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A B O N A M E N T E L E
i n  t o a t a  b o m a n u :

(*• a n .............. ..................   ■
;Fe 6 luni......................................  » •*
fPe 8 luni  .........................   • »  » 11

IN 8TBAWAT*T*:
le a n ...................    ............... * . 8 0

lţg|BHtJlfl 81 HKCL A m  I

Linia de 30 PaP?a 'T ’ o*?.1*“ '-Pe pagina ffl. 80 bani, pe pagina II, 2 lei noi.

Reolame 2 let noi linia.

Un numir tn Capitali 10 bani.

Cnrsul ¡de Bnonresol, 9 August 
Oblig. Rurale . '. . . , 881/, 88'/»

, i Domeniile . . . 77i/.j 77*/j
Credit funciar rural . . 73'fe 78>/g

,  urban . 64 —
Impr. municipal al Capit. 74 —
Oblig. Pensii .' . . . . 115 —

■ Oblig. Dacia . . . . .  200 . —
,  România , . .  . 45 — "

I apr. municipal cu premii — —
Renta Rom&n& . . . . .  — —
Paris 8 luni . . . .  . 9950 —
Londra ,»< . . . . . 2515 —

l Viena »  .............  — ' —
Berlin i  .................. 1221/» —

lJ
ESE IN  TO ATE ZILELE DE LUCRO.

B i u r o u l  R e d a c ţ i e i  ş l  A d m i n i s t r a ţ i e i :  P a l a t u l  .JDaoia*1

A is r x r is r o ix m i
Se priimeic tn str&inktate: La D-nilm Haai- 
sCsrn é  V fU r ln Vienna, Walfiachgaue 10 
A. OppeiiM la Vienna, Stubenbaatei i ¡  Hudol 
Mos$e la Vienna, Beilentttte 9 ¡ Vituxmt 
Hrdieka la Vieoaa, Teinfa!titrasse 17 j Philipp 
USk la Vienna, Eschenbachgasse 11 ¡ L. IxmS 
<* Comp, ln Pefta fi Bavat-Laffite Huilier <t 
Comp, ta Parie.

Scrisori se francate an se primeso. 

Articolele aepoblicate se vor arde.

Un numir In Districte 15 bani.

Conul de VIona, 21 August
Motalioe.......................... . 68 2&
Naţionale . . ................ . CU 85
Renta In aur . . . . . . . . 74 2)
Lose................................ . 112 —
Aoţiunile b&noel............. ., 821 —
Creditori . 176 60
London................ ... . . . 121 10
Obligaţiuni rurale ungare . . 74 50

> temeşvnr . . . . 74 50
, transilvane . . . 74 —

Argint tn m&rfurl . . 105 84
Duoatul....................
Napoleonul . . . .
Maro 1 0 0 .............

Canal de Berlin, 21 August 
Acţiun. Cililor ferate române . 15 80 
Obligaţiunile româno 6 %  . . 
Priorităţile 0. fer. rom. 8*/o 
împrumutai Oppenheim . . . 
Napoleonul . . . .  . . . . . .
Viena, termen lung . . . . .
Paris > scurt . . . .

58 40 
61 — 
85 — 
16 26

8l  85

Calendara I {Uel 
MercurI 11 (28 August).
Patronul t̂ ilel: Martirii Suplu şi Ni fon 
RSs&ritul sórelul : 5 ore 13 mia. 
Apusul sórelul : 6 Ore 50 mia.
Fasele lunel : Primul Quart.

P L E C A R E A  T R E N U R I L O R
Baoaresel— Sneé ra 

Bucaresol . . . .  8.15 a 10.—
Ploescl.............9.50 n 13.06
Br&ila............. 1.58 n 5.45
Tecucia............. . 4.88 a
Roman . . . . .  9.05 d 
Suceva, sosire . . 12.08 j

Baoaresel — Terelorora
Bucur es cl 
Pitejtl
Slatina.............
Craiova.............
VOrciorova, sosire

8.
11.21 \ 
2.— 
4.17 
9.01 ă

7.16 d 
11.40 d 
4.544 
9.65 n

6.05 n 
10.15 a

Sncéra—Bucnreitcl 
8ucóva . . . . .  5.11 j  6.46
Roman
Tecucifi.............
Br&ila . , (  , , 
Ploescl , , 1 , , 
Bueuresel, sosire

8.45 n 12.10 <
IMOa 5.10{
3.08 n 8.10 n 8.68 c 
7.12 d 2.46 <
8.80 d 4.80 <

Verolorova—Bnonresol
Vflrciorova................ 6.45
CraiOTa................... 11.44
Slatina . . . . . . . .  141
Piteţtl .......................4.42
Bucure sol, sosire

7.15 <
7.4O4 11.20 ţ

Bacnreecl—Qlnrgln
Buouresol  ................ 9.16 ó
Qiurgiu, sosire . . . . .  11.85 g

(Jlnrglo—Bncareacl
Qiurgii....................  7.26d
Buearescl, sosire . . . .  9.48 q

Halaţl —Rarboxl
G ala ţi........... 1.20 n 8.25 d
BarbojI, sosire . . 1.55 a 9.— 4

Bărboşi—Galaţi
Bar boţi........... 2.55 a 6.25 a 7.25 n
Galaţi, sosire . . .  8.80 n 7.— a 8.— 4

6.05 a 
8.27 n

4.66 4 
7.17 a

7.80 4 
8.05 a

SC1BI TELEGRAFICE
din

P O I L . E  9 T B A I N R

Constantlnopol, 18 Aogust. 

la vreme ee trupele lnî Soleim&n Paşa 
aii eşit din strimtorile de la Selimno-Sta- 
reka, o parte din corpul lai Mehemet-Ali 
s’a pus în mişcare de la Osman-Bazar spre 
Sintari ţa şi se crede că joncţiunea trape
lor pornite din ambele părţi a’a ex-operat. 
Soleiman P.aşa îşi ra pane cnartiernl ge
neral . în Slatariţa, iară Mebemet A ii la 
an punct ce cade iatre Rasgrad şi acest 
orăşel.

Constantlnopol, 18 August. 

Seropa Effendi Negotiuos, comisarul tur
cesc pentru calea ferată Chiuatendje-Cer
navoda, ra pleca in zilele aceste la Chius- 
tendje apre a restabili comunicaţiunea ea 
deosebire intre Medjidie şi Chinstendje. 
Transportarea circasienilor la Trapeznnd 
întâmpină mari greutăţi, de oare-ee îmbar
carea na se poate /ace de cât la trei pnnote, 
iară căile de comnnieaţinne snnt ocnpate i 
de d t n  ruşi.

Constantlnopol, 18 August. 

Ruşii tot mal ocupă trecătoarei de la 
Şipka! »Phare de Bosphore« provoacă gu
vernai să isgoneasca pe călugării ruşi de 
la sftniul Munte şi su dea mănăstirile iu 
manele grecilor. ■ 1

Berlin, 18 Aogust.

«Nqrdd. Allg. Ztng.> zice că memoran
dul adresat de către guvernai Greciei pa
terilor europene relativ la măcelul din Ga- 
varna nu are caracterul rinei acneaţionl 
aduse’ Pbrţfl otomane. Aoela-şl uar ob
servi cli sunt inexacte ştirile de rea inten
ţiona a Greciei de a intra in acţiune. Gre
cia se. pregăteşte mo mai spre a fi pregă
tită pentru toate eventualităţile.

Rprlln, 19 August.

Od ooa si uri ea nniversăreî naştere? îm
păratului Francisc Iosif, a avut en loo la 
Babelsberg un mare prânz, la care aii fost 
invitaţi membrii ambasadei Austriace, mi
nistrul Bofow, Prinţul Ha ti bor şi alţii.

St Petersburg, 15 August.

Sa comunică oficial din Gorni-9tudeni; 1 

Lufita de arţilerip intre Rusciuc şi Giur- 
uiu ‘sV  terminat cu fresultatul, că turcit 
» (1  fost siliţi a sista focul. Din partea ru- 

un arţilerist a [căzut mort, şi alţi 
dof 'fost răniţi.

lia! U  August, turcii aii Început a nă- 
vRH asupra avant-posturilor ruseşti de pel 
malul drept al rialul Călăraş. Pe la 11 cea
suri aii fost Insă respinşi de către trei com- 
panit rnseţtt, care aii venit cu doă tunuri 
intr ajutorul avant-posturilor. In urmă ca- 
TB * ar^'*ria turcească a înaintat spre 
Basssrdow şi Kadikioi. S' , 0  deschis focu- 
rile dxp ambele p lr fl^  pe», trei orr, tur- 

U r  s an retras spre Ruseiue. Colonelul Cher- 
«tţatlţki U 1 «m er it cu a0ă Bothii până 
la ^Cernoroda şi L^ni-lra n şi a respins pe 
ceţihm î Şi başi-buiucţf ce oenpaB aici po- 
siţiurii. Pe şoseaua ce duoe la Osman-Ba- 
tar coBimpaniile roşeşti afi înaintat fScSnd 
recunoaşteri din Kesarevo până la Dimir- 
Su>i, unde aii găsit adunate un mare nu- 
m&r de. trupe tarceştT. 8 'afl întors la Ka- 
M Nro ea o perdere de un ofiţer şi 3 0  so)_, 
ilaţf parte ucişi, parte răniţi. In Balcaul 
lurcil aii fătat an atac asupra trecătoa

rei de la Hain-Kioi, dar aii fost respinşi 
de către regimentul Elec.

Pesta, 18 August.

Asta-seară a sosit aici nn apel al lai 
Kossatb, în care provoacă pe naţiunea ma
ghiară a veni turcilor într'ajotor în lupta 
lor contra ruşilor.

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

(Agenţia flavas).

— Serviciul de la 22 Anost. 9 ore dimineaţa —

Constantlnopol, 20 August.

Mehemet-Ali telegrafiază că erî s’a fă
cut o înoăerare cu Ruşii la Jadişler, în 
vecinătatea Giumel. Nici o telegramă ofi
cială nu confirmă joncţiune» lui Soleiman- 
paşa cu Mehemet-Ali.

Constantlnopol, 20 August.

Poaita a ordonat concentrarea imediată, 
ca o nouă reservă a 50,000 mustafizi de 
de a doua clasă. Această concentrare se 
va face în Adrianopol, Sofia şi alte deo
sebita punctări din Bulgaria.

Sultanul a ordonat pe lângă aceasta, 
formarea unei a doua reserve compnsă de 
aproape 60,000 mustafizi din Anatolia, ce 
se vor strânge la Constanti nopol.

Posiţinnea ministrului dq esíarne, Ser- 
var-paşa, ar fi sguduită.

Constantlnopol, 21 Angnst.
Se asigură eă cireasianil ar fi pus mâna 

pe satul Şipka, dar nici o soire oficială 
n'a venit aă confirme acest sgomot.

CAVEANT C0NSULESI

Citirea Primuluf-Bucurescl al Ro
mânului de S&mb&ta trecută, ne-a pus 
pe g<Ludurl'. —  De la nenorocita ln- 
c&erare de la Plevna, planează, in 
cercurile politice, In piaţă, printre 
cetăţeni şi comercianţi o atmosferă 
grea, plină de nori ameninţători 
ca In ajunul unei mari furtune. — 
îngrijirea este Întipărită pe toate 
feţele şi oamenii serioşi, trişti, In- 
grijaţl îşi şoptesc la ureche noută
ţile ce circnlă şi grijile ce a fi pen
tru viitor. — Vârtejul a trecut iute, 
beţia s'a trezit, entusiasmul pare a 
scădea. — După Îmbucurătoarele şi 
Inb&tătOnrele vesti de trecerea Du
nării de către armatele imperiale , 
de luarea mal multor fortăreţe tur- 
cescl şi intrarea armatelor Învingă
toare pănă în despicăturile Balca
nilor, veniră alte scirl : bătălia de 
la Plevna, reocuparea Dobrogiel In 
parte de către Turci, luptele din A- 
sia. -— Repedele succese, eclatantele 
fapte de arme ale armatelor impe
riale. de a căror soartă este străns 
legată  soarta şi viitorul nostru, ne 
I obicinuise a nu ne aştepta de cftt

la biruinţe peste biruinţe care să 
se succeadă pănă la malurile Bos
forului.— Dictatorii noştri! ameţiţi de 
victoriele armatelor streine, ne trâm
biţa pe toate tonurile şi în toate 
zilele: , naţiunea suntem noi ţi noi sun
tem naţiunea" şi In stilul sfitl de a- 
pocalips, betrânul dictator din strada 
Doamnei ne vorbea de viitorul stră
lucit ce ne aşteaptă, şi lmbâlănd 
zilnic partidul conservator care a- 
tăta timp guvernase ţara fără să 
facă nici resboiii, nici rechisiţil, nici 
chiar chărtie-monedă, se întreba — 
ce însemnează o asemenea partidă?
— In fine, bâtrănul demagog ajun
sese la culmea fericirii; după trei
zeci de an! de lucru, d. Rosetti a- 
junsese la ţelul ce a urmărit atăta 
timp.

Profită de vrednicul de toată landa 
entusiasm al ţâri! întregi şi făcu să 
se concentreze toată atenţia ţfiril 
pe marginile Dunărei, profită ase
menea de serioasele preocupaţii ce 
negreşit absorb tot timpul Domni
torului ca să nu mal poată vedea ce 
se petrece în interiorul ţfirel şi luă 
de fact, dacă nu in formă, dicta
tura. Acum în adevfer : naţiunea 
era d. Rosetti şi d. Rosetti era 
liaţilinea.— Dar visnl nu ţinu mult 
şi de odată, pe neaşteptate, se res- 
lăţesce faima că armata noastră a 
trecut Dunărea contra voturilor ex
prese ale corpurilor legiuitoare, că nici 
măcar vre-o Înţelegere oficioasă nu 
esistă în această privinţă cu guver
nul imperial, că marele Impgrat a 
refusat cu insistenţă de a priimi pe 
primul nostru ministru, că d. Co- 
gălniceanu se întoarce din misiunea 
sa aşa cum a plecat, că în fine, d-nu
0. A. Rosetti, marele augur pleacă * 
pentru un timp îndelungat în Paris 
şi »Monitorul* continuă a'ş! umplea 
coloanele sale cu deschideri de credite 
estraordinare, cu disolvăr! de cons. J 
comunale rurale, cu numir! de tot 
felul şi cu aprobarea de patente pen
tru debitanţi! Regiei. —  Dar nici o 
vorbă măcar despre tot ce face să 
bată inima a 5 milioane de RomănI, 
dar nic! o vorbă despre relaţiunile 
noastre cu şefi! armatelor imperiale, 
nici o vorbă măcar despre consiliu* 
rile ce urmează a ne da In aceste 
Împrejurări puterile străine.

De odată iarăşi pe neaşteptate 
veni oficiosul Românul de Sămbătă 
şi schimbăndu’ş! tactica, dete strigă
tul de alarmă.

Acest jurnal care nu vorbea de 
partidul conservator şi de oposiţia 
Întreagă de c&t lntr'un stil batjo
coritor şi plin de insulte nedemne 
şi calomnii odioase, vine astăzi şi 
ne Întreabă : Ce este de făcut?

Românul adresăndu-se la conser
vator! şi la presa ce represintă i- 
deile acestui partid 1! Întreabă : spu

neţi ce vreţi? şi care vd este opinia 
asupra actualităţi! şi de aci o serie 
de Întrebări.

Vroiţi ca armata să treacă Du
nărea? şi în ce condiţiunl ?

Vroiţi ca armata să nu treacă 
Dunărea ?

Vroiţi ca armata care se află pe 
malul drept al Dunării să se reîn
toarcă In ţară ?

Vreţ! ca guvernul să se retragă? 
Vreţi.... vreţi... o serie nesfîrşită de 
asemenea Întrebări, unele mal Btu- 
pide de c&t altele.

O! Domnule Rosetti! nu insultaţi 
doliul unei ţ&rl întreg!! Momentele 
sunt prea grave ca să glumiţi!

Seim, cunoascem din esperienţă, că 
tot-d’auna după ce aţi afundat ţara 
In nenorociri, aţi luat toiagul emi
graţie! şi v ’aţl retras în un esilift vo
luntar la Paris : aşa după revoluţia de 
la 1866, aşa după guvernul vostru 
de do! ani de la 1869, aşa vreţi să 
faceţi şi acum.

Dar de astă dată situaţiunea este 
gravă, ca să puteţi usa de acelaş mij
loc care v'a reuşit atăt de bine pănă 
acum. — De astă dată nu v’aţ! mul 
ţumit a cufunda ţara în datorii, a 
desfiinţa administraţia şi justiţia, de 
astă dată voi aţi compromis viito
rul el pentru mult timp, poate pen
tru tot-d’a-una. Şi acum ne între 
baţi : ce voim.

V6 vom răspunde mâine, ee am 
voit tot-d auna şi ce voim astăzi.

DIN AFARA.

Ştirile de pe cămpnl de resbol sunt 
fără vre-o deosebită importanţă. A- 
vantgardele lui Soleiman Paşa ar 
fi avut o Încăierare cu avantpostu- 
rile posiţiunilor ruseşti delà Tërnova. 
Această ştire, lntru-c&t e adevărată 
ne încredinţează că cele mal multe 
din ştirile, ce ni s’aü comunicat în 
zilele trecute, sunt scornite ori cel pu
ţin inexacte. Mehemed Ali pare a Îna
inta spre Tôrnova ; dar ştirea, că Os
man Paşa ar fi Înaintat pănă aproape 
de Têrnova, nu se adevereşte. Chiar 
depeşele din Contantinopol admit că 
ruşi! tot mal ocupă trecătoarea de 
la Şipca, unde aü aşezat fortificaţi- 
un! cu armament formidabil: e dar 
peste putinţă a mal crede că ar 
fi hotărlţî a se retrage de la Tôrnova 
lăsănd trupele de la Şipca în ştirea 
Domnului.

Aleco Paşa (Vogorides), Ambasa
dorul Otoman de la Viena, a fost 
chiemat la Constantinopol. Se crede 
că el va fi Înlocuit prin alt eine-va 
şi ziarele din Viena susţin că el ar 
fi revocat pentru motivul, că Poarta

e nemulţumită de bunele relaţiun!, 
pe care le-a întreţinut cu Midhat- 
Paşa, pe oănd petrecea la Viena.

In sptămănile trecute se respăn- 
dise ştirea, că Ambasadorul engle
zesc Iayard ar fi cerut dela Poartă 
Încuviinţarea pentru intrarea flotei 
englezeşti tn Dardanele şi Poarta ar 
fi refuzat această lncunviinţare. Şti
rea a fost desminţită de către Iay- 
ard. Cu toate aceste 'Times, susţi
ne că doi oameni vrednici de toată 
Încrederea afi vfizut cu ochii lor no
ta, care coprinde refususul Porţii şi 
că prin urmare cine-va trebuie să fi 
cerut lncunviinţarea. După-ce Am
basadorul Iayard a declarat Insă, că 
el 6nsu-şi nici o-dată nu s’a adre
sat cu o asemenea cerere către Poar
tă, ‘ Times, presupune că guvernul 
englezesc a făcut cererea prin mij
locirea Ambasadorului otoman dela 
Londra, Musurus Paşa.

BEGH1ZIŢIELE
P

A B U ZU R ILE SUB D-nul I. C. B RATfANU

Peatra, 4 August.

Am citit în stimabilul d-voastre 
ziar No. 174 căte-va din nenumă
ratele abusurl de care abundează ad- 
ministraţiunea judeţului Neamţu.

Pre noi nu ne-afi surprins acestea, 
căci cu venirea actualilor la cărma 
judeţului, ne-am aşteptat şi ne aş
teptăm la multe.

Administranţi! noştri sunt capabili 
de toate. D. Or. Isacescu primarul şi 
deputatul ales cu puterea adminis- 
traţiunel, a sciut In tot-d’a-una a 
profita pentru sine şi rudele sale ori 
cănd afi avut fericirea a dispune de 
administraţiune.

înainte de 1876, fiind slujbaş al 
tribunalului din Piatra a făcut tot 
posibilul să-ş! asigure o bună esis- 
tenţă: chiar prin hărtiile râmase 
după defunctulfi călugfir Ghenadie 
Placa din monastirea Neamţu, s’afi 
văzut Însemnate nişte sumuşoare, 
date ca peşcheş mal multor func
ţionari Intre cari era şi Isacescu. Ne 
socotit călugSr! pentru ce nu a! 
urmat învăţătura scripturel. „Ce face 
dreapta să nu scie stânga.*

Intre 1865— 1866 a ştiut să facă 
prin părintele sâfi, ce era membru 
la oomitetul permanent să i-se cum
pere pe seama judeţului, un loc sterp 
cu preţ de 2000 galb. pe cănd acel 
loc nu valora nici 100 galb.

La Începutul anului 1866, fiind is- 
gonit din magistratură, a îmbrăţi
şat cariera administrativă, convins 
că o va face tot atăt de productivă 
ca şi pe cea judecătorească. El nu 
se lncela. Amic intim al d-lul Fi-
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lipescu, isbuti a fi ales prin influenţa 
morală, fiind c& d. Filipesou era pre
fect, membru comitetului permanent, 
sciu şi aictía pe lângă altele, a lua 
şi de la locuitorii comunei Buhuşin 
un sinet pentru 500 galb. ca să le 
facă şoseaoa prin acea comună. Tot 
In acel ani, earăşl de d. pref. Fili- 
pescu, fiind ales deputat, ştiu a se 
căpătui. Se zice, c& şi el lua parte 
din bacşişul dat de Strnsberg pen
tru votarea drumurilor de fer. îşi 
cumpără o moşie de la Stat, numită 
T&mpeştil cu un preţ de nimic.

Acum venit din noú la putere tot 
alăturea cu d. Filipescu, se putea 
aştepta cine-va de la d. Isacescu la 
alt-ceva? Putea să-şi uite d-lul de
prinderile î Nu. Lupul schimbă pâ
rul Insă nu şi năravul. Nu de geaba 
se numesce d. Isacescu, liberal şi sluş- 
baş orl-cul II plătesce. Com putea 
el acum să nu profite din primărie 
şi deputăţie mal ou seamă c&nd scie 
că-1 costa mult alegerea sa, pe l&ngă 
influenţa morală aplicată făţiş ale*, 
gâtorilor, mal eraü făcute şi chel- 
tuell.

Consiliul comunal ertănd cele 1800 
franci d-lul Grigoriu al căruia garant 
era d. Manoliu cumnatul de soră al 
d-lul Isacescu, făcea un biné rude
lor d-lul Isacescu, îl scăpa de plata 
acelei sumí către comună, şi chiar 
poate II recompensa pentru voturile 
date d-lul Isacescu. —  CumpSr&nd 
comuna, casa d-lul primar Isacescu 
cu un preţ mare, îl recompensa de 
cheltuelile Îndurate la alegere. Nu 
e vorba, că şi d. membru Calmuschi 
cumnatul d-lul Grigoriu, pentru vo
turile date, n'a remas păgubaş şi 
lui i-s’a permis a ocupa fără plată 
o bucată de loc din terenul comunei, 
eară d-lul membru IvanovicI, pe l&ngă 
membriea la primărie, i-s’a dat şi 
funcţiunea de agent fiscal. Toţi sunt 
resplătiţl.

Administraţinnea d-lu! Filipescu 
compusă din asemenea funcţionari, 
cu foarte puţine escepţiunl şi chiar 
am putea zice unice, nu poate să 
facă de cât abusurl.

In alegeri, presiuni. —  In rechi- 
siţiunî, nedreptăţi flagrante. De la 
unii s’a lnat totul, de la favoriţi 
mal nimic. Iară la favoriţii ce aü 
consimţit şi chiar aâ pretins a li-Be 
lua ceva, li-s’a evaloat cn 10 părţi 
mal mult de cât face objeotul. Aren
daşii menţionaţi prin ziarttl d-voas
tre, sunt simple, „zestre guverna
mentale.* Amicii intimi al probului 
prefect, se Înţelege cât va sta Ia 
putere.

La recrutare asemenea s’aü făcut 
multe nedreptăţi, pre unii sănătoşi 
şi buni i-aü scutit, fiind că aşa cerea

P O V E S T E »  L U I  H A R A P  A L B
DE

IO AN CREANGA 

(Urmare)

Şi pe c&nd vorbea baba aceste, o 
vede invéluitá lntr’un hobot alb, ri- 
ridicându-se ínvézduh, apoi inălţân- 
du-se tot mal sus şi după aceea n’o 
mai zări de fel. —  Atunci o Înfio
rare cuprinde pe fiul craiului, rămâ
nând uimit de spaimă şi mirare, 
dar pe urmă venindu-I inima la loc 
şi plin de Încredere In sine că va 
isbuti la ceea ce gândea, să Înfăţi
şează Înaintea tatu-séO zicând:

—  Dăm! voiă ca să toé dnc şi 
eü pe urma fraţilor mei ; nu de 
alta, dar ca să-mi Încerc norocul. 
Şi ori o l . putea isbuti ori nu, dar 
Iţi făgăduesc dinainte, că odată por
nit din casa d-tale, înapoi nu m’ol 
mal Întoarce, să ştiâ bine că m'ol 
Întâlni şi cu moartea In cale.

vre-unul din membri, saâ că părin
tele lui era votator.' Pe alţii, ce a- 
veaâ legale motive de scutire şi pen
tru care urma să se dea hotărlrea 
Îndată, li-s’aâ zis: mal al 20 zile să 
te justifici; ca-şi cftnd i-ar zice: 
»minte al, trebue să ştii cum să ţi 
cauţi interesele.* Cine pricepe, scăpă; 
cine nu, soldat a remas.

Iată, d le redactore, cum scifl a gu
verna radicalii noştri.

Ceea ce la alţii se numea abus, 
imoralitate, crimă, la el se numesce 
onestitate, liberalism. Ţipaâşi acusaâ, 
nu pentru că nu le plăceaţi faptele 
rele, ci pentru că nu le era permis 
a le oomite el.'

Ţipaţi contra cumulului de func
ţiuni. Astăzi cine face acel cumul 
de cât elf Membru In consiliul co
munal şi agent fiscal; directorele 
prefecturel şi şef al guardel naţio
nale etc.

Am uitat să vâ spun, că pentru 
acoperirea deficitului provenit In casa 
comunei prin ertarea sumel.de 1800 
fr. In profitul d-lul Grigoria cumna
tul d-lul membru Calmuschi şi agen-, 
tului Manoliu cumnatul d-lul primar 
Isacescu, comitetul permanent s’a 
grăbit a acorda comunei să contrac
teze un împrumut. Membrii ce aâ 
luat parte la această decisiune, sunt 
Constantin Isacescu fratele primaru
lui şi cumnatul d-lul Manoliu pre
cum şi d. Sotir Panait, vestitul pro- 
cnrore căruia d. colonel C. Cgaur 
Aslan II pecetluise saltarul de la 
Biuroul parchetului.

Vâ rog, d-le redactore, a da publi
cităţii aceste note fiind numai ade* 
vfirurl.

PriimiţI vâ rog etc.

A. o. v .

MOBILISAREA IN BUSIA 
m.

Am vâzut în niimârul nostru de 
alaltă-erl, cari snnt mâsurile luate 
până acum de Rusia pentru a aduce 
in corpnrl de trupe, oamenii ce tre
bue să complecteze efectivul. Dar 
c&nd aceşti oameni aâ ajuns la des
tinaţia lor, nu s’ă sfârşit totul. Tre
bue Încă să-I îmbrace şi să-l echi
peze. Şi asta nu este partea cea mai 
puţin grea a problemei mobilisăril. 
Pentru că nn este destul —  spre a
o deslega—  a posede aprovisionărl 
necesare în efecte de toată mâna ; 
trebue incă a le avea înmăgazinate 
ast-fel în cât să permiţă Împărţirea 
iute şi lesnicioasă sub pedeapsă de 
a vedea anulându-se din această causă 
de lntârziare, efectele unei concen-

,Lucru negândit, dragul tati, să 
aud aşa vorbe tocmai din gura ta, 
zise craiul. Fraţii tôl aü dovedit că 
nu aü inimă într’lnşil şi din partea 
lor mi-am luat toată nădejdea. Dar 
tu să fii mal viteaz, dar par’câ tot 
nu-ml vine a crede. Insă dacă vrei 
şi vrei numai de cât să te duci, eü 
nu te opresc, dar mi-I nu cum va 
să te Întâi ne sel cu scârba In drum 
şi să dai şi tu cinstea pe ruşine. 
C’apol curat îţi spun, că numai al 
ce căuta la casa mea.

—  Apoi de, tată, omul e dator 
să se Încerce. Am să pornesc şi eü 
lntr'un noroc şi cum o da Dumne- 
zeü. Numai te rog, dă-ml calul, ar
mele şi hainile cu care al fost d-ta 
mire, ca să mâ pot duce.

Craiul auzind aceasta, parcă nu 
i*a prea venit Ia socoteală şi Încre
ţind din sprincene, a -zis:

.Hei, hei ! dragul tatei, cu vorba 
aceasta mi-al adus aminte de cân
tecul cela :

Voinic t&ner, cal bStr&n 
GrBü să ’ngădne la drum.*

D’apol calului meü de pe atunci,

trărl repede a oamenilor şi cailor.
Na vom cerca a face cunoscute mâ- 

surele adpotate în Rusia pentru a 
asigura acest important serviciâ.

Aprovisionările de mobilisaţie sunt 
Împărţite In trei categorii *) :

1. Aprovisionarea obicinuită saâ 
permanentă.

2. Aprovisionarea estraordinară.
3. Aprovisionarea zisă de 5 la sută 

organi&atâ In punctele de adunare.
Să spunem care este obiectul a- 

cestel din urmă.
C&nd soldaţii din armata activă 

trec In reservă, sunt trimişi pe la 
căminurile prevâzuţl cu oare-care Îm
brăcăminte hot&rîtă. Trebue dar în 
cas de chemare a reserviştilor, să se 
presinte In uniformă la punctele de 
adunare; li se dă chiar o resplată 
dacă să Întorc cu Îmbrăcămintea In 
bună stare *).

Nu mal puţin trebue să se prevază 
cazul, c&nd unii ar veni cu efecte 
ca totul afară din serviciâ; şi toc
mai pentru aceea la punctele de a- 
dnnare s’aâ organisat magasinurl, în 
cari se ţin numai cisme, mantale şi 
pantaloni destinate a Îmbrăca pe oa
meni îndată ce s’ar înfăţişa.

Numârul efectelor s’a calculat cu 
raţiunea de 5 la sută din numârul 
reserviştilor, ce trebue să se adune 
la fie-care punct. De aci numele dat 
acestor deposite. Ele coprindeaâ la
1 Ianuariâ 1874: 26,482 ceea ce co
respunde cu 529,640 reserviştl. A- 
ceste magasine nn esistă aminterl 
de c&t numai In Rusia de Europa, 
In circumscripţiunea militară de O- 
remburg şi a Caucasulul şi nu s’aâ 
creat de c&t la 1872.

Aprovisionarea din lnt&ia catego
ria, zisă permanentă, literalmente: 
„inviolabilă* (neprikosnovil), trebue 
să coprindă obiecte de Îmbrăcăminte, 
echipament şi harnaşament de tot 
felul In c&time Îndestulătoare pentru 
a înlesni de a aduce trupe de pe 
picior de pace pe picior de resboiâ.

La 1 Ianuarie 1874, diferinţa în
tre cele. doă efective, represinta 465 
de mii oameni şi 4800 cal şi apro
visionarea la această dată era mal 
complectă; ar fi fost destul a echipa 
443,077 oameni şi 3966 cal. Dar de 
la această epocă, în urma adoptării 
legel celei noi militară, trebue să 
comptăm cel puţin pe viitor, pe re- 
Berve mal numeroase de c&t altă 
dată. Este deci probabil, că astăzi

1). NecoprinztSndu-se o reservS eventuală ce tre
bue s& fie in magasinele intendenţei şi al c&ria 
soop este de a asigura, in timp de pace, servi
ciul îmbrăcămintei trupelor în deosebitele cazuri 
ce se pot presenta.

2). O rubin pentru ţinuta complectă, saâ 25 ca- 
peicl pentru fie-care efect; cisme, pantaloni, tu
nicii'.

cine mal ştie unde i-or fi putrezind 
ciolanele! Că doar nu era să trâească 
un veac de om. Cine ţi-a vlrlt In 
cap şi una ca âceasta, acela &ncă-I 
unul... Ori vorba ceea: pesemne um
bli dnpă cal morţi să le el potcoa
vele.

—  Tată. at&ta cer şi eâ de la 
d-ta. Acum ori c'a fi trăind calul, 
ori că n’o fi trăind, aceasta mâ pri
veşte pe mine ; numai vreaâ să ştiâ 
dacă mi-1 dai ori ba.

„Din partea mea, dat să-ţi fie, 
dragul tatei, dar ml-I de mirare, de 
unde al să-l el, dacă n’are fiinţă pe 
lume.

—  Despre aceasta nu mâ pl&ng 
eâ tată, bine că mi Tal dat; de 
unde-a fi, de unde n’a fi, dacă l'oi 
găsi al meft să fie.

Şi atunci odată să sue In pod şi 
coboară de acolo un căpăstru, un 
frââ, un bici şi o şea, toate colbă
ite, sforogite şi vechi ca pământul. 
Apoi mul scoate dintr’un gherghiriâ 
nişte strae forte vechi, un arc, nisce 
săgeţi, un paloş şi un busdngan, 
toate pline de rugină şi se apucă 
de le Îngrijesc« bine şi le pune de-

chiar mal rem&ne foarte mult de fă
cut p&nă ce să se sflrşaacă totul.

Ce-va mal mult, o parte din a- 
ceste efecte nu esistă de c&t In sta
rea de „demi-confecţiune* (adică o 
pereche de ghete este eroită, dar nu 
este şi cusută), saâ chiar pentru rufe 
In stare de materie. Nu se pot deci 
Inrtebuinţa In momentul unei mobi- 
lisărl. In fine, — un lucru tot at&t de 
grav— nu e de c&t o parte din cor
purile de trupe, cari 'şl păstrează, în 
magasinele lor particulare, aprovi- 
sionamentul permanent Întreg. Pen
tru toate regimentele de grenadiri 
şi infanterie de linie cari ţin gar- 
nisonele In Rusia din Europa, pre
cum şi tot personalul parcurilor de 
artilerie, adică, cum se vede, pentru 
marea majoritate a armatei, o por- 
ţiune]de apiovisionare este conservată 
In magasinele intendenţei, adică după 
sistemul Întrebuinţat In Franţa Îna
inte de resboiâ şi unanim condamnat 
astăzi. Vom vedea mal departe cum 
se consideră chiar In Rusia. Să mal 
adăugăm încă că aprovisionarea per
manentă este pusă sub privegherea 
comandanţilor de divisie şi asimi- j 
laţi pertru trupele de campanie; pen
tru trupele locale sub privegherea 
comandanţilor militari al guverna- 
mentulul; pentru magasinele inten
denţei sub a intendenţilor de oir- 
cumscripţiune.

Să venim acum la aprovitionările 
din a doua categorie, la „estraor- 
dinare*. Acestea sunt menite a da 
Îmbrăcămintea şi echiparea corpu
rilor de trupe din nofi formate, ce 
s’ar putea organisa In timpul res- 
boiulul şi constituă de opotrivă o 
reservă de cisme şi mantale pentru 
a ajutora la trebuinţă, trupele din 
armata de operaţiune.

De la teorganisarea din 1874, e- 
sistă aprovisionărl estraordinare de 
doâ feluri : unele sunt conservate în 
magasinele intendenţei, şi oele-lalte 
puncturl designate pentru formarea 
corpurilor de infanterie de fortereţe, 
pentru deposit şi reservă.

Aprovisionările de felul &nt&I sunt 
Împărţite In toate magasinele de 
intendenţă a Rusiei din Europa, ce 
trebue să coprindă Îndestularea pen
tru 100,000 oameni şi In magasi
nele circumscripţiei militare a Cau
casulul, unde trebue să coprindă 
pentru 16,000. Totul In starea de 
„demi-confecţionare* saâ în mate
rie. Aceste magasine trebue Încă să 
coprindă, pentru a putea întâmpina 
ttebuinţele estraordinare de cisme 
şi mantale ce s'ar putea ivi în vre
me de resboiâ: piele şi postav pen
tru 130,000 părechl de cisme şi 
50,000 mantale In magasinele din

o parte. Pe urmă nmple o tavă cu 
jăratic, să duce cu dânsa la her
ghelie şi o pune jos între cal. Şi 
atunci numai eacă ce ese din mij
locul hergheliei o răpciugă de cal 
grebănos, dupures şi slab de-I nu
méral coastele ; şi venind de-a drep
tul la tavă, apucă o gură de jăra
tic. Fiul craiului II şi trage atunci 
cu frâul In cap, zicând :

—  Ghijoagâ uricioasă,ce eşti! din 
toţi caii, tocmai tn te-al găsit să 
mănânci jăratic) De te-a împinge 
pôcatnl să mal vil o dată, val de 
steaoa ta are să fie !

Apoi Începe a purta caii Încolo 
şi încoace şi numai eacă slăbătura 
cea de cal ear să răpede şi apucă 
o gură de jăratic. Fiul craiului ÎI 
mal trage un frôù In cag, cât ce 
poate şi apoi ear Începe a purta 
caii de colo p&nă colo, să vadă nu 
cumva a veni alt cal să măn&nce 
jăratic. Şi numai eacă şi a treia 
oară tot gloaba cea de cal vine şi 
Începe a mânca la jăratic, de n’a 
mal rômas. —  Atunci fiul craiului 
m&nios, II mal trage un frââ ear 
c&t ce poate, apoi îl prinde în că-

Rusia de Europa; pentru 8,000 pă- 
rechl de cisme şi 3,000 mantale In 
magasinele din Caucas.

Aceste aprovisionărl trebue să fie 
complecte. Nu pot fi atinse de c&t 
numai după un ordin al Impératnlul.

C&t despre aprovisionările estra
ordinare de felul al doilea, nu esistă 
încă până acuma. Aminterl, acestea 
ar trebui s& ae compună din obiecte 
de tot felul In număr corespunzător 
cn efectivul deosebitelor trupe 
reservă, de fortăreţe etc...,., pentru 
cari sunt destinate. Dar până acum 
forma snb care trebue să se con
serve, nu s’a determinat; şi nu mal 
mult mâsurile de luat pentru a or
ganisa magasinele.

Aceste doâ catigorii de aprovisi
onare, „ permanentă şi estraordinară* 
a căror esistenţă este condiţia „sine 
qua non* a unei mobilisărl răpede, 
represintă pentru buget, chetuell 
rotunde. Ast-fel de eşemplu aprovi
sionările al căror efectiv l’am ară
tat mal sus, aü costat pe stat a- 
proape 17,000,000 ruble, fără a 
vorbi de cheltuelile foarte mari ce 
cere pe fie care an Întreţinerea lor, i 
şi pe cari le ocasionează stricarea lor.

Ast-fel la 1872, s’a botărlt, ca 
măsură de economie, a suprima din 
aprovisionărl toate obiectele cari nu 
sunt absolut necesarii şi nu consti- 
tue de c&t o podoabă de uniformă; 
precum pene, plostroane etc. Şi ce 
e drept din anul 1874, uniformele 
armatei In cea mal mare parte s'aü 
simplificat destul. Din aceasta resnltă
o mal mare Înlesnire şi grabă în 
fabricarea efectelor, cea ce are o 
mare importanţă din punctul de 
vedere al unei mobilisărl grabnice.

IV.

Acum nu ne mal rămâne de c&t 
să dăm asupra importanţei cestiu- 
nel, nu conclusiile noastre, dar pe 
ale autorilor de la cari am împru
mutat o mare parte din amănun
tele ce preced şi care nu este altul 
de c&t colonelul de stat-major rus 
Hazencamph.

Eată cum să poate resuma opinia 
lui asupra stării lucrurilor:

„O mare parte din aprovisionările 
noastre sunt Inmagasinate In con- 
diţiune cu desăvârşire satisfăcătoare 
din punctul de vedere al grabnicei 
mobilisărl. Dar trebneBă Însemnăm 
de o potrivă că ş’aâ permis a de- 1
roga de la această lege lntr’un ce 
ar putea In deosebi Întârzia mobi- I
lisarea regimentelor noastre de gre
nadiri şi de infanteriă de linie.

„ Din causa micului număr al ma- 
gasinelor noastre de intendenţă, va 
ajunge fără nici o îndoială, că cor- J
purile vor avea efectivul complect *

păstra şi puindu-I frâul In cap, **ce 
tn g&ndul săâ:

—  Să-l iaâ, ori să-I dafl drumul; 
mă tem că m’ol face de rls. Da c&t I 
cu aşa cal mal bine pedestru.

Şi cum sta el In cumpănă, să-l ia 
să nu-1 ia, calul se şi scutură de 
trei ori şi îndată râm&ne cu pârul 3
lins-prelins şi tflnâr ca nn tretin, 
de nu era alt m&nzoc mal frumos 
în toată herghelia. Şi apoi uit&n- 
du-se ţintă In ochii fiului de craiâ 
zice:

„Sul pe mine stăp&ne, şi ţine-te 
bine.*

Fiul craiului pnindn-I zăbala In 
gură, lncălecă şi atunci calul odată 
sboară p&nă la nori şi apoi se lasă 
In jos ca o săgeată. După aceea nial 
sboară âncă o-datâ până la lună şi 
ear să lasă In jos mal iute de cât 
fulgerul. Şi unde mal sboară şi 
a treia oară până la soare şi când 
se lăsă jos, Întreabă:

„El stăpâne, cum ţi se pare! 
Qândit-al vr’o-dată că al să ajungi 
soarele cu picioarele, luna cu mâna 
şi prin nori să cauţi cununa !•••

— Cum să mi se pară, dragul



T I M P U L

fit  mal D&inte de a ajunge ma- 
«inele să le Împartă efectiva1 tre- 
lincios. Va trebui ca In fle*eare 
«gasin sâ se împărţit, 86 Pa" 
feteze şi sâ se espedieze efectivele
i se cuvin fie-câral corp. Mal na
lte de a ajunge aceste espedierl la 
Bstinaţia lor, mal nainte de a le 
rimi regimentele şi a putea sfferşi 
fecteia ce le sunt necesare, „la de- 
jticonfecţiune ;• mal nainte In fine 
• a le potrivi pe oameni, va trece
ll puţin o lună. Şi de oare ce se 
imite c& încorporaţia rezerviştilor 
a avea sft se termine In patru-spre ■ 
ece sile, va trebui sâ se pue cel 
«ţin  dofi septâmânl, numai ;i nu- 
lial din faptul că aprovisionările 
|a& păstrat In timp de pace In ma- 
»şinele intendenţei şi tu stare nu* 
tal demi-confecţionatâ.

»Sistemul adoptat pentru grena- 
irl şi infanteria de linie se esplică 
lin  motive de dislocaţie şi servi* 
(U. 0  mare parte din aceste regi* 
nente sunt aşezate In case parti- 
tul are, Închiriate pentru acest scop; 
te-va mal mult, fac adesea lungi 
fălfitoril, şi prin urmare se vfid de- 
)dafcâ lipsite de aşezăminte pentru 
nagasinele lor şi mijloacele de a le 
.ransporta. Dar acestea sunt incon
veniente secundare, şi cari 'şl perd 
>rl-ce însemnătate In faţa acelor 
tunuri, aminterl grave, ce s’ar re- 
limţi In ziua mobilizaţiel. Este dar 
le dorit ca toate trupele — fără 
wcepţie —  sâ-şl păstreze pe lângă 
sie aprovizionările lor obicinuite cu 
ţotul complecte şi In stare de „tot 
confecţionate*.

Gât despre aprovisionările estraor- 
dinare, modul de Inmagazinare nu 
presintă nici un inconvenient pentru 
bă nu sunt destinate de cât la Îm
brăcămintea şi echipamentul corpu
rilor din nofl formate, şi se vor găsi 
aaturalmente In pucturile de adu
nare, alese pentru organisarea ace
stor corpuri.*

După această primă perioadă de 
mobilisaţie, pe când corpurile se for
mează In toate ramurile, pe loc şi 
tn lntrnl ţârii, vine a do a a perioadă 
sa A perioada de concentrare, In tim
pul câria corpurile o dată organi- 
8ate, se transportă pe câmpul de res- 
boitt, sat) ce! puţin la graniţă, pen
tru a forma armata.

In acelaş timp trebue să Înceapă 
a funcţiona serviciul transporturilor 
de toată natura, şi mal ales trans
porturile de hrană, ce trebue neîn- 
setat să concure la reaprovisionarea 
irmatel etc.

De aceste doâ cestiunl (transpor
tul oamenilor şi transportul lucră

rilor) sâ leagă Btrâns studiul dru
murilor de fer, despre care se pot 
lua disposiţiuni pentru a le efectua. 
Nu putem intra aci In noest studifi 
cu deamânuntul. Să spunem numai 
că cu linii pe doâ căi şi un mate
rial cu totul gata In câtime consi
derabilă, nu poate să ajuugă a Îm
barca un corp de armată cu do6 
divisil de infanteriâ şi una de ca- 
valerift, In mal pnţin de cinci zile 
depline satt mal bine de cinci ori 
dofi-zecl şi patru ore. Opririle ne
cesarii pentru a mânca şi a Înde
plini şi alte multe cereri de servi
ciu, nu permite de a pune in mers 
trenările cn oştiri mal mult de cât 
17 din 24 ore. Când liniele sunt cu
o singură cale, se pot aprope Îndoi 
aoeste cifre din causa necesităţii 
Întoarcerii materialului. In sfârşit, 
este lâmurit ca nu se poate evita 
ori ce causâ de Intârziare In stre- 
baterile oare-cum lungi. Cu aoeste 
elemente este lesne de Înţeles câ 
oştirile trimise din nordul Rusiei 
(precum garda şi grenadiril) spre 
Dunăre sunt In imposibilitatea ma
terială da a ajunge mal nainte de 
câte-va sâptâmânl, ori ce silinţe s’ar 
da pentru a le grăbi transportarea.

(Jfevue Scientifiqve).

SCIB1 OFICIAL

Sunt nnmiÇi ca membrlï in consilinl gé
néral al instruction«! pnblice péri od al trie- 
nal începStor la 1 Septembre v iitor, nr- 
mitoarele persoane fi annme :

a) Din invtfitmfntul primar :
D. S. Alexandresco, din partea scoale* 

lor din BnonreecI ;
D. Q. Mastea^S, din partea scoalelor din

Is f l ;
D. D. Valeriann, din partea scoalelor 

din Craiora.

6) Din îtivïfttmêniul secundar :
D*nil G. M. Fontaninu. D. A ag. Lnu- 

rian, Petru Poni, C. Ieneeeu, P. Chenoin.

c) Din îtmüfimêntul superior :

D-niï An g. Treb. Lanrian, N . Ionesco, 
Em. Baoalogln.

J) Dm tartea scoa/eï muitare :
D. locotenen t-col onel C. Mareg.

e). Din tnvëfëmêntul privât :
D. I. Caragiani, din partea scoalelor din 

Tsfl;
D. C. Troteanu, din partea scoalelor din 

Buonreacï ;
D. L. Raymond, din partea scoalelor din 

Crajova.

f ) Dm tcoalele profesioncde çi reoie :

D. C. Stincescn, din partea Moalel da 
bele-arte din Bncuresd;

D. G. Panaitescn Bardasare, din partea 
scoale! de bele-arte dfn Iaçï:

D. Ednard Vachoisn, din partea con
servatorului de musică şi declamaţiune din 
BacurescI;

D. C. Gr o*, din partea conservatorului 
de mnsicfi şi decismariane din Inşi;

D. Dr. N. Negării, din partea scoalel 
Normale Curol I din Bucur^scI;

D. Dr. G. Iulian, din partea scoalel
normale Vasile-Lnpu din Inşi;

D. Stroe Beloescn, din partea scoalel
normale din Bârlad;

D. M. Capuţineanu, din purtoa scoalel 
de podari şi şosele;

D. Th. Ştefane.seu, din : artea scoalel
comerciale din BacnrescI;

D. C. Gheorghin, din partea scoalel co
merciale din G a la ţi;

D. P. S. Anrelian, din partea scoalel
de agricu lturi din Baonrescl;

D. S. Nioolae, din partea scoalei de 
machinl şi imtrnmente din laşi.

g ) Dm panta clerului

Prea Sânţîa Sa Arhierenl Ghenndie, fost 
Argeş, vicajrul Metropoliel din BacnrescI;

Prea Sâuţia Sa Arhierenl Vladimir Su- 
hopan, vioarei Mitropoliei din IaşL

A) D in  parita înalte! curft de casăţie i  
justiţie :

D-nil Al. Petrescn şi I. Calenderoln.

VARIETATE.
V A L E A  T R A N D A r i R l l - O R

Cn mnlt mal nainte de Inarea Adrianopol u- 
Ial de Saltannl M nratl,in  secolul al patru- 
spre-zecelea, trandafirii din valea Knzsoliku- 
lul erafl deja celebri, şi esenţa ce se scotea 
dintr’înşii, riralisa cn ale Persiei şi Egip- 
talnl. AstSzI chiar, aceiaşi culturii se face 
in această vale şi locnitoril sSl n’afi alt 
meşteşng de cât distilarea roşelor.

Trandafirii roşii şi trandafirii albi cresc 
firesce pe coastele şi poalele mnnţilor Bal 
canl. Cn toate acestea locnitoril aO fost 
siliţi bS fac i sid iri noi. Este nşor a'şi înlesni 
cine-va la Kazanlik safl Carlova nafi alt 
sat, 300 lese, bnne de sidit, numai pe nn 
galben. Trei ani dop i plantarea lor, tran 
dafini încep a produce şi în timp de zece 
ani, nn e trebuinţa să fie reînoiţL Arbu 
reii cresc în voe. Locnitoril m mărginaşa 
a stfirpi ramurile moarte, dar nn'I tae nici 
o dată.

Tocmai in lnna Ini MaiO, florile resar 
şi valea se face minunaţi la vedere. Re 
col ta roşelor ţine trei săptămâni. Trebne 
ca florile culese dimineaţa să fie distilate 
chiar in zioa aceia, dacS ţine cine-va s8 

nn’şi peardă nimic din profamnl lor. Le 
distileatS vreme de doS ceasuri in api, apoi 
le scot şi se sapan la o a doa deetilare 
n apa ast-fel parfumaţi. îndată esenţa 

mai uşoari, se desface şi eae pe sa 
prefaţa licnidnlnl. O cnleg cn Ungara.

Trebnesc 20 kilogram* de trandafiri satt 
aproape 300 flori, ca s i dea 30 grame de 
esenţă. Când cine-va scie c i valea Kazan 
likuluî prodnee aproape 2 ,0 0 0  kil. de e- 
senţi pe an, ’şi poate face ideii de nomă- 
rnl nepomenit de trandafiri ce cresc tn a 
ceastl vale.

Un kilogram de esenţi de rose preţu- 
esce, termen. myloicQ, 1 ,0 0 0  fr.

intrebuinţeasi mal cu seamk fam si şi oo- i care aQ şi reprodus in foiletonul »iB no- 
pU, a cBror platK este de 5b‘ bani p« *j. I veln ,Popa Tanda.«’

Pe la 15 Inlie, eeeuţele cele nul începi O reeenslune a log ice i d-lnl T itu  Ma
se vinde şi sunt espediata pe la portn- I îoreson, att apărut în »Columna lui Tra-

rile vecine. Trebue din nefericire s i ad io -J ian « N -ril 6 — 7 - ş i  e scrisă de d. Dr.
gim , c i locnitoril însărcinaţi ou vinderea I Zotu. Nu ne m iri de loc, c i aceaeti re- 
acestnl preţios parfum, ’ 1 faleiGoi ameeU- I censinne desaprobi manualul, de şi el, în 
cdudu’ l cu alte esenţe mult mal oomnne. I treacăt vorbind, este cea mal bunS scriere 
Una din fraudele cele mal dese, consisti în | în aceasti materie, care-aU »părut vr’o- 
a adioga la esenţa trandafirilor, o a treia I dati in limba rom&neasci. Ceea ce voim 
saO a oincea parte de eseu ţ i.  produşi de I s i a r itim  aicea este, c i recesnntul btce- 
o altă floare mirositoare ee o reşce ia Ana- I voieşte a face doi insinnaţianl, cure nn 
tolia. Aceasti falsificare, acum obicinuită, I ating pe at&ta ştiinţă, pe cât caracterul 
este acceptati in comercifi. I autorului logiel. înainte de toate recen-

lndnstria distilirel trandafirilor aduce I sentul voeece a arăta, cum c i autorul ar 
bane averi locuitorilor din valea Kazan-1 ® plagiat pe Jobn Stuart Mill, ceea ce 
likuluî, cari snnt în număr de 12000, din I aste neadevirat, c ic l John Stuart MiU 
cari 7,000 sunt Bulgari şi reatul Torc». | “ te citat la capitol c ir ţ i l  intre autorii,

>intrebuinţaţl la lucrarea manualului de 
logici.*

A  doua insinoaţie este, c i  in apendice 
s’ar oiţa nomal titlurile a cât or-va cărţi 
generalmente, , simple titlorl*. Aceasta este 
asemenea neadevirat. La fie-care carte d. 
Maioresco face nn scurt resnmat Critic a- 
sopra el, iar la altele citeazi pagina, car
tea, capitolul care ar putea servi la dez
voltarea mal pe larg a paragrafelor din 
manualul sitt. Aceste apocitnrl neleale din 
partea recensentolol ne dispenseazi ca to 
ta l de a disbate cu d-aa cestianea daca 
>represente^nne comună şi noţiune sunt

Valea trandafirilor, cireia astăzi nu i-a 
rămas din vechia ei strălucire de cât co
loarea sângelui, care înlocuesaq po a tran
dafirilor, de care era acoperiţi acum doi 
Ioni, este ripitoarea vale a Kazanlikalol 
aşezită la picioarele Balcanilor; ea este con
sacraţi nomal ooltnrel trandafirilor din 
caro se face esenţa cea mai precioasi, cu
noscută lumei Întregi.

Mal ioainte de profanaţiunea a ciria  
victimă a fost această vale, nimenea vr’ o 
dati nn visase on decor de feerie mal pri
măvăratec, mal suav şi mal variat ea va- j ¡ajl‘ DQ ¡n Acelaşi luoru.* 
lea de la Kazanlik. In toată Întinderea a- 
cestel văi, nn se vedea de cât rose; p im ia  
tal na se mai vedea; stâncele dispireaQ 
sub mulţimea reginei florilor. A r  fi zis 
cine-va că este nn paradis pământesc, im- 
mens şi măreţ, pentra a căruia podoabă,

natura ’şi desfâşoraee toate comorile. j Teatro român e în .g r id in a  Gnichard«, 

Astăzi domnesce aci ticerea m orţeî; dis- l e l a  »marele hotel Dacia* şi de aici îna- 
trocţionea şi desolaţia aQ loat local vieţei I inte ara s i fia şi in g r id in i la »Union 
şi fericiral. Jafarile barbarilor aii f ic a t  aci I Soi-se*, unde »E lev ii asoeia ţl*,cn  trifoiul 
nn postiQ, fâri-de-m ila omoritonlor de I dramatic Hagieeco— Mateescu— Manolescn 
fiinţe omeuesci, a şters aceasti minone a I vor da representaţinnl. Cea d’ân tii repre-

T E A T R U  R O M A N

naturel.

NOTIŢE LITERARE.

sentaţione a fost Domineci. Publicul n’ a 
fost numeros, dar, mnlt puţin, cât a fost, 
s'a depărtat mulţumit şi nn ne îndoim, că 
la a doa repreaentaţiune, care va fi mâne, 
a deci Joi, grid ina va fi p lin i,—  Ne re- 
servim  a vorbi in tr ’an număr viitor des
pre ambele reprezentaţianî mal pa larg.

BULETIN METEOROLOGIE

«Romanische Skizzen» se intitulează un
mic voiam de naraţiuni, copil de pe na- I
ta r i,  poveşti populare şi novela, trădase
din limba rom âni de d-na Mite Kremnitz.
Precedaţi este cartea de o introducere a-
anpra culturii române din veacnl al 15*le
până astiz i şi de critica d-lnl Maiorescu
contra direcţiei actnale a unitarei noastre. |
încolo copriode următoarele lu cră ri: «L a
crnoaa din §at», naraţiune de I .  Slavici, I . N y , .

n  n  •« j  t  «  j  t  I K r a d e » aK  a r ă t a t :.Popa  G avn l», Copil de pe natură de 1 .1 T . . .  , . v .
î ,  . n ‘ t . • j  i - I  1 August, la nnhră 24 */i o gr. 0 .Negrnzzi, .Cocoana NastaBiica» de acelaşi; l a ____ , ,  . VT
- o  ^  j j ai • r u  i  T . I Soare n’a foet Noaptea 16 grade +  0.«Popa Tanda» de Slavici, »Mihnea cel I , j

£ ■ - ’ * înălţimea barometncă: 756.

Temperatura. —  Indicaţianea gradări
lor căldurd, maxima şi minima de peste 
noapte şi de peste zi, la soare şi la umbri. 

Term om etrografnrile, divisiunea centi-

t i f i »  de Alexandra I. Odobescu. «D o i feţi 
logofeţi, poveste populară, «Şan ta» novelă 
de N icn Gane.

M arţi 2 August, la soare 35 gr. +  0 ; 
¡la  om brl 2*3 gr. r+->0. Noaptea 1 6 grade, 
înălţimea barometrică 7 5 9 .

Miercuri 3 August, la  soare 34 gr. ; la 
umbră 24 */>» gr. •+• 0. Noaptea 17 gr. 4 -  0.

nefi tovarăl î Ia, m’al băgat In toate 
frozile morţii, căci cuprins de a- 
ueţeală, nu mal ştiam unde mâ ga
leşe şi cât p’aci erai sâ mă pră- 
Adescl.

,1a aşa am ameţit şi eO, stăpâ
ne, când ’ml-al dat cn frăul In cap, 
Jă”m6 prăpădeşti, şi cu asta am 
vrot să’ml restorc cele trei lovituri. 
Vorba ceea : nna pentrn alta. Acnm 
cred că m& cunoşti şi de urlt şi de 
frumos, şi de bStrân şi de tfinfir, şi 
de slab şi de puternic; de aceea mfl 
fac iar cum m’al vfezut In herghe
lie, şi de acum Înainte sunt gata să 
te Întovărăşesc, ori unde mi-I po
runci, stăpâne. Numai să ’ml apul 
dinainte cum să te doc, ca vfintol, 
prl ca gândul t

—  D » duce ca gândal, tu 
D-al prăpădi; iar de m-al duce ca 
rdntul, tn m-al folosi, căluţul med, 
siee fiul craiului.

„Bine, stăpâne. Acnm sul pe mine 
trk  grije, ţi hal să te duc unde
T e i . "

Fiul craiului lncâlecând, 11 nete- 
eşte pe coamă şi zice :

—  Hai, căluţul mefl.

Atnnci calul sboarâ lin ca vântul, 
şi când vântul a aburit, iacă şi el 
la craiul In ogradă aâ sosit.

„Bun sosit la noi, voinice, zise 
criul cam cn jumătate de gură. Dar 
ăsta cal ţi l’ai ales î . . .

—  Apoi de, tată, cum a da târ
gul şi norocul; am de trecut prin 
multe locuri, şi nu vreţi sâ mâ iea 
oamenii la ochi. M’oiă duce şi eă 
cât călare, cât pe jos, cum oifi pu
tea. —  Şi zicând aceste, pune tar- 
niţa pe cal, anină armele la oblânc, 
tşl iea merinde şi bani de ajuns, 
schimburi ln desagi şi o ploscă pli
nă cu apă. Apoi sărută mâna tată* 
sâfi, primind carte de la dânsul că
tre lmpâratnl, zice remas bun fra
ţilor sfii şi a treia zi către seară 
porneşte şi el mergând din pasul 
calului. Şi merge el şi merge până 
ce Inoptează bine. Şi când, prin 
dreptul podului, numai iacă II ese 
şi lui ursul înainte, mormăind Înfri
coşat. Calul atunci dă năvală asu
pra ursului, şi fiul craiului ridicând 
buzduganul să dee, numai eaca ce 
aude glas de om zicând i

—  Dragul tatei, na da, că efi sunt.

Asupra alegerii se înţelege că no ne vom 
pronunţa n o i, căci afară de Mihnea-oel*

R80 toate cele-l-alte lucrări att apărut în lă ţ im e a  barometrică 7 5 9  

coloanele acestei reviste; Traduoerea însă j oî 4  August, la soare 40 gr. la urn
eşte foarte buni, căci reproduce pe cât este b r 5  ¿ 5  s/l0  g r . +  0. Noaptea 9■ */,'0 gr“ +  0* 
ca putinţă ori-ce locuţiune romanească prin I ing iţimea barometrică 761. 
nna eqnivalentă germani. Caraoteristiceste, V in trI 5  Aagnst| ia BOare 4 3  ^  
c i  în România n’aO luat pân’acnm nimeni la nmbrS 2g */l0  g r . +  0. Noaptea 10 
act da apariţiunea acestuf volum, afară de InBlţimea barometrică 758 i/aj~

Pentrn munca oulegerei şi distilărei se | ziarul german din Boeoraştl »Bpoche,» | Sâmbătă 6 August, la soare 34 gr la

ambră 29 gr. - f .  0. Noaptea 13 ^  »  gr. -t- 0 . 
înălţimea barometrică 755 Y( 

dată tânâr cum II plăcea craiului.I Duminecă 7 Au gust, la aoare 42 g r . ;
apoi face o săritură Înapoi şi una I «n>bră 29 */i# gr. +  0. Noap. 15 gr. +  0.

Atunci fiul craiului descălecă şi 
tată-sâă prinzându’l ln braţe, 11 să
rută şi’I zice :

.Fâtul meâ, bun tovarăş ţi-al a- 
Ies; de te-a lnvâţat cine-va, bine 
ţi-a priit; iar de al făcut-o din ca
pul tâtt, bun cap al avut. Mergi de 
acum tot Înainte, ră tu eşti vred
nic de Im pârât. Numai ţine minte 
sfatul ce’ţl dafi : ln călătoria ta al 
să al trebuinţă şi de râi şi de buni, 
dar să te fereşti de omul roşu, iar 
mal ales de cel spân, cât âi putea; 
să n’al de-aface cn dânşii, căci sunt 
foarte şugubeţi. Şi la toată Întâm
plarea, calul, tovarăşul tăfi, te-a mal 
sf&tui şi el ce al să faci, câ de 
multe primejdii m’a scăpat şi pe 
mine ln tinereţele mele. N’aţi acum 
şi pelea asta de urs, câ ţi-a prinde 
bine vre-odatâ.

Apoi de8tnierdând calul, 11 mai 
sărută de câte-va ori pe amândoi 
şi le zice :

»Mergeţi în pace, dragii mei. De 
acum Înainte, Dumnezeu ştie când 
ne-om mat vedea.. .

Fiul craiului atunci încalecă, şi 
calul scuturându-se, malarată-se 0-

1 munte şi se cam mal duela lm p6-Pn*H'n,eB barometrică 761. 
râţie. Dumnezeii sâ ne ţie, ca cu
vântul din poveste, Înainte mult mal 
este. Şi merg o zi şi merg două şi 
merg patru-zeci şi nouâ, până ce, 
de la o vreme, le intră calea în co
dru, şi atunci numai eaca ce le ese 
înainte un om spân, şi zice cn ln 
drâsnealâ fiului de crai fi

»Bun întâlnişul, voinice! Nu a ii Cursurile primare din acest Ins- 
trebuinţă de slugă la drum! P rin jtitu t vor reîncepe la 16 August, ia- 
locurile estea e cam greii de e â l f t - l a  1 Septembrie via

r o în m ir • nn nn*M.«*n nK 4V <noK I

INSTITUTUL
C. T R O T E A N U

torit singur; nu cum-va sâ-ţl iasă 
vr'o dihanie ceva Înainte şi să ’ţi 
scurteze cărările. Efi cunosc bine pe 
aici, şi poate mal Încolo sâ al ne 
voe de unul ca mine

— Poate să am , poate sâ n’am, 
zise fiul craiului, uitându-se ţintă în 
ochii spânului, dar acum de-odată 
mâ las ln voia întâmplării— şi apoi 
dând pinteni calului, porneşte.

(Va urma).

tor. înscrierile se fac la Direcţiuner 
Institutului, strada Scaune No. 9, ln 
toate zilele de la orele 8— 12 dimi
neaţa. (605-1*).

A  eşit de sub tipar ;
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T I M P U L D
Anuncia important-

Sentimentul da recunoştinţă ce toţi Eo 
m ini d itorim  augustei fam ilii imperiale 
a iio iie l, protaetórea creştinilor, care prin 
praaaoţa in Homânia a augustilor el mem
brii a& ilustrat paginile istoriei nóatre 
'ml-afi deavoltat (Jelnl ca i i  public nn 
tablón comemoraţir la aoeet fericit ereni- 
MBL

Pa acert tablón am arfitat ei act ui por* 
trai la monarh nlol tntnlor Bufilor, încon
jurat da donS-epra-^aoa portrete bine execu
tate a fraţilor ţi fiilor MajestăţiI Béla; ele 
ee umbresc de glorioenl Vultur cn dooS 
capete de la care atârnă tot felnl de oor- 
dóne (lente) a murelor decoraţianl impe
riale, Vulturul ţine fn grifele lále oaróna 
imperiali, |i fnJgerile ce înapăimlntă pe 
inimicii oreftinităţiL

Sub tablón ee araţi opt feluri de ooróne 
imperiale ornate ca pietre scumpe ale tutu- 
lor monarhilor Bufilor din cele mal vechi 
timpnrf In dreapta, f i In stânga tabloului 
două fceptre mari eimbolnl enveran, 6ră 
in patrn colţuri ( i  araţi Inooojaraţl ca 
ghirlande de flori portretele marelui Ţar 
Petru I-iO, al impiriteeel Ecuterina a 11-lea 
a Ini Alexandru PavlovicI f i  a lui Nicolao, 
venerabilul f i gloriotul părinte al marelui 
monarh.

Tabloul se a fli eipua apre vénijare nu 
mal la magasinele D-luI Sâllâsy vis-â-vis 
de Teatrul, D-luI Steinberg Strada Carol 
f i la D-nu Ioaniţiu, Strada Lipscani, cu 
preţul numai de câte lei noi 2  exemplara 
spre al pntea cumpăra toţi BomftnI.

Oonorabilele comitete Bulgare de vor 
dori s i ia aume mal mari pentru onora 
bilile autorităţi din Bulgaria, vor oere de 
la mine d'adreptul cu trimiterea preţului; 
BucurescI Calea V icirescI No. 15) é r i D-nl 
doritori de prin districte mi le vor cere 
cu trimitere de baol In mărci poştale.

S i mal a fli la mine f i  tablourile cu bom
bardarea Vidinulul le! noi 2. Portretul du
celui Nicolae lei n. 1. Bombardarea Tur- 
tucăl lei n. 1. Harta Herzegovina! lei n. 1. 
Generalii Herzegoviuel ou principele Nicita 
lei n. 1. Generalii Serbiei eu principele Milan 
lei n. 1. Harta generali a Bomlniei ou 
Dunărea strategică, lei n. 2. Portretele 
Domnitorului f i  al Dómnel amândouă, lei 
n. 3. Hártele districtelor în  parte fie-care 
c&te lei d. 3. Editor

Locot.-Colonel 0 . Pappasoglu.

F K U M U S E Ţ A !
FRÂGEpiMEA TINEREŢEl A PELEÍ

Câ mijloc MÎRlreoiI pentru ÎRfrnBOfi(irN pelel 
•'•Û recunoscut de t6ti damele cea oeroetatâ de 
autorităţi, escalenta, Barfct&m&tóraa fi aderlnU

R A V I S S A N T E
de Dr. L E J O B 8 E ,  Paris.

Acest mijloc de purifica|Iunsa pelel. 
recunoscui ta tita lumea, a'a arătat 
ca cel mal bun şi cel mal aollv din 
tOte mijlâcele de Înfrumuseţare spre 
a dopSrla sigur pete de sire, coloritul 
şiretul, roşiţi, pale gslbsae, precum 
ai Iile necuri|eniele pelel. RAVIS
SANTE dă pelel o frăgezime a line- 
re|oI forte frumisă roan-deachiab |i 
de catife, face pelea gi mănile alb- 
lucilor ţi delicat, este rccoritOrc şi 

ptstrddt pelea Iragedi p&nJL In vlrsta cea mal 
nalntată.

NEFALSIFICAT se f&ie<ce In Buourescl numai 
a d-nu BRUS, FARMACIA LA SPERANŢA.

PREŢUL: I flacon mare 8 Ir., I flacon mic 5 fr.
Oepesit general la H. 8CHWARZ, Budapest Marie 

Valeriegasse No. 9. 695.

ANUNCltJ
Călătorii la Braşov pot afla la institutul

Băilor de abnrl de acolo, în dotuil 
gimnastului român,

locuinţe curate fi bine mobilate, cu privirea 
spre g r id in i, precum fi grajduri de cal fi 
fopron pentru trăsuri, ca preţuri fort« mo
derate.

Direcfiunea băilor dt aburi din Brafov.

Băile din Zaizon!

T E A T B U L  D E  V A B Ä  

I . O B A D I 3 S T A  O T 7 I O H A R D  

Aatăfjl (i 1b fie-care ÿ  spectacole

EOBANE. FÜANCÍSS 81 GERMANI
I  Compania dramatică dirigíala fi ou concursul artitlie 

al D-Ud M. PASO AL Y

A eşit de sub Litografie:

C H A R T A  R E S B E L U L U I
la limba Română lucrată In 6 culori, fie care sta 

In deosebită culöre cu degluşirile lor
de vftntfara la Uta Librăriile ou preţul de

60 BANI ESEMPLARUL
D-nil cumpărătorii din provincie sunt rugaţi a 

ee adreea la Librăria Comercială a iul

E L I A  G R A S S I A N Y  C - n i e

Strada Şelari No. 10 Bucureael
înaintând şi ooetul pentru c&te eeemplare doresc 
a avea. Cumpărătorii de la 10 eeemplare In sus 

afl rabatul de SO la eută.

In editura eab*eemna(ilor a C|it de eab preeă:

L’INTERPRÈTE MILITAIRE
EN ORIENT.

(Jn vocabular de busunar ln 4 limbi adioă:

BOMANÖ - FRÀflCESU • BOSO • TOBCU
in care se vor afla limbele rusS f i  turcfi tot 
cn litere latine aat-fel compus, in cât fie 
oare onnoscStor de litere latine poate citi 
f i pronunţa cuvintele străine după reguli. 
Ca adaus conţine acest vocabular f i  o 
mulţime de Dialoguri din cele mal intrebu- 
'nţate la oonversaţiunl zilnice.

Preţul unul exemplar de 160 paginein 
32, este 3 fr. f i 50 banL

Acest uvragid e o prelucrare a acelui 
L ’ interprdte miiitaire en Orient* care a do

bândit la 1854 cu ooasia resbelulul ruşilor 
contra turcilor |i aliaţii, succesul oel mal 
frumos prin bunul servicii! care l ’a făcut 
streinilor, f i suntem siguri f i  acum va fi 
această carte prea folositoare, nu numai la 
locuitorii ţărilor ocupate de armatele stre
ine dar chiar d-nil Oficeri noştri f i stre- 

ii vor fi bine ajutaţi f i  mulţumiţi cu acest 
ocabular, mal cn seamă in privinţa lim

bai turce, care are destule dificultăţi în 
soriptnra ei şi pe care le am inl&turat dând 
eititorulul pronunţarea cuvintelor in li
tere latine. Cu stimS

E. G ratvt 4* Comp. 
Podn Mogofo&i No. 40.

Plăcutele bSI de la Zaizon ae află in tr’o 
vale ingustS a munţilor, unde sublimita
tea seriosă a Carpaţilor se uneşte cu gra
ţioasa simplitate a văilor cu aerul pur fi 
sănătos f i  cn fontânile sale minerale, cari 
afl puţine rivale peste tot globul: Fân
tâna de iod, fo r te  plăcută la b ea t; isvorul 
fântânei la i Ludovic, cât se pote de lim 
pede, şi baia de fe r  şi acid carbonic, 
cari de 35 de ani aii dat cele mal nne 
merose reeditate escelente de cură. Ele 
afl îmbrăcat astăzi toaleta lor cea mal ni
merită pentru a prii mi cu demnitate pe 
6 tpeţil săi I A tât la isvârele de băut cât f i  
la scaldele reci f i calde s’afl făcut din noQ 
reparaţinnl, fi sub-semnatul are on6re a 
invita pe onor. public a oerceta acest folo
sitor f i  plăcut stabiliment, unde de sigur 
va fi intra t6 te mnlţămit. —  InformaţiunI 
mal de aprâpe la d. I. Weisa, proprietar 
da Tipografie in BucurescI.

Zaizon lingă Brafov. J. L A T Z IN ,
arendaşul băilor din Zaizon.

l- iii, 2,300 pog6ne 
păment, de muncă, 

livezi şi islas in hotarul moşiei Sălcuţa- 
Sularl, plasa Dumbrăvii, districtul Doljiii.

2 -lea, 1 ,2 0 0  pogone păment de muncă, 
livezi şi baltă in hotarnl Bănesa, plasa 
Margine! districtul Vlaşca, în drumul căii 
ferate Bucureştl-GiurgiU. 409—6.

D f t  Î n c h i r i a t  case mari în snbur-I 
A / e  l i l O I l i r i d i t , b i a  Biserica fin ii, [ 
ca mal multe încăperi.

Doritorii să sa adresele la proprietar, Str- 
ada Scaunele No. 47, in BucurescI. 610 6. 1

O prăvălie de circiumă |
cu cinci camere şi pivniţă mare pentru 
60 buţl, este de înohiriat de la Sf. Dimitrie | 
viitor, Calea Văcăreşti No. 57 (J icn iţă ).. 
Doritorii se pot adresa la sub-semnatul 
proprietar acolo în ori-ce oră.

604— 0. Gr. Gfilfeescn.

F A B R I C A
de

CHARTIE MECHANICA
de Ia

z A r n e s c i , l â n g ă  b r a ş o v
produce chârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari usitate 
pentru ^iare A  se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice in Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

Eforia Bisericel Creţulescu

Ne oferindu-se de concurenţi preţul cu
venit al arenei! moşiei KBEŢDLESCI, lîngă 
Bnftea Judeţul Ilfov, se va ţine o altă 
licitaţia Duminecă la 28 August ourent. 
Doritorii vor veni la localul din curtea 
Bisericel Creţulescu. 606— 1.

cualitatea oaamal bună numai tu/an ţi fo. J

tă ia t şi adus la dom ioilifi ou 
•76  JF R .  S T E N J B N I J L  I  

a magasia de lemne a Ini Lesaelj lingă gan 
Tergovişte, vis-fc-vis de fabrica tntunnriloi 

Comun(Jile ae priimesc şi la Typografis 
Thiel & Weiss, palatul Dacia.

ce.
o

à
o  *

De arendat:

nieLibrăria Socec & C
Are onâre a annncia că priimesce Abona
mente la publicaţiunea literară ¡Ilustrată

„ A L B I N A  D A C I E I “
pe preoiti de lei n. 2 0  pe an, 11  pe */* 
an şi 6  pe trei luni. Abonamentul pe pe
riodul de 4*/a Ioni, adecă de la 15 August 
până la 31 Decembre 1377, este da lei n. 8 .

600—0,

A E Ş I T  D E  S U B  T I P A R
şi ae afl& de vSnjare

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

LA  T O A T E  LIB R ĂR IILE:

STAREA FINANCIARA

Moşia Comani, cu trupurile 
Corbu, Zoton, [ 

Răşiniţa, Ghimpaţi etc. din Judeţul Oltu 
plasa ŞerbăneştI, ca 2000 pogone, Case şi 
Magasif, Han, Pod pe scripete pe Oltu, j  
Mori cu chirie, două V i! etc. sunt de vân
zare în total şi în parte; a se adresa la | 
proprietară, Strada TârgoviştI No. 49. Bu
cureşti. 598— 0.

R O M Â N I E I
Discursuri rostite In parlamentul român

de

DIMITRIE A. STURDZA

Se cântă an piano de
î v i p f i l i n a ' t  P® t5niP de 3 lnnî 00l l l v l l l  A Ic iL preţn (]e 3 6  franci. A se 
adreea la administraţia ^i&fnlul «Timpul*

Leopold Stern, “:í”Í ^

CE SE POATE CAPATA
P E f t r r a n j  »  r B A N c i

LA DESFACEREA^ SPECIAL1TATIL0R IN FANZARIA
L I N G B R I A  D I N  V I E N A

ni rea onor. săi clienţi precum şi la amatori, 
P r e ţ u l  2  L e i  n . I a deschis un curs de Piano sera de la 6

“ “  ‘ până la 8 , cu preciU f6rte moderat, Calea
Moşilor No. 40.

Ptatni
Păstră
Pentru
Ptntru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentra
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentra
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Calea Mogoşoiftî Palais „Daciaa
S0 bmnl : I u t  Piehtt d i vară.
8 (ranci : I păreche papuci 4a baia.
4 franci 50 bani : I păreche pantaloane pentru călăreţi.
5 franci : 2 faţe da masă, colorate, da aţă curată.
5 franci : 2 garnitura colorate de dame.
S franci ; * I I  gulere engl.t in orî-care fason fi mărime.
5 franc) : 6 p&reohl ciorapi patentate.
6 franci : tt gulere moderne pentru dame, după alegere.
5 franci i 12 batiste alba da pfcnsă adeTdrată.
6 frânei : 11 batiste bine oolorate tivite fi spălate.
5 frânei: 6 prosôpe de pânsă curată.
5 franci: 6 şervete da masă de pfasă adevărată.
5 franci : 12 şervete albe de oeaiü.
6 franci : 1 cămaşă modernă, simplă séü brodată,

frânei: 2 batiste eu monograme fin brodate.
1 batistă franoesă fin brodată eu dantele.
1 corset de damă.
3 şorţarl oolorate pentru dame. ' •
3 pepturl fin brodate pentru oămăfl da bărbaţi, 
t  garniture fine şi moderne pentru dame (gulerul fi 
1 cam ison modern brodat.
1 faţă de masă colorată ou oiucurl, pentru oafé.
1 cămaşă séü o pereche de ismene de damă, bogat brodate. 
1 cravată de damă, adevărată Crôme-Dentelle.
1 fustă costum plissé.
1 bucată Tulpan.

10 fraaol : I bucată Robe dfaBfai«.da tsile.
16 fraacl : I bucată Tartaa aaglat da 9 coţi.

24 coţi Pichet.

franci : 
franci t
franci ; 
franci : 
franci : 
franci : 
franci : 
franci : 
franol : 
frânei : 
franci •

manşete).

Pentru 
Paatru
Pentru 2 0  fr â n a i.
Paatru 20 franci : I bucată Manta da baie. 
Paatru 
Pentru 
Pentru 
Pentru

18— 26 franol : 1 bucată p&nsă da Rumburg, de 36—4a coţi.
55— 68 franci : 1 bucată p&nsă da Belgia de 60 coţi.
75—108 franol: 1 bucată p&nsă Corona de 58 oofl.

115—110 franol : 1 bucată Toile Batiste franoes.

Catoa Mogoşdioî Palatal »Dacia“ *
Comănţlile din districte însoţite eu preţul respectiv ea ver efectos fearte grabnic fi 

consoiincios.

Proprietatea Stănislă-
! r r n o f i  din Districtul Oltul, se «rende<Jă 
V o ţu l de sub-semnatul de acum pentru 

i anul viitor 1878. Doritorii se vor inţSlege 
i direct ou mine.

602— 0. Ceziano.

Moşia Umbrâreşti dentuia'
| Tecucid şi CovurluiO in întendere de peste 
3,600 f&lci, ţi Moşia Oroftiana din Jude- 

[ ţul Dorohoiu in întindere de 800 f ile i,  să 
vând de v ec i, doritorii bine-voescă a se 

| adresa la D-nil fraţi Suţu in Iaşi.
603— 4.

De arendat,
ore de BucurescI ou întindere de peste 
2,500 pog6 ne de arStura, făneţă ţi pădure, 
in care pot păşuna vite. Doritorii se vor 
adresa la D-nn N. I. Lahovary, No. 28, 
Calea Mogog6 ieI. 601— 0.

DROnOJOWSKI
profesor de limba

FRANCESĂ, GERM ANĂ ŞI IT A L IA N Ă

Teoria tot de o data aplicatS la praoticS, 
prin scris şi prin o conversaţi une gradaţi.

Esecuteijă şi tot felul de compunere^ tra- 
ducţiunl şi frumóse prescrieri. Strada Şe
lari No. 9, alături en hotel FieechI, iu curte 
la mâna st&ngS in colţ. 608— 4.

ud M i t  do facultate,
ticat mal mulţi ani stndiele programului 
lioeal, doresce a preda lecţiunl particulara. 

A să adresa la admenistraţiunea acestui 
$iar, Palatu 1 , Dacia*.

F0ETE im p o r ta n t
pentra

POSESORII D E MAŞINE CU ABURI.

ULEI  DE MAŞINE
de calitatea cea mal buni şi cu preţul forte 

j eftin, se găsesc« în depou la mine, Strada 
| Germană, Hotel Concordia Noua.

607— 4. Ph ilip  Birman.

) LOCOMOBILE POTÉE 018 CU
aste de vendare eu 

preţul fórte eftin prin Domnu 
O .  8 I E B E E C H T 11

BucureseL

Harta Câmpului de Res-* 
boifi în Reliev

de ROBERT M EIN H AR D T, 1877

mas. 1 : 15,000. P reţu l, 1 exemplar 50., 
Pfennig. —  100 ez. 20 mărci imperiale, 
germane. —  1000 ex. 150 m. —  ex.**
600 m .— 1 0 ,0 0 0  ex. 1 0 0 0  mărci.

Acostă harţi se pote recomanda ca una 
din cele mai exacte hărţi despre ţ$rile din 
Orient şi îndeosebi despre România. n j l

H
m

0

Pi

0

A N U N C I U  I M P O R T A N T .  
NUMAI U BINDMiTUL MAGASIN

V U L T U R
Sub firma

SAL. WEISEEMAITÜT
Strada Carol I  No. 6 

(curtea veche) 

vis-à-vis de farmacia 

Kissdörfer.

Strada Carol I  No. 6  

(cartea veche) 

vis-A-vis do farmacia 

ftigädörfer.

AQ sosit, pentrn sesonul de veră un boipit asortiment de încăl
ţăminte pentru B ĂRBAŢI, DAME şi COPII.

Cu deosebire P A N T O F I DE D AX E  In to te formele după cele 
mai din urmă fasâne şi efectuate din primele fabrici din Europa.

Asemenea un mare transport de clame lungi de Iucht, de Lak 
rusesc şi de vaca ca şi Mantale (cauciuc) de ploie prima qualitate. I

Sub-semnatul mulţumind onor P. T . Public de încrederea ee 
aO dat Bus^issei firme, care până aouoa aii dap.ua probe de fina j 
calitate a Marfel cât şi de efţinetaţe'a preţurilor, speră ca şi d’acum 1 
inainte va bine voi a ’ i da cononrsul sett, găsind in tot-d’a-una 
atăt mărfuri fine şi fasonate cât şi ou preţurile cele mai moderata, j

Cn t6 tă stima .

(588- 1) SAL. WEI8ERMAUN.

* X X * * * * K * X * X X X X X X K * X X X X * K X * * * X
X P H A R M A C I A  X jA  J S P E B A N T I A “ X
X  -■«. C4LK* MOOOŞOiai, M. X

DEPOUL MEDICAMENTELOR FRANCESE. XU C r  U U L  I i
X Obiecte de Cauciuc |i Articole, de Toalete. — Asemenea M angajezŞ a efectua ori-ce »Ol X  

mande din ri»»ort*l medical. B R U S .  W

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
S T R A D A  C A R O L  M  r% i"- »  

,L A  S T ÎU A  A L B Ă *

A  V I S  I M P O R T A N T
întâiul |i renumitul Magasin de

1NCALTIAMINTE PENTED BAEBATI, DAH1 SI eflill
sub firma
O - O L D S T E I N  

»LA STfiDA ALBA*
Strada Carol I No. 6, (Cartea veche) vis-k-vii de SigUmUa'd Pi W*'- 

Sotiodu’ml de ourtad din cele mal renumite fabrice existente din »trftinatate,  ̂ eu care 
■tafi In relaţiunt intime de mulţi ani, nn mare asortiment de diferite iu4>fl dtţpe fiwiuolo 
cele mal moderne |i lucrate ou oea inal mare soliditate, d. e. poiitru Daiie: Polonoap ou 
nasturi In tdte formele, Sandare, Pantofi, sol;; pentru B&rbafl: CJhete do vacs, Mareqela, 
Maroqnin salon, Pantofi şi tot oe se atinge de inoal|4mi»te USrWtosoI, asemenea pentru 
Copil tâte felurile de gbetc ou nasturi, elastio si altele, t i  rog a vS convinge Je adevit 

AoiSata magasie este una din cele mal vechio din CapitaMI, oare ‘|1 a «lytigat o reputaţia** 
de cele mal frnmâse pentn soliditatea şi eftin&tatea mărfurilor, ţ> sper, oft şi ta viitor yoi4 t  
onorat oq Clientela D-v0str&. PHll.11‘ 1' OOJUKSXliOi,

Strada Carol I No. S, (Curtea Teche) vis-i-vis ds 8i*<»mund Prager ,La SMna albă.«

' i

I
LES TENTES ET LES LITS

p a b b i q v e  

ItÆ- L I T T A  ~K T T sr
Rue Oeruiaine No. 1»

B U C A R E S T

Tipografia Thiel A Weiss, Palatul .Dania*


