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1 Cursul do B acure gol, 11 August C an al do Tleaa, 28 August
Oblig. R u ra le ................. 881/4 88>/i.i

.  Domeniale . . . 711/, 771/4 N a ţio n a lo .............................. . 66 90
Credit funciar rural . . 78 ><» 73>A Eon ta la aur . . .  . . , . 74 S )

- 9 urban , 61 __ Lose.......................... .... . . . 113 —
Imţtt. mnnicipal al Capit. 75 Acţiunile bSncel . . . . . 885 —
Oblig. Penait . .. . . , 116 _
Oblig. Dacia . . . . 300 London . . . .  . , . . . 180 90

» Romania . . .. . 46 —- t Obligaţiuni rurale angara . . 74 —
Impr. municipal ou premii — — » tem es var . . . 74 50
Renta Română w- » transilvane . . 73 90
Paria 3 l u n i ................. 9940 — Argint in mărfuri . . . 105 75
Londra > « 3510 — D u c a tu l ..........................
Viena > . . . . _ — Napoleonul......................
Berlin »  . . . - — 188'/a — Maro 1 0 0 .....................

Cursul ie Berlin, 38 August 
Aoţiun. O&ilor ferate rom&no . 15 90 
Obligaţiunile romlnc 6 %  . . 
Priorităţile O. fer. rom. 8<y0 
împrumutai Oppenheim . . . 
Napoleonul . . . . . . . . .
Viena, termen lung 
Parii > scurt . . . .

51 70 
63 40 
85 10 
16 39
81 40

Calendarul ţO el 
Silmbătă 13 (85 August). 
Patronul $ilel; Cuviosul Maxim. 
RSs&ritul 8 ó re] ut : 5 ore 18 mia. 
Apusul sórelul i 6 ore 44 mia. 
Faeele l o t r i :  Primul Quart.

B aeoresol— Sooéva 
Biióurétcl. . . . 8 . 1 5  a 10.—
PloesQl . . . , . 9.50 n 13.05
Brăila . . . . . 1.53 n 5.45 j  7.15
Teouciü . . . . .  4.88 n 11.40
Roman . . .  .  . 9 .03d 4.54
Bueéva, sosire . . 18 03 j  6.55 n

Uuonrcsoï Verclorova 
Bucareşcl . .  . . . . .  8. - G. 05 a
Piteşti . . . I . .  . .11.81 10.15 a
Blatina ........................... ! .  2.—
Craiova...........................|. 4.17
VOroiorova, sosire . . , 9.01 a

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

B u cn resol......................... 9.15 d 6.05 a
Giurgiu, sosire.................11.35 j  8.37 a

Saoéva—Baeareeel 
Sueéva . . . . . 5.114 6.46 d
Roman . . . . . 8.45 a 12.10 d
Teeooifl . . . .  . 12.30 n 5.103 
Br&ila . . ■ . .  3.0» n 8.10 n 8.584
Ploescl . . .  t  r 7.12 d 3.45 d
Bnoureeol, sosire 8.80 J  4.30 f

Verclerora— Racnrettcl 
Vèrciorosa , , .  . , , 6.45
Craiova . . . .  . 11.44
S latina ............................. 1.51
P ite ş t i .........................  . 4.481  7.15 \
BucurOscI, sosire . . , 7.40 J 11.80 <

Wlargla- Hncarescl 
Giurgi ä . . . . . . . . .  T.86 d 4.55 4
Buearsscl, sosire . . . .  9.48 j  7.17 a

Galaţi—Barbeţi
G a la ţ i .....................1.80 a 8.85 d 7.30 4
Barboţl, sosire , , 1.55 a 9.— g 8.05 a

Barbes! — Uala(I 
B arbo;!. . . . . .8 .55a  6.85a 7.85 4 
Galaţi, sosire . . . 3.30 a 7,— a I -  a

SO IRI TEHXIRAFIOE  
dû

P O I I i B  S T R A I N R

SMPetersburg, 19 August. 

Se-.conwnică oficial dinGorai-Stnden de 
la 18 Aagast. După ce na &U reuşit cu 
atacul lor. asapra «trimtorilor de la Hain- 
Eifli,; tarei! s’aii retras la 16 1. o. ftaşerf 
tiu<l ea dee&vârşire atriastorile. La 17 Au
gust a avat loo la Plevna o nou îu- 
cŞerare de avaat-posturi. Hasarii ruseşti 
aü. gonit pe cavaleria turcească până la 
posiţiuaile ocupate de infanterie. Din par
tea roţilor a fost on această ocasione ri- 
nit sn  soldat. Generalul Zimmerman co
munică de 18; 1.- o. ei o sotnie da cazaci 
a bătut o  ceată dd cerchezi.

St-Petorsbnrg, 19 August 
*Ag«nţa Rasi» anunţă din Chiasţenjg 

de la 18-August: Armata nise iscă ocupă 
acest oraş. Armata ori flota turceasoi nu 
se ,vede in apropiare; numai c&te-va cete 
da cerchezi se ivesc din oand în când.

Din Térnova se oomonică de la 17 Au
gust :

Armata rusească ocupi întreaga linia 
până la trecatorile de latŞipca. Armata ru- 
sBască şa ţine La mare depSrtaxe. Se aai- 
gură c i roşii aü intenţiunea da a impre
sara Pierna, tăind Ini Osman-Paşa toata 
oăile da eomunicaţiune. Armata Ini Osman 
Paşa începe a şoferi de lipsi da pro vi» 
siunî.

Constantlnopol, 19 August.

Ó depeşă sosiţi de la Makhtar Paşa erT 
seara anunţi: Boşii, plecând de la Qhe- 
dekler şi Baldire cu 48 batalioane da in
fanterie, zece regimente da cavalerie Şi 14 

’ „baterii de artilerie, aQ atacat torjxarul lai 
Mnkbtar Paşa între Vecin şi Sailer, a8 fost 
însă respinşi cn eneigie. Boşii a& perdat 

iari turcii 100 oameni.

llexaadrla, 19 August. 
Ştirea despre sporirea corpnlaT egiptian 

trimis în hJuIotbI Porţii de> ine tot mai 
probabili.

Nilol scade. Nivelai e ca 14 arme mai 
scă/.ut de cât pe alţi ani.

Berlin. 80 A ngn l.

. Cn ocasMiiies întrevederii de la Işl s'ar 
fi botacit, că daci ia viitoarea lapti tar
ei! vor învinge, Austria şi Germania vor 
interveni la Constantinqpol pentru înche- 
iarea nuni armistiţiu de mai multe luni. 
lWlp şi Franţa aderi la aceaati hotirire. 
(‘ Pwmdeblatt, comunic» aceasti depeşă 
•nm»l Ucândn-şi reservele cuvenite),
,0lBB slhaiuq Or;»r«. 20 August.

La Sofia ee aduni meri cantităţi de 
provisión!, ţj'e la rlul laksr pftnî la Etro- 
poli mereft patiuilea^j cete de torti spre 
a âsigtlrti transporturile de prorîciani, 
contra 'raatnitfulat. Şi ţn Iamboli si aduni 
ntaií cantităţi de priSvisitftiî, spre a între
ţinea armau din Balearia orientali.—LR«* 
tia(¡6T6a. ‘roşilor din DoViojţia se urmează 
neîncetat.

8t.-Peter*barg, 80 Augnst.
Lista periJeriJor suferite în inW*aKA ar- 

mati pâni la 9 Aagoat s a publicat* Ar* 
mata a perdat ia morţi riaiţi şi priao- 
nieri cn totul 1 4 ,459  oameni. Co toate 
aeeate na şi-afi trimis Inoi toate trapele, 
oare aii luat parta la lapta dt la Plavna 
listele ori nu le-aii reotifieat. Ast-fel soma

perdetilor e totu-şî mai mare. Dintre toate 
corpurile, cel de al noalea a perdut mai 
mult şi anume mai mult de cât jomState 
din suma perderilor snferite de întreaga 
armată. Corpurile Wanowsky, Norontoff, 
Hahn şi Gonetskj nn aii perdnt aproape 
oiuiic. Ia Aii* corpul lui TergukasaofT a 
suferit cele mai mari perderi.

Constantlnopol, 30 August.

Puţinele batalioane de trupe regulare 
ee sunt dislocate în Tesslia şi Epix ai 
primit ordin de a pleca la graniţele des
pre Grecia şi a ocupa toate cil la da co- 
municaţiune.
Garnisoanele oraşelor şi fortireţelor din 
aceste provincii se compun numai din 
trnpe ¡regulare de ol. I. Alte trnpe nn 
se vor mai trimite la graniţele despre 
Grecia. Ast-fel toate trapele ee se mal 
afli ia Macedonia şi Albania vor fi tri
mise pe câmppl de resbol din Balgaria.

Constantlnopol. 30 August.
Circolă sgomotol oi Mehemet Aii şi 

Soleiman Paşa şi-ar fi operat jnqţiunea în 
apropiarea Ternovex. Din împrejurul Ter- 
novei se signaleazi încierirf de avant- 
garde.

Praga, 30 August.

Dupi ştirile sosite din provincie, pretu- 
tindenea aniversarea naştere! împăratului 
s’a serbat cu mult entusiasm.

Berlin, 30 August.

Dnpi informaţinnila ziarului >Nordd. 
Allg. Ztng.* se adeverence ştirea comuni
caţi de catri ,KoIn, Ztng.* c i cabinetul 
dîn Berlin ar fi primit 'cn mulţi riceali 
memorial Ini 8aadd11ah-B^ relativ la 
cruzimile roşilor.

Berlin, 30 Aogpst.

Principele Bismarck a sosit asti seară 
de la Varvin aici.

Censtantiaopol, 30 August.

Aici domnesce mare nednmirire din 
cansi c i de cinci zile nu a sosit de la 
Osman-Paşa nici o ştire1. B de temut, ci
i s’a tăiat comnnioaţinnea ca Sofia. Se 
asigiri c i mal multe detaşamente roşeşti 
aS înaintat din colo da Plevna. Poarta 
desminte însă ştirea, c i Osman Paşa ar fi 
foat împresurat.

Cetlnle. 20 August.

Asti noapte mal multe detaşamente 
de muntenegreni aii stribitat până în 
oraşul NiesicI şi au luat posiţiunile fai
mosului hoţ Mnşavia. Din Colacin aQ ple
cat 10,000 turci într’ajntornl fortireţel. 
AQ plecat 5000 muntenegreni spre a-I 
intîmpina.

SCIRI TELEG R A FIC E
A L E  « T I M P U L U I ,

(Agenţia Havaa).

— Serviciul da la 23 August, 4 ara seara —

Atena, 33 August.
O rescoali grecească a isbucnit în The- 

nalift; 500 oameni Înarmaţi strebat provin
cia reseulati. Turcii din Larism an trimis 
artilerii şi infanturii în centra inaargen- 
ţilor.

Gornlstndenl, 83 Aagast.
ErI Soleiman-paşa a cercat si forţete 

ţrecitoarea Şipoa. Io acelnş timp Oamao-

paşa, nivilind din SilvI a atacat forţele 
rnse8oI. Turcii afi fost respinşi da doi ori, 
suferind mari perderi Bitaia s’a sffirşit în 
favoarea Roşilor. Amenunte lipsesc pâni 
acum despre aceasti lapti.

Paris, 83 August.
Mareşalul Mac-Mahon va pleca la 7 

Septembre în Gironda. Dènsnl si va opri 
la Poitiers şi Angoulftme.

D-uu Thiers a plecat la Saipt-Germain 
en Laye.

Ultime soiri pe pagina IU-A

B D C D B K S G I  A U G U S T

Mal toata presa europeana s’a ocu
pat cu deamenuntul de discursul pro
nunţat de K^giua Angliei la Închi
derea parlamentului. Importanţa ce 
se atribue acestui discurs este cu 
at&t mal mare, mal a l#  c& el este 
ecoul declaraţiilor făcute deja de mi
niştrii britanici In ceea ce privesce 
cursul diplomatic al oestiel Orientu
lui, cestie In care Anglia se poate 
pune ca direct interesată. Iată ce 
citim asupra acesta! subiect In zia
rul „Le Nord*

„Discursul Reginei Victoria este in 
genere interpretat Intr'un sens pa- 
cific şi cu drept cuvftnt, credem. £ 1 
coroboră declaraţiunile miniştrilor 
anglezl fárá a le acentúa intr’un mod 
particular. S’aâ comentat, este ade- 
vSrat, c&te-va părţi din discursul re
gal relativ la interesele de care tre- 
bue să se (ie seamă tn pacea viitoare 
şi caracterul onorabil pentru cel doi 
beligeranţi, ce trebne să aibă această 
pace. Dar nu este nimic ■—  ni se paré 
care să deschidă perspective de con
flict.

Punctele deja indicate de cabine
tul din Londra, ţi cari constitue in
teresele esenţial! şi nereductibile ale 
Angliei în Orient, vor fi respectate 
de Rusia In regulamentul final al 
rcşboiulul precum şi in cursul osti
lităţilor. Cele l’alte cestiunl atinse 
In discursul reginei nu ni se par a 
fi o sorgintă de complicaţirraf; An
glia va fi evident chemată la pace, 
a-şl preţui In tocmai ca şi cele-l’alte 
puteri, partea sa din influenţa asu
pra tutulor punctelor ce sunt de or
dine europeană. In fine, tn ceea ce 
pri^esefe dorinţa relativă la oaracte- 
rnl de pace şi „cotnpatibil cu onoa
rea beligeranţilor", iară-ş! nici o di- j  

Acuitate, dacă se va ţine In seamă 
accepţiunea ce istoria şi preceden* 
ţele dafi acestor termeni.

Dacă soarta armatelor se va de
clara diBnitiv contra el, Tufcia va 
trebui de voe de nevoe să sufere 
condiţiile impuse de legea resboiulul, ¡ 
ast-fel precum alte naţiuni, cari pre- j 
ţuesc mal mult de c&t ea, le-aü su

ferit In tractatele ce a& pus cap&t 
la marile lupte contimpurana, de la 
tractatul din 1856 şi pănă la cel 
din Francfort, condiţiunl car!, sub 
acest titlu, chiar dacă ar fi c&t se 
poate de severe, trebue să fie soco
tite de onorabile In sensul interna
ţional al cuvântului*.

DIN AFABA.

De pe câmpul de resboifi, in cursul 
zilei de astăzi, nu ne*a sosit nici o 
ştire;/iară ştirile pe care le primim 
din ziarele streine sunt parte Înve
chite parte fără de importanţă.

Singura ştire ce ar putea să aibă 
ste-o importanţă că Muklitar-Paşa 
ar S avut o Încăierare cu un corp 
rusesc pe care l’a respins, işl perde 
toată importanţa prin faptul, că tur 
oi! ni-o comunică. E probabil că nu 
a fost de c&t o  Încăierare de avant 
garde, din care turcii fac o luptă 
decisivă-—  Pe câmpul de resboifi din 
Bulgaria se fac pregătirile pentru o 
luptă decisivă, care va Începe poate 
cu un atac asupra Plevnel. Gel pu 
ţin din ştirile primite până acum 
re sultă, că trupele ruseşti aft fost 
Îngrămădite spre apus.

In cercurile politice se discută sin
gurul. eveniment diplomatic mal noâ 
respunsul cabinetului german la co
municările pe care i le-a făcut Sa 
dullah-Bey relativ la cruzimile, pe 
care le-ar fi comis ruşii in contra 
populaţiunel mahomedane. Până a 
cum Insu-şt textul acestui respuns nu 
este Încă cunoscut; se ştie Insă că 
guvernai german refusă Iu termeni 
aspri de» a lua cunoştinţa despre nişte 
fapte, a căror exactitate o contestă 
Se asigură apoi că acest respuns s'a 
comunicat tuturor cabinetelor eu
ropene.

Ga un fel de resbnnare pentru a* 
cest refus, ziarele tnreofile comunică 
ştirea, că guvernul rusesc ar fi stă
ruit pe lfingă Germania şi Ânstria 
de a pune la cale un protest colec
tiv al puterilor europene contra cru
zimilor comise de către trupele tur
ceşti. Un asemenea protast ar fi insă 
un lacm atât de uman, In cât in- 
tervenirea vre-uneia dintre puteri e 
cu totul de prisos şi dacă puterile 
nu a& protestat ori nu vor protesta, 
e că ele a& găsit mal oportun a-şl 
reserva acest drept pentru negoţiă- 
rile, ce se vor urma spre Incheiarea 
păcii. Atunci turcii negreşit vor a- 
vea să dea Europei civilisate seamă 
despre faptele lor neomenoase.

curând va sosi iară şi la postul s£fi 
de ataşat militar al Engliterel pe 
lângă cartierul genera1 al armatei 
ruseşti.

Colonelul WelleBley, făc&ndu-şl ra
portul asupra evenimentelor din Bul
garia, a plecat de la Londra şi In

După cum am comunicat In numă
rul de erl, Mareşalul Mac-Mahon 
plecase de la Caen la St. L6 . De 
la St. Ld el a plecat după amiază 
la Cherbourg unde i s'a făcut o pri
mire foarte simpatică. Intre altele 
Primarul l’a Întâmpinat cn următoa
rele cuvinte:

„Mareşale! zică ori-cine ce vrea, şi 
facă alţii, ce le place, oraşul nos
tru Cherbourg ţine cu d-ta. Vani 
dat tocmai o dovadă despre aceasta 
şi cu o ju<stă mândrie şi deplină În
sufleţire vom striga cu to ţ i! : Să 
trăiască mareşalul Mac-Mahon, pre
şedintele republicel I*

Vecinii noştri maghiari ab fost o 
noe furtună intr’un pahar de apă. 
Astă-datâ fostul dictator al Unga
riei şi amicul intim al radicalilor 
noştri, Ludovic Kossuth trimite „na- 
ţiunel* sale o scrisoare, In care o 
provoacă la alianţă cu turci L Vor
bind drept, scrisoarea era de pri
sos, de oare-ce maghiarii ar fi dis
puşi a se bate cu ruşii, numai dacă 
le-ar da mâna. Cu toate aceste, scri
soarea face mare zvon In Ungaria. 
Pentru restul lume!, scrisorile lui 
Kossuth afi perdut Insă tot farme
cul, de oaro-ta sunt ţwea dese şi s’a 
v&zut că nici o dată nu afi vre-un 
efect statornic.

Nu de mult comunicasem ştirea 
că Shir Aii, Emiru\, de Kabul ar fi 
declarat resbo! Engliterel. „Times 
o f India* desminţint această ştire, 
adaugă că Emirul de Kabul s’ar bu
cura dacă poate să nu aibă a face 
nid cn englezii nici cu ruşii.

O dovadă despre strimtor.irea, in 
care să află turcii, este faptul că 
Încep a deşerta temniţele spre a-ş! 
spoiri armata prin făcători! de rele. 
Ast-fel autorii tumultului din Saló
nica In urma căruia 3. fost ucişi 
consuli! In nnul trecut, Pestimabis- 
Amuzagas, Dulzades-Mehemet-Aga şi 
şi Kurdalis, ce! mal de căpetenie 
trei făcător! de rele, după-ce afi fost 
osândiţi la Închisoare pe viaţă, afi 
fost eliberaţi şi de present oară şl 
se află la Salónica.

De asemenea temniţele din Ma
cedonia afi fost deşertate şi făcă
torii de rele afi plecat Ia Agata şi 
Constantinopol spre a fi Înrolaţi In 
nonele batalioane ce se formează.



.Daily Telegraph* din 17 August, 
publica o telegrama din Viena, din 
care estragem următoarele :

.Cu d. Cogălniceanu, care pleacă 
asta seară, spre BucurescI, am avut 
o mica convorbire. El considera si
tuaţia ca foarte îngrijitoare şi con
venţia ruso-română ca ceva care nu 
mal are nici preţul h&rtiel pe care 
e scrisa. El n'a zis nimic neplăcut 
tn contra Ruşilor, Insa crede ca lm- 
prejurările II vor sili a nu se ţine 
de angajamentele luate cu Prinţul 
Carol. Rom&nil acum lupta pentru 
propria lor existenţa, şi nu hrănesc 
niel o iluzie pentru caşul cand Tur
cii ar fi învingători. El zice ca Ro
manii nu contează pe Europa şi In- 
realitate se Indoesce dacă Europa—a- 
dica un concert european de două 
safl trei puteri mari — mal există. 
D. Cogălniceanu considera ca certa 
începerea ostilităţilor din partea Ser
biei; aceasta coincideaza cu o proas
pătă a mea informaţie, dupa care 
un văr al prinţului Milan, poate 
prinţul Catargi, a sosit erl la Bel
grad, aducând cu el un milion de 
franci, destinaţi celor d’ântâl chel- 
tuell de resbojfl.

,D. Cogălniceanu crede, că trac* 
tatul de Reichstadt conţinea oare- 
cari clause secrete, cari ar fixa pro
gramul actual de campanie Intre 
Rusia şi Austria. El crede asemenea 
că guvernul austriac cunoaşte foarte 
bine eventualele condiţiunl de pace 
pe care Rusia le va cere.

.La acestea pot personal adăoga 
ce gândesc despre situaţia Româ
niei. Această mică ţară, favorisată 
de provedinţă, avea un pământ fer
til, eu o populaţie sobră, care pro
ducea anual mult mal mult de căt 
nu putea consuma; ea se bucurase 
de o prosperitate comercială şi fi
nanciară un mare număr de ani, şi 
In ce privesce vasalitatea el, aceasta 
nu există de cat pe hârtie. Insă 
România nu avea o istorie a el, şi 
armata el, după cuvintele d-lul Co
gălniceanu, nu primise încă .bote
zul focului* ; ast-fel, micul stat a 
voit să’şl încerce norocul In o po
litică nenorocita, şi a-şl lega soarta 
cu acea a Rusiei, şi tn caşul de ne- 
isbftndăj e de temut, că România 
va suferi o pedeapsă mal mare de j  
cat nu merită In realitate*.

RECH1ZIŢ1ELE
P

ABUZURILE SUB D-nul I. C. BRATtANU 

Domnule redactor,

Am văzut în jurnalul .România 
Liberă*, de la 30Iulie spunându-se că

Mfffga irimaaa.
P O V E S T E A  L U I  H A R A P  A L B

DE
IOAN CREANGA 

(Urmare)
Fetele Împăratului Intâmplându-se 

de faţă, cand a lovit spănul pe Ha
rap Alb, li s’att făcut milă de dân
sul şi afi zis spânului cu binişorul :

Vere, nu faci bine ceea ce faci. 
Dacă este că a lăsat Dumnezeii să 
fim mal mari peste alţii, ar trebui 
să avem milă de dânşii, că şi el ser- 
manil sunt oameni!

— Hei, dragele mele vere, zice 
spănul cu viclenia lui obicinuită : 
d-voastră Încă nu sciţi ce’I pe lume. 
Dacă dobitoacele n’ar fi fost Înfrânate, 
dedemult ar fi sfăşiat pe om. Şi 
trebue să sciţi că şi Intre oameni— 
cea mal mare parte—sunt dobitoace, 
care trebuesc ţinuţi din frâfi, dacă 
’ţl-e voia să faci treabă cu dânşii.

El apoi.... şi că nu-I lumea de a- 
pol. Să te ferească Dumnezefi, cănd 
prinde mămăliga coajă. Vorba ceea. 

»Dă’ml Doamne oe n’am avut 
,Su mă mir oe m’a găsit.«

prefectul de la Argeş se conduce In 
administraţia sa ca un paşă, şi m’am 
gândit numai de căt şi la al nos
tru din Ialomiţa, care, nu numai 
că se conduce ca un paşă, dar tră- 
eşte şi ca un paşă — se vede unde 
suntem vis-a-vis de Silistra. Viii acum 
la cele ce voesc a spune pentru ca
pul administraţii de aici, şi pentru 
ce am zis că lucrează ca un paşă.

Cu ocasia rechisiţiilor ce se fac şi 
Intr'acest district, se comit atâtea 
mari ilegalităţi şi nedreptăţi, In cât 
ţi se sperie mintea — esemplu: s’a 
preţuit griul lui Stan Radu prima
rul şi alţii, care fac parte integrantă 
din ortaoa d-lul. Simion Mihălescu, 
cu 100— 120 franci chila. S’a luat 
vite de la Stan Radu, preţuindu-se 
perechia de vaci cu 20  galbeni, In 
vreme ce ele nu fac de cât mult 
12— 14 galbeni. S’a luat asemenea 
vite de la Marinache Popescu, şi să 
las că aceste vite eraţi bolnave, aşa 
că până la destinaţie nu cred să fi 
râmas nici jumătate, dar i s’a dat 
şi nisce preţuri ecsorbitante, numai 
pentru că acest domn ştie să lu
creze ovreeBce când este vorba de 
a’şl face treburile cu oamenii pute
re!, şi mal cu seamă cu subprefec
tul, care voind a îndatora pe d. 
Popescu (care are parale multe) a 
cerut fără nici un motiv a scoate 
pe primarul comunei, nnde acest 
domn este arendaş —  pentru că a- 
cest primar 11 ţinea mal de scurt—  
ceea ce Incomoda, atât pe subpre
fect cât şi pe arendaşul Popescu, 
care suge tot slngele din bieţii lo
cuitori al comunei Ceanu, unde este 
arendaş.

Numai vorbim de administraţia ju
deţului In general, căci ea este In 
cea mal deplorabilă stare. —  Cine 
ştie plasa câmpului sub administra
ţia abilului A. Fochide, astăzi când 
ar vedea s’ar revolta, vâzând mise- 
ria şi anarchia tn care a adus'o ac
tualul din nenorooire sub-prefect Hris- 
todorescu, —  să las că furturile ati 
ajuns la cel mal tnalt grad, aşa că 
lumea s’a speriat, să las că poliţie 
nu este absolut tn toată plasa — 
să las că primarii cu ocazia mal cu 
seamă a rechisiţiilor desp<5iă pe bieţii 
ţâranl şi de puţinul ce le-a mal re- 
mas —  dar, pe lăngă toate acestea, 
junele sub-prefect, neştiind a’şl păs
tra cel puţin prestigiul săli de şef, 
a ajuns In trista posiţie d’a se bate 
cu ajutorul sâfi In cancelarie ; —  a- 
ceastă bătaie , după singura infor
maţie ce am, a provenit, că actualul 
ajutor fiind dus tn comuna ŞtefăneştI, 
ou alte afaceri de servicifi, acolo a 
priimit nişte denunţări de abusurile 
făcute de predecesorul săti (protejat

Fetele atunci afi luat altă vorbă, 
dar din inima lor nu s’a şters pur
tarea necuviincioasă a stăpânului, 
cu toate Îndreptările şi Înrudirea lui, 
pentru că bunătatea nu are de a 
face cu râutatea, Vorba ceea:

»Viţa de vie, tot fn vie 
,Eară viţa de boz, tot rfigoz *

Şi din ceasul acela, ati început a 
vorbi ele Intre ele, că spânul de fel 
nu seamănă tn partea lor, nici la chip 
nici la bunătate; şi că Harap Alb 
sluga lui are o înfăţişare mult mal 
plăcută şi seamănă a fi mult mal 
omenos. Pesemne inima le spunea, 
că spânul nu le este vâr şi de acea 
nu-1 putea mistui. Aşa 11 urtse ele 
de tare acum, că dacă ar fi fost tn 
banii lor, s’ar fi lepădat de spân, 
ca de ucigâ-1 crucea. Dar nu aveaţi 
ce se facă de tmpâratul, ca să nu-I 
aducă supârare.

Amu Intru una din zile, cum şedea 
spânul la ospâţ împreuna cu moşul 
sâfi, cu verele sale şi cu alţii câţi 
se Întâmplase, li s’ati adus mal la 
urmă In masă şi nisce sălăţl foarte 
minunate. Atunci Impâratul zice spâ
nului :

T I MP UL

al d-lul sub-prefect) pe cari le-a şi 
constatat de adevărate. — Acest ad- 
jutor, numit Pâltineanu, cu toate că 
a fost destituit tot pentru abusurl 
şi dat judecaţel, dar acum s’a repus 
iarăşi de d. sub-prefect, adjutor, şi 
constatarea făcută pentru noile abu
surl s’a pus la dosar.

Dacă spui toate acestea Prefec- 
talul, că griul este prea mult pre
ţuit,— că vitele asemenea sunt foarte 
eftine şi preţurile puse mari sunt 
numai pentru că se fac abusutl In 
detrimentul Statului, daca spui că 
administraţie nu este tn district, dom- 
nia-sa une-orl Iţi spune că o să 
ia disposiţil, iar alte ori supârat te 
califică de opozant al guvernului. — 
Aceasta Îmi aminteşte refrenul din 
jurnalul Scrfinciocul ce apărea la 1868 
tot sub guvernul roşiilor, unde zicea 
.de’I spune că ţara piere eto.* el 
Iţi respunde Îndată că eşti In con
tra ţârii, eşti Austro-Maghiar.

Aşa dar, vâzând atâtea abusurl 
câte se comit pe toată ziua, fără ca 
Prefectul să asculte pe oamenii o* 
neştl, cari i le spune şi Bă ia vr’o 
disposiţie contra abusurilor,—  alerg 
la organul d-v. de publicitate sin
gura speranţă ce ne a mal remas, 
rugând să bine voiţi a striga In nu
mele oamenilor de bine, din judeţul 
Ialomiţa, cart ati ajuns a vedea cu 
ochii cum se comit atâtea mari ne
dreptăţi la lumina mare, fără vr’o 
speranţă d’a fi ascultaţi, numai sub 
simplul motiv, că nu sunt roşii În
focaţi.

PriimiţI, vâ rog, domnule Redac
tor, asigurările distinselor mele con* 
sideraţiunl.

(/Vefifl). Un abonat.

ARE DREPTATE.
' ' ■'i jra p : ' .

Eacă seri soarea unu! tânăr volun
tar pe care o reproducem din .Ro
mânia Liberă* :

Domnule redactor,

Pentru că vâd că numai jurnalul 
d-v. se mal preocupă puţin de bi
nele armatei, vi ti a vfi seri aceste 
rânduri, pe car! vâ rog sâ le pu
blicaţi.

Vedem, In coloanele tutulor jur
nalelor române, oferiri de tot felul 
pentru societatea Cruce! Roşie, ast
fel că, daca armata română ar avea 
jumătate din oameni răniţi prin spi
tale şi ambulanţe, aceşti răniţi ar 
avea sute de bandaje şi fel de fel 
de scufe, cum şi ocale de scamă de 
om. Acum mal văzui ti tn „Românul*

.Nepoate, mal mâncat-al sălăţ! de 
aceste, de când escl ?

—  Ba nu, moşule, zice spânul; 
tocmai eram sâ vâ Întreb de unde 
le aveţi, că tare-s bune!... O haraba 
întreagă aş fi In stare să mănânc 
şi p’arcâ tot nu m’aşl sătura.

.Te crede moşul, nepoate, dar când 
a! şti cu ce greutate se capătă! pen
tru că numai tn grădina ursului, 
dacă ’! fi auzit de dânsa, se afiă 
sălăţ! de aceste şi mal rar om, care 
să poată lua dintr’ânsele şi Bă scape 
cu viaţă; Intre toţi oamenii din îm
părăţia mea numai un pădurar se 
bizuesce la treaba asta. Şi acela el 
scie ce face, ce drege, de’ml aduce 
din cănd In când, aşa câte puţine, 
de poftă.

Spânul voind să peardă acum pe 
Harap Alb cu orl-oe preţ, zise Îm
păratului :

— Doamne, moşule, de nu mi-a 
aduce sluga mea sălăţl de aceste şi 
din piatră seacă, mare lucru să fie.

.Ce vorbesci nepoate, zise Împă
ratul : unul ca dânBul şi âncâ ne- 
cunoscător de locurile aceste, cum 
crezi că ar putea face această sliy-

de la 2 0 , înfiinţarea unul spital de 
d-nele din Craiova; aş! vrea să sciţi 
pe cine vor sâ bage lu spital şi a- 
cele ambulanţe, căci de la mila lui 
Dumnezeii noi suntem sănătoşi, rar 
se va găsi câte un om sati doi de 
compania sati escadron bolnavi de 
friguri şi boale uşoare, şi cel mult 
vr’o 20— 25 răniţi; apoi pentru 30 
sati 40 oameni trebue sâ se consu
me atâtea cârpe oferite, şi care se 
vor mal oferi î Avem bandaje şi sca
mă de ajuna, mi se pare că docto
rii n'ati unde să le mal pună; ceea 
ce ne trebue este mâncare bunâ, 
ceva vinişor, tutun bun, etc.

Ce se face cu banii oferiţi In fo
losul armatei de d. Plaino, de d-nele 
din Transilvania etc. etc., cari cred 
câ se urcă poate la sute de mi! de 
franci? Ar fi mult mal bine ca din 
aceşti bani să ni se trimită vin şi 
tutun bun, căci destul suntem tru
diţi, ziua arşi de soare, şi noaptea 
topiţi de frig pe malul Dunării şi 
mâncaţi de hordele de ţânţari. Tur
ci! sunt oameni de treabâ, câc! până 
nu tragem noi In el, el nu trag tn 
no!, apoi afară de aceasta gloanţele 
lor nu prea fac multă vătămare ca 
să avem nevoe de multă scamă şi 
bandaje; pe no! pe cari ne-ad lovit 
am şi dat ortul popii, câte unul do! 
loviţi mal uşor, nici n’ati avut nevoe 
sâ vazâ ospiciile şi ambulanţele cu 
ochii, câcl se vindecă chiar In in- 
infirmeriile corpurilor ; prin urmare 
ceea-ce vâ rugăm e ca să cereţi In
tendenţei să ne mal slăbească din 
fasole uscată, pastramă uscată, şi 
brânzâ cu verml, precum şi pâine 
verde; ci mal bine să ne dea mălaiti, 
carne şi legume verzi, şi pe lângă 
asta din banii oferiţi de cetăţenii ce 
s’ati gândit la noi, să se mal dea 
câte puţin vin bun, tutun, cum şi 
câte o porţie suplimentara de rachifl.

Vor fi mulţi cari vor zice că poate 
nu ne batem; se Înşeală căci cum 
8tăm d’alungul Dunării 24 ore Îm
plinite, stăm tn faţa turcilor, Intre 
şerpi şi ţtnţarl arşi de sosire ziua şi 
topiţi de frig noaptea, distrându-ne 
numai când Şi când cu câte o lovi
tura tn câte un fort suzeran, iar 24 
ore le petrecem 6 tn tntoarcea din 
gardă şi ducerea iar In avant pos
turi, iar 18 din 48 ne român pen
tru eserciţil, facerea mămăligii, şter
gerea muniţiei şi curăţirea hainelor, 
şi poate una sati două ore pentru 
somn; prin urmare cu cura care o 
facem cred că ar fi higienic să ni 
se trămiţă puţin vin cu care să ui
tăm osteneala şi puţin tutun cu care 
să speriăm ţinţaril.

V’am scris ast-fel, d-le redactor, 
ca prin citirea In jurnalul d-v. să

bă î Doar de ’ţi e greii de viaţa lui.
—  Ia las moşule, nu’l duce grija; 

pun rămăşag, că are să’tnl aducă 
sălăţ! In tocmai ca aceste şi Încă 
multe, că sciti etk ce poate el.

Ş’odată chiamâ pe Harap Alb şi’l 
zice răstit :

— Acum degrabă să te duci cum 
II şti tu şi să’m! aduci sălăţl de a- 
ceste din grădina usurului. Hal, eşl 
răpede şi pornesce, că nu’l vreme de 
perdut. Dar nu cum-va să fac! de alt
fel că nici In borta şoarecelui nu 
escl scăpat de mine.

Harap Alb ese mâhnit, se duce In 
grajd şi Începe a’şl netezi calul pe 
coamă zicând:

,Fi, căluţul mefl, când a! soi tu 
tn ce necaz am intrat! Sfânt să fie 
rostul tatâ-ni-meti, că bine m’a În
văţat! Aşa-I, că dacă u’am ţinut 
seamă de vorbele Iul, am ajuns slugă 
la dârloagâ şi acum vrând nevrând, 
trebue s’ascult că ’ml-e capul tn 
primejdie.

— Stăpâne, zise atunci calul : de 
acum Înainte or! cu capul de piatră, 
or! cu piatra de cap, tot atâta e; fii 
odată bărbat şi nu’ţl face voe rea.

vadă şi fraţii şi părinţii noştri cel 
viaţă ducem: vre o două zile ne-ati! 
cântat tunurile, acum numai nişteI 
dobitoc! de turc! ati voit erl a venii 
a ne ataca. Tot ni se spune merefi 
câ o sâ trecem Dunărea; primă-vara i 
a trecut cu fragile şi cireşile, vara 
cu caise, mere, pere şi prune, pe* 
peni, şi tot n’am putut trece In Tur
cia ca să mâncăm poamele care ni I 
se spune că sunt foarte bune In Tur- I 
c ia ; ne este frică sâ nu se culeagă | 
şi viile, şi să n’avem parte a mânca ] 
din strugurii sâdiţ! de credincioşii i 
lui Mohamet.

Eti am scris cât m’a tăiat capul; 
adăogaţ! şi d-v. ce credeţi că mal 
e de lipsă, şi nu Încetaţi a cere Im- | 
bunătăţirl pentru noi.

Al d-v. şi al patriei gata a o apăra.
Un voluntar de la Beeket.

SCIR1 OFICIALij)

Dnpă raportai ministrului de re«bel, sub 
No. 3,364.

Ca începere de Ia 1 Iulie, anal curent, 
masa generalS de întreţinere m  va admi
nistra fără a se mal ţine tn seamă repar
tiţia pe capitole.

Consiliarile de administraţie fi coman
danţi! companiilor, escadroanelor fi bate
riilor, acolo nnde na sânt consi liurf de ad
ministraţie, având a8upră-le administrare* 
mase! generale de întreţinere, vor îngriji 
a na efeotna alte oheltuell, de ckt ace
lea prevăzute la art. 310 din reglementai 
de administraţie şi coruptibilitatea inte
rioară a corpurilor de trapă, nefiind tole
rat a trece ca cheltaelile peste reearsele 
din care Be formează fondai mase! gene
rale, din contra va cănta să aibă ioonomie.

Registrul special al eomptala! masei ge
nerale de întreţinere, model No. 47, pre
văzut la art. 319 din acelaf regulament, 
se suprimă,

Toate disposiţiile reglementului de ad
ministraţie fi de soldă care nn snnt con
trarie acestui decret, răm&n in vigoare.

Prin decret ca data din 4 August cu
rent, snnt numiţi:

D. Constantin Robescn, director gene
ral al telegrafelor fi poştelor, spre împli
nirea vacanţe! ce esistă;

D. Alexandra Dristorian, director al pre- 
fecturel poliţie! capitalei, în local d-lal 
D. Pandrav, trecut în altă funcţiune;

D. Nioolae T. Benea, fost jadecător de 
instrucţie, sub-prefect la plasa Reoăoiuni, 
judeţul Pntna, în local d-lal AI. A ba za, 
demisionat;

D. Teodor Măronleson, poliţalil al ora- 
fulu! Giurgiu, spre împlinirea vacanţei oe 
esistă ;

D. Teodor Stătescu, afiţer al sergenţi
lor de oraf din capitală, in locul d-lu! că
pitan N. Celăreanu, demisionat;

D. Constantin I. Zapolia, sub-comisar 
clasa I la poliţia capitalei, în locul d-lul 
P. Qrigorescu, destituit.

încalecă pe mine şi half Ştiţi efi 
unde te-o! duce şi mare’l Dumnezefi, 
ne-a scăpat el şi din aceasta!

Harap Alb mal prinzând o leacâ 
la inimă, încalecă şi se lasă tn voea 
calului, unde o vrea el să’l ducă.

Atunci calul pornesce Ia pas, până 
ce ese mal încolo, ca să nu I vadă 
nimenea. Apoi îşi arată puterile sale, 
zicând :

—  Stăpăne, ţine-te bine pe mine, 
că am să sbor lin ca vântul, să cu- 
trierâm pământul. Mare’l Dumnezefi 
şi meşter’! dracul. Helbet vom pă
ţea veni de hac şi spănulu! celuia; 
nu’l e vremea trecută.

Şi odată sboară calul cu Harap 
Alb până la nour!; apoi o ia de-a 
curmezişul pământului: pe deasupra 
codrilor, peste vârful munţilor, peste 
apa mărilor şi după aceea se lasă 
Încet, încet lntr’un ostrov mândru 
din mijlocul unei mârl, lângă o că
suţă Binguratică, pe care era cres
cut nisce muschiti pletos, de o po- 
dină de gros, moale ca mătasea şi 
verde ca baratecul.

Atunci Harap Alb descalecâ yi spre 
mal mare mirarea lui, numai iaca
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COMITETUL CENTRAL. 

SERIA XXIII.

L iată  de persoanei« cari aii binevoit a 
con tribu i [pentru formarea ambulan
ţelor române cari ror merge In ajm- 
tornl soldaţilor răniţi pe câmpul 

de reabol

LISTA No. 7

încredinţată â-et Anali Dărzcanu.

D-nele Olga Hink 8 lei. Matilda Tho- 
maa 1 lei. Panaghiotua Violato 2 I. An
drea« Diohorales 10 1. Christodora Spiro
3 lai. I. Bnrdnloin 5 Iei Ilie Crnso 5 lei. 
Hertch Friedmann 4 lei. G. M. Delapoti
5 L Dionise Qrombo 4 L Cosma Die 4 1. 
Curtovitz o jumătate duzină oiorapl lână. 

Totalul listei 51 lei.

LISTA No. 3 

încredinţată d-ci Ehanclia Sentóni.

D-na Ariadna Cara mann 22 lei 80 bani. 
George Lamoni 5 L Georges Cavadia 5 1. 
Catarina Nano Theoharide, oftrpe. Dome- 
nioa Zaov, cârpe, 16 comprese. Hallea 8 
le!. Elisa VXduva Annehin 22 1. 80 bani. 
Eoridiehi C. Simonides . . . .  Anica loan 
100 dr. seamă |i 1 cearţeaf.

Totalul listei 63 1. 60 bani.

LISTELE No. 5 fi 6

încredinţau doamnă Rotim.

D-na Maria Cavadia 10 lei. Dionisia H. 
Zavo 10 1. A. Castrino 4 1. G. Theodorof 
14 1. Jean Georgafendi fi fiii 10 1. Mi- 
ehail I. Crondires 10 1. Ioan Caţicos 10 1. 
M. T. Pardicbis 4 I. Leonidas Maria 221. 
70 b. A. Vrari 8 1. P. I. Vamonris 10 1. 
Panaghi Gavadis 10 1. Anonim 5 1. B. EL 
30 1. D-na Agaliaţatu 10 1. D-na Diomu 
10 1. D-na Petru 12 1. D-na Frangopoln 
20 1. Maria 8tamatopoln fi M. Borcoho 
32 1. 70 b. Ana 8. Gavala 10 1. Anonim 
100 L D-na Gioni 10 1. Anonim 20 lei. 
Anonim 6 1.

Totalnl listelor 378 1. 40 b.

LISTELE No. 7 fi 8

încredinţate d-ci Victoria Strem.

D-na Victoria Serem 500 porţii de Po- 
tage gros preparat. A. Diomo 5 1. Ig. Kr. 
Ginlietta Verona. . . . .  A. Roaemberg 2 
lai. Barbo B. Bisno 6 1. A. Silberstein 10 
lei. Amelie 22 I. 70 b. Rose Reglni 22 1. 
70 b. G. 5 1. 8. Stefanovid 5 1. Panaiot 
P. Violato 30 1. M. Miilea 3 1. Varvara 
Bello 10 1. Elis Economn 11 1. 70 bani. 
Gnilietta Verona 10 1. N. D. Sniwlaa 5 1. 
Panaghi T. Magaloconmn 6 1. 70 b. Pa- 
naghi Varloll 4 lei.

Totalnl listelor 162 1. 87 b.

11 Întâmpină In pragul uşei cerşetoa- 
rea, căreia 11 dăduse el nn ban de po- 
jmană, Înainte de pornirealul de acasă. 
[ . E l  Harap Alb, aşa e câ al re nit 
|Îel vorbele mele? că deal cu deal se 
ajunge, da lnc& om cu om. Aflâ a- 

joum câ efi sunt sânta Duminici şi 
scift ce nevoe te-a adus pe la mine. 
Spânul vrea sâ'ţl repue capul cu ori 
ce chip şi de aceea te-a trimis sâ’I 
aduci rtllţi din grădina ursului, dar 
’l-or da ele odatâ pe nae...RemâI aici In 
astă noapte, ca aâ văd c e - I  de făcut.

Harap Alb rem&ne bucuros, mul- 
ţămind sântei Dumineci pentru buna 
găzduire fi Îngrijirea ce are de el.

.F ii încredinţat că nu ett, ci pu
terea milosteniei şi inima ta cea bună 
te ajută Harap Alb, ace sfânta Dc-I 
minecă eşind şi lăsându-l In paefe sâ 
se liniştească.

Şi cum ese sfânta Duminecă afară, 
o-dată şi porneşte desculţă prin roă, 
de culege o poală de somnoroasă^ pe 
ijcare o ferbe la un loc cu o vadră 
ide lapte dulce şi cu una de miere 
foi apoi ia mursa aceea şi iute se duce 
ide o toarnă In fântâna din grădina 
ursului, care fântână era plină cn

LISTETE No. 11,17 fi 18

Încredinţate d-ci Fam Sckoarhmann.

D. David Eliaa 4 1. J . Bellet 50 1. A, 
Bramn 4 1. D. Hontner 10 1. S. Nudler 
2 1. Anonim 2 1. Sara Cusltoreasa 6 lei. 
Bnoa Elias 4 1. M. Capelovic! 2 1. Mates 
50 b H. Hrischborn 8 1. Alexandrina 
Conatantineasca 150 dr. acamS. Ed. Bln- 
mann 10 1. Elisa Goldstein 2 1. Salli Bin- 
mann 4 lei. Lois Schvartzmann 4 let. D. 
Paltnr 5 1. A. Verieberg 3 1. M. Stefano-
vicl 3 1.....................2 1. M. H. Dimitrie

'2  1..........................4 1. A. Pridmann 4 1.
I. Adler 70 1- Dr. Arseni 4 1. Anonim 4
lei Fanny Svartunann 100 1. Elisa Leo-
bel 20 1. Antoinette Vidoa 20 L Theodor 
Violato 8 1. Vnichelpofen 4 1. H. Ion 2 1. 
L. Mandelbann 1 1. S. Raicns 2 1. C. Sta- 
vropolo 10 1. Elise Bramrstein 10 1. M. 
Choen 10 1. . ................2 1.

Totalnl listelor 338 1. 20 b.

LISTELE No. 12, 13, 14, 15 16 fi 30

Incredmfate d-ci Elena C. Scanari.

D-na Famile LCbel 40 1; Leon Scbaefer 
10 1. Mari Blanatein 8 1. Ion Luca 4 1. 
J. Damabescn 4 1. Pimpe 2 1. H. Tuch- 
ner 2 1. L Kanimes 10 I. M. Capalovits
1 lefi. Anonim 4 1. Constantin Nedelcn 
8 1. Blnme Hers 2 1. Sora Dats 4 1. Pan- 
lina Friehroen 22 1. 70 b. Morieh 11 1. 
75 b. S. 5 1. L. A. Constantin 22 leí 70 
banl, Babi Panaiotb 8 1. Costica Ni^i Va-
sileacn 2 1.......................8 1. L B. Micn
6 1. Vribiaacn 5 1. 8. R. Petzabis 20 leL 
G. I. Seretas 5 1. P. Thomas 5 leí. Aris
tide Gbermano 2 lei. Th. Her. Papasogln 
20 L .....................4 1. Stanoin N. O ri
fan a 5 1. Dnmitru Orifanu 2 1. L Mir- 
enlascn 4 1. Preotul Ch ría tea 3 L Neacfn 
Oráfeann 2 1. Gheorghe N. Orajeann 3 1.
.................. 4 1. D. Gheorgbin 6 1. Preo-
tnl Serban 2 1. Preotnl Ionios Stoica 3 1.
Sterghiu Domitrn 5 L ............... . 2  1.
Coatache Christa 2 1. G. Ioneeca 3 1. 0- 
prifan Scárletn 1 1. Vasila Stancn 1 laQ. 
Nicolae Popescn 1 1. Preotnl Coat. MichS- 
lescn 2 1. Costache Ioneson 2 1. Marin 
BogdSnescu 2 leí. Vasile Stanoin 1 leQ. 
Stan C. Mateeson 3 1. Serban R. TíSb&rcS 
50 b. Chiripá Periann 1 L Dnmitru Po
nan n 2 1. Vasila Udrea 50 b. Iordaohe 
Spî a 1 leö. Mitu BránzS 2 leí. Nicolae 
B riiil 60 b. Gbeorghe Sterea 1 1. 50 b. 
Stef. Sterienescn 50 b. L R. Marineaon 1 
leö. loan Protopopesou 2 1. Preotnl Neagu 
Bnonr 2 1. PatrícX Christescn 4 I. Anica 
Bm Jo 3 leí. NSatase G. Pastorora 4 leí.

D-na Elena C. Christesen JO lal. Con- 
standa Er. Popa 22 1. 70 b. Vetar» Ere- 
mia 10 L Charite 22 1. 70 b. D. Cristeacn 
10 I. Samoil Grinmbanm 4 1. D. Caraca Un 
5 1. Michail Biünescn 3 1. Salli Blnmann 
100 dr. seami. Lonaie Goldstani 200 dr. 
scami. Paraschiva Idnleica 150 dr. scami. 
Maria Ion, Th. Sebe 10 1. fi 100 dr. sca- 
mü. Despa 1. Beloni 20 1. V. T. Petrovicl
2 1. C. Popasen i3 1. 8. 8erbinescu 2 leí. 
Preotn Marin Georgaacn 2 1. Elena CrS- 
eson 10 1. U. Constantinescn 2 leí. Elena 
N. Oráfeann 2 leí. Bnonr Demetrescn 1 1. 
Teodor S. DobrilS 2 1. The toros Lofarídes 
5 1. Ion Grigoreacn 5 1. Teodor Stan 2 1.
Panaiot Teodor 3 1....................4 1. L Io-
naaen 2 L Simion Nieolafi 2 leí. Atanaai

apă până In gură. Şi mal stând 
sfânta Dnminecă o leacă In preajma 
fântânei, numai eaca ce vede câ vine 
ursul, cu o falcă In cer şi cu una 
In pământ, mormăind Înfricoşat. Şi 
cum ajunge la fântână, cum Începe 
a bea lacom la apă şi işl linge bu
zele de dulceaţa şi bunătatea el. Şi 
mal stă din băut şi iar Începe a 
mormăi; şi iar mal bea câte un răs
timp şi iar mormoieşte până ce de 
la o vreme Încep a-I slăbi puterile 
şi coprins de ameţeală, pe loc cade 
jos şi adoarme mort, de putea-I sâ 
tal lemne pe dânsul.

Atunci sfânta Duminecă văzându-1 
aşa, tntr'o clipă se duce şi deştep
tând pe Harap Alb chiar lu miezul 
nopţ«I, H zice:

„Imbracă-te iute In pielea cea de 
urs, care o al de la tatâ-tăă, apucă 
pe ici tot Înainte şi cum ol ajunge 
In răscrucile drumului, al aâ şi dai 
de grădina ursului. Atunci sal re
pede lnnăuntru, de-ţl i-a sâlăţi ln- 
tr’alea şi câte-! vrea de multe, căci 
pe urs l'am pus efi la cale. Dar la 
toată Întâmplarea, de-I vedea, câ s’a 
trezit şi năvăleşte la tine; svârlo-I

Castiloff 2 1. S. Voinescn 1 lefi. 50 b. I. 
lorgnlascn 1 1. S. Hailpern 2 1. D. Gheor
gbin 1 1. N. Ion eseu 4 1. D. Pesciann 2 
lei. I, Secireann 2 1. G. Boboceecn 2 lei. 
I. Ionaacn 5 L I. Stşfinescu 1 1. Dumi- 
trache Neleşn 2 1. G. Riieson 2 1. G. I. 
Rizaacn 2 I. C. N. Orifeanu 2 1. St. Ori- 
şeann 2 1. Christache Ivanov 2 1. Gheor- 
ghe Ione8cn 50 b. C. Bnsnioc 2 1. Serban 
Chiru 11. . . . 1  leii. Ioniţă I. Epn- 
reann 1 1. Gheorghe Cioci 6 1. Stan Ion 
Tndor 2 1. Ion Damitra 2 1. 1. Stancin 1 
lefi. Giţiă Ciocia 2 I. L I. Mândreţu 2 1. 
Panait G. Pann 1 I. C. Ioneson 2 1 . .  . 
. . . . 11. Mihail Petra 21. Anonim
4 1. M. N. StStescu 2 1. Ştefan R. Paaen 
10 paohete pesmeţl de Presbnrg. . . . 
• . . . 2  1. Dimitrie Panţiu 5 1. I. V. 
Alexandrescn 4 leL I. Cesiki 3 lei. G. G. 
Parlea 4 1. P. I. Boiraek 2 vase de noapte. 
N. N. Burdnloin 8 1. Golanter 2 lei. Al. 
Dimesco 2 1. Lndvig Vasalovci 1 1. An- 
tsn Lndvig 4 ¡lei. Ceratimo B. Cavadia 
50 bani.

Totalnl liatelor 659 1. 65 b.

LISTA No. 35

încredinţată d ti Maria G ia s to fi  Elina 
Argintoianu.

D. Emanoil Tanis 4 1. D. EL Pironeson
2 lei. Nicolae I. Po pesen 4 1. Eremia P. 
Verzea 8 lei. P. I. Drngescn 3 lei. Moisi 
Ponmţi 1 lefi. 50 b. Moriţ Srager 1 lefi. 
Gaorge Gheorghin 1 1. C. M. Vaailoff 2 1. 
50 b. Chiriachiţă ParaachivovicI 2 lei. A. 
Theodorescn 5 1. Smarand T. 1 1.

Totalnl listai 31 1. 50 b.

LISTA No. 37 

încredinţată d-ci Efrosina Suiiotes.

D. Ch. N. Petropoln 10 1. D. S. Lira
das 20 I. Amelia Mandelham 5 lei. G. O. 
Basarăbeann 50 1. D. Leondteiner 22 lei 
70 b. . . . . 40 1. . . . .  20 L 
Stefan Dimitrin 5 1. Solomon Goldstein 5 
lei. Nanm Petra 15 ld. Polyxeni Grnisani 
12 1. A. Carandino 20 1.

Totalnl listei 224 1. 70 b.

LISTA No.

încredinţată d-ti Elina Petreicu fi EpArcpna 
SuáüCis.

D-na Ephrosina Snliotis 200 lei. Pena- 
lopi Anagnostopola 100 1. A. Angelo 40 
lei. Amotte Traolos 40 1. P. Minolta 45 
Id 40 b. Chrystodnlo Filitis 701. Madam 
B. Mendel 500 1. E. Georgandopoln 5 UI. 
Anonim ¿2 1. 70 b. Constantinidis 22 lei 
70 b. Anonim 22 1. 70 b. Foti Iorgando- 
polo 11 1. 75 b.

Totalnl listei 1080 I. 25 b.
Suma totală a acestei serii 2885 1. 10 b. 
Totalnl serielor pracedinţl 107,518 lei 

56 bani.
Totalnl general 110,503 lei 66 bani.

CRONICA

Din Ploescl fi din judeţul Prahova pri
mim pe fie-care ai denunţări de abnanrl,

pelea cea de urs şi apoi fugi Încoace 
spre mine cât el putea.

Harap Alb face cum II zice sfânta 
Duminecă. Şi cum ajunge In grădină, 
o-dată Începe a smulge la sâlăţi ln- 
tr’ales şi leagă o sarcină mare, cât 
pe ce să n’o poată ridica In spinare. 
Şi când sâ iasă cu dânsa din gră
dină, eaca ursul se trezeşte şi după 
dânsul Gavrile. Harapul Alb dacă 
vede reaoa i-aruncă pelea cea de ura, 
şi apoi fuge cât se poate cu sarcina 
In spate, tot Înainte la sfânta Du
minecă, scăpând cu obraz curat.

După aceasta, Harap Alb mulţă- 
mind sfintei Dumineci pentru binele 
ce i-a făcut, II sărută mâna, apoi 
Îşi ia sâlâţile şi tncâlecând porneşte 
spre Împărăţie, Dumnezeii sâ ne ţie, 
ca cuvântul din poveste, Înainte mult 
mal este.

Şi mergând tot cum s'a dus de la 
o vreme ajunge la Împărăţie şi dă 
sâlâţile In mâna spânului.

împăratul şi fetele sale văzănd 
aceasta, le-a fost de-a mirarea. Atunci 
spânul zice Îngâmfat:

—  El moşule, ce mal zici?
.Ce să zic, nepoateî Ia când aşi

de cXlcSrl de legi ce zilnie si fac da c8- 
tre administraţie fi mal ales da eomite- 
tnl permanent. — Aflam cS parqaetnl de 
acolo ne mal pntAud sta indiferente la 
toata aceste fărfi de legi ar fi dat In jo- 
decată pe chiar prefedintale comitetului.

AfteptSm na ne vie seiinţe positive fi 
acte antentioe fi atunci vom pune în ve
derea publicului detailurl despre cum tn- 
ţelege guvernul de astlzl a administra 
ţare, căci cea ce se petrece în Prahova se 
petrece fi in cele alte 32 de judeţe din 
CarpaţI la mare. *

A apirut de curând a brofurS fran
caşi snb titlu : »Mémoire snr la question 
des Tabacs en Roumanie par Alex. E. 
Floresco, ancien Conseiller d’état*. Cestia 
Regii Tutunurilor fiind aatfizl de nn mare 
interes pentru ţari, na reservim intr’nn 
numSr viitor a anallsa pe larg brofura 
d-lul Florescn.

Citim în *Curierul Balassan, : 
(Prlsonlerl). Cu trenul de Joi afi mal 

sosit In Iafl doufS transporturi de priaonierl 
turci: unul da vr'o snti fi altul de vr’o 
fese sute oameni între cari fi 9 ofiţeri. In 
aceeafl zi ei afi fost îndreptaţi spre Rusia 
pe calea ferati lafl-nnghenl.

(Domnul N. Rosettl Bosnovann). — 
Părinte de familie fi membru din inalta 
aristocraţie a lafilor, care îndati ce Ro
mânia a declarat resbol s’a grăbit a lua 
armele benevol fi a merge la câmpnl de 
onoare, a venit si'fl vadi familia ţi în 
curând se va întoarce earif acolo nnde se 
giibesc a alerga toţi adevăraţii fii al pa
triei. Onoare acelor cari imiteazi esemplnl 
d-lul Rosnovano. Patria li va fi reennos- 
cStoare. {Curierul Balaş an)

Maltratare. — Aflăm cu părere de rSfi 
ci d-na directriţi a institutului Gregorian 
(de maternitate) din oanse necunoscute ar 
fi fost maltratati de una din elevele ace
lui institnt, tocmai in momentnl în oare 
d-na directriţi asista pe o pacienţi. Ne-am 
obicinuit a vedea, ci asemenea neorân- 
duell In scoli nn provin dintr'nn spirit 
latant de nesupunere (cititorii ifl vor a- 
duce aminte de turbnririle din şcoala teon- 
nicl) ci snnt câte-odati produse In mod 
artificial de înriurirl, străine cercului ele
vilor, pentru a da un earacter indoelnic 
posiţinnil înviţitornlnl, contra ciruia snnt 
indieptate. De o camdatl însă, nn ne per
mitem a binui nimic, mal ales ci atât 
parchetul cât fi onor. epitropie a spitale
lor St. Spiridon afi primit ftiinţi despre 
acest incident regretabil fi aceste autori
tăţi sperăm ci vor fi in atare, una a des
coperi oausele neorindnelil, cea-laltă a o- 
pri repetirea el.

(Crierul de laţi).

Aniversarea Principelui Serbiei. Mar
curi, 10 August curent, cn ocasia aniver- 
săreî nascerel Principelui Milan M. Obre- 
novicl IV fi a auirel Măriei sale pe tro
nul Serbiei, s’a celebrat nn Te-Deum la 
Capela bulgari din Capitali.

La aceasti serbare a fost faţi d. Mi
hail Cogilnioeanu, ministrul afaoarilorfi

avea etk o slugă ca aceasta, nu i-aş 
trece pe dinainte.

-— D’apol de ce mi-l’a dat tata 
de-acasă) numai de vrednicia lult 
zise spânul; căci alt-fel nu-1 mai 
luam după mine ca să-mi lncurcezilele. 

La vr'o câte-va zile după aceasta, 
Împăratul arată spânului nişte petre 
scumpe, zicând:

.Nepoate, mal văznt-al petre ne
stimate aşa de mari şi frumoase ca 
acestea, de când eşti?

-— Am văzut e& moşule, felurite 
petre scumpe, dar ca aceste drept 
sâ-ţl spun, n’am văzut. Oare pe unde 
se pot găsi aşa petre?

.  Pe unde să se găsească, nepoate ? 
Ia In pădurea Cerbului. Şi cerbul 
acela este bătut tot cu petre scumpe, 
mult mal mari şi mal frumoase de 
cât aceste. Mal ântăiâ ci-câ are una 
In frunte, de străluceşte ca un soare. 
Dar nu se poate apropia nimeni de 
cerb: căci este solomonit şi nici un 
fel de armă nu-1 prinde; Insă el pe 
care l’ar zări, uu mal scapă cu viaţă. 
De aceea fuge lumea de dânsul de-şl 
scoate ochii; şi nu numai atâta, dar 
chiar când se uită la cineva, fie om

striine, d. Petronievicl, agent al Serbiei 
însoţit de funcţionarii agenţiei, nn adju
tant domnesc, d. comandant al divisie! II 
teritoriali.

Dnpi terminarea ofioiulnl, d. ministru 
Cogilniceann a mers, însoţit de nn adju
tant domnesc, intr’nna din trisnrile cnr- 
ţel, la otelul agenţiei Serbiei, spre a faee 
d-lnl agent visita oficiali de felicitare.

U L T I M E  SCIRI
TELEGRAFICE

(Aganţia Havas).

— Serviciu de la 24 August, 9 ara dimineaţa — 
Tleas, 23 August. 

Ambasadorul austriac din Constantino- 
pol a priimit instrucţiuni de a se asocia 
la demarfele ambasadorului Germaniei pe 
lângi înalta Poartă relativ la cruzimile 
eomise de Turci asupr* răniţilor fi priso- 
nierilor rnfl. Italia a (Scut în acelaf timp 
o demarfă analogi.

Atheaa, 23 August 
O reacoali a isbucnit în Creta. Otoma

nii afi fugit în fortireţe cn familiile lor. 
Creftinil s’afi retras în mnnţl. In doi in- 
cierirl ce a’afi făcut la Baripetron, de
partamentul Caneei fi la BahlihorI, pro
vincia Rethymnoa, 30 tnrcl fi 17 creftinl 
afi fost omoriţl.

SOCIETATEA DE GIMNASTICA
DIN BÜCURE8CI. 

«Turn-Verein,.

Va aranja anul acesta de odati on ani
versarea Ini Ĵahny o serbare al cirel pro
dus este destinat pentru Societatea Ro
mâni a *CruceI-Rofie». Aceasti dubli ser
bare va avea loc Dumineci la 14 August 
1877, in localul Societăţii, Strada Brezo- 
iann No. 45.

Serbarea va începe precis la 6 ore seara 
on exerciţiurl de gimnastici, urmate de 
oântnrl fi producţinnl de musici.

Alteţa Sa Principesa Domnitoare a bi
nevoit a promite oi va onora serbarea cn 
înalta Sa preaenţi.

Preţurile de intrare annt 3 franci pen
tru persoană, iar 2 franci pentru mem
brii Societăţii. Preţul la Casi fir i escep- 
ţiune 3 franci.

Biletele se gisesc Ia d-nil Gustav Rietz, 
Strada Caro). Resch et Pfennings, vis-â- 
vis de Palatul Domnesc. Hebberling, far
macist, piaţa Teatrulnl, Henric Labee, pa
latul Dacia.

Un comitet de dame va aranja nn ba
zar de binefacere fi nn bufet, al cirorfi 
produs net se va destina asemenea Socie- 
ţil mal sus menţionate. In cas când tim
pul ar fi nefavorabil, serbarea va avea loc 
Lnnl la 15 August 1877.

OrI-ce ofrande vor fi bine primite in in
teresul scopulnl propus.

Listele de subscripţiunî snnt deschise, 
iar resultatnl lor se va publica prin jur
nal la urmi.

Rugim pentru o participare bine-voi- 
toare. Comitetul.

safi orl-ce dihanie a f i , pe loc re- 
mâne moartă. Şi cică o mulţime de 
oameni şi de sâlbâtăciunl zac fără 
suflare In pădurea lui, numai din astă 
pricină; se vede că este solomonit, 
Întors de la ţlţă safi dracul mal ştie 
ce are de-I aşa primejdios. Dar cu 
toate aceste, trebue sâ ştii nepoate, 
câ unii oameni Îs mal al dracului de 
cât dracul; nu se astâmpără nici In 
ruptul capului; măcar câ aă păţit 
multe, tot cearcă prin pădurea lui, 
sâ vadă nu l’or putea gâbul cumva? 
Şi care dintre el are Îndrăzneală 
mare şi noroc şi mal mare, umblând 
de acolo, găseşte din întâmplare câte 
o peatrâ de aceste, picată de pe Cerb, 
când se scutură el la şeapte ani o- 
datâ, şi apoi acelui om nu-i trebue 
altă negustorie mal bună. Aduce 
peatra la mine şi i-o plătesc cât nu 
face; ba Încă sunt bucuros câ o pot 
căpăta.

(Va urma)



T I M P U L

Un profesor ¡LîtSTÎJ:
vat academia se oferă a preda

L E C T I U I V I
in nrmăt<5rele Bciinţe:

Desemn şi pictării, geometria, matema
tica şi ingenere t6te soiinţele necesare pen- 
trn pregătirea de a pntea intra in şc61ele 
superiâre. Afară de aceste ra pntea da lec 
ţinnl de piano, de limba francesă şi englesă, 
A se adresa Strada Virgiliu No. 6 bis, s6fi 
la Tipografia Thiel & Weiss.

A ejit de sub Litografie!

C H A R T A  R E S B E L U L U I
In limba Bom&n& lucrată in 6 ¿uibrl, 6e caro • tn 

In deosebită culdre cu desluşirile lor

de venţlare In tdte Librăriile cu preţul de
60 BANI £SKMFLARUL

D-nil cumpărătorii din provincie «unt rugaţi a 
se adresa la Librăria Comercială a lut

E L I A  G R A S S I A N Y  C -n ie  
Strada Şelari No. 10 Rucureiel

înaintăm! fi costul pentru oăte esemplare doresc 
a avea. Cumpărătorii de la 10 esemplare in sui 

a6 rabatai de 80 la suUL

Librăria Socec & Cnie
Are on6re a annncia că priimesce Abona
mente la pnblicaţinnea literară lllnstrată

„ALBINA DACIEI“
pe precifi de lei n. 20 pe an, 11 pe */, 
an şi 6 pe trei lnnl. Abonamentul pe pe
riodul de 4'/« luni, adecă de la 15 August 
până la 31 Decembre 1877, este de leî n. 8.

600—0.

A E Ş I T D E  S U B  T I P A R
|i se află de vânzare

LA TIPOGRAFIA THIEL & WEISSi
fi

LA TOATE LIBRĂRIILE:

STAREA FINANCIARA
A

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

da
DIMITRIE A. STURDZA 

Preţul 2 Lei n.

r v  a i • * x  odftl mo-
Jj0 închiriat, biiate
Ştrada Model No. 8, în dosul 
Hotelului d’Orient.

0  MORA TRANSPORTABILA £
iii«, eu. looomobilă şi cele-l-alte unelte, bună 
de aplioat pentru trebuinţele oştiri este 
gata, şi de vânzare Ia fabrica

C. SIEBRECHT 
BucurescI Calea Moşilor No. 11.

T T n  P i n n A  bine Îngrijit,este, pen- 
U  -U. A  l u U u j  trn plecare, eftin de 
vêndare. Adressa la Tipogtaphia Thiel & 
Weiss.

ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa
x F R A N Z  Q-TTIiTTIEIER. 5
X  * ,a VILLE DE BRÜXELES 9
y ţ  Podal Mogoÿoieï No. 16 ris - à - ris de Consulatnl Rassesc y ţ

Reoomandft magasin ul seü asortat tn totHd’a-4ina f6rte bine cq ru f ir i i  de bărbaţi yi de ?

X dame, gulere, manchote, batiste de lino, olandă {i m&tas&, ciorapi pentru bărbaţi si dame, 
flanele fine (crêpe de saàl£) camisône, groşette, broderie dantele, cravate de bărbaţi fi 
femei in cele mal ool forme si culori, umbrele de sdre fi de pléie etc, etc. Atrăgând tot V f  
de-c-iată atenţiunea onor. Clientele că din causa orieel am redus f6rte mult preţurile^

O xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

E 8 P 0 8 I T  S T R A D A  E P I S C O P I E I  No. 4
LA .STRUGUEILE NKQBO*

O G A S I U N E  R A R Ă

VINURI NATURALE
VEOHI DE 4, 8 ŞI 11 ANI

Z 3 S T  F L A C O A N E  S I  O  XJ  O C A U A
ca preţuri ftfrte reduse fi neauzite p (n j acum

I N D I G E N E  A L B E  Ş I  N E G R E
Oa Oetu Mare , Băşicată
Mischet 
Ratfoekie

V I N U R I  S T B B I N  
ea gros şi eu detail 

III De Rhia III Malaga
|| , Ungaria ||| Wadora

Na pdte concura nimeni ea mine niel în privinţa calităţii vinurilor şi niel In ceea 
oe privesoe preţul lor.

NB. Liquaurarl, Diferii» CognacurI vieux ţi (ia Chsmpagne, Ţuici veche naturală fi 
Unt-de-lsmn de Toscana.

Twt. T H E O D O B E S C U .

Da CalnarI 
, Drigifanl 
. Odobeţtl

Da Champagne 
> Bordeaux

Negru Vârtos 
Tániiksá

Cherry 
Muscat Lunel

C E  S E  P O A T E  C A P A T A
p b n t m u  s s  r o a i v u

LA DESFACEREA SFECIAL1TATIL0R IN PANZARIA 
L INGERI a d i n  y i e n a

Calea MogoşdieT Palai« „Dacia“
Pentru 50 bani: I cot Pichet de vari.
Pentru 3 franci: I păreche papnol de bale.
Pentru 4 frânei 50 bani: I pâroohe pantaloane pentru oălireţî.
Pentru 5 franci: 2 fete de maeâ, colorate, de aţi eurati.
Pentru 5 franci: 2 garniture colerate de dame.
Pentru b franci: 11 gulere enyU la ori-care fason fi mărime.
Pentru 6 franci: 6 părechl ciorapi patentate.
Pentru b franci: 6 gulere modeme pentru dame, dopă alegere 
Pentru 5 franci: 12 batiste albe de p in iă  adevărată.
Pentru b franci: ÎS batiste bţne colorate tivite fi spălate.
Pentru ft franci: 0 prosdpe de pănifi curată.
Pentru b franci: 6 şervete da masă de piVnaă adevărată
Pentru 6 franci: 13 fervete albe de oţaift.
Pentru ft franci: 1 cămaşă modernii, simplă s6ă brodată.
Pentru ft franci s 2 batiste eu monograme fin brodate.
Pentru 5 franci: 1 batistă france să fin brodată ou dantele.
Pentru ft fra tei: 1 corset d£ damă.
Pentru ft franci; 3 şorţuri colorate pentru dame.
Pentrn ft franci: 3 pepturl fin brodate nentru oămăfl de bărbaţi.
Pentru 5 frai.cl: )  garniture fine fi moderne pentru dame (gulerul fi manşete,). 
Pentrn 5 frânai: l  camisón modern brodat.
Pentru 5 franci: l faţă de masă colorată cu ciucuri, pentru café.
Pentru 5 franci: 1 cămaşă stfO o pereche de ismene de damă, bogat brodate.
Pentru ft franci: 1 cravată de damă, adevărată Crdme-Dentelle.
Pentru 5 franci: 1 fustă costum plissé.
Pentru 5 franci; 1 bucată Tulpan.
Pentru 10 frânei: I bucată Robe d'eirtantţ de toile.
Pentru 16 franci: I bucali Tartan engles de 5 ooţl.
Pentru 20 franci: 24 coţi Pichet.
Pentrn 20 franci: I bucată Manta de bale.
Pentru 18— 25 franci: 1 bucată pânza de Rumburg, de 36—4ft ooţl.
Pentru 55 -  68 franci: 1 bucată pănsă de Belgia de 60 eoţf.
Pentru 75—108 franci: 1 bucată pănsă Corona de 68 coţi.
Pentru US - 110 franci: 1 bucată Toile Batiste francés.

t
Calea Mogoş6ieI Palatul „Dacia“ .

CeatlnŞilo din districte tnso{ita cu praful respectiv te vor elestua loarte grabnic 
consoiinoios.

ANÜNCIÜ
Călătorii la Braşov pot afla la institutul

Băilor de aburi de acolo, In dosul 
gimnastului român,

locuinţe curate şi bine mobilate, cu privirea 
spre grădiiâ, precum şi grajduri de cal şi 
şopron pentrn trăsuri, ou preţuri fort« mo
derate.

Direcţiunea băilor de aburi din Braşov,

Băile din Zaizon!
Plăcutele băi de la Zaizon se află într’o 

vale îngustă a mnnţilor, unde sablimita- 
tea seri6să a Carpaţilor se uneşte ou gra
ţioasa simplitate a văilor ca aerul pur şî 
sănătos şi ou fântânile sale minerale, oarl 
afi puţine rivale peste tot globul f Fón- 
tăua de iod, forţe plăcuţii la beat; Isvorul 
fântânei Ini Ludovic, cât se poté de lim
pede, şl bala de fer şi acid carbonic, 
cari de 35 de ani afi dat cele mal nue 
meróse resáltate encólente de cură; Ele 
afi îmbrăcat astăzi toaleta lor cea mai ni
merită pentru a priimi cn demnitate pe 
<5speţii săli Atât la isv6re]e de băut cât şi 
la scaldele recf fi calde Iriw * făcut din nofi 
reparaţinnl, şi sub-semnatul are onóre a 
inviţi? pe onor. publica' cetcetâ acest folo
sitor şi plăcut stabiliment, unde de sigur 
va fi întrn tóte mulţămit. — Informaţinnl 
mai de aprópe la d. I. Weiss, proprietar 
de Tipografie în BucurescI.
Zaizon lingă Braşov. J. LATZIN,

arendaşul băilor din Zaizon.

D o  n r n n r T a f *  2,300 P°«6ned i l c l l U d i t .  pământ, de muncă, 
livecjl şi isla8 în hotarul moşiei SSlcuţa- 
Sularî, plasa Dumbrăvii, districtul Doljifi.

2-lea, 1,200 pog6ne pământ de muncă, 
livezi şi baltă în hotarul Bănesa, plasa 
Margine! districtul Viaţa a, in drumul căii 
ferate B ucureşti- G i u rgifi. 409—6.

D a  f r i A h i r i i i t  0ft8e,nariîngnbnr'U 1 Q C 1 1 I l ld L ,b ia  Biserica Eniî, 
ou mai multe încăperi.

Doritorii să se adreseeje la proprietar, Str
ada Scaunele No. 47, în Bnouresci. 610 6.

O prăvălie de circiumă
ou cinci camere şi pivniţă mare ptfntra 
60 baţi, este de închiriat de la Sf. D imit sie 
viitor, Calea Văcăreşti N o., 57 (Jicniţă). 
Doritorii se pot adresa la sub-aemnaitul 
proprietar acolo în ori-oe oră.

604— 0. Gr. GSlăşescn.

Moşia
Răşiniţa, Ghimpaţi eto. din Judeţul Oltu 
plasa Şerbăneşti, ca 2000 pogóne, Case şi 
Magasií, Han, Pod pe seripete pe Oltu, 
Mori cn ehirie, două 'Vil etc. sunt de vân
zare în total şi în parte; a se adreea la 
proprietară, Strada TârgoviştI No. 49. Bu
cureşti. 598—Ó.

Se cantâ un piano de
i t i n l i î t o Î Q ' f  p® timP de 3

m. A it v  preţfi de 36 iranct. A se
adresa la administraţia farului .Timpul*.

Leopold Stern,
nirea onor. săi clienţi precum şi la amatori, 
a deschis nn curs de Piano séra de la 6 
penă la 8, cn precifi forte moderat, Calea 
Moşilor No. 40.

Proprietatea Stânislâ-
"tTCkQ'f'i (' ,u Districtul Oltn], se arende^ă 

ţ  de snb-senVnatOl de actim pplitrn 
anul viitor 1878. Doritorii se vor înţălng* 
direct cu mine.

602—0. Ceziano.

Moşia Umbrăreştidjuia'
Tecucifi şi Covurlnifi in întondere de peste 
3,600 fălci, şi Moşia Oroftiana din Jode- 
ţnl DoronoiQ în întindere de 800 falfei, să 
vând de veci, doritorii binS-voiscă a se 
adresa la D-nil fraţi Suţn în Iaşi.

603— 0.

De arendat, ; ^ 1«
ore de BucurescI cu întindere de peste 
2,500 pog6ne de arătară, filneţii şi pădure, 
in care pot păşuna vite.'' Doritorii se vor 
adresa la D-nu N. I. Lahorary, No. 28, 
Calea Mogoşoiei. 601—0,. j

DROnOJOWSKI
profesor de limba 

FRANOE8Ă, GERMANĂ ŞI ITALIANĂ
Teoria tot de o data aplicată la practică, 

prin scris şi prin o conversaţiund gradată.
Esecut&Jă şi tot felul'de compunere,.tra- 

ducţinnl şi frumâse prescrieri. Strada Şe
lari No. 9, alături cu hotel Fieeohî, în curte 
la mâna stângă in oolţ. 6 0 8 — 0.

di M it de failli i p S i
ticat mal mulţi ani atndiele programului 
icea I, doresce a preda leoţiunl particulare.

A să adresa la admeniştraţinnea acestui 
4iar, Palatul- »Dacia*.,

Harta Câmpului de Res- 
boiu în Reliev

do ROBERT MEINHARDT, 1877

mea. 1: 15,000. Preţul, 1 exemplar 50 
Pfennig.-— 100 ex. 20 mărci imperiale 
germane.— 1000 ex. 150 m..— 5000 ex. 
1600 m. — 10,000 ex. 1000 mareî.
| _ Acesta harta se pute recomanda ca oca 
din cele mai exacte hărţi despre ţările din 
Orient şi îndeosebi despre România.

Dualitatea eea mal bună numai tufan fi fag 
tăiat fi adus la domicilio cu 

] "7(5 - t 't c .  ST E H ST ■T~TP!TCrTTT. 
h.piagasia de lemne a lui Lessei, lîngă gara 
fTêrgovifte, vis-à-vis de fabrica tutunurilor 
j Comăn^ile se priimesc fi 1« Typografie 
iThiel & Weiss, palatal Dacia.

TEATRUL DE VARĂ 

A st ijl  şi In fio-care <Ji spectacole

BOHANS. M O ES E SI OEBMNE
Compania dramatică dirigíala fi cu coAcunul arlûtic 

______  al D-luï M. PASCAL Y

F A B R I C A
’■ ’• • de’’* ’ î • á>¡: ' ■■1 I

ch artiê  mechanica
Qffloii i dg jla^ j t a
ZÀRNESCI, làngà braşov

.prodnee chârtiă de tipar in diverse cali- 
Ităţi in formate de cele mal mari usitate 
pentrn 4i*re A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice în Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

ce
o

co
cs

0  ' L O C O M E  ITTEHE DE 8 CAI
esta de venjare on

preţul fórte eftin prin Domnu 

O . S I E B R E C H T
Bnouresci.

Eforia Bisericel Creţnlescu
Ne oferindn-se de concurenţi preţul cu

venit al arengif moşiei KREŢULEf3Cl,'lîngS 
Buftea Judeţul Ilfov, se va ţine o altă 
licitaţie Duminecă la 28 August curent. 
Doritorii vor veni la. looalul din curtea 
'Bisericel Creţnlescu. BOo—î .

FÔRTE IMPORTANT
pentrn

POSESORI) DE MAŞ1NE CU A6URÍ.

V C E I  DE HAŞINE
de calitatea cea mai bună.1 fi eu preţul forţe 
eftin, aq găsesce în depou la mine, Strada 
Germapa, Hotel Concordia Noua.

6Q7—4*. * Philip Birman.

$
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ô

ANUNCIÜ IMPORTANT.
NOHil Li BIM011T0L MAGASIN

t L , Æ  V U L i T I i n
Sab firma

S A L .  W E I S E R M A H H
Strada Carol I No. H 

(rurtea veche)
vis-à-vis de 'farmacia 

Bisadörfer.
iúcal-

Strada Carol I No. 6 
(curtea veche)

vis-â-vis de farmacia 
Rissddrfer.

Afi sosit, pentrn sesbnul de v£ră an bogat asortiment d 
ţăminte pentrn BĂRBAŢI, DAME’ fi COPIL

Cu deosebire PANTOFI DE DAXE tn tâte formele după cele 
mal din urmă fasâne fi efectua te din primele fabrici din EUropa.

Asenienea nn mare transpert de cisme lungi de lucht, de Lak 
rusesc fi de vacs oa şi Mantale (cauciuc) de plâie prima qiifefîtate.

Sub-semnatul mulţumind onor P. T. Public de încrederea ce 
afi dat snsdissei-firme, care .până acnm afi depus probe de fina 
calitate a Mărfel cât gi de eftinetatea preţurilor, speră'ca şi d’acuin 
înainte va Bine voi a ’ i da' conenrsnl sefi, găsind in tot-d’a-una 
aiăt mărfnrl 'fine şî fasonate cât şi cu preţurile cele mai moderate.

Cu t6tă stima

,(58â—0) ,  , SAL. WEISERMANN.
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M U * H M M M U * X X U * n * U * X U U * X K * K X * K M » . ’
P H A R M A C I A  I * A -  „ S P E R A N T I A “

JŞ 26, CALEA MOGOŞOAEI, W. S  j
*  D E P O U L  M E D I C A M E N T E L O R  F R A N C E S E .  *
1Ê Obiecte de Cauciuc şi Articole de Toalete. — Asemenea <e angajezi a eteota» orl-oe oo- ’ 
4 »  mande din r̂ sodnal medical. 'R 'R .T T fl ţ ţ  •
U * U U U n n X U * U * X M H M M M X U H X H X X M H n H ~i

LES TENTES ET LES LITS
p j t m t i Q V B

3Æ .  L I T T M A N N
Rue Germaine No. 19

B U C A R E S T s e

i $ t t i ..................................

s i T i R A O i a  11 r ^ ft* *  k
,LA 8TÍÜA ALBA* ^

A V I S  I L Æ P ° B T  A N ‘ T  ►
întâiul fi renumitul Magasin de 'S

I H C A L T I A 1 1 N T Ï  P E U T H Ï  B A R B A T I ,  D A 1 E  SI  COP I I  £
sub firma

F J è ï I J L i l & Z *  O O L D S T E I N  \
»LA 8TÊOA ALBA* ■

Strada Carol I No. •> (Cartea veche) vis-k-via de Sigiamond PrnRWi k
Sosindn'ml de curtod din «numite fabrice existente din ¿ 'L .Y i î  Slût în relàtiunl'intime d* mulţi anl, un mare asortimont dedilfcnte mitTi dupe faaônelg p
le mat moderne si lueral» tra oea mal .mare soliditate. d.fo. nentru Danei Folonese M kwwlc Uli* 1 QlOUUrDC f1 * . . _ _. “ u. vrnasturi ln Ute formele. Sandale, pantofi, soţ,; pentru Bârbatl : GbOţe de vaoş, Maroquin 

Maroquin salon, Pantofi |t tot ce se atinge de IncUlţAminte olrblte^l, asomen «a-pentru 
Copil tóte felurile de ghete ou nasturi, elastic şi altele, vS rog a vö convinge de adever 

AtwUUL macasio este ana din oale mal vechi* din Capitală, oare '«1 a cAftigaţ o reputaţiuae
aper,

-------- ! —B  — - - — ------------din Capitală, care '.si a i  _ _ ■ ■
de celó mal Frumose pentn soliditatea şi eftin&tâtea mărfurilor, şi spor, A l 1*® viitor voiu fi 
onorai ea Clientela J0-v6atră. PHILIP!

Aodată malasio ^ ^

I“ " " ......  ’ *" - li¡Uf,
Strada Carol I No. I , (Ourtea Veohe) via-â-via de Sigismund Prager »l*a Sldaa albă.*

Tipografia Thiel A Weiss, Palatal BDaoia*.


