condamnat dinainte 

pe Turcia, şi presa europ£nâ a de-, 
abătut cestia .numai din punctul de 

vedere: Dacă trebue să li ae per

mită Ruşilor să intre In Conatanti- 

nopole sati nu. Diplomaţia Intrigă 

era tot de aceeaşi opinie, Reduşi dar 

la noi Inşi ne, neclintiţi de ameninţă

rile neliniştitxSre, de poveţele, în

ştiinţările şi profeţiele amicilor şi 

inamicilor, am acceptat resboiul, de

cişi a pune capfit acestei situaţie 

ffljlşe in care ne afi pus necasurile 

PSPontenite, de când Europa a in- 
trePr'ns aă ne regenereze. Nu mal 

vrbim sâ jucâm rolul rudei sărace

la masa puterilor, nu mal vroim 

Bă le cerşim oapitalitatea.

„Dacă după lupta până la cuţit, 

evenimentele ni ar dovedi incapa

citatea de a susţinea rangul nostru 

In concertul european, Asia, lâgânul 

nostru din timpurile vechi, va o- 

feri un asii femeilor şi copiilor no

ştri ca să plângă gintea perdută.

„Rfisboiul nu s’a sflrşit; avanta- 

giele dobândite ne impun acuma mal 

mult decât nici odată necesitatea de 

a împinge resistenţa şi jârtfele pftnâ 

la estremitate.

„Turcia a dorit pacea In tot-d’a- 

una şi o doreşce şi acuma, dar 

nu va vorbi nici de armistiţiu nici 

de pace Înainte d’a deşerta terito

riul sdâ de cel din urmă picior de 

rus. încercările cari le-am indurat 

de doi ani lnc<5ce ne justifică neîn

crederea, şi esperienţele făcute cer 

să nu ne tncredem In nimeni de cât 

In noi Inşi-ne.
„ Ac6sta este singura conduită care 

ne-o dict^zâ interesele şi liniştea 
ndstrâ viit6re din Intru şi de a- 

farft*.
Dacă aceate rânduri sunt In ade- 

vSr eşite din pana Marelui Vizir, a- 

tunel putem conchide că Incăpâţlna- 

rea şi cerbicia Porţel sunt departe 

d'a fi lnvin8e; — şi dacă puterile 

mari europene nu vor interveni cu 

t 6 t ă  energia, • nimeni. nu p6te pre

vedea cât timp 8e va prelungi re

sboiul.

Acâatâ paelungire a resboiulul va 

espune România a 'şl slei t<5te pu

terile. Ne Îngrozim când cugetăm la 

miseria şi ananghia in care va ajunge 

acostă ţară după unal safi doi ani 

de sugrumare al mişcării sale eco* 

nomice, dacă o politică Inţetâptă nu 

va lua chiar de acum m&surl pre

ventive.
Faţă Insă cu aceste vederi pesi

miste priimirâm o telegramă din Lon

dra care ne arată un colţ albastru 
din cerul pâoel.

Iăcâ ce se telegrafizâ din Londra :

,Sir Northcote, In discursul săfi, 

„a <Jis că nu pdte aă ae Impedece 
„d'a cugeta că pâte survini re-va nea- 

wţteptat; care să înşele profeţiile a- 
„celor cari declară că resboinl nu se 

„p<5te termina de cât după o cam- 
„panie mal decisivă.*

Int6mpla-se-va Insă acel ce-va nea

şteptat ? Nimeni Încă nu p6te să ne 

reapundâ afirmativ Intr'an mod si
gur. Până acum viitorul eate, cum 

gice poetul, tot umbrit de DumneQeă !

COMPLOTURILE UNQURESCI
Asupra complotului format de Un

gurii din Transilvania spre a încerca 

o năvălire In România, „St£ua Ro

mâniei* reproduce nrmătdrele :

„Câte-va spirite exaltate, $ice un 

(Jiar din Pesta, aú format planul de 

a organiza o legiune de voluntari In 

România şi de a da ast-fel un aju

tor neaşteptat Turciei. întreprinde

rea acésta ar fi fost cel puţin copi- 

láréscá. Pregătirile fuseseră făcute 

tn cel mal mare mister şi proiectul 

începuse a lua proporţiunl relativ 
serióse. Promotorii şi organizatorii 

expediţiunel ar fi isbutit a aduna o 

cantitate óre-care de arme şi mu- 

niţiunl.

Era mal cu sé mă o Însemnată pro- 

visie de fesuri.

La 27 Septemvrie, poliţia punea 

mâna la gara de Eronstadt pe 800 0 

de pusei cu percusiune centrală. Lă

zile cari le coprindea era adresate 

d-lul Horvath, locotenent de honvezi 

In retragere şi domnului Hermán 

Schwartz, şi al doilea la Kowazna. 

La gara de Homorod s’a mal confi

scat un numSr de lâ^I cu muniţiunl 

şi cu baloturi de fesuri. 8) pare că 

fesurile trebuia să servéscá ca semn 

de Întrunire. Ancheta se urmăresce.

Din informările sosite la ministe

rul din Pesta, ar rezulta că t<5tă a- 

facerea acésta se reduce tn sumă la 

o Întreprindere copiláréscá visată de 

câţl-va creerl aprinşi.
Asupra acestei afaceri „ Pester 

Lloyd* dă amănuntele urmátóre:

„Pregătirile acestei Întreprinderi 

se raportézá tocmai la timpul când 

Midhad-paşa se afla la Viena. Ar

mele şi muniţiile confiscate fuseseră 

expeduite din Viena de persóne ne

cunoscute. Scopul expediţiunel era 
de a tăia comunicaţiile trupelor ruso- 

române, şi ea stă In legătură cu 

proectul de debarcarea başibuzneilor 

lntr’o insulă a Dunărei de dinain

tea Silistrel. Direcţiunea supremă 

trebuia să fie Încredinţată unul un

gur, tóte mSsurile se luaseră spre a 

preveni relnoirea unor asemenea în
cercări*.

Daily News publică asupra ace
stei afaceri, urmátórea telegramă , 

datată din Viena, 30 Septemvrie :
„Acum se confirmă scirea că se 

pregâtiae o invaaiune transilvăneană 

In România. Aprópe patru mii de 
Secul trebuiafi să fie mal Intâifi înar

maţi, In urmă aveafi să se adune 

cal. Scopul lor era de a opera In 

corpuri sburátóre de fantasinl, de a 

se arnnea asupra liniei ferate Iaşi- 

Paşcani şi de a distruge singura cale 
de comunicaţie ce aü Ruşii cu ţara 

lor. Un alt detaşament trebuia să 

mérgá spre Focşani.

„Primele revelaţiunl asupra ace

stui complot afi venit din BucurescI, 

şi după ce i s’a dat ast fel de ur

mă tot complotul a fost descope
rit. Dacă ar fi isbutit, ar fi pricinuit 

încurcături fórte mari. Ruşii vor fi 

obligaţi acum de a Întrebuinţa vre-o
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cincl-spre-̂ ece mil de ómenl spre a 

protege liniile ferate din Moldova- 

Austria.

.fiarele oposiţiunel ijic c& banii 

englezi aü lucrat In acest complot. 

Alţii spun că cheltuelele s’ar fi fă

cut de nobilii maghiari*.

Koelnische Zeitung spune după o 

telegramil din Pesta că autorităţile 

unguresc! ar fi confiscat In scaunele 

secuescl la 40.000 de arme şi în

semnate cantităţi de material de 

resboifi. Acéstft telegramă adaogă că 

promotorii complotului g&ndiaü să 

provóce asemenea o insurecţiuue In 

Polonia.
Le Nord, atingând chestiunea com

plotului unguresc din Transilvania, 

face observaţiunile urm&tóre :

„Opiniunea publică a fost viü miş

cată In Austria şi Ungaria prin a- 

cest atentat la neutralitatea impe

riului.

„Să luăm sema, strigă Wiener Preste, 

ca nu scftnteele luminăţiilor de la 

Pesta sădea foc casei nóstre!* Este 

In adevâr o particularitate semnifi

cativă, şi care nu se póte să nu fie 

apreciată la justa el valóre, de că

tre publicul luminat al imperiului 

austro-ungar, aceea că prima lncer 

care seri6să de a arunca ţara In 

complicaţiunl nesflrşite să vie de la 

partidul turco-fil. Nu s'a uitat fără 

îndoială că numeróse arestaţiunl se 

făcură anul trecut In timpul res 

boiului Serbiei, printre serbii din Un

garia, sub pretextul unul complot 

care ar fi fost urzit de căţl-va slavi 

notabili In vedere de a forma cor

puri de voluntari cari trebutaü să 

plece In ajutorul principatului vecin. 

Acéstá afacere făcu mare vuet. Se 

jicea că era vorba despre o crimă 

de Înaltă trădare adăog&ndu-se că 

acest atentat la neutralitatea mo-, 

narhiel, trebuia să fie pedepsit ln- 

tr’un mod exemplar. PerchiziţiunI 

fură pentrg acest sflrşit operate In 

tóte părţile; arestaţiunile se îmul- 

ţiră, o instrucţiune fu deschisă, ea 

se prelungi mal multe luni şi sâp- 

tâmănl, şi la urma urmei se desco

peri că spaima era zadarnică şi că 

faimosul complot slav nu existase 

de c&t In imaginaţiunea câtor-va a- 

genţi turco-fill şi slavo-fill. De la a- 

câstă epocă, şi mal cu sé mă de la 

Începutul resboinlul ruso-turc, popo- 

raţiunile slave ale Austro-Ungariel 

afi continuat a observa o atitudine 

din cele mal corecte ; ele n’ati ascuns, 

este drept, simpatiile lor pentru cau

sa apărată In Turcia de către ar

matele ruse; dar nnnifestaţiunile lor 

n’aü trecut peste limitele strictei 

legalităţi, şi chiar adversarii lor tre- 

buiră să recunóscá că meetingurile 

slave se deosibeaü în trun mod sin 

guiar, prin caracterul reservat şi mo- 

deraţiunea resoluţiunilor de acele ale 

ungurilor pline de furii şi violinţe 

turco-file.

Ceea ce s’a petrecut de curénd In 

Transilvania face evident acest con

trast lntr’un mod şi mal simţitor 

Încă, observ&ndu-se tot odată că óre 

cari părţi a programului conspira- 

ţiunilor ungureşti, arată dar până 

la ce punt ţintele revoluţionare sunt 

intim unite cu agitaţiunea tureofilă. 

Dar nici se putea să fie alt-fel din 

momentul c&nd d. Kossuth se găsea 

In capul acestei agitaţiuni. De mult 
timp Încă Corespondenţa ungară a in

sistat asupra însemnatei părţi ce se 

cuvine elementelor revoluţionare In 

tóte demonstraţiunile turcofile din 

Ungaria. Complotul din Transilvania 

vine să ateste adeverul tesel susţi

nute de către fóia mal sus numită: 

ea face să se vadă odată mal mult 

unde sunt adevăraţii amici al mo* 

narhiei austro-ungare, şi unde sunt 

inimicii el, şi nimic nu e mal &pro-

piat pentru a se demonstra publi

cului austro-ungar Înţelepciunea po

liticei nrmatft de către cabinetul 

din Viena de la Începutul crizei o- 

rientale.

ÜT STRIGĂT
»1 lui /

C  U Z A  V O D A

Citim In „ Preaaa : ‘

In urma lntristăţ0rşl şi durerósel 

nopţi din 11 Fevrnariü 1866, Cuza 

Vodă fu condus peute hotarul ţârei 

cu inima sdrobită, nu pentru că pă- 

răsia Tronul, — căci toţi órnenil de 

bună credinţă ştifi ást&-<Jí ce cugeta 

Cuză Vodă, precum şi pentru ce d-nil 

Brătianu şi Boseti aü precipitat că

derea lu i;:— dar pentru că mijlocul 

Întrebuinţat a fosV cumplit, căci a- 

runca o pată négrá pe drapelul Ro

mân , pe care Alesandru loan ştifl 

să ’1 ridice aşa de sus la timpul Dom- 

nirel Sale.

Trecând dar hotarul Ţârei, fostul 

Domnitor îse oficerulul ce’l Insoţia;

. Intórce-te In mijlocul cam in i i 

lor tâ l, şi spune-le , să nu uite a 

spăla pata ce s’a pus pe drapelul ar* 

matei Nóstre.*

De atunci, nu trecu mult timp şi 

Cuza Vodă se cobori In mormânt, 

fără a ’şl mal putea vedea Ţara Sa 

iubită; căci, din nenorocire , avem 

Intre noi ómenl cu suflete mici, cari 

aü cutezat a impune acest supliciü 

Marelui Domn!

Să nu ne Îndoim că. la Plevna, a- 

lăturl cu gloriósele umbre ale lui 

Michaiü Vitézul şi Ştefan oel Mare, 

stă şi umbra lui Alesandru loan, ca 

să bine-cuvintege pe eroii noştri, 

cari Înfruntă Semi-luna, cu bărbă

ţia strămoşescă....
Pata s’a şters de pe drapelul ţâ-, 

rel de vitejii noştril ostaşi, cari 

gaţie lui Alesandru loan, combăteaU 

ca „ómenl liberi, iar nu ca clăcaşl...

Dar fatalitatea a vrut, ca ómenil 

cu sufletele mici să fie astă-^I la 

putere.... şi cine ştie la ce ne mal 

putem aştepta.

BULGARII SI MACEDONENII.

Citim 1» „Războiul“ :

Veniţi, Bom&nl, de citiţi scrisârea ce 

publicăm mal la vale şi vedeţi ce reco- 

noscinţă veţi ave a să culegeţi de la 

acel pentru a căror libertate fraţii vo

ştri îşi varsă sângele ca atâta vitejie 

şi abnegare peste Dunăre!

Fără să facem cătuşl de puţin po

porale Slave respunijStdre de vederile u- 

nul individ, fie-ne iertat Insă a protesta 

din adăncul inimel, Înaintea lui Dum

nezeu şi a lumel civilisate, contra ori

căror dorinţe cari ar avea de scop să 

lovtocă Întregimea Naţionalităţel ro
mâne.

S6rele libertăţel n’a lucit Încă pe pă

mântul Bulgariei, şi deja se află căţl-va 

dintre fii el cari afl curagiul d’a veni 

chiar acum, când tunurile române bu- 

bniesc la Plevna, şi a spune că In 

Macedonia nu sunt de cât opt sate de 

BomânI l

Nu seim dacă trebue să rldem safl să 

plângem de asemenea rătăcire. Sclavii 

de a<Jl visează să fie tirftnl mâne! Acel 

pentru a căror libertate se jart fese mll 

de Buşi şi BomânI, ar dori, nici mii 

mult nici mal puţin, să Înlocuiască el 

supremaţia Musulmană asupra Bomânilor 

de la sudul Balcanilor!

Dacă este să dăm un consilia apos

tolilor panslavismului, este cel următor.

Mal curând safl mal tăr îfl supren aţia 

Musulmani va cădea In peninsula jbal-

canică. Dar a se legăna cu credinţa că

o va înlocui supremaţia Slavă, este o 

amară şi tristă rătăcire.

Panslaviştil să se convingă de nn re- 

sultat pe care ’1 va aduce logica nestră

mutată a lucrurilor. Resboiul turco-creş- 

tin póte să se Întindă pesto tótá Tur

cia, dar resboiul slavo-ture numai până 

In Balcani. Cutezând să trécá dincolo, 

va Întâlni ia spatele armatelor turcescl 

alte armate mult mal brave şi mal tari, 

celo trfll popórn, Albanesif, Grecii şi Bo- 

mânil, iar la spatele armatei slave se 

va rădica mănia altor doă popóre unite, 

Ungurii şi Românii.

Să se feriască dar d'a aprinde un foc, 

ale cărui armări ar fi fatale pentru 

causa slavă din peninsula Balcanilor.

Iâcă curiósa scrísóre a d-lul AL 

Ivanov.

Bucarescl, 26 8eptem vrie 1877. ■

Domnule redado al $iaruluX Resboiul!

Domnul Or. H. Grandes in articolnl d-sale 

»Bucuresci* din stimabilul d-vóstrft jurnal 

din 21 ale curentei, tntre altele flice şi aceste 
rânduri

.Ceva mal mult, d-le Bosetti, este un sim- 

»ţimânt neromânesc care se ascunde în cutele 

„stindardelor nóstre de la Plevna. Seií fórte 

„bine efi, între condiţiile din memoriul ge

neralului Ignatioff, presintat conferinţei din 

»Constantinopol, este şi aceea că Macedonia, 

>fica lui Aurelian, cuibul unul milion de 

»Români, patria acelor cari aQ dat naţiei 

»Române atâţia bărbaţi iluştri, sfi se nnméscá 

„Bulgaria de mâ£iă-£i.*

Noi Bulgarii, cari ne interesăm de Mace

donia, fără însă a ne atinge şi de lucrurile 

interióre ale României lui Traian, lăsându-le 

ca ele să se desbată numai de fraţii Români, 

cu părere de rSü venim a spune d-lul Grandea, 

eă d-lul e indus îutr’o eróre prea mare afir

mând, că în Macedonia, pe care generalul 

Ignatieff pretinde a o numi: »Bulgaria de 

mâfliă#,« se află un cuib de un milion de 

BomânI safi Macedo-RomânI, de óre-ce în

tregul numSr al locuitorilor din tóte naţiunile 

din Macedonia d’abia se urcă la un milion ! 

Noi respectăm şi admirăm inima distinsului 
poet, cate o plină eu cele mal sublime sen
timente de patriotism catre fraţii sSi din 
Maoedonia, urcând numSrul lor la cifra cea 

poetică de un milion! Insă realitatea lucru- 
rilor de acolo e în contra sentimentelor sale 

patriotice! Geografia şi statistica nu sunt 
sciinţe sentimentale, nu sunt sciinţe poetice, 
ci sunt sciinţe esacte, carele nu se sopun do

rinţelor inimel nóstre, fie ele şi cele mal 

sublime 1

Ocupaţiunile gLilnice ale d-lul Grandea nu 
’l-a permis a se ocupa cu esactitatea de ade- 

vSratul numSr al compatrioţilor d-sale din 

Macedonia; fiind că de s’ar fi ocupat cu el 

serios, apoi atunel negreşit n’ar fi fost indus 

în erórea de a'I urca la esagerată cifră de un 

milion, pe când în realitate în tótá Macedonia 

nu se află mal mult de cât opt sate macedo

române, cari şi ele tot att câte ce-va fa

milii bulgare între ele!

NumSrul dar de Macedo-RomânI din aeeste 

opt sate din Macedonia nu póte fi mal mare 

de cât numeral unor sate mari, iar niol de 
cum al unor oraşe: fiind că atunci aceste Bate 
nu s’ar fi numit sate, ci s’ar fi numit oraşe 1 

Şi cu aceste gise ale nóstre noi credem, 

că nn atingem câtuşi de puţin amorul pro
prio al d-lul Grandea In privinţa numeralul 

compatrioţilor d-sale din Macedonia, ci din 

contră, îi dăm ocasinnea a întreba pe com

patrioţii d-sale de acolo, dacă fisele d-sale 

safi ale nóstre sunt esacte.

Dacă generalul Ignatieff n’ar fi sciut cu 
esactitate numeral cel mare al Bulgarilor 
din Macedonia, apoi atonei negreşit el n’ar 
fi cutezat a numi Macedonia: »Bulgaria de 
mâfliă-fli,« şi încă a o pune intre condiţiile 

din memoriul seft ce ’l-a presentat confe
rinţei din Constantinopol, fiind că atunci 

acâstă pretenţiune a generalului Ignatieff ar 
fi fost respinsă din partea tuturor delegaţilor 

paterilor mari. Numeral dar cel mare 

al Bulgarilor din Macedonia a fost cunos
cut de tóte puterile din Europa, şi de aceea 
el n’a fost combătut din partea lor, de şi 
ele nu prea se afectózü de numele şi de bi
nele Bulgarilor 1 Ce e drept, numai Grecii 
şi imitatorii lor afi combătut pretenţiunea 

generalului Ignatieff In privinţa Bulgarilor 
din Macedonia şi din Traoia, bas&ndu-se mal 

mult pe copilărescile lor drepturi istorioe, 
de cât pe adevărata natură a lucrurilor de 
astăzi 1 Dacă partea cea mare a locuitorilor 
creştini din Tracia şi din Macedonia ar fi 
fost Greci şi Macedo-Romftnl, apoi atanct 
nogreşit barbarii de Tarei ar fi măcelărit mal 
mult Greoi şi Macedo-RomânI, iar niol de

cum numai Bulgarii .Iată dar dovadă pipă

ită, că în aceste doă provincii elementul cel 
principal se oompnne de Bulgari, iar nici de 
oum de Greoi şi de Macedo-Români, cari 
afară de Constantinopol şi de puţine oraşe, 

precum şi de cele opt sate de Macedo-Ro- 

mănl din Macedonia, ar putea să’i numere 

orl-rine pe degete! Şi ducă mulţi locuitori 

din aceste doă provincii vorbesc greoesce, 

acesta nu e nici o dovadă că ei sunt Greci, 

după cum nu e nici o dovadă că el sunt Tarei, 
de şi mai toţi vorbesc turcesce I Şi limba 

grdcă şi limba ţarcă ’şi-aii avut pricinile 
lor, de ce s’afi vorbit: cea turcă ’şi-a avut 

topuzul al cel politic al Turcilor, iar cea 
grâcă topuzul el oel bisericesc al infernalilor 

de fanarioţi, «ari sub masca lor de religions 

afi speculat şi afi esploatat t6te naţiunile 
ortodoxe creştine, cari în simplicitatea lor 

afi priimit nu numai limba Grecilor, dar încă 
s’afi şi lepădat de aoeea ce afi fost I Iată dar 

causa principală de ce s'a vorbit şi se vor- 

besefe greoesce, adică cansi superstiţtyn ei şi 

a neculturei acestor naţiuni încelate!
Dacă Turcii pria tirania lor cea barbară 

afi făcut cele mai mari răutăţi acestor na

ţiuni creştine, însă şi fanarioţii Greel prin 

tirania lor cea bisericesc! n’afi făcut mal 

puţina răutăţi aoester naţiuni creştine ! Şi 

orl-ce vor mai fcce ei de a mai specula şi 

a mai esploata aceste naţiuni, nu’şi vor in-, 

deplini nicl-o-dată planul!
Rugându-vfi respectuos a comunica cele 

de bus domnului Grandea, bine-voiţi a prii mi 

şi asigurarea stimei şi consideraţiunel ce vă 

păstrăm.
Al D-râstril prea plecat ierv,

A. Ivanov.

DE LA PLEVNA.

Duminică, 18 Septemvrie curent, a sosit 

la Marele Cnartier General Domneso E. S. 
D. general de geniü de Totleben, care s’a 

presentat I. S. Domnitorului. Măria Sa a 
luat dejunul en domnul general de Totleben, 

şi a pornit apoi împreună de » visitat po- 

siţiunile şî întăririle ridicate de trupele 

armatei de Ooeident la aripa stângă, îm

prejurai Plevneî.’
Domnitorul, însoţit de ilustrul general, 

a mere de s’a întâlnit cu A. S. I. Marele 
Duce Nicolae, care sosise de la Gorni- 

Studen, şi afi inspectat împreună cu de 
ameinntni lucrările săvârşite’, hotărind pe 
oele ce mal trebuesc efectuate spre *a re

strânge din ce în ce mai mult cercul care 

înconjură forţele posiţinnl ale inanricnlul 
şi a pregăti ast-fel mal repede şi mal 

sigur căderea Plevneî. M. S. Domnitorul 

s’a întors spre sérS la Marele S8U Cnnr- 

tier-General.

A dona jj, Luni 16 Septenvrie, M. S. 

Domnitorul s’a întâlnit ârăşl cu marele 

Duce şi cu E. S. generalul Totleben îna

intea posiţiunilor, şi de aci aii pornit cu 

toţii în inspecţiunea întăririlor din centrul 

armatei de Vest. Ambii Comandanţi pre
cum şi E. S. generalul Totleben afi rămas 
satisfăcuţi de situaţiunea trupelor şi de 

modul ou oare se oouduc lucrările. Acésta 
inspeccione a durat până séra, când M. 

S. Domnitorul s’a întors la Marele săfi 

Cnartier General, éra A. S. 1. Marele Duce 

a rămas în bivuacul in care se aşeejase.

Marţi, 20 Septemvrie, I. S. Domnitorul 

a pornit, la orele 8 de diminâţă, din *u- 

artiernl sSü. general, s’a întâlnit cu A. 
S. I. Marele Duce Nicolae, şi însoţiţi 

de E. S. generalul Totleben, afi început 

inspecţiunea pe aripa drâptă, In posiţiu- 

nile ocupate de armaţa română.
Atât M* S. Domnitorul şi A. Ş. I. Ma

rele Duce Nioolae, cât şi ilustrul apărător 

al SevastopololuT, aü rămas pe deplin mul
ţumiţi de luorările de întărire cari se ese- 

cută de trnpele nóstre, de regularitatea şi 

ordinea perfectă on oare îşi îndeplinesc ser- 

viciul în faţa focalul redutei şi şanţurilor 

inamice, de neobosita şi indrăaneţa veghi* 

era cn care se man ţin, 4i°a şi nóptea, la 
o aşa scurtă distanţă, de ori ce întreprin

dere a inamicului, gata a respinge, în ori 
ce moment, atacurile sale.

De aci I. S. Domnitorul cu A. S. Im
perială şi E. S. generalul Totleben, împre
ună eu suitele, aii mers de aii luat deju
nul Ia ouartieral general al armatei ro
mâne. Aci, Prea înălţatul nostru Domñ a 
remis A. S, 1, Marelui Dnoe, Marea Crnoe 
a ordinnlul *Stéoa României,» şi Marele 
Dnoe a bine-voit a ruga pe Măria Sa a 
consimţi ca A. S. Imperială să pórte în
semnele de Cavaler al ordinului noetrn, 
spre a avea in tot-d’anna pa pept aoăstă 
crnoe, oa nn semn de afecţiune personală 
ce are pentru M. 8. Domnitorul şi de stimă 
pentru armata română. Cu acâstă ocasiune

M. S. Domnitorul a bine-voit a decora mal 

mulţi din ajntanţil Marelui Dace, şi a în

mâna d-lul inspector general al servioiu- 
lnl sanitar al armatei, Dr. Davila, însem

nele ordinului imperial Stanislas clasa II 
ou placă şi spadă, care i-a fost conferit 
de Majestatea Si Imperii torul Rusiei. M. 

S. Domnitorul a bine-voit a adăoga d-lnl 

inspector general Davila că a fost recoman

dat Majestăţei Sale pentru acâstă dişti no
ţiune, nu numai spre a resplăti meritele 

personale, dar tot de odată spre a se re

compensa zelul, devotamentul şi abnega- 
ţiunea on care este dirigiat întregul ser
vicii! sanitar al armatei nôitre, şi pa care 

I. S. Domnitorul ’1 a constatat nn numai 
în Şilele de luptă, dar şi în ambulanţele 

şi spitalele de pe câmpul de resbel.

După dejun, Domnitorul cu Marele Dace 
şi generalul Totleben afi continuat in spec- 
ţiunea, şi pre seră, s’a întors la marele 

ouartier domnesc, iar A. S. Imperială a 

mers la cuartiernl ee’şî alesese.

In sera acelei pe la orele 9, Tur

cii deschiseră de o dată un foc violent de 

infanterie, snsţinut de salve de artilerie, 

în contra paralelei n6atre celei mal apro
piate de reduta inamică Noi 2. Rimanii, 

adăstândn-se la un atac imediat, ripos
tară îndată printr’nn foc din cele mal 

vine, şi se pregătiră a primi pe inamic cu 

baioneta. Dupa aprôpe un cuart de oră 

de o împuşcătură din cele mai violente de 

ambele părţi, Turcii încetară focul şi nn în- 

treprinseră nici un atac, fie că intenţinnea 

lor fusese numai de a vedea dacă Româ
nii nn vor fi intimidaţi printr’un foc aşa 
de viii şi neaşteptat la o aşa mică dis

tanţă şi vor părăsi paralela, fia că inten- 
ţîanea lor fusese de a vedea dacă para

lela era ocnpată de trupe şi ndptea, safi 

oă, in fine, în adevSr aveau intenţinnea 

de a ataca şi afi abandonat aoest proiect 

văzând vigilenţa şi focul aşa de bine hră
nit al trupelor române, care’I convinse că 

întăririle erafi ocupate de forţe îndestu- 

lătore.

In filele de MercnrI şi Joi, 21 şi 22 
Septemvrie, L S. Domnitorul împreună cu 

A. S. I. Marele Duce şi cu B. S. genera
lul Totleben, a continuat inapecţinnea în

tăririlor şi lucrărilor de fortificaţiune ale 

armatei.

Vineri, 23 Septembre, A. S. I. Marele 
Dace Nicolae en snita Sa a venit la Ma

rele Quartier General Domnesc, la Paro- 
dim, nnde a luat dejunul împrennă cu M. 
3. Domnitorul. Dnpă dejun, A. 8. Impe
rială 'şl-a lnat concedia de la înălţimea 

Sa şi s’a întors la GornistudsnI.

(Monitorul)

REVISTA ÇIARELOR.

Când cel veohl duceaţi victimele 

spre Injunghiare, el le Încununaţi cu 

flori şi bandelete, spre a mângâia 

cel pnţin ultimele lor momente, re- 

spect&ndu-le ast-fel durerea In ase

menea Împrejurări supreme,

Cel de astă- Î fac contrariul. El 

insult& nenorocirile ţârei, şi, In ase

menea timpuri cumplite, profanâ§& 

simţimintele naţiunel, o muncesc In 

ţ<5te mişcările el nerespect&ndu ’I 

voinţa, nici chiar In asemenea <}ile 

negre, c&nd i se storc t6te resursele 

el şi i se cheltuesc In van tdte pu

terile sale.

In lipsa de Camere, după t<5te te

oriile constituţionale p&n& a<j! cuno

scute, ţara nu p<5te vorbi de c&t prin 
organele presei; mal mult Încă: chiar 

când Camerile lucr6<£&, de sunt c&te 

odată erori, ce se strecură In hotâ- 

rlrile parlamentului, presa şi aci este 

Îndrituită a spune cuvântul s6&, ou 

cuviinţă, cu hot&rlre, şi a cere ca 

Bimţul ţârei să fie respectat şi ade- 

vâratele vederi ale naţiunel să fie 

urmate.
La noi a^I presa vorbesce; corpurile 

legiuit6re nujsunt convocate. Şi dar, 

de la un capât al ţârei p&nă la oel- 

l'alt, de la Severin până la Bolgrad 

ca o singură voce, tdte organele de 

publicitate, având In frunte fiarele 

din Capitală, nu cer de c&t curma- 

marea râului, ce ne b&ntue cumplit, 

şi intrarea cabinetului actual In le

galitate.
Afară de c&te-va fol, puţine la



T I M P U L

iiimér, ce résp&ndesc $¡lnio cuvinte 

e, »|iérare ln favórea miniştrilor, 

ari ne aü Împins In prftpastie, nu 

un singur orgnn de publicitate, ne 

iin orl-ce partid, de ori-ce nuanţă,, 

iare s& nu arate, In tóte filele, du- 

erea, ce cumplit muncesce nenoro

cita ţar&, şi sS nu propue cabinetu- 

ul radical modul cel mal nemerit de

i îndrepta, sall cel puţin a micşora 

grelele greşale ale miniştrilor ac- 

mau.

Modul de Îndreptare, ce se pro- 

>une, este simplu şi clar : un mod 

egal şi oonform intereselor naţio-; 

aale.

Propunerea ce facem miniştrilor^ 

pstej de a se ţine de voturile; part 

amentuluf; de a reintra în calea 

‘ea dréptá, pe care naţiunea Hiofc 

le mult Ie-o ar&tase.

Dar, o ! durere...... JtionSnul, In

'runtea foilor radicale, la loo s& ţin& 

in limlagiü demn. care cel puţin s& 

au turbure In' mancele á&le nénd - 

rocita ţar&, profită de stupórea el. 

ca să braveze, revoltător, opiniunea 

publică, şi, profaaăn 1 ultimele sa

crificii, ce facem ca toţii pentru a 

ne pune In stare să apârăm graniţa 

fcérel şi pământul strămoşesc, Wtor- 

tochiază. după placu’I, fie-care cu- 

rdnt, ne atribuie nouă ce na am 

£is nici o dată; se preface că nu În

ţelege, pentru ce se vorbesce de cum- 

p&rátórea de arme; ia prilej din a- 

cestă Împrejurare, şi trftmbiţâtă cu 

un aer triumfător, că naţiunea e so

lidară de aventurile membrilor ca

binetului radicali./.

Nenorociţii!... El nu văd c&t e de 

mare pericolul, In care, cu modul 

acesta, rostogolesc naţiune», voind 

cu orl-ee preţ să aşe^e ca dovedit; 

că ţara a voit, séü cel puţin a pril- 

mifc In urmă, tot ce s'a urmat de 

cănd parlamentul a hotărât lupta 

defensivii, şi până astăzi 1

Cabinetul radical, ca să'şl ascundă 
răspunderea voiesce ca ori ce preţ, 
să susţie, că ţâra este cu dSnsul.

Dar camerile nu se convócA cu 

tóte aceste, dar ministeriul nu crede 

că este trebuincios, atunci cănd său- 

gele curge, cănd soldatul ee luptă, 

cănd mama, fiiea, sorora se sotldă 

In lacrame, ca parlamentul să fie 

deschis.... In căt acesta să p<5tă

tnăng&ia cumplitele nóstre dureri şi 

şterge ochii umezi al orfanilor şi 

văduvilor L.

De şi un strigăt general se ridică 
din tóte părţile, ca să arate sufe

rinţele nóstre; de şi clamórea pre- 

vestesce, că acestea sunt ultimele 

dureri, sub care mal póte respira 

naţiunea lntrâgă.... Românul de as

tăzi, In mijlocul acestei drame săn- 

geróse, ce Beceră pe fiii Rom&niel, 

mal are ăncă inimă a nu susţine 

vădit, că ţâra nu are nici o solida

ritate cu erorile cabinetului; mal 

are ăncă inimă să ascundă adevă

rul, şi In trei colóne pline de cu
vinte aforáitóre, a despărţi din f i

sele nóstre, ce trebuesc unite, a 

apropia ce trebuiesc depărtate, ce 
să ajungă la conclusiunea, că nu-' 

•nai Românul grăesce bine, cănd 
susţine că ţara e solidară de fap

tele aventuróse, ce miniştrii aü In ■ 

treprins pănă astăzi, c’o minte ne
socotită.

înţelegeţi o dată, repeţi-*vom şi 

a stă-di, şi convingeţi-vă, căci e vorba 

de ţară, că aste patriotic şi conform 
intereselor naţiunel, a au arita de 

căt adevărul, a avea cel puţin ae- 
renitatea convicţiunilor sale , şi a 

4ice cu fruntea ridicat# : .Da... noi 

am voit reebelul, noll'am făcut,noi 
singuri remănem răspunzători; nu 
ne Him ln lături; asupra nóstrá 
cadă consecinţele resbelulul, ce am 

întreprins noi singuri, membrii ca-

binetulul actual, din propria ndstră 

iniţiativă» cu speranţa sad cu cre

dinţa că lucrăm pentrn binele Ro- 

măniel*

lată limbagiul, ce ţinem din nofi 

astă-^I căbiuetulul radical, Ş', la În

trebarea ce ne făcu „ Românul", că 

de .înţelegem* prin cererea ce am 

făcut de ,a se curma rfiul*, răspun

dem din noft :

.înţelegem prin Încetarea resba- 

laiul, lnoetarea stărel revoluţionare, 

stărel'de'lovituri de staty ce a fă- 

ctifc guvernul radical, angagiănd săn- 

gele şi miliânele romăailor, fără con

sultarea şi voia naţiunel; Încetarea 

rpsbelulul este restabilirea 1 egalită 

Iţfel Întreruptă de la Închiderea a- 

dunărilor; încetarea ţesbelulul este 

iv pune capăt sângelui ce se varsă, 

Pericolelor ce se măresc, ruinei, ce 

ne băntue şi ne ainerinţft, şi* deva 

61 trebuinţă, a lucra, a ne lupta, a 

ne jertfi chiar pentru ţară, tns§ ca 

născe 6meni liberi, după ~matură ju 

decată şi bună cumpănire, cu voia 

şl cu scirea naţiunel, la lumina dis- 

cuţiunel şi a liberului v o i i a r  nu 

ca sclavi, tnpinşl de nisce dictatori, 

cari, numindu^se liberali, suprimă 

şi voinţa neţiunel.“

Credem, dapă t6te acestea, că s'a 

convins .Românul“, de ceea ce voim 

noi şi ce cerem. Sperăm , tot-de-o- 

dată, că cabinetul se va supune, cel 

puţin acum, trebuinţelor ţfirel, saă 

se va retrage, convingfindu-se pe 

deplin, că el nu e ln stare a În

drepta c&ţu-şl de puţin nevoile el I 

Aşteptăm, cu tâte acestea, viito

rul, cu mare sfiială ; căci cundscem, 

din nenorocire, că radicalii trec pe

ste ori-ce consideraţiunl , cănd e 
vorba numai de a păstra puterea!

(Pretta).

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

Primim urm&tórea Întâmpinare la 
cele scrise In articolul intitulat R ă

niţii u itaţi:

Domnule redactóte,

In stimabilul d-vóstrft $iar No. 217 
de Sămbătă 24 curent, sub titlul de 
bolnavii uitaţi, «Jiceţl că ministrul de 
vesbel a uitat ln strada Craiovel, 
casele colonelului Dimitrie Costa- 
Foru, un număr lnsemtat de răniţi 
lipsiţi de cele necesare pentrn nu
triré» şi tratarea lor.

Permiteţi-ml, vă rog d-le redac
tare, a vă face cunoscut, că infor
maţiile d-v6stră sunt neesacte.

Ca pentru tóte spitalele militare 
şi pentru acesta, ministerul de res- 
bel a îngrijit pentru tóte trebuin- 
ciósele bolnavilor ln privinţa hranei, 
tratamentului medical şi buna lo- 
ouinţă.

N’am Îndestulat pe nimeni, am 
urmat Insă ln mic, cu Ingr^irea bol* 
navilor, marelui esempln dat de 
Dómna Romăailor, care pe lăngă 
günica Îngrijire ce dă bolnavilor luaţi 
sun putronagiul SfiU, nu lnceté$& un 
minut a se preocupa şi de bolnavii 
aflaţi ln cele-l-alte spitale militare 
şi civile.

Măria Sa Dómna a avat graţio- 
sitatea a visita şi acest spital şi afi 
rămas fórte satisfăcută atăt pentrn 
Îngrijirea dată de ministerul de rea- 
bel căt şi pentru Îngrijirea dată de 
d. dr. Pastia şi sub-semnatel.

Sper, d-le redactor, că veţi bine
voi a disposa Înserarea acestei recti
ficări In cel dintăifi număr al gia- 
ralul ce aveţi onóre a redacta.

Primiţi, vă rog, încredinţarea stl* 
mei ce vă port.

A  d-vóstre servă,

Sofia V lt lla  Co«t» Foru,

PIoobcI, 25 Septemvrie. 1877 

Domnule redactor«,

Citind jurnalul d-y6stră, am vă- 

$ut că numai din judeţul Prahova 

nu aveţi informnţ’unl despre fap

tele guvernanţilor noştri, saft ca să 

me csprim mal clar, despre neno

rocirile şi suferinţele ce Indurăm de 

la puternicii <Jilel. —  P6te veţi fi 

cre^ănd că judeţul nostru abundă 

ln fericiri, dar, val! el a suferit şi 

snferă cele mal grele torturi. — Şi 

daca păuă acum nu s'a rădicat nici

o voce ln contra unor asemenea 

fapte, este credinţa ce am avut că 

ou ocazia trecerii armatelor In Tur- 

cia se va Îndrepta răul.

( Sunt multe şi mari faptele actu

alului guvern, ast-fel că daca aşi 

sta să vi le narez pe 16te, vă asi

gur că a ţl avea prea mult de lucru 

şi aşi abuza de .pacienţa d-v6strâ.

De o-camdată vă voiă detalia pe 

scurt modul rechiziţiunilor cate este 

una din cele mal principale ceşti uni 

ce se tratăză cu drept cu-v&nt prin 

jurnale.
De cănd a Început a tre e oştirile 

Imperiului Rusesc ptin'acest judeţ, 

s’a luat mii de care pentru trans

port de bagaje şi alte provisiunl,' 

iar căt despre plată, Dumnezeii ştie 

daca aii pntut ajunge toţi banii ln 

mănile locuitorilor.

Rechiziţiunile de cal, s aă făcnt şi 

aici, ca şi prin cele-l-alte judeţe, cu 

parţialitate. — Daca posesorul a- 
nimalelor era' din partidul conser

vator, apoi rşchiziţiunea sc făcea 

cu mal multă Înverşunare , căna 

Insă venea rindul a rechiziţiona cai 

vrd unuia din membrii partidului 

zisMiberal, se găsea pretexte, că caii 

sunt mici de statură saă nu aă eta

tea cerută de lege, şi ast-fel el ră- 

mftueaâ apăraţi.

Vitele cornute s’atk rechiziţionat 

cea mal mare parte numai de la 

comercianţii aceia care aă votat con
tră partidtului radical, saă care se 
cunoştea că nu sunt de ideile Iul.

S’a rechiziţionat şi brănză, dar 

acdsta fiind cam dulce, o parte din 

tr'ănsa s’a stricat ln celarele prima

rilor şi altor funcţionari.

Jjocuitoril atăt din comunile ace

stui judeţ, căt şi din cele Înveci

nate, vin ln Ploescl cu lemne de 

văn^are sau alte producte şi pe dată 

ce le descarcă, sunt urmăriţi şi prinşi 

de poliţie pentru rechiziţie trimi- 

ţăndu-I pe la Zimnicea şi alte locuri, 

fără să-I mal Întrebe daca sunt pre

paraţi cu de măncaresafi daca afi ban 

de 'cheltuială.

Nişte locuitori din comuna Plo- 

eştiorl s’afi angajat să transporte ni
sip pentru nişte reparaţii ce se fă- 

oea la primărie ; poliţia îndată a 

pus măna pe dănşil şi i-a pornit 

fără să-I lase cel puţin a'şl Îngriji 
de nutrimentul vitelor.

Asemenea lucruri se văd mal pe 
t6te. zilele la noi ; cu t6te acestea 

sperăm că Dumneţjefi care ne-a scă

pat ţara de multe rele, ne va scăpa 

tn curând şi de aceste lifte ce se 
numesc numai ln derldere patrioţi 

şi liberali 1

Primiţi vă "rog asigurarea deose

bitei stime ce v6 port.
Un abonai.

C R O N I C A

Un rănit. — Agi an soldat rănit a venit 
la administraţia aeestul <J iar ş'a cerut s5 
cumpere numărul in oare este mârtea căpi
tanului Valter Mfirăcinonu.

Dup&lae 1 s’a dat numSnil şi s’a uitat 
<&t-va, ai început sS plângi ca un copil fi 
t& ne npouă, introrupt de suspine, o’o sânţi
i naivitate.

>Â fost comandantul med, domnilor!... 

a înfipt stdgul pe reduta turo&că 1 . . . .  Uj-i 
taţi-v?, noi aci şedâm. . .  Daci nu era fi tu

nurile acestea romfinescl din o6stft nu ne mal 

românea picior de romin, ciol trăsniafi de ’ţi 
Iun auflul tunurile păgânilor 1>

Lacrimile şi naiva Ini nara ţie ne-a înduioşat 

f6rte mult. I-am dat mal mnlte eeemplare 

pentru ale fmp&rţi la camarazii sel.
Regretăm c& n’a fost faţS şi unii din acel 

gazetar? guvernamentali cari merg pănB a 

«olo cu esclusivismul de coterie in cât si 
fcâgudniaHcă şi oelor căluţi la PI ev na chiar 

laurii vitejiei lor.

Pentru onor. Primărie. Când merge ci- 

ae-va n6pteâ din strada Bucur, iluminaţi cu 

gas neriform, şi trece tn strada Fraţilor, su

burbia Broşteni, care se iluminezi ca gaz de 

petrole& eidinar, ¡1 pare oi intri - îatr’un a- 

dtvgrat infern, mal cu sâmă când este şi 

aoroifi. Dacă trece priu curtea Bisericii sf&n- 

tu'ui Nicolao sau prin strada laterală, vede ici 
o lampă abia licărind, mai colo o altă care 

eete »agonie, eşta că oricare trecătorcontri- 

baabil, este espus să 'şl frângă picidrele prin 

bea na ce domină in acea stradă ca şi în oela- 

l’alte din prejur. Rugăm pe d. Primar să 

bine voiasci a lua cuvenitele mSsurl in 

acostă privinţă.

Despre gropile jlin strada diferite şi, in ge
neral, desp. e starea lor nu mal vorbesc ci 

arăt numHl că tn timp de noroifi, ca să stră
bată cine-va o diştanţă mal mare nâptea, 

aste espus a intra în noroifi până tn gât 

Ar face bine onor. d. Primar să vagă: tdte 

acestea şi indată, suntem siguri, că va lua 

măsuri pentru cuvenita îndreptare 1

Cal speriaţi. — La 22 Septemvrie n6p- 

tea, din lagărul cavaleriei rusescl de lângă 
Focşiani speriăndu-se vr’o trei sute cal, afi 

rapt ţeraşele de cari erafi legaţi, afi dat 

peste sentinele şi s'afi făcut nev&guţi,

A doa j)i abia s’a aflat o parte din eî şi 

agi încă 25 Septemvrie lipsesc 48, 10 striviţi 

de trenul Mărăşescl-Tecucî, 16 morţi intra 
FocşianI-Miră§esc', iar restul înecaţi ln Şiret. 

Dintre cei prinşi numai vr’o 80 sunt tn star# 

de servieifi.

S'afi speriat de mugetele unul buhaifi care 
venise apr6pe de el.

Soldaţii căleaţi de cal suat 10, dintre cari 
unul a murit

Medaliaţi. — Aflăm cu o vie plăcere că 
d-nil medici C. Cantaouzino şi O. CalligariT 
cari ’şî-ail întrerupt studiele aprdpe termi
nate, spre a alerga în ţ6ră îndată ce s'a în

ceput resboiul actual, afi primit medalia vir

tutea m ilitari, pentru curagiul ce au arătat 
în îngrijirea răniţilor pe câmpul de luptăm

Societatea englesă de bine-facere. —ţ  
a luat mSsurl d’a înfiinţa în BucnreecI un! 
spital ou 160 paturi pentrn răniţi. Aflăm 
că d. consul britanic, colonel Mansfield şi 
d. director al regiei H. Lang s'afi însărcinat 
cu direcţia acestui spital.

(.Rltboiul.)

COMITETUL INSTITUIT
lo

ORAŞUL PLOESCI

pentrn campérarea de pusei necesarii 
armatei Române.

Domnule rcdactorc,

Domnul N. A. Bănui, primul preşedinte 
al tribunalului local, vSrsâud la casierul 
acestui comitet soma de lai 6,441, ea con- 
tribuţiune de la diferite persóne pentrn 
eumpSrare de pusei peabody, necesarii ar
matei Române, dupe lista Nr. 4, ce i-a 
fost încredinţată.

Sub-Bcrişi! afi onóre a înainta d-v. în
tocmai copie dupe espnsa listă, rngen- 
du-ve să bine-voîţl a face de a se pu
blica şi prin ^iarnl d-v.

Primiţi, tB rog, etc.
Membrii Comitetului.

L I S T A

D t subseripţiune pentru cumpărare de pustit 
Armatei Române.

Domnnl Carjan, lei 120, Haralambie Stă* 
neacu 600, M. Dimitrescu 300, S. Iafcesou 
300, D. Pauaiot 60, Dnţu R. Panţu 300, 
Aleen Dimitrescu 60, Corpul Portăreilor 
300, Iau cu Nisim şi compania 120, O. 
Ienonlesen 120, P. N. Apostolesca 60, 
Constantin I. _ Cătuneanu 60, Nan Géni 

60, Iefroein Ioneacu 60, O. Criviţeanu

120, Ath. AtanasovicI 60, C. D. Oealepu 

Of, Ni îi Darii 60, tilie»rtrbe M iteescu 300« 

G. An^elescn 60, N. Stoicescn 18ri, C. 
CSIineecn 60, I. Talangesou 61», Praotul 
Petcu D'lhovnicul 120, Constantin Mate- 

e4c<i 60, M. Cara-Coat^a 00, 0. Busceann 
60, P. IordHnescn 60, (J. Naum 60, P. 

Mateescu G6. G. Z. Prebegeanu 66. I. Ga- 

vrilesou 180, 1. Criviteanu 60, Stilian Du- 

tnitrescu 60, R idu Stanian 120, Filip Ge^a 

60. Gg. N. BISdole»oa 60, C. Apontoleacu 

60, I. Georg*scu 68, Nicolae Georgia 300, 

CL Foteseu 120, L. Savopol 60, I. G. A- 
lecsiu (50, Petre St. Zagorltu 60, Coeti P. 

Pop 60, Ion Georgeaoa 60, Alecu Geor- 
giadp, 500, Dragomir Storie 130, N. A. 

Bir^n 60, St. Nioolau 327, C. S. Oprei cn 

60, I6n Solio^i 60 lei.' ,

U LT IM E  SOIRI
TELfieRAPICB

(Agenfa H a m *).

¿-Serviciul de la lo Octomvrie 9 ore dimineaţa.— 

Londra, 9 Octomvrie.

Se telegrafiasă din Belgrad că negoeiă- 

rile intre Serbia şi Rasia na s’afi sfirşit 

încă. Serbia ar cere aneiarea unei pSrţî 

din Bosnia şi garanţii pentra indepen

denţa sa.

Constanttnopol, 9 Oetomvrie.

Nici o încăerare nu s'a mai făcut după 
bătaia din urmă.

Timpul răfi împedică operaţiile în Bul
garia.

Zăpada a că<Jnt f6rte mnltă la Şipca.

Depeşi din Plevna na sunt.
Priranl dragoman al ambasadei Austriei 

pl£?8 mâine la Adrianopol spre a cerceta 
procedura urmată relativ la insurgenţii şi 

Bulgarii acusaţl de spionagifi.

A sosit çi se aflS de vènjare la librSria :

E. 6BÆYE & Contp.

Podn Mojçoçôie, 40.

Un mare asortiment de Abnamahurl fran- 

fUM4ui pe anal £878.

Albaro drolatique.
Almanach-Album des célébrités contem

porains.
Almanach amusant.

, astrologique.*
> chantant.
> des chansons comique.
, comique.
» de la chansonnette.
> des chansons de la table et

du vin.
,  de la vieille ohanson, illustré.
, de la jeune chacson française.
, de la nouvelle chanson.-
,  de la chasse, illustrée.
, du voleur.
y des dames et dee dt*moinelles.
> des eocottea.
« du marin.
> du jardinier.
» du jardinier amateur.
> dea perceurs.
> du savoir-vivre.
> du théâtre comique.
» du bon-ton.
, de l'oraele.
, de Franee.
, de l'agriculture.
> de jenx de société.
» nouvel des jenx.

Almanach des cafés-spectacles 
» des parisiennes
> des songes
> gnessent
y de la poupée modèle.
, mière cigogne.
,  du magasin pittoresque
» du bon-vivant.
, de histre français ilustré
, de la jeune mière, illustres
,  du moniteur vinicble

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

> manuel de la dance
> de l’amamatenr des tours de

cartes
> de chasseur
» de la cuisine
» de la santé
,  du magicien des salons
,  du jardinage
} scientifique
,  national de la France
, parissiennes
> prophétique
y de la fieur dee calembours
> perpetnel ‘ Poliohiuelle,
> pour rire
> répertoire du theetre françaia



T I M P U L

F R Ü M U S E  Ţ A!
frAgeqimea tinereteI A PELEl

Ca mijloo neîntrecut pentru înfrumuseţarea pelel 
sail recunoscut da tóte damele cea cercetată de 
autorităţi, escelenta, nevkt&m&tdrea şi adevjrata

RAVISSANTE
de Dr. L E J 0 8 8 B ,  Pari».

f Acest mijloc de parilicaţiunaa pelel, 
recunoscut ta téta lumea, s'a arătat 
ca cel mat bun şi cel mat activ dio 
tito mijlócele de înfrumuseţare spre 
a depărta sigur pete de sire, ooloritul 
straiul, roşâţa, pete galbene, precum 
si tkte nscurăţeniele pelel. RKVI8- 
SANTE d& pelel o frăgeţiime a tine
reţe! tórtefrumésS rosa-deschisă ji  ca 
de catife, face pelea ţi mănile alb- 
lucitor şi delisat, este reooritóre (i 

P&strédi palea fragedă pănă In virata cea mal 
înaiitati.

NEFALSIFICAT se găsesce In Buoaresol numai 
la d-nu BRUS, FARMACIA LA SPERANŢA.

PPEŢUL: I flacon mare 8 Ir., I tlacen mia 5 tr.

Dapaait general la H. SCHWARZ, Budapest Mărie 
Va'eriegasse Ño. 9. 595.

Â ef it de sub tipar:

Manual de Comptabilitate
in

PABTIDl DUBLĂ ŞI 8IIIPLA 

pentru nsul sc61elor de ambele sexe, de 

D I M I  T H I E  I A H O U

Deposit la IibrSria Fraţii Ioaniţiu, Lipscani. 

Preţul 80 Bani.

S’a pus snb tipar şi Economia domes
tic i ea Comptabilitatea domestici.

A eşit de snb presS fi se afiă de vén- 
4 a re la librăriile Socec & Comp. ţi Fraţii 
Ioaniţia:

în v ă ţ ă t u ra  e le m e n t a r ă

despre

Dogmele bisericel ortodoxe de résárit

de D. 3T. ClLINESCD

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

Preţnl 85 banL

La Tipografia TFHEL & WEI8S ţi la tóet 

librăriele din ţâră se află de vfincare:

DICŢIONAR

P O R T A T I V
GERMANO-ROMAN

de

THEOCHAR ALEX I

Preţnl 3 lei 20 bani.

LE C Ţ IU N I PA R T ÍC O L A R E

de

M A T E M A T I C I  

C. Brailoiu, fiul 

47 Starda Scnuncie 47.

DESFACERE TOTALA

Recomand bogatnl meii asortiment de 

felurite Piannr! fi Pianine din cele mal 

renamite Fabrici ale Earopel cn preţnrl 
forte scăzute.

Wilhelmine Schreiber 

(613). Calea Mogo6ieI No. 23.

ANUNCIU IMPORTANT

Dorinii a veni in ajntornl răniţilor sol
daţi prin ediţjnţile mele litografice cn ju
mătate din bani ce mi se plăteşte de către 
d-nil amatori pentrn cumpăjrutoron lor, am 
scos In pnbliqitati tablonl exact, repreeen- 
tând asaltai Redatei din jurai Plevnel, 
(Griviţa) nnde aiS căijut bravai Căpitan 
Valter Mărăcin enu împuşcat ca şase glânţe 
ta momentul inarborSrel drapelului Român 
în verful acelei rednte. Pe ţabloii s'afl desinat 
fi adevăratul sed portret şhjpe fotografia sa.

Preţnl unul tablou este numai de nn 
lefi nofi. D-nil doritor! il pot cere de la 
mine, Calea Văeărejtî No. 151. Se află 
depus la Magazinele de librărie Ioanidi 
Strada Lipscani, la Ştainberg Strada Carol. 
D-nil din districte trimeţend banii in mărci 
poştale, Ie vor primi fără plată de trans
port.

Editor: Loet.-Colonel D. Pappazogln.

iii stilt le racoltatfl,
ticat mal mulţi ani stndiele programului 
liceal, doresce a preda lecţinnl particulare.

A bS adresa la administraţinnea acestui 
diar Palatal »Dacia*.

Théâtre Français —Salle Hosscl

Direction de

M lle  E M I L I E  K E L L B B  

Jeudi !» U9 Septembre 1877 

G R A N D E  R E PRÉ SE NT AT ION

avec le concours de

Mlle E. KELLER, Mr À. RIGA, M ue FADETTE,
Mlle Fovelli, Mrs Paul Lagrand at Alexandre

La BîUj Hélène dans son lime
Parodie bouffe en nn acte de Mrs Ban- 
manie et Riga. Mnsiqae de J. Offenbach.*}

Chez nn Garçon
Operette en nn acte de A. Lamy. Musique 

de Ch. Pourny.

VOITURE à VENDRE
Bonffonade.

I N T B R M f i D B .

Mlle Fovelli, Mr. Alexandre, Mlle Fadette, Mr. 
Riga, Mlle KELLER.

A eşit de snb tipar:

DEŞTEPTATE ROMANE
de Andrei Mnreşânn 

P IY ls Æ IT  E R O I C
pantru patra vaci cu acompaniament de plana 

de LBOPLD STERN.

P r e ţ u l  i L e ü noS .  

B T J C X T B B S O I  

Tipografl-editorI Thiel & Weiss, palatul .Dacia.*

F ) / !  o o f  mofia CĂLUGĂ- 
1 / 0  c t l UUUctiL, RENI Districtul!!

Anunciu prealabil.

OPERA ITALIANA
S T A Q n T N B A  IS '7 7  

Director artistic, d. B. FRANCHETT1

Un abonament pentrn 20 representaţinnl 
este deschis in Binronl Casieriei Theatrnlnl.

Sub-scrierile se fac de la orele 12—S 
d. a. în fie-care <Ji de la 10 până la finele 
lnnei Septembre.

PREŢUL ABONAMENTULUI:
Pentrn 20 reprezentaţii.

Benoar fi Bel-Etage....................fr. 600
Loja rangul I I I ........................... .... 350
Stal I ............................................... 100
Stal II ........................................... 75

Preţurile serale.

Loja I fi II •....................... ...  fr. 36 —
Loja I U ....................................... 20 —
Stal 1 ....................................... .... 6 —
Stal I I ....................................... .... 4 —
Stal I U ................................... J 2 50

Abonamentul va fi plătit cn anticipaţiă.

Repertoriul ra fi cu  totul variat.
Incaparaa stagiune! va fi în luna Octambria.

Snb-scrisul nn Ta ornţa nici nn sacri - 
ficitt pentrn a bine merita bnna-voinţă a 
onor. pnblic, cn oare tot-d’a-nna a fost 
onorat.

Cn t6t& stima 

B .  F K A N O H B T T I .

2000 fr. se cere cn îm-
n r n m n f f l r A  ipotecă, moşie cu 
p r U I I l U u i U t ; ^  venit de 100 gal
beni. Acestă moşie este şi de vânzare.

A se adresa îu strada Ic6nei No. 10, 
de la 7—10 ore diminâţa fi s£ra de la 
7—9 ore. (629—1)

F A B R I C A
de i •

CHARTIE MECHANICA
de la

ZARNESCI, LÂNGĂ b r a ş o v

prodnce chârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formata de cele mal mari usitata 
pentrn ijiare A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice în Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

A E Ş I T  D E  S U B  T I P A R

|i se afifi, de violare

L A  T I P O G R A F I A  T H I E L  & WEISS 
p

LA TOATE LIBRĂRIILE:

STAREA FINANCIARA
A

R O M Â N I E I
Discursuri rostite In parlamentul rom&n

de

DIMITRIE A. STURDZA 

Preţul 2 Lei n.

A. KRATOCHWIL
fini capei maistrului A. Kratochwil, absol
vind cn ban succes Conservatornl din Fraga 
fi reintnrnăndn-se, doresce a da în orele 
sele libere câte-va lecţinnl fundamentale 
de Piano, Violină fi Arangiament. — A se 
adresa strada Pensionatului No. 6.

De închiriat
diferite

APARTAMENTE
A se adresa la D-nn 

Ş T E F A N  P R E T O R I A N  

Strada Sfinţilor, No. 54.
(628-5)

Făcândumi-se on6rea d’a fi chemat de 
Societatea Crncea Roşia la Spitalul tem
porar de răniţi de la Turnu-Mugurele, sub
semnatul încnnosciinţez pe stimabilii mei 
elienţl că cu începere de la 1 Septembrie 
viitor voii! absenta din Capitală.

Tot de o dată 1 rog ca lâ cas de tre
buinţă să se adreseze la stimabilul!! med 
amic Dr. Stoicescn, domiciliat Strada Co
vaci No. 1, Casa Arvenescu, care a bine 
voit a mg înlocni pe timpul absenţei mele

0 jnnft damă germana
cu cunoscinţS de mal multe limbi, voesce 
a se angaja ca guvernantă saU manageră 
la o familie in Galaţi saQ ia districte.

A se adresa la ţigănuşi vechiS vis-â- 
vis de poliţie in Galaţi.

Loisa Hertt.

A ejit de snb presl:

N O U l  m b t o d

de

CALIGRAPHIE ELEMNTARA
pentrn uaul olaselor II, I I I  |i IV primart 

de fl. Al. Zamphirolu profesor de deeemn |> <U- 
ligrafie.

PREfOL SO BANI.

De vlndare la tdte Libr&riele iarH depositul se 
aflfi la Lior&riele, L. Alealai calea Mogojdiel No. 
11 fi L. Steinberg strada Carol I  Ho. 40.

D V i n r o a n n  r*tators in Capi-
• v l v l  cd jL l U  tall a reluat eser- 

citinl profesinn'ei de advocat. Strada Po- 
lonS No. 24.

Un profesor J ’
vat academia ae ofsril a preda

L K C T I U H I
in următârele sciinţe:

Desemn fi pictura, geometria, matema
tica şi ingenere t6te sciinţele necesare pen
tru pregătirea de a putea intra în fcâlele 
superiâre. Afară de aceste va putea da lec- 
ţrani de piano, de limba francesă fi englesă. 
A se adresa Strada Virgilin No. 6 bis, seS 
la Tipografia Thiel & Weiss.

»Damă solidă caută un loc ca gu
vernanta econdmă. A se a- 
dresa la administraţia acestui ¿iar.

DILIGENTA QILNICA
din

PLOESCI IA IHSI11V SI RETUR.
Plecarea din Ploesci la 1 oră dupe a- 

miaz, dnpe sosirea trenulnl accelerat din 

Brăila fi trenului de porsâne din Bncnresci.

Sosesc« tn Braşov la 4 ore dimineţa 

in coincidinţă cn trenul ce pl£c& la Pesta 

la I I  ore diminĂţa.

Plecarea din Braşov la 8 ore săra dupe 
sosirea trennlul din Pesta.

Sosesce in Ploescî, la 11 ore diminâţa 

in coincidinţă eu trenul la Bnonrescl şi 

Brăila.

De vên<Jare, ÍT.Í
dresa la Magasinul muzical vis-â-ris de 
Consulatul Ruseso. (824_o)

Vlaşca, Câlniftea. Doriţoril se vor adresa 

la d-nn Warthiadi Strada Moşilor No. 96.
635—4.

CE SE POATE CAPATA
P K M T R U  «  F B A M G I

LA DESFACEREA SPEC1AUTATIL0R IN PANZARIA

L I N G E R I A  D I N  V I E N A
Calea Mogoşiiel Palais „Dacia“

Pentru 60 bani: I cot Piehet de vâri.
Pentru 5 franci : 0 cămaşă de Oxford englet.

4 franci 50 bani: I păreche pantaloane pentrn călăreţ!.
6 franci: 6 perechi manchete ori ce faoon.
5 franci : 2 garniture colorate do dame.

11 galere englM In orï-care fason fi m&rime.
6 p&reohl ciorapi patentate.
6 galere moderne pentrn dame, dapă alegere.

12 batiste albe de p&nz& adevdratft.
11 batiste bine oolorate tivite yi spălate.
6 prosôpe de p&nsă curată.
6 şervete da masă de pAnift adevărată.

Pentru 5 franci: 12 şervete albe de ceaifl.
Pentrn I  franol : 1 cămaşă modernă, simplă séfl brodată.
Pentrn $ franci: 2 bafcis.t.e on monograme fin brodate.
Pentrn 5 franol: 1 batistă franoesă fin brodată on daatele.
Pentm 8—8 franci: 1 corset de damă 
Pentrn 5Va franol: 0 cămaşă de nôpte.
Pentrn 6 franol: 3 peptarl fin brodate pentrn oămăşl de bărbaţi.

2 garniture fine şi moderne pentrn dame (gulerul |i manşete).
1 cam ison modem brodat.
1 faţă de masă oolorată ou ciocuri, pentru café.
1 cămaşă séü o pereche de ismene de damă, bogat brodate.
1 oravată de damă, adevdrată Crême-Dentelle.
1 fustă costum plissé.
1 bucată Tulpan.

Pentru 25 franci: 42 do coţi as I bucată Chffon franţuzesc.
Pentrn 10 franol: I bucată Roba d'enfantş de toilt.
Pantru 18—24 franoî : I bucată Tartan englea da 5 coţi.
Pentru 20 franol : 24 eoţl Piohat.
Pentru 20 franol : I bucată Manta de bala.
Pentru 18~ 25 franol: 1 bucată pânsă de Rumburg, de 86—45 coţi.
Pentrn 55— 68 franci : 1 bucată pânză de Belgia de 60 ooţî.
Pentru 75—108 franol : 1 bucată pânsă Corona de 58 oo(L
Pentru 115—210 franol : 1 bucată Toile Batiste frances.

Pentrn 12—22 frahcî. Piapămă de lînft forte fine.
Afară de articolile menţionate te găseşte tot-d’a-una truaourl complecte.

Calea Mogoş6iel Palatul „Dacia“. \
Cominÿiledin districte însoţite on preţnl respectiv se vor afeotna foarte grabnio consciincios J

Pentrn 
Pentrn 
Pantru 
Pentru 5 franol : 
Pentru 5 franol: 
Pentru 5 franol : 
Pentru 5 franol : 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franol: 
Pentrn 5 franol:

Pentru 5 franol: 
Pentru 5 franol: 
Pentru 5 franol: 
Pentru 5 franol: 
Pentru 5 franol: 
Pentru 5 franol: 
Pentru 5 franol;

ANUNCIU IMPORTANT.

CIL M il VICHID SI BENDH1TÜ M4GASIN

LA S T É Ü A  A L B Ă
SÜB FIRMA

Dr. Petrim  (Pot*/).

u r o c i , 4 T E L 1 E R
o l

j FOTOGRAFIE şi PICTURĂ [
i  T  î=V "N/T A-TsTTDT ¿ te  CJomp. WX. F- <fe Comp

21, Calea Mogoşioel 21; vis-â-vis de cofetăria Capşa. ^

Se efectuează orî-ce fel de fotografie fi picturi, de ori-ce fel de mărime, 
în modul oel mal noii fi elegant aprob41 in eel mai înalt 
oferă nn lucra solid frumos on fidelitatea a natnrei.

i-ce fel de mărime, k 
t grad prin care se C

’  v v v v v v w a

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn
X F R A N Z  G t n T T H E B Ï

m iu m  « f f l î î
Strada Carol I No. 6. i f l v  Strada Carol I No. 5.

(Curtea Techie) 

vis-à-vis de Slg. Prager.

(Cortea Techie) 

vis-à-vis de Slg. Prager.

Am on6re a însciinţa pe onor. PT. Public că mi-a sosit pentrn 
sesonul de iarnă nn bogat asortiment de Inoălţăminte pentru Bărbaţi, 
Dame ţi Copil, după fas^nele cele din nrmă, — precum fi nu atare 
transport’ de Cîsme de Lak rusesc, de Iucht fi de Vacs, ca fi 
Mantato' de Cauciuc pentru pl6e, prima calitate ; asemenea şi Galoşi 
de Gumi.

Sab-semnatul aduc mulţumirile mele onor. PT. Public pentru în
credere ce a dat munţio atel mele firme de un interval de 12 ani 
care pănă acuma a depus probe suficiente de fina calitate a mărfel 
ca şi de eftinătatea preţurilor, sperănd că şi de acum înainte, va 
bine-voi al da concursul seO găsind tot-d’a-una atât mărfuri fine 
şi fasonate cât fi preţuri fârte moderate.

Cu tată stima

PH1LIPP GOLDSTEIN.

à  la VILLE DB BRÜXELES 

Podal Mogoşoieî No. 16 v is - à- v is  de Consulatul Rossesc

n  dame, galere, manchete, batiste de liao, olanda şi mătuşa, ciorapi pentru bărbaţi şi dame, u  
X  flanele fine (orflpe de santâ) oamisâne, grţijette, broderie dantele, cravate de oarbatl şi # V

X femei In cele mat noi forme si culori, timbrele de s6re şi de pldie eto. etc. Atr&gSnd tot V  
de-o-datS atenţiunea onor. Clientele o i din oausa orieel am redus fârte mult preţurile,

V^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

OPER ILE  MUSICALE
imprimate In ediţiunea ndstră

THIEL <5c WBISS, TYPOGRAFT
Strada Lipsean), palatul »Dacia.*

FR. 6.

OON8TANTIHBBOO D., Sonvenir da Kista» Vals» ponr pianoforte................... ...  a —
OA.11LSON O i Quatre moreeaui Rouţnaina, pour pianoforte . . ...........................  * JT
PLEOHTKNMCHBR A., Muma lffl Ştefan, pehtrtt o voce şl p i a n o ...................  I  50
GEOBGB8CHJ TH., DouS -suspine, rom. pentru o voee ou p ia n o ........................... 1 40

_ „ Spune, rom. naţionalii, pentru o v.oe on p ia n o .....................
KRATOCHWIL A. K.. Hora, Vidta Rbniftmelj pentru p iano. . ........................... 1 40
MBDBK J. Wn România, i QuadriUe de Conoart pentru p iano ............................... 4 —
MDSICESCO CU RAnduiala oananiel pentru piano ..................................................  5 -
STERN l . ,  op. 10, O'er Wunsoh (Dorinţa) fttr 8ingat. und Claviarb. . . . . . .  Ş —

,  a op. 11. Lebewobl (Adio Moldova) Singst; und Clavierb. ; V . . 1 50
m p op. 4. Grande Etnde pour pianoforte . . . . .  ........................... 1 50
.  .  op. 17. Hora. Maritfr» pentrn pianoforte. • 1 30
.  ,  op. 18. Durerea- 'ml este mare, Valee brii. pentru piano.................... î  —
,  s op. 10. Visuri Ce de oopîl, Quadrille pentru piano . . • • • • * . .  2 —
> , La Favorite, Sohottieoh pour piano . . . . . . . . .  1 St

,  Ifik-Pofka pentru piano.......................  1. — .
> ' ,  op. 30. Aţele de la V&căresol, Behottsioh pour piano , 1 50

VIEDX E.. tsarohe de Cavalerie pour piano ......................................  t , —
Tdto aoeste se vOnd ou rabat de S5,^.

Tipografia Thiel A Wiesa, Palatul „Dacia*


