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Carra l de Buenresol, 5 August
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a Romania .• .  . .  45
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Renta BomfcnA................  —
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Viona » . . . .  —;
Berlin ,  . . . . .  1221/2
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C ana l l l  Vlena, 18 August

Metalice..................................  68 80
N a ţ io n a le ...........................  . 60 70
Renta In aur...........................  74 75
Loee . . . . . . . . . . . .  112 —
Acţiunile b S n c e l................ .8 3 1 ____
Creditori . . . . . . . . .  178 85
London . . . . . . . . . .  121 85
Obligaţiuni rurale nngore . . 74 50 

> temeşvar . . . . 74 50 
>' transilvane . . .  78 80

Argint In mkrfarl ' ........... 105 TO
D u c a tu l...................................  5 74
Napoleon ii............................[ 9 701/,
Mare 100 . , ... ...............  59 55

C a n a l de Berlin, 18 August 

Aoţiun. Cililor ferate române . 15 50 
Obligaţiunile române 6 »/o . . 58 — 
Priorităţile O. fer. rom. 8%  50 70
împrumutai Oppenheim . . *. __ __
Napoleonul............................... 16 81
Viena, termen lung . . . . .  __ __
Pari* » aourt . . . .  81 85

Calendare l f i le i  

Marţi 9 (81 August).
Patronul file i: Apostolul Math ei ü. 
Răsăritul sdrelul: 5 ore 11 mia. 
Apusul sörelul: 6 ore 54 min. 
Fasele luae l: Primul Quart.
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7.40 11.801 I Galaţi, sosire. . . 8.80 n 7.— n 8.— <j

SCIRI TELEGRAFICE

din

FOILE STUAJEÎTE-

Ragusa, 15 August.

Abdy Paşa, oomandanţnl militar din The- 
salia fi Epir, care a fost însărcinat a con- 
oentra na corp de observaţinne la grani
ţele greceçtï, à trimis câţi-va din ofiţerii 
stitulol b8Q major la Armiro şi Taimac 
spre a conduce Lucrările de fortificaţi o ne.

— In urma însărcinării priimită de la Pa- 
triarchnl din Conetantinopol, Mitropolitul 
din Larisa a plecat spre a face o oâletorie 
prin Deceaa sa, îndemnând populaţiunea 
grecească să trăiască In bană înţelegere ca 
turcii.

Londra, 15 August.

aOfieinl Ren ter* cum unică din Constan- 
tinopoi ştirea, că, dnpă pubncaţinnile ofi
ciale, ruşii a& părăsit leni-Saghra, Eski- 

Saghra, UaUülikal fi oele-1-uitu posiţiuni
de pesta Huleam.

St. PetJrtl>urg, 15 August.

.Invalidul Runesu* declară că ştirea des- 
prb mut>iiisarca întregul armate răneşti, 
cdin uuluùta de cùtre ziarele screme, e ea 
desăvârşire ralntemeiuiă. Na se. va uiubiots 
de cat o , acte din garda imperială şl ar
mata, a cărui jjuubuiBare era prevăzută de 
mai înmnt«. Restul armatei române Im 10- 

oui el Şt o singură companie ua e’a miş
cat până acum din locul ei.

Constantlnopol, 15 August.

-Comitetul însărcinat cu ajutorarea in- 

suxgeBţuur diu Kaueap, a borărit a între
buinţa banii adunaţi până acum intra aja- 

torarea emigraţilor. — Se crede că ca to

tul vor emigra din cele opt seminţii 100,000 

suflete şi guvernai le va da pământuri in 
Anatotia. Intre emigranţi, miser ia e foarte 
mare, du oare-ce el aQ trebuit să-fi pără

sească ţara înainte de seceriş.

Varna, 14 August.

Corpul Iul Soleimau-paşa, intrând acu m 

câte-va zile in strimtorile de la Slivno- 

Stareka, înaintează spre nord, ea să ocupe 

Bebrova. Comandantul aeestnl corp e Me- 
hemed Muhlis Bei, foetal comandant a 
atrimtorilor de la Şipca înainta de năvă
lirea rufilor.—Reuf-pafa a sosit la Şumla 

fi se asigură că va primi o comandă în 
corpul Ini Mehemet Aii.

Berile, 15 August.

»Privinzial Corr., scrie : ImpSratui Wil- 
helm a petrecut la 8 August în societa- 

tea maiestăţilor Austriaca la Ifl o zi de 

serbătoraucă bocurie. Spre marea buenrie
* B^ţiensl germane, relaţianiie între am- 

bele curţi devin tot mal intim**

Londra, 14 August

In Camera Comunelor, Bourke, respnn- 
zftnd la interpeUţianea lui Hugwsen, de- 
olârf «» ataşatul militar WeUssley a v«h 

nit la Londra numai de oâteva zile spre 

a raporta despre pretinsele cruzimi comise 
de citre roşi. Raportul Iul in cnrând ae 

va publica. Dn raport despre cruzimile din 

Bulgaria se comunică parlamentului ohiar 
astăzi.

k̂ adra, 14 August.

După «Oficiul Reuter, Emirul din Ca- 
bol a descoperii nn complot, U oare aii 

luatfi parte mal mnlţl supuşi rusesc!.

Mal mulţi dintre complic! a& şi fost exe
cutaţi.

Londra, 15 August.

Cele mal multe ziare privesc discursul 
de tron al reginei că nn simptom de pace 
şi ca o dovadă că BsacousGeld adoptă po
litica neutralităţii condiţionate.

Beaconsfield şi Derby nu vor părăsi 
Londra !n tot cursul toamnei. Peste oâte
va zile va avea loc o întrunire a cibine- 
tulul.

Societatea pentru ajutorarea ostaşilor 
răniţi, a hotarit a da ajntor muntenegre
nilor.

Atena, 14 August,

Cabinetul a primit proectul lui Pallas- 

kas relativ la pregătirile de reebol mari
tim. Guvernul v,a cere spre acest soop un 
credit extraordinar de 30 milioane.

Londra, 15 August.

»Oficiul Reuter* comunică din Erzerum 
ErI aţi sosit la Zaim patru ‘batalioane cn 
cavalerie şi artilerie ca ajutoare pentru 
rnşl. Coloana lui Melikoff e in Ztim. O 
di vişin ne rusească ocupă posiţinuile de la 
Ani. Cavaleria turcească a respins doS 

atacuri ale ruşilor.
Tot »oficiul Roatei:* comunică din Cons- 

tantinopol: Armata de 34,000 oameni de 
la Bagdad a primit ordin de a pleca la 
Conetantinopol. Ea va înainta pe valea 
Eufratului şi va fi înlocuită prin miliţii 
In caşul, când Serbia ar declara resbol 
Poarta e hotărîtă a românea în defensivă.

Un detaşament turcesc, făcând recunoaş
teri, nu a găsit ruşi niol fn Chiustendje, 
nici tn apropierea acestui oraş.

Constant! no pol, 15 August.

Corpul rnsesc, care a părăsit Dobrogia 
spre a întări armata rusească de Ia Du- 
năre, a trecut in Bulgaria pe un pod, pa 
care ruşii l’att durat de Curând la depăr

tare de câte-va mile de la Rusciuc. — Se 
asigură că armata rusească din Asia a 
primit mari întăriri. — Centrul a început 

a lua ofensiva.

Londra, 16 August.

Corespondenţa diplomrtică comunicată 
parlamentului e privitoare Ia timpul de 

]a 4 Mal până Ia 30 Iunie. 0 mare parte 
privesce cruzimile comise de cătră beli
geranţi. O depeşă de la 31 Mai adresată 
Lordului Derby de cătră Lordul Loftus 
raportează despre o intre vorbire, în care 

Gorciacoff a declarat că gnvernnl rusesc 
priveşte »independenţa României* ca un 

fapt »de fdeto* nu însă ca un ,de jure* 
împlinit. Cestinnea va trebui să fie tn 
urmă discutată în aoeea-şl părere. Cât 

pentru Serbia, Ţarul a comunicat guver
nului sârbesc lămurit, că doresoe ca Ser
bia să rămâie pesi ră.

Constantlnop.ol, 16 August.

Comandantul egiptean din Mangalia a- 
nnnţă, că roşii nu aB c uf unda t  torpile la 

nici nn punct al ţermilor Dobrogieî şi oă 
prin urmare navigaţi unea nu e primejdi

oasă. In urma acestui raport mal multe 

vapoare din portul de la Varna sunt gata 
de a pleca cn trupe spre a la debaroa la 

Chiustendje.
Ruşii urmează a trece trupe şi artilerie 

paste podul pe care l’att durat pe la Pir- 

gos, nu departe de Rosciue. Dn detaşa- 

şament, ce voia să faoi recunoaecerl pe la 
Rasgrad, a fost, la 14 August, respins 
ou mari perderl. *— Sole iman-paşa o ocu

pat iatreaga trecătoare de la Hain-Bugha*.

Parts, 16 August. 

Mareşalul Mac Mahcţn a plecat astă di
mineaţă şi a sosit pe la amiazl la Evreux. 
Respunzând ajutorului de primar, el azis: 
Aveţi tot dreptul de a crede, că eonstitn- 
ţianea nu poate fi ameninţată de către 
acela, In a cărat pază a fost pusă. Ea este 
periclitată numai de cătră aceea, a căror 
doctrine nelinişteeett _ toat<) interesele şi 
primejdiesc toate prineipiUe, a căror res
pectare este o necesitate pentru ort-ce 
formă guvernamentală. Doresc ca actuala 
crisă să fie cât mat curând înlăturată şi 
ea va înceta, dacă ţara Ta fi destal de 
înţeleaptă spre a restabili prin alegerea de 
noi mandatari înţelegerea intre deosebitele 
puteri ale statalul

Paris, 16 August.

Respundănd preşedintelui camerei de 
comerciil din Evreax, Mac-Mshon a zis: 
»Populaţinnea voeşte stabilitatea. Spre a o 
asigura pe aceasta pe viitor, am preferat 
inevitabila dar trecătârea crisă, înjosire! 
uneia dintre pnterile publice faţă cu pre- 
tensiunile excesive ale uneia din Camere. 
Afacerile vor laa an avânt statornic, dacă 
gnvertaul meü în loc de a fi silit să se a- 
pere contra necurmatelor atacuri, va putea 
să lucreze pentru adevăratele interese ale 

ţereî.*

Constantlnopol, 86 Augnst.

Palatul Emirgbian, proprietatea vice-re
gelui din Etţipet, se arangiază ca locuinţă 

de iarnă pentru prinţul Hsssan.

Seralevo, 86 August.

In cercurile Banialuca, Bibâcs şi Trav- 
nic, precum şi în întreaga Herţegovină, 
Poarta a reclamat starea de asediU.

Constantlnopol, 16 August.

Din o depeşă a Ini Mehemet Aii se ade- 
verşte ştirea, că lupta, care a avut marţi 

loc spre TCrnova, a reuşit in favorul Tar- 
cilor.

Bateriile turcesci din Vidin aii bombar
dat nn vapor rnsesc şi i-aQ făcut mari 
stricăciuni. Dervij Paşa anunţă de la Ba- 
tnm, că marţi Tareil aQ luat o redută 
rusească, de eare aripa stengă a turcilor 
suferea. Ruşii aQ lăsat 200 morţi pe oăm- 
pul de Inptă.

Dopă ştirile din Herţegovină, insurgen
ţii aQ fost bătuţi la mal multe puncte. — 1 
ErI, la Adrianopol 30 bulgari aQ fost spân
zuraţi.

Constantlnopol, 16 August.

O iradea a sultanului ordonă compune
rea unei garde naţionale, care va cuprinde 
pe toţi bărbaţii pănă la virsta de 40 ani.

Bag usa, 15 August.

Insurgenţii comandaţi de BabicI şi Bo- 

naventura aQ avut la Cernipotoo o luptă 
de cinci zile ou trupele turceşti. Turcii aQ 
fost surprinşi şi aQ fost siliţi a se retrage, 
lăsând in urma lor 1000 morţi şi răniţi, 
arme şi muniţiunt.

0 altă ceată a dat foc oraşelor Petro- 

vaţ şi Clinţ.

Tlflls, 15 August. 

Scirea că turoil, retrăgândnse din Ab- 
chasia, aQ luat cu sine şi pe muhameda- 
nil abchasienl, o scornită. Turcii nn aQ 
fost in stare a lua ou sine chiar nici pe 

răniţii lor.
Generalul Tergukassoff a trecut sonm 

trei sile graniţele şi a respins pe tnrcl 
până la Korum, trai mile da la graniţa.

Moscova, 16 August 

Aici se pregătesce o adresă de loialitate 
către Ţarnl, cerând să se urmeze resboiul 
cu energie.

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

(Agenţia Havas).

— Serviciul de la 19 August, 4 ore seara —

Chiustendje, 18 August.

Ruşii ocupă oraşul in toată liniştea. Nn 
a’a arătat nici pe uscat, nici pe mare 
vre-o trupă turcească. Numai câţt-va cer
chezi se furişează prin prejur.

Térnova, 17 August.

Armata rusească oonpă o linie foarte 
tare care se întinde fără de întrerupere 
până la Sipca. Armata turcească se ţine 
la o mare depărtare fără de a face vre-o 

dem onstraţi une.
Nu se crede că rnşiî vor încerca să facă 

încă un atac asupra Plevneî. Planul lor 
ar fi de a împresura posiţiunile turcilor,

Armata lui Osman-paşa începe a suferi 

In lipsă de hrană.

Constantlnopol, 18 August.

Depeşele oficiale signalează lupte fără 
de însemnătate atât In Europa, cât şi în 
Asia. Soteiman-paşa ocupă treoătoarea de 

la Hain Bugaz ; t el n’a trecut ânsă mal 

departe.
Rassim-paşa înaintează spre Şipka.
Marele Vizir a promis ambasadoroluî 

englezesc Layard, că nu va face să se ese- 
cute sentenţa pronunţată contra Bulga
rilor de cătră consiliul de resbol de cât 
după ce va fi primit raporturi.

Starea de asediQ a fost proclamată în 

Salonca şi în Erzerum.
Hobart-paşa a plecat la Sinope.

Ultime scirl pe pagina ni-a

Sciara că bătrânul redactor al 

„Romanului* şi inspiratorul guver

nului actual este un om glumeţ şi 'I 

place s& mistifice pe cititorii s£l şi 

s& ’şl bată adesea joc de dânşii, ri- 

zfind sub barbă de naivitatea şi bo

nomia lor.

Nu credeam Insă că mal are poftă 

să glumească cănd este vorba de 

cele mal sacre şi palpitante inte

rese ale ţârei.

Ascultaţi ce zice, adresftndu-se că

tre jurnalele oposiţiunil, şi In spe

cial către „Pressa*, .T impul“ şi ,Ro- 

mănia liberă":

.Stăruim a cere protivnicilor noş- 

trii să spună lămurit ce cer, ce vor.

„Armata noatră este ăncă pe te- 

r&mul românesc. 0  singură divisi- 

une este la Nicopoli şi ce-va mat 

’nainte, dar lupta n’a început ăncă 

şi prin urmare ea 9e poale re ck L itn a . *

Dacă .Românul* vorbesce serios, 

oposiţiunea nu poate formula o a- 

cusaţiune mal gravă In contra mi

nisterului actual.

Ce fel ? Cu atâta nesocotinţă şi 

cu o aşa de vinovată uşurinţă lu

aţi decisiunl aşa de grave ca acea 

care consistă In a da ordine arma

telor noastre de a trece Dunărea, 

ca In urmă să se poată da contra 

ordin In urma unul articol de jurnal 

scris In „Timpul* In „Pressa*, saâ 

In „România liberă* ?

Ce fel ? Evoluţiunile armatelor ro

mâne pot depinde de capriciul unul 

jurnalist? Cum? aşa de puţin res

pectaţi brava noastră armată In cât 

spuneţi comandanţilor români, că 

soarta armatei pusă deja fn cam

panie In capul cărora el se afl&, este 

la discreţia ziaristicei?

Ce doctrine sunt acestea ? Ce sis

tem de guvernare poate fi sistemul 

patronat de „Românul* ?

Not ne-am spus. d-lor de la „Ro

mânul,* ideile asupra partic ip ări 

noastre militare la resbelul de faţă. 

Nu ne-aţl ascultat.

Ministerul ce patronaţi s'a pus 

mal presus de voinţa Naţiunel şi a 

luat asupră-şl cea mal teribilă din 

responsabilităţi.

Ce mal Însemnează Întrebările ce 

ne faceţi când ne puneţi In faţa 

faptului îndeplinit ?

Aceasta este o decisiune.

Tot ce v8 putem spune, este că 

noi nu putem de cât a ne degagia 

de orl-ce răspundere şi a arăta Na

ţiunel, că nu avem nici o solidari

tate cu actele voastre.

In  loc de a vă preface că voiţi 

să ne consultaţi, In loc de a vă pre

face că voiţi să guvernaţi cu na

ţiunea şi cu opiniunea publică, aveţi 

cel puţin curagiul de a declara, că 

aţi pus mâna pe guvernul acestei 

ţări ca pe o proprietate a voastră, 

că v'aţl investit cu puterea absolută 

nevoind a mal sci de nimeni şi n i

mic şi că. . . Aţi decretat ţ i decre

taţi. —  Căci nu cătaţi a vă Înşela 

şi a Înşela opiniunea publică: Dic
tatura, iată adevărata denumire a 

guvernului vostru.

Mergeţi dar Înainte, cu penele 

fâlfâinde şi Încetaţi de a ne adresa 

viclene Întrebări şi ipocrite apeluri 

la Înfrăţire, voi care nu faceţi de 

cât să ne persecutaţi şi să refusaţl 

şefilor partidului nostru chiar justi

ţia ţărel care se acordă .ţelul din 

urmă păcătos.

Ce să mal relevftm şi cele-lalte 

întrebări ce ne mal adresează Ro

mânul relative la lncheerea sad ne- 

lnclieerea unul tratat cu Rusia, la 

convocarea corpurilor legiuitoare, la 

depărtarea acestui minister şi Înlo

cuirea Iul etc. etcl

Când am zis, că dacă guvernul



T I M P U L

vede că, poate fi an interes pentru 

Români de a da şi noi ca aliaţi un 

contingent Rusiei cum a făcut Pie

montul In Crimea , când am zis că 

trebueşte a se Încheia un tratat 

cu dânsa In toată, forma, sciţi ce 

ne-a reupuns politicii de la Românul ?

„Ce voiţi ca noi să ne tocmim ca 

parveniţii! f * Este vorba de soarta 

ţârei şi voi ca nisce spanioli plini 

de orgoliâ, ne respundeţl cu o morgă 

mal mult de cât spaniolă : Noi nu 

ne tocmim ca parveniţii!

In ce posiţiune veţi pune corpu

rile legiuitoare convocându-Ie şi ve- 

nind Înaintea lor cu fapte îndeplinitei

Dacă ele vor reprezenta momen

tan barim adevărata opiniune a ţâ

rei, cel d’ântâiâ vot ce ar trebui să 

dea, este de a v8 spulbera şi a vS 

trămite . . . să conspiraţi, cum aţi 

făcut tot-d’auna c&nd nu aţi fost la 

putere, In contra Domnitorului şi 

Dinastiei, să lucraţi pentru a pro

clama Republica şi Inşelănd pe cel 

tenerl şi chiar pe cel bâtrânl, să 

faceţi coaliţiunl şi să subscriţt pro

grame solemne prin care să decla

raţi solemn şi să propagaţi In toată 

ţara că:

„Legăturile noastre cu Sublima 

Poartă constitue singura garanţie a 

existenţei României.*

Nu seim ce reflecţiunl pot face 

oamenii politici străini cu care trac

tează miniştrii astuall despre indepen

denţa statului român.

Ce reflecţiunl a putut face spre 

esemplu, Pricipele Gorciacoff şi co

rniţele Andrassy, care sciţi fără În

doială că nu numai dd. Brătianu, Ro- 

setti etc, dar Însuşi d. Cogălniceanu 

cu care pare că a tratat aceasta a- 

facere, a subecris acea faimoasă pro

gramă de la Mazar-Paşa prin care 

se declara naţiunii şi puterilor ga

rante că:

„A lucra pentru ruperea legătu- 

„rilor seculare ce ne unesc cu înalta 

, Poartă, este a comite un act de ln- 

„naltă trădare naţională*.

Ne mal Întrebaţi, daca dorim ca 

guvernul să se retragă şi adaogaţl 

cu maliţie: .Spunând insia-nume, cari 

sunt miniştrii ce trebuiesc chiămaţl, 

cari sunt cel care consimt a veni, şi 

care vor merge cu naţiunea.

Dar foarte mare despreţ trebue 

să aveţi pentru cititorii voştri, c&nd 

ve permiteţi a face asemenea În

trebări! Ţara scie că prin conspi

rări şi ameninţări v’aţl suit unde 

sunteţi!

Nu v8 mal prefaceţl! V’aţl agă

ţat de putere şi cu nici un preţ nu 

veţi comsimţi de bună voe a vS 

retrage.

Staţi prin urmare acolo unde 

sunteţi. Nimeni nu este zelos de a 

veni la minister In situaţiunea te

ribilă In care aţi pus Ţara.

Voi cari nu aveţi capacitatea d’a 

guverna ţara nici lntr'o situaţie 

normală, aţi cutezat tocmai In a- 

ceste Împrejurări să escludeţl din 

activitatea politică pe bărbaţii cel 

mal capabili, mal cu credit şi mal 

cu esperienţă, pentru a impune o- 

dioasa voastră dictatură, — a voastră 

dar este respunderea de tot ce aţi 

făcut, faceţi şi veţi face Încă. în

cetaţi apoi cu acele naive lntreb&rl 

şi perfide Îndemnări la lmfrâţire, 

care nu mal lncealâ pe nimeni.

INCIDENTUL GENERAL MÂNU

Foile guvernamentale, In privinţa 
retragarel comandantului d-lul Ge

neral Mânu, aâ căutat, după obiceiul 

lor, a resp&ndi diferite insinuări râtt 

voitoare. Ele aâ crezut că vor pu

tea să inducă opinia publică In e- 

roare asupra adevăratelor motive 

pentru cari radicalii aâ luat coman

damentul acelui demn şi capabil ge
neral.

Suntem azi In posiţie d'a spune 

categoric, că este neesactă insinua- 

rea că s’a luat comandamentul d-lul 

general Mânu, pentru că n’a putut 

să fiă In acord cu generalisimul Ma

rele duce Nicolae sati pentru vre un 

confiict cu comandanţii rusescl. Ase

menea nu este adevărat că general 

Mânu, după priimirea ordinului d’a 

trece Dunărea, nu s’ar fi supus ime

diat acelui ordin.

Toate aceste insinuări nu sunt 

de c&t calomnii, născocite pentru 

interesul causel lor.

Gunoascem azi adevărul In această 

gravă cestiune.

OrI-cine Înţelege Insă, că nu este 

acum momentul d’a da publicităţel 

ceea ce seim. La timpul oportun 

vom pune In vederea ţârei şi acest 

act strălucit al guvernului radical. 

De o cam dată să ne fie permis a 

spune numai că bărbaţi ca gene

ral Mânu, colonel Rosnovanu, lo- 

cot.-colonel de stat major Cacale- 

ţeanu aâ fost Înlocuiţi cu colonel 

Angelescu şef de divisie, cu domnul 

Pilat, ginerele d-lul C. A. Rosetti, ca 

şef de stat-major!

DIN AFARA

Aâ trecut opt zile de c&nd cor

pul lui Soleiman Paşa a Început a 

se mişca spre Târnova şi astăzi si

tuaţiunea este aproape aceia şl care 

era acum opt zile. După ştirile so

site din Constantinopol. avant-gar- 

dele corpului lui Mehmed Aii s'ar fi 

Întâlnit cu acelea ale corpalul lui 

Soleiman Paşa la Eliena, iar avant- 

gardele lui Osman Paşa ar fi Îna

intat p&nă la depărtare de 24 cea

suri de la Târnova. De asemenea 

ni-se comunică ştirea, că Întregul 

corp al lui Soleiman Paşa ar fi tre

cut Balcanii şi şi-ar fi aruncat a- 

vant gardele p&nă In apropiarea 

Târnovel, adică s’ar fi apropiat de 

corpul lui Osman Paşa. Chiar admi

ţând că toate aceste ştiri sunt a- 

devârate, situaţiunea corpului lui 

Osman Paşa nu e mal puţin critică 

de c&t era opt zile după lupta de 

la Plevna. O depeşă din isvor ru

sesc, ne face Împărtăşirea, că gro

sul trupelor de sub cominda lui Os

man Paşa tot mal ocupă posiţiunile 

de la Plevna; adieâ linia, pe care 

Turcii o ocupă de la Plevna Începe 

Lovcia şl Selvi spre Târnova trebue 

să fie at&ta de slabă, In c&t e des

tul o lance căzâcească pentru ca s’o 

tăiem. Şi planul Turcilor nu poate 

fi altul de c&t a Întări această linie 

prin trupe din corpul lui Soleiman 

Paşa.

E destul să aruncăm o privire a- 

supra desvelirel terenului şi să ne 

dăm seamă despre depărtări, pen

tru ca să Înţelegem, ce ar voi Tur

cii să facă. Dislocarea actuală a oş

tirilor turcescl e Intru c&t-va nefi

rească, de oare-ce fiind aripa dreaptă 

a posiţiunilor la Rasgrad eară cea 

st&ngă la Plevna, lipseşte centrul, 

de oare-ce Soleiman Paşa e prea de

părtat , eară Mehemet Aii cade In 

dosul aripei drepte. Ast-fel trupele 

de sub comanda lui Soleiman Paşa 

şi acelea de sub comanda lui Meh

med Aii trebuesc să Îşi c&ştige cu 

orl-ce preţ nişte posiţiunl, care cad 

la depărtare potrivită at&t de Ras

grad c&t şi de Plevna, pentru-ca după 

trebuinţă să poată arunca ajutoare 

at&t lntr’o parte c&t şi In alta. A- 
ceasta dă apoi Târnovel, pentru turci

o importanţă strategică hotărltoare. 

Pentru ruşi, Târnova nu are nici o 

importanţă directă: ruşii ocupă po- 

siţiunile de la Târnova aproape nu

mai pentru-ca turcii să nu le poată 

ocupa. Cu toate aceste nu putem da 

crezământ ştirel, că ruşii s'ar pre

găti să evacueze Târnova. Ştirea ne-a 

sosit In cursul zilei de astăzi şi tre

bue să aşteptăm adeverirea ori des- 

minţirea el.

Chiar şi In caşul, c&nd ruşii s’ar 

retrage de la Târnova şi turcii ar 

putea să-şi ocupe posiţiunile, de care 

aâ trebuinţa, astăzi succesul arme

lor otomane ar fi ăntârziat. Acum, 

după ce-aâ trecut at&tea zile, după 

ce-aâ sosit at&tea Întăriri, după ce 

trupele ruseşti aâ Îndeplinit concen

trarea lor, restabilirea comunicaţi- 

unel Intre cele trei părţi ale arma

tei turceşti nu mal e un pericol 

pentru armata turcească. Tot ce vor 

fi c&ştigat turcii, ar fi că vor putea 

să lupte tn luptă dreaptă şi tot oe 

vor fi perdut, va fi, că nu se vor 

putea desvinovăţi cu faptul de a fi 

fost surprinşi In posiţiunl desvan- 

tagioase.

Ziarul „Turqnie, publică următo

rul comunicat: „Ştirea comunicată 

de cătră mal multe ziare, că Midhat- 

paşa ar fi fost Însărcinat de cătră 

M. S. Sultanul cu o misiune specială 

In Europa, e cu desevlrşire neînte

meiată..

Profitând de pausade pe c&mpulde 

luptă corniţele Andrassy pleacă pentru 

opt zile In Steiarmark, eară miniştri 

englezeşti se depărtează cale de cel 

mult 24 ceasuri dela Londra. Ziarele 

din Viena ia aceste depărtări ale di

plomaţilor drept dovezi despre seni

nătatea orisontulul politic.

Cătă vreme campania din anul 

curent nu se va decide prin o lup

tă de mai mare Insemnetate, diplo

maţii aâ vacanţe. Şi precum se vede, 

oştirile din Bulgaria nu prea grăbesc 

a intra In acţiune decisivă. Ori poate 

tocmai grăbesc, dar nu au găsit Încă 

momentul oportun.

N. Alg. Ztng. publică din Belgrad 

următoarele, relativ la situaţiunea 

Serbiei: „De sine se Înţelege că 

Serbii s’ar fi ferit de a i ntra In ac

ţiune, dacă ar şti că In cazul a- 

cesta trupele austriace ar ocupa te

ritoriul sârbesc. Dar, cu drept ori 

fără drept, tocmai ocupaţiunea au

striacă e privită In cercurile de aici 

cu un lucru foarte puţin probabil. 

Se crede că Intre Germania şi Ru

sia relaţiunile sunt foarte intime, 

şi că Intre Austria şi Rusia ruptura 

e peste putinţă c&tă vreme Germa

nia ţine la Rusia. Germania tot- 

d’auna va şti să evite un resbol In

tre Rusia şi Austria, prin urmare 

nu e probabil că intrarea Serbiei In 

acţiune ar putea să hotărască pe 

Austria de a’şl părăsi atitudinea 

neutrală. Tocmai pentru acea Serbii 

nu atribuesc mobilizărilor ce se fac 

In Austria, o tendinţă anti-rusească. 

La Început ştirile de mobilizare aâ 

produs aici o mare nedomirire ; In 

urmă Insă spiritele s’aâ liniştit.*

Mareşalul Mac-Machon nu are no

roc In călătoriile sale. In rândul 

trecut consiliul comunal din Bourges 

hotârlse a nu vota nimic pentru 

primirea oficială a preşedintelui re

publice!. Acum mareşalul a călătorit 

la Cherbourg, şi urm&nd exemplul 

celui din Bourges, consiliul comunal 

din Cherbourg de asemenea a hotâ- 

rlt a nu se vota suma cerută pen

tru primirea oficială.

Guvernul italian, precum se asi

gură din mal multe părţi, in urma 

Îndemnărilor ce i s’aâ făcut din 

partea Germaniei, a luat hotărtrea 

de a fortifica Roma. Ziarul „Capi

tale* din Roma scrie relativ la a- 

ceasta, următoarele: , 0 companie de 

artilerie de fortăreţe a sosit de cu- 

r&nd aici şi va fi Însărcinată a arma 

redutele, ce s’aâ făcut la mal multe 

puncte principale din prejiurul Ro

mei cu tunuri din parcul de artile

rie. Deasemenea compania de arti- 

leriştl va aşeza un parc de artilerie 

atât pentru ofensivă, cât şi pentru 

defensivă. Lucrările se vor Începe 

In Octomvrie şi vor fi conduse de 

câtrâ un anume biurou, in fruntea 

căruia va sta generalul Brusso, co

mandantul divisiunel din Roma.,

„Polit. Corr,„ comunică din Spa- 

lato dela 18 August următoarele: 

Insurgenţii cari aâ fost acum câ- 

te-va (Jtle bătuţi sub comanda lui 

Despotoviel, earâ-şl s’aâ adunat şi aâ 

năvălit erl asupra trupelor turceşti 

de lângă Cernipotoc. Fiind surprinşi 

turcii B'aâ retras, lăsând In urma 

lor morţi, arme şi muniţiun!.*

PUTEREA DE APĂRARE
A ENGLITEREÎ.

Forţa de apărare a imperiului britanic 
formează obiectul unei desbateri în ziarul 
»Pali Mall Gazette.* Cel mal mulţi cred, 
4ice autorul, că acest imperii] ar putea in
tra In răsboiO cu una sati don? puteri mari 
căci de yr’o şase ani încoace stăroiesc oa
menii de Stat a! Franciel să facă o ali
anţă ca Rusia. La nn conflict cu Sta- 
tele-Unite din America de Nord ar putea 
Anglia sS ajungă în o stare de tot cri
tică. Ziarul ,Ph11 Mall Gazette* zice, oS 
nici o dată în lnme nn s'a văzut nn im
periu ast-fel de lăţit şi at&ta de r8B apă
rat. Nici o naţinne afară de cea englesă
_zice acest ziar — n’a aynt îndrăzneala
a anexa în orl-ce parte a Înmii atâta ţară, 
şi a o lăsa at&t de puţin apărată. Dovadă 
despre aceasta eată c&te-va cifre. întreaga 
patere militară a coloniilor engleze, afară 
de India, consta în anal trecut din 24,344 
oameni înpărţiţl ast-fel: In Bermndas, care 
pentrn Englitera in caz de răsboifi cn Ame
rica ar pntea juca în Marea Atlantici ro
lul oe joacă Malta ţi Qibraltar în cea Me- 
diterană, afi fost nnmal 2,099 oameni pen
trn apărarea onor fortificaţii negătite &ncă 
in Halifax 1901 oameni, aşa dar pentru 
caznl ana! conflict ca Amerioa, n’are En
glitera de o cam dată le dispoeiţiune de 
c&t 3990 oameni.

Miliţia din Canada există noma! pe hâr
tie, iar de loc în realitate. In India Ves
tică ava Anglia 2425 oameni, la Capnl 
Banei Speranţe ţi în Natal 2466, pe in* 
snla St. Elena 209 şi pe Manriţius 588 oa
meni. In coloniile englese din China se a- 
flafl 1233 soldaţi, tar Ceylan a fost păzit 
de 1274 fi Singapore de 1042 soldaţi. In 
Gibraltar se afla o garnizonă de numai 
5,120 oameni, şi ofiţerii de geniii nu se 
pronunţă tocmai favorabil asupra fortifi- 
ţiunilor de acolo în raport ca ceea ce ar
tileria modernă e în stare se facă. Garni- 
zona din Malta namăra 5255 oameni. Pen
trn paza Sierrei Leonei stăteau 436 sol
daţi, pentru ţermurile de aur şi LagOB 206. 
Paza întrege! Australii e încredinţată nu
mai la 96 oameni din armata regalară şi 
e de notat că Australia e aproape at&t de 
mare ca şi Europa; e intr'adevăr ridicul 
chiar a păzi o ţară at&t de mare numai 
ca 96 soldaţi.

*Pall Mall Grzette> zice : *E adevăr, că 
avem o flotă, dar oorăbiile noastre cuira- 
sate sunt în număr foarte reetr&ns şi nn 
pot fi de odată în toate părţile lameL Pu
terea marină a Angliei stă în raport «D 
cea a Franciel ca 10 contra 7 şi Franţa 
neavfind colonii multe, ar pntea foarte nşor 
sfi năvălească asnpra posesiunilor». Slăbi
ciunea cea mai mare a imperiului englez 
este că pământurile sale sunt foarte îm
prăştiate şi in caz de resboifl puterea ar
mată a Angliei ar trebui să fie foarte des
picată şi împrăştiată în toate părţile pen
tru paza coloniilor.

Inohei&nd, zioe ziarul englez, că dacă I 
Anglia voesoe s i mai existe cum este, ar|

trebui, sad să oheltaeaacă mal mnlt pentru 
apărarea imperiului, sad să introducă sis
temul de inarmare generală.

S TA R EA  S P IR IT E LO R  IN GRECIA.

„PolitiBche Correspondenz* publică

o corespondenţa din Atena, In care 

se zice câ, In toată Grecia, este o 

aşa mare agitaţiune In spirite in cât 

s’ar crede câ naţiunea este In ajun 

de a merge contra Turcilor. Gene- 

raţiunea actuală n’a fost âncâ mar- 

turâ la o aşa surexcitaţiune. Spiri

tul de devotament pentru patriâ se 

accentuiazâ la eel mal Înalt grad. 

Totul anunţă că situaţiunea este 

gravă. Atena şi cele-l’alte oraşe ale 

Grecie! desfăşură o activitate fe

brilă, pe când oamenii pârâsesc sa

tele şi căminele pe tot teritoriul. 

Oamenii căzuţi la sorţi, însoţiţi de 

populaţinnea bărbătească din diferite 

localităţi şi precedaţi de tinere fete 

incoronate cu fiori, fac intrarea lor 

in oraşe, In sunetul musicel şi se 

presint autorităţilor pentru a ’I in

corpora.

In timp de cinci zile şi Înain

tea termenului fixat, toţi oamenii aâ 

fost gata. In acest moment mârirea 

armate! la 27,000 oameni este un 

fapt Împlinit.

Când cine-va e martur la exal- 

taţiunea acestei tinereţi avide de 

lupte, Înţelege lesne, câ numai este 

cu putinţă a se comprima entusias- 

mul ce se agită. Familiile cele mal 

vechi şi mal nobile din Grecia aâ 

resolvat ast-fel, printr’un fel de su- 

fragiâ universal al partidei resboi- 

nice a naţiune! creştine, cestiunea 

de a se sci, dtka trebuie paoea s£â 

resboiul.
Reserviştif estraordinarl sunt In- 

drepteţ! d'a dreptul către diversele 

corpuri de armată permanentă. Prima 

instrucţiune a recruţilor se face In 

garnisoanele actuale.

Peste 15 sad 20 zile vor merge In 

lagărul Arcaniel, Thebe! şi Tripolel, 

unde preparativele pentru a 'I primi 

s’aâ terminat. In ceea ce concerne 

denumirea celor douâ armate cele douâ 

corpuri de armată vor primi, unul, 

numele de corpul armate! Continen

tului, şi cel-alt, acela de corpul ar

matei Peloponesulul. Cele patru di- 

visiunl, car! constituesc cele douâ 

corpuri de armată vor purta numi

rile de Athena. Missolonghi, Patras 

şi Corfu.

Cele douâ d’&nt&iâ divisiunl vor for

ma primul corp de armată al Pelo- 

ponisulul. Este aşa dar In total opt 

regimente, cari sunt Împărţite Intre 

Athena, Chaloia, Livadia, Pamia, Pa

tras, Nauplia, Missolonghi şi Corfu. 

Cele 20 batalioane din aceste re

gimente, vor fi desfăşurate in mare 

parte In Grecia septentrională- In

dependent de această reorganisaţiune 

şi de complimentul armatei regulate, 

se ocupă asemenea de formarea ba

talioanelor de vânfttorI voluntari. Mal 

mult de 1200 tineri aâ venit sâp- 

tâmâna trecut* din toate provinciele 

Turciei, pentrn a se Înrola In aceste
batalioane.

Schimbarea de note Intre guver

nul Elen, Englitera, Poartă şi Româ

nia a fost foarte activă, dar n’a con- 

oernat scopul, propriu zis, ce urmâ- 

resce mişcarea naţionalâ.

Societatea Crucea-Roşiâ din Athena 

stabilită conform statutelor din Ge

neva, a comandat douâ-spre-zece am

bulanţe şi spitale portative cu tot 

materialul lor.*



CRONICA SCI1NŢIFICĂ.

La 6 ale curentei pe le orele 6 */» după 
amiază, o furtună violenta cu ploae şi ou 
grindini a isbuonit de odatl. Miri mea pe
trei era mal oa a unei migdale yi de o 
forma analogi- Unele dintre petre aveafi
o lungime de 8 cenţi metre şi jumătate. 
Norocire că s cbot atât de puţini ci n’a 
adue niel o vătămare.

Depi «formaţiunile ce am primit de 
le Dealu Mare, grindina ar fi dietrni o 
jiarte din v il Piatra a venit cam despre 
[Soare-apune fi a luat viile începând de 
pe la ScienI yi pâni pe la valea Nicova

nilor. Mărimea sa era ca a alunelor yi a 
ţinut ca la un euart de ori aşa ci putea 
cineva ti o adune eu pumnu dnpi pi- 
mint. Aceea ce a sporit efectele grindinel 
a foet o furtună îngrozitoare care a ridi
cat inveliton de^case, a icos din ridicini 
arbori bitrinl şi a dat la pimfint aracii 
din vil. Pe unde a trecut acest flagel via 
este perduti pentru doi ani.

Faţi cu aoeete păgubi cari isbeso periodic 
prodnoţiunea noaetri vicinalS, nn putem 
sta indiferenţi; este neapărat trebuinţă ca 
guvern yi particulari si ciutim o combi- 
naţiune care si asigureze pe podgoreni 
contra aceetor accidente climatice. Daci 
produoţiunea vinului ar fi neînsemnată şi 
fir i viitor, n'am avea oe aice; dar, din 
contra, cultura viilor are un viitor stră
lucit, şi ei nu ne mirim, preanpuind ei 
vom soi si ne ciutim interesele , ea in- 
tr’un timp dat, produoţiunea vinului ei 
devie una din cele mai însemnate ramuri 

ale agriculturel.
— Intr'nna din cronicile din anul trecut, 

am comunicat lectorilor câte-ve fapte pri
vitoare la plantele numite carnivore. Fe
nomenele observate aii desoeptat din noii 
emnlaţiunea intre învăţaţi. In adevir in 
fedinta academiei de eciiuţe din Paria de 
la 9 iulie, Domnu Martin Ziegler a făcut 
cunoscut eeperienţele la cari a supus planta 
numită »Drosera* care a fost stndiati şi 
de către ilustrul naturalist domn Darvin. 
>Droeere> prinde insectele care se pun pe 
dânsa yi, după cum se încredinţează, le 
absoarbe substanţa cu care se nutreece ca 
printr’o adevărată digeetinne. Domnu Zie
gler, care a supus această curioasă plantă 
la mal multe esperienţe, comunică acade
miei ci perii contractill care contribuieec 
la prinderea insectelor, nu încep a func
ţiona de cât In contact cu substanţa ani
mali. Aet-fel in locul insectei, Be poate 
pune ui buciţici de oarne j puind însă 
corpuri neanimale preoum o petricioi, o 
bucăţică de lemn ori de metal, perii >Dro- 
eerei* nu se miyci; pe dati însă ce pu
nem o substanţă animali, eontractilitatea 
Încape yi substanţa este oapturati. Cu 
toate acestea, domnu Ziegler araţi ci se 
poate inyela planta; ast-fel ţinând o lamă 
de platină cât-va timp in mână, adică 
tn contact ou o substanţă animali, yi a- 
tingSnd »Drosera* planta se contractă.

Ferul curat pus în contact ou planta o 
lasă indiferenţi; pe dati ce se ameeteci 
eu uree aceiayi plantă '1 prinde cu avidi
tate. Domnu Ziegler atribuieece acestei 
plante nn instinct, yi adevărul este ci cel 
mal necredincioşi nu seim ce ar respunde 
faţă ou fenomene atât de convingătoare.

— D. de Hern, inginer din Petersburg 
comunici aceleeaş! academii di a desco
perit un metal noii pe care l-a numit 
»Davynm*. Acest corp simplu se giseece 
In rămăşiţele cari provin din estragerea 
platinei. Apa regali ataci foarte lesne a- 
cest metal; aeidul sulfuric ferbinte ’I ataci 
mal puţin; potasa *1 precipiteazi in gal
ben, yi idrogennl sulfurat in brun, care 
trece la negru prin uscare. D. de Hern 
gândesce ei davyumul se ayează intre 
molbdeny, şi rnthenium.

— D. Baoul, chimist francee, a recu
noscut, prin cercetări foarte consoiincioase,
oi arama yj xincul esisti într’nn mod nor
mal in ficatul omulnl. Besnltatol a trei ob- 
serraţiuni succesive este: cea d’ântei«, 3 mi- 
ligrame de aramă yi io miligrame de sine; 
a doa, 15 miligramt de arami yi 30 mi- 
ligrame de zinc; a trea, 7 miligrame de 
arami yi 34 miligrame de «inc. Ficatul 
o® ni bit rin coprinde io miligrame de 
aramă yi 65 miligrame de sine. Se vede 
dl zincul se gisesoe In tot-d’auna in mai 
mare cătăţime de cât arama, de yi yi acest 
din urmă metal nu lipeeece nicl*o-dată.

— Întrebuinţarea eleotrioităţe] pentru 
iluminare este una din aoele oestinnl cari 
intereseazi de o potrivi sciinţa yi indus
tria. Esperienţe repetate de atâţl ani afi 
probat ei electricitatea va putea inlooui 
eu foloe toate cele-l-alte mijloace de ilu- 
minare întrebuinţate. Pentru aeeet sfârşit
D. O rame a yi inventat o maehini  care, dnpi

părerea unei autoritiţl in materia aceasta 
este cea mal bani pentm a produce elec
tricitate. Machina se compune dintr’un 

electro-magnet fics Intre al ciruia poli se 
intoaroe electro magnetul particular, nu
mit inelul Grame. Bleotro-magnetul fics 
esto cu patru bobine; cele doi de sus con
curează pentru a crea intre dénsele un 
pol unic (nord, de eeemplu) cele doi de 
jos un pol unie (sud).

Acest aparat pe cât eete de simpln pe 
atât e de solid. Pini astă-zl, după D. Niau- 
det, nici o maehini nu potQ procura
o iluminare mal eftini de cât mayina 

Gramme. D. Fontaine pentru a fi yi mal 
convingitor, a aş ten ut un tablofi compa
rativ de preţurile diferitelor procedirl de 
iilnminare raportate la nnitatea de lnmini 
sa« becul Cârcel. Pentru iluminat în timp 

de 100 ore yi pentru o unitate costă cu :

Uleid de răp iţi..............................7 ____

> de petrol............... ...  . . 5,40
* de ş is t ................................. 4,68

Luminare de ş e i i ......................... 14 10

Luminare de oea ră ......................33,—

» > stearină ...................24,60
1 ulie cu 0 fr. 10 metrul cub 
pentru om on ^  Bn 2,90

Gaz de ulie pentru iM a ™ ____o e a
ou 0 fr. 30 oob

pentru 500 ore . . . . . . .  * _
Gaz de ulie pentru 4000 ore . . . 4,0o
Pila voltaică......................  6,—

Maşina Alliance (500 ore pe an) . 2,40
1 , (4006 ore pe an) . 0,70

Mayina Gamme condusă de o maşinu 
de abnr, 500 ore pe an . . . .  0,42 

Mayina Gamme, 4000 ore pe an . . 0,16 
t , condnsi de un mo

tor idraulio, 400 ore pe an . . .  0,40 
Mayina Gamme, 4000 ore pe an . . 0,11

Dupi acest tablod, iluminarea electriei 
ar costa de trei sute de ori mai puţin de 
oât iluminarea cu luminiri de ceari, yi de 
patru-zeci de ori mai pnţin de cât ilumi
narea cn gaz care costi 0 fr. 30 m. cub.

Compania drnmulul de fer de Nord din 
Francia ilumineazi cu electricitate doue 
yure unde se manipuleazi înpachetirile şi 
realiseazi o economie de 25 la 100 asu
pra personalului, pentrn oi localurile fiind 
bine luminate, se lucrează mal iute şi ou 
oameni mal puţini.

Iluminarea electrici va trece între oele 
mal măreţe descoperiri ale veacului al 19-lea 
şi Francia ciria omenirea datotesce atâ
tea invenţiunl mari, va putea si se mân
drească cu drept cuvânt ci a dat nascere 
unei industrii pe cât de însemnată din 
punotul de vedere al progresului sciinţific, 
pe atât de binefăcătoare prin economia ce 
va permite si se realiseze în iluminare.

— Machina perfecţionaţi a Ini W. A. 
Wood, despre care am spus lectorilor noş
tri, ci s’a cercat in America yi ci s’a do
vedit ci este buni, s’a eeperimentat yi la 
ferma de Vinoennes, lângi Paris, eare de
pinde de Institntul naţional agronomic. 
A ceas ti maşină nn nnmal ci seceri cerea
lele, dar tot-deodati formeazi snopii yi ’I 
leagă iute yi foarte solid. Ayteptim darea 
de seamă ce va face vechiul meii coleg d. 
Tisserand, directorele institutului, pentru 
a le comunica lectorilor noytri Agricul
tura noastră care sufere atât din lipsa 
braţelor, este dintre cele mal interesate 
a întrebuinţa această preţioasă maehini.

P. 8. Aurelian.

80C I ET ATE A

CRUCEA RODIE
din

T R O T s /L A .JţttA . 

COMITETUL CENTRAL.

Sumele adunat« de Comitetul doamnelor 
din Ploiescl In profltnl soldaţilor răniţi.

SERIA XXIII.

LI8TA No. 7

încredinţată L h u i Cleopatra Masinigh.

C- G. Toşkae 3 lei. Nedeecifrabil 2 lei. 
Un român 1 le«. G, Oârjmu 4 lei. I. Iof- 
ceecu 5 lei. H. Thamas 10 lei Costi Va- 
silescu 5 Iei. Tbeodoreecu 10 coţi madi- 
polon. Rosemblut 2 lei. 0. Popescu 2 lei 
lasou Eclisiarhu 3 lei Abram Iacobsolm
1 led 50 bani. Hagi Jecu şi Boiciu 5 lei 
Alean Stinescu 4 Iei 8. Smettau 4 lei. 
L. Berusteni 4 lei Gavriel Isac scamă. N. 
I. Mice sen 2 lei. Ion Iuliat 6 lei R. Du- 
schek 4 lei. Ferdinand Fihrousk 12 lei. 
Mosou Bohori 1 led. Honig 1 led. D. Va- 
silescu 1 lefi. G. Milleacu 2 leL Iacobson

1 le«. N. G. 2 lei. P. 2 lei G. G. 5 lei. 
Totalnl listei tn bani 94 lei 50 bani.

LISTA No. 8

încredinţată d-ei Mar iţa Georgescu.

Maria M. Georgescu 20 lei. Manda Cri- 
veţeanu 10 lei George Criveţeann 5 lei. 
Minea Stinescu 5 lei. Anioa NaciovicI 11 
lei 35 bani. Petru Stoicescu 20 lei D-ra 
Obermulle 20 lei.

Totalul listei 91 lei 35 bani

LISTA No. 9 

încredinţată d -n ti Seva sha Tănăseicu.

Sevaetia Tinisescu 100 lei. P. Tinescn 
60 lei. Tane Anastasin 80 lei Ion Geor
gescu 20 lei Vasile Diamandi 20 lei Şte
fan Pitiş 10 lei Tinca loneasca 4 lei. Eu
genie Tinescu 6 lei.

Totalul listei lei 300.

LISTA No. 10

încredinţată d-net Arma lonctcu.

Maria Th. Ion 200 lei, 100 dr. scami.
Anna loneasca 200 lei, o jomitate oca
*!*" * Ion Pantazi 50 lei. C. 4 lei Lnc-

«n . V V ' '  u  C. Dinescu 10 lei N. N. 60 lei. Zoe Hernu. . . „
Totalnl listei în bail« am',r‘°a- 

'«I.

LISTA No. 11 

încredinţată d-net E cater ina S/eiescu,

B. Cremba 8 lei Ecaterina Sfeteecu 40 
lei Sultana Predeecu 4 lei. Ana Sfetescu 
4 lei Olimpia Stoian 10 lei Maria Sfe
tescu 12 lei George Birbulescu 8 lei. Bi- 
laşa Costescu 20 lei Ghiţă Vasilescu 5 lei. 
Nicolae Ilieson 2 lei. Vasile Dimitrescu 2 
lei. Costache NieolaO 1 le«. Nicu Nico- 
lescu 1 le«. Eremia Ion 1 lefi. Petre Io- 
nescu 1 le«. Petre Gheorghe 1 le«. Io- 
niţi Tinisescu 1 le«. Zoe Hermae 4 lei. 

Siţa Tinisescu 4 lei.
Totalul listei -137 lel.j

LISTA No. 12

încredinţată d-eî Eufrotma Stăncuicseu.

8. Smetau 4 lei. Ivaneiu Petrescn 4 lei. 
Stelian Parascbivescu 3 lei. Nedescifrabil 
2 lei G. Trandafirescu 2 lei I. Dinescu
2 lei. T. Tomescu 2 lei. Pândele Teodor
2 lei. lorgu Iliescu 2 lei. P. Pandelescn
3 lei I. Rusescu 1 le«. M. I. Nioolafi 5 
lei Petrescu 2 lei A. Sorescu 5 lei C. L 
Dregomirescu 8 lei. Gheoaghe Bostini 3 
lei. Sultana 1 le«. G. 5 lei. Dom. . . .  5 
lei. Cotisaţinnea doamnei Stinculescn pe 
trei luni 15 lei.

Totalul listei 76 lei

LISTA No. 13 

încredinţată d -e l Paulina Protogheride.

Concertul dat de elevele institutului Fa
milia 300 lei Elisabeta Protogheride 20 
lei Elena Grecescu 15 lei. Ecaterina Dia- 
mandescu 20 lei Elisabeta Mihiescu 5 lei. 
G. Cârjean 5 lei. P. P. 2 lei C. Vasilescu
3 lei. I. Nicoleann 4 lei. N. N. 4 lei Co- 
tisaţinnea d-el Protogheride pe trei luni 

15 lei.
Totalul liatel 393 lei

LISTA No. 14

încredinţată d -et M a ria  Angelescu-

Maria Mateescu 12 făşil, 24 bandage. 
Nedescifrabil 5 coţi amerioi. G. Bnreţea
4 dnzine săpunuri Gisela Nachmauskon 
15 coţi americi. Gh. Nieolescu şi I. Ni- 
eolescu 1 bucată americi. P. V. Radul eseu 
50 bani. G. Stoica 30 bani. Ion Gbeor- 
ghiu 2 lei Petre Mateescu 5 lei 75 bani 
Ştefan Nieolescu 1 le«. Anonim 2 lei. T. 
Dinescu 2 lei. NedelcovicI şi Pantazi 1 
le«. Nicolae Gilescu 2 lei Dimitrie Stavrn
3 lei. Panait Boinciu 4 lei N. Constantin 
2 lei T. Dimitrescu 1 Ie« 50 bani. P. 11 
Ionescn 1 oca fidea. C. G. Toncae 3 lei 
Nedescifrabil 2 lei. Al. Dimitriu 1 le«.
George ŢarovicI.........X. Dimitrid 2 lei
T. Ionescn 1 lefi. Anonim 2 lei. Anonim
4 lei Veroni Pantazi 2 lei. Radu Porum- 
barn 5 leL G. M. Pangolides 4 lei Ghiţă 
Nedelooviel 1 le«. Marinescu 50 bani. 
Constantin Ion 2 lei. George Stefinescu
2 lei. Pavel P. Pangu 2 şervete. M. Io

nescn 2 lei George Ionesco 3 lei. Stancu 
8tinescu 4 lei. Ştefan Alexandreacu I le«. 
Nicolae Dumitra 2 lei Ştefan Şerban 1 
led. Vasile Ionesco I lefl. Nae N. Soco
tesc n 5 lei. H. Dimitriu 8 lei. Preotul Io

nescn 2 lei Stan Gheorghe 4 lei. Tache 
Minonlescn 4 lei. M. I. Franţ lei ?. Gr- 
gore Pani 1 led. Zlovig 2 lef. Io<ef Io

nescn 2 lei. Ec. Crapelianu 4 lei. I. I. 
Voinescn 8 lei. Ivancin Nicolescn 4 lei. 
Floarea Barbnlescu 1 led. Tinca loneasca
2 lei Rada Vetcn 8 lei Matache Veten
2 Iei Ilie Hagi Sava şi fiii 6 lei Elena I. 
Albnlescu 4 lei. P. Grigorin 1 led. Bi- 
dea 1 led.

Totalul listei in bani 147 lei 15 bani

LISTA No. 15

încredinţată d -e l V asiiicA ia lerem iescw.

Paraschiva S. lofcescn 24 lei Nicolae 
Teologo 8 lei I. N. RadovicI 40 lei. Va- 
silichia lerimiesen 200 lei Preotul Ion Vi- 

leanu 10 leL G. Pribegea nu 40 lei V. S.
2 lei. Oprea Popescu 2 lei Anonim 4 lei 
E. Ionescn 20 lei N. D. Nicolaa 8 lei. 
Anonim 1 bucată americă. Bogdan Miha- 
lache 4 lei. I. Dimitrescu 5 M.

Totala) listei în bani 367 lei.

Cotisaţinnile d-lor Elefteriu1, Scorţianu, 
Marinigh, Georgescu, Ionesco, Ştefan, An- 
ghelescn, Paraschivescn, Corvin şi Emi- 
lian 155 lei.

Totalul acestei serii 4690 lei 50 bani.
0 Totalul seriilor precedinţi 102,828 lei

Totalul „
1 '07,518 lei 56 bani.

CRONICA

Citim in ‘ Curierul Balassan, :

Luni cn trenul de Ia 3 ore 30 minute 
ad plecat din Iaşi ambele directrico a spi
talului mobil, d-nele Eliza Liteanu şi Na- 

talie Sutzo, spre a instala acest spital şi 
a incepe funcţionarea lui. Acnm dar prin 
aceste dame care bine-meritează de la în
treaga naţiune, începe a se realiza adevă
rata espresiune a sacrificiului ce aduc ro
mânele pentrn patrie, prin conlucrarea per
sonală pe insnşi câmpnl de lnptă. Pentrn 
a'şl espnne cineva peptul contra baione
telor vrăjmaşe, trebus ooraj şi iubire de 
patrie, insi pentru ca d-na Natalia Sutzo 
şi Eliza Liteanu, si plece pe câmpul de 
lupţi şi si se sacrifice pentru a aduce a- 
linare celor cari pentru Rominia ’şl-a văr
sat sângele, pentru aceasta trebae, drept 
s'o spunem, un cnrsj şi mal mare şi o iu
bire şi mal mare de patrie. Aceste doamne 
dovedesc inci ci posed acest snprem grad 
de curaj şi de simţire naţionali. Aceste 
doamne, representantele adevărate a tutu- 
lor românelor de la Tisa pâni la DniBtru, 
de la Prnt pâni la pidnrele umbroase ale 
Balcanulal, sant dnpi secule cel d’ântftid 
exemplu la români, în resboinl de azi cu 
Turcia, ci iead parte activă pe câmpnl de 
luptă al fiiilor României Le urăm dar, ca 
exemplnl d-lor si fie urmat şi de alte 
române şi ca si aibă cât de puţini răniţi 
român! în spitalul lor. Tot odati între
buinţăm această ocasinne, spre a încre
dinţa pe aceste respectabile doamne, că 
neşterse din inima naţiune! vor fi faptele 
d-lor, şi ci binecuvântarea României va 
oidea asupra d-lor, întocmai cum sacrifi- 
ciele d-lor personale cad în folosul răniţi
lor români.

Mercnri seara s’a primit o telegramă 
care annnţi, că ambele directrice a aces
tui spital, d-nele Eliza Liteanu şi Natalie 
Sontzo ad ajans deja în Bucureşti, şi
oi astizl vor sosi in Slatina, unde întâl- 
nindn-se cn diligentul comitetului, d-nul 
Nicu Ceanr Aslan, vor pleca înainte apre 
Turnu-Migureli.

(Curierul Balotau)

ULTIME SCIRI
TELEGRAFICE

(Agenţia Havas).

— Servloisl ds la 20 Aaist 9 «re dimineţii __

Zhuleea. 19 Augast. 

La 15 August, tarei! att Acut de la 
Plevna spre Rustşeniţa o reonnoascere, 
dar a« fost siliţi a se retrage sub foeul 
artileriei rusesoL

Ia 16 Augnst ad avut loc încierărl de 
avant-portnri la RasaiQc, J Abasarbove şi 

KadikOi.
Doi escadroane de caiacl ad înaintat 

pâni Ia Cervenovoda şi Ieni-Esmil, ad nr- 
mărit şi a« luat la goani pe Cerchezi şi 
Başi-bnsncl Rnşii a« perdnt cn aceaetă 
ocasinne oinet oameni.

Tot la !6,|patrn companii rnseytla« fă

cut o reonnoascere spre Oitman-Bazar. La 
MirkOi so'daţil rnseytl afl descoperit în

semnate trnpe tnrceytl Ele a« fost silite 
a se retrage ou o perdere de nn ofiţer yi 
trei-zecl soldaţi. Perderile totale ale cor

pului generalului Gnrko sunt de 10 ofiţeri 
yi 181 soldaţi morţi, 24 ofiţeri yi 709 sol
daţi răniţi

Legiunea Balgari a perdnt on totul vre-o 
22 ofiţeri yi 600 soldaţi.

Spre Lovcia domneşte cea mal mare li- 

niyte. Trupele rnseytl ocupi posiţinnl intre 
Selvi şi Lovcia.

Paris, 19 August. 

Midhat-paşa a adresat ziarului 4Jour
nal des Débat«} o scrisoare, In care zice 
ci nu a primit de la Sultanul nici o mi
siune oficiali şi confidenţiali şi ci nu lu
crează de rât din patriotism. El adaugi, 
ci astizî turcii nu doresc alta, de cât si 
practice libertatea la dânşii, de a intro- 
dace egalitate* politici şi de a’şl îmbu
nătăţi administraţiunea prin reforme se
rioase. Daci vor fi biruitori din Inpti, 
precum sunt şi meriţi a fi, turcii nn vor 
profita de victorie de cât spre a se în
cheia o pace onorabili şi a inangnra o 

noui eră. La nn resbol de ezterminaţiune 
şi de cncerire el respund printr'nn resbol 
de apirare.

Singnra pace, pe care o refnsi, este pa
şti Jitlşi, care ar face posiţia politici şi 

tât mal pukAnsiel, faţi cu Tnrcia, ou a- 
mal apoi le-ar pregàii-r* mal nain te ori 
tinopol. ( ’onstan -

Midhat-Paşa crede ci pentru turci n* 
va fi bine de a trece de la risboiul defen
siv la nnnl ofensiv. Interesul lor pare a 
fi de a ’yi fortifica posiţinnile yi de a se 
aytepta la un no« atac din partea ruyilor. 
Acest atac nn va putea si întârzii. Mi- 
dhat Paya, ţiind seamă de condiţiunile cli
matice ale peninsulei balcanice, nn crede 
ci risboiul va putea urma yi în Octom
brie. Şi acnm armata rnseasci e expuşi 
la inriurirl insalubre. Peste puţin earna ÎI 
va jigni operaţiunile. Intervenţinnea di
plomatici va trebuie si nrmeze într’un 
mod ou totul natnral.

Vlena, 19 Augast.

Un ziar tnroofil zioe, ci cea dintâi« da
torii a Turcilor este de a relua Têrnova, 
cea ce ar face posiţia lor avantagioasi. 
Dar îndată ce rnyil ar întruni Intre Ian- 
tra yi Oeman-paya doni sa« trei corpuri 
de armată, avantaginl ar fi în partea 
acestora.

Un alt ziar de aceeay nuanţă, zice ci 
Turcii ar trebui ai-yî îndrepteze atacai 
na contra Tirnovel, ei contra grosului 
forţelor rusesc! dintre Plevna şi Rnsoino.

Se socotesc forţele roso-române la 230 
mi! oameni, din cart 215,000 luptitorl 

In caz de neisbândi a Turcilor, Osman- 
paşa şi Soleiman-paşa ar fi respinşi în 
Balcani, Renf-paşa şi Sarfet-paşa, în pa
trulater ; cu toate acestea nu ar fi o ac
ţiune decisivi pentrn ci Turci! ar rimânea 
atnncl in ofensivi, pe când o neisbândi 
a Ruşilor i-ar sili a trece Danirea.

Varna,' 18 Augast. 

Fazli-paşa a drbircat în Dobrogia en 
corpnl espediţionar din Cancaz. Ca te-va 
mii de AbcasienI vor forma un corp spe
cial sub comanda Iul

INSTITUTUL
C. T R O T E A N U

Cursurile primare din acest Ins
titut vor reîncepe la 16 Augast, ia- 
cele Comerciale la 1 Septembrie via 
tor. Înscrierile se fac la Direcţiuner 
Institutului, strada Scaune No. 9, In 
toate zilele de la orele 8— 12 dimi
neaţa. (606- 1*).

A eşit de sub tipar :

GRAMATICA
de

LI3SÆBA. GREACA 
Cartea I. Etimologia de 

Dr. ZOTU



T I M P U L

F R U M U Ş E I  A!
FRÀGEQIMEA TINEREŢEÎ A PELEÎ

Ca mijloc neîntrecut pentru înfrumuseţarea petei 
s aü recunoscut de tóte damele cea cercetaţi de 
autorităţi, escalenta, nev&t&mîtôrea şi ade virata

RAVISSANTE
de Dr. L E  J O S S E ,  Pari«.

Acest mijloc de puriiicaţiunea pelel, 
recunoscut In totă lumea, s’a  arătat 
ca cel mal bun şi cel mal activ din 
töte mijlöcele de înfrumuseţare spre 
a depărta sigur pete de sere, coloritul 
sirelui, roşeţa, pete galbene, precum 
si tète necurâ|eniele pelel. RAVIS
SANTE dă pelel o frăgezime a tine
reţe! forte frumosă rosa-deschisă fi ca 
de eatife, face pelea şi mănile alb- 
lucitor si delicat, este recoritöre yi 

păstrâdă pelea fragedă până tn virata cea mal 
fnalntati.

NEFALSIFICAT se găseeoe In Buoareecl numai 
la  d-nu BRUS, FARMACIA LA SPERANŢA.

PPEŢUL: I flacon mare 8 fr., I flacon mic 5 fr.

Deposit general la H. SCHWARZ, Budapest ti arie 
Va eriegasse No. 9. 595.

Librăria Socec & Cnie
Are onâre a annncia că priimesce Abona
mente la pnblioaţinnea literari Mustrată

„ A L B I N A  D A C I E I "

pe preciS de le! n. 20 pe an, 11 pe Va 
an şi 6 pe trei Iun!. Abonamentul pe pe
riod al de 41/« luni, adecă de la 15 August 
până lm 31 Decembre 1877, este de lei n. 8.

«00-0.

FORTE important

pentru

POSESORII DE MAŞINE CU «BUR|.

U L E I  DE MA ŞIN E
de calitatea cea mal banft ţi ca preţul fârte 
eftin, se găsesce în depoa la mine, Stra**' 
Germană, Hotel Concordia Nonăxman.

607—4. — ---------

DROnOJOWSKI
profesor de limba 

FRANCESĂ, GERMANĂ ŞI ITALIANĂ

Teoria tot de o dată aplicată la practici, 
prin scris şi prin o conversaţi ane gradată.

Esecute^ă şi tot felal de compunere, tra- 
dnoţiunî şi frumâse prescrieri. Strada Şe
lari No. 9, alături cu hotel Fieschi, în carte 
la mâna stângă in colţ. 608—4.

E fo r ia  B is e r ic e î  G re ţn le sc a

Ne oferindu-se de concurenţi preţul cu
venit al arentjii moşiei KREŢULESCI, lingă 
Baftea Judeţul Ilfov, se va ţine o altă 
licitaţie Daminecă la 28 Angust curent. 
Doritorii vor veni la localul din cartea 
Bisericeî Greţnlesca. 606—1.

_________n j «  „  bine îngrijit,este, pen-
ld t l lU j tra plecare , eftin de 

vendare. Adressa la Tipographia Thiel & 
Weiss.

In editura sab-eemnaţilor a egit de sub presă:

L ’INTERPRETE MILITAIRE
EN ORIENT.

Qn vocabular do box un ar In 4 limbi adioft:

R O M A N d  - F B A M C fiS O  • B D S D  • T D R C U
în care se vor afla limbele rusă şi torcB tot 
eu litere latine ast-fel compas, în cât fie 
care cunoscător de litere latine poate citi 
şi pronunţa cuvintele străine după regulă. 
Ca adaas conţine acest vocabnlar şi o 
mulţime de Dialoguri din cele mal întrebu
inţate la oonversaţinni silnice.

Preţul anul exemplar de 160 paginein 
32, este 3 fr. şi 50 banL

Acest uvragiii e o prelucrare a acelui 
,L’interprâte militaire en Orient" care a do
bândit la 1854 cn ocasia resbeluluî roşilor 
ooatra turcilor şi aliaţii, succesul cel mal 
frumos prin bunnl servicii! care Uf ̂  fi 
streinilor, şi suntem siguri, tfu numai la 
această carte prea f jptfte de armatele stre- 
locuitorii tSr’Vx-niî Oficeri noştri şi stre
ine ti bine ajutaţi şi mulţumiţi cu acest 
vocabnlar, mai cn seamă în privinţa lim- 
bei turce, care are destule dificultăţi în 
scriptnra ei şi pe care le am înlăturat dând 
cititorului proauuţarea cuvintelor în li
tere latinei. Cu stimă

E . Grame &• Comp.
Podu Mogoşoai No. 40

CE SE POATE CAPATA
P E N T R U  »  F B A W C I

LA DESFACEREA SPECIAL1TATIL0R IN PANZARIA
«i

L I N G E R I A  D I N  V I E N A
Calea Mogoşoiel Palals „Dacia“

Pentru 50 bani: I cot Pichet de vari.
Pentru 8 franci: I plreohe papuci de baie.
Pentru 4 franci 50 bani: I pâreohe pantaloane pentru eilire|l.
Pentru 6 frânei: 2 feţe de masă, colorate, de a|ă carată.
Pcntra 5 franci: 2 garnitura cclcrata de dame.
Pentru & frânei: 11 gulere englM In orl-oare fason şi mărime.
Pentru 5 frânei: 0 păreohl ciorapi patentate.
Pentra S franci: 6 gulere moderne pentru dame, dapă alegere.
Peatra 5 franci: lS batiste albe de pănxă adevărată.
Pentru 5 frânei: l i  batiste bine colorate tivite |i spălate.
Pentru t  franci: 6 prosdpe de p ln iă  ourată.
Pentra 5 frânei: 6 şervete da masă de pănză adevSrată.
Pentru 6 franci: 13 şervete albe de eeaia.
Pentru 5 frânei: 1 cămaşă modernă, simplă s4fi brodată.
Pentra 6 franci: 2 batiste cu monograme fin brodate.
Pentra 5 franci: 1 batistă francesă fin brodată ou dantele.
Pentru 5 franci: 1 corset de damă.
Pentrn & frânei: 3 şorţuri oolorate pentra dame.
Pentra & frânei: 3 pepturl fin brodate pentru cămăşi de bărbaţi.
Pentra 5 franci: 1 garnitura fine şi moderne pentru dame (gulerul şi manşete). 
Pentru 5 franci: 1 eamisoa modern brodat.
Pentru 5 franci: 1 faţă de masă colorată ea ciaoarl, pentra cafd.
Pentru 5 franci: 1 cămaşă s£S o pereche de ismene de damă, bogat brodate.
Pentra 5 frânei: 1 cravată de damă, adevărată CrSme-Dentelle.
Pentra & franci: 1 fustă costum plissd.
Pentru S franci: 1 bucată Tulpan.

Pentru 10 franci: I bucată Robe d'enfao—de tcilc.
Pentru 16 franci: I bucată Tartan englec de 6 ccţl.
Pentru 20 franci: 24 coţi Pichet.
Pentru 20 franci: I bucată Manta de baie.

Penţru 18— 35 franci: 1 bucată pănsă de Rumbarg, de 36—45 coţi.
Pentru 55— 68 franci: 1 bucată păniă de Belgia de 60 ooţf.
Pentra 75—108 franci: 1 bucată pănsă Corona de 58 coţi.
Pentra 115—110 franci: 1 buoată Toile Batiste frances.

Calea MogO§61eI Palatul „Dacia“.
Comănţlile din districte însoţite cu preţul respectiv se vor cfectua foarte grabnic şi 

consciincios.

LE8 TENTES ET LES LITS
f a b r i q u e

IÜÆ- X j I T T M A I T 1 T  
»

Rue Germaine No. 19

B U C A R E S T

A n u n c iA  Im p o r ta n t .

Sentimental de recunoştinţă ce toţi Ro
mâni datorăm augustei fimilii imperiale 
a Rusiei, protectórea creştinilor, oare prin 
presenţa în România a augustilor el mem
brii a ti ilustrat paginile istoriei nó*tre 
’mi-aü desvoltat 4*lul ca să public un 
tablón comemorativ la acest fericit eveni
ment.

Pe acest tablou am arătat exactul por
tret Ia monarhului tutulor Ruşilor, încon
jurat de dou8-spre-4eee portrete bine execu
tate a fraţilor şi fiilor Maj”stăţii Séle ; ele 
se nmbresc de gloriosul Vultur cu două 
capete de la care atârnă tot felul de oor- 
dóne (lente) a marelor decoraţiuni impe
riale, Vulturul ţine în grife'.e séle curóna 
imperială, şi falgerile ce înspăimintă pe 
inimicii creştinătăţii.

Sub tablou se arată opt feluri de coróne 
imperiale ornate ou pietre scumpe ale tutu
lor monarhilor Ruşilor din cele mâl vechi 
timpuri în dreapta, şi tn stânga tabloului 
două şceptre mari simbolal suveran, eră 
în patru oolţurl să arată înconjuraţi ou 
ghirlande de flori portretele marelui Ţar 
Petru T-iîS, al împărătesei Ecaterina a Il-lea, 
a lui Alexandru Pavlovioi şi a lui Nioolae, 
venerabilul şi gloriosul părinte al marelui 
monarh.

Tabloul se află espas spre vSu4are nu
mai la magasinele D-loi Sôllôsy vis-à-vis 
de Teatrul, D-lui Steinberg Strada Carol, 
şi Ia D-nn Ioaniţiu, Strada Lipscani, cu 
preţul numai de câte lei noi 2 exemplarul 
spre al putea cumpăra toţi Români.

Oonorabilele comitete Bulgare dgor^l 
dori să ia sume mai m a r i j^ T  cete de 
bilile autoritaţi din Bţnmiterea preţnlul; 
ţ? mine d ad jip ^cçregc| jg j gră D-ni 
Bucnres^1 prin digtricte mi le vor cere

.V’fnmitere de bau! în mărci postale.
Să mal află la mine şi tablourile cu bom

bardarea Vidinului lei noi 2. Portretul du
celui Nicolao lei n. 1. Bombardarea Tur- 
tucăi lei n. 1. Harta Herzegovina! lei n. 1. 
Generalii Herzegovinel cu principele Nicita 
lei n. 1. Generalii Serbiei cn principele Milan 
lei n. 1. Harta generală a României ca 
Dunărea strategică, lei n. 2, Portretele 
Domnitorului şi al Domne! amândouă, lei 
n. 3. Hártele districtelor în parte fie-care 
oâto lei d . 3. Editor

Locot.-Colonel 0. Pappasoglu.

O prăvălie de circiumă
cu cinci camere şi pivniţă mare pentru 
60 buţî, este dn închiriat de-laSf. Dimitrie 
viitor, Calea Văcăreşti No. 57 (Jicniţă). 
Doritorii se pot adresa la sub-semnatnl 
proprietar acolo în orî-ce oră.

604—0. Gr. Gttlăşescu.

Moşia Comani, £tb£
Răşiniţa, Ghimpaţi eto. din Judeţul Oltu 
plasa Şerbăneşti, ca 2000 pogâne, Case şi 
Magasil, Han, Pod pe scripete pe Oltu, 
Mori ou chirie, două Vii etc. sunt de v§u- 
4are în total şi în parte; a se adresa la 
proprietară, Strada TârgoviştI No. 49. Bu- 
oureşti. 598—0.

Se caută un piano de
f i i  î  1*1 a  4* P® timp de 3 luni cu 
m t n u i a b  preţa de 36 franci, á se 
adresa la administraţia giaralul .Timpul*.

Leopold Stern, fiSSSS
ni rea onor. săi clienţi precum şi la amatori, 
a deschis un curs de Piano sera de la 6 
penă la 8, cu preciO f6rte moderat, Calea 
Moşilor No. 40.

Proprietatea Stănislă-
ttûq4-| ■ din Districtul Oltul, se areudeejă 

5 . de sub-semnatnl de acum pentru 
anul viitor 1878. Doritorii se vor înţălege 
direct cn mine.

602—0. Ceziano.

Moşia Umbrăreşti din Ju
deţul ti

Tecucifl şi Covnrluia în tntendere de peste 
3,600 fălci, şi Moşia Oroftiana din Jude
ţul Dorohoiu în întindere de 300 fălci, să 
vend de veci, doritorii bine-vô scă a se 
adresa la D-nil fraţi Snţu în Inşi.

608—4.

De arendat, rÎpr!pi:r0eTdeSC2
ore de BuonrescI cu întindere de peste 
2,500 pogâne de arătară, fânăţă Şi pădure, 
in care pot păşnna vite. Doritorii se vor 
adresa la D-nn N. I. Lahovary, No. 28, 
Calea Mogoşâieî. 601—0.

* x * x x k x k * x k * * x x x x k x * x x x k * x * * x *
* P H A R M A C I A  L A .  „ S P E B A N T I A “  X

28, CALEA M0OOŞO4B1. 26. K

M DEPOUL MEDICAMENTELOR FRANCESE.  X
Obiecte de Cauciuc şi Articole de Toalete. — Asemenea ie angajtSsă a efeotaa orl-oe co-

mande din ressortul medical. B R X J 8 -  M

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A eşit de iab Litografie:

C H A R T A  R E S B E L U L U Î
In limba Romftn& lucrată In 6 oulorl, fio care sta 

In deosebită cu!6re cu deşluşirile lor

de vln0are la t6te Librăriile oo preţul de

60 BANI ESBMPLABUL

D-nil cumpărătorii din provinoie sunt rugaţi a 
se adresa la Librăria Comercială a lnl

E L I A  G R A S S I A N Y  C-nie 

Strada Şelari No. 10 Bueuresol( 

înaintând fi oostul pentru cAte esomplare doresc 
a avea. Cump&r&tonl de la 10 esemplare in sos 

afi rabatul de 80 la aut&.

F A B R I C A

de 1 ‘ ‘

CHARTIE MECHANICA
de la

zArnesci, lăngA braşov

produce ohârtiă de tipar in diverse oali- 
tăţi in formate de cele mal mari usitate 
pentra jiare A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrioe în Braşov, Strada Catarina 
No. ¿02.

ANUNCIU
Călătorii la Braşov pot afla la institutul

Bftilor de aburi de acolo, în dosul 
gimnastului român,

locuinţe carate şi bine mobilate, cn privirea 
spre grădină, precum şi grajduri de cal şi 
şopron pentra trăsuri, cu preţuri £6rte mo
derate.

D irecţiunea băilor dt aburi din Bra/OD.

LECŢIUNI P ARTICOL A RE
i de

1SÆ T  B  3VE A .  T I G X

C. Brailoiu, fiul

47 Strada Scaunele 47.

Băile din Zaizo» i

Plăcutele băl ia Zaizon se află într’o

vale îngrip

pioasa simplitate a văilor on aerul par şi 
sănătos şi on fântânile sale minerale, cari 
aii pnţine rivale peste tot global: Fdn- 
t&na de iod, forte plăcntâ la beat; isvoral 
fântânei Ini Ludovic, cât se pote de lim
pede, şi bata de fer şi acid carbonic, 
cari de 3o de ani afi dat cele mal nne 
merose resultate escelente de cart. Ele 
a& îmbrăcat astăzi toaleta lor oea mal ni
merită pentra a prii iui ca demnitate pe 
âspeţii săli Atât la isvorele de bănt cât şi 
la scaldele reci şi calde s'aQ făcut din noQ 
reparaţiani, şi sub-semnatnl are on6re a 
invita pe onor. pnblie a cerceta acest folo
sitor şi plăout stabiliment, unde de sigur 
va fi întru tâte mnlţămit. — Informaţiani 
mal de apr6pe la d. I. Weiss, proprietar 
de Tipografio în Bncurescl.

Zaizon lingă Braşov. J. LATZIN,

arendaşul băilor din Zaizon.

a munţilor, nnde sublimita- 
a Carpaţilor se uneşte cn gra-

Ţ)pj o  i* p n  rl n i  • • I “’ti' 2,300 po!i6ue 
A /1 )  tX L  v  1J.vLc4>L. pămgnt, de muncă,
Hvê I şi islas în hotarnl moşiei Sălcuţa- 
Suluri, plana Dumbrăvii, districtul Do'jiO.

2-lea, 1,200 pogâne pământ de jnnnoă, 
livezi şi battS în hotarul Ban ¿sa, plasa 
Marginei districtul Vlaşca,in drumul căii* 
ferate BucareşU^GiurgiQ. 409—6.

D a  î n c h i r i a t  0886marîîn,nbnr- 
JLft) lU O I l i r ic l l j b ia  Biserica Enii,
cn mai multe încăperi.

Doritorii să se adresele la proprietar, Str
ada Scaunele No. 47, în Bucuresci.610 6.

A  E Ş I T  D E  S U B  T I P A R
fi se afl& de vânzare

LA TIPOGRAFIA TflIEL & WEISg 
«i

L A  T O A T E  L I B R Ă R I I L E :

STAREA FINANCIARA
RO M Â N IE I

Discursuri rostite In parlamentul român
de

DIMITRIE A. STDRDZA 

Preţul 2 Lei n.

Un profesor din Germania de 
Nord, care a absol- 

vat academia se oferă a preda

L . E G T I U M I
in nrmátórele sciinţe:

Desemn şi pictură, geometria, matema
tica şi ingenere tóte sciinţele necesare pen
trn pregătirea de a putea intra in şc6lele 
superiorii. Afară de aceste va putea da 1< o* 
ţiu ni de piano, de limba francesă şi englesă: 
A se adresa Strada Virgilin No. ti bis, séQ 
la Tipografia Thiel & Weiss.
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A N U N C I U  I M P O R T A N T .  
NDIA1 LI fifflBIim MAGASIN

S L . ^ k  Y U L T O I I
Sub firma

SAL. WEISERMANÜT
Strada Carol I  No. 6 

(cartea veche) 

VÍ8-&-VÍ8 de farmacia 

Rissdörfer.

tiStrada Carol I No 

(cartea veche) 

vis-à-vis de farmacia 

Rissdörfer.

Afi sosit, pentra sesonul de veră un boÁrát asortiment de încăl
ţăminte pentrn BĂRBAŢI, DAME şi COPII.

Cu deosebire PANTOFI DE DAME tn tóte formale după cele 
mal din urmă fasóne şi efectaate din primele fabrici din Europa.

Asemenea nn mare transport de cisme lungi de Ineht, de Lab I 
rusesc şi de vacs ca şi Mantale (cancinc) de pióle prima qnalitate. j

Sub-semnatnl mulţumind onor P. T. Poblic de încrederea co 
afi dat sneijissei firme, care până acuin aü depus probe di fina I 
calitate a Mărfel cât şi de eftinStatea preţurilor, speră ca şi d’acum I 
înainte va bine voi a ’i da cononrs.nl seit, gasin 1 in tot-d'a-nna 
atăt mărfar! fine şi fasonate cât şi en preţurile oele mal moderate.

Cn t6tă stima

(588—2) SAL. WEISERMANN.

lOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJO

x  a t j i r T H B R  S
X  â la VILLE DE BRDXELE8 f i
y ţ Podu 1 Mogoşoiel No. 16 vis - â - vis de Consulatul Rossesc ) (

X Recomandă magazinul sefl asortat In tot-d’a**una f<5rtc bine cn rufSri& de b&rba^l fi de

X dame, gulere, manchete, batiste des lino, olandă fi m&tas&, ciorapi pentru bărbat! fi dame, 
flanele fine (crâpe de sanM) camis6ne, groşctte, broderie dantele, cravate de oărbaţl fi 
femei In oele mal noi forme si oulorl, umbrele, de sâre fi de pJ6ie etc. eâc. Atrăgând tot 
de-o-dată atenţiunea onor. Clientele oft din eaasa orisel am redus ftfrte mult preţurile.

exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9

S T R A D A  c :  A  * «  * 9

,LA STÎUA ALBI«

A  V I S  X M  F  o  K  Ţ  -A. 3ST T
întâiul şi re.ao.ital Magasin de

IHCALT1A1IMTI PINfîff BARBATI, DAME SI COP//
sub firma

P H I L iI P P  G O L D S T E I N
,LA STfîDA ALBA*

8trada Carol I No. •» (Omrtea veche) rii-k-vii de Şigişmşnd Prager.
Sosinda‘ml de oarSnd‘din oele mal renumite fabrioe eziitente din «trăiniUte, ou oare 

•tafl la relatiunl intime de mulţi ani, na mare asortiment de diferite m ir ii diipe latinele 
oele mal moderne si lnorate on oea mal mare soliditate, d. e. pentra Dame : Polone,« ou 
nasturi In tâte formele, Sandale, Pantofi,' şol.| pentru B&rbaţl: Ghete de vaos, Maroqiifn, 
Maroquin talon. Pantofi |l tot oe m atinge de Ine&lţăminte b&rb&tesol, asemenea pentru 
Copil Wte filările de ghete ou nasturi, elastio si altele, vă rog a vi convinge de adevŞr 

AodsU măgărie este una din oele mal veohie din Capital», eare ’si a oftştigat o reputaţinae 
de oele mal frointfs* pentu soliditatea f i eftinfttatea mărfurilor, şi sper, oft fi 1* ▼»»tor voifl fi 
onorat ou Olioatola D-v6str4. PUIL1PP OOLOSTklH.

Strada Oarol I No. 5, (Curtea Veohe) vis-â-vis de Sigiamund Prager .La Sldaa alba.*

Tipografia Thiel A Waiss, Palatal „Daoia*.


