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Cnrsul de Bnonresoî, 16 August
g. Rurale , . ' .  . ." 83>/t 

Domcniale . . .  77>/i —
lit funciar rural . . 78'/« —

, m ' urban 65  
r. municipal al Capit. 120 __
ig. Pensii _  _
|g. Dacia . . . . , 200 __

Romania . .  . .  40 __
|r. municipal ou premii — —
ta Rom An & ............... —
ii  3 luni . . . . .  9935 —
dra . ,   .................2505 . —
■a > ' v . . . . ________  —
Ba » ...............1221/2 —

Cursul de Viena, 27 Auguit
Metalice..................... 63 80
N ation a le ............................  66 85
Renta In a a r .....................  74 9 )
Um . .  ...................................112 25
Aotianile b fin ce l.................. 831 —
C re d ită r i................................187 10
London j ............................... 120 —
Obligaţiuni rurale ungare . . 74 80

i  temeşvar . . . .  74 50
,  transilvane . . .  78 80

Argint In m ă r fu r i.................105 —
Ducatul .................. ...  5 72
Napoleonii....................................  9 ¿81/»
Maro 1 0 0 .............................59 ___

Canal de Berlin, 27 August 
Acţiun. Cililor ferate române . 15 50 
Obligaţiunile române 6 % .  , 53 30 
Priorităţile O. fer. rom. 8°/o 51 90
împrumutai Oppenheim . . .  85 10
Napoleonul.............................16 26
Viena, termen lu ag .............. ......  ...
Paris »  scurt 81 35

Calendara! filei 
Mercur! 17 (29 August).
Patronul file i: Martirul Miron. 
Bés&ritul sórelul ¡ 5 ore 29 min. 
Apusul «Arel u l: 6 ore 30 min. 
Fasele lunel: Luna PlinA.
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8C1RI TELEGRAFICE
din

P O I L E  S T H A J C I S T E L

rénd. Fâna acam Bant pe pieior de rSsbo! 
14,400 oameni.

St. Pstersbarg, 28 August

Se comunică oficial din Gornistndeni de 
23 August: Trapele noastre din stnin- 

rile de la Şipka luptă cri eroism. La 21 
I respins 10 ataeurl. In armă turcii s'att 
îrginit la înefierări parţiale. Trei taaarl 
itceştîj suferind de focurile noastre, att 
st stricate şi aii căzut in adânon) prS 
istielor. Trupele turceşti nu scad. Astă 
>apte aii zosit ajutoarele noastre, dnp8 
1 afi făcut unele un marţ de 40, iar &1 
ile un ni de 56 verşturi pe *i. Perderile 
oastr.e sunt relativ mici. Durere, aii c i 
ut mulţi ofiţeri. Perderile tnreilor sunt 
norme. Trupele de la Şipka sunt coman 
ate de generalnl Dorosihsky şi Stolîetoff.

Constantinopol, 28 August.

S’a răspândit ştirea, ci Soleiman-Paşa 
r fi ocupat în strimtorile de la Şipka, 
losiţiunile pe cari le-aii părăsit ruşii. De 
oamenea ruşii aii părăsit posiţiunile ce 
>cnpatt în trecătoarei de la Demir-Kapi.

Astăzi Abdol-Kerim-Paşa s’ a presentat 
naintea tribunal olul marţial1.—Erl a avut 
ioc IftftgB Djama o luptă mai însemnaţi.
__ Rnşiî ar fi foit siliţi a se retrage cu
mari-perdarL

Constantinopol, 28 August.

O depeşă a lai Mehemet-AK adevereşte 
ştirea despre ; bătaia ce aii suferit ruşii, 
car», pu atacat pe turci lângă Djnma din 
mal m ulte părţi. Ţnrciî aii luat de la 
ruşi doue tunuri.

Se agignrS ca Poarta a adresat guver 
nulul din Athena o nota relativă la ce
tele da briganzi; ce s’ati arătat pe la gra
niţele ta no-greceşti, prov.ocândn-1 să pae 
capăt aceeteî stări de luorurf.

Orşova, 24 August.

Nu departe’ de Etropol s’aii văzut ecle 
ron ruseşte Cu toate acestea comunicaţia 
între Scffia şi corpul lui Oiman-Paşa nu 

^  fost încă întreruptă si mertQ înaintează 
transporturi de muniţiunl de la Sofia la 
Plevha. — in Constantinopol se crede cT 
în Cr^mea repboinl se ya termina din causa 
clinpeî fa e l aspre mal nainte d? cât in 
Bulgaria şi ast-fel cât mal curând se. va 
putea transporta o parte din trnpele din 
Asia pe câmpul de resbol din Europa.

Constantinopol, 24 August.

Ruşii se concentrează intre Iskar şi Wid 
Nu se scie insă daca el vor a face numai 
o demVnstraţinna. Osman-Paşa e cu sta
tul săfi ntojpr tot în Plevn». Se] vi este 
mânele ruşilor. lia Loroia s’aii arătat mâi 
multe ceţp de dragoni rnsesol, s’ t̂ţ retras 
însă din faţa focurilor artileriei turceşti.

LenCra, 24 August.

OiRută de mii paşi] * »te »u l P«abody. 
care statt de mal multă vreme aicîţ jfiind- 
că guveM ul otoman, care U.a «omaadat, 
nu le pat*® plătişi ad fost acam plătite 
din im p finm lil aontraatat.prin mijlocirea 
băneai otomane şi In curiad vot 8 tran
sportate la Constantinopol.

Cragoleval, 24 August.

Toata tropăi* ¿8 primit ordin telegrafie 
de a sta.gata da plaoare. Se cred* c i mo- 
bilisarea, geiierolă va arma cât mal ca-

cu predarea unor articole, a şinelor mai 
cu semă.

Neînţelegerea nu s’a terminat incă.

SCIRI TELEGRAFICE
A L R  ‘ T I M P U L U I ,

(Agenţia Hatas).

—  Serviciul ds la 26 August, 9 sre seara. —

Constantinopol, 25 August.

Telegramele oficiale vorbesc de nonl in 
clierărl favorabile Turcilor împrejurul Giu- 
mel şi O iman-Bazarului.

A fost o bombardare Intre Calafat ş 
Vidin.

Muntenegrenii cari se gătiafi să atace 
iar Podgoriţa şi Spnz att fost respinşi.

Nioi o telegramă d’a lui Suleiman-Paşa 
inu s’a mai publicat de marţ ia trecută in 
privinţa luptelor de la strămtoarea Şipka.

Gabreva, 25 August.

împuşcarea a urmat şi erl totă <Jioa. 
Numai n6ptea s'a întrerupt. Totă (Jioa 
Rnşiî ’şi-aii mftnţinut ou voinioie tote posi- 
ţiile lor.

Perderile Turcilor sunt aecunoscnte, dar 
tlebue si fie enorene. Ale Roşilor sunt de
stul de însemnate. In aceste patru $ile din 
urina s’afi transportat la Oabrova 27 ofi- 
cerî şi apr6pe 900 soldaţi riniţl.

Numărul celbr ucişi nu se cunâsce.
Ai}I dimineţi att înoeput tunurile. A- 

ceeaşl îndârjiră domnesce în lnptă. Rnşiî 
se ţin tari.

Att respins ou energie mal mţilte ata
curi d’ale Tnreilor unnl după altul.

Generalul Dorolenachi, ea re a condus cu 
atâta dibăcie lupta în cele din urmă trei 
4ile, a avnt a<Ji o morte eroieă.

GornUtndenl, 26 August.

Atacnl Tnreilor la Aiaslar nn s’a mal re
petat de la 23 August. Tnrciî se grămădesc 
en puteri mari şi se fortifici. Posiţiile din 
faţa lor snnt ocupate de Roşi. In amândoi 
luptele de la Aiaslar, Rnşiî att perdnt nn 
oficer şi 66 soldaţi ncişl, şi 11 oficerl gi 
274 soldaţi riniţl.

Paris, >6 August.

Erl, consilinl de miniştri a hotărât .să 
trămiţă pe d. Gambetta la tribnnal pentru 
atacuri contra mareşalului Mac-Mahoo, în 
discursul pronnneiat la Lille în 15 ale cn 
rentei.

Constantinopol, 25 August.

O uşoară neînţelegere a iabucnit intre 
Pórti şi Austria din causa faptului ur
mător :

Comandantul) [fortereţei Adacale a oprit 
un vas austriac care transporta la Veri 
eiorova 60,000 cbintalurl de şine pentru 
ealea ferată şi a pus imbargo pe acel mai 
terial. Comitete Zichy, ambasadorul An 
trieî, a protestat la Constantinopol contra 
acestei mesnrl, şi a reclamat restituirea 
finelor.

Porta a supus afacerea nnnl esamen 
seri08, după ce a eules tóte lămuririle no- 
cesare, |lî a decis ca şinele si fie oonside- 
rate ca coritrabandi de resboitt şi sub a 
cest titlu si fie ţinute pâni la finele res 
baiulnl.

Párta a aflat cft în adevăr acele şine 
nu eratt destinate pentru construirea vre 
unul drum de fer in Ban’at(î) satt România, 
ei pentru drumul de fer militar Bender 
Galaţi, şi că o easi din Viena se îasircinaee

— Serviciul de le 27 Angosl, 9 ere seara — 

Constatinepol, 26 August.

O depeşi a Ini Soleiman-Paşa, datată 
de joia trecuti, anunţi c i atacul asupra 
fortificaţiunilor din strSmtorile de la Sipka 
s’a urmat mercnrl şi joi ziua întreagă. —  
Ruşii urmează a ren ia ta, dar el att fost 
împresuraţi, şi e probabil că peste puţin 
Sipka va cădea in mânele tnreilor.

Dervij Paşa anunţă din Batnm, că vi
neri turcii att atacat din trei părţi forti- 
ficaţinnile ruseşti de la Coussuban, şi că 
cn această ocasiune a avnt loc o luptă 
sângeroasă, care s’a terminat în favornl 
tnreilor.

Alexandropol, 26 Ausgust. 

Mnkhtar-Paşa, atacând pe generalul 
Loris Melikoff, a fost respins cu mari per- 
deri.

Nu departe de Suchum-Kaleh, nn vas 
cniraaat turcesc a fost cufundat de vapo
rul rusesc * Constantin,.

Constantinopol, 28 August.

Mnkhtar-Paşa anunţă că o mare bătă
lie a avnt loc pe plaiul Karsnlul, nu de
parte de Zidicler. Tarei! att ineepnt ata
cul contra eolinel de la Eisil pe care o 
oeupatt rnşiî şi pe care att luat’o tn cnr
sul nopţii de Vineri spre Sâmbătă. — 
Corpul rusesc de la Bşdiran a înaintat 
Sâmbătă dimineaţa spre a relua această 
posiţiune : lupta a luat apoi proporţinnl 
mari şi a durat până la 5 ore seara. în
tregul plaiii al Karsnlul era un vast câmp 
de bătaie, pe care peste două sute tunuri 
iotpărţiatt moartea.

TuroiI s’att ţinnt in posiţinnile de la 
Eisil. Perderile att fost considerabile : 
ambele părţi att căznt mal multe mii. Ge
neralul Aii şi un colonel turcesc att fost 

iţi. De sub Mnkhtar Paşa a căzut ca
lul. ZozovaiofF, comandantul cavaleriei ru 
seştl, a fost omorit.

OabroTa, 27 August.

La Şipka, lnpta se reinoi la 25 şi ţini 
de la orele 9 dimineaţa şi până la 10 ore 
seara. Turcii pnseră in lnptă trupe noul 
Perderile Rnşilor în ziua aceasta att fost 
de 30 oficeri şi de 400 soldaţi morţi şi 
riniţl.

Acţinnea a reînceput la 26. La plecarea 
ouriernlnl, Ruşii ’şi păstratt posiţiunile. 
Martori oculari afirmă că aceasta-! o lnptă 
omerică in care fanatismul musulman nn 
are seamăn ca şi sângele rece şi virtutea 
neinvicibilă a Rnşilor.

Un reporter englez oare vine de la Şipka 
face aceeaş mărturisire. Când a ajuns că
lare la cnartiernl-general rus, calul ’I era 
aşa de sdrobit în cât abia să putea ţinea; 
Ţarul aflând aceasta, puse foarte graţios 
trăsura sa la disposiţia reporterului, care 
putu ast-fel să ’şl urmeze drnmul până la 
Şiştov.

Ultime sclrl pe pagina IlI-a

B Ü C Ü R E S C I  A U & U S T
De patru zile luptele se urmează 

merefi lu  strimtorile de la Şipca. Mari 
trebu eac sä fi fost perderile din am

bele părţi; cu deosebire lns& turcii, 
care nu eraţi scutiţi prin fortifica- 
■jiunf, trebuesc s& fi avut perderl e- 
norme. Nu Insă numSrnl de morţi 
şi r&niţl trebueşte s& ne preocupe, 
oi importanţa strategică or! cel pu
ţin tactică a posiţiunilor, care aunt 
obiectul luptei. Am arătat lntr'unul 
din nu merii trecuţi, cum posiţiunile 
din strimtorile de la Şipca nu sunt 
pentru ambele părţi beligerante de 
aceea-şl importanţă. Cătă vreme tur
cii trebuesc să căştige aceste posi- 
ţiunl cu or!-ce preţ, ruşii le ocupă 
mal mult ori mal puţin numai din 
îndărătnicie resboinică. Se asigură 
din cartierul general rusesc, că Încă 
pe cănd corpul generalului Gurko se 
retrăsese de peste Balcani, Genera
lul Nepocoicinsky propusese evacua
rea strimtorilor de la Şipca şi con
centrarea tutulor trupelor la T6r- 
nova, de unde, după toate probabi
lităţile, va trebui să se Înceapă lupta 
geneaală şi decisivă. Ast-fel r.ş il nu 
vor fi dispuşi a aduce aceleaşi sa
crificii pentru apărarea trecătoarei 
de la Şipca, pe care turci! trebuesc 
să fie gata a le aduce pentru for
ţarea el. Mal multe zile ruşii a’afi 
susţinut In posiţiunile lor; aceste zile 
a£t fost un c&ştig enorm pentru ar
mata rusească din Bulgaria, care In 
fie-care din aceste zile s’a sporit cu 
căte opt pănă la zece mi! de oameni. 
După-ce vor fi sosit apoi toate a- 
jutoarele şi după ce trupele rusescl 
vor fi ocupat In triunghiul Şiştov- 
Nicopoli-Tfernova posiţiunile, de care 
ab trebuinţă, Soleiman-Paşa poate 
să treacă, de oare-ce soseşte prea 
tărziO. Chiar In caşul, cănd ruşi! s’ar 
retrage din strimtorile de la Şipca 
nu avem dar să luăm retragerea lui 
drept biruinţă din partea lui Solei- 
man-Faşa. Faptul că Soleiman-Paşa 
se opinteşte a strebate cu orl-ce preţ 
prin strimtorile de la Şipca ne In 
credinţează numai, că situaţia cor
purilor turceşti din Bulgaria e cri 
tică şi că ast-fel, precum sunt astăzi 
dislocate, ele nu sunt capabile de 
acţiune. Dacă dar astăzi ori măne 
ni-ar sosi ştirea, că ruşii nu ma! 
vor să se sacrifice pentru apărarea 
trecătorel de la Şipca şi că Solei 
man-Paşa Înaintează, vom trebui să 
ne aşteptăm la o luptă decisivă, pe 
care ruşii o Încep or! primesc In con- 
diţiun! favorabile pentru dfinşil. E 
Insă cu putinţă, că această luptă va 
urma chiar mal Înainte de a se fi 
retras trupele ruseşti din trecătoa 
rea de la Şipca, şi atunci ele nic! 
nu se vor mal retrage, ci-ş! vor pă
răsi posiţiunile spre a Înainta spre 
Kazanllc.

Luptele, care s’aă petrecut In zi 
lele trecute la Aiaşlar, Djuma şi In 
alte părţi ale teatrului de resbol 
par a fi fost parte diversiuni, parte

lupte de recunoascere or! pregătire 
pentru catastrofa generală.

Importanţa lor nu se va putea 
preţui de cftt mal tărziO , cănd se 
va stărni o Încăierare ma! Întinsă. 
Deocamdată acţiunea principală e 
Insă numai la Şipca.

Dar un lucru nu ne este ertat 
să-l perdem din vedere. Ştirile des* 
pre Înaintarea unei părţi din cor
pul lui Soleiman-Paşa prin strimto
rile de la Hain Bugaz spre Eliena 
nu ati fost Încă desminţite şi e mal 
mult de c&t probabil, că Soleiman 
Paşa In adevăr va fi aruncat prin 
trecătorile despre Şnmla şi mal a- 
propiate de Tărnova o parte a tru
pelor sale. Căt mal curănd va tre
bui dar să primim ştire despre ope
raţiunile acestor trupe.

DIN AFARA.
Protestul puterilor contra călcă

rilor, ce aâ făcut turcii convenţiu- 
nel de Geneva, poate Bă fie privit 
ca un fapt Împlinit. La început, 
după-ce Germania luase iniţiativa, 
Austro-Ungaria, Franţa şi Italia s'afi 
grăbit a adera la idea anul protest 
colectiv; era Insă Îndoială dacă En- 
glitera nu se va isola şi astă dată. 
Acum Insă, primind şi raporturile 
ataşaţilor m ilitari Sir Arnold Kem- 
ball şi Wellesley, cabinetul de st. 
James ar fi declarat că este de co
mun acord cu cele-lalte puteri.— Ne 
temem Insă că această lovitură mo
rală nu va produce nic! un efect 
asupra turcilor.

După cea mal noă versiune, Mid- 
hat Paşa ar fi fost Însărcinat de 
cătră Sultanul a raporta despre opi- 
niunea publică din Europa.— întru
cât această ştire e adevărată, sun
tem Încredinţaţi că Midhat Paşa nu 
putea să aibă o misiune mal ingrată.

Corespondentul ziarului „Temps* 
scrie despre corpul lui Soleiman- 
Paşa următoarele :

„Cea mal mare parte a trupelor 
de sub comanda lui Soleiman Paşa 
e bine disciplinată. Sunt cu deose
bire trupe regulare, ce vin de pe 
câmpul de resbol din Muntenegru. 
Suma trupelor regulare a de 40 
până 45,000 oameni, îmbrăcaţi tn 
uniformă sdrenţuroasă. In loc de în
călţăminte soldaţii poartă bucăţi de 
pele saQ chiar de postav; el ae 
hrănesc cu pesmeţl safi cu orez mu
iat tn apă. —  Cu toate aceste, fie 
pe căldurile mar! de pe şes, fie prin 
ploile dintre munţii recoroşl, nici o 
dată nu i-am văzut plângându-se.



T  I M P ü  L

Ei merg cu un fel de 
religioasă în luptă.“

După raporturile corespondenţilor 
de pe câmpul de resbol, la Djuma 
aâ luptat 20,000 tarei contra nu 
mal a 8000 ruşi. Cu toate aceste 
ruşii nu mal afi respins pe turci di 
o parte a posiţiunilor lor, ci s’aâ 
susţinut timp de aproape 2 ceasuri 
In posiţiunile ocupate.

BECH1ZIŢIELE 
p

ABUZURILE SUB D-nul I. C. BRATIANU

Citim In „Steaoa României* 
Publicăm mal la vale, o comu 

nicaţiune ce ne adresează d. pre 
fect de Roman, având se pare de 
scop, a anihila veracitatea denun 
ţărilor ce am făcut pentru abate 
rile comise cu ocaziunea rechiziţiu 
nilor operate In acel judeţ.

Pănă la ce punct insă, d. Admi 
nistrator al judeţiulul In cestiune 
sperează că a atins un aseminea 
scop,, aceasta o vor vedea o lec 
toril noştril din alte actq ce pu 
blicăm mal jos; dăm dar mal în 
tar loc, comunicaţiunel despre care 
am vorbit mal sus şi care este In 
cuprinderea următoare:

Domnule redactor al ,  Stelei Komăniel*.

In doă rlndurf pănă acum d-v 
prin articole de fond In ziarul 
„Steaoa României“ aţi pus In sar 
cina administraţiei mele, procedări 
ne-corecte în afacerile de rechiziţil 
pentru îndestularea armatei. Ori v’aţl 
încredinţat însuşi, saâ aţi primit şi 
vaţl însuşit nisce asemine, informaţii 

In cazul dintăl, constat că esistă 
cel puţin o inducere in eroare; ear 
în cel al doilea o precipitare; ori 
cum să fie,.vă asigur că aţi păcă 
tuit contra adevărului.

Prin titlul săii, ziarul d-v. reclamă 
că justiţia cea mal nobilă adică nu
mai purul adevăr să aibă loc In co
loanele sale; vă rog dar să bine-vo- 
iţl a Însera acest respuns prin care 
conchid că oalomnia şi invidia aâ 
străbătut şi aâ atins acolo uncie era 
bine să nu ajungă.

Ţin la disposiţia dv. şi a ori că
rui bun oetăţian, pentru ori ce mi
nut, esplicaţil şi probe suficiente a- 
supra orl-cărel imputări precise asu
pra administraţiei mele:

Primiţi, vă rog asigurarea prea 
osebitei mele eonsideraţil.

Prefectul de Roman, ,C. Brăescu*.

Căte-va zile după primirea acestei 
comunicaţiunl, adică astăzi, un in-

resignaţiune fluent personagiu din grupul fracţi 
unei libere şi independente să pre 
sintă la redacţiunea acestei fol şi 
in cualitate de emisar, se vede, al 
d-lal Leib AbramovicI ne pretinde 
să publicăm următoarea declaraţi' 
ane a mandantulul séü:

Domnule redactor a l » Stelei RomâmeU.

In jurnalul d-voastră „Steaoa Ro 
mâniei* No. 57 ce apare în Iaşi 
am vâzut publicat un articol în care 
se pretinde, că domnul prefect de 
Roman ar fi comis ilegalităţi şi a 
basuri dăndu-se de dovadă un pre
tins fapt de la moşia VovrieştI al 
căria arendaş sunt eü.

Im( veţi permite dar domnule re
dactor, ca unul ce sunt mai direct 
pus in posiţiune de a cunoaşte a- 
deváratele împrejurări, să caut a 
restabili adevărul contestând şi de
clarând de injuste şi nedrepte ale- 
gaţiunile făcute in contra d-lul pre
fect, relativ la miné, şi nu recunosc 
niméral dreptul de a se amesteca 
in affecerile care mé privesc pe mine 
şi pentru mine şi pentru care n’am 
autorizat pe nimeni, şi dacă este o 
reclamaţiune din partea mea la co- 
misiunea de supraveghere, aceasta 
nu este de cât asupra preţului de 
evaluare de care sunt nemulţumit, 
şi pentru care îmi caut îndestula
rea mea după valoarea ce aveaü în 
realitate, fiind boii cel mal buni, şi 
nimic mal mult.

Dovadă este reclamaţiunea scrisă 
ce există la această comisie. Ase 
mine a nu’l exact că primarul a fă 
cut rechisiţiunea la mijlocul nopţii 

Pinesc, domnule redactore, rugân 
du-vă să bine-voiţl a da aceasta pu 
blicităţei pentru restabilirea ade 
vărului.

Leib Abramovioi-

In faţa acestor comunicări ce n: 
se transmit, am fi fost cel d'&nt&I 

recunoaşte şi rectifica eroarea în 
care ni se atribue că am fi căzut 
dacă numai nişte simple informaţi 
uni lăturalnice ar fi fost izvorul din 
care am cules denunţările noastre 

Lucrul însă nu s’a petrecut ast-fel 
Flagrantele ilegalităţi şi abuzuri 

comise in judeţul Roman cu ocasi- 
unea rechisiţiunilor, sunt consem
nate în acte oficiale de acele care 

sufer controverse.

Comisiunea de supraveghere În
săşi, primind atât tânguirile d-lul 
Leib AbramovicI, cum şi acele ale 
altor persoane, constată prin rapor
tai séü No. 8524 din 10 Iulie tre
cut, adresat ministerului respectiv : 
ilegalitatea procedărel In rechisi- 
ijiunea boilor d-lul AbramovicI şi 
decide a se aduce la cunoştinţa I

„d-lul ministru aceste împrejurări 
„cu lămurire că in mal multe ca- 
„zurl de procedare a administraţiei 
„Roman la facerea rechisiţiunilor 
„este necorect, şi cele mal multe 
„plângeri ivite la comisiune până 
„în present sunt venite de la Ro 
„man*.

Fără a ne servi şi de reclamaţiu 
nile d-lor Lazarini şi Zarifopol j 
deţenl romaşcanl adresate anterior 
comisiunel de supraveghere pentru 
ilegalităţile de care aâ fost victime 
ci mărginindu ne a susţine afirmă 
rile noastre numai în ceea ce pn 
veşte pe Leib AbramovicI, Întrebăm 
pe ori care om cu cât de peţin bun 
simţ să ne respundă : fost-am bine 
informaţi despre denunţările ce am 
făcut şi comunicările ce ni se adre 
sează sunt ele bazate pe vre un ar 
gument solid?

Se poate prea bine ca d. Abra 
movicl să se afle în foarte intime 
legături atât cu d. Prefect de Ro 
man cât şi cu emisarul in cestiune 
carii, ca oameni al grupului fracţ: 
unei să ştie de ce sentimente pot 
fi animaţi în privirea israeliţilor; a 
ceastă excepţinne la regulă Insă, nu 
ne dovedeşte întru nimic că rechi 
ziţiunile în judeţul Roman afi fost 
făcute in cea mal perfectă legalitate 

Zicem „ legături intime" fiind că 
nu ne putemâ explica Împrejura 
rea care face mal lntâiâ pe Abra 
movicl să reclame dreptate la comi 
siunea de supraveghere, şi după ce 
acea comisiune constată abuzurile ce 
i se denunţă, tot acel AbramovicI 
să vie să desmintă faptul prin presă

Fie-ne permisă, expresiunea: că lu 
crul nu ne pare curat.

Sflrşind cu reflecţiunile, vom con 
chide: Ori ce ar zice saâ ar face d 
prefect cu toţi tovarăşii (’.-sale po 
liticl, nu remâne totuşi mal puţin 
probat faţă cu actele oficiale exis 
tente, că başi-buzucismul cu care s’aâ 
operat rechiziţiunile In judeţul Ro
man, mal cu deosebire, remâne con
statat In modul cel mal patent.

Plasa Prut, judeţul Covurluifi, 11 
August 1877.—1 Domnule Redactor. 
—  In mijlocul grelelor împrejurări, 
prin cari trecem noi din comunele 
rurale de un timp Îndelungat, căci 
nu ne este Îndestul lipsa, seceta şi 
alte havalele şi nevoi destul de gre
le ce Indurăm, care numai uâul 
Dumnezeii ne scie, cum o ducem 
djntr’o zi lntr’alta, apoi ne mal vine 
şi alte nenorociri, adică a marilor 
noştri protectori, cari aştept comi- 
siunl de revisie, de recrutaţie anu
ală, cum aştept sfintele Paşti. Ast
fel este onorabilul domn Gheorghe

Fulger, actualul membru al comite
tului permanent şi consilia judeţian 
din judeţul nostru Covurluiâ, mare
le şi vechiul nostru protector, ca
rele, de mulţi ani ne bântue In 
chipul cel mal neauzit şi Îngrozitor; 
căci, adevărul vorbind, vă rog să 
credeţi domnule redactore, că acest 
onorabil patriot a ajuns a fi un a- 
devârat anti crist, pentru că, când 
vine pe la noi pe la ţară, nu ne 
vorbesce de alt-ceva, de cât că a 
primit o scrisoare de la un d. mi
nistru, şi că de câte ori se duce la 
BucurescI, a stat tot-d’auna la masă 
cu Măria Sa Domnitorul. Inchipuiţi- 
vS, ră numai cu acestea ne mun- 
cesce şi ne jefuesce necontenit. Dar 
ceea ce vă va importa, cred şi mal 
mult, nu este nota de mal sus, este 
alt-ceva şi mal important: că ono
rabilul nostru protectore, d. Gheor
ghe Fulger, ţine In ghiare pe un 
biet locuitor Vasile Gaiu, din cătu
nul Puţi chioaia, plasa Prutul, pe care 
li jefuesce In modul cel mal cum-1 
plit de vre-o şease ani, şi iată cum :

: In anul 1870, fiul acestuia, Gheor
ghe Vasile Gaiu, fiind insoris la 
sbrţl pentru recrutaţie, onorabilul 
d. Fulger se presentă la tatăl săâ, 
căci II avea cunoscinţa de mal na- 
inte, fiindu'l odată dragoman de 
cumpărători de pâne, şi'l asigară, 
că este timp de scăpare pentru fiul 
săâ de la recrutaţie; dar trebuesc 
50 galbeni ca să se dea d-lul doc
tor care revizuesce recruţii, In mâna 
căruia stă toată nădejdea. Bietul 
bătrân tată, neştiind că fiul săâ 
este scutit de legea militară de ser
viciu, fiind că era de natură slab şi 
mic de stat, şi In interesul ce are 
orl-ce părinte ca să'şl aibă copil pe 
lângă sine, se îndemnă Îndată; dar 
ceea ce impedica puţin, era că bie
tul bătrân nu avea toţi banii in 
numerar. Vestitulâ nostru protec
tor Insă, dibaciâ şi abil, obligă pe 
om a’l da pâne adică cereale, Iri 
cât după aceasta, In doi ani abia 
putură a se plăti cu 80 chile secară 
şi porumb, adus şi vândut la Galaţi 
aproape pe nimic pentru a plăti 
fiul Gheorghe Fulger 50 de galb. 

deel, atât a trebuit, ea onorabilul 
nostru protector să infiltreze In ini 
ma acestei familii ghiarele sale.

In 1874, cu ocasia Înscrierii In 
lista de recrutaţie celui al II-lea flâ 
numit Iancu Gaiu,' veni al II-lea 
chilipir In ghiarele onorabilului pro
tector Gheorghe Fulger; căci ce se 
Întâmplă: Acest al doilea fiâ, fiind 
iară-şl insolvabil de serviciu militar, 
legea 11 apăra. Mal nainte Insă de 
revisie. onorabilul nostru protector 
făcea visită la Puţichioaia bătrânu

lui Vasile Gaiu, de astă-dată Insă,1 
pretenţia devenia mai mare, căci 
pe lângă alţi 50 galbeni ce a mal 
pretins a i se număra, şi aceşti 
bani Dumnezeii scie cu ce chinuri 
şi suferinţe pentru un biet locuitor 
de la ţară, In cât ’şl-a vândut bie
tele oiţe, poate şi din vitele cornu
te, această nenorocită familie, ş’a 
lăsat copilaşii flămânzi şi gol, şi dă
rile către Stat neplăţi te, de a pu
tut aduna şi plăti onor. domnului 
Fulger suma de 50 galbeni, apoi şi 
câte 15 oca de lână pentru casa sa, 
căci declara că are a plăti docto
rului revisuitor şi altor persoane ce 
compuneaâ comisia de revisie. Iată 
dar, onorabilă Societate, cine face 
paradă de onorabilitate şi patriotism, 
iată cine este membru In comitetul 
nostru permanent!!

Cunosc In destul, onorabile dom
nule redactor, că abusez prea mult 
de pacienţa d-niel-voastre, dar, In 
interesul şi pentru binele public al 
Intregel societăţi, vă rog, să aveţi 
buna-voinţă de a'ml mal permite În
că a mal Inscri aci şi al III-lea chi
lipir ce a mal căzut In ghiarele o- 
norabilulul protector George Fulger, 
cu carele, marele nostru patriot s’a 
şi ilustrat.

Veni anul 1875. Acest an fu pen
tru marele patriot mal Îmbelşugat 
de c&t cel-l’alţi de mal nainte, căci 
In primă-vara anului acesta, Vasile 
V. Gaiu se găsi iară şl Înscris pe 
lista sorţilor, şi prin urmare dar, 
mal nainte de revisia recruţilor, pa
triotul nostru Fulger, cu o mare is
teţime, a şi Început îndată a visita 
pe bătrânul Vasile Gaiu la Puţichioaia 
iară soţia bătrânului Gaiu, numită 
Anica ce trăesce d’lmpreunâ cu bă
trânul şi astăzi, a şi Început a se 
boci către alte persoane care pot 
servi ca martori la trebuinţă, spu- 
indu-le, ca iară-şl a venit la casa 
el sărăcia şi pârjolul, şi că nu soitt 
cum, şi dacă se vor mal putea mân
tui vre odată de acest boer fără su
flet, fără lege şi fără Dumnezeii. Ve
nind acum la conversaţia ce a ţinut 
cp bătrânul onorabilul nostru pro
tector, spuinda'I: „Iată bade-Vaaile 
iară-şl noroc şi fericite la casa d-tale 
dar bun e Dumnezeii, efl, voinicul 
Fulger helbet nici acum nu voifi ră
mânea fără isbândă, Insă, numai dacă 
vel fi acum mal lung de mână să 
Împingi mal mult de cât mal na
inte, căci şi eâ am să daâ mal gros 
boerilor din comisiunea de revisie, 
osebit de d. doctor, la alţi doi boerf 
mari, pentru cari dar, !n rândul a- 
cesta se plăteşte numai 55 galb. care 
trebue să’l Împartă toţi aceşti bani 
iar mie ca osteneală să’ml dai 50

nmu u w u ,

POVESTEA LUI HARAP ALB
DE

IOAN CREANGA

(Urmare)

Harap Alb cum II aude horăind, 
ese afară Încetişor şi când 11 croeşte 
o dată cu sabia pe la mijlocul gâ
tului, II şi sboară capul cât colo de 
la trup şi apoi Harap Alb se aruncă 
fără sine In groapă, după cum 11 
povăţuise sfânta Duminecă. Atunci 
sângele cerbului odată a şi Inoeput 
a curge gălgăind şi a se răspândi 
In toate părţile, lndreptându-se şi 
năboind In groapă peste Harap Alb, 
de cât pe ce era să-l Înece. Ear 
capul cerbului svârcolindu-se dureros, 
striga cu jale zicând :

—  Harap Alb, Harap Albi De nu
me ’ţl-am auzit, dar de văzut nu 
te-am vâzut. EşI numai o leacă să

te văd încaltea, vrednic eşti de co
moara ce ’ţl-o las, şi apoi să mor 
cu plăcere, dragul meâ.

Dar Harap Alb tăcea molcum şi 
de abia Îşi putea descleşta picioarele 
din sângele Închegat, care era mal, 
mal să umple groapa.

In sfltşit mal strigă el, capul cer
bului, cât mat strigă, Insă Harap 
Alb nici nu respunse, nici se arătă 
şi de la o vreme se face tăcere. Şi 
aşa după asfinţitul soarelui, Harap 
Alb ese din groapă jupueşte pielea 
cerbului cu băgare de seamă, să nu 
smintească vre-o peatră din locul el, 
apoi ’I ea capul întreg, aşa cum se 
găsea şi se duce la sflnta Duminecă.

„EI, Harap Alb, zise sflnta Du
minecă, aşa e că am scos’o la ca
păt şi asţa?

— Aşa ; cu ajutorul lui Dumnezeu 
şi cu al sfinţiei voastre, respunse Ha
rap Alb, am isbutit măicuţă să fa
cem şi acum pe cheful spânului, re- 
mânere-aş păgubaş de dânsul să re- 
mân şi să-l văd când mi-oi fi vedea 
ceafa; atunci şi nici atunci, că tare 
’ml-e negru Înaintea ochilor.

„Lasă'l Harap Alb In plata lui 
Dumnezeâ, că ’şl-a da el spânul pe 
ste om vr’o dată; pentru că nu- 
nici o faptă fără plată, zise sflnta 
Duminecă. Mergi de i le du şi ace
stea, că ’l-or remâne ele de cap o- 
dată.

Atunci Harap Alb mulţămind sfin
tei Dumineci II sărută mâna, apoi 
Încalecă pe cal şi porneşte tot cum 
a venit, mergând spre Împărăţie, 
Dumnezeâ să ne ţie, ca cuvântul din 
poveste, Înainte mult mal este... Şi 
pe unde trecea lumea din toate păr
ţile 11 Înghesuia : pentru că peatra 
cea mare din capul cerbului strălu
cea, de se părea că Harap Alb, soa
rele cu el 11 ducea.

Mulţi Crai şi lirtpâraţl eşaâ înain
tea lui Harap Alb, şi care din co- 
tro 11 ruga, unul să’l dea bănărit, 
cât o cere el, altul să’l dea fata şi 
Împărăţia IntreBgă pentru asemenea 
odoare. Dar Harap Alb ca de foc se 
ferea şi urmându'şt calea Înainte la 
stăpânu săâ le ducea.

Şi Intru una din seri, cum şedea 
spânul, Împreună cu moşu săâ şi cu

verele sale sus intr’un foişor, numai 
eaca ce zăresc In depărtare un sul 
de raze sc&nteitoare, care venea In 
spre dânşii; şi de ce se apropia, de 
ce lumina era mal tare, de li fura ve 
derile. Şi de odată toată suflarea s’ 
pus In mişcare: lumea de pe lume 
fiind In mare nedumerire, alerga să 
vadă ce minune poate să fie ? —  Ş 
când colo, cine erai —  Harap Alb 
care venea în pasul calului, aducând 
cu sine pielea şi capul cerbului, pe 
care le-a şi dat în mâna spânului.

La vederea acestei minunăţii, toţi 
aâ remas încremeniţi şi uităndu-se 
unii la alţii, nu ştiaâ ce să zică?— 
Pentru că In adevăr era şi lucru de 
mirare!

Dar spânul cu viclenia sa obici
nuită, nu'şl perde cumpătul. Şi luănd 
vorbă, zice împăratului :

aEl, moşule, ce mal zici? adeve- 
ritu-s’aâ vorbele mele?

-i— Ce să mal zio nepoatd, respunse 
Împăratul uimit. Ia să am o slugă 
aşa de vrednică şi credincioasă, ca 
Harap Alb, aş pune-o la masă cu 
mine, că mult preţueşte omul acesta.

, Ba să-şi pue pofta In cui, res- 
punse spânul cu glas răutăcios. Asta 
n’aş face-o eâ, de ar mal fi el, pe 
cât este; doar nu-I frate cu m»0 ®, 
să-l pun In capal cinstei. E0 ştiâ 
moşule că sluga’I slugă şi stăpânu’i 
stăpân; s’a mântuit vorba. Na, na, na! 
d’apol pentru vrednicia lui mi l’a 
dat tata, căci alt-fel de ce l’aş fi 
luat cu mine. Hei, hei! Nu ştiţi d-v. 
ce poama dracului e Harap Alb ace
sta. Până l’am dat la brazdă, 'ml-am 
stupit sufletul cu dânsul. — Numai 
eti II vin de hac. Vorba ceea : 9 frica 
păzeşte bostănăria.* Alt stăpân, în 
locul meâ nu mal face brânză ou 
Harap Alb, c&t li lumea şi pămân
tul. —  Ce te potriveşti, moşule? Cum 
văd eâ d-ta prea intri In voia su
puşilor. De aceea nu’ţl daâ cerbii 
pietre scumpe şi urşii sălăţl. Mie u- 
nuia ştiâ oă nu'ml suflă nimenea in 
borş : când văd oă mâţa face ®ă- 
razurl, ’ţl-o strâng de coadă, de mă
nâncă şi merfe pădureţe, căci n’are 
Încotro.... Dacă ’ţl-o ajuta Dumne
zeâ, să mă rândueştl mal degrabă 
In locul d-tale, II vedea moşule dragă, 
ce prefacere are să iea Împărăţia;
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oca lână ţigae pe fie-care an şi câte 
do6 putini de brânză pe tot timpul 
cât voitt socoti efi, căci, bade-Vasile 

precum 'ţi-am mal spus, numai lâna 
şi brânza este pentru ostenelile mele, 
iar banii am ai Împărţi la d. doctor 

şi a lţi 2 boerl din comisia de revi-
(¡8 ,* (vorbă să fie).

Deci, In fine, nenorocitul bătrân 
Yasilfl Gaiu, ca s& se poată scăpa 
de restitui nostru patriot, văndu din 

nott ce mal rămăsese pe lângă casă, 
şi de ast& dat& II dădură întreaga 
sa pretenţie, fără ca atunci indată 
să scie că fiul săfi era de drept 
scutit de legea recrutaţiel, ca in
firm şi insolvabil de natură.

In vederea acestora dar, Îmi per
mit, onorabil domnule redactor, prin 
organul jurnalului d-voastră, a face 
o mică În trebare : ce a făcut dom
nul prefect cu at&tea denunciărl şi 

fapte constatate, altele pe la judele 
de instrucţiune, asupra acestui ono
rabil patriot ÎPusu-le-a la cunoscinţa 
guvernului central? „(Sâ’ml perm ită)*. 
Cviar şi astăzi, dacă nu mS Înşel, 
onorabilul parchet este sesisat de 
un falş In acte publice de acest 
mare patriot; avem drestul a ne 
Îndoi de sinceritatea domnului pre
fect, pe cât timp vedem, cădomnia- 
sa stă şi astăzi pe fotolifi alături 
cu onorabilul nostru patriot şi pro
tector, Gheorghe Fulger. A tâta pen
tru astă-zl.

B inevo iţi, vă rog, .domnule re
dactor, a prii mi Încredinţarea prea 
osebitei mele consideraţiunt.

(Prcssa )  Ianeu Rădeanu.

C R O N I C A
Citim în *BesboinI> următorrele soiri :

In aoest moment aflăm că armata ro
mâni de la Pierna a luat ieri 40 care ou 
provisil d'ale Turcilor, făcând şi nn na
n i i  de prisonieri.

O persoană puţin serioasă, care ar me
rita s’o denunţăm, a creznt că face spirit, 
aruncând in pnblic sgomotnl prea pnţin 
leal o5 Turcii, ca ocasia nnel recnnoascerî, 
ir fi făcut prisonier nn regiment Întreg 
românesc. N ’avem trebuinţă să dennnţăm 
publicului, că sgomotnl acesta este prove
nit din rea credinţă, zicem imbecilă.

Ziarul »Frsmdenblatt* anunţă din Bnou- 
resci, că o crisă ministerială ar fi aproape, 
fi aceasta din causa impresiilor ce a avut 
1. Cogălnioeanu in Vie na şi Germania.

»Biuroul Correspondent* din Viena află 
le la ouartiernl general al Ţarului, că Maj. 
la ar fi stăruind pentru o acţie urgentă,

din care oausă Marele Duoe va fi silit a 
lua ofensiva mal înainte d’a se termina 
întăririle începute.

Ordinul de bătae al Serbiei este termi
nat încă de la 9 August. Comanda gene
rală a armatei întregi o va lua ministrul 
de resbel Sava Gruiol. Armata va fi îm
părţită şi acum, ca şi în resboiul român, 
cu ouartirele la Drina, Gavor, Morava şi 
Timot.

Atitudinea Serbiei produce în fie-care 
ci nonl îngrijiri la Constantinopole. Poarta 
este hotărită a se ţine numai in defensivă 
faţă cn Serbia, şi pentru aoest scop crede 
că’ f ajunge armata de la Niş şi Kursumli.

Scirile prii mi te până acum, în privinţa 
bătăliei de Şipca, ne spun că încăerarea a 
urmat şi erî, cn furie din amândoă păr
ţile, până s’a inoptat.

Azi dimineaţă trebue să fi reînceput.
Nu seim încă resnltatnl.

Din Giurgiu s’a observat azi o mare 
mişcare in Rnsciuc.

8’afi văzut convoiurl de muniţii venind 
la baterii.

Trapele din această cetate par despe
rate. Ele se pregătesc pentru o luptă crân
cenă.

Pa la Corabia, precum am anunciat In 
numărul de erî, a trecut o divisie întreagă.

Podul in privinţa solidităţel şi posiţiel, 
nn lasă nimic de dorit.

Trecerea divisiel a fost apărată de alte 
trupe române, venite pentru acest scop 
din Nicopoli.

Măria Sa Domnitorul a asistat la această 
treoere. Trupele înaintând spre pod, '1 afi 
salutat cu strigăal entnsiaste.

Infaţjşarea lor era îmbucurătoare.
In momentul trecere! era şi d. prim- 

ministru* Brătiann.

La strâmtoarea Şipca nu sunt mal mult 
de cât 12 safi 15 mii Buşi, cari ţin pept 
d’atâtea zile întregi armatei turce. Patru 
zile afi fost chiar lipsiţi d’ale mâncărei şi 
on toate acestea s’afi luptat c’un eroism 
rar contra nnul inamic care in fie-care zi 
punea înainte trupe odihnite.

Citim în »Curierul de Galaţi :»

Suntem informaţi că d. Serabriooff, in
giner şi representantul d-lnî Poliacoff, an
treprenorul construire! liniei de fier Galaţi- 
Bender aii declarat că este gata a lua toate 
măsurile ca să satisfacă justele pretenţiunl 
ale comunei locale şi că gropile ce aii fost 
nevoit a săpa pentru a (strsge pământul 
pentru terasamente Ie va astupa imediat 
oe se va pune trennl în circnlaţinne.

Noi nn pntem de cât să recunoaştem că 
d. Serabriooff făcându’şi datoria vis-a-vis 
de comuna Galatz, face aceea ce trtbue să 
facă nn om instruit şi civilisat. Prin ur
mare aşteptând ca d-nii concesionari să’şi 
facă asemenea datoria a rrspecta drepturile 
comunei şi ale locuitorilor el în această a- 
facere. Nn încetăm a stărui cu toate a- 
cestea ca in inter iornl oraşului să fie cu

desăvârşire interzise faoerea gropilor pen
tru eetragerea pământului pentru terusa- 
menta.

CRONICA LITERARA SI ARTISTICA 

Teatrul Român.

*Inter arma silent mnsael» — Aşa se 
zice. Precum se vede insă, în vremile noa
stre, fii lui Mars, de cum să prigonească 
musele, şi iusi-şl cautl câte un moment 
de repaos în apropiarea lor. Cât a fost draga 
de vară, lumea se iadesuia In toate serile la 
‘ Union Suisse, şi la *Raşca». Cil drept, 
Ia *Grădina Guichard» şi la *MareIe ho
tel Dacia, se întâmpla câte odată, căgră- 
dinele erau pline de mese deşerte; nu insă 
pentru că Bucnreştenil nn ar iubi teatrul 
românesc. Vorba d-lul Ionescu: ‘ Si aiol e 
vorba numai de chimir I» 8’a cam scum
pit francul.— Cu toate aceste, atât Pas- 
caly cât şi Ionescn afi dat în toate serile 
representaţinnî şi adese-orl s’afi bucurat 
de pnblic numeros. Bătrânul Milo a plecat 
la Iaşi.

Nu remâne îndoială, că la representa- 
ţinnile din vara aceasta a’afi petrecut şi lu
cruri oare nu ar fi trebuit să se petreacă şi 
că ziarele din Bucureşti ar putea să fie 
învinovăţite de nepăsare faţă cu abusnrile 
ce se vor fi comis iu vremea aceasta de 
către ambele trupe roniâne.

Nici una insă din trupele care afi dat 
representaţinnî în vara aceasta nu era 
ast-fel compusă , ca să poată jnstifioa o 
critică serioasă şi sinceră. A  critica pe 
Millo, ar fi o lipsă de sfială, a critica pe 
Pascaly, ar fi mal mnlt ori mai pnţin o 
mnncă zadarnică, iară a critica pe Ionesou 
ar fi îndeobşte nn lucra de prisos. Millo 
e bătrân; Pascaly represintă o fasă trecută 
iară Ionescn e fasa trecătoare In desvol- 
tarea teatrului român.

Critica nu poate avea loc de căt acolo, 
unde ea poate folosi combătând răni cea- 
meninţă a fi *statornie» ori incuragiând 
începuturile dorinţei de bine.

Ne-am bncnrat dar, când am putut a- 
nnnţa, că ‘ elevii asociaţi», în frunte cn 
Hagiescu-Mateescn-Manolescu, afi început 
un şir de representaţinnî în grădina de la 
*Union Suisse». De mult încă am dat ex
presie convingerel, că elevii eşiţi de curând 
din conservatorul din Bnourcşti şi grnpaţl 
in pregiurul celor trei mai talentaţi şi mai 
stăruitori dintre dânşii sunt chiămaţî a 
crea o nonă epocă în viaţa noastră tea
trală. După o activitate de doi-trei ani, el 
afi isbutit a se face cunoscuţi publicului 
din capitală şi a ne încredinţa tot-odată, 
că vor, şi intrn-cât atârnă de dânşii, pot 
să răspundă la aoeastă rhiămare. I-am vă
zut grăind in o limbă, care adese-orl des- 
miardă auzul prin românitatea şi limpe
zimea ei; i-am văzut înfăţişându-ne carac
tere adese-ori chiar streine intr'un fel ne
prefăcut şi potrivit cn firea noastră; i-am 
văzut, în sfirşit, alegându-şi nn reperto
rii!, care nu se adresează la slăbiciunile o- 
meneştl. Toate aceste nu sunt însă de cât 
făgăduinţe. Nu remâne îndoială, că elevii 
asociaţi sunt viitorul teatrulni românesc; 
întrebarea e insă, ce vor face ei din acest 
viitor şi îndeosebi, întrebarea e, dacă vor 
isbuti să facă ce voiesc. Reuşita nn atârnă 
numai de Ia dânşii: publicul trebue să le

vie îatr’ajutor şi oamenii de litere tre
bue ¡c să ii ţie merefi in vedere. Nimicnu 
decade mai lesne de oât scena şi cu deo
sebire la noi, unde at&ţl tineri afi per- 
dnt ilnsiunile cu oare intraseră in viaţă, 
şi aceşti tineri, ajungând a se desamăgi, 
oarte lesne pot abusa de talentele lor.

Nu ne îndoim cft toţi aceia, cari vor 
simţi trebuinţă de câte-va momente de re
paos sufletesc, vor petrece câte o seară 
ori mai multe pe săptămână în grădina 
de la »Union Suisse* şi ast-fel tinerii ac
tori, văzându-se în faţă cu nn pnblio com
pus din oameni de bnn gust, tot-d’auna 
vor rămânea intre mărginele pntinţel es
tetice.

Dar aoeastă înriurire a publicului ar 
pntea să rămâie fără de efect, dacă zia
rele nu ar iuriuri prin o critică sinceră 
şi bine-roitoare atât asnpra scenei, cât şi 
asupra publicului. Adese-ori actorii pot 
face, ce nn este bine şi ce cn toate aceste 
place pnblicului: lăndând ce este bine, 
critica trebuiesce apoi să combată cu de
osebire răul, pe care îl admite publicul. 
Suntem dar ’ncredinţaţl, că deopotrivă cu noi 
şi cei-l-alţl colegi ai noştri vor fi căldu- 
roşi părtinitori ai acestei trupe. Aici cel 
pnţin, nu e vorbă de politică şi cn toţii 
ne pntem uni spre a lăuda ce este bine 
şi mustra oe este refi, spre a încuragia pe 
»elevii asociaţi* întru cât se vor arăta 
vrednici de incuragiare.

Până acum noa trnpă a dat patru repre- 
sentaţinni şi annme bucăţile : »Socrul nnul 
ginere*, »Dol surzi,* »Trei caporali,* »0  
palmă la Union*, »Pantalonul roşu* şi 
»Ordinul de a sforăi.* Toate aceste sunt bu
căţi cunoscute publicului din capitilă; cine 
le-a văznt însă jucate de oătră Manolescu, 
Hagiescu Mateeacu şi Frosa Sarandi, pleacă 
cu dorinţa de a Ie mal vedea. Nn ne ră
mâne de cât să dorim, ca şi in viitor 
trnpa să rămâie în repertoriul săfi cel pu
ţin la nivelnl, cu care a început

Luni a’a rapresentat piesa »ReviBoru! 
general.* Ne reservăm a vorbi despre aoea
stă representaţiune în deosebi.

Notiţe Literare.

»Convorbirile literare,* annl X I — No. 
5 de la 1 August, conţine următoarele:

1) Teoria undnlaţiunel universale. Sec
ţiunea IV  de V. Conta.

2) Povestea Ini Harap Alb de loan 
Creangă.

31 Mahomet în Bizanţ... Sns pe stftucă- 
poesiî de N. Kenopul.

4) Rosa şi mormântul, poesie de V. Hngo- 
tr. de P. V. Grigorin.

5) Bibliografie.
6) Noţiţe.

»Revista Scienţifică*, ziar pentrn vul
gari sarea sciinţelor naturale şi fisice. annl 
V III No. 10, snmarul:

1) Cronica scienţifică, de P, S. Aure- 
lian.

2) Medicină.—Pellagra din dist. Neamţn 
de Dr. Dim. Cantemir.

3) Geografie. =  Consideraţinni militare 
asnpra Dunărei de x *.

4). Igienă. — Bstras din raportul ge
neral re 1876 de Dr. I. Felix.

5) Meteorologie. —  Tablou de obser- 
vaţiuni *.

»Globul» f6* beletristică ilustrată, pe care 
deocamdată nu îl pntem recomanda pu- 
bliculni cetitor, de oare nu se scie, cine 
reepnnde pentrn redacţinnea lui. Foaea 
apare în Bucuresci, tu toate Duminicile.

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

(Agenţia Hava«).

— Serviciul de la 28 August, 12 ore din zi. — 

Londra, 37 August.

Colonelul Wellesley, in raportul săfi a- 
dresat către lordul Derby la 6 August, 
zice că de şi era ataşat militar pe lângă 
cartiernl general rusesc, n’a înaintat nici 
odată până la primele linii rnseştl şi că 
nn a văznt satele în care s’ar fi comis 
crnzimi. Dar el a vorbit cn mulţi roşi şi 
englezi vrednici de încredere, oare afi fost 
la faţa locului. Toţi in unanimitate con
stată că nu afi văzut un singur act de 
cruzime comis de către ruşi.

Din deosebitele cercetări pe care le-a 
făcut colonelol, resultă, că el are convin
gerea firmă şi loială, că toate acusaţiu- 
nile de crnzimi adnse contra ruşilor sunt 
scornite. Toţi corespondenţii ziarelor en
glezeşti, cu care a vorbit, declară că nu 
amu văzut nici un act de cruzime comis de 
către ruşi. Din contra corespondenţii re
levă marea bună-voinţă a ruşilor faţă cn 
turcii prins, pe care adese-ori îi impărţesc 
chiar din raţiunile lor. In sfirşit el con
stată că acesta e nn retboifi în care nnil 
se acusă pe alţii.

Colonelul Wellesley a luat cunoştinţă 
despre o mulţime de crime de incendiu şi 
prădare comise de către Bulgari, crime 
pe cari rnşil caută a le impedeca. Rapor
tul încheie făcând elogiuri soldatului rusesc, 
care nu e capabil de cruzimi.

Belgrad, 87 August.

Suupcina va fi convocată în sesiune ea- 
traordinară pentru a hotărî dacă Serbia 
va observa neutralitatea sa fi va lua parte 
la resboifi.

Berlin, 27 August.
Se pare probabil că Serbia va lua parte 

la ostilităti, îndată ce rezerviştii rnşi vor 
ajunge în Bnlgaria.

Constnntlnopol, 27 August

Generalul Kemball, ataşatul militar en
glez pe lângă armata rnsească, crede că 
campania din Armeni» este închisă în a- 
nul acesta prin victoria lui Mukhtar-paşa.

Parts, 17 August.
Pe aici Inmea este convinsă că Serbia 

va relua armele. Poarta formează un corp 
de Armată la Mişk, pentru a se opune ata
curilor ce ar pntea veni din partea Greciei

Constantinopoţ, 27 August.
Dorpul de armată de la Jenisra îu A l

bania va primi în curând nn ajutor de 
1,800 oameni.

Perodln, (lingă Plevua) 27 August.

Turcii afi primit erî un ajntor de 15000 ' 
nizami trimişi de Soleiman-Paşa. Armata 
turcească de la Plevna numără acum 75000 [ 
oameni şi 200 tnnnri.

Constantlnopoi, 27 August.

O telegramă a comandantului din Su- 
kum-Kale anunţă că mai multe atacuri 
rnsescl cari tindeau a impedica ambarcarea 
emigranţilor cancasiani, afi fost respinse. 
Din patru torpilătoare rusesci cari atacară 
o navă cuirasată turcească, trei fură cu
fundat«; cel d’al patrulea a scăpat cn fuga.

Jalnicii fii şi fiice Elena Stefăneseu Savini 
L. Colonel Gr. Polisu, Locotenent loan 
Polisn, Mihail Polisu şi Alecsandru Polisu 
Micşunescu, pătrunşi de cea mai profundă 
mâhnire pentru perderea iubitului lor pă
rinte

DIMITRIE POLISU MICSUNESCU
încetat din viaţă la 15 ale curentei, roagă 
pe toţi amicii şi cunoscuţii d’a asista la 
ceremonia funebră ce va avea loc la 16 
cnrent, la cimitirul Şerban-Vodă, Ia 5 ore 
după amiazL

i'or mal şedea lucrurile tot aşa 
uoarte, cum sunt. Pentru c& ştii 
rorba aceea „Omul sfinţeşte locul*,.. 
?osta-aI şi d-ta la tinereţe, nu zic. 
Dar acum Iţi cred. De, bătrâneţe 
îu-s î Cum n’or sta trebile baltă.

Insflrţit spânului II mergea gura, 
»  pupăza, de-a am eţit pe lmpăra- 
îul. In cât a uitat şi de Harap Alb 
|i de cerb şi de tot.

Fetele Împăratului însă,, priveaţi 
a verişor... cum priveşte cânele pe 
nâţ& şi li era drag ca sarea In och i: 
jentru că le spunea inima ce om fără 
le lege este spânul. Dar cum erafi 
lă easă ele cu vorba Înaintea tatălui 
ort Spânul n’avea de cine... Vorba 
eea: „găsise un sat fără câni şi se 
ilimba f&rft băţ.* Câ al Ui, ce pot 
4 zic?

La vr’o câte-va sile dupâ asta, 
mpfiratnl fâcu un ospfiţ foarte mare, 
u cinstea nepotu-sfifi, la care os- 
fiţ afi fost poftiţi cel mal străluciţi 
aspeţl: Impfiraţl, crai, voevozl, că- 
itanil oştirilor, mai marii oraşelor 
> alte feţe cinstite.

In zioa de ospăţ» fetele Împăra

tului s’atk pus cu rugăminte pe l&ngă 
spân, să dea voe lui Harap Alb, ca 
Bă slujească şi el la masă. —  Spă- 
nul neputăndu-le strica hatărul, chia- 
mă pe Harap Alb de faţă cu den
sele, şi-I invoi aceasta, Insă cu toc
meală , ca In to t timpul ospăţului, 
să stea numai la spatele stăpănă- 
săă şi nici măcar să-şi ridice ochii 
la cel-l-alţl meseni, că de l ’oiti vedea 
obrăznicindu-se cumva, acolo pe loc 
II şi taiU capul.

„Auzit-ai ce am spus, slugă ne
trebnică, zise spânul, arătănd lui 
Harap Alb tăişul paloşului, pe care 
jurase credinţă şi supunere spânu
lui, la eşirea din fântână.

—  Da, stăpâne, respunse Harap 
A lb  cu umilinţă; sunt gata la po
runca Luminării voastre.

Fetele Împăratului afi mulţămit 
spânului şi pentru atâta.

Amu, tocmai pe când era temeiul 
mesei şi oaspeţii to t gustând vinul 
de bun, Începuse a se chiurchiului 
câte o leacâ, numai ea ca o pasere

mâeastră se vede bătănd la fereas
tră şi zicănd cu glas mueratic;

.Mâncaţi, beţi şi vă veseliţi, dar de 
fata Împăratului Roş nici nu gândiţi.*

Atunci de-o-datâ tuturor meseni
lor pe loc li-s’a stricat cheful şi aâ 
Început a vorbi care ce ştia şi cum 
II ducea capul: unii spuneaţi câ Îm
păratul Roş avănd inimă haină, nu 
se mal satură de a vărsa sânge ome
nesc; alţii spuneaţi că fata lui este 
o farmazoanâ cum plită, şi câ din 
pricina el se fac atâtea je r t fe ; alţii 
lntâreafi spusele celor-l-alţl, zicănd, 
câ chiar ea ar fi venit In chip de 
pasăre de a bătut acum la fereastră, 
ca să nu lase şi aici lumea In pace. 
A lţii ziceafi, că ori cum ar fi, dar 
pasărea aceasta nu-I lucru curat; şi 
câ trebue să fie un trimis de undeva, 
numai pentru a iscodi casele oame
nilor. A lţ ii mal fricoşi, Îşi stupeaţi 
In sin, menind-o ca să se Întoarcă 
pe capul acelu ia , care a trimis-o.
— In sfărşit unii spuneaţi Intr’un 
fel, alţii in alt-fel şi multe se ziceafi 
pe seama fetei Împăratului Roş, dar 
nu se ştiea care din toate acele vorbe, 
este cea adevărată.

[ Spânul, dupâ ce-I ascultă pe toţi 
cu luare aminte, clatină din cap şi zise:

—  Răfi e când al a face to t cu 
Oameni, care se tem şi de umbra 
lor. D-voastră cinstiţi oaspeţi, se vede 
câ paşteţt boboci, de nu vă price
peţi al cui fapt e acesta.

Şi atunci spânul repede Îşi aţin
teşte privirile asupra lui Harap Alb 
şi nu ştiu cum U prinde zlmbind.

— ■ Aşa,... slugă vicleană, ce-mi 
eşti? Vrea să zică tu al sciinţâ de 
asta şi nu mi-al spus. Acum de grabă 
sâ-ml aduci pe fata Împăratului Roş, 
de unde ştii şi cum îl ştii tu. Hai, 
porneşte! Şi nu cumva să faci de 
alt-fel, câ te-af dus de pe faţa pă- 
măntulul.

Atunci Harap Alb eşind plin de 
mâhnire, se duce In grajd la câlnţ 
netezindu-1 pe coamă şi sârutându-1, 
zice:

„Dragul mefi tovarăş, la grea ne- 
voe m'a băgat iar spânul. Acum a- 
scornit alta : ci-câ să-l aduc pe fata 
Împăratului Roş , de unde-oifl şti. 
Asta-I curat vorba ceea: „Poftim
pungă la masă, dacă ţi-al adus de

acasă.* Se vede că mi-s’a apropiat 
funia la par. Cine ştie ce mi-s'a mal 
lntămpla. Cu spânul tot am dus-o, 
cum am dus-o, —  câne-câneşte —  
până acum. Dar cu omul Roş nu şti fi 
zăfi la cât mi-a sta capul. Ş'apol 
unde s'a fi găsind acel Împărat Roş 
şi fata lui, care ci-câ este o farma
zoanâ cumplită, numai cel de pe 
comoară a fi ştiind. Par’câ dracul 
vrăjeşte, de n'apuc bine a sc&pa din 
una şi daA peste alta. Se vede că 
m’a născut mama Intr’un ceas răfi, 
safi nu ştifi cum să mal zic, ca să 
nu greşesc Înaintea Iul Dumnezeii. 
Mă pricep efi tare bine ce ar tre
bui să fac, ca să se cnrtre o-dată 
toate aceste. Dar m’am deprins a 
t lr l dupâ mine o viaţă ticăloasă. 
Vorba ceea: „să nu dea Dumnezeii 
omului, căt poate el suferi.*

(Va nrma).



T I M P U L

TEATRUL DE VARĂ

O R A D I N A  O U I C H A R D  

Aità^ï şi In fie-care <ji spectacole

ROMANE. FBANCESK 81 GEBIâNE
Vompama dramatică dirigiatd f i  eu eoaeurtul ar tú  tic 

al D-Ud M. P A S C  A L T

F A B R I C A
da

CHARTIE MECHANICA
de la

zArnesci, lângă braşov

produce chârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari nsitate 
pentru «jiare A se adresa la direcţiunea 
numite! fabrice in Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

D R O I I O J O W S K I  ?
profesor da limba 

FRANCESĂ, GERMANĂ ŞI ITALIANĂ.

Teoria tot de o dată aplioatS la practici, 
prin scris ţi prin o conversaţinne gradată.

Es* cuteză ţi tot felnl de compunere» tra- 
dnoţiuni şi frnm6se prescrieri. Strada Şe
lari No. 9, alături cu hotel Fieschi, în curte 
la mâna stingă in colţ. 608— 0.

care cunósce 
bine şi a prac-i  Mit ii facultate

ticat mai mulţi ani studieie programului 
iceal, doresce a preda lecţiunl particulare.

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

A E Ş I T  DE SUB  T I P A R
gi te află da vânzare

LA TIPO&RAFIA THIEL & WEISS 
fi

LA TOATE LIBRĂRIILE:

STAREA FINANCIARA
A

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

de

DIMITRIE A. STURDZA 
Preţul 2 Lei n

ANUNCIU
Călătorii la Braşov pot afla la institutul

Băilor de aburi de acolo, în dosnl 
gimnastului român,

locuinţe curate şi bine mobilate, cu privirea 
spre grădină, precum şi grajduri de cal şi 
şopron pentru trăsuri, cu preţuri ftirte mo
derate.

Direcţiunea băilor de aburi din Braşov.

Un profesor StfSSLÎ
vat academia se oferă a preda

l e c t i  «J iiw  m
in nrmătorele sciinţe:

Desemn şi pictură, geometria, materna 
tica şi îngenere t6te sciinţele necesare pen
tru pregătirea de a putea intra in şcâlele 
snperiore. Afară de aceste va putea da lec- 
ţiuni de piano, de limba francesă şi englesă, 
A se adresa Strada Virgiliu No. 6 bis, nefl 
la Tipografia Thiel & Weiss.

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7*
J F R A I T Z  G - T J I T T H E R
V  à la V ILLE DE BRUXELES

Podul Mogoşoieî No. 16 vis - à - ris de Consulatul Russesc
x  Recomandă magazinul iefl asortat In tot-d'a-una f<5rte bine ca rufăriă de bărbaţi şi de

X dame, galere, manchete, batista da lino, olandă şi m&tasft, ciorapi pentru bărbaţi şi dame, 
flanele fine (crôpe da santé) camiaône, groşette, broderie dantele, cravate de oărbatl şi

V  femei in cele mal noi forme şi culori, ambrele de sâre şi de pl6ie etc. etc. Atrăgând tot 
de-o-^at& atenţiunea onor. Clientele oă din causa crise! am redas f6rte malt preţurile.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

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
IjA  .STRUGURILE NEGRU«

O C A S I U N S  S A M ĂVINURI NATURALE
VECHI DE 4, 8 ŞI 11 ANI

I KT FLA.aOA.2STE SI OU OCAUA 
oa preţuri fârte reduse şi neauzite pSnfi acum

I N D I G E N E  A L B E  Ş I  N E G R E
BişicaUDe Cotnari 

» Drâgăşanl 

, Odueştl

De D ilu Mare 
Mischet 
RaÿecbU

V I N U B I

Negru Vârtos 
Tămâiâsă

Oe Champagne 
» Bordeaux

Cherry
Mascat Lunel

S T B E 1 N B  
en gros Şi en detail

De Rhln (II Malaga III
> Ungaria ||| Madera

Nu p ite  concura nimeni cu mine mol In privinţa calităţii vinurilor şi nici în ceea 
ca privesce preţul lor.

NB. Liqueururi, Diferita Cognaeurl vieux şi fin Champagne, Ţuică veche naturali şi 
Unt-de-lemn de Toscana.

^Vt- T H E O D O R E S C U .

a

[p a tu ri de l
PATURI,  SISTEM FRANCES

PATURI SIMPLE

PATURI, CARI SE TRANSFQRMEZA INTR'DN MOMENT
Mr« F A U T K U I E ,  S I  S C A W J IV
A 86 adresa la D-nil ADOLF DEUTSCH , Magazie de tapete şi 

M. HONICH, Tapiţier şi Decorateur, Podul Mogoş6ieI.

S T R A D A  C A R O L  Ji r%i". £*
>LA 8T ÎU A  ALBĂ*

A ' V I S  I M P O R T  A N T  

întâiul şi renumitul Magasin da

1M C A L T I A X I N T E  P E N T R D  B 4R B 4TI ,  S A M E  S I  C O P I I
sub firma

P H I L I P P  Q O L D S T B I N
,LA  ST6 UA ALBA*

Strada Carol I No. 5, (Curtea veche) ris-k-vis da Sigismnnd Prager.
Sosi ud u’ml da curând din cele mal rennmite fabrica existenta din străinătate, oa care 

stafi 1b relaţiunl intima da mulţi ani, an mare asortiment de diferite mărfi dupe fasânela 
oala mal moderna şi lucrata ca cea mal mare soliditate, d. a. pentru Dama: Polonese ott 
nasturi In Wte formele, Sandala, Pantofi, tel.; pentru Bărbaţi : Ghete da vaca, Maroquin, 
Maroqain salon, Pantofi şi tot ca se atinge de încălţăminte bărbătesol, asemenea pentru 
Copil tfta felurile da ghete ou nasturi, elastic şi altele, vă rog a vS convinge de adevtfr 

Acostă magasie asta una din oala mal vechia din Capitală, oara ’şl a câştigat o reputaţiune 
da oale mal frumfoe penta soliditatea şi aftinătataa mărfurilor, şi sper, că şi in viitor voi ii fi 
onorat ou Clientela D-v6stră. PH ILIPP  GOLDSTEIN,

Strada Carol I No. 5, (Curtea Veche) via-a-vis da Sigismund Prager »La Sloua albă.«

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

vale îngustă a munţilor, unde sublimita
tea seriósa a Carpaţilor se uneşte cu gra
ţioasa simplitate a văilor cu aerul pur şi 
sănătos şi cn fântânile sale minerale, cari 
aü puţine rivale peete tot globul: Fon- 
tftna de iod, forte plăcută la beat; isvorul 
iontftnei lui Ludovic, c&t se póte de lim 
pede, şi baia de fer şi acid carbonic, 
cari de 35 de ani aii dat cele mal nne 
moróse resultáis escelente de eură. Ele 
fi îmbrăcat astăzi toaleta lor cea mai ni

merită pentru a priimi cu demnitate pe 
6speţil săi! Atât In isvorele de băut c&t şi 
la scaldele reol şi calde s’afi făcut din nofi 
reparaţinnl, şi sub-semnatul are onóre a 
invita pe onor. public a cerceta acest folo
sitor şi plăcut stabiliment, unde de sigur 
va fi intru tóte mulţumit. — Informaţinn! 
mai de aprópe la d. I. Weiss, proprietar 
de Tipografie in Bncnrescl.
Zaizon lingă Braşov. J. LATZIN ,

arendaşul băilor din Zaizon.

cualitatea cea mai bună numai tufan şi fag 
tăiat şi adus la domioiliO ou 

76 m .  STE3ST ¿TEUNTTXXi 

a magasin de lemne a Ini Leesel, lingă gara 
Tergovişte, vis-â-vis de fabrica tutunurilor 

Comăn^ile se priimesc şi la Typografla 
Thiel & Weiss, palatul Dacia.

A eşit de sub Litografie:

C H A R T A  R E S B E L U L U I
ln limba Rom&nă lucrată în 6 culori, fie oare s ta 

In deosebită culâre ou deşluşirile lor

de vinţlare la t ite  Librăriile ou pre|ul de

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

■e adresa la Librăria Comercială a lui

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

Înaintând şi costul pentru c&te esemplare doresc 
a avea. Cnmpărătoril de la 10 esemplare in sus 

au rabatul de 20 la sută.

H a r t a  C âm p u lu i de  R es- 
bo iu  în  R e lie v

de ROBERT MEINHARDT, 1877

mes. 1: 15,000. Preţul, 1 exemplar 50 
Pfeunig. —  100 ez. 20 mărci imperiale 
germane. — 1000 ex. 150 m. — 5000 ex. 
600 m. — 10,000 ex. 1000 mărci.

Acesta hartă se p6te recomanda ca una 
din cele mai exacte hărţi despre ţările din 
Orient şi îndeosebi despre România.

Eforia Bisericeî Greţulescu

Ne oferindu-se de concurenţi preţul cu
venit al aren$iî moşiei KREŢULESCI, lingă 
Buftea Judeţul Ilfov, se va ţine o altă 
licitaţie Duminecă la 28 Angust cnrent. 
Doritorii vor veni la localul din curtea 
Bisericei Creţulescu. 606— 1.

»UTERE DE 8 Cil
este de vên<Jare cu

preţul fórte eftin prin Domnu 

C- S I E B R E O Z E î T
Bncnrescî.

La Tipografia THIEL WEISS & şi la tóte 
librăriele din ţâră se află de vânzare:

DICŢIONAR

P O R T A T I V
GERMANO-ROMAN

da

THEOCHAR ALEXI 
Preţnl 3 lei 20 bani.

LECŢIUNI PARTICOLARE

A eşit de sub presă:

N O U L  E T O q  
de

C A L IG R A P H IE  E L E M N T A R Ä
pentru usul claselor l i ,  I I I  şi 17 primară

de G. Al. Zamphirolu profesor de desemn si ca
ligrafie.

PREŢUL 20 BANI. î .  <
De vfindare la töte Librăriele iară depositul se 

află la Librăriele, L. Alcalai calea Mogoşdiel No. 
18 şi L. Steinberg strada Carol I  Ho. 40.

Moşia Comani,
de

M A T E M A T I C I  
G. Brailoiu, fiul

47 Strada Scaunele 47.

Librăria Socec & Cnie
Are on6re a annncia că priime-fce Abona
mente la pnblicaţiunea literară illustrată

„ A L B I N A  D A C I E I 1
pe precifi de lei n. 20 pe an, 11 pe */» 
an şi 6 pe trei luni. Abonamentul pe pe
riodul de 4 luni, adecă de la 15 August 
Până la 81 Decembre 1877, este de lei n. 8.

600-0.

cu trupurile 
'Sgxt» U U m t l i l I l j  Corbu, Zotori, 

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

pe
TO-

De arendat, r„Ţp®pî Tn
ore de Bncnrescî cu intindere de peste 
2,500 pog6ne de arătură, iâneţă şi pădure, 
in care pot păşuna vite. Doritorii se vor 
adresa la D-nu N. I. Lahovary, No. 23, 
Calea Mogoşâieî. 601__0.

0 MÛRA TRANSPORTABILA
tile, cu locomobilă şi cele-l-alte unelte, bună 
de aplicat pentru trebuinţele oştiri este 
gata, şi de vânzare la fabrica

C. SIEBRECHT 
Bncnrescî Calea Moşilor No. 11.

Moşia Umbrâreşti deţulfi
Tecuci u şi Covnrluifi în Intendere de peste 
3,600 filei, şi Moşia Oroftiana din Jude
ţul Dorohoifi in întindere de 800 fălci, să 
vend de veci, doritorii bine-voescă a se 
adresa la D-nii fraţi Suţu in Iaşi.

603— 0.

De închiriat, tZ
Strada Model No. 8, în dosul 
Hotelului d’Orient.

Leopold Stero j pei
coinpositenr 
_ entrn inles-

ni rea onor. seî clienţi precum şi la amatori 
a deschis un cnrs de Piano sera de la 6 
pene la 8, cn precifi f6rte moderat, Calea 
Moşilor No. 40. _____________

De arendat: pământ, de mnncă,
livezi şi islas în hotarul moşiei Sălcnţa 
SularI, plasa Dumbrăvii, districtul DotjiQ 

2-lea, 1,200 pog6ne pământ de muncă, 
livezi şi baltă în hotarul Bănesa, plasa 
Margine! districtul Vlaşca, in drumul căii 
ferate Bncureşti-Giurgifi. 409—6.

D a  f n / » h î » M a f  case mari în snbur 
I L I O I i l I  Id it i,  bia Biserica Enil 

cn mai multe încăperi.
Doritorii să se adresele la proprietar, Str

ada Scannele No. 47, în Bncnrescî. 610 6,

O prăvălie de circiumă
on cinci camere şi pivniţă mare pentur 
60 buţl, este de închiriat de la Sf- Dimitrie 
viitor, Calea Văcăreşti No. 57 (Jioniţă) 
Doritorii se pot adresa la snb-semnatul 
proprietar acolo în orl-ce oră.

604— 0. Gr. Gtflttse8cu.
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ANUNCIU IMPORTANT.
NDHAI LA BKHD1ITUL MAGASIN 

KaM. j i «
i Sub firma

S A L .  W E I S E f t M A H J L
Strada Carol I  No. 6 

(curtea veche)

TÍ8-&-TÍ8 de farmacia 

Rissdörfer.

Strada Carol I  No. 6 
(curtea veche) 

vis-â-vis de ’farmacia 
Ri88dorfer.

Aii sosit, pentru sesonnl de veră un bogat asortiment de încăl
ţăminte pentrn BĂRBAŢI, DAME şi COPII.

Cu deosebire PANTOFI DE DAME In t6te formele după cele 
mai din urmă fasona şi efeetnate din primele fabric! din Europa.'

Asemenea nn mare transport de cisme lungi de Iucht, de Lak 
rusesc şi de vacs ea şi Mantale (oauciuc) de ploie prima qualitate.

Snb-semnatul mulţumind onor P. T. Pnblic de încrederea ce 
afi dat snsiJisBei firme, care până acnm afi depus probe de fina 
calitate a Mărfel cât şi de eftinătatea preţurilor, speră ca şi d’acum 
înainte va bine voi a ’ i da concursul aed, găsind in tot-d’a-una 
atăt mărfuri fine şi fasonate cât şi ou preţurile oele mal moderate.

Cn totă stima

»
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(588—0) SAL. WEI8ERMANN.

P Au*uu****n*u*uu*uuu*xuu**uun*u*
5 PHARMACIA XiA. „SPERANTIA“ X
H  it, CIX El MOOOŞOAK1, 28. $ ţ

U D E P O U L  M E D I C A M E N T E L O R  F R A N Ó E S É .  M
X  Obieote de Cauciuc şi Articole de Toalete. —• Asemenea se angajés& a efeotaa orl-ce co- ^  

manda din ressortil medical. 3 3 T V C T S -  M

n u u n u u u n u n u u u u u u u n u M u n u ú m u u M u *

LES TENTES ET LES LITS
F A B R I Q I I S :

IÆ . L I T T M ^ I T I T
Rue Germaine No. 19

B U C A R E S T

0 P E R IL  E MUSICALE
imprimate In ediţinnea nóatrft

T H IE L  <Sc W E IS S , T I P O G R A F I
Strada Lipscani, palatul »Dacia.

CONSTANTINESOO D., Souvenir de ZUi». X w ^ o f o r t e ' * f0rt* ’•
CARL80N C„ Quatre moroeaux Roum»,B’ ' „  . . . . . . . . . .  I
FLEOHTENMOHER A., Muma lul Stofan, ® v®°® f Plan0 •••*•* } SSpentxu o vooe oa piano 1

pentru o v. ceGEORGESCU TH., Douu suspine, rom.
°  ’ Spune, rom. ».(ional», ^ . ™  o v oe oa ^and
iTR iTonHW IL A KT. Hora, Vjdt» Bomtoiel panţaru piano.............. ...
MEDEK J. W., Romănia, QuadriŞe d» ^onoortjpentru piano . . . ............... *
MUSICESCO G., Bfnduiala « » ‘" “ ‘n ......................,•
STERN L. op. 10, Dor V?un»oh (Dorinţa) fttr_8ing«t. und Clavierb.

’ ’ 0pi 11 ubfiirohl (Adio Moldoidova) Singst, und Clavierb.

op". 17. Hora. Maridra pentru pianoforte ! '  " j  !| * >', 
op." 18. Durerea ml este mare, Valse brii. pentru piano , 
op. 1®« Visuri Oa da acpil, Qaâdrille pentru piano . . . 
La Favorite, Schottisch pour piano 
Ifcik-Polka pentru piano..................

PE, 0.
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