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j n s k b t i d n i  s i  b k c l a h k :

Linia do SO UtW» P®tit, P*gi»a IV, 80 bail. 
Pe pagin» rll. 80 bant, pe pagina II, 2 let not.

Reclame 8 lei noi linia.

Un numôr In Capitali 10 bani.

ESK IN TOATE ZILELE DE LUCfiU.

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  .J D a o i«“ .

A i s r x T i s r a x - c m i
8c priimetc In «trftinttate: La O-nil Haatmt- 
•tein & Vogler tn Vienna, Walfiichgaue 10 
A. Oppelik in Vienna, Btubenbattei 1; Budol 
Mo—  tn Vienna, SeileriUtte S | Vinemi 
ffrdicka in Vienna, TeinfalUtraue 17) Philipp 
LSb In Vienna, KaehenbaobgaMe lit  £• 
é  Comp. In Pe|ta (i Ha^t-LafJiU-BmUitr *  
Comp. tn Paris.

Scritorl nefranaate no w primate.

Cursul de Bnonrosot, 18 Augnit
82s/j
76‘h
723/4

74

Oblig. BursJe . . . . .  88
t Domeniale . . .  76'/|

Credit fnnoiar rural . . 78
,  »_ urban 05

Impr. municipal al Capit. 75 
Oblig. Pensii . . , . . uo  
QMig. Dacia 4 . 200 —

t România " . . . .  40 —
Inpr. municipal eu premii — —
Renta Români................  —. —
Parii 8 luni . . . . . 9925 9925
Londra » . . . . , 2505 2505
Viena . . . . . — —■
Berlin . . . • . 122 Va —

Artioolele nepablioate ie vor arde.

Un numâr In DUtriote 15 bani.

Canal de Tlena, 30 August 
Motalioe 88 80
Naţionale . . . . . . . . .  66 80
Renta tn aur...........................  74 50
Lose........................ .. I ll  tO
Aefiunile bineet . . . . . .  880 —
Creditări................................  200 75
b w d o n ......................................119 —
Obligaţiuni rurale angara . . 75 25 

'» temeşvar . . . .  74 75
» transilvane . . .  74 __

Argint in m&rfnrl..................104- 40
Daoatul . . . ..................................... 5 68
Napoleenal...............................  954
Maro 100 ................................ 58 55

Canal de Berlin, 29 August
Acţi un. Cailor ferate rom Ane . 
Obligaţiunile româno A %  . . 
Priorităţile O. fer. rom. 8°/o 
împrumutul Oppenbeim . . .
Napoleonul................... ....
Viena, termen lung . , , . ,  
Pari« ,  «cort . . . .

15 —

50 50 
88 50
16 26

81 15
Calendarn 1 fllei 

S&mb&tS 20 Ancra»t (1 Septembre)! 
Patronal ij'loT: Profetul Samuil. 
Rèfl&ritul s <5 relui : 5 ore 34 min. 
Apasul sârelal : 6 ore 85 min. 
Fasele lunet : Luna PlinH.

B u c n rouet—Socé ra 
Buouresol . . . . 8.15 n 10._

P L E C A R E A  T R E N U R I L O R

Ploeiol . 
BrUla . . .  
Teoucifl . . . 
Roman . . .  
Sueova, «ocire

9.50 n ll.Otd 
. 1.58 n 5.45 4 7.16 
. 4.38 n 
, 9.05 
12.08

U.40 a
4.54 4
9.55 n

Bacnrescl -Vereiorera
Bucuresol........................8, —
P ite ş ti .................................. 11.21
Slatina....................... ...  2.—
Craiova.................................. 4,17
Vêrciorova, (orire . . . 9.01 n

8.05 n 
10.15 n

Sucéva—Bnouresol
Sucévn................ 5.114 6.46 d
Roman................8.45 n 12.10 d
Teoumfl................12.30 n 5.10 d
Briila . . . . .  3J38 n 8.10 a 8.581
Ploesol................7.12 d 2.45 <
Buouresol, Bosiro 8.30 j  4.30 i

Verclerora—Bncnrescl 
Vêrciorova . . . . . .  6.45
Craiova.......................11.44
Slatina...........................u i
Piteftt ................ 4.42 7.15 <
Buenreset, «odre

Bucnrescl—Glargla
Baenreset..................................... ... 9.11 d 6.05 n
Giurgiu, soaire...................11.35 j  8.27 n

Slurglu—Bacnrosct
âiurgifi.......................................... ... T.M d AU 4
Bucareeel, «oriie . . . .  9.48 ]  7.17 n

Galaţi—Barbeţi
Galaţi........1.20 n 8.25 d 7.80 j
Bărboşi, «orire . . 1.55 n 9.— (  8.05 n

Bărboşi—Walaţl
Barbojl....... 2.55 n 6.25 n 7.25 “
Galaţi, «orire . . , 8.80 n 7.— n &— *
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Londra, 26 August.

Oficiul Renter comunică din Constauti- 
nopol de la 26 August, că Suleiman-Paşa 
ar fi h u i doă forturi din strîmtorile de 
la> Şipcn. Dnpă o depeşă din Adrianopol 
el ar fi luat şi cel de al treilea fort şi a- 
corn »’ar pregăti să ataee Gabrova.

Afara de aceasta att mal sosit aici scirl 
despre o mare învingere a Ini Mnktar- 
Paşa lângă Knrnkdnra, unde ar fi căzut 
4000 rnşl.

Belgrad, 27 August.

»Monitorul oficial* pnblicS o circulară 
a ministrului de finanţe, în care se nrgiază 
încasarea împrumutului naţional. Restan- 
ţieril se vor eseenta şi dacă ar fi funcţio
nari, li-se seqnestrează lefile.

Pera, 26 August.

In cercurile Porţii se asigura, e l numai 
,  de cât dnpă ce parlamentul se va fi pro- 

nnnţat asupra punerilor la cale ce a9 a- 
*. vat loc între Poartă şi scaunul papal re

lativ la biserica armenească unită ca b i
serica catholică, Monsignore Hassnn, pa
triarhul armenesc, va fi numit Nuntius 
apostolic pe lîngă guvernul otoman.

Orşova; 27 August. 
Se asigură eă pe la gurile Dunărei se 

înmulţesc cazurile de friguri palustre.
'Snleimnn-fpşa n’a ocupat înot atrimto- 

rile de 1* Şipka. Ruşii aii perdnt însă din 
terenul ocupat şi din ce în ce sunt tot mal 
multe şanse pentru armele turceşti. Atât 
în partea rugilor, cât în partea turcilor 
perderile sunt de câte opt până la zece 
mii oameni.

Londra, 27 August. 

»Daily News* comunică de la coreapon 
den tul seii nn raport detailat despre lup
tele de la Şipka. La început trecătoarea 
era ocupată dd către 3000 ruşi. Acum sunt 
13,000 ruşi şi, precum se credei .50,000 
turci. Joi se credea că trecătoarea e per- 
dută pentru ruşi, dar ajutoarele aii venit 
la vreme. Vineri tnrcil aii fost goniţi din 
posiţiunile ce ocupaseră. Generalul Drago- 
mirofT a fost rănit la genuchiti. Intorcen- 
du-se la Gorni-Studeni, corespondentul a 
întâlnit mai multe coloane din infanterie 
care grăbeaţi spre Şipoa şi care, după pă
rerea sa, vor asigura1 posiţiunile ruşilor.

Apelaşi oorespoadinte comunică de la 26 
din Bacuresci - .Luptele din strftmtonle de 
la Şi|)ca afl fost reînoite şi Generalul Ra. 
deiky ţine posiţiunile de max nainţa. Tre 
cătoarea poate, să fia privită ca asigurată 
afară de caşul, când Soleiman-Paşa ar tri
mite o coloanl prin 'altă stricătoare.

Petersbourg, 27 August 
Generalul Arca* comunică oficial din 

Nicolaiev de la 26 August: IşchtW »Li- 
vadife«, pe care fam 'trămis spre a se cru
cişa P8 la ţărmul Rntnellel, a sosit I* 24 
Angnst dimineaţa In Gavârna, unde a ▼»- 
zut un monftoT mare cu drapelul admi- 
nisţraţieî, douB monitoare cu cdte doă ca- 
tartnrî şi ® fregată, ce sta fi In port/Ina-1 
intând apoi 'spre Vama, a '¿ăsit' un moni
tor 'şi patrii-spre^toce alte vase. Efind din 
goff, a întâlnit 0 bard  turcească, la care
• dat foc, după ce echipamentul ei a fost 
debarcat. Un monitor mal mare şi ţinui 
moţ mic, afi urmărit pe »LiVadi«.'* Aceasta

s a îndreptat apoi spre Sevastopol, spre a 
se nşura, a aruncat o parte din cărbuni 
în mare şi, pe când s’a făcut ziua, a îna
intat la depărtare de şapte mile. Pe la 
amiază-zi iachtnl a sosit în Savastopole. 
Pe la 2 ceasuri dnpă amiază-zi ambele 
monitoare s*aQ apropiat de port şi aii des
chis focnl asupra bateriilor. Ghiulele nuaQ 
străbătut însă până la ele. Dnpă ce bate
riile noastre afi ripostat, monitoarele tnr- 
c-‘ştî aii plecat spre Salina.

O altă depeşă a Generalului Arcaş adre
sată ministrului de marină la 26 Angnst 
comnnică următoarele : V ’am făcut comu
nicare despre erpediţiunea vaporului »Con
stantin*, pe oare l'am trimis Colonelului 
ŞelkominkofT şi care a sosit la gară in cel 
mai critic moment, dând detaşamentului 
ajutorul dorit. Dnpă aceasta »Constantin* 
a înaintat până la Novorovsiisc, nude a 
petrecut o zi, apoi a plecat spre Sachum, 
unde, tn noaptea despre 23 spre 24 Au
gust a făcut să eclateze un mare monitor 
turcesc.

Coustantlnoptl, 27 August.

Io strîmtorile de la Şfpsa luptele se ur
mează fără de curmare şi perderHe din am
bele părţi sunt enorme. Spre a’ şl împlini 
şirurile, Soleiman-Paşa a luat ajutoare din 
lagărul de Eski-Saghra. In Kazanlîc sunt 
mal multe baterii spre a fi transportate pe 
câmpul de resboiO din Bnlgaria numai de 
cât după ce se va fi ocupat Şipka. —  Se 
crede că Poarta va casa toate privilegiile 
privitoare la serviciul militar, de care se 
boourali până acum creştiniL

Constantlnopol, 26 August.

In nrma unnî ordin al minietrnlnl de 
resbol, toţi prison ieril vor fi aduşi aici, 
unde, sub ochii guvernnlnl, se vor bnon- 
ra de nn mal bun tratament. —  Guver
nul face în Mesopotamia mari cumpărători 
de ca i — Patriarhal Maroniţilor din Li
ban a adresat credincioşilor săi o pas
torală, prin care îl provoacă să adune bani 
pentru armata turcească şi pentru răni- 
ţiî ei.

Constantlnopel, 27 Auguat.

Până acum nn a sosit ştire despre lua
rea trecătoarei de la Şipca.
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(Agenţia Bura«).

— Serviciul de la 30 Augnsl, 9 ore seara. — 
Gornl-Studenl, 30 August.

De eri nn mal sunt Turci tn apropiere 
de posiţiunile rusescl de la Şipka. Proiec
tele Iul SoJeiman-paşa snnt necunoscute. 
Cifra totală a răniţilor rnşl in ziua de 28 
este de 2633, din cari 98 oficerl.

La 26,. lângă Ruscinc, un corp de turci 
de toate armele făcu o mişcare ofensivă 
asupra Sadinel tramiţând înainte cavale
rie şi doă tunuri. Primiţi de focnl a doă 
companii din regimentul Haraisk, sprijinite 
de doă tnnnrl, nnmlcdl se retrase lăsând 
pe câmpul de Incăerare puţini morţi şi 
răniţi. Husarii de Liubinia 'II urmăriră.

Ia  27, un batalion de infanteriă tur
cească tşi diu Ruscinc cu doă tunuri şi 
<1,000 cerchezi, âpncându-o spre Kadîkeoî. 
Trei eompănii din regimentul de Ucranîa 
şi cinci sdtnil de cazaci cu doă tunuri 
respinseră pe inimic In Ruseiuto. 1

La 26, s’aS făcut la Dunărea de jos 
doă miel înc&erări de cavalerie, cari aii 
fost cu bun sfârşit.

Generalul IvanofT surprinse la Kuzumo 
parte de furagieri tnrol, omorî nn-spre 
zece oameni, şi făcu şapte prisonieri.

Colonelul Varlemoff prinse la Memuali 
şi Azdrlik un convoifi tureeac escortat de 
400 oerchezl şi 80 oavalcri egiptianl. Acest 
transport se compunea din 90 cal, 237 ti 
boi şi 4000 ol. Trei casaol numai afi fost 
răniţi în aoeastă incăerare.

Liniştea cea mai mare domneşte la Plevna 
şi Lovcia.

Constantlaopol, 29 Augu*t.

Namyk-paşa s'a numit preşedinte al con 
silinlul care dirige operaţiunile militare.

Soleiman»paşa continuă de a ataca for
tificaţiile de la Şipoa.

Ultime scirl pe pAgina IlI-a

B Ü C Ü E E S C N i  A Ü B Ï Ï S T
Din ce In ce tot mal mult ne In 

credinţ&m, c& atacul, pe care l’a 
f&cut Solrtiman paşa asupra posiţiu 
nilor rusesc! de la Şipca este parte 
dintr'un plan de agresiune generală» 
Ziarele din strêinàtate comunicft ra
porturi despre o mulţime de tnc&e 
ràrï mal mici ori mal mari, care 
arunc& oareşt-care lumină asupra 
acestui plan şi Înainte de toate nu 
ne mal las& In Îndoială asupra u 
nit&ţel, care, cel puţin de o cam 
dat&, domnesce In operaţiunile tnr- 
cescl.

După ce şi-a concentrat corpul 
la Adrianopol, Soleiman paşa a lua 
!intat spre nord In trei coloane deo 
sebite : una a înaintat prin trecă
toare» de la Hain Bugaz spre Be- 
brova, pentru ca s& opereze june* 
ţiunea cn corpul lui Osman paşa, 
iar grosul a înaintat spre Şipca 
Aat-fel s'a produs pausa at&t de În
delungată In operaţiunile turcilor, 
de oare-ce el nu puteaù face nici o 
mişcare mal Înainte de a fi sosit 
coloana, ce ocolise pe la Sofia, la 
avantposturile 'corpului lui Osman 
paşa. îndată insă ce această coloană 
S’a pus In contact cu corpul Iul Os
man paşa, turcii aü Început a se 
mişca, din ţoatie părţile şi anume cu 
deosebită energie la Şipca, la Djuma 
şi la Selvij adică la punctele prin
cipale, unde se pun In contact cu 
armata rusească. Afară de aceasta 
afi avut însă loc pe Întreaga linie 
IncăerărI ori cel puţin mişcări, dés- 
pre care pănă acum nu avem de 
căt puţină cunoscinţă.

Ast-fel avantgarda coloanei din 
aripa dreaptă a corpului lui Solei- 
man paşa a ocupat Bebrova şi face 
recunoascerl spre Têrnova ; Rassi m 
paşa şi-a operat joncţiunea cu So- 
leiman paşa, retrăgând de la Phili- 
popol divisiunea, ce sta In acest o- 
raş ca corp de observaţiune ; -lăngă 
Mul Lom, nu depftrte de Kirivan, a

avut ioc o Incăerare Intre un deta
şament rusesc compus de opt bajba 
lioane de infanterie, şase es^adroane 
de cavalerie şi cincl-spre-zece tunuri 
şi un detaşament turcesc compus din 
şapte batalioane de infanterie, trei 
escadroane de cavalerie, doS-spre-zeco 
tunuri şi mal multe cete de başi 
buzucl; la depărtare de şase mile 
de la Ruscinc a avut loc o Incăe 
rare Intre trei batalioane, patra es 
caJroane şi o baterie din partea ru 
şilor şi o divisiune din partea tur 
cilor; la Azizie, nu departe de Ni 
copoii, tnrcil aă făcut recunoascerl: 
Intre Plevna şi ArchanicI cerchezii 
afi avut o Incăerare cu cazacii; la 
Vidin turcii afi făcut o demonstra 
ţiune, voind să treacă Dunărea. Ş 
toate aceste mişcări ori IncăerărI 
afi avat loc In cursul acelora-şl 24 
ceasuri, tocmai cănd coloana ce o- 
colise pe la Sofia, se apropia de la 
gărul de la Plevna şi Soleiman paşa 
începea atacul asupra Şipcel.

Scopul mişcărilor, pe care le-afi 
făcut turcii, nu era numai a ocupa 
posiţiunl favoritoare pentru ofensivă 
ci chiar mal mult de căt aceasta, 
încerca resistenţa, pe care o ar pn 
tea Întâmpina In o luptă decisivă 
Dacă el ar fi putut ocupa posiţiu 
nile, de careaveafi trebuinţă şi dacă 
ar fi găsit, că resistenţa, pe care o 
Intămpină, nu este destul de mare 
nunlal de căt după cele d’ănt^ifi In 
cercări ar fi năvălit înainte spre a 
sili pe ruşi să primească lapţă. Ei 
par Insă a se fi Încredinţat, că, mal 
nainte de a fi trecut corpul lui So 
leiman Paşa In Bulgaria, ofensiva ar 
fi din partea turcilor cel puţin o o- 
peraţiune îodrăsneaţă. îndată dar. 
ce afi văzut, că Soleiman Paşa nu 
reuşeşte cu atacurile sale asupra po- 
siţiunilor ruseşti de la Şipca, afi în 
cetat a se mişca. Chiar dacă Solei
man Paşa nu ar isbuti a străbate 
prin strfimtorl, el sileşte pe turci a 
aduna merefi trupe la Şipoa şi prin 
aceasta a slăbi posiţiunile ruseşti mal 
apropiate de Balcani asupra cărora 
atât Osman Paşa căt şi Mehemed 
Aii par a voi să-şi îndrepteze atacul. 
Şi în adevfir cu cât mal multe trupe 
se duc tntr'ajutorul garnisoanel din 
Şipca, cu atăt mal mică devine r&- 
sistenţa, pe care o Întâmpină cele 
doă corpuri turceşti la TGrnova. Fără 
îndoială scopul stratngemelor tur
ceşti este a isola trupele ce se adună 
la Şipca ; nu ne vine însă a crede 
că vor isbuti întru aceasta, de oare
ce abia mal este cu putinţă, ca Me- 
hemed Aii să se depărteze de Osman 
Bazar fără a expune corpul Iul Ah- 
med Euib Paşa şi cu atăt mal mult 
Rusciucul.

De şi cele mal melte Tiare din 
Austro-Ungaria şi Germania cred, că 
ofensiva turcească ar putea să aibă

loc mal înainte de a fi trecut cen 
trul corpului lui Soleiman-Paşa Bal
canii, suntem mal dispuşi a admite 
opiniunea celor mal puţine, care cred 
ică turcii nu vor putea ŝ li pe ruşi 
a primi o luptă decisivă de căt după 
ce Soleiman-Paşa trecând Balcanii, 
va face cu putinţă, ca corpul lui 
Mehemed Aii să ia parte la luptă 
fără de a se depărta de Osman Ba
zar şi Osman-Paşa fără de a se de
părta de Plevna. îndată ce la 0 -  
sman Bazar nu e un corp destul de 
puternic, corpul rusesc de sub co
manda lui Zimmermann ar putea 
găsi o gaură, prin care să se stre
coare spre a-şl opera juncţiunea cn 
restul armatei ruseşti chiar în cen
tral cadrilaterulul.

Dar vom vedea ce este şi ce nu 
este cn putinţă.

DIN AFARA
.Pol. Cor.* comunică de la 27 

August din Belgrad următoarele: 
Eri a avut loc sub preş^dinţa Prin

cipelui Milan un consilifi de miniş
tri, In care s’a hotărlt definitiv că 
armata sârbească va coopera cn cea 
rusească în luptele din Bulgaria. In 
aceiaşi vreme s’afi numit şi coman
danţii corpului de armată şi a-nume : 
Colonelul Horvatoviql a primit co
manda de la Timoc; fostul ministru 
de râsboifi, NicolicI a corpului de la 
Iavor; Colonelul Lesjanin e corpu- 
pulul de la Morava, AlimpicI a cor
pului de la Drina, ProticI comanda 
corpului de reservă din Şumania iară 
Maiorul Vlaicovicl comanda corpului 
de voluntari.

Depntaţiunea insurgenţilor bos
niaci, condusă de preotul Karan, ne- 
goţiază cu ministrul de r.âsbojfi Q.ruicl 
relativ la formarea unul corp de 
voluntari sub comanda oficerilor sâr
besc!. Acest corp-ar fi apoi trimis 
n ajutorul insurgenţilor. ,

Bosniacii ofer iot; o-datfi Sftrbirt 
comanda supremă asupra tutulor ce
telor bosniace. Până acum guvernul 
de loc nu s'a arâtat, dispus a intra 
în relaţiunl cu insurgenţii.

Colonelul HorvatovicI a fost chiă- 
mat din Negotin, Colbnelul Lesjanin 
din Alexinatz şi colonelpl Orescovicl 
din Lavaţ spre a lua parte la iin con- 
silifi de râsboifi. El afi sosit eri aiol.

Consiliul de miniştri a hotărlt 
de a lua iniţiativa pentru înfrăţi
rea tutulor partidelor, spre a putea 
pune toate puterile ţârei In lucrare 
In acest râsboifi.

Dacă ar reuşi Încercarea de lm- 
păcăciune, se va compune un minis- 
terifi de coaliţiune. Mal /'nainte de 
declararea râsboiulul se va convoca 
scupcina.

Din cartierul general rusesc a so
sit aici Prinoipele Zegeff şi confe- 
rează merefi cu principele Milan, cu



ministrul ftisticl şi cu ministrul de 
rfisboifi.*

Tot .Pol. Cor.* cominicâ ştirea, 
că Principele Gorciakoff ar fl adre
sat cabinetelor europone o notă, In 
care face întrebarea, dacă ele pri
vesc pe Serbia ca parte integrantă 
a imperiului otoman, care are drep
tul de Încheia convenţiunl şi trac
tate cu alte state. Fâcându-se gu
vernului din Belgrad împărtăşire des 
pre această notă, el grăbeşte cu 
pregătirile de râsboifi, începând cu 
mobilisarea celor d’ântâifi doă cor
puri. Viitorul ordin de bătaiă nu 
este âncâ cunoscut, dar toţi funcţio
narii ori profesorii, care în răsbo- 
iul trecut erafi la intendenţă, a fi 
fost Incunosciinţaţl, că în curând 
vor avea să plece.

PETITIA AGRICULTORILOR
DE PESTE MILCOV.

D-sale d-Ini preşedinte al consiliului de 
miniftri al României.

Domnule preşedinte,
Sont mal mulţi ani de când situaţiu- 

nea noastră economică devine foarte în
grijitoare, pentru că agricultura care e 
cea mai însemnată sorginte de producere 
a ţării, depere isbită fiind de felurite şi 
continue calamităţi. De ţi de mai multe 
ori cultivaorii aii adresat legitime plân
geri guvernului şi voci autorisate s’aii ri
dicat din fânul parlamentului cerând îm
bunătăţire urgentă, cu toate acestea până 
astăzi reclamaţiunile aii fost zadarnice, 
iar răul a progresat repede în cât acum a 
devenit intolerabil.

Este oare de nevoe, d-le preşedinte, să 
vS mai enumerăm aici suferinţele agricul- 
turel române?

Soiţi că de trei ani trecuţi trăim sub 
povara nnd marţ crise btnetcl, care cresce 
mereQ, în cât, calculând aproximativ, pu
tem estima ia '/* perderea capitalului nos
tru circulant. Monopolurile, concesiunile 
de tot felul, imposite grele, anii răi cari 
s’afi succedat fără întrerupere, aii lovit 
prodncerea în toate modurile.

In urmă a venit resbelnl oare a agra
vat aşa de tare lucrurile, în cât averile 
cele” mai solide, aii resimţit ireparabile is- 
birl. Lucrătorii sustraşi de la munca câm
pului, chemaţi fiind de oparte sub stea
guri fi de alta întrebuinţaţi în transpor- j 
turile de rechisiţiuni mititare, în fine por
turile Galaţi ţi Brăila s’aii blocat tocmai 
atunci când preţurile ce se ofereaţi pe pro
ductele române era ti atât de avantagiosse, 
în cât ar fi putut compensa în parte per
derea anilor precedenţi. Căile noastre fe
rate fi ele s’aii întrebuinţat fi se între
buinţează esclusiv numai la transporturile 
militare; dar ceea ce e mai mult, este că 
s’a lăsat companielor libertatea să ne im- 
pue voinţa lor despotică. Afa că astăzi, în 
starea cum funcţionează căile f<t >te ro
mâne, ne este permis a declara că, în loc

de a ajuta producere!, ele speculează asu
pra nenorooirei publice.

La toate stăruinţele noastre ni se res- 
punde din pt rtea companielor că ele nu 
aii nici un interes în esportul mărfurilor 
noastre, de oare-ce transporturile de res- 
bel procură câştiguri îndestul de satisfă
cătoare traficului lor; fi, dacă aocidental 
se esportă câte-va vagoane de grâne pe 
săptămână, acestea se procnră ca o gra
ţie fi după banul plac.

Apoi vine rândul şicanelor şi al asupri
rilor de tot felul; ast-fel sub cuvântul fa- 
lacios de stare de resbel — cbiar fi acolo 
unde resbelul nu are o acţiune dircctă,— 
companiele obligă pe espeditoril de grâne 
să subscrie chitanţe prin care se despo
vărează de ori ce respunderc, atât pentru 
cantitatea mărfii ce i se încredinţează, cât 
fi pentrn timpul predării ei la destinaţie. 
Mai mnlt încă, vagoanele odată încărcate, 
se descarcă pe la staţiunile intermediare, 
aruncându-se sacii pe păn entul gol, fi ex- 
punându-se grftnele la prădăciuni fi la toate 
intemperiele. Cine nu a văzut munţi de 
saci pe la staţiile Roman, Iţcani, Păşcani 
eto. ? Cine poate calcnla perderea ce sufe
rim zilnic din causa aceasth? Până şi ta
rifele transporturilor de mărfuri s’a urcat 
în anul acesta cu 100 °/o în cât un vagon 
de 10,000 chiîogr. espednit de Ia Ieşi la 
Breslaw, care după tarifele de la 15 Apri- 
liti 1875 costă 245 franci, costă astăzi 
430 franci 50 bani. Şi pare că toate ace
stea nn fraii de ajuns, fi a trebuit ca şi 
administraţi unea domenielor să vie să con- 
tribue şi ea la augmentarea suferinţelor 
agricultorilor, fi să le facă viaţa fi mal 
amară înoă.

Sciţi, d-le preşedinte, că în Moldova 
cnltnrea pământului se operează nnmai 
prin forţa capitalnlni —  în cât nu este a- 
rendaf cât’ de mediocru oare să nu aibă 
nn capital angajat în moşia ce esploatează 
de 4 şi de cinci ori mal mare de cât a- 
renda ce plătesce. Acest capital se com
pune din vite de mnncă, din producte în 
magasie, din instrumente şi maşini per
fecţionate, din contracte de munci agri
cole—  prin urmare în ori-ce cas statul ca 
proprietar este acoperit pentrn câşturile 
ce i se datoresce; cn toate acestea, tocmai 
într’un timp când creditul nostru este 
stins, se espropriază arendaşii, li se vinde 
averea, ţi li se impun oustozl cu câte 20 
franci diurna cc ţe le fac mii do şicane.

Negreşit că, după principiile de drept 
strict, şi în puterea contractelor, adminis- 
traţiunea are tot cuvântul de partea sa; 
dar oara este oportun, este echitabil ca a- 
tuncl când suntem închişi de pretutinde- 
nea ca într’o cetate împresurată, ou ase
menea măsuri exorbitante, să se arunce 
arendafii statului în prada traficanţilor 
oari profită cu neomenie de licitaţiunl for
ţate, pentru ca să cumpere pe nimio ave
rea cultivatorilor?...

Ce va câştiga statul din ruina arenda
şilor săi; — fi nu se va resemţi oare în 
viitor de consecinţele ruinei unei clase a- 
vute şi muncitoare?

Domnule preşedinte,
Aceste împrejurări, espuse atât de re

pede aci, ar deştepta cele mai legitime în
grijiri în toate părţile ţărel — şi mai cu 
seamă agricultorii din Moldova s’aii alar
mat pentru soarta lor viitoare, fiind că 
privesc, pe zi ce merge, ruina întinzându-

se pretutindeni, desmoştenind ţara de ca
pitalurile acumulate în curs de zecimi de 
ani de osteneli şi de muncă. Noi nu pu
tem privi, cu indiferenţa fatalismului, a- 
ceastă tristă stare de lucruri—nu ne este 
permis a sta impasibili — fiind că atunci 
ar trebui să ne resignăm la o falită în 
masă, de oare ce averea particularilor, a- 
tunci când aceştia zăreso şi se sting, ne
greşit că bancruta generală este consecinţa 
logică la oare trebue să ne aşteptăm 1

Ni se va obiecta poate că nu pentru 
prima oară România a avut a străbate 
crude încercări fi că a putut trăi fi a se 
desvolta ; cu toate aceste nu trebue să per- 
dem din vedere că în timpii trecuţi, in
teresele iconomiel nn apăsaii cu atâta gre
utate asupra esistenţei popoarelor. Altă 
dată naţiunile putea trăi chiar fi numai 
prin energia vitalităţii saii prin valoarea 
lor militară. Astă-zl însă acele popoare 
care în loc do a cresce, îşi scade avuţia 
împuţinând prodneţiunea muncei lor şi ni
micind capitalurile agonisite, acele popoare 
sunt condemnate la peire. Şi, daca neso
cotind legile producerel esistă încă ţări 
mari, precum este Turcia din Europa care, 
s’ar părea că se opune acestei inevitabile 
soarte, nu este probabil încă ca ele pot 
trăi afară.din aceste condiţiuni inferioare 
ci nnmai că agonia adesea este mai înde
lungată într’un corp mare, de cât într’ - 
nnnl mai mic.

Din potrivă, sunt Btate neînsemnate din 
punctul de vedere numeric, preoum este 
statul Belgian şi Sviţeran care susţin o 
viaţă propriă fericită, de şi poate nici o 
consideraţiune geografică saii etnografică 
nu reclamă aceasta, ci nnmai pentrn că 
aii sciut să se conformeze legilor econo
mice şi necesităţilor bine înţelese ale man
cei şi producerii, atât de imperioase şi de 
esclusiv preponderente în civilisaţiunea 
modernă.

Pericolul pentru România este cu atât 
mai mare cn cât activitatea ţerei se eser- 
cită numai în domeniul agricol; şi este 
cunoscut că agricultorul lipsit de concur
sul indnstrielor de credit, nu nnmai că 
nn scoate tot folosul ce trebue să’i revină în 
timpi normaiî, munca sea, dar este ame
ninţat, in timpii de crisă, să se mineze 
cu multă nşnrinţă.

Sub imperiul aoestor împrejurări, atât 
de viii simţite, agricultorii ţi proprietarii 
din Moldova s’aii convocat in întrunire 
generală la 2 Angust. întrunirea a avut 
loc în Iaşi, în sala Palatului administra
tiv şi mai toate judeţele de dincoace de 
Miloov aii fost representate, ear acei care 
din diferite cause n’aB putut veni s’aii 
representat prin colegii lor, saii aii ade
rat prin adrese şi telegrame la lucrările 
întrnnirel.

Aci 8*a discutat deosebitele cestiuni care 
interesează pe agricultori şi apoi întruni
rea a delegat puterile sale unul comitet 
compus din fapte persoane însărcinate de 
a studia mai de aproape lucrările şi de a 
avisa la măsurile cele mai practice care 
sunt de luat, a vi le supune în numele a- 
gricultorilor solicitând bine-voitorul dom
niei-voastre concurs pentru realisarea lor.

Domnule preşedinte,

Sub-semnaţii delegaţi ai asociaţinnel 
agricultorilor din Moldova, vin astă-ci fi 
reclamă de la domia-voastră urgenta rea- 
lisare a următoarelor măsuri :

1. Să se reduoă tarifele căilor ferate cu 
40%.

2. Să se sporească, pe la toate staţiu
nile fi gările, numărul magasielor podite 
fi acoperite fi să nu se mal îavoiască Com
paniele să arunce saoii cu gr&pe pe pă
mântul gol.

3. Să se reguleze îndată, un tren spe
cial fi coditian de mărfuri de cel puţin 
40 vagoane care să circuleze începând de 
la IafI la Iţcani şi de la Galaţi la Iţcani. 
Aceste trenuri să nu poată fi întrerupte 
sub nici un cuvânt fi să nu poată fi de
turnate de la destinaţinnea lor.

4. Marfa o dată încărcată în vagoane 
să meargă direct până la destinaţi une, ne 
pntând să fiă transportată la nici una din 
staţiunile intermediare. Şi C-iele să fie o- 
bligate ca fi în trecut, să garanteze atât 
cantitatea mărfurilar ce li se încredinţase 
cât fi timpul sosire! lor la destinatiune

In toate caşurile, espeduirea mărfii să 
nu poată fi întârziată mai mult de trei 
zile. Ear saoii deşerţi să fie întorşi franco, 
după cum se usitează pe liniele Române, 
Galaţi şi Brăila.

5. Să nu se eaecute cu vânzări silite 
cultivatorii ci să se pue numai un se
chestru general pe averea oelor datori, în- 
voindu-le să se apereze vânzări de bună 
vop, de bună credinţă şi cu preciurile cu- 
venitp, cu condiţiune ca înainte de rădi- 
carea mărfei vândute să se depue banii la 
achitarea totală a datoriei ne împedicâu- 
du-le, prin oici o măsură restrictivă în o- 
pariţiunile agricole.

6. Să se desfiinţeze cnstozii-administra- 
tori impuşi astăzi arendaşilor statului.

7. Să se resilieze contractele de arendă 
a arendaşilor datori cât timp va ţine blo
carea porturilor române.

8. Să se aplice imediat condiţiunile con
tractelor rectificate pentru periodul 1876 
— 86 fi asupra periodului 1875—85, uni- 
ficândn-se aceste contracte, şi, în conside- 
raţiunea concurenţii neinţelepte oare a 
avut loc la 1875, să se acorde un scază- 
mânt de cel puţin 20% arendaşilor din 
periodul acela ca să nu fim espuşi a ve
dea aproape 200 familii de arendaşi ame
ninţate cu o ruină eminentă.

9. Guvernul să bine voiască a presenta 
parlamentului român, de urgenţă fi cu 
precădere, un proect de »Banca agricolă*
privilegiată de stat oare să facă  avansări 
de oapitalurl cultivatorilor ou procente 
de 7 la sută.

Avansurile acestea să se fac asupra re
coltelor în picioare fi magasie, pentru oum- 
părarea de mafini fi instrumente perfec
ţionate, de vite de jug, şi de îngrăfiat. 
Să se deschidă credite pe garanţii ooleo- 
tive şi pe amanet cultivatorilor şi să se 
ţie conturi curente cu el.

In fine să împrumute capitaluri pentrn 
irigaţiunl şi drenaj urî, pentrn oreare* de 
industrii atârnate de agriculturi, precum 
poverne, mori rurale, feresei, fabrici, de 
materii oleaginoase, eto.

10. Guvernul să bine-voească a recu- 
noasce oficialmente »Societatea agriculto
rilor României de sus* ca o persoana mo
rală şi j  aridică, acordându-i toate privilegiile 
fără de care nu se poate desvolta să esiste 
fi să dea forţo de lege statutelor sale.

DRUMUL D£ FER GALAT1-B0LGRAD
Titlul cred că nu este strein pu-| 

bliculul şi cu atât mal mult că jur
nal al care este rugat a Insera acest 
articol, deja a vorbit asupra acester 
materii. Scopul nostru este a atrage 
atenţiunea guvernului Romăn, a par
ticularilor interesaţi cu formarea a- 
cestel linii şi chiar a antreprenori
lor angajaţi cu guvernul imperial 
Bus asupra unor cestiuni cepe toţi* 
îl privesc de o potrivă spre a nu da 
In viitor loc unor complicaţiunl.

1). Drumul de fer ce guvernul Rus 
a concedat In partea Basarabiei, este
o lucrare necesitată In condiţiunile 
convenţiunel din 4 (16) Aprilie 1877 
şi care după terminarea resbelulul 
va remănea guvernului Romăn In 
condiţiunea de a se plăti 60 la sută 
imperiului Rus?

2). Lucrările de terasament făcute 
pe terene mobile, umede şi cu in- 
cunjur afectând diverse forme; po
durile de lemn şi traverse de brad, pu- 
tea-vor resiate ploilor de toamnă, pri
măvară şi 8porireI apelor ce se apro
pie ca de ordinar ?

3). Exproprierile ee s’afi început 
face, abuzive In majoritatea caşuri
lor, safi prin tocmeală cu proprie
tarii terenelor după legea din 1874 
de Împroprietărire, nu sunt isbite 
de nulitate în facia art. 8 şi 14 din 
acea lege?

Fie-care din aceste cestiuni ’ml 
place a crede că stabilesce o unitate 
perfectă de interes pentru toţi, ca 
nimeni în urmă să nu avem drep
tul a da alarmă, jaf, desbrăcătorie 
saii partea leului, şi de aceea vom 
discuta Începând cu exproprierile a fie
ce punct, fără a ne ocupa căt de pu
ţin de incorectitudinile urmate In tot 
sensul şi care s’afi semnalat fără efect 
IncA.

Partea Basarabiei anexată, fiind 
cea mal mare parte proprietatea Sta
tului Romăn, s’a  dispus prin legea 
de la 1874 Împroprietărirea locui
torilor In schimbul unei despăgubiri 
în maxim anual de disetină 6 lei 
70 bani: această plată va continua 
timp de 15 ani, în care interval Sta
tul proibă vânzarea safi hipotecarea 
acelui teren. Această proibiţiune fu 
comendată spre a se asigura despă
gubirea şi a da impulsiune locuito
rilor a nu vedea scăparea lor de 
căt în energia şi activitatea lor. Ce 
sens dar mal poate avea exproprie
rea pe acele terene, de nu o con- 
venţiune ilicită şi nulă ca contrarie 
legilor ţărel pe care sunt datori a 
le respecta toţi şi chiar guvernul 
rus după convenţiunea făcută cu Ro
mânia. Faptul exproprierel, forsat,

p&iwiâ i r o m
P O V E S T E A  L U I  H A R A P  A L B

DE
IOAN CREANGA.

(Urmare)

Harap Alb atunci se bate cu măna 
peste gură şi zice!

— Doamne fereşte de om nebun, 
că tare’I de jelit, sermanul! Pe de-o 
parte îţi vine a rlde şi pe de alta 
lţt vine a-1 plănge. Dar se vede că 
aşa l’a lăsat Dumnezefi. Poate că a- 
cesta’l vestitul Ochilă, frate cu Or- 
hilă, vâr primare cu Chiorilă, nepot 
de soră lui Păndilă, din sat de la 
Chitilă, peste drum de Nimerilă. Ori 
din târg de la Să-l caţl, megieşi cu 
căutaţi şi de urmă nu'I mal daţi.—  
Me rog, unul Ochilă pe faţa pămân
tului, care vede toate şi pe toţi, alt
fel de cum vede lumea cea-l’altă; 
numai de sine se vede cât e de fru
muşel. Par’câ-I un boţ, chilimboţ—  
boţit, în frunte cu un ochifi, numai 
să nu fie de diochifi I

„Rlzl, tu rlzl Harap Alb, zise a- 
tuncl Ochilă uitându-se Inchiorchio- 
şat, dar unde te duci, fără de mine 
râfi are să’ţl cadă. Fata Împăratu
lui roş nu se capâtâ aşa de lesne, 
cum crezi tu. Din gardul Oancel ţl-a 
da-o Impâratul, dacâ-n’oifi fi şi efi 
pe acolo.

— Hal şi tu cu noi, dacă vrei, zise 
Harap Alb, că doar n’avem a te duce 
de mână, ca pe un orb.

Ochilă atunci se iea şi el după 
Harap Alb şi pornesc tus-cincl în
ainte. Şi mal mergând el o bucată, 
numai iaca ce vede Harap Alb altă 
băzdăganie şi mal ş i : o pocitanie de 
om umbla cu arcul, după vânat pa
seri. Ş’apol chitiţi că numai în arc 
se Încheia tot meşteşugul şi puterea 
omului aceluia!— Ţi-al găsit! Avea 
un meşteşug mal drăcos şi o putere 
mal pe sus, de cât îşi poate dracul 
Închipui : când voia. aşa se lăţea de 
tare, de cuprindea pământul din 
braţe. Şi altă dată, aşa se deşira şi 
se lungea de grozav, de ajungea cu 
mâna la lună, la stele, la soare şi 
cât voea de sus. Şi dacă se Întâm
pla să nu nemerească paserile cu

săgeata, ele tot nu scăpafi de dân
sul; şi le prindea cu mâna din zbor, 
la resucea gâtul cu ciudă şi apoi le 
mânca aşa crude cn pene cu tot. 
Chiar atunci avea un vrav de pa
seri dinainte şi ospăta dintr'ânsele 
cu lăcomie, ca un vultan hâmisit. 
Harap Alb cuprins de mirare, zise:

—  Dar oare pe acesta cum mama 
dracului ’l-a fi mal chiămând î

»Zi’I pe nume să ţi-1 spun, res- 
punse atunci Ochilă, zîmbind pe sub 
musteţe.

— Dar te mal duce capul, ca să’l
botezi î Să-I zici Pâsârilă..... nu gre
şeşti; să’I zici Lăţilă..., nici atâta; 
să’l zici Lungilă...., asemenea; să’l 
zici: Păsărl-Lăţl-Lungilă, mi se pare 
că e mal potrivit cu năravul şi a- 
pucăturile lui, zise Harap Alb, în
duioşat de mila bietelor paseri. Se 
vede că acesta I vestitul Pâsârl-Laţl- 
Lungilă, fiul săgetătorului şi nepotul 
arcaşului; brâul pământului şi scara 
ceriului; ciuma sburătoarelor şi spai
ma oamenilor, că alt-fel nu te pri
cepi, cum să’I mal zici.

„Rlzl tu de mine, rlzl Harap Alb, 
zise atunci Păsărl-Lărţl-Lungilă, dar

mal bine ar fi să rlzl de tine, căci 
nu ştii ce păcut te paşte. Chiteşti 
că fata Impâratulul roş numai aşa 
se capătă? Poate n’al ştiinţă, ce 
vidmă de fată e aceea : când vrea, 
se face pasere mâeastră, Iţi arată 
coada, şi ial urma dacă poţi. De 
n’o fi unul ca mine pe acolo, de
geaba vS mal bateţi picioarele, du- 
cându-vâ.

—  Hal şi tu cu noi r dacă vrei, 
zise atunci Harap Alb ; d’abia ’ml-al 
lua pe Gerilă de ţuluc şi 1 ăl purta 
cu nasul pe la soare, doar s’o În
călzi câtuşi de cât şi n o mal clăn
ţăni atâta din măsele, ca un coco
stârc de cel bătrânicioşi, că par’că mâ 
strânge In spate când 11 vSd aşa.

Păsărl-Lăţl-Lungilă se iea atunci 
după Harap Alb şi pornesc el tus- 
şease înainte. Şi pe unde treceatt, 
pârjol fâceafi : Gerilă potopia pădu
rile, prin ardere. Flămânzilă mânca 
lut şi pământ amestecat cu humă, 
Şi tot striga, că moare de foame. 
Setilă sorbea apa de prin bălţi şi 
eazurl, de se sbăteafi peştii pe us
cat şi ţipa şarpele In gura broaştei

de secetă mare ce era pe acolo. 0- 
chilă vedea toate cele, ca dracul :

Că e lae,
Oă’l  bălae;
Că e ointă 
Că’l cornută.

MS rog, nebunii de-a Joi, câte In 
lună şi In stele, de*ţi venea să fugi 
de ele. Safi să rlzi oa un nebun, 
credeţi-mâ, ce vâ spun.

Insfîrjit Păsărl-Lăţl-Lungilă adi- 
menea sburătoarela şi jumulite, ne
jumulite, ţi le păpa pe rudă pe să
mânţă, de nu se mai stăvea nime
nea cu păsări pe lângăjjeasă, de 
râul lui.

Numai Harap Alb nu aducea nici
o supărare. Insă ca tovarăş, era păr* 
taş la toate; şi la pagubă şi la câi* 
tig şi prietenos cu fie-care, peutra 
că avea nevoe de dânşii In căJăţo- 
ria sa la impâratul Roş, care *ice 
ci-că era un om păchşit şi răută
cios la culme, nu avea milă de om 
nici cât de un câne. Dar.vorb» ceea : 
„La unul fără suflet, trebue unul 
fără de lege.* Şi gândesc efi că din 
cinci nespălaţi câţi merg ou Harap



T I M P U L

|n Ademeniri şi din devotament pl&ti 60 la sută din valoarea con- 
jre canae sacre, totuşi există; căci strucţiune!, atunci ’ml place a ru- 
istrucţiunea liniei se faoe oferin- ga să se exercite chiar un con- 
■8B cu topuzul sume, tn fine, fără trol sever In tot ce se atinge de 
cel In drept s& fi fost consultaţi. I traseu, lucrări şi material, căci nu 
chiar In acest cas cine este In Ine place a plăti sume enorme In 

apt a percepe şi determina cuan-1 schimbul unor objecte şi lucruri efe 
m desgăgubirel din expropriarea 1 mere, igniţi! şi calculate în spiritul 

şi nsufractuară; locuitorul pe a I de speculaţiune. 
rul teren trece traseul căel ferate, I Boigrad, 12 August 1877
mu a» care este garantă pentru plata 
talului despăgubirel, safi Statul că- 
r nu i s'a achitat preţul vănză 
t A lăsa pe locuitor pe mănile 
treprenorilor ce In abilitatea lor, 
Bază şi abusează, locuitorul va fi 
ipilat, comuna asemenea şi Sta* 
L din goliciune, va percepe cenuşa 
1 vatră. Ni se va zice poate că 
ke provisoriă acest drum, dar a-

(OuritruJ di» Gatafl). Jacob.

PENTRU RÂN1T1 ó

SOCIETATEA, din GORQ
pentrn

AJUTORAREA RĂNIŢILOR ROMANI.

Priimim din Corabia de la d. dr. 
Davila următoarea telegramă:

D-lul redactor şef al „ Timpului,“
Domnule redactori,

Jurnalele streine afl publicat oS aţi fi 
luat medicamentele Cracel Roşii şi cS din 
acestea s’ar fi ivit conflict ou d. Lahovari. 
Ca funcţionar şi particular dafi cea mal 
solemnfi desminţire acestor aserţiuni, am 
cerut ancheta atftt preşedintelui Cruce! 
Roşii cât şi Ministerului de Resbel. Declar 
sub a mea răspundere că aceste informa- 
ţionl sunt neadevărate şi calomnioase, rog 
bine-voiţi a insera această a mea deci»' 
raţie In jnrualnl dr. lă-ândn-v? aprecierea 
asupra oamenilor care pentru patimi per
sonale, fac aceste defăimării in jurnalele 
străine. Davila.

D-na Polina Simboteanu 6 fr. D-na Ana
b -. __  . . .  . 1 UrdSreanu 5 fr. D-na Smaranda Săftoiu

nn  e x Pr° P n a r e  C1 î^ h .r ie r e  k  D. nft Alexandrina Mioe8cn 5 fr> D. na
un t im p  d eterm in a t şi In fine In Efima Pleşoianu 5 fr. d-na Paulina Car» 

m e le  cu i să se facă  acestea  ca  să I batescu 5 fr. d-na Sevastiţa BălSnescu
i b le se ze  su v era n ita tea  naţională  I fr. d-na Inlia Constandinescu 5 fr. d-na 
te r ito r iu lu i. I Sevastiţa Vulturescu 6 fr. d-na Prafira
S ă  tr e ce m  la lucrări şi In s cu r t  ¡*ro?Jea™  5 fr- ^-na Luţa Mfildfirescu

. . .  _ _• - __ I fr. d-na Raluca Lascăr 5 fr. d-na Anaşi p ă n ă  aice, sa exam inăm  d ire c -1  , .
, & I Mihale 5 fr. d-na Alexandrina Ylădoiann

a n a la  lin iei G alatz la P rut şoseau a  5 fr d. na p anlina v in clero  fr. d -n . Ana
en l, m arginea D unării, d in  R en i Costescu 5 fr. d-na Elena Cfimărişescu 5

A nadol, In jo s  de F r e că ţe l şi a - I fr. d-na Maria Lascăr 5 fr. ‘ d-na Joiţa
)l tn SUS la  H adji A b d u la  prin  v a - I Gheorghiu 2 fr. d-na Elena Economu 5 fr,

P rutulu i, V o lcă n rscI , T udurachi I ^”na Sultana Rfidulescu 5 fr. d-na Sma-
. . . .  . • m u  . .  ,  I randa Bărbulescu 5 fr. d-na Ana Constan-urnfl, Ciumaifl şi T a b a c ; oa re  In-1 ,. _ .  , _  . . „  . . .l  , I dineaou 5 fr. d-na Ecatenna Corn01 u 4 fr.

kngmrul fă cu t nu p u tea  fi e v ita t d_nB Maria Moscuna 5 fr. d-na Ecaterina 
|re a nn fo rm a  z ig za g u r i; m a ter i- J Frumuşianu 2 fr. 
nl nu p u tea  fi de o  a ltă  ca lita te ,
L ce l p u ţin  să nu a v e m  m odelu l
lai r6ft de c ă t  că ile  n oastre  detes-  ̂ Listă de obiecte donate.

ute ? O ri-cin e  cunoasce a cea stă  par- I Doamna Alexandrina Măcescu 400 dr. 
p o a te  a firm a că dacă  a n t r e p r e -1 soam*i H  bandagiuri 7 triangule 15 com-

>ril n ’ar fi că u ta t  a realisa  nn b e -1  pr6ee' Domnifoarft Nathalia Mihnleţn 400 
[o  , e . . .  .  .  I dr. scami. D-na Paulina Simboteanu 200sncifi e n orm , s a r  fi pu tu t găsi dru -1 , .  . . . .  „f  I °r. scama, 12 tnangule, 9 bandagiuri. D-na
ul ce l m al sen rt de la  un pu nct la Smărăndiţa Săftoiu 200 dr. scamă, l2 tr i-  
I tu l, şi cu pu ţin e  spese peste m i- I angnle 0 bandage. D-na Ecaterina Frumu- 
jm ele p reţu ri o fe r ite  de an trep ren ori I şiauo 200 dr. scamă 12 trianeule, 9 ban- 
v iz ion a rl s a r  fi e v ita t  : tân gu irea  I daKe. D-na Maria Moscnna 200 dr. scamă.

Nathalia Săftoiu 200 dr. scamă. Paulina 
Săftoiu 20’) dr. scamă. Speranţa Darayano 
200 dr. scamă. Niţa Darayano 200 dr. 
scamă. Alexandrina Vlădoiano 200 dra
muri scamă. Aristea Vlădoiano 200 dra
muri scamă. Ana Mihail 200 dr. scamă şi 
S bandage. Frosa Călinescu 400 dr. scamă. 
Panlina Vincleru 300 dr. scamă, bevastiţa 
Bălănescu 200 dr. scamă. Mariţa Petreecu 
200 dr. scamă. Ana Poenarn 200 dr. scamă 
Luţă Cârtianu 200 dr. vată. Sa »asii ţa Vul
turescu 100 dr. scamă. Profira Broşteann 
150 dr. scamă, 5 bandage, 7 comprese, 
Luţa Măldărescu 140 dr. scamă. Nisifera 
Popescu 9 coţi americă. Mibăiţa D&narîcn
10 coţi amerimă. Antoinesa Vincleru 100 
dr. scamă Ana Stănciulescn 100 dr. scaml. 
Matias Mareus 10 coţi americă. Mihaiţa 
Mibail 100 dr. scamă. Maria Moteanu 160 
dr. scamă. Ioniţă Oheorgbiu 100 dr. scamă 
Măndiţa Bărbulescu 80 dr. scamă. Ana Con- 
stantinescu 150 dr. scamă. Elena Q. Po
pescu 100 dr. seamă.

C R O N I C A

crătoriior exploataţi, Incungiurul 
i sporeece numărul chilometrelor 
| plată, şi osebit s’ar fi putut pro- 
Ira materialul de esenţă mal tare

cu egal preţ. Insă atunci spesele 
l Întreţinerea liniei, nn presentafl 
rantagiele ce aşteaptă antrepre- 
oril.
Această concerinne Insă coman* 

Ltă de guvernul rus pentru noi şi 
I este şi Îngrijitoare, nu din punc- 
il de vedere a speselor ce se col- 
prtează de oameni ce nu’şl daü 
iarnă de convenţiunea ce avem, ci 
Bntru motivul că acest traseü for
ţează o cale de comunicaţiune pe 
iritoriul nostru, şi interesul de si- 
nranţă publică ne impune a ve- 
hea la acele lucrări fíe şi In mod 
rovisor, spre a avea soliditatea ce
ată; cu atăt mal mult Încă cănd 
vem o convenţiune ce ne obligă a

Telegrama de mal jos publicăn- 
du-se inesact e r l, o reproducem 
astă-zl :

IaţT, 17 August 
Colegiul I, înverşunat de repetatele 

invalidări ale aleşilor sil pentru consl 
llul judrţiun, afl reales pentrn a patra 
oară pe d-nil lacob Negruzzi, Constan
tin Cerkez şl Constantin Constandlnlu. 
de astă dată cu unanimitatea rotarilor

Citim in *Steana României.,
Un gravor român. — Este vre-o juroă 

tate de an de când publicul iaşan a avut 
plăcerea de a redea expusă in vitrinele li 
brăriilor noastre o frumoasă gravură, care 
repreeintă portretul Iul Philippe de Chani' 
pagne, un însemnat pictor frances din vea 
oul lui Lndovic al XIV.

Această gravură, lucrată in oţel cu multă 
iscusinţă şi precisiune, se datoria soalpe 
Inlul unul tânăr artist român fost elev al 
scoalel de frumoase arte din laşi, d. C 
Stahi, care de câţl-va ani se află studiând 
cu mult zel, ca stipendist al Statului, 
Academia regală de frumoase arte din 
Munchen.

Sunt (âte-va zile de când întâmplarea 
ne-afl adus să avem sub ochi un testimo
niu, care mărturiseşte in chipul cel mai 
elogios despre talentul şi progresul ce con 
tinuă a desfăşura d. Stahi In arta halco- 
grafică. Aoeastă atestaţiun», dată din par 
tea vestitului d. Carol Piloty, direct irul zi 
sei Academii de Munchen, şi a secretaru
lui eî, d. Carierre, profesor de istoria fru 
moaşelor arte la acelaşi Institut, declară 
că *d. C. Stahi urmează studiul gravnrel 
<cu foarte mare sârguiuţă, că lucrează la 
*o tablă halcografică după ‘ Mieria, (un
* pictor flamand din veacul al XVII-lea), 
*că a făcut in artă progrese surprinză- 
*toare de mari şi că tot-d’auna s’a di-
* stins priutr’o purtare eminentă.»

O asemenea atestaţiune, plină, cnm se 
vede de cele mai frumoase şi mal meri
tate laude, atestaţiune care foarte rare ori 
se întâmplă a se elibera din partea unei 
Academii artistice, face cea mal mare onoare 
atât d-lul Stahi, cât şi ţ i  rol sale, oare aB 
dat nascere unul fiU atât de talentuos.

Din partea noastră adresând cele mai 
sincere felicitări tânărului haloograf român,
II dorim toate onorurile şi sucoesele legate, 
de cultul frumoaselor arte.

După o pauză de câte*va zile, trupele 
ruse iarăşi aii început a trece pe la gara 
oraşului laşi venind din Rusia şi tndrep- 
tându-se spre Dnnăre.

De şi se pretinde că in trnpele care aii 
început a veni In cursul acestei septămânl 
ar fi parte, din garda imperială, dnpă in- 
formaţionile noastre insă aflăm că abia pe 
la inceputul septămânel viitoare, garda im
perială va incepe a veni.

Pomana Ini Osman-Asan (Paşa). - Un 
biet turc bătrân, ce făoea un mic negoţ 
cu cercel, mărgele, cordele, foiţă şi altele, 
de mal mulţi ani, prin diferite comune ale 
judeţului Ilfov, mal zilele trecute a fost 
trimis de »neadoimita* autoritate, la a- 
restul comandantului de călăraşi, sub cu
vânt că este spion turcesc.

Dnpă ce ş“zn câte-va zile in acest arest, 
apoi a fost transportat la arestul coman- 
dnrul garnisoanel. In ziea de 10 ourent a 
fost judecat de consiliul militar, căruia ’t-a 
presintat, pe lingă paşaport, toate biletele 
de bir, patentă şi altele; in urmă, consi
liul, ne găsind nici cea mal mică bănuială 
de spion, 'l-a pus in libertate.

Săracul bietul turc, se vedo că a com
pătimit prea mult de soarta neferioiţilor 
arestanţi cu oari a avut onoarea a face 
onnoscinţă, cficl a doa zi, la 11 curent de 
dimineaţa •'» dus cu nn car d i pepeni şi, 
dupfi ce 'l-a descărcat pe jumătate dândn'l de 
pomană arestanţilor de la Călăraşi, apoi 
cea-l'altă jumătate a dat’o areetanţilor din 
arestul militar (garda pieţii).

Militarii arestaţi ’ l-aii observat că, in 
loc de fds *şl-a pus pălărie I La int ebarea 
ce i s'a făcut că : unde este fesul ? el răs
punse : că 'l-a dat de pomană pentrn su
fletul profetului, fiind că numai atâta su
venir mai ţinea şi a stat arestat vre-o 
cinsi-tpre-zece zile din causa lui, »căci 
numai dupe fes *1 bănui autoritatea că este 
spion. Chiar spion daca ar fi fost şi nn 
ar fi avut fesul in cap, putea tare bine să 
compromită toate operaţiile de resbel căci 
nn se mai lega nimeni de el.*

Dar oare, câţi nu sunt fără fes, cari 
compromit nu numai operaţiile, ba chiar 
existenţa Rox&meî, şi i-u 'i mai artstează 
nimeni! 1

Nn este răfi, ca să ia ast-fel de măsuri 
scrupuloase pentru spionngitt; dar ori cnu, 
ar trebui să fie mal cu luare aminte, să 
nn aresteze oamenii de fiori de oue, pen 
tru cuvântul simplu numai că e turc!

Serviciul servitorilor lasă mult, foarte 
mult de dorit iu toată, ţara, şi mal ales 
in capitală şi oraşele cele mari.

In Bucuresci, deosebitele regulamente 
poliţieuesci, ce i'afi făcut pâuă acuma, n 
s'ati aplicat nici-o-dată in societate ; { 
instituirea condicuţelor, de şi poate să fi 
dat bune resultate din puncrul de vedere 
fiscal, n’a produs insă ca măsurii admi 
nistrativă, nici o consecinţă favorabilă.

Este de însemnat apoi, că pe lângă ne
mulţumirea generală a cetăţenilor, prove
nită numai şi numai din causa lipsei unui 
servicii! de servitori bine organisat, se 
mai adaogă âncă şi temerea neincetat eres 
cândă, ce inspiră de la nn timp incot cri
mele comise de servitori contra stăpiuilor 
sad participarea lor, ca complici tn cele 
oe nu sunt autorii principali.

lb, ’l-a veni el vre unul de hac; 
a mal da împăratul Roş şi peste 
amenl, nu tot peste butncl, ca pănă 
bunel. Dar iar mă Întorc şi zic: 
lai ştii cum vine vremea! Lumea 
sta e pe dos, toate merg cn capn 
| jos; unul macină la moară; pu
tui ane, mulţi coboară. Ş’apol acel 
pul are atunci In mănă şi pănea 
i cuţitul ţi tae de unde vrea şi căt 
I place, tn te uiţi şi n’al ce’l face. 
rorba ceea: „Cine poate, oase roade: 
line nn, nici carne moale.* Aşa şi 
larap Alb şi cn al sftl; poate ar 
sbnti să iea fata împăratului Roş, 
)oate nu, dar acum deodată el se 
jot duc Înainte, şi mal la urmă, cum 
e a fi norocul. Ce-mi pasa mie? Efl 
înnt dator să spun povestea şi vfl 
log să ascultaţi:

Amu Harap Alb şi cu al se! mal 
oerg el căt merg şi intr'o târzie 
Teme ajung la împărăţie, Dumne- 
efi să ne ţi®> ouyăntul din po- 
reste, Înainte mult mal este. —  Şi 
nm ajung, o dată intră buluc In 
'gradă, tus-şese, Harap Alb înainte 
i cel-alţ! In urmă, care de care mal 
hipos şi mal îmbrăcat, de se tără-

eati aţele şi curgeafl oghelele după 
dănşil: pare că era oastea lui Pa
puc Hogea Hogeagarul. —  Şi atnncl 
Harap Alb se şi Înfăţişează înaintea 
împăratului Roş, spunăndu’I de unde
—  cum —  cine —  şi pentrn ce a- 
nume atk venit. împăratului 'l-a fost 
de-a mirarea, văzănd că nişte go
lani aă asemenea lndrăsneală, de vin 
cu neruşinare să'I ceară fata, fie din 
partea orl-cnl a fi. Dar nevoind a le 
strica inima, nu le spune nici da, 
nici ba, ci le dă răspuns ca să re- 
măe peste noapte acolo şi pănă măne 
dimineaţă s’a mal găndi el ce tre- 
bue să facă. . .  Şi pe altă parte 
Împăratul odată chiamă In taină pe 
nn credincios al săfi, şi dă poruncă 
să'I culce In casa cea de aramă În
focată, ca să doarmă pentru veşni
cie, după cum păţise şi alţi peţi
tori poate mal ceva de căt aceştia.

Atunci credinciosul împăratului se 
dnce repede şi dă foc casei celei de 
aramă pe dedesupt, cu 24 de utln- 
jinl de lemne; de se face casa roşă 
cum e jăraticul. Apoi cum Înserează, 
vine şi pofteşte pe oaspeţi la cul
care. — Ferilă atnncl, —  năzdrăvan

cum era el, —  chiăma tovarăşii săi 
de-o parte şi le zice Încetişor :

—  Măi, nu cumva să vă Împingă 
„mititelul* să intraţi Înaintea mea, 
unde ne-a duce omul ţapului celui 
roş, că nu mal ajungeţi să vedeţi 
zioa de măne. Doar unu-I Împăra
tul Roş. vestit prin meleagurile a- 
cestea pentru bunătatea lui cea ne
pomenită şi milostivirea lui cea neau
zită. II ştiu efi căt e de primitor şi 
de darnic la spatele altora. Nnmal 
de nu i-ar muri mulţi înainte; să 
trăiasoă trei zile cn cea de alaltă- 
erl. D’apol feţişoara lui; a zis dra
cul şi s’a făcut: bucăţică ruptă tată- 
8ă(k tn picioare, ba Încă şi mal şi. 
Vorba ceea: „capra sare masa şi 
eada sare casa.* Dar las’ că 'şl-afi 
găsit el omul. De nu le-oifi veni efi 
de hac In astă noapte, nio! mama 
dracului nu le mal vine.

„Aşa găndesc şi efi, zise Flămăn- 
zilă : ş'a pus el, Împăratul roş, boii 
tn cărd ou dracul, dar are să'I scoată 
fără coarne.

—  Ba mi se pare, c’a da el şi te
leagă şi plug şi otic şi tot, numai 
Bă scape de noi, zise Ochilă.

Nu seim, câţi pot fi la sotă servitor 
fugiţi de la stăpâni, car! s'afi regăsit de 
către poliţie dupfi denunţaaea fa /e l  lor de 
câtre stfipânl şi presentarea condicuţelor 
car! sfi aflaQ in posesiunea acestor din 
urmi.

Pânfi astfi-zl n’am avut ocasiunea să 
auzim pe nici un cetăţean, care să ne spue 
că, având servitor cu coodionţă in regul ă 
şi fngind din serviciu, cu objicte furate, 
a fost găsit de către Poliţie.

Neîncrederea publicu!nl in condicuţe este 
prin urmare pe deplin justificată. Eată 
pentru C4 samsarii de servitori aii o cli
entelă atât de numeroasă, şi majoritatea 
servitorilor se găsesc fără condicuţe.

N’atribuim acest fapt actualului prefect. 
Din contră, recunoscând că ceetiunea ser
vitorilor a fo*t tot d’anna neglijentă, ru
găm pe actualul prefect, să se ocupe se
rios de aceasta afacere şi să caute a îm
bunătăţi serviciul respectiv.

Nesnpraveghorea servitorilor dnce la 
îmulţirea delictelor şi a crimelor şi la 
Imulţirea vagabonzilor! Fxptele regreta
bile din ulmimele cile confirmă opininnea 
noastră.

Asce: tăm cu impacienţă resultatnl aces
tei rugficiunl. (Presta)

Citim in »Curierul de Galaţi*:
Divisiunea a dona a treent intreagă Du

nărea. Până in acest moment vor fi mal 
treent trnpe.

Trecerea s’a fficut fără pericol pe un 
pod bine aşezat, care faoe onoare ofioeri- 
lor noştri de geniQ.

Astăi! armata românfi, intrată in Bul
garia, ocupă posiţinn! tn faţa şi în spatele 
Iul Osman-Paşa. Diviziunea a patra se află 
iu faţa Plevnei alături cn forţele rusesc!. 
Divisiuuea a doua a ocupat înălţimile din
tre riurile Vid şi Inker şi operează singură 
spre a tăia comunicaţiunea lut Osman- 
Paşa cu Vidinnl şi a'i irupedica retraiinr*».

încăierarea va inc*pe. Să fim bărbaţi In 
faţa evenimentelor. Cine ştie ce zile ne re- 
servă viitorul? Omul, oare nu este abă
tut de nenorocire, şi nu se ameţesce de 
fericire, e om int'e^ la inimfi. Sfi pfistrfim 
cu toţi! această întregime.

„la ascultaţi măi, zise Gerilâ 
Vorba lungă sărăcia omului. Mal bine 
h^idem la culcare că ne aşteaptă 
omul împăratului cu masa Întinsă, 
cu făcliile aprinse şi cu braţele des
chise. Hal ! Ascuţiţi-vă dinţii şi por
niţi după mine.

Şi odată pornesc el, teleap, teleap. 
teleapl Şi cum ajung tn dreptul u 
şei, se opresc puţin. Atunci Gerilâ 
sufla de doă ori cu buzişoarele sale 
cele iscusite şi casa reinăne nici fer- 
binte nici rece, cum e mal bine de 
dormitMntr’ănsa. Apoi intră cu to
ţii tn lăuntru, se tologeşte care unde 
apucă, şi tac mă chiamă. Eară cre
dinciosul împăratului tncuind uşa pe 
dinafară, cu răpegiune —  le zice cu 
réntate :

—  Las că v'am găsit efi ac de 
cojoc. Deacnm dormiţi, dormire-aţl 
somnul cel de veci, că v’am aştep
tat efl vine f Vă veţi face voi scrum, 
pănă măne dimineaţă.

(Va urma).

R O C I E T  A T E A

CRUCEA ROŞIE
din

R O L Æ A N T A  
COM ITEIUL CENTRAL

In luna tr«outi Iulin expirând primul 
an de la instituirea Societăţii Crucea Roşie, 

Sub-scrisul rog pe toţi d-nil membri 
fondatori al acestei Societăţi ca sfi bine- 
voiasefi a trimite suma de câte 20 lei co- 
tisaţiunea prescrisă prin art. 4 diu Statnte, 

Tot de odatfi rugăm pe toţi acei cari ar 
dori să facă parte dintre fondatori Socie
tăţii Crncea Roşie ca să bine-vuiawcă a tr i
mite declaraţinnea d-lor pentru înscriere.

Comitetul central al acestei Societăţi fiind 
dator către public ca să dea seama de re- 
sultatnl subscripţinnil deschise, in ajutorul 
vulneraţilor beligeranţi are onoare a rnga 
pe toate doamnele şi domni cari poeed li
stele Societăţi, să bine-voiască a li înapoia 
cu ver ce sumă de bani s’ar afla adonată 
până acum, cunoscând că pentrn continu
area subscripţinnil după cerere d-lor li ee 
vor trămite alte asemenea liste.

U LT IM E  SCIRI  
TELEGRAFICE

(A§ea|la Havas).
— Serviciul tfe la 81 Aiigesl, 12 ere dla zi. — 

Constantlnopol, 80 Aognat.
Soleiman-Paşa a trimis seraschieratulul 

o depeşă, în care declară, că perderile pe 
oare le-a avut in luptele de la Şipca, sunt 
atât de mari, în cât nu poat i reîncepe 
Inpta mal nainte de a fi primit ajutoare con
siderabile.

Şlpea. 80 August.
Astfi-zl s’a stabilit Intre Şipca şi carti

erul general comunicaţia telegrafică.

Belgrad, 80 August. 
Consulul englezesc a făcnt remonstranţe 

serioase guvernului, declarând, c i  daci 
Serbia ar intra în acţiune, tva fi lfisatfi 
a discreţiunea turcilor.

Itheaa, 80 Aoguat.
Poarta a făcut în Athena representaţi- 

nn! comunicatorii relativ la insurecţinnea 
din Th'salis. Guvernul otoman se plângă 
că bande de grec! afl năvălit în aceaste 
provincie.

Guvernul grecesc a răspuns, efi el a ră
mas credincios tratatelor internaţionale, şi 
efi mişefirile revoluţionare, ce i se impu
tai!, eraO făcute de raialele tuicescl.

M A I  N O C.
De azi dimineaţă Ruşii bombar

dează Rusciucul.



TEATRUL DE VARÍ.
Oh R A D I N A  O U I O H A R D  

Ast&jl (i tu fie-care j i  spectacole

ROMANE, FRANCISE SI GERIANE
Compama dramatică dirigiată fi <w ooncvrtul ar tit tie 

al Jy-Ud M. PASCAL 7

Mobile de casă plecare eftin
de vendare. A se adresa la administraţia 
acestui diar.

(6 1 4 -1 ).

DESFAC£RE TOTALA

o
Damă solidă caută un loc ca gu 
vernantă séb económá. A se a 
dresa la administraţia acestui $iar

D a  « r f i n r l a f *  2,30,°  pog6veA /tJ  U i lC U U d i l ' .  pământ, de muncă 
live<}I ţi islas in hotarul moşiei SSlcuţa 
Snlari, plasa Dumbrăvii, districtul Dolj iii 

2-lea, 1,200 pogâne pământ de munoS, 
liveţjl şi baltă în hotarul Băneaa, plasa 
Margine! districtul Vlaşca, în drumul căii 
ferate Bnoureştl-Giurifiâ. 409—8.

De închiriat, blT
cu mal multe încSperi.

Doritorii sS se adresele la proprietar, Str 
ada Scaunele No. 47, în Bncnresci. 610 8.

O prăvălie de circiumă
ou cinci camere fi pivdiţă mare pentnr 
60 Buţi; este de închiriat de la Sf. Dimitrie 
viitor, Calea Văcăreşti No. 57 (Jicniţă). 
Doritorii- se pot adresa la sub-semnatul 
proprietar acolo în orl-ce oră.

604— 0. Gr. G&lâşescn.

Moşia Umbrâreşti dejul 8
Teoucifi fi Covnrlniii in tntendere de peste 
3, ¿00 fălci, şi Moşia Oroftiana din Jude
ţul DorohoiS în întindere de 800 fălci, să 
vând de veci, doritorii bine-voâscă a se 

'adresa la D-nii fraţi Saţu în Iaşi.
603— 0.

De arendat^nprop^K
ore de Bueuresci cu întindere de peste 
2,500 pogone de arătară, ‘fâneţă fi pădure, 
în oare pot păşuna vite. Doritorii se vor 
adresa la D-nu N. I. Lahovary, No. 28, 
Calea Mogoş6iei. 601— 0.

Moşia Comani,
Răş.iniţa, Ghimpaţi etc. din Judeţul Oltu 
plasa Şerhînpfti, ca& iţM  polone, Case şi 
Magasiî, Han, Pod pe scripete pe Oltn, 
Mori cu chirje, două Vii etc. sunt de ven
dare în -total şi în parte; a se adresa la 
proprietară, Strada' Târgoviştl No. 49. Bu- 
cureşti. 508— 0.

Recomand bogatul meii asortiment de 
felurite Pianurl şi Pianine din cele mal 
rennmite Fabrici ale Europe» cu preţuri 
fârte scăzute.

Wilhelmfne Schreiber 
(613). Calea Mogoş6ieî No. 82

Eforia Bisericel Creţulescu
Ne oferindu-se de concurenţi preţul cu- 

venital aren^iî mofiei KREŢULESCI, lingă 
Buftea Jndeţnl Ilfov, se va ţine o altă 
licitaţie Dnminecă la 28 August curent. 
Doritorii vor veni la localul din curtea 
Bisericel Creţulescu. 606— 1.

pe
OMORA TRANSPORTABILA
tile, Cu locomobilă ţi cele-I-alte unelte, bună 
de aplicat pentru trebuinţele oştiri este 
gata, fi de vândare la fabrica

C. SIEBRECHT 
Bucurescl Calea Moşilor No. 11.

Librăria Socec & Cnie
Are onore a anuncia că priimesce Abona
mente la publicaţinnea literară illnstrată

„ A L B I N A  D A C I E I “
pe precitt de lei n. 20 pe an, 11 pe */a 
an şi 6 pe trei luni. Abonamentul pe pe
riodul de 4*/* luni, adecă de la 15 August 
până la 31 Decembre 1877, este de lei n. 8.

600—0.

Proprietatea Stânislă-
din Districtul Oltul, se srend&Jă 

V tV jjb l de sub-semnatul de acum pentru 
anul viitor 18781. Doritorii se vor înţălege 
direct cu mine.

602— 0. Ceziano.

D e în c h ir ia t,
Strada Model No. 
Hotelului d’Orient.

m dosul

La Tipografia THIEL & WEISS şi la t6te 
librăriele din ţâră se află dev§n4are:

DICŢIONAR
PORTATIV

GERMANO-ROMAN
de

T H E O G H A B  A L E X I
Preţul 3 lei 20 bani.

no student ie facultate, sv .“ îr
ticat mai mulţi ani studiele programului 
liceal,ţdbresce a preda lecţiunl particularei.

A să adresa la admenistraţiunea acestui 
4iar, Palatul > Dac ia*.

ANÜNCIÜ IMPORTANT. 
NUMAI L I  RE XnU TO L MAGASIN

v u l t u r
03
O
Pi
Ô

fc

H

Sub firma

SAL. WEISERM ANN

\ 
fel 

Sf
t)

AÜ sosit, pentrn h«sonul de vâră un bogat asortiment de incăl- *■ ■* 
ţăminte pentrn BĂRBAŢI, DAME fi COPII. ţ_ ]

Cu deosebire PANTOFI DÉ DAME In t6te formele după cele ■ 
mai din ‘urmă fasona fi efectuate1 din primele fabrici din Europa. L-

Asuraenea un mare transport de cisme lungi de lactat, de Lak r 
rusesc fi de vacs ca şi Mantale (cauciuc) de pióle prima qualitate. L_|

Sub-semnatul mulţumind onor‘ P. T. Public de încrederea "Ce 
aii dat susi îssei firme, care până acum aii depus probe de fina 
calitate a Mir ful cât şi de eftinătatea preţurilor, speră ca fi d’acum L 
înainte va bine voi a ’ i da conoursul aed, găsind in tot-d’a-una , 1  
atăt mărfuri fine fi fasonate cât ţi on preţurile cele mai moderate. W0

f' Cu tótS stima m

T I M P U L _______

A fşit de rob presă:
N  O  I T  Xj M  E  T  O  d  

da
C A L I G R A P H I E  E L E M N T A B Ă

pentru usul claselor If, III şi IV primarii
de G. Al. Zamphirolu profesor de desemn ţi ca_ 

li grafie.
PREŢUL 20 BANI.

De vtndare la tdte Librăriele iară depositul se 
află Ia Librăriele, L. Alcalai calea Mogoşdiol No 
18 gi L. Steinberg strada Carol I Ho. 40.

LECŢltJNI PARTICOLARE
do

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

47 Strada Scaunele 47.

Strada Carol I  No. 6 
(curtea veche) 

vi8-á-YÍ8 de farmacia 
Rissdörfer.

Strada Carol I  No. 8 
(cortea veche) 

vls-ft-vis de farmacia 
Rissdörfer.

(588- 0) S A L .  W E I S E R M A N N .

OCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTt
x f r a i t z  ca - 'c ir is ra 'H iE E t 5X â la VILLE DE BRUXELES M
X  Podul Jiogojoiel No. 18 r i s - f t - vi s  de Consulatul Russeae X
X  Recomandă magasinul sefl asortat In tot-d’iiunaWrte bine'eo rufirii de bărbaţi (1 de X  
JK ,  1 gulere; manohete, batiste de line; olandîi şi mătasă, ciorapi pentru bărbaţi si dame,
r j  Banele fine (crSpe de santd) camisâne, groşetce, broderie dantele, cravate de bărbaţi şi 
X  femei In cele mal noi forme si colori, umbrele de sdre şi de pl6ig ete. -efcc. -Atrkgtad tot X  

de-q-dată atenţiunea onor..Clientele oft din oausn criseî am redus f6rte mult preţurile.

Qxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

ANUNClt
Călătorii la Brafov pot afla la institutul

Băilor de abnrî de acolo, in dosul 
gimnastului român, '

locuinţe ourate fi bine mobilate, ou privirea 
spre grădină, precum fi grajduri de cal fii 
fppron pentru trăsuri, cu preţuri f6rte mo
derate. 11

Direcfitmea băilor dt aburi din Braşov.

Băile din Zaizonî
Plăcutele băi de laZaizon se află într’ o 

vale îngustă a munţilor, unde sublimita
tea seriosă a Carpaţilor se uneşte ou gra
ţioasa simplitate a văilor cu aerul pur fi 
sănătos fi cu fântânile sale minerale, cari 
aii puţine rivale peste tot globul: Pon- 
tâna de iod, fdrte plăcută la beut; isvorul 
fontânel Ini Ludovic, cât se pote de lim 
pede, şi baia de far şi acid carbonic, 
cari de 35 de ani aii dat cela mal nue 
merose resultate escelente de cură. Ele 
aQ îmbrăcat astăzi toaleta lor cea mai ni
merită pentru a priimi cu demnitate pe 
âspeţil s8îl Atât la isvârele de băut cât fi 
la scaldele reci fi calde s’aii făcut din noB 
reparaţiu*!, fi sub-semnatul are on6re a 
invita pe onor. publio a cerceta acest folo
sitor fi plăcut stabiliment, unde de sigur 
va fi întru tote mulţămit. — Informaţiuni 
mal de apr6pe la d. I. Weiss, proprietar 
de Tipografie în Bucurescl.
Zaizon lîngă Brafov. J. LATZIN,

arendaşul băilor din Zaizon.

A eşit de rob Litografie :

C H A R T A  RESBELULUI
In limba Română lucrată în 6 culori, fie care sta 

In deosebită cuiire cu deşlnşirile lor
de v tn fa re  la tfits Librirllle cn preţul de

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

se adresa la Libiana Comercială a iul
E L I A  G R A S S I A N Y  C - n i e

Strada Şelari No. 10 Bucnresel
InaintAnd fi costul pentru cAte esemplare doresc 

avea. Cumpărătorii de la 10 esemplare in ros 
aQ rabatul de 80 la sută.

!  08 8 CM
este de vendare ou

preţul fórte eftin prin Domnu 
C -  S I E B R E C î î T

Bucurescl.

F A B R I C A
de

CHARTIE MECHANICA
de la

ZARNESCI, lă n g a  b r a ş o v

produce chârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari [ l uşitate 
pentrn ^iare A  se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice în Braşov, Strada Catarina 
No. 402. 11

A E Ş I T  D E  SUB T I P A R
şi se afiă de vfinjare

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

LA TOATE LIBRĂRIILE:

STAREA FINANCIARA
A

R O M Â N IE I
Discursuri rostite In parlamentul romftn

de

DIMITRIE A. STURDZA 
Preţul 2 Lei n.

1

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

ZftÆ. X .  I  T  T  2sÆ A .  I T  IÑT I
R u e  G e r m a in e  N o . 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 în ediţioneft nôstrâ

T H I E L  eSc W E I S S ,  T Y P O Q B A F I
Strada Lipscani, palatal ^Daeia.€

FEL C.
'■ CONST ANTINE8CO D., Souvenir de Zizin, Valse poor piano forte................... ...  %
CARLSOtfiC., Quatre moroeanx Roumains, pour pianoforte.................................. 2
P L E C m C H E R  A., Muma lui Stefan, pentru o voce gi piano ..................... 1
QEOBCfESOu TH., DouS suspine, rom, pentru o voce ou piano ..........................  l
. _-f> jr  n 9  Spune, rom. naţională, pentru o vcoe ou p ia n o ...................  1
KR ATOCH WIL A» K.. Ilora, Vidta României pentru piano. ................... ...  1
MEDEK J. Wi, România, Quadrille de Conoört pentru piano............................... 4
MţJSIOBSCO Q., Rânduiala cununiei pentru piano .................................................. 5
STERN L.,. op. 10, Der Wunsch; (Dorinţa) für Singst, und CI avi erb. . . . . .  # 2

» » °P* 11* Lebewohl (Adio Moldova) Singst, und Clavierb. . . . . . .  1
■ » op. 4. Grande Etüde pour pianoforte . . . .......................................  1
» « °P* l^«Tpora. Mariöra pentru pianoforte. ......................... * . . . .  1
» > °P* 18* Durerea ’ml este mare, Valse brii. pentru piano . . . . . . .  2
* « op» 19.1 Visuri Ce de oopil, Quadrille pentru piano . . . . . * •  . 2
> > Favorite, Schottisch pour piano . . . . . . . .  1

Iţik-Polka pentru piano . • • • » • • . . .  . . . . . . . . . . .  j
op. 20. Apele de la V&cărescl, Schottsich pour p ian o............... ...  . 1
Marche de Cavalerie pour piano ............... ... .................. ...................2

■
I VIEÜX É..

36

AO

Tóte aceste se vênd ou rabat de 250

SOCIETATEA DE ASSIGURAÜE

I C D B A T B I G E 1  T B l!

F O N D A T A  T N  A 1 S T T J 3 L .  1 8 S S

Aducem  la  cn noscin ţa  on or. p u b lic, că. societatea  assigurăză 
con tra  daunelor proven ite  de in cend ii! la clădiri şi ob iecte  m iscă- 
6 c e ; con tra  daunelor ca'asate p rin  g r in d in i , şi con tra  daunelor 
arnsate m & rfurilor tran sp orta te  pe  apă.

A sem ena a s s ig u r ^ â  ¿estre  pentru  cop il în t(5te com binaţiun ile 
ceru te , şi asupra caşurilor de m drte.

In form aţiu n ile  se Să la sub-acris» agenţift goneralâ  şi la a- 
g e n iţile  ei de p tin  d istricte

Agent general pentru Bomânia

A D O L F  W E I N B E R G
Colţu stradel şi curtea vehcie (hanu roşiii).

S T R A D A  K O I ,  S  I V 0- «
,LA STÎUA ALBĂ*

A V I S  I M P O R T A N T
intSmt şi rennmttal Uagasin de

I N C A L T I A I I N T S  P E N T R U  B A B B A T I ,  D A ME  SI  COPII
11 Itîb firma

P H U j I E 9 ! *  Q O L D 9 T E I N
,LA 8TÎOA ALBA*

8trada Carol I No. 6, (Curtea veohe) vis-fc-vis de Sigismund Prager.
Sosindn'ml de cnrSnd din eele mal renumite fabrice existente din străinătate, on oare 

stafl în relaţionl intime de mnlţl ani, on mare asortiment de diferite mărfi dape fasinele 
cele mal moderne ţi lucrate on oea mal mare soliditate, d. e, pentrn Dame: Polonese on 
nasturi în tite formele, Sandale,'Pantofi, soţ-î pentru Bărbaţi: Ghete de vacs, Maroquin, 
Uaroquin salon, Pantofi fi tot oe se atinge de încălţăminte bărbătesol, asemenea pentrn 
Oopil t6te felurile de ghete en nasturi, elastic (i altele, vS rog a vi convinge de adevir 

Acdstîi magasie este una din cele mal vechie din Capitală, oare ’ţl a o&ftigat o reputaţiuhe 
de cele mal frumâse pentn soliditatea |i eftinătateţ mărfurilor, n sper, că şi în viitor voi4 fi 
onorat on Clientela D-vdstră. H lI U r P OOLD8TME,

Strada Carol I No. 5, (Curtea Veohe) vis-â-vis de Sigismund Prager .La SMua albă.*

E S P O S I T  S T R A D  A  E P I 8 C O P Î E Î 1 HoL 4
LA »8TBUGHJBILE NKQBD*

O G A S I T T ' N E  R A R Ă

VINURI NATURALE
VECHI DE 4, 8 ŞI 11 ANI

X3ST F X i A . a O A . 3 i T B  S X  O t T  O  O  A .  X J  A .
I i' .  pţeţurl f<5rte, reduse şi neiţu^i  ̂ ac»m

I N D I G E N E  A L B E  Ş I  N E G R E  
—» _ _  m Băşjaati

Negru Vlrlst
0 e  C otn a r i 
.  O r â a ă ş a i 
.  Odoaeţll

De Champagne 
Bordeaux

Da Déle Mar«
Mliehet '
Ra^eekie

V I N " C T B í  8 T B B I N B  
en gros fi ®n dştail

Oi Rhin III i 1!*** Ill 2 2 " !  ,
HI Mescal Lunel, ----------- in > Unfafla m --------- m —i -------------

Nu pfit'e concura nimeni ou nine niol In priHntia calităţii vinurilor ţi aid in ceea 
of urîyeţce pfeţuj^lof.

MB. Llquearnrl, Diterile Cojnacurl vlsw  fl fia Champagne. Ţoleă vsohs naturali fl
U atii4em i de Toscana. _   ____________ '< ’

T H E O D 9 K E S C T C r - ,

P H A - A . C I A .  L A
2Ç. CALÉA MOGOŞOAKl, U.

D E f 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 .
bbîooto de daaoino fi Artioole de ‘Äaie'te.'— Asemenea se angajási k <tf»«t«a orî-ee 0O- 

y  «nadei din ressert»! medical. B R U S .
* * ******* ****** ****** ****** ***

Tipografía Thiel A W iess, Palatul .D a cia * .


