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Un numir In Capitali 10 bani.

A i s r c x i s r c r i T X i i i
Se prii mese tn itrâin&tAte: La D-niT Haaam- 
$teim A Vogler in Vienna, Walfiichgaiae 10 
A. OppéUk In Vienna, 8tubenbaatei I ;  A idoi 
Home In Vienna , 8eil«r«tAtte 2 ; Vimomm 
Hrdidca In Vienna, Teiofa! Ufcmaae 17 ¡ Philipp 
LSb In Vienna, Eflohenbaehgaate 11 \ L. LamB 
A Comp. In Pefta fi Haoae-Laffito-Bmlliw A 
Comp. tn Paris.

8eri»orl nefrancate na se prime*©.
BSE IN TOATE ZILELE DE LUCBD.

B i u r o u l  R e d a c ţ i e i  ş i  A d m i n i s t r a ţ i e i :  P a l a t u l  „Daoia**.
Articolele nepnblieate te vor arde.

Un număr In Districte 15 bani.

Cursul (le Baearescl, 18 August
Oblig. R urale................88*/, 88

,  Domeniale . . .  77 tVU
Credit funoiar rural . , 78’fa 72a/,

,  ,  urban 65 —
Impr. municipal al Capit. 74 78
Oblig. Pensii . . . .  __' _
Oblig; D a c i a ................  200 —

i  Komania . . . .  40 __
Impr. municipal eu premii _ —
Renta Românii................  .... ...
Paria 8 luni ' . . . . .  9960 88
Londra ,  ................ 8S08>/i 9925
Viena » . . . . .  — —
Berlin » ....... 1221/2 —

Cartai de Ylena, 29 August 
Hetalioe . . ’ . . ' • • • • • •  88 85
N ationale ....................... ...  • 66 75
Bonta In aur........................ . 74 50
Loas.......................................... 111 60
Acţiunile b&noel • • • • . ,  880 —
CrediturT ' .  ............................120—
London . . . . . . . . . .  119 75
Obligaşi tini rurale angare . , 74 75 

k temea var . . . .  74 50
» transilvane . . .  74 —

Argint în m & rfu rl................  104 70
Oacaţul .................................... 5 71'/*
Rapoleonal.......................................  9 591/j
Mfu:o 1 0 0 ...............................• 58 85

Cars ni de Berlin, 29 August
15 80Aoţiun. Căilor ferate române 

Obligaţiunile române 6 % .  
Priorităţile O. fer. rom. 8°/o 
împrumutai Oppenheim . .
Napoleonul...........................
Viena, termen lung . . . .  
Paris » scurt . . .

51 — 
62 25] 
84 — 
16 28

Calendara! f i le i  
Vineri 19 (81 August).
Patronul filei: Martirul Andrei Com. 
BSs&ritul BÓrelul: 5 ore 23 min. 
Apusul aórelul t 6 ore 86 min. 
Faaele lunel: Luna Plină.

P L E C A R E A  T R E N U R I L O R
Bacarescl—gieira 

Bucurescl . . . .  8.15 n 10.—
P loescl....... 9.50 n 11.06
B r ă ila ................1.58 n 6.45 j  7.16 d
Teonoifi................4.88 n 11.40 d
R om an.......9.05 d 4 .54 ;
8accva, sosire . . 12.08 3 9.65 n

llucnrescl -  Yer c I o rota
Bacarescl........................8.
P i t e j t l ...............................11.21 ţ
Slatina...................................2.—
Craiova.................................. 4.17
Vfiroiorova, sosire . . . 9.01 ă

6.05 n 
10.15 n

Nacéva—Bucuresel 
Suodva • • • . • 5.11 f  6.46 d
R om an.............. 8.45 n 12.10 a
Teoacifi . . . . .  . 18.30 n 5.10 5
Brăila . . • . . 3.08 n 8.10'n 8.68 c
P loesc l..............7.12 d 2.46 <;
Bucurescl, sosire 8.80 j  4.80 ţ

Verclorora—Bacarescl
V ârciorova........................ 6.45
C r a io v a ..........................11.44
8latina.................................141
Piteşti . .  ........................ 4.42
Bucurescl, sosire

7.151
7.404 11.80 <

Bueurescl—S l i i f l i
Buenresol.................9.16 d 6.05 n
Giurgiu, sosire . . . . .  11.35 j  8.27 a

Glnrgia- Bacarescl
Qiurgifi............................ • M 6 d  A66 j
Bacarescl, sosire . . . .  9.48 9 7.17 n

Galaţi— Barbo;!
G a la ţi...................... 1.20 n 8.25 d 7.804
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— 4 8j05 a

Barbosl—«alaţl 
. . . . 2.55n 6.25n 7.8S»iBarbosl.

I Galaţi, sosire , 8.80 n 7.— n 8.— 4

R E D \ C T I UNE I  „ T I M P U L U I “
Buenresol, 18 Angusţ 1877.

Colegiul I, înverşunat de repetatele 
invalid&rl ale aleşilor «fit pentru oonsi- 
llnl judoţian, afl reales pentru a patra 
oari pe d-nil Iacob Negrnzai, Constan
tin Cerkez şl Constantin Constandlnlu, 
de astă datS en unanimitatea Voturilor.

8CIRI TELEGRAFICE
An

F O I L E  9 T R A I N E .

Peata, 26 Augost.

*P«iter Lloyd» comunică din Belgrad 
uimitoarele : Generalul Hirtovo şi Fadeieffj 
negociază aici pentru cooperaţiune. Ristiol 
a declamat că Serbia nu va intra in ac
ţiune de <$t dacă Rusia va pune la dis- 
posiţiunea el destni bani spre a’şî pişti 
datoriile făcute în reeboiul trecut fi spre 
a acoperi oheltnelile resboiulnî actual, fi' 
dac» ii va declara deetul de lămurit la ce 
ae va putea aştepta după încheerea res- 
boiulul. Serbia nu mal iiwnt| ca comite-l 
tele slave, ci direct ou guvernul rusesc.

Orţova, 26 August, j

Trupele egiptiene din Dobrogia par a fi 
menite de a se ţinea în defensivi. După 
raporturile sosite din Şumla, posiţi^nilej 
pe care;, le ocupă, urmează a se fortifica 
cu energie. Şi în Bâzardjic se lucreazS la 
l^ortificaţiunl. —  Pichetele de la graniţelej 
turceşti din Tesallâ şi Epir att fost tată 
rite spre a itnpedioa pe voluntarii greeî 
de a trece In Qreeia. Tot spre aceet scop 
trupele turceşti ce eratt conasntrate în 
Pţaveza, a&. plecat la Arta.

SfcPetarsbnrg, 86 August

,InvaHsul rusesc* publică un ordin im-j 
perial de la 16 August, prin care câta 
pwi batalioane luate din regimentele din 
ţertăreţela Duuaburg fi Dobrnisck, aQ fost 
transformate in batalioane de reper vă. Din 
cele 12 batalioane se va forma ântâia diJ 
visiurie de reservă.

Congtantlnopol, 26 Angust

Trupele, pe care guvernul le trimite 
Vtt.tf’.ajptor Jni se dirigeazS
toate spre leni-Sagnjaţ )| jtOjţ rămânea în 
fâgărnr <ie lâinga acest oraş. îtcl 'Sacriirn 
Pafa organiseaza aceste trupe, fi mâl mnl4 
te mit sunt gata spre a ' pleca eu corpul 
lui Soleiman-Paşa prin Slivno, pe aftmpn 
de resbol din Bulgaria. — Din toate tre-j 
eltorila ce cad spre resărit de Slivno, tru 
pele regulare aQ fost retrase, şi se voi 
construi numai c&te-va redute, care vor fl 
Ocupate de Zaibegl.

Pari*, 16 August

Consiliul de miniftri a hotfrft a iatentfj 
lui Gambette proces pentru discursul p< 
care l’a ţinut fa t »  August la Lille, şi 
in care a atacat pe mareşalul Mac-Mahon

Caastutlnopol, M Aognst.

Se asiguri că numai de c&'t "după în- 
1 trnnirea parlamentului, guvernul va fisc# 
împărtăşiri despre negoţiarile urmate tai 
tre Poartă ţi eoannjil papal, relativ la bii 
serica nnjtă eu biserica catolio>!
/P**c5 jeg^e Qiofgiop, ar fac« în diatricteli 
despre nprd ale Greciei o călătorie spre d

nspecţiona trupele dislocate în acele părţi,1 
Aebtned Paşa, guvernatorul militar din 
lanina, tl va saluta in numele Porţii. Gu
vernul Italiei fi acela al Greeiel aii comu
nicat Porţii că voesc să sporească numă
rul consulatelor din Turcia.

Constantinopel, 25 August.

Ministrul de esterne va răspunde la re- 
olamaţinnea Germaniei prin o notă circu
lară adresată către representanţil din stre- 
inătate, în care va releva că ruşii aii fost 
aceia,. cari aQ dat resboiulnî un caracter 
religionar, şi pentrn aceasta a8 făcut a- 
pel la simţimintele religioase.

Belgrad, 26 August.

Se asigură că Fadeieff a depus la mini
sterul de resbol al Serbiei din partea co
mitetului din Moscova, o suma de două 
milioane franci.

Tlflls, 24 August.

După ce generalnl Alchasow a trecut 
rtnl Kondor', turcii aS părăsit posiţiunile 
lor de la Drand fi s’aQ retras la Kel- 
lasnrl.

Si oel din urmă şefi al insurgenţilor din 
Abhasia, aii declarat că snnt gata de a se 
supune.

St. Pstersburg, 26 August 
Simţindn-se pe câmpul de resbol oare-; 

care lipsă de p«rsonal sanitar, toţi medi 
cil fi studenţii din cursul 5-lea au fost pro 
vocaţl a pnmi servicii. Toţi aceia cari aij 
fi dispuşi a primi servicii, vor avea a se 
adreea la dr. Sokolaw, iar în cartierul ge
nerai, la şeful servioinlul sanitar.

SCIRI TELEGRAFICE
1 A L E  ' T I M P U L U I »

(Agenţia Havas).

— Serviciul de la 29 ksfgst, 9 ere seara. — 

Viena, 29 Angust.

Să crede că Românii vor întreprinde d 
diversiune în aripa stângă şi la spetele 
Ini Osman; dacă acest din urmă are in 
adevăr 60 până la 70,000 oameni, ar pui 
tea, fără să-şi compromită poeiţia, să des
partă vre-o 20,000 oameni, car! ar sdrobţ 
pe Români intre Isker şi Tid.

Mal multe ziare aii primit depeşl cari 
anunţă ca Soleiman-Paşa a forţat luni 
retranşamentete rusescL Alte depeşl spnn 
că în casnl când Soleiman nn ar reuşi 
a 'fi lua poaiţiuni la strâmtoarea ŞipkaJ 
el ar fi primit ordinul de a ocupa posi-j 
ţiile fortificate de la Karlova, Kazanlik 
fi Valea Tungel.

Hasan-pafa va primi o comandă lângă 
Osmau-Bazar.

Raşhid-paşa va lua comanda trupeloţ 
egiptene, cari vor păstra defensiva.

so
lul

OenHtantInopel. 28 Augast. 
Mal nralţl oflcerl ruşî prisonterl att 

eit la Uastsntiiopol, O telegramă a 
Soleiman-Paşa anunţă că Rufil cercând a 
lua Jţfălţimea de la Ali-Kerzebel ocupată 
de Turci, la stânga Sip'ceî, att fost respinşi 
după mat multe atacuri, suferind mari per+ 
detl Soleiman confirmă că luptele de la 
strâmtoarea Şipca durează fiiră încetare de 
marţia din urmă şi că atacurile oontinnă« 

Buşii att perdnt deja 3,000 morţi. Par- 
dţrţle Turcilor nu sunt încă cunoscute. 
Turcii att luat 2,000 de puşd.

Săvfet-Pafa, ex-ministrn de esterne, s'J

numit ministra de justiţiă tn locul lui 
Hnssein-paşa, care este chemat la presi- 
denţia senatului.

Gornlstudent, 29 August.

Din ziua de 27, focul mal mal a înce
tat la Şipka. Ruşii şt-att menţinut toate 
posiţiile. Turcii att dispărut pe după înăl
ţimile de primprejur, unde eostrueac ba
terii la distanţă.

Generalul Nepokoicinski s’a dus însn-şl 
în persoană la Şipka pentru a inspecta 
poaiţiile.

Numărul răniţilor în toate Inptele de la 
Şipka se ridică la 2,480, din cari 95 ofi- 
cerl. Cifra turcilor nn este cnnoecută.

Modicii şi servioiul sanitar al Crucil-Ro- 
şie sunt ocnpaţi, fără preget; se evacuează 
răniţii din colo de Gabrova.

Pe lângă Loveia, Plevna, Osman-Bazar, 
Aiaslar totul este liniştit.

Gornlstudent, 89 Angust.

De la încăerarea de la Aiaslar, ce B*a 
f&eut la 23, corpul lui ŢarevicI a avuţi 
două întâlniri de avant-posturl. La 25, o 
patrulă de cazaci, fiind înconjurată de 
Turci, a perdut 40 morţi, 1 rănit fi 21 
pri son ieri. O. sotniă de cazac! fi trei com
panii de infanterii veniră fi despresurară 
patrula, respingând pe Turol.

Posturile înaintate rnsesc! de la Spakvilarf 
strânse tare de Tnrcl, s’att retras în noap 
tea din nrmă. Astă dimineaţă ele r&sipiriţ 
pe Tnrcl fi 'şl reluară posiţiile.

U ltim e sc ir l pe pagina I l I -a

B U C U R E S C I  4-“ A U G U S T
SCRISOAREA

PRINŢULUI DIMITRIE GR. GHICA

Reproducem mal jos scrisoarea 
Prinţul Dimitrie Ghica a adresat di| 
rectotultil politic al ziarului „Pressa“ 
şi prin care â-sa invită jurnalistica 
oposiţiel în genere şi In special pej 
,  Pressa* a înceta ori ce polemică 
cu jurnalele guvernamentale şi onrl-i 
ce critică asnpra administraţiei noas-| 
tre interioare pe tot timpul c&t va 
dura resbeliil.

De la recnnoscutul cavalerism al 
Prinţului D. Ghica nu putem aştepta 
alt ce-va ; d-sea nn o*dată a dat do-j 
veri că scie a uita insultele perso-j 
năle, defăimările şi calomniile cn care 
de nn sfert de veac zilnic'tl grati-1 
fică presa roşie; nu o-dată Prinţul 
D. Ghica a dat puternicul con
curs radicalilor ndştrit şi ştim cu 
toţii cum a fost resplătit pentru de4 
sinteresarea, pentru abnegaţia sa. !

Ăm admirat In innlte rlndurl a- 
cest cavalerism.— Prinţul Ghica pen-i 
tro care d. Rosetti nu găsea injurii 
destul de tai1! chiar tn dicţionarul 
„Hom&hulul“ , a fost cel d’ănt&iO astd 
primă-vară a susţine şi a vota tn 
Renat o lege prin care se făcea cel

mal mare hatâr, ca să nn zicem mar 
mult, ginerelui d-lnl C. A. Rosetti.' 
Mărturisim că am admirat mărini-j 
mia bărbatului de ănimă, dar am 
desaprobat votnl Senatorului.

Dar ni se zice: să uităm urele ce 
ne despart, să ne înfrăţim şi să lu
crăm cu toţii In aceste momente so-| 
lemne pentru salvarea patriei comnne. 
Aceste nobile cnvinte s'afi rostit dej 
Domnitor, dupe înălţimea Tronului,j 
aceste cuvinte ni le adresează zil
nic, de câtă-va vreme, lmbătrânitul 
redactor din strada Doamnei, aceste 
cuvinte ni le adresează astăzi bnnnl 
şi adevăratul patriot, Prinţul Dimi-! 
trie Ghica. Lealitatea recunoscută a 
bunulnl nostru Domnitor nu ne lasă 
cel mal mic dubiţi, că intima do-! 
rinţă a Mâriel-Sale este a vedea 
dispărând pentru tot-d’a-una vrăj
măşiile interne care a Împărţit ţara 
In dou6 tabere : învingltorl şi tnvinşt\ 
suntem convinşi că nobila inimă a 
Domnitorului a sângerat adftnc de 
câte ori a fost silit să iscălească 
acte de r&sbunărl meschine, de câte 
ori a fost silit să stea impasibil şi 
In aparenţă indiferent la toate per 
secuţiunile pe care gevernanţil de 
astăzi şi-afi permis a exercita de 2 
ani continuă in contra partidului 
conservator şi in special In contra 
capilor acestui partid.

Suntem asemenea deplin convinş 
că apelul ce face astăzi Prinţul D 
Ghica este un strigăt din inimă, şi 
că dacă ar putea d-sa ar face toate 
sacrificiile, ca vrăjbile să dispară şi 
ca In România să nu mal fie de câb 
Români.

Dar apelul de Înfrăţire ce conţi 
nuă ne adresează foile oficioase, este 
el oare tot aşa de sincer?—Dar pare 
faptele guvernului nostru se potri 
vesc cu cuvintele lor ?

Incetat’aă oare o zi măcar inju- 
riele şi calomniile prin ziarele radi 
cale contra conservatorilor? Exclu
sivismul nu este şi astăzi ceea ce 
a fost erl? Ostracismul ce s’a arun
cat pe o mare parte din ţară nu 
este tot atât de draeonic ca tn pri
mele zile a venirii la putere a ra-l 
dicalilor î

Făcut’a guvernul nostru tn aceste 
împrejurări grave ceea ce a făcut 
Grecia, unde toate partidele ’şl-afl 
dat mâna şi aă Înconjurat cu toţii 
Tronul In faţa inamicului comun?

Itnitat’a guvernul nostru pe bu
nii noştri vecini SerbI, cari In aju
nul intrării tn luptă cu Turcit, B'aă 
unit cu toţii şi cn toţi! afi consiliat 
Tfinfirul Principe, să’şl aleagă drept 
consilieri, oamenii de stat cel mai 
însemnaţi, fără a face osebiri de co
lori politice, din contra alegând băr
baţi din toate nuanţele, ca nu tn vrem! 
aşa de grele, să nn auzâ de cât con-

si li urile unu! partid safi ale unei frac
ţiuni?

La no! Insă e cn totnl alt-fel; cn 
toată eminenta primejdie, cn toate 
greutăţile de carq fatalmente sun
tem Înconjuraţi, câţl-va bărbaţi, safi 
mal bine zia d-ni! Rosetti-Brătianu- 
Cogălniceanu, afi avut cnrajnl a lua 
asupra lor o respnndere enormă ' jn- 
când la noroc viitorul acestei ţâr!.

Am fost ce! d’ântâ! a ne abţiqe 
pe cât s'a putut de orl-ce polemică 
cu adversarii noştri, şi numai când 
eram provocaţi am respuns. —  Do
sarul d-lor Rosetti - Brătianu este 
deja foarte voluminos, şi n6 rezer
văm a'l deschide şi a*l resfoi la 
timp oportun.

Ne unim şi noi cn opinia prin
ţului D. Ghica, dar pentru d-sa,- să 
Înceteze jurnalele roşii eu insultele 
şi calomniele; să'ş! tnchiză »Româ
nul* şi afiliaţii, pentru moment 
dicţionarele de cuvinte alese, cn cari 
zilnic Îşi umplu coloanele la adresa 
noastră.

Inima şi cugetul nostru sunt pes
te Dunăre, lângă iubiţii noştri fraţi, 
care tn aceste momente varsă nn 
sânge generos pentrn patrie, şi măr
turisim că tn aceste zile negre de 
grije şi de durere, luăm pana cu te
mere şi n'am dori să Înăcrim In co
loanele jurnalului nostru de cât 
veşti Îmbucurătoare ; mărturisim oă 
ni se sfâşie inima, când suntem bî- 
liţl a releva din când tn când ac
tele guvernanţilor noştri sa ii turpi
tudinile administraţiei ; am dori să 
nu ne mal ocupăm de cât despre 
cele ce se petrec dincolo de Dunăre 
şi să Închidem ochi! asupra a tot ce 
se petrece tn ţară ; dar de multe 
ori tăcerea devine impasibilă, şi am 
deveni complici involuntari, dacă 
am tăcea asupra abuzurilor strigă
toare oe se petrec de la o margine 
până la alta a ţârei.

Iacă acum şi scrisoarea Prinţuln! 
D. Ghica care ne-a deşteptat aceste 
cugetări:

Bacaresel, Auţuit.
DomnicUsalt

Domnului director politic al ziarului 
„Pressa“ .

Domnule Direetorfy

Văd c'o vie durere continuarea unei 
polemioe ivite între jurnalele diferitelor 
partide politice, care polemică, într’o stere 
normală a lucrurilor, apte nn numai na
turală, dar în multe caşuri foarte folosi
toare. Insă estă-z!, când jupa noastră ar
mată dă piept cn iuamicnl, toţi Românii, 
nn mă îndoiesc, att privirile aţinţate că
tre acea bravă armată, compnsă din copil
i fraţii n of tril.

Este dar o mare greşală a continua a- 
ceastă polemică în acest timp şi a aduce 
ast-fel turburare tn spiritul luptătorilor 
chemaţi a apăra drepturile seump^t noas
tre patrii.

Mă adresez către d-voastri, domnule di
rector, rugându-vă ca, aiarul P rtu a , care



T I M P U L

in oala mal multe ocasiunî a represintat 
opininnile mala, sfi dea !n această privinţS 
on ban esempln, abţinendu-se d’a respunde 
la provocarea ce i s’ar face din partea 
adversarilor s8î politiei, cSci Sn aceste mo
mente, toţi Rom&nil trebue să fie nniţl, 
ca nn singur om.

Vi rog a se da loc acestor linii in co
loanele ziarnlnl d-voastrii, şi a priimi. în
credinţarea distinsei consideraţinnl ce y8 
plstrez.

llimitrie Ghlka.

DIN AFARA

Şi »Românul* ţine pe cetitorii 
In curent despre cele ce se zic la a- 
dresa noastră in foile politice din 
strfiinătate.* Ne mirăm însă, cum ra
dicalii şi naţionalii din strada Doam
nei găsesc expresia opiniunel pu
blic« cu deosebire In „Neue Freie 
Presse* din Viena din care ne co
munică următoarele:

.Proiectul convenţiunil militare ru- 
so-rom&ne conţine următoarele punte 
esenţiale:

„ Armata română va opera inde- 
pendinte, alăturea cu armata rusă. 
Ea este supusă numai regulamen
tului el militar. Dacă armata ro
mână va opera împreună cu armata 
rusă, generalii ruşi n’aü drept a se 
amesteca In conducerea şi disposiţiu- 
nile corpurilor remâne. Prerogati
vele principelui Carol, ca coman
dante suprem, remân neatinse. Co
mandan tele suprem al armatei ro
mâne are a se ’nţelege cu marele 
duce Nicolae şi cu statul-major rus 
despre mişcările armatei. Armata 
română se află in aceiaşi relaţiune 
cu armata rusă, in care s’a aflat 
armata Sardiniei cu a Franciel la 
1859.*

După aceste urmează .Corespon
denţa politică* din Viena:

„Convenţiuuea militara s'a înche
iat definitiv intre România şi Rusia 
In condiţiunl foarte favorabile pen
tru România.*

In sfârşit, organul ministeriulul 
de externe din Viena (?) publică din 
Berlin următoarele:

.Independinţa României, procla
mată in presinţa imperatorelul tu
turor Rusielor ş’a oştirilor ruse „a 
fost recunoscută din partea celor trei 
Împăraţi ca un fapt Împlinit.* Re
mâne dar numai a se precisa for
mula pentru viitoarea posiţiune in
ternaţională a României, şi aceasta 
a se regula de odată cu negoţiârile 
de pace.*

„Românul* nu ştie Încă, „ce va
loare aü aceste ştiri* şi prin ur
mare le dă subt reservâ. Cu toate 
acestea, In urmă, le califică de „mal 
mult ori mal puţin Întemeiate.* —  
Adecă, după cum ne place: —  şi 
ciută şi cornută. — Dar organul 
oficios al d-lul Brâtianu nici nu voia 
să ne spue ce-va. Doria numai să 
mal dea o lovitură partidului con
servator. Şi astâ-datâ insă n’a is- 
butit de cât să ne Încredinţeze, că 
nimeni ce nu are, nu. poate vinde. 
„Românul* ne mal comunică urmă
toarele după* N. Fr. Presse*:

„In România insă scie chiar şi cel 
mal mic copil că armata română e 
supusă comandel rusescl. Guvernu
lui român se pare câ’I place acea
sta. Acest guvern lasă ţara şi na
ţiunea in plină nesciinţâ asupra lu- 
crurilor. Incâpâţinarea şi arbitrarul 
guvernului I. Brâtianu este din cele 
mal neauzite. El violează Constitu- 
ţiunea de câte ori ÎI place, şi po
porul se află lntr'o ast-fel de situa* 
ţiune in cât dacă, după o nouă in
fríngele a Ruşilor, ar vedea fii ţe- 
ril târâţi in foc, ar primi poate bu- 
curoB bunul sfat c'el dete mal de- 
ună-zi un ziar din BucurescI, zicând 
că bărbaţii de la guvern ar merita 
şâ fiâ splnzuraţl pe câmpul de bă
taie.*

Şi ştiţi pentru ce ni se aduc la 
cunoştinţă aceste aprecieri ale ce* 
lui mal murdar dintre toate ziarele?

Pentru ca „Românul* să poată zice 
din partea sa :

Suntem foarte dispuşi (a crede) 
că ele provin din BucurescI, căci cei 
cari le vor citi, vor bănui foarte că 
acel corespondente copiază articolil 
din organele oposiţiunil d aci, ba încă 
că trâeşte cu dânsa şi că printr’insa 
vede, aude şi cugetă.*

Intr’adevfir ar trebui să trăim în 
o ţară, în care toate capetele sunt 
Încurcate, pentru ca această bănu
ială să se poată ivi cu destul drept. 
„Românul* arată, că ziarul Vienes 
comunică lucruri, pe care noi nu le 
putem şti şi în urmă ar voi să În
credinţeze pe cititorii sel, că tot 
acel ziar vienes vede cu ochii noştri 
care suntem oposiţiune. Nu cum-va 
a aflat d-1 Rosetti, prin agenţii sel 
secreţi, că partidul conservator era 
adevăratul autor al acelor injurii gro
solane, cu care ne trata acest ziar 
devenit acum autoritate pentru „Ro
mânul?'— Da! şi la aceasta ne-am 
putea aştepta. Dar acesta e un lu
cru, de care nu se poate vorbi în 
public, de oare ce lumea ştie, că de 
când s’a declarat resboiul, partidul 
canservator şi-a impus cea mal strictă 
reservâ in tot ce priveşte resboiul 
şi politica externă. De asemenea lu
mea s’a putut Încredinţa, că de când 
acel ziar murdar a Început cu ca- 
lamniile sale contra Românilor, „Tim
pul*, care după ştirea noastră e unul 
din organele oposiţinnel, l’a ignorat 
şi o singură dată nu a luat cuno
ştinţă despre cele ce zice.

Toate acestea le ştiâ şi domnii 
din strada Doamnei şi adevăratul 
lor scop nici nu este de a ţinea pu
blicul In curent despre opiniunea pu
blică din străinătate. El ştifi prea 
bine, că, „NeueFreie Presse* ori „Co
respondenţa Politică* Îndeobşte nu 
represintâ de cât interesele ace
lora, care plătesc mal bine. Cu toate 
acestea, astăzi le pare oportun a da 
importanţă acestor ziare, pentru-ca 
să suprime aspreciârile altor ziare, 
care vor să zică ce-va, care repre
sintâ ce-va, ale căror cuvinte însem
nează ce-va.

Pentru ce „Românul* nu creae 
de cuviinţă a face cetitorilor sSl îm
părtăşire despre apreciările ziarelor 
de care am vorbit erl? Fără în
doială, fiind-că nu ar cuteza să zică 
că „Fremdenblatt„ ori „Pester Lloyd* 
se împiră din Palatul Dacia„ fără 
Îndoială, fiind-câ nu ar putua zice:

„Noi suntem oameni cinstiţi şi 
vrednici de toată lauda, dar lumea 
ne ocăreşte fiind-câ e inspirată de 
vrăjmaşii noştri!.*

Dar relevăm cuvintele cu ocasiunea 
tncheiăreî de pace. Atunci se va vedea 
intru cât guvernul actual şi cu de
osebire partidul radical a ştiut să 
întreţie şi pe mal departe bunele re* 
laţiunl, In care Statul român trăia 
mal înainte cu societatea apuseană.

Vom vedea intru cât se va bucura 
şi lntru-cât va şti să profiteze spre 
binele ţerel de buna-cuvinţâ popoa
relor civilisate ale apusului. Atunci 
vom reveni, de o camdatâ ne măr
ginim Inse a Înregistra, prntru-că 
nimic să nu se dea iuţărel.

Pe câmpul de resboifi nici o de- 
cisiune; cel puţin în aparenţă lu
crurile sunt cum erafi cu atâtea şi 
atâtea zile mal Înainte. De şi par 
a se fi astSmpSrat Intm-cât-va, atât 
în Btrîmtorile de la Şipca, cât şi la 
cele lalte puncte de atac, turcii sunt 
in acţiune necurmată. Ziarele din 
străinătate Îndeobşte privesc atacul 
făcut asupra Şipcel ca o Încercare 
zadarnică ori cel puţin ca o Între
prindere atât de grea, in cât nu 
justifică sacrificiele, ce s’ar cere pen

tru reuşita el; ca impresie totală 
însfi, situaţia pare a fi pe timp de 
câte-va zile în favorul turcilor. Dar 
toţi convin că aceste zile sunt pu
ţine.

In vreme lnsé ce pe câmpul de 
resboiü se pregăteşte acţiunea cea 
mare, situaţia politică se Îndreaptă 
In protiva turcilor.

înainte de toate s’a curmat inde- 
cisiunea, ce a frământat curs de mal 
mulţi ani opinia publică europeană. 
Purtarea neomenoasă a turcilor faţă 
cu răniţii, prisoneril şi pacinicil lo
cuitori a revoltat Întreaga societate 
europeană şi a provocat protestul 
unanim al tuturor statelor din Eu
ropa. De şi acest protest nu e de 
cât un şir de cuvinte, In unele ca
şuri grăite chiar cu silă, el este o 
lncuragiare pentru toţi aceia, care 
se află în luptă cu turcii. De veacuri 
popoarele din împregiur aü suferit 
de asprimea muhamedanilor; sunt 
în Europa naţiuni, care, preocupate 
de interesele lor de altmintrelea ou 
totul juste, nu aü dat acestor su
ferinţe importanţa, pe care o aveaü; 
acum, dupe ce întreaga Europă, a 
stat ca martor la faptele turcilor, 
o singură naţiune nu mal cutează a 
contesta popoarelor dreptul de a sé 
lupta contra unul neam atât de neo* 
menos. — Şi, dacă putem da ere* 
zémánt scirilor sosite atât din Ser
bia, cât şi din Grecia, nu mal ré- 
mâne îndoială, că sârbii şi grecii 
vor intra cât mal curând în acţiune.

Ce va urma apoi ? Aceasta e taina 
viitorului.

Consiliele generale din Francia 
îşi grăbesc lucrările. Până la 21 
August, 35 dintre dânsele şi-aii În
chis sesiunea, iar altele aii amânat-o 
parte la finele Iul August parte pe 
luna viitoare. Grăbirea aceasta ln- 
deobsce e privită ca unsimptom bun 
pentru guvern.

„Times* comunică din Ostrog de 
la 22 August, următoarele:

Turcii aii intrat in Şaranţi şi Îna
intează mereti spre Nicsicl. Munte
negrenii au trâmis numai douS ba
talioane spre a’I întâmpina şi toată 
resistenţa lor e zadarnică. Turcii 
vor sosi astâ-searâ la Brobniac, dacă 
nu vor lua cum-va calea spre Zupa.

Acela şt ziar comunică din Bel- 
grad: .. . ,

„In urma repreaentaţiunilor fă
cute de către consulii strâinl, pro* 
clamaţiunea independenţei sârbesci 
a fost de o cam-dată amânată. Ge
neralul Fadeieff a fost primit de 
către principele Milan în mal multe 
rânduri. Se asigură, că el ar fi În
sărcinat din partea comitetului din 
Moscva a stărui ca Serbia să intre 
în acţiune; dar guvernul cere îna
inte de toate bani, de oare ce ar 
trebui să plătească rechisiţiunile în 
bsnl gata. Generalul Fadeieff a pro
mis banii, de oare Serbia are tre
buinţă. Mobilisarea se face şi tru
pele înaintează mereti spre graniţe; 
dar populaţiunea nu prea aratâ dis- 
posiţiunl râsboinice.*

Corespondentul de pe câmpul de 
resboiii din Asia, al ziarului „Temps* 
vorbind despre starea sanitară şi 
modul de îngrijire pentru armata 
turcească, intre altele, spune:

„Nenumărate reclame aii făcut 
medicii anglesl angajaţi in lagărul 
turcesc; necontenit aii cerut prin 
intervenirea consulului respectiv de 
a fi ascultaţi în cestiunea ambulan
ţelor. El bine, cu toate acestea, as

tăzi în Asia, la o armată de 30,000 
oameni, nn este o singură targă, 
nici un furgon de ambulanţă, nici 
cârpe, cu toate subscrierile şi ofran
dele din Anglia. Aşi voi să posed 
pana d-rulul Russel spre a descrie 
scenele sflşietoare la care am fost 
martor şi povestirile grozave ce am 
auzit despre răniţi. Li se lasă ră
nile să putrezească mal bine de cât 
să calce bigotismul şi fanatismul 
turcesc, care opresce ori ce ampu
tare; se văd soldaţi răniţi cu rănile 
nepansate, căutând drumulfi spre 
vre*un spital mal apropiat, care nu 
este nici mal mult nici mal puţin 
departe de cât 40 mile; soldaţi schi
lodiţi, ne mal fiind în stare de a 
umbla, t&rându-se pe mâni şi ge- 
nuchl spre vre-o fântână de prin 
prejur ca să’şl potolească setea sfl
şietoare şi apoi să moară. Singura 
rază de soare care mal luminează 
acest sinistru tablofi, este resigna- 
ţiunea răbdătoare şi puterea sufle
tească care opresce plângerile şi 
nobilul eroism cu care aceşti neno
rociţi suferinzi ’şl Îndură teribilele 
dureri. Mi se rupe inima trecând 
pe lângă grupe de răniţi, cărora nu 
li se întinde o mână de ajutor.

Nu vâ miraţi dacă asemenea mi- 
serii sunt obicinuite în lagările tur
cesc!. Administraţia este singura cul
pabilă şi în loc să'şl caute de da
torii, agenţii şi funcţionarii turcescl 
se silesc a nu scăpa din vedere vre- 
o corespondenţă sa fi reclamă in con
tra lor.

Se scrie ziarului #Daily-Nevvs* 
cu data de 24 August din Gornistu- 
deni, reşedinţa cuartierulul general 
al armatelor In cooperaţiune :

O cri să foarte interesantă se pare 
iminentă în resboit), o crisă de un 
interes tehnic nemărginit pentru a- 
cel care studiază arta resboiulul şi 
de o importanţă critică într'un sens 
general, orl-care 'l-ar fi sfârşitul.

La 16, s’a făcut o recunoaştere 
generală de către Turci Ir tot lun
gul flancului stâng al Ruşilor. De 
la Dunăre până dincolo de Balcani, 
de la valurile Rusciuculul până la 
Rasgrad, de la Osman-Bazar spre 
Bebrova şi pe vre-o doué-spre- 
zece puncte intermediare, soldaţii 
luí Mehemet-Ali aü atacat pisiţiu- 
nile rusescl cari le stati în faţă. 
Nu aü fost lupte serioase şi prin 
urmare puţine perderl din amâm’oâ 
părţile; dar ceea ce este mal sem
nificativ in afacere, e că Turcii aü luat 
iniţiativa.

In valea Tungel in aceeaşi zi o 
coloană din oştirile lui Soleiman-Paşa 
a cercat cu vigoare de a forţa tre- 
câtoarea de la Hain-Keol. S’a anun
ţat că acest sforţ a fost coronat cu 
sacces, dar am priimit asiguranţâ o- 
ficialâ că nu este ast-fel. O coloană 
turcă a cercat în adavâr de aşi face 
cu forţă drum prin strâmtoare, dar 
a fost aşa de rfiü îngrijită de arti
leria rusească şi de un regiment din 
a 9-a divisie, în cât a fost silită a 
se retrage.

Una saü doé zile mal in urmă, o 
divisiune turcească a făcut o demon* 
straţiune ameninţătoare la Greviţa, 
o posiţiune forte dinaintea Plevnel. 
Şi de câte-va zile Turcii continuă a 
desfăşura o activitate neobicinuită. 
Alaltâerl aü fâout o eşire la Rus- 
ciuc. In aceeaşi zi a fost o bâtae, 
de şi fără însemnătate, Înaintea Os
man-Bazarului. Tot in aceeaşi zi, 
mergând în lungul frontului de la 
Plevna, am fost in persoană martor 
la o încăerare de artilerie Înaintea 
posiţiel ocupată de Skobelef, lângă 
Lovcia, unde Turcii aü Început focul, 
şi cazacii lui Scobilef afi fost spri-

jiniţl de avant-posturile de noapte 
şi de zi. Deci, toate acestea fac să 
se presimţâ apropiarea iminentă a o- 
fensivel turcescl. Dar tocmai din con
tră aceasta poate earăşl însemna nu
mai că generalii turci sunt hotă
râţi a apuca pe ruşi Împrejurul se
micercului Întreg, ast-fel In cât să 
impedice concentrarea lor pe vre un 
punt particular. Orl-care ar fi ţinta 
lor, este sigur că tactica turcilor nu 
turbură puţin hotărârile roţilor.

lntr’o telegramă de curând v'&oa 
Înştiinţat că a 12-a divisiâ trecând 
Dunărea, era adunată peremptoriu 
în drumul sâfi spre Plevna. Soleiman- 
Paşa face toate opintirile putincioase 
pentru a lua trecâtoarea Şipka. Apă
rătorii trecătoarei se compun din 
dod-zecl companii sub comanda ge
neralului Skobilef şi coprinde deta
şamente din legiunea bulgară şi câte
va batalioane din a 9-a divisiâ rusă. 
A 2ha divisiâ a fost deci abătută de 
la destinaţi â, şi a fost îndreptată 
spre Şipka; una din aceste brigade 
a fost la Gabrova, cea l’»ltâ la Târ- 
nova.

lntr’o visitâ ce de curând am fă- 
cut’o la Plevna a avut ocasiunea, a 
vedea că gradul fortificaţiunilor nu 
era aşa mare, ceea ce se esplică 
prin cuvântul foarte simplu că a- 
ceastă localitate nu presenta vre-o 
însemnătate mare In respectul eop- 
raţiunilor militare şi numai Întâm
plarea a norocit pe Osman paşa de 
o ridica la renumele şi importanţa oe 
o are astâ-zl. Trupele ce afi sosit de 
curând, la care trebue sâ numerâm 
şi oştile române afi complectat nu- 
mârul necesar pentru această posi- 
ţiâ ; de altă parte Shahofskol şi-a 
reluat cu brigada sa din a 13-a di
visiune de artilerie posiţia de la 
Kosarevatz, în faţă de Osman-Bazar. 
Deci In frontul Plevnef, al 9-a corp 
primindu-şl complimentul, ruşii dis
pun de doâ corpuri de armată, al 
4-a şi a 9-a.

O divisiâ din infanteria română, 
a 11-a brigadă de cavaleriâ şi de
taşamentul lui Skobilef, ce se com
pune de o brigadă de casacl circa- 
sianl cu un contingent de artileriă 
şi infanteriâ serveghiazâ Lovcia. Des
pre nord-est o brigadă din divisiâ 
Dragomirof s’a Îndreptat de la Selvi 
spre un punct ca la jumâtatea dru
mului dintre această localitate (i 
Lovcia. Se poate socoti ca făcând 
parte din armata de la Plevna. Tre- 
bne sâ mal numârâm aci şi a 9-a 
divisiâ de cavaleriâ şi socotesc că 
totalul forţelor ruseşcl ce stafi In 
faţa Plevnel se ridică ca la 75,000 
oameni. In această socoteală, nu 
pun a 8-a divisiâ de cavaleriă a 
câriia linie de operaţiune desfăcută, 
este spre drumul ce străbate Bal
canii în direcţia Sofiei.

Autorităţile rusescl sunt foarte 
mulţumite de aspectul şi eficaci
tatea artileriei române; acum 
pe aci nu se vorbesce de cftt de oş
tirile românescl cu o oonsideraţiune 
particulară.

Ouartierul ganeral rus a fost în
ştiinţat că tnroil organisează un mă
cel general asupra creştinilor din 
districtul Bebrova, Intre Osman-Ba- 
zar şi Balcani şi un regiment de ca
valeriâ a fost trimis în graba mare 
pentru a apâra populaţiunea.

Publicăm mal jos apelul ce prin
ţul Dimitrie Ghica, preşedintă® Cru- 
cel Roşii din România, adr®8ează 
ţârii Întregi.

Neobositul preşedinte, prevâzând 
toate nenorocirile ce fatalmente a- 
duce cu sine resboiul, roagă pe ma
mele, pe şotiile române a lucra ne*
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>bosit pentru a alina pe căt ae poa- 
;e, suferinţele fraţilor noştri.

încă, de la începutul raBboiuluI* 
Som&nil s’aü arétat demni de vir
tutea strămoşească •' tinerii noştri, 
lăs&nd la oparte ori ce alte preo- 
cupaţiunl, părăsit căminele pă
rintesc!, aü părăsit socie şi copil, şi 
ae află snb steaguri, ca voluntari, 
lofrnnt&nd cu curagiü şi voinicie 
¿¿ate ostenelile, toate primejdiile 
/a cari sunt expuşi; mamele, sociile, 
Burorile, n’afi remas neactive, nobi
lele flice ale MbTdovie! şi ale Mun
teniei sunt la Dun&ie şi peste Du
năre, organisănd ambulanţe, insta
lând spitale; ele şl-afi părăsit boga
tele lor locaşuri şi viaţa lor de pa- 
triciane, şi s’aü făcut surori de ca
ritate, aducfend alinarea suferinţelor 
suflete aci şi trupesc! bravilor noştri 
oşteni; bétrănii şi bărbaţii maturi, 
a& deschis pungile lor, şi fie-care 
după putere aü adus dinarul aéü pe 
altarul patriei. — Dar prinţul Ghica 
ne zice: ,nu vfi obosiţi, lucraţi me- 
reú, lucraţi fără preget şi nu ziceţi 
nici odată destul am dat, destul am 
fecut“. — Si are dreptate prinţul 
Ghica : mari şi multe vor fi sufe
rinţele ce vor trebui ajutate, şi c&t 
vom face, şi c&t vom lucra, »des
tul* Încă nu va f i !

Dar prinţul Ghica se adresează 
la inima Romanilor : ErI ne reco
manda .Înfrăţirea*, azi ne reco
mandă .caritatea*; suntem sigur! că 
apelul sfiü va găsi un echoü puter
nic In inimile tutulor romănilor, şi 
fi  că cu toţii .uniţi* şi .Înfrăţiţi* 
vom lucra pentru salvarea scumpei 
noastre patrie, şi pentru uşurarea 
suferinţelor mult iubitelor noastre 
odrasle.

S O C I E T A T E A

CRUCEA R 0 9 IE
din

» O lS / t A J S n L A .
COMITETUL CENTRAL.

ABMATA B O IA M  A TRECUT DUKABEA
Scirea aceasta Btrebătănd pe or! 

ande mftna lui DumnezeA a reapftn- 
dit odrasla romănă, a făcut să tre
sare animele ca la amintirea sgomo- 
telor de vitejie şi de isbănde stră
bune. Mame, surori, soţii, şi copil 
afi şters lacrima ce le brazda faţa 
dupe fiul, fratele, soţul şi părintele 
plecat la hotare, şi aü strigat cu 
ţara Întreagă: trăiască armata ro
mână.

Dar, mame, surori, soţii..... . dar
ţara Întreagă Însoţi-va armata Ro
mână nnmal cu lacrimi de iubire, 
numai cu urări pornite din căldura 
ânimel, numai cu bine cuvântările 
şi rugele altarelor?

Nu va fi aşa!
Acea mamă, acea soră, acea so

ţie.... , iubesc pre soţul, pre fratele,
pre fiul lor care cu tărie de animă, 
impunând tăcere durere! deepărţirel 
şi stavilă făcănd din patriotismul la- 
crămiloi neputincioase vor privi cu 
oehitt prevăzător viitorul şi vor In
ora din toate puterile spre uşurarea 
greutăţilor momentului.

In ţara In care Doamne şi-I aü v6n 
dnt sculele pentru a ridica altar, 
.cetate* cuvftntulm luí Dumnezeü, 
In ţara In care cel mal Bărac a isbn- 
tit sâ ridice, t¡ cerşind cu toiagul In 
mână, măreţe biserici şi monastirj; 
cine in această ţară se poate Îndoi 
că, avut şi sărac, din prisosul ca şi 
din neajunsul pungei, no vot veni 
la chemarea ţărfil, să aducă ajutoa
rele lor armatei şi instituţiunilor 
create spre folosinţa el 1 In trecut 
biserica era cetatea naţionalit&ţel; 
in jurul el gravita poporul Român,

oare-l aducea averile, comorile sale. 
Astăzi cetatea naţionalitâţel este fă
cută din braţele şi peptnrile părin
ţilor, fraţilor, soţilor şi fiilor cari 
s'afi adunat În jurul drapelului Ro
mân la ziua de cumpănă. Apoi lipai- 
vor averi şi milioane noilor noastre 
altare, nouelor noastre cetăţi na
ţionale ?

La lucru Români !
La lucru mal cu seamă voi Române!
Fără preget, fără amânare, grab

nic, pe măsura grăbitelor bătăi ale 
inimeî voastre cugetând la cel de 
cari sunteţi despărţiţi, veniţi In ju
rul institutelor şi societăţilor cari-şl 
propun folosul armatei Române şi o- 
menire! In deobşte.Luaţi ca ce! vechlal 
noştri, toiagul neoboselel şi nu lăsaţi 
bordeiul umilit Intre mărăcinii rie- 
voiel ca şi palatul măreţ lăudăndu-se 
Intre arborii secular!, cutreeraţl sate 
şi oraşe şi adunaţi, adunaţi mereâ 
ajutoare, ajutoare de toată natura 
ajutoare după puterea fie-cărui pen
tru acel ce sub orl-ce titlu, vă sunt 
dragi, fie ca membri al familiei miei. 
fie ca membri al familie! mar! Ro
mâne, şi apoi şi pentru osteirea du
rerilor chiar şi a orl-cârul, de ori
ce neam, destul sâ fie căzut pe câm
pul de luptă, la care l’a chemat şi 
pe el ca pe a! noştri o datorie oare
care !

Când al noştri, feme! Române, sâ 
duc sâ 'şl verse sângele pentru voi, 
pentru vetrele voastre, pentru ţara 
voastră, care este gura care In bor- 
deifi ca şi In palat va respunde la 
apelul vostru, ,nu am,* care este 
anima care ar putea crede că ori 
cât 8'a dat este „destuii*

In campaniâ şi voi, dar femei ro
mâne, ca şi până acum.

In câte-va zile se crede se numă
răm cu sutele de mii ajutoarele văr
sate de voi în casa .Crucea Roşiâ.*

Cheltuelile zilnice al« Cruce! Ro
şie sunt mari şi sorţile resboaelor 
care atatt lu mâna lui Dumnezeii,-— 
poate mâne sâ mărească şi sâ În
desească trebuinţele materiale ale 
Crucel Roşie Române..... Nu e dar 
timp de perdut: gologanul săracului 
banul văduvei adaus la sumele de la 
cel mal cu prinoase, vor da Crucel 
Roşie mijlocul de a Îngriji In loeul 
vostru, mame, surori, soţii, pe cel 
iubiţi şi tot ajutorul ce Crucea Ro
şie va primi de la voi, de la ţaţă, 
va datori ea, ocasiunea ca îngrijind 
chiar şi pe neamicnl căzut sub arma 
română, să arăte neamurilor culte, 
cum România 'şl a luat cu merit, 
cu dreptate locul sefi frumos Intre 
ele, România a căreia spadă este 
voinică pe cât anima fiilor el este 
îndurătoare, umană!

Liste de sub-scriere se află îm
părţite la toate autorităţile ţârei, la 
comitetele formate de doamnele pa- 
tronese şi In localul Ephoriel spita
lelor din Bucurescl.

Preşedinte, Dimitrie Ghic».
Secretar, I. 8. Roboc.

BECH1ZIŢ1ELE
ŞI

ABUZURILE SUB D-nul I. C. BRATIANU

Cudalbi, 18 August, 1877*

De la Înfiinţarea nouel ere de fe
ricire proclamată In toate lnghiurile 
ţfire! prin afişurl, prin promisiuni, 
de tot felul, .micşorarea contribuţiu- 
nil, desfiinţarea timbrului şi a mo
nopolului,’ desfiinţarea licenţei şi a 
recrutaţiel* şi câte alte multe, 
deferite nenorociri afi mal venit peste 
judeţul nostru.

In plasa Prutu s’afi schimbat până 
acum 3 sub-prefecţl sub regimul li
beral-naţional cel din urmă, d. Pe-

trovicl, depărtat pentru că o an
chetă trămisâ contra lui a consta
tat o mulţime de jafuri făcute cu 
rechizisiunile, a fost Înlocuit prin 
cel d’ântâiâ numit şi depărtat şi a- 
cum din nofl numit tot de onora
bilul d. Reşeanu; jafurile făcute In 
rechiziţinnl In .Prut* şi dacă nu mă 
Înşel şi afi .Harincea* până acum 
afi rămas la dosar.

Preşedintele comitetului perma
nent, d. Costachi Varlan este inpri- 
cinat cu Oancea.

Membrul comitetului d. Gheorghe 
Fulger, cu fosalile arestanţilor, este 
la instrucţiune pentru falsificări In 
acte publice şi delapidări de bani 
publici.

Ajutorul de primar al urbei Ga
laţi, d. Panaiti Alesandrescu, la in
strucţiune. Dar, la ce sâ vă în
şir tot catastiful drepţilor, lăsa voi 
toate acestea, precum şi desfiinţarea 
a o mulţime de scoale satescl, unul 
condeifi competinte. Efl mă voitt 
mărgini a vă atinge aci starea des
perată ce s’a creat, comunei noas
tre, Oancea comună de 800 familii.

Sunt 5— 6 luni de când fostul 
primar, Teodor Varlan, un om care a 
mâncat averea moştenită de la părinţi 
până la vesomul palmac de pâm&nt 
.dar cu toate acestea astăzi alegă
tor* In colegiul al 2-lea, frate al 
preşedintelui din comitetul perma
nent, de 5— 6 luni a încasat axi- 
zele din comună cu chitanţă manu
scris â şi... le-a mâncat după cum s’a 
constatat de lnsuşt sub-prefectul plâşil 
printr’un proces-verbal care s’a ln- 
naintat Încă la Începutul lunii lui 
Iulie, onor. Prefecturi ; In urma a- 
cestor constatări oficiale, Teodor Var
lan, fu depărtat din primărie.

Noi am arătat nn şir de abnzurl 
intre cari şi cele amintite d-lul Prim- 
procuror şi printr’o petiţiune şi dlul 
prim-minist.ru.

Am arătat 1-ifl faptul amintit, 
certificat prin chitanţele d-lui Teo
dor Varlan, chitanţe olografe şi lipsa 
banilor cari nnmal 4 £ile după îna
intarea proaesulul-verbal, s’afi vărsat 
după cum aflăm, de către fratele sfifi 
din Galaţi, d. Avocat C. Varlan.

2. La sosirea ordinelor de a se 
declara rechiziţionat orzul, ovăzul,
0 a treia parte din cât se află în 
comună, d. primar Teodor Varlan 
a găsit nemerit a aplica fără 
nic! o formalitate sigiliur! pe ham- 
barîle comercianţilor, .strică lacăte 
şi rechisiţioneazâ fără măsură* ră
dică cerealele şi le pune In hamba
rul vărului sătt primar C. Varlan, 
delegat şi ajutor.

3. Comersantul Peiser Lelbovic!, 
ducăndu-să cu lacătul stricat la d. 
primar T. Varlan a-casâ a putut să 
'şl ia 2 din 6 chile de orz, ce i se 
rechiziţionase dar după ce a dat
1 garben primarului şi 4 franci a- 
jutorulul sfifi Grigorie Fuică.

4. După ce veni ordinul a se ln- 
napoia orzul rechisiţionat oomersan- 
ţilor ne ma! fiind trebuitor armatei, 
se ivi un nofi sistem de prâdâciunl, 
oamenii merg cu carele ca să-şi rădice 
orzul, Insă li se refuză plnă nu vor 
plăti din fie-care chilă câte 2 ba
niţe pentru magazin..... Oamenii afi 
ajuna la tocmeală şi afi dat care o 
baniţă, care 2, după cnm a putut 
scăpa.

6. Statul are o casă In faţa lo
calului Primăriei*, astă iarnă toate 
uşile ferestrele şi lemnele remaae 
a'ati ar« de primâriâ după ordinul 
d-lu! prim ariar lemnele după buget 
comunei le-a ars d. Primar Varlan la 
casa d-luli

După informaţinnile de avem, par
chetul cu toate arătările noastre că
tre d. prim ministru, către d. prim 
procuror, n'a luat absolut nici o

demarşâ, ba se zice că ca şi in alte 
afaceri aşa şl aci, d. Fulger, preşe
dintele secţiunii a Il-a, d. Varlan 
preşedintele comitetului şi d. Fulger 
cel cu multe pricini şi membrn la
comitet, ar fi toţi o clică şi că....
şi că no! suntem destinaţi a suferi; 
şi ştiţi, d-le redactor, ce suferim?

Drept dovadă de sentimentul drep
tăţii, care animeazâ numita clică, 
care cu regrete trebue sâ credem că 
e protegiatâ de guvern, voifi aminti 
numai că d. Teodor Varlan a fost 
din nofi ales şi se zice că va fi nu
mit primar. Bâta şi rachiul afi avut 
oinfluinţâ admirabilă. Toată comuna 
este In mişcare, muncitori! nu vor 
sâ 'şl plătească lucrul, cerealele stati 
pe câmp, omul onest este insultat 
de bătăuş! şi beţivi.

Administraţiunea, ministerul, par
chetul, staţi inpasibil!; ce vom face t 
inşine nu ştim, şi nu putem şti dacă 
nu vom fi constrlnşl a ne fâce În
şine dreptăţi.

6. B.

PEXTRU RĂNIŢI

SOCIETATEA din GORG
pentru

AJUTORAREA RĂNIŢILOR ROMANI.

Lista doamne) Sevastifa Bălănescu

Ionescn Paroyano 10 lei, Naum Ghior- 
gbin 20 lei, Aleaandru Papazogln 20, Con
stantin Opriştscu 10 lei, Filip Ionescn 3, 
Pantelimon Birbnlescu 2 lei, Maria Schi- 
Itru 3, Dimitrie Nicoleecu 5 lei, M. Câr- 
tiann 3 le!, D. Anastasia 5 lei, H. 6 lei, 
Anghelescu 4 lei, Marinescu 2 lei, I. D8- 
niricu 2 lei, G. 2 le!, E. Hortopan 3 lei, 
8. Mihael & lei, R. Seculeanu 4 lei, 8. Io
nescn 2 lei, C. Ânghelescn 5 lei, F. Ghior- 
ghin 8 lei, G. Ionescn 2 ' lei, T. Plopşo- 
reanu 5 lei, I. VasilovicI 2 lei, M. Rada
2 lei, Nanmcea 2 lei, M. Voicovici 3 lei, 
N. Popescn 5 lei, I. Lihtenstain 3 lei, 8. 
Lnpescn 1 led, M. Mertinder 2 lei, N. 
Maghereson 2 lei, M. Nicolad 2 lei, G. 
8imn1escn 1 led, E. Zamfir 2 lei, M. Po
pesc n 2 lei, C. Velican 1 lefi, T. Popescn
1 lefi, Ioan Diacon 1 leö, S. Meon 1 led, 
8. Popescn 2 lei, G. Ionescn 3 lei, L. Gbi- 
tilescn 2 lei, M. Oaiceonu 1 leü, M. Osi- 
ceann 3 lei, 8. Popescn 3 lei, G. Gosmol
1 led, M. Constandinescu 2 lei, 8. Cons- 
tantinescn 1 leii, P. Hnler 5 lei, N. Sio- 
mineecn 1 lett, P. Simzios 5 lei, I. Pen- 
hasn 2 lei, I. Andreeeen 1 led, G. Sim- 
ziann 1 lefi, C. Corne&nn 1 led, D. Pocio- 
volisteanu 5 lei, D. Diesen 2 lei, S. D8- 
năreasa 3 lei, C. Diuirieu 12 lei, I. Fa- 
usman 2 lei. Costa 3 lei, M. Anastasia 4 
lei, C. Aerţbrng 2 lei, G. Diimirescu 2 
lei, N. Oprisesen 2 lei, 8. Siohiteann 2 Iei, 
C. P. Voicn 2 lei, Vasilesen 4 H 2 lei.

De la persoane ale cSror nume snnt in- 
decifrabile 5 lei.

Lista doamnei Pauli na Simboteanu.

Panlina Simboteanu 24 lei, Adnnaţ! la 
gr&dinS 49 lei, E. Pleopşioreanu 10 1*1 
X. 10 lei, G. Morogescu 10 lei, Charlitta 
Franset 10 lei, I. Colniceann 3 lei, D. 
Văcăresca 1 led, B. Ionescn 1 led, I. U- 
ricescn 2 lei, N. Toi ea 1 led, G. Oniţescu
1 led, I. Yârvulescu 1 led, I. Bovinaru
4 lei, O. Voicnlescn 3 lei, V. Voicnlescn
1 leö, N. Sâftoin 1 lefi, Maria Mosonna 5 
lei, 8. P. Petre 1 lefi, 8. SSftoiu 1 lefi, 
Maren croitoru 1 lefi.

Lista doamnei Ana Urdărcanu.

Maria Lascar 2 le!, A. Dimitrescu 1 lefi,
C. Strîmbeann 2 lei, M. Brosteann 2 lei, 
A. Mihaly 2 lei, C. Broşteanu 2 lei Ma- 
riţa 8. 1 lefi, Vasile F. 1 led, Ilinca S. 1 
lefi, Nanm Angbel 1 lefi, Preotn I. Nico- 
lescu 8 lei.

Lifta doamnei Eufemia PUpöianu.
Gheorghe Roseson 1 lefi, O. SSnleson 2 

lei, I. Lioyeann 2 lei, Filip Sragher 1 lefi,
D. Alesca 1 lefi, G. Rorinarn 50bani, R. 
Iliescn 1 lefi. P. Berendel 1. lefi, E. Bo- 
roy 5 lei, N. Trandafireson 5 lei, B. Pis- 
enreann 5 lei, Iospf 1 lefi, N. B. 2 lei, 
Simion Stefer 1 lefi, L Dinirien 5 bani, 
Stanca 5 bani, P. Stinescn 5 bani, Dimi
trescu 50 bani, Perisos 50 bani, Bagojan 
15 bani, 8. Trandafirescu 2 lei, Rodolf 
Müller 50 bani. Chr. Söhel 50 bani, Ghe-

orghe Lonaveste 1 lefi, Anenic» 2 Fridnan, 
35 bani, Snrenin 50 ban! Ahil Crasnarn
2 Iei, Vasile Ghila 50 bani, Lungiceacu 
50 bani, Vilner Gnstav 20 bani, loan Ni- 
colescn 3 lei, I. Slăveacn 5 lei, Nae San- 
lescu 2 lei ţi 50 bani, Ghiţi CrSsnarn 2 
lei, Tacbe Moscn 5 lei, Gosp8ra4 lei Bri- 
tiann 1 lefi, Savanţi Sodoveann 2 lei H. 
20 bani, H. 1 lefi, Cartiann 1 lefi, Iorgu 
50 bani Ioban Lind 1 lefi H. 2 lei, T. 
Cimirifesca 1 lefi, L Drdireana 1 lefi.

Lista doamnei Smatanda Săftotu.

Smaranda SSftoiu 15 lei, IL 1 lefi, L 
Niculescu 50 bani, I SSftoiu 1 lefi, N. 
SSftoin 1 lefi, N. SSftoiu 5 lei, P. SSftoin
2 lei, S. SSftoiu 2 lei, Roxandra Saduleru
1 lefi, Ileana S. 1 lefi, Dumitru Costescn
4 lei, Pantazi loan 2 lei, loan Plefoiano
2 lei, Constantin Belieann 2 lei, loan SK- 
resen 2 lei, Tache Pleopfioreann 10 lei, 
C. Crnceann 5 le!, G. Filiadis 2 lei, I. 
Cari bol n 2 lei, A. S.' 5 lei, Grigore Mon- 
gescu 10 lei, H. 10 leţ, Grigore Casanescn
2 le! Panlina Simboteana G lei.

Lista doamnei AUsandrina Macescu■

TSnase Stinciulescu 5 lei, V. Scorţeanu
5 lei Constantin Gîrboveanu 10 lei, loan 
CSrtinnn 2 lei Aristea Vladoyano 5 Lena 
Zitreann 5 lei, Lacia MScescn 20 lei, E- 
manuel SSroi 5 lei, Mariţa Viifioreann 5 
lei, EUena MSld&rescn 7.

Lista doamnei Ecaterina Frumuseanu. 
Alecn Brofteanu 10 lei, C. Sfiulescn 10 

lei, Grigore Mihaleţn 20 ban!, G. Valii 6 
lei, Nicnlesca 50 bani.

Lista doamnei Elena Eeonomu.

Elena Econom o 10 lei, Elena Otctele- 
feann 5 lei Engenn Calcar 5 lei.

Lista doamnei Măndita Bărbultscu

Gheorghe Gâlâcesca 1 lefi, Preota loan 
1 lefi, P. Voideanu 1 lefi, M. Stanus 1 
lefi, P. Pora 1 lefi, P. Serafim 1 lefi, P1S- 
cintaru 1 lefi, B. Popeeon 1 lefi 8globin
1 lefi, M. Colanu 1 lefi, T. P. 1 leii, M.
Vaidiann 1 lefi, C. Laslu 1 lefi. S. Popescn
1 lefi, N. Popescn 1 lefi, N. Popescn 1
lefi, D. Aryopolu 1 lefi, D. Popescn 50 
bani, T. Nicolae 50 bani, Preotn Gher
man 50 bani, C. Popescn 50 bani, E. Di- 
acono 50 bani, I. Modoleann 50 bani, Ni
colae Cacota 50 bani, fi 9 lei de la per
soanele care snnt numele indecifrabile.

(Va nraia).

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

(Agenţia H avit).

— Serviciul de la 80 August, 9 ere dlminea|a— 
Athena, 29 Aoguet. 

La Pharsala a avnt loc nn nofi conflict 
armat intre creştini şi turci.

500 reservişti, o baterie de campanie ca 
150 artileriştl şi nn eseadron de caralarie 
afi plecat spre Toba.

200 italieni afi propus guvernai al gre
cesc de a-I primi in serviciile sale.

Ambasadorul englezesc plecS vineri, l i 
sând in timpnl absenţei sale afaoerile nani 
însărcinat.

Agitaţiunea oresce pe insnla Creta. 500 
famiiit creştine afi cernt si li-se încuviin
ţeze a părăsi insnla, dar guvernatorul nn 
la-a lăsat si plece. Guvernul a propas nn 
armistiţifi celor 500 spahioţl, dar el afi 
refnsat acest favor.

Pesta, >9 Aapu»t
Insurgenţii bosniaci afi fost cu desăvâr

şire bătuşi lingi Cernipotoc şi aruncaţi de 
ofitre Tnrc! peste graniţe pe teritoriul au
striac.

Londra, >9 Anglist.
DupS informaţinnile primite din Berlin, 

înaltele persoane din cartierul general ru
sesc exprimi o vini doiinţă de a încheia 
pacea, cn condiţinne ca si dea garanţii 
pentrn protecţiunea creştinilor din Tur
cia, şi ca sS execute reformele pe oare W-a 
propns Poarta. Se crede ci aceste propu
neri Tor fi primite. — Austria, cedţnd so- 
licitaţiunilor Rusiei, a renunţat de a se 
mal opune la participarea Serbiei la resbol.

INSTITUTUL
C. T R O T E A N U

Cursurile primare din acest Ins
titut vor reîncepe la 16 August, ia- 
cele Comerciale la I Septemvrie via 
tor. înscrierile se fac la Direcţiunea 
Institutului, strada Scaune No. 9, In 
toate zilele de la orele 8— 12 dimi- 
neaţa. (6o5-W).
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T I M P U L

TEATRUL DE VARĂ
O R A D I N A  G U I C H A B D  

Ast&jl şi la fie-care j i  spectacole

BOBANE. FRANCESK SI M A N E
Compania dramatici dirigiati fi m conetnul artuti» 

ai D-Ud M. PASCAL T

0
Damă solidă caută an loc ca gu
vernantă séù económá. A  se a- 
dresa la administraţia acestui çliar,

DROnOJOWSKI
profesor de limba 

FRANCESĂ, GERMANA ŞI ITALIANĂ

Teoria tot de o dată aplicata la practică,j 
prin scris şi prin o conversaţiune gradată.

Esecuteijă şi tot felnl de compnnere, tra- 
idncţinni şi frnm6se prescrieri. Strada Şo—' 
lari No. 9, alături cu hotel Fieschi, în curte 
la mâna stângă în colţ. 608—0.

De arendat: J£Lţ*2 ¡£¡¡1
livezi şi islas în hotarnl moşiei Sălcuţa- 
Sulari, plasa Dumbrăvii, districtul Doljifl.

2-lea, 1,200 pog6ne pământ de muncă, 
live<jl şi balta în hotarnl Bănesa, plasa 
Margine! districtul Vlaşca, în drumul căii 
ferate Bncureşti-Gliurgiii. 409—8. I

i- case mari în suburf
1 / 0  m c m r i a t ,  bia Biserioa Enii,
ca mal multe încăperi.

Doritorii să se adresele lm proprietar, Str
ada Scannele No. 47, în Bucuresci. 610 3.

O prăvălie de circiumă
on cinci camere şi pivniţa mare pentur 
60 baţi, este de închinat de la Sf. Dimitrie 
viitor, Calea YScSreşti No. 57 (Jicniţă). 
Doritorii se pot adresa la sub-semnaţul 
proprietar acolo în ori-ce oră.

604— 0. Gr. GSMşescu.

Moşia Umbrâreşti deţalQ
Tecucid şi Covarlaifi în întendere de peste 
3,600 filei, şi Moşia Oroftiana din) Judej- 
ţol Dorohoiu în în tindere de 800 fălci, sa 
vând de veci, doritorii bine-voâscă a se 
adresa la D-nii fraţi Suţu în Iaşi.

60»— 0.

o f l n f  moşia BALOTE8C3 
U \ 3  a l t / l i u a l ţ  ¡n apropiere de 2 
ore de Bucuresci ca întindere de peste 
2,500 pogâne de arătară, fineţă şi pădure, 
în care pot păşuna vite. Doritorii se vor 
adresa la D-nu N. I. Lahovary, No. 23, 
Calea Mogoş6iei. 601—0.

Moşia Comani, olhT̂ t
Răşiniţa, Ghimpaţi etc. din Jndeţol Oltn 
-plasa Şerbăneşti, ca 2000 pogâne, Case Şi 
Magasii, Han, Pod pe soripete pe Oiţa, 
Mori oa chirie, doua Vii etc. sunt de vân
zare în total şi în parte; a se adresa la 
proprietară, Strada Târgoviştfl No. 49. Bu
cureşti. 598—0.

Proprietatea Stănislă-
~ q Í.y ~dm Districtul Oltul, se arendeijK 

T» , de sub-semn&tnl de acum pentru 
anul viitor 1878. Doritorii se vor înţăleg» 
direct ca miie;

602— 0. Ceziano.

De închiriat, °Ü  ■
Strada Model No. 
Hotelului d’Orient.

in dosul

Harta Câmpului de Res- 
boiu în Reliev

da ROBERT MEINHARDT, 1877

mes. 1: 15,000. Preţal, 1 exemplar 5Ql 
Pfennig. —  100 ez. 20 mSrci imperiala 
germane.— 1000 ex. 150 m. —  5000 exj 
600 m. — 10,000 ex. 1000 m&rcl.

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

Eforia Risericel Creţnlescu
Ne oferindn-se de concurenţi preţal ca-» 

venit al aren^il moşiei KREŢULESCI, lingă 
Buftea Judeţnl Ilfov, se va ţine o altă 
licitaţie Duminecă la 28 August curenţi 
Doritorii vor veni la localul din curtest 
Bisericei Creţulescu. 606— 1. >

P*
ro+OMORA TRANSPORTABILA

tile, ca locomobilă şi cele-l-alte unelte, bani 
de aplicat pentru trebuiaţele oştiri este 
gata, şi de vSn4are la fabrica

C. SIEBRECHT 
Bucuresci Calea Moşilor No. 11.

Librăria Socec & Cnle
Are onore a annncia că priimesce Abona* 
mente la pnblicaţiunea literară illn’stratl

„ A L B I N A  D A C I E I “
pe preciîi 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.

La Tipografia THIEL & WEISS şi la tâte 
librăriele din ţeră se află deven^are:

DICŢIONAR
J P O J E t r r J ^ T T ' V

GERMANO-ROMAN
de

THEOCII AR A L E X I
Preţul 3 lei 20 bani

oi U n t  le facilitato,
care cnnâsce 

L bine şi a prac
ticat mai mulţi ani studiele programului 
liceal,ţdoresce a preda leeţinnl particularei.

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

ANUNCIU IMPORTANT.

P  

Ö]
0
Pi
ö

&
H

M A I  LA B O T U L  MAGASIN
WL»A V U L . T I J B

Sub firma

SAL. WEISERMAUIT
Strada Carol I  No. 6 

(curtea veche) 
vis-â-ris de farmacia 

Rissdörfer.

Strada Carol I No. 6 
(cartea veche) 

vis-â-ris de farmacia 
Ris8dorfer.

AQ sosit, pentru sesonul ele vâră un bogat asortiment de încăl
ţăminte pentru BĂRBAŢI, DAME şi COPII.

Cu deosebire PANTOFI DE DAME In tâte formele după cele 
mai din urină fas6ne şi efectuate din primele fabrici din Europa.

Asemenea un mare transport de cisme lungi de Iucht, de Lsk 
rusesc şi de vac# ca şi Mantale (cauciuc) de pUie prima qualitate. LJ

Sub-semnatul mulţumind onor P. T. Public de încrederea ce 
afi dat ansdissei; firme, care pâhă acum aii depus probe de fina lLaf 
calitate a Măriei cât şi de eftinătatea preţurilor, spera ca şi d’acum L 
înainte va bine voi a ’i da concursul seS, găsind in tot-^'a-nna J  
atăt mărfuri fine şi fasonate cât şi ofl preţurile cele mai moderate. ţH

Cu t6tB stima ItL

(588 -  0) SAL. WEISERJLANN.

5

fel
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r.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn 
S F R A - I T Z  Q t T I T T H E R  5
X   ̂ la VILLE DE BRUxELES V
S  Podul Mogoşâlel No. 1# ris -  à - vis de Consnlatnl Rnssese v
X  &econmnd& magazinul seft asortat tu tot-d’a-una fttrte bine ca ruflrii de b&rtiaţl şi de 
O  dame, galere, manchete, batiste de lino, ol and & şi m&tas&, ciorapi pentru b&rbatl şi dame, 

flanele fine (crêpe de santé) camisône, groşette, broderie dantele, cravate de b&rbatl fi 
femeiîn cele mal noT forme şi culori, umbrele de s6re si de plôie etc. etc. Atr&gônd tot 
de-c-dat& atenţiunea onor. Clientele că din causa ori tel am redus fârte mult preţurile./

exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A eşit de sub prês&:

N O U L  B T O D
de

C A L IG B A P H IE  E L E M N T A R i.
pentru mul olaselor II, IU |i IV primari

de 6. Al. Zamphirslu profesor de desemn |i ca
ligrafie.

PREŢUL 20 BANI.
De vtndare la tite Libr&riele iară depositul ie 

afli la Lioririele, L. Alcalai calea Mogosâiel No. 
18 |i L. Steinberg strada Carol I No. 40.

LECŢIUNI PARTICOLARE
de

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

47 Strada Scaunele 47.

ANUNCIU
Călătorii la Braşov pot afla la institutul

Băilor de aburi de acolo, !n dosul 
gimnastului român,

locuinţe carate şi bine mobilate, cu privirea 
spre grădină, precum şi grajduri de cal şi 
şopron pentru trăsuri, cu preţuri f5rte mo
derate.

Direc/miiea băilor de aburi din Brafov.

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

vale îngustă a munţilor, unde sublimita
tea seri6să a Carpaţilor se uneşte ou gra
ţioasa simplitate a văilor ou aerul par şi 
sănătos şi ca fântânile sale minerale, cari 
aS puţine rivale peste tot globul: Fon- 
tâna de iod, forte plăcuţi la bent; isvornl 
fontftnel Iul Ludovic, c&t se p6te de lim
pede, şi baia de fer gi acid carbonic, 
cari de 35 de ani afi dat cele mal nue 
inerose resultate escelente de curâ. Ele 
a& îmbrăcat astăzi toaleta lor cea mal ni
merită pentru a priimi cu demnitate pe 
6spaţii seil Atât la isv6rele de băut cât şi 
la scaldele reci şi calde s’aS făcut din noii 
reparaţinni, şi sub-semnatul are onâre a 
invita pe onor. public a cerceta acest folo
sitor şi plăcut stabiliment, unde de sigur 
va fi întru. tote mulţămit. — Informaţiuni 
mal de apr6pe la d. I. Weiss, proprietar 
de Tipografie în Bucuresci.
Zaizon lingă Braşov. J. LATZIN,

arendaşul băilor din Zaizon.

A eşit de sub Litografie:

C H A R T A  R E S B E L U L U I
In limba Români 'lucraţi In 6 culort, fie oare sta 

In deosebiţi ouldre ca deşluşirile lor
4s vtnŞars 1« tite Librăriile 0« preţul de

60 BANI ESEMPLARUL
D-nil onmpiritoriT din provincie snnt rugaţi a 

se adresa la Libriria Comerciali a Iul
E L I A  G R A S S I A N Y  C -n ie

Strada Şelari No. 10 Bueuresol
Înaintând şi costal pentru câte esemplare doresc 
a avea. Cump&ritonl de la 10 esemplare in sus 

aii rabatai de 80 la sati.

CC
O

v>

0  LOCOMOBILE PUTERE DE 8  C\l
este de vânzare cu

preţui fórte eftin prin Domnu

C -  S I E B R E C H T  
BucurescL

F A B R I C A
de

CHARTIE MECHANICA
de la

ZÂRNESCI, LANGA BRAŞOV
prodnee chârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari usitaţe 
pentru (jiare A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice în Braşov, Strada Ca ţarina 
No. 402.

A E Ş I T  DE  S UB  T I P A R
|i se afli de vSnjare

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

LA TOATE LIBRĂRIILE:

STAREA FINANCIARA
A

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

de
DIMITRIE A. STURDZA 

Preţul 2 Lei n.

LES TENTES ET LES LITS
V 'A M W L M  Q C T K

2Æ-  L I T T M A 1 T N
Rue Germaine No. 19

B U C A R E S T  

0 P E R I L E  M U S I C A L E
imprimate in 6|i(iuD6t  néatrâ

T H I E L  <Sc W B I 9 S ,  T Y P O Q R A F I
Strada Lipioanl, palatul »Dacia.€

f e . a
CONSTANTINESCO D., Souvenir de Zizin, Valse pour pianoforte . . . . . . .  t  —■
CARLSON C., Quatre morceaux Roumains, pour pianoforte.............................. ...  8 —1
FLECHTENMCHER A., Muma lui Stefan, pentru o voce şi piano • • • • • •  1 50
GEORGE8CU TH., Doué suspine, rom* ponuu o voce ou piano • • • • • • • •  1 40

l  „ Spune, rom. naţională, pentru o vcoe ou piano . . . . . .  1 40
KRATOCH W IL A. K.. Hora, Viéta României pentru piano ..................................  1 4 0
MEDEE J. W., România, Quadrille de Concert pentru piano..............................  4 —i
MUSICESCO G., Rânduiala cununiei pentra piano .................................................  5
STERN L., op. 10, Der Wunsoh (Dorinţa) far Singat. und Clavierb.................. ...  2 —

» s op. 11. Lebewohl (Adio Moldovap Sings^.und Clavierb.........................  l 50
• » op. 4. Grande Etude pour piaqpforte . ................................................ • • i  5(1
a u op. 17. Hora. Mariéra pentru pianoforte............................................... * i  2C
s » op. 18. Durerea ’ml este mare  ̂ Valse brii. pentru piano...................  2 —
» s op. 19. Visuri Oe de ccpil, Quadrille pentru p ia n o ...................• . .  2 —
» > La Favorite, Bohottisch pour pţano ................................................... • • l  35
> » Iţik-Polka pentru piano . • • .1 • ............................................• • • • •  i _
> > op. 20. Apele de la V&cirescl, Şchottsioh pour piano........................ 1 6C

VIEUX E.. Marche de Cavalerie pour piano ..................................................  2 —
T6te aceste se vônd ou rabat de 25o/a*

SOCIETATEA DE ASSIGURAIIE

F O N D A T A  I3ST A N U L .  1 8 S S

Aducem la cnnoscinţa onor. public, cîi societatea asaigur^ză 
contra daunelor provenite de incendiâ la clădiri şi obiecte miscă- 
6ce; contra daunelor causate prin grindină, şi contra daunelor 
arasate mărfurilor transportate pe apă.

Asemena assigur ţ̂jlă ţjestre pentru copil In t6te combinaţiunile 
cerute, şi asupra caşurilor de mdrte.

Informaţiuni le se dă la sub-saţtqft, jţjb F"
geniţile el de prin districte

Agent general pentru România

A D O L E  W E I N B E R O
Colţu stradei şi curtea veheie (hatin roşiii).

*SI
A

S T R A D A C A R O L
,LA  STÉUA ALBĂ«

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

mCUTIAIIlITE FIKTBIBABBATI, BAME SI COPII
iab firma

P H I L I P P  C J O L D S T E I N  
.LA 8TfiUA a lb a*

Strada Oarol I No. », (Cartea véohe) vii-i-vi» de Sigismond Prager.
Sosinda’ml de oarSnd din oele mal renumite fabn^e enrtente din stxiinftţate, oa care, 

stafi în reiat ioni intime de multî ani, an mare asorfiment de diferite mirft dupe fastfnele 
oele mal moderne si lucrate ea cea mal mire soliditate, d. e. pentru Dame : Polonfise o» 
nasturi Sa  ,téte formele, Sandale, Pantofi, iol.j pentru Bărbaţi : Ghete de vacs, Maroquin, 
Maroquin salon, Pantofi si tot oe se atingi de taol tlminte birbitesol, asemenea peatro 
Copil tóte felurile de ghete ea nasturi, efâsţio n altele, vô rog a vŞ convinge de adever 

Acesta magasie este una din oele mal veohie din Capitali, oare ţi a oâjtigat o reputaţiane 
de cele mal framóse pentu soliditatea (i «ftiEitaMa mimurilor, ţişper, că in viitor voii fi 
onorat ou Clientela D-vástri. ÏPHIL1PP SOLDSTeIH,

(Curtea Veohe) yis-à-vis de Sigiamund Prager »La Slâua albi.*
onorat ou Clientela

8trada Carol I No. 5

E 8 P 0 8 I T  S T R A D A  E P I S C O P I E I
LA .STBDQŞBILE NKQBO«

O O A S I U N E  R A R Ă

V H T Ü E I  N A T U E A 1 E

I  IST
VECHI DE 4, 8 ŞI

F L A C O A N E  S i
11 ANI
Cf X J  O O  A U  A  

eu preţuri fórte redute şi neau^t* *°*BI
I N D I G E N E  A L B E  §1

Oe Cslsarl 3 ¡bul Of Déla Mar«
Drilăşkat I Msskst
Odob.ţtl )|( h M ţ h

V I N U R I  B  j b S I N B  
ñ en I detail

N E G R E
Bifloati 
Hefra Virl.i
TialUa

Os Chasişagns 
, Bordssui

D* Rhin 
Unjaris

en gros Malaşa
Madera

Cherry
Misent Lu nsi

Nu pâte oononra nimeni ou mine niel privinţa ealitiţil vinurilor ji niel ^  oeea 0  
oe prive*** *<>»•

MB. L lqu ssrsrl, D llsrits C*|aas*rl vle^x »I « •  Champ a jn s ,  f a i s «  » »• **  aataraM  «1
Unt-de-lsmn ds Tosoana. _  r  .............  ......... . . ... Tjvr. THEODOBBSCTJ-

9
■ ■  ___1
« é a a a a a a a a — W W M » « » H H * * W

u n u u u u u * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * 2
^  P H A R M A C I A  I 4 A  „ S P E R A N T I A "
I t  **< CALU aoooşoisi, M.
#  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 .  J

Obieote dé Oauolae Şi Artioole de Toaletei — Asemenea «e aagajósi a S
AA mande din ressô rţul médical. U  ô -  ^

M U U U M U U M U n U U M U M U U U U U U U * * * * * * * *
Tipografia Thiel & Wiess, Palatul .Dacia“


