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A  B O N  A  M E  1 S T T E L .B
IN TOATA ROMA NIA :

Pe an . 1 . . . • • •  L. a. 48
Pa 6  lu a i............................................. » » ,24
Pa 3 I u l ................................. . * •* 1 > 12

IN st r a m a ta t« :
1« an

INSEBTtUNI SI RKCLAMK :

60

Linia de S0 litere petit, pagina IV, 80 bani. 
Pe pagina IU. 80 bani, pe pagina II, 2 lei noi.

Reolame 9 UI noi linia.

Un numèr In Capitală 10 bani.

TIMPUL
ESE IN TOATE ZILELE DE LUCBU.

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  » D a o i a u.

A -I T X J 3 > T O I T J I t I
8« priimeeo tn strkiaktato: La O-nil ffnm— 
'tmm 4  VefUr l i  Vienna, Walfisehgasse 10 
A. Opptlik Ia Vieaaa, 8  tube «bas tei 1; Budol 
Wmm la Vieaaa, Beilerstfttta I  ■ Vmmmt 
Hrdieka in Vieaaa, Teiafaltetrasse 171 PtiUpp 
U t U Vieaaa, Escheabaehgasse 111 L. Tmit 
é  Comp. In Pefta (i Hmm-lm/)l<s à
Comp. l i  Paria.

Sorisorl asfraacate na se primeso. 

ArtieoUle aepublioate M vor ard».

Un numfir In Diftriote 16 bani.

Cursal do Bnouresol, 22 August
Oblig. Rurale...............  82’/i —

,  Domeniale ; '. ’ . ?•>/( __
Credit funciar rural . , 721/4 __

» » urban . 65 _
Jrnpr. municipal al Oapit. 74 —
Oblig. Pensii . . . , , l io  —
Oblig. Dada . . . . .  200 —

i  România . . . .  40 —
Impr. municipal cu premii — ’ —
lîenta Bom&nfi . __ __
Parii 3 luni . . . ‘ . '.9980 —
Londra ,  _ —
Viena ,  __ —
Berlin , . . . . .  IM'/, —

Cartai de Viona, 8 Septembre. 
Metalici 84 40
Naţienale . . . . . . . . .  78 90
Beata in aur........................... 74 75
Lose . . . . ’ ........................... ..  —
Acţiunile b ftaeel...................  858 _
C red itu rl...................  . . . 196 90
L ond on ...................................119 15
Obligaţiuni rurale angare . , 75 50 

» temeţyar . . . .  74 75
» transilvane . . .  78 40

Argint în m ir fu r l ................ 104 25Dbcatul...........................# 5 g7
Napoleonul...............................9  55
Maro 100 ............................... 68 55

Cursul de Berlin, 3 Septembre 
Ac|iua. Cailor ferate romllne . 15 45 
Obligaţiunile româno 6 °/o • . 
Priorităţile C. fer. rom. 8%  
împrumutai Oppeaheim . . . 
Napoleonul . . . . . . . . .
Viena, termen lung . . . . .
Paris .  sottrt . . . .

25 61l/b 
60 75 
82 25 
18 29

Calendarul file i 
Mercur! 24 August (5 Septembre). 
Patronul ^ilel: Martirul Eutiobie 
RJsliritul sdrelul : 5 ore 39 mia. 
Apusul sârelal : 8  ore 29 mia. 
Pasele luael : Ultim Quart

P L E C A R E A  T H B 2 S T X J I I I X . O I I
Baearesel—8aeéva 

Bueuresel. , . . 8.15 a 10.—
Ploesel 
Br&ila . . . , 
Tec uciS .  . . , 
Roman . . , , 
Snoava, sosire ,

9.50 a 13.05 
1.58 n 6.453 7.16

, 4.88 n 11.40
. 9.05 d 4.54
12.08 d 9.65 a

Bueuresel -  Vere1o roia
BncarescI............... 8 .— <
P iteş ti ................. 11.21 1
Slatina . . . . . . . .  2.—
Craiova.................... 4.17
Vârciorova, sosire . . . 9.01 a

6.05 a 
10.15 a

Suoéva 
Roman . . . .  ,
Tecucifl . . . . ,
Br&ila . . • .
Ploesel . . . .  
Bueuresel, sosire

Sneéva—Baeareeel 
. . . . 5.11 d 6.46 d
. . . . 8.45 a 12.10 d
. . . . l i -30 a ( . 1 0 4  
. • . . 3.08 a 8.10 a 8.68  <
. . . . 7.12 d 2^6 <

8.90 d 4.80 <
V ereU rera-  Baeareeel

Vârciorova..............6.45 <
C ra io v a .................11.44 \Slatiaa . . . . . . . .  141
P iteşti......................1.42
Bueuresel, sosire . . . 7.40 {

7.15 < 
11.2 0

Baeareeel—Olargla
Buouresol.............. 9.16 d 6.05 a
Giurgiu, sosire...... 11.85 j  8.27 a

«largla—Baearesel 
Qiurgifi . . . . . . . .  . T.I6 d 4.66 4
Buearesel, sosire . . . .  9.48 j  7.17 a

ftalaţl-Barbeţi
G ala ţi...................1.20a 8.25d TJ04
BarboţI, sosire . , 1.55 a 9.— q 8.05 a

Barbeţi—Salaff
Bărboşi....................155 a 6.25 a 7.25 a
Qataţl, sosire . . , S.S0 a 7.— a 8.— 4

S C IB I  T E L E G R A F IC E
din

F O I L E  s t r ă i n e .

Londra, 80 Aagust, 
»Oficiul Renter* comunica din Constanti- 

nopole următoarele ştiri ale guvernului. 
Soleiman-Paga anunţă : Sol urtnăm mereti 
a bloca pe inimio, aminţandu’l în linia sa 
de retragere. Focurile de artilerie se ur
mează fără de curmare. De asemenea avant- 
poeturile mereB schimba focuri. O recu
noaştere ne-a raoredinţat, c8 turcii ocupă 
Chil-Agnts, la depărtare de 9 ceasuri de 
Ia Grabrova. — Comandantul din Neveainie 
arată că muntenegrenii s-a lisat de la Nio- 
sici, lăsând in corp de obiervaţiune lângă 
această fortăreţă.

St. Petenbonrg, 81 Aagust.

Se comunîoă oficial din Kurukdara de 
la 30 August: La 24 August coloana co
mandată de colonelul Samoiloff ţi aşezata 
la Igdyr a fost atacată de către Turci oe 
se aflaţi în proponderanţă numerici. Ata
cul a fost respins cu succes şi turcii aii 
lăsat 80 morţi pe câmpul de luptă. La 27, 
trei coloane turcesc! att re’noit atacul asu
pra frontului fi flancurilor rusesc! de la 
Ghalfoly fi TMnchtţi. Ca toate ca turoil 
erafl în preponderenţă numerică extraor- I 
din ara, după o luptă 'de «inel oare, care 
In cele din urmă a’a urmat cu baioneta,1 
aS fost siliţi a se retrage cn o perdere | 
de 400 oameni. Perderile ruşilor sumt ne
însemnate. La 24 August, turcii aii mal 
atacat »pol şi o altă coloană a corpului 
de Rriwan lângă trecătoarele de la Abai- 
gel: dar şi *<i|5~<Ută ei ş’aii retras după 
câte-va încăierări fără da a ne causa per- 
derî. ^ t j la  2i, el afi făcut un atac. pe 
toată linia de la Mufaertate, dar d,up$ câte
va încăirărl parţiale ji de aici a’aii retrae. 
Ruşii aii perdut 21 morţi, 24 răniţi şi un 
medic vetarinţrjflfipel^iweşcl îndreptate 
spre Sachnm urmează a înşinta. Inimicul 
a fortificat posiţiunile, ce ocupă pe înăl
ţimile dimpregiur de Suchum, fiind to to 
dată spriginit şi de către trapele din Batum.

Paris. 80 August.
Se asigură că Gambstta se va înfăţişa 

în săptămâna viitoare la tribunalnl din 
Paris, «ară nu la cel din Ljjţe.

Belgrad, SI August.
Ordinul de bătaie tocmai s’a publicat. 

Intre comandanţi e şi Generalul Cernaieff. 
Principele TşeretelefF, care a adus o sumă 
însemnată spre a cumpăra gr&Q şi viţe 
pentru armata rusească, a format a id  o 
staţiune compusă din 12 funcţionari ai 

. intan dan turei ruseşti. Generalii PadeiefF e 
tot aici; guvernul a refosat a se pune in 
relaţinpi cu dâusul.

Constantlnopol, 81 Augnit.'
Ruşii, oare tot mal ocupă Chiustendj e, 

earărşi ftH sistat transportarea de provî- 
siunî, ce se făcea din acest oraş. Se şsi* 

«gură că vor să adune aici mari cantităţi 
de pxovisiunL De asemenea el a armat co
linele, ce sunt dealungul liniei Chiatendjt 
Cernavoda, cu tonuri Kxnpjx

Constantlnopol, 81 August.
.Agenţia Ha vas« anunţă; Atacurile asu

pra ‘¿recatoreî de la Şipta se urmează. So- 
leiman-Pa?» >1* dl «l*»ţ* * tăia ruşilor
comunicaţiunea cu Gabrova. Intre Djnma
şi Raagrad a0 avnt loc none lupte Ruşii 
aO fost rsupliiţl un" mari perderi. La Ras-

grad el att lăsat două tunuri pe cftmpul 
de luptă.

Paris, 81 Aagust. 
Astă-zl Gambetta s’a infătişat înaintea 

judecătorului de instrucţie Ragon. Intero
gatoriul a durat 20 minute. Judecătorul de 
instrucţiune a dat citire pasagelor incri
minate.

Gambetta a respuna că el s’a dus la 
Li!le cu hotărârea de a ţinea un discurs 
politic potrivit cu situaţia actuală; dar 
protestează contra acusăril, că ar fi avut 
ocasiunea de a ofensa ori baţjocori pe 
cine-va.

Constantlnopol, 81 August.
Redif Paşa a fost dss ou forţa înaintea 

tribunalului marţial.
Sultanul a dat o masă, ia care att luat 

parte între alte persoane, Comiţ. Zichy şi 
Layard.

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

(Agenţia Bavas).

— Serviciul de la 3 Septembre, 9 era ssara — 

GornI-StudenI, 2 Septembre.

Perderile Ruşilor în lupta de la 31 Au
gust la Kadikeol, att fost : un mort şi 30 
răniţi.

In aceeaşi zi, înaintea Plevnel, Ruşii att 
avut 40 ofioerl şi 1,020 de soldaţi, perderi.

Perderile Turcilor att trebuit să fie 
foarte mari; la Pelisbat numai, se numără 
300 cadavre turcesc!.

La SI August, mal multe monitoare tur
cesc! se apropiară de Kiustengia şi apoi pil 
cară spre Varna, fără a sevârşi vre-o faptă 
de cruume.

La 1 Septembre, dimineaţa, o bandă de 
başibuzucl şi ceTches! a străbătut in Balcani 
şi a intrat în satnl Seleno, pe care l’att ars 
Numai arătarea trupelor ruseşti a fost des
tul a răaipi pe aceşti jefuitori.

Pretutindenea liniştea este complectă.

Ultime soiri pe p&ginA IU-ft

BDCOSESCi J?s
Augiisfc«
Septembre.

la zilele trecute circulaü do& ştiri 
de oare-şl care importanţă diploma
tica. Una era, că. principele Qor- 
oiakp.fi ar fi adresat paterilor eurtn 
pene o noté circulară, relativă la 
posiţiunea internaţională a Serbiei 
Această ştire să deaminte cu adao
sul, că priucipele Gorciakoff nu ma I 
art trebuinţă de a se informa des
pre părerile puterilor relativ la cob- 
tiunea aceasta, de ore-ce e ăncă de 
mult bine informat.

O altă ştire, ori mal bine o droae 
de ştiri, care de asemenea preocu- 
pa& lumea, sunt privitoare la Gre
cia. Se asigură că Poarta a trimis 
o notă la Londra, cabinetul din St.-

James a trimis una la Athena, eară 
guvernul din Athena a Încheiat a- 
ceastă colindă diplomatică prin o 
notă adresată către Poartă. Eatăce 
se scrie din Athena relativ la toate 
aceste ştiri:

Relativ la cele dio urmă turburărl 
din Thesalia cabinetului din Athena 
nu i-s’a făcut nici uo fel de obser
vări din partea Engliterei. Tot a- 
tăt de puţin adevârat este, că gu
vernului din Athena i s’ar fi făcut 
împărtăşiri oficiale despre unele 
pretinse demonstraţiunl pe cari Poarta 
le-ar fi făcut la Londra relativ la 
acele turburărl. Atăta ca rectificare 
a ştirilor, ce sunt puse In circula 
ţiune. Adevărul e că Poarta a re
clamat direct la guvernul din Athe 
na contra turburărilor din Thesalia 
Intr'o notă adresată cătră Photia- 
des Bey. Ministrul de externe al 
Greciei a respuna apoi imediat la 
această notă, respingând bănuiala 
pe care o arunca asupra Greciei, şi 
relevănd că aceste turburărl au afi 
fost provocate de căt de greutatea 
sarcinilorl cu care administraţiunea 
provincială le impune populaţiunel 
din Thesalia. In sfărşit, guvernul 
grecesc protestează contra inviuo- 
văţirel, că ar avea vre-aa amestec 
la tarburările, ce se ivesc la pro- 
cinciile mărginaşe ale Turciei.*

DIN AFARA
După informaţiunile coresponden

tului de pe cămpul de resbel al zia
rului ,Pol. Corr.* In cele d’ăntfeifi 
zile lnptafi la Şipca 30,000 turci 
eontra a cel mult 12,000 ruşi. In 
urmă, ruşi! afi primit întăriri Însem
nate, iară turcii afi suferit perderi 
Însemnate. Satul Şipca este la 1760 
urme mal sus de nivelul mării. In curs 
de cftfce va zile, SuleitnAn-Paşa a Îna
intat luptănd merefi p&nă la o înăl
ţime de 4956 urme peste faţa mă
rii şi la o depărtare de 15 chilo- 
metri de la satul Şipca. Aici s'a o- 
prit apoi, ne mal fiind In stare a 
strebate printre gloanţele ruşilor. A- 
cum el pare a ocupa posiţiun! tot 
In trecătoarea de la Şipca, dar mal 
jos de căt ruşii. EI ooupă tot-o-dată 
şi unele dintre Înălţimile de la dreapta 
şi stănga.

Citim In .Gazeta Transilvaniei* 
următoarea dare de seamă, scrisft 
de un „ostaş romăn* In privinţa 
manevrelor regimentului No. 50 din 
Transilvania, săvfirşite In luna tre
cută la Eisentadt, In Austria : 

„Regimentul de infanterie No. 50 
dra Transilvania, compus numai din 
romăn!, a repurtat tn timp de rés- 
boifi victorii strălucite, pentru cari 
steagul regimentului e decorat cu me-

dalia de aur; iar In timp de pace 
a sciut să mulţumească la toate o- 
casiunile, pe superiorii sdl. Dacă 
predecesorii noştril afi sciat să căs- 
tige stima numelui romănesc, noi 
cari i-am Înlocuit asemenea ne-am 
silit să păstrăm cu scumpă ta te mo
ştenirea ce ne-afi Usat-o. Regimen
tul nostru, participănd zilele tre
cute la manevrele de la Eisenstadt, 
a fost lăudat de toţi ofioeril supe
riori, cari l’afi văzut. Ostaşii romănl 
din acest regiment, pe lăngă iscu
sinţa lor In arta militară, afi făcut 
şi o surprindere foarte plăcută su
periorilor lor.
„La 10 Iulie, sosind comandantele 
de divisiune, 24 soldaţi romănl, sub 
conducerea unu! sergent, In costu- 
murl naţionale, *1 surprinseră cn 
frumosul joc romănesc „Căluşarul,* 
jucat la parcul casarmel. D. coman
dant a rămas lncăntat şi chiar uimit 
văzănd mişcări atăt de regulate şi 
esacte. Asemenea şi orăşenii ger 
mani, cari afi participat la această 
serbare, priveafi cu satisfacţiune li 
soldaţii romănl, pe cari nu mal In 
cetafi de a ’I aplauda. După termi 
narea jocului, d. comndante a or
donat a se da fie-cărul soldat căte 
o jum. litră de vin.

„In ziua următoare, s’a făcut 
manevră, la care d. comandant a 
fost deplin satisfăcut.

„La 12 Iulie, a sosit d. general 
Packeni, care inspectănd batalioa 
nele N. 2 şi 3, şi-a esprimat satis- 
facţiunea chiar In limba română, zi 
cănd „bine a fost.* Nesciind mal 
mult romănesce a pus apoi pe un 
oficer romăn ca să spună, că a fost 
pe deplin mulţumit.

„La 27 Iulie a sosit Alteţa Sa Ar 
chiducele Albrecht care a ordonat 
zioa următoare o manevră In direc 
ţinnea satului Trauersdorf. După 
terminarea manevrei, Alteţa Sa adună 
In giurul săfi pe toţi oficeri! şi le 
esprimă In faţa regimentului u rcă 
toarele cuvinte de o mare insem 
nătate:

. Precisiunea cn care afi fost ese 
cutate manevrele de astăzi, condu
cerea soldaţilor, precum şi ţinuta 
lor, e o probă, că, atăt d-nil qficerl 
căt şi soldaţii afi luvăţat cu multă 
băgare de seamă arta militară, şi 
că fie-care ostaş ’şl cunoasce chema
rea sa, !n căt sunt foarte satisfă
cut şi „trebue să laud bravul regi
ment, pe care am Învăţat a’l cu
noasce Ia timp de răsboifi. Înainte 
dar de a vă Întoarce la căminele 
voastre la Traasilvaaia, am veait să 
Im! ¡afi na „rămas bun* de la voi, 
sicăadu-vă: „adio domnii mei.*

„Dacă generalisimul Austriei re- 
cunoasce bravura ostaşului romăn, 
ce pot să mal zică aceia, cari n'afi

avut ocaaiune a'l ctaioaace safi cari, 
cu rea credinţă, nu vor să'l cunoască. * 

Ua estaţ reaâa.

Generalul Klapka, avănd o lungă 
conversaţie cu unul din colaborato
rii lui „Gaulois" la Paris, a espri
mat următoarele păreri, nu puţin 
interesante asupra cestiel resboiulul 
din Orient:

„Campania de estimp, orl-oe s’ar 
Intămpla, va trebui să se termine 
cel mult peste şease septămănl. Dar 
fiind că mă IndoeBC ca Rusia să 
poată reîncepe ostilităţile In anul 
viitor, credinţa mea este că va urma 
o inter venire diplomatică, care va 
produce lntăifi un armistiţifi şi apoi 
pace. Aceasta şi trebue să fie as
tăzi stăruinţa tutulor oamenilor de 
stat al Enropel. Turcia, dacă va În
vinge , nu pretinde nimic pentru 
sine; ea este gata pentru pace. Ru
sia este atăt de sleită, tn căt nu 
va putea realisa mar! pretenţii, dar 
trebue cruţat orgoliul el. Ambele 
părţi 8'afi luptat voiniceşte şi toate 
vor remănea „statu-quo ante bellum; 
s’ar putea zice că nu va fi nici „În
vins, aici Învingător*.

„Deutsche Zeituug* primesce ur
mătoarea telegramă din Atena, 31 
August :

„Astă-zl se va ţine un conailifi de 
„miniştri decisiv, care va stabili a- 
„titudinea definitivă ce Grecii tre- 
„Due să iea faţă cu nota Porţe! des- 
„pre armările Grecie!.*

„Fremdenblatt* de la 1 Septem
bre, denunţă soirea ce circulă prin 
cercurile diplomatice din Viena, că 
Poarta ar fi dat ordin lui Soleiman- 
paşa, să renunţe la forţarea străm- 
torel Şipka. O telegramă Insă cu 
data din zioa următoare a „Agen
ţie! Havas* semnalează nou! mişcări 
tn această strămtoare, ceea ce lasă 
a se bănui sgomotul denunţat de o- 
ficiosul „Fremdenblatt.*

Poarta a declarat, pe cale .diplo
matică, că este gata a reda lui Doda 
Prenk pămăutnl Miridiţilor, dacă va 
recuuoasce suveraoitatea Porţi!.

Aleko-Paşia, împreună cu soţia sa, 
afi părăsit, !a mod subit, Vieua, şi 
afi plecat la Loudra. Se atribne o 
misie politică importaută, călătoriei 
sale ca lasărciaat al Porţe!.

INALTU ORDIN DE ÇI.

,Oşlett1,

,A trecut anal de când lopta de peste



Dunăre, Intre Turci şi Creştin!, pune tn 
primejdia bot&rele nóstre.

.Pentru a le apăra, ţara a făcut a- 
pel la vJl. La glasul el, v’aţl părăsit 
căminele, cu avântai ó.nenilor cari aú 
consciinţă că de la devotamentul lor 
atârnă fiinţa Statului rom An.

.Pe cât timp oştirile operad tn de- 
pSrtare şi noi no eram ameninţaţi de 
cât de năvălirile unor cete de jafuitorf, 
ne puteam ţinea numai In apărarea ţâr* 
murilor. Acum insă, resbelul se apropiă 
de hotarele nóstre şt; di ca Turcii ar fl 
învingători, este Învederat c'ar năvăli qd 
toţii asupra ţârii, aducând ca dânşii mă- 
celnl, prădarea şi pnstiirea.

.Io acéstá posiţiane, ca să scăpăm 
ţâra de selbătăciele năvălitorilor, este de 
datoria ntotră a merge sa’i combatem 
pe ehiar terâmnl lor.

.Ostaşi Romani! voi sciţi căt de mult 
a suferit patria vtSstră in timp de peste 
200 de anT, In care vi se răpiseră mij- 
lócele de a mal apăra bărbătesce, pe 
câmpurile de bătaiă, drepturile el.

„Astăzi »veţi ocasiunead’a arâtadin 
noQ vitejia v6stră, şi Europa intregă stă 
ca ochii ţintiţi spre voi.

.Nainte dar, ca inimă romănescă, şi 
lomea să ne judece dapă faptele nóstre.

.Re’ncepem astăzi laptele glorióse ale 
străbunilor, alăturea ca namerósele şi 
bravele armate ale uneia din cele d’ln- 
tâifl puteri din lame. Armata jomănK, 
de şi micS, se va distinge, sunt sicar, 
prin bravura şi disciplina el. £a va
reda ast-fel Romăniel rangul ce a avut 
altă-dată şi care i se cuvine Intre na
ţiunile europene.

„Aceasta este şi credinţa Augustului 
Imperatore al tuţor Rusielor. D’aceia 
na numai Românii vor lupta alături eu 
Rugii, p'acelaşl câmp şi pentru acelaşi 
scop, dară Încă comanda superioră a
ambelor armate despre Plevna îmi este 
Încredinţată Mie.

.Acesta este o onóre care se res- 
frânge asupra Ţârii, asupra vóstra, 

.Faceţi dară să fălfăe din nott cn
glorie drapelul românesc pe cămpul de 
bătae, unde strămoşii voştril ao fost, 
seooll Întregi, apărătorii legii şi al li
bertăţii. a |;

, ’Nainte dată, ostaşi Români, ’na- 
inte cu bărbăţie, şi tn curând vâ veţi
lntórce in familiele vóstre, In ţâra v6- 
stră liberă prin voi Inşi-vfi, acoperiţi de 
aplaasele lntregel naţiuni.

CAROL/

DE U  THEATRUL RESBELULUI 
1

îndată după plecarea trapelor rp- 
m&ne spre Vid, c&te-va cete de cer» 
chezl s’afi rSsjândit pe maliil stâng 
al Iakerulul, prâdând şi aruncând 
spaima In popnlaţiune *, el aâ Încer

cat chiar a trece pe ţSrmul drept, Insă 
aft fost viguros Întâmpinaţi de cate- 
va detaşamente de călăraşi, din re
gimentul Grădiştea nu, şi respinşi prste 
rlfi inapof. Populaţiunile speriate afi 
venit din mari distanţe cu femei, co
pil, bagage şi vite, a se pune sub pro- 
t* cţinnea puţinelor trupe rimâne ce 
se mai' aflafi pe malul drept al Du
nărei. S’afi luat imediat mâsurl spre a 
le protegr*. Regimentul de călăraşi 
Grădişteanu, cu trei companii din re- 
rigentul 6 dorobanţi Ilfov şi esca- 
droaul de. roşiori Pandrav, cu do& 
companii dorobanţi Ilfov, afi plecat 
s& facă recunoascerl împrejur pe un 
perimetru de 20— 80 chilometre şi 
sâ alunge pe prădători; tn urma a- 
cestor mâsurl poporal a Început a 
se Întoarce pe la locuinţele lor. Tru
pele plecate spre Plevna trecuseră 
Încă de erl Vidul şi Înaintaseră p&nă 
a posiţiunile ce le fuseseră desem
nate de Măria Să Domnitorul, co- 
mandnntul-Ş' f al armatelor ruso-rq- 
mâne occidentale. Azi dimineaţă s’h 
auzit p canonadă din acea direcţiune, 
Insă care s’a depărtat din ce In de 
şi a Încetat cu totul după vr’o oră. 
—  Nu se scie Încă ce a foBt.

(Monitorul.)

N E C B O L O G I E

t Generalul Dorojinski, care a căzut 
in bătălia de la Şipca. dnpă ce a dirigi&t 
în cele d’înteiB treî zile împreună cn ge
neralul Stobeleff, eroicele trape cari a8 a- 
pSr.it strîmt jarea Şipca contra numeroasei 
armate a lui Suleiamn-Paţa, s'a născut la 
15 Ini fi 1826. Ejit dintr’o nobilă familie 
din gnbernia Voronegifi, — zice ziarul .Lu
mea rusă,* — generalul major Valerian 
Doronjinschi, capul brigadei a 2-a din a 
9-a divizie (a principelui Sviatopole Mir- 
echi), a Inat întâiul grad de oficer în 1845.

După ce ’şi a terminat stadiul, a luat 
parte la res boiul din Orient ţi, cu bra- 
vurele lai din Crimeea, a câştigat gra
dul de căpitan. In 1857 l’afi numit loco- 
tenent-colonel fi cap al statului ma
jor din a 4-a divisie de oavalerie uşoară, 
înălţat la gradai de colonel In 1861, îl 
alăturară în academia Nioolae a statalul 
major, şi tn 1872 ou gradai de general 
maior dereni adintantul divisiel a 5-a le 
infanterie. De la 1873« generala! Dor^.a- 
schi comanda a 2-a brigadS din a 9-a 
divitie.

IacS un episod din apuanl vieţei sale 
militare de la Şipca:

Generalul Stobeleff se lupta ca un des
perat cu Solei tnan-Paşa, care neîncetat ti 
punea înainte trupe odihnite. Dar ce pu
tea să faca bravura lui Stobeleff şi a pu
ţinilor lui soldaţi contra unui număr de 
50,000, oameni cari '1 atacau In faţa şi 'n 
lături ? In momentul îusa cel mal despe
rat, de o dată se vSzu înaintând despre 
Salvi In fuga brigada comandată de ge
neralul DorojinschL Bucuria fa mare in

T I M P U L

rândurile rusesc!, vizând venirea acestui 
ajutor. Lupta începu şi mai turbată şi ţinu 
toată ziua.

După apusul soarelui însă, era fi amenin
ţaţi d’a ’i învălui trupele inamice. Mo
mentul era cumplit pentru amândoi genr. 
ralii. Atunci trămiseră o telegramă Ţaru
lui, prin care’l arStafi posiţia lor, dar că, 
cu ajutorai lui Dumnezeii, vor lupta până 
la cel din urmă soldat, pentrn a da timp 
altor trupe să Ie vină în ajutor.

Era şease ore seara. Atacul din partea 
Turcilor începu să soadi, dar cel doi ge
nerali nu putură profita, căci toate rcaer- 
vele lor erafi tn for. Soldaţii plini de pul
bere, arşi de soare, eratt abătuţi de căl
dură, foame şi sete. Nu mâncaseră de trei 
zile şi apă nn era in posiţiile lor. Bieţii 
soldaţi, unii zSceafi găfuind pe muntele 
stâncos, fără grijă de focul carabinelor 
turceşti, alţii se luptafi îndârjiţi, semă
nând on cadavre . fie-care pas ce câştiga 
trupele inamice, Stâncele şi văile resnnafi 
de strigătul triumfător al Turoilor: »Âlah, 
il Alah!

Dorojinschi şi Stobeleff tnrbafi. De o- 
dată insă cel din urmă apucă pe braţ pe 
Dorojinschi şi’l arătă un punt depărtat. 
Era fruntea unei coloane rusesc! oare îo- 
ainta spre dânşii.

»Dumnezeii fie lăudat !* strigară ei, dea- 
coperindu’şi capul.

Un alt strigăt iebucni din peptul sol
daţilor ruşi. Ei salutat! p’aceia cari le ve- 
uiafi in ajutor.

Coloana se apropie de muntele Caraula. 
Era cavaleria snb comanda generalului Cl- 
vitinschi, şi începu să atace pe Turci din 
dreapta celor doi generali. Apoi inaintă 
generalul Radesţchi cu tiraliorii, sub gloan
ţele turceşti, pa piscul unde erafi Doro
jinschi şi 8tobeleff

Stobeleff, ou dreptul vechime!, luă co
manda, şi printr’un aveut eroic îmbrânci 
pe Turci.

încetând lupta, Doronjinschi zise celor alţi 
generali :

>Cam aşi fi voit Bă mor azi in fruntea 
voinicilor mei.*

Dorinţa lui se împlini a treia-zi!
(Klsboiul)

PENTRU RĂNIŢI

Domnule redactore,

In scrisoarea mea de la 28 Iulie, 
publicata In jurnalul d-voastră de 
la 5 curent,, v’am arătat o mi dă 
parte din activitatea ce desfăşură, 
bunnl păstor al acestei e par chil, 
Prea - sânţitul episcopii Athanasin, 
pentru lncuragiarea şi Îndemnarea 
creştinilor din eparchia Olteană, oa 
sâ vină In ajutorul bravei noastre 
armate, ce luptă pentru indepen
denţă şi reînvierea gloriei noastre 
naţionale străbune.

Cu aceasta, vS anexez circulara emi
nenţei sale păsterale, ce a adresat 
către tot clerul şi credincioşii epar- 
chiel sale, şi prin care II Îndeamnă 
şi sfătuesce din noii, pentru a veni 
In ajutorul armatei, şi mai In spe

cial al celor răniţi, prin susţinerea 
spitalului independenţei, înfiinţată 
In Craiova prin ofrandele orăşenilor 
şi cetăţenilor romfl.nl.

Singură această circulară este su
ficientă a demonstra semţimintele 
patriotice şi creştineşti, de care este 
inspirat bunul şi nobilul nostru epis
cop, demn următorii} al Filareţilor, 
Dositeilor, Grigoriilor etc. Prin ur
mare, un aşa păstoria se cuvine să 
aibă Oltenia, leagănul mal tutor fap
telor de reînviere naţională»

Ca Oltean, vesel că germenul de 
viaţă naţională, şi de fapte mari 
creşte cu putere, In bătrâni şi ti
neri , cler şi popor; şi prev&zănd 
un viitor glorios ţârei mele, esclam 
cu putere din adâncul animel mele 
către toţi fraţii mei români din pa
tru unghiuri ale ţârei:

Români, fiţi mândri de numele 
nostru, lăudat atât de mult prin 
eroicele fapte ale strămoşilor noştri, 
şi tn frunte cu Domnitorul şi Păs
torul, luptaţi pentru ţară şi inde
pendenţă, susţinând-o prin sângele 
şi averea voastră.

Aceste pucine rânduri Împreună 
cn circularea pâstoralâ, bine-voiţl vfi 
rog, domnule redactore, a le publica 
In stimabilul d-voastră jurnal.

Bine-voiţl a primi şi cu această 
ocasiune vâ rog, d-le redactore, dis
tinsa stimă şi consideraţinne ce vS 
păstrez.' G.

ATHANASIE
Din graţia luí D-zeü, Episcop al 

Râmnicului noului Severin.

Prea cucernicilor ProtoerA, Cucerni
cilor Preoţi, şi la tot credinciosul 

popor al păzitei de D-zeü Eparchiel 
noastre.—Dar, Pace şi jBine-cu- 

vintare de la D-zeü Tatăl nostru, şi 
Domnul Is. Christos.

Dumnezeeasca pronie Îngăduind ca 
această Ţară bine- cuvântată de D-zeu, 
să fie acum încercată prin grele ne
voi, datoria fie-cărul din noi, este de 
a fi cu deosebită iubire şi Îngrijire 
pentru dânsa : aceasta fiind o datorie 
sacră impusă noâ tutulor de Sânta 
noastră Biserică şi de datoria de ce
tăţeni.

Fraţii şi Fii noştri astăzi sunt la 
hotarele ţârei, gata de a intra In 
luptă pentru patrie şi religiune, con
tra inimicilor seculari al Ţârei şi re
ligiune I noastre, Trebne dar a veni 
In ajutorul lor lncuragindu 'I şi mân- 
gâindu ’I prin ceea ce vom putea.

Noi, cărui Dumneiefi ne a Încre
dinţat păstoria acestei Eparchil, vé- 
zftnd aceasta,—acum ca şi tn toate

t m u  im a m

P O V E S T E A  I U I  H A R A P  A L B 1)
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IOAN C&EANGA.

(Urmare)
— El; Harap Alb, zice atunci 0- 

chilă, dacă nn eram eü şi cu Păsă
rii*, ce făceaţi voi acumî— Iaca 
aşa, tot omul are un dar şi amar ; 
şi unde prisoseşte darul, nu se mai 
bagă In seamă amarul. Amar era să 
fie de voi, de nu eram noi amândoi. 
Şj cii străijuirea voastră, era val de 
pielea noastră!

Harap Alb şi cel-l’alţi, nemal a- 
v6nd ce zice, pleacă capul ruşinaţi, 
mulţumind lui Păsărilâ şi vestitului 
Ochilă, căci li-aü fost ca nişte fraţi.

Şi atunci numai iacă şi tmpérá- 
tul, vinetţa.UB lpü pavaléü să'şl ia 
fata pe seamă şi când o găseşte sub 
strajă, după cum nu se aştepta el, 
numai scânteiaA ochii In Cap de ciudă, 
dar nu avu ce face.

1) Din .Convorbiri Literare*.

Atunci Harap Alb iar se lnfâţi- 
şazâ înaintea Împăratului, zicând :

Luminate Impârate, de acum cred 
că mi’ţl da fata, ca să vâ lăsăm In 
pace şi sâ ne ducem In treaba 
noastră.

— Bine, voinice, zise lmpâratnl 
posomorit; a veni ea şi vremea aceea.
— Insa efl mal am o fată, luată de 
suflet, tot de o vârstă cn fata mea; 
şi nu e deosebire Intre dânsele nici 
la frumuseţe, nici la stat, nici la 
purtat. Hal, şi dacâ’I cunoaşte-o care 
e a mea adevâratâ, ia-ţ’o şi duceţi- 
vâ de pe capul med, că mi-aţl scos 
perl albi, de când aţi venit. Iadă 
mâ duc sâ le pregătesc, zise împă
ratul. Tu vină după mine şi dacâ’ l 
ghici-o, ferice de tine a fi. — Iară 
de nu, luaţi-vâ catrafusele şi înce
peţi a vâ cârăbani de la casa mea, 
căci nu vâ mai pot suferi.

Şi ducându-se tmpâratul, pune de 
peaptânâ şi Îmbracă la fel pe amân- 
douâ fetele şi apoi dă poruncă să 
vie Harap Alb, şi sâ gâceascâ, care’l 
fata lmpâratululî

Harap Alb vâzându-se pus tn În

curcată, nu mal ştia ce să facă şi 
Încotro s’o dea ca că nu greşească 
tocmai acum la adică. Şi mai stând 
el pe gânduri o leacă, cum e omul 
turburat, Îşi aduce aminte de aripa 
cea de albină şi scoţând’o de nnde-o 
avea strânsă, scapără şi-I dă foc cu 
o bucăţică de ească aprinsă. —  Şi 
atunci numai eaca se pomeneşte ou 
crâeasa albinelor.

„Ce nevoe te-a ajuns de mine Ha
rap Alb, zise ea, zburând pe umă
rul sâăl Spune-mi căci sunt gata sâ 
te slujesc.

Atunci Harap Alb Începe a-I spu
ne toate cu deamânuntul şi o roagă 
pe toţi Dumnezeii, ca să’l dea a- 
jutor.

i— N’al grijă Harap Alb, zise crâ
easa albinelor; las că te fac eft s’o 
cunoşti şi dintr’o mie. Hal intră In 
casâ cu Indrâ8nealâ, căci am să fitt 
şi efi pe acolo.— Şi cum II intra, stâl 
puţin şi te uită la fete; şi care’l ve
dea-o că se a pâră ou nâfrana, să 
ştii că aceea este fata lmpâratulul.

Atunci Harap Alb intră, ou albina 
pe umâr, In odaea unde era tmpâ

ratul şi cu fetele, pol stă puţin de-o 
parte şi Începe a se uita când la 
una, când la alta. Şi cum sta el 
drept ca luminarea şi le privea ou 
băgare de seamă, crâeasa albinelor 
zboară pe obrazul fetei lmpâratulul. 
Atunci ea tresărind, odată Începe a 
ţipa şi a se apăra cu nâfrana, oa 
de un duşman. Lui Harap Alb asta 
’I- a trebuit : Îndată face câţl-va paşi 
spre dânsa o apucă frumuşel de mână 
şi zice lmpâratulul:

.Luminarea Voastră, deacnm cred 
câ nu mi-ţ! mai face nici o Împie
decare; pentru câ am adus Intru În
deplinire tot oeeea ce ne-aţl po
runcit.

— Din partea mea poţi s’o el de 
acum Harap Alb, zise împ.Sratul, o- 
filit şi sarbâd la faţă, de snpârare 
şi ruşine ; dacă n’a fost ea vrednică 
sâ vâ râpue capul, fii măcar tn vred
nic s’o stăpâneşti, căci acum ţ-o dafl 
cu toată inima.

Harap Alb mulţânaeşte atunci Îm
păratului, şi apoi zice fetei :

„Deacum putem să mergem, căci 
stâpânu-me&, Luminarea Sa, nepotul

ocasiunile unde datoria către ţară şi 
religiune ne-a chemat,—am căutat 
ca Împreună sâ unim voinţa noa
stră cu a voastră, rugându-vâ ca se 
nu cruţaţi nici un mijloc şi oste
neală, de a veni spre uşurarea gre
utăţilor ţârei şi spre ajntorul bra
vei noastre armate.

Aici In Craiova, prin iniţiativa pri
vată, se înfiinţează un spital pentru 
soldaţii răniţi, Întreţinut din pri- 
noasele pioşilor creştini, Cetăţeni 
Români.

Acest spital, ca să se poată În
treţine, are trebuinţă de ajntorul 
şi sprijinul bine-voitor al tutor ro
mânilor, dar mal In special al nos
tru oltenilor unde se şi află, cari In 
tot-d’auna am dat probe de iubire 
de patrie şi de amoare creştină.

Ca archieretk şi părinte, tn nu
mele prea iubitului nostru mântui
tor l8us Christos care ’şl-a vărsat 
sângele pe cruce pentrn mântuirea 
noastră, vâ rog şi vâ Îndemn ca fie
care din voi, iubiţii mei fii duhov
niceşti, să veniţi tn ajntornl acestui 
spital, fie-care cu ce veţi putea; — 
şi prinoasele ce veţi face, Dumne
zeu le va prii mi ca unele ce sunt 
făcute pentru ţară şi religie. — Cel 
oe va putea mult, dea mult; cel ce 
va putea puţin, dea puţin; D-zett 
priimind de opotrivă şi banul vă
duvei ca şi multul bogatului.

Având dar toată credinţa că şi 
voi, —  fii al acelor părinţi, cari a ti 
înfrumuseţat această ţară cn atâtea 
aşezăminte de bine-facere, şi In care 
se prea măreşte numele Ini Dum
nezeii, lnzestrândn-le bogat cu din 
avutnl lor, nu veţi fl mai prejos de 
el, cu toate greutăţile timpului, şi 
veţi veni cu bună-voinţă şi abon- 
denţâ In ajutorul susţinerel spitalu
lui .Independinţa din Craiova. — 
Efi rog pe bunnl D-zefi ca sâ vâ 
binecuvinteze pe voi lmulţind avuţia 
şi lungind viaţa voastră.

Şi pentru a înlesni mijloace de 
a'şl putea fie-care creştin şi cetă
ţean realisa dorinţa sa caritabilă, 
am disposat Înfiinţarea de cntil, In 
care sâ se adune ofrande pentru 
susţinerea spitalului, puse la uşa 
fie-câri! biserice sub sigiliul nostru 
şi privegherea preotului şi a unul 
fruntaş enoriaş, şi tn care fie-care 
să depună aceea oe va voi, pentrn 
susţinerea acestui spital.

ţ  A. Rdmnlen.
Craiova, 1877 Iulie 87.

ANALELE
SOCIETAŢn ACADEMICE ROMANE

Ştiinţa din 18 August, 1877. 
Mambri presanţi: N. Creţnlescn, O. Sion, 

A. Odobescu, N. Ionescu, I. Ghica, V. A.

lmpâratulul Verde, o fi îmbătrânit, 
aşteptându-mă.

—  Ia mal lngădueşte puţin ne- 
râbdâtorule, luând o turturică tn 
braţe, spunândn-I nn ştifi ce la u- 
reche şi sărutând-o cu drag; nn te 
grăbi aşa ţţarap Alb, că te-l pripi. 
Stăl că mal ai şi cu mine °  leacă 
de vorbă : înainte de pornire, tre- 
bue să meargă calul tâti şi cu tur
turica mea să’ml aducă trei smicele 
de mâr dulce şi apă vie şi apă moar
ta, de unde se bat munţii In capete. 
Şi de-a veni turturica mea Înainte 
cn smicelele şi apa, ie-ţl nădejdea 
deapre mine, căci nu merg, ferescâ 
Dumnezeii. Eacă de-I avea noroc şi-a 
veni calul tâti mat lntâifi, şi mi-a 
aduce cele poruncite, sâ ştii că merg 
cu tine, ori unde mi-I duce; B’a  mân
tuit socoteala.

Şi atunci odată pornesc« şi tur
turica şi calul, fugând pe întrecute, 
când pe sus, când pe jos, după cum 
cerea trebuinţa.

(Va urma)
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Urechis, A. Tteb. Liurian, Qr. Stefănesou,
O Baritin, P. S. Anrelian, D. Stnrdia. 

Preşedinta: Ioan Qfcika.
Se ascultă procesul verbal al şedinţei 

precedente ţi se adoptă.
Se pomnnioă:
1. Adresa d-lul I. Sbiera, însoţiţii de un 

Oertificat medical prio care arată o& din 
canea boaleî de car» sufere, nu poate reni 
la şedinţele sesiune» în anul acesta. — Se 
iea act.

2. 0 cerere a d-lnî Q. Popeecu de a i 
se da nn ajutor pentru tipărirea unul curs 
elementar de istoria literaturel romana, 
eu care se ocup& de un timp îndelungaţi 
al&tnrîiud ca apeoimen din operatul să# 
efite-va bucăţi publicate în ziarul «Fami* 
Ha,. — Se recomandă secţinuoî istorice.

3. Un opuscul intitulat: Doamna Stan- 
cs, socia lui Mihal Viteazul, oferit biblio» 
tecel societăţii de autorul seB, d. Qr. To- 
cilescn.— Se primesoe ou mulţumire.

4. O adresă a d-luî dţ. Sutso; pHn care 
supune societăţii mal multe opere com
puse de d-sn, asupra unor cestiunl din 
domeniul medicineî, cn cerere de a se cer
ceta de o comisinne specială şi a'I acorda 
recompensa cuvenită loborilor sale, de vor 
merita. — Se recomandă comisiunel pre- 
mielor Năsturel.

5. Idem din parte» d-dui fi. Nanian, 
profesor de soiinţele naturali în liceul din 
Craiova, care supune pentru concnrsul 
premielor Năsturel mal multe .opere di
dactice publicata de d-sa în cursul anilor 
1874—75, 1876 şi 1877.— Se recomandă 
comisiunel respective.

D. V. Â. Urechiă, oa membru In comi
siunea specială numită pentru cercetarea 
operelor ce se presintă premiului Năstu
rel, zice că obsarvând regulamentul adop
tat de societate în anul trecut pentru a- 
ceaata, vede că aliniatul ultim al art. 10 
prescrie o formalitate precisă pentru pro
punerea cărţilor la acest concura : deci 
fiind că astăzi este a treia şedinţă a so
cietăţii, îu care o carte trebuia să fie pro
pusă, întreabă dacă comisiunea este în 
drept a cerceta şi a propune la premiare, 
opere cari, in intervalul lucrării sale s’ar 
afla meritorie, —  sa fi dacă este strins le
gată a se pronunţa numai asupra celor 
ce aO venit la concurs prin formalitatea 
citatului articol. f • .
[ . D. Ionescn se arată uimit de asemenea 
preaeripţiunl cari i se par contrarie roin- 
ţelorţestat rutul; este de părere că fie-, 
oara membm, atât din coaisiune cât şi 
din societate, până tn momentul ultim 
aste in drept 'a introduce la cononrs ori
ce opere va afla denne de a căpăta pre
miul. Nu înţelege, jJtiir Armare, ţertfauri- 
rea ce se pune prin acest regulam«» k.

D. Laurian, d&nd leetnră textului W- 
gulamentulul, zice oă nioi comisiunea, moţ 
societatea nu poate urma ast-fel fără a 
comite o curată călcare a regulamentului. 
Dacă astăzi vom reeunoasce că aoest n -  
gnlament este necomplect sa3 vicios, mal 
bine să se propună a se revisni saă mo
difica, de cât să se calce.

Uniî din membri propun a se recoman
da unele din operile cunoscute publicită
ţii penă acum, precum :

1. *Ţara noastră, şi «Bucovina», de P. 
S. Anrelian, introduse de d. Dimitrie 
Sturdza.

2. ‘ Istoria Archeologiel», de Al. Odo- 
bescu, introduse de d-nil Dimitrie Sturdza 
fi V. Al. Drecbia, cari aS şi depus exem
plarele regi emen tărie.

3. 4 Alienatul in faţa societăţii,, de dr. i 
Sntzu, şi

4. ‘ Revista Sciinţifică, snb redacţiunea 
d-lor P. S. Anrelian şi Or. Stefănescu, in
troduse de d. Al. Odobescu.
x 5. Operele didactic« mal sus citate ale 
d-lul profesor* Nanian, introduse de d. 
A. Treb. Lanrian, care a fi depus exem
plarele regulamentare.

Observându-se Insă că unele din aceete 
opere un s'ati presentat comform cu pree- 
cripţiunile stricte ale regulamentului, după 
mal multe discnţiunl vine, la care aii luat 
parte toţi membri societăţii, uniX anŝ ip 
Bând regulamentul, alţii cerând modifica» 
rea lui, hr alţif emiţând ideie de a pro- 
pnne cblar astăzi comisiunel cărţile ce tre
buia să intre la concurs, se adoptează cu 
maioritate, următoarea propunere preaen- 
tată de d. N. Creţuleseu :

«Propun «a comisiunea n* intre i»«dUt 
In osaminarea opurilor cari se află in con- 
«diţiunile cerute de regulament, şi ]a caB 
de a afla vre-un op care obţinând maio- 
* rit a tea comisiunel deepre meritul sta , 
•fSri insă să’l poată prqpune societăţii 
•sub cuvântul că nu se află preseatate' 
«după fermele regulamentari, comisiunea 
«să refere această împrejurare societăţii,

‘ care va avea să'şl dea atunci opiniunea sa., 
Şedinţa se rădică la S ore p. tn. 
Preşedinte, L Ghtea.

Secreta ml ad-hoc, Q- Sion.

O conferinţă in favorul răniţilor

Domnule redactore,

Pentru conferenţa ce doresc să 
ţin tn zioa de 25 August corent 
pentru ajutorul soldaţilor rom&nl 
r&niţl pe c&mpul de resbel, iaü cu* 
ragiul a vô ruga ca s& daţi publi- 
cit&ţil In stimabilul domniI-voastre 
ziar, c& această oonferenţ& va în
cepe la 8 ore seara In sala Atene* 
ului roman şi voi trata subieotele 
următoare.

I. Despre edneaţiunea şi datoriile 
mumelor In societate.

II. Despre resbelele şi victoriile 
c&ştigate de armatele romane sub 
domnii secolilor trecuţi.

III. G&derea Eom&niel sub dom« 
nil Fanarioţi.

IV. Despre c&derea domnilor fa* 
narioţl snb conducerea lui Tudor 
Vladimirescu.

V.Despre evenimentele anului 1848 
şi luptele b&rbaţilor de atunci pen
tru desvoltarea drepturilorL Româ
niei, cari aft lucrat şi lncreftzâ p&nâ 
In present pentru asigurarea inde
pendenţei şi suveranitatea ţftrel.

Biletele de intrare se vor găsi 
pentru vênzare la libr&ria E. Grae* 
ve şi Comp. podu Mogoşoi, No. 40 
şi la Iosef Sandrovit8 & Com. ma
gasin de musicA, podul Mogoşoai, 
vis-à-vis de consulul rusesc, şi la d. 
Ghebauer pianist vis-à-vis de pasagiul 
romiin, podu Mogoşoi.

Elieafcata Ssreseu.

C R O N I C A

Primele coloane ale gardel imperiale aii 
început a trece pe la Iaşi, mergând spre 
Dvnlrt.

’Această armată a Rusiei este compusă 
din cele mai alese trnpe ale el şi are cele 
mal frumoase fi maţ luxoase uniforme.

Trnpele cari aii venit erî erai! trnpe d) 
cavalerie, husari.

Aflăm dl Alteţa Sa, marele duce de Saxa- 
Altembnrg a trecut ieri prin Iaşi, mer
gând la marele cuartier general rue de 
peste Dunăre.

Un îngrijitor de servioiii voind să de- 
şînfeoteze nn vagon de ambulanţe, a dat 
din eroare foc acelui vagon oare a ars 
eu desăvârşire. (Steaua Romămd).

Comitetul central al doamnelor d ii 
IaşL Aeeet comitet pe Ungă cele ce a făcut 
până acum fi face necontenit pentru oe- 
tafif români răniţi, a trimis ineă fl una 
mie cămăfl pentru cel sănătofl, căci se 
informase eă unii din dorobanţi ducea ii 
lipsă de albituri nesciind că vor face o 
campanie atât de lungă când f ’afl părăsit 
căminele. Acum comitetul se pregăteace a 
trimite un noS transport de material atât 
pentru ambulanţă cftt fi pentru spitalul 
°* a arganisat la Turnu-Măgurela. D-na 
8olee#u, care înlocnesae pe d-M Liteanu, 
de când d-sa a plecat la câmpul luptei 
spre a privegbia în persoană spitalul fi 
a îngriji de aproape pe răniţi, este Intr’a- 
davâr neadormită. D e  dimineaţă fi până 
în seiiră d-sa nu fac« de cftt a primi o-, 
frandele, a arangia fi împacheta obiectele 
necesare răniţilor, fi nu seim dacă cine
va o mal ittftlaesc« ' la tt’in  spectacol, 
căci |»  concentrat toată distracţiunea în 
s&ntă causă. Fie sigură d-na Soleecn că 
mumele, soodele, surorii« a celor răniţi ii 
vor păstra o eternă recunoecinţă fi nn vor 
Înceta de a o bine-cuvinta pentra silin
ţele oe’fl dă.

81 nnddere Joi dimineaţa, s'a găsit, în- 
tr'o başcă din banul turcesc, un Evrett 
cu gfttul Ueat. Nenorocitul era ineă june.

el avea talentul de a cânta din gât oa 
dintr’o trompetă şi făcea din aceasta o 
meserie. In timpii prin care trecem, înţe
lege cine-va lesna cât de pucin produc
tivă putea fi o asamine meserie, ast-fet 
Îşi va explica lesne când II vom spune, că 
acest noii fel de trompetist ajunsese la 
cea mal mare miserie. Nedeprins a munci 
şi nevoind să munceasoă, ca cea mal mare 
parte din coreligionarii săi, cari cântă a 
trăi numai din lucrnrl uşoare fi gheşef- 
tnrf, se decise a pune capăt suferinţei sale 
prin sinucidere, fi aoeasta o facu cu nn 
curagiQ onm nu eram în drept a ne aş
tepta de la unul din fii lui Israel: el iş̂  
tăiă gâtul ou un ouţit.

(Curierul Balatan)

Un scandal la Raşca.—A-seara în gră
dina Raşca, nn chelner s’a întâmplat să 
verse cât«-va picături de vin pe rochia 
unei doamne. Un domn, oare o însoţea, se 
scoală fi bate pe bietul ohelner In modnl 
cel mal brutal. După aceasta a intervenit 
fi neadormita Poliţie, fi ce oredeţl c'a făcut?

A arestat pe ohelner.
De oe?
Negreşit, ftind-că a mâncat bătae.
Aşa merg lucrurile la noi t

Un recensământ conftas. — Se scie, că 
acnm se face un recensmâut general în 
ţară, pentrn a constata nnmărul contri
buabililor şi mal cu seamă p’al patentări
lor. Atât această lucrare se face după le
gea şi regulamentul respectiv, cât şi după 
diferite ordine ale Ministerului de flnance.

H I bine, un recensemănt atât de oon- 
fus nu s'a mai pomenit. D'o parte nesci- 
inţa, stângace şi nşurinţa consiliilor con- 
statătoare,—d’altă parte ordine peste or
dine de la direcţia contribuţiilor directe, 
nnol mai contrazicător safi mal confns de 
cât altul I

Oare fiscul va putea cnnoasoe rasul ta tul 
unei asemenea lucrări, venitul real con
statat ? Ar fi bine să se ia măsuri la timp 
pentrn a întâmpina nisce neajunsuri cari 
ar vătăma foarte mult casa Statului.

Un concert.—Zilele acestea venind tn 
capitală cnnoscnte artiste, in violină, dom
nişoarele Sabina şi Iulia Şohmitzer,— după 
rugăciunea celor cari aS avut farieirea să 
le admire talentul,—e’att decis a da un 
concert la 27 August st. v. in sala Ate
neului român.

Nn ne îndoim că publicul inbitor de 
frumos să va grăbi să profite d'aoeastă 
ocasie, mal cu seamă eă amintirea deepre 
talentul acestor artiste este ineă viii In 
sufletul nostru.

Nu putem uita concertul lor d’acum doi 
ani.

Noul ziar elen * Intrai,. — Salutăm cu 
o vină plăcere apariţiunea ziarului elen 
‘ Istru, din Galaţi. — Aceşt ziar,are ne
preţuita calitate a unul ziarj adijS im- 
pafţţalrtatea. Densul va (I cn atât mal 
imparţial, credem,_ că nu repreşintă pici 
4if ţ^rtfa piloţii cHti ţarfi Şi se llmift nu
mai a relata fapte împlinite. Ineresnl Ini 
est« îndoit p«ntrn colonia gălătesnă elenă 
avidă de nuvele; primo, fiind redactat în 
limba sa; şi al doilea, după cât putem sci 
relaţiunile sale îl permit să fie bine in
format de tot ceea ce se petrece pe câm
pul de resbel.

ÎI urăm succes!

CBONICA 8CIWŢIFICĂ t ;

(Urmare)

!> S’a cheltuit mult, ncl d«milioane, însă 
Incrul s’a făcut şi toată lumea bine cu- 
vlntează pe acel ce aii adus apa de isvor 
in capitala Anstriel. Parisul asemenea este 
înzestrat «stă-zl eu un serviciu idranlie 
de ântdia ordine. Capitala Franeiel se 
poate mândri cu distribuţiunea apel. Cu 
toate acestea ţinând seamă de firea omului 
trebne nu numai să'şl aducă apă la îu- 
de-mâna, dar ea să sioem aşa, să'l îndemni 
indirect a o întrebuinţa in cătăţime cât 
d« mare. Pentrn aoest sftrşit, după ce s'a 
înzestrat un oraş cn un serviciu complect 
de apă, Municipalitatea să îndatoreze pe 
locuitori a se abona la apa oraşului, dnpă 
cum s’a făout la New-York, unde, după 
ce aii trecut zece ani da la aducerea apel 
In oraş s'a creat »tacsa-apel* pe care o 
plătesce fie-care proprietar şi dacă ia fi 
daoă nu ia apă în casa sea.

Alături cu înzestrarea unul oraş cu apă, 
vin« canalisareasaa, adică construeţiunea de 
canalnrl subterane prin care să se senrgă 
toate necurăţeniile fi chiar privatele. In 
mal multe orafe precum este Londra, Vi- 
enn, Milan, Bruaela, proprietarii aO voia 
de a conduce toate lăturile fi necurăţeni
ile cum fi esorementele din private In ca- 
nalnl ce trece pe strade. Cu modul acesta 
s’a scăpat lumea de ceata acelor lucrători 
de noapte care sunt nisce nenorociţi fi 
cari fără voia lgr Imput orafele in tim
pul nopţt-I. întrebarea este: unde să fit 
oondnse materiile solide fi liqnide oare 
curg in canaturi? In apele cuigătoare, 
care treo prin oraşe saQ aiurea? Astă-zl 
toţi inginerii care se ocupă (f t cestinnl de 
salubritate, toţi chimiştil, toţi igieniştil 
snnt de părere că meteriele cari se scurg 
prin eanalurf, nu treuue să se verse în ri- 
uri cărora le otrăvesce apa, ci oondnae in 
aşa mod oa să servească pentru ingrăjarea 
pământului; cu chipnl acesta apa riuriUr 
rămâne curată, numai ocasionează atâ
tea boala şi tot-d’o-dată agricultura se 
folosesce de atâtea substanţe îngrăfitoare 
cari să perd fără nici nn folos. Municipa
litatea Parisului, rămasă în urmă în a> 
ceastă ordine de ame'ioraţiunl, a făcut o 
anchetă asupra oorăţirelapelor de oanalnrl 
şi întrebuinţării lor. Conolusionea este, oă 
sunt numai trei mijloace ce se pot între
buinţa : 1. Filtraţinnea fi curăţirea apelor 
prin mijloace chimice; 2. Constrnoţiunea 
nnnl canal, cu alte vorbe prelungirea ca
nalului colector până la mare spre Dieppe;
3. Curăţirea fi întrebuinţarea imediată a 
apelor ce se scurg din canaluri, indrep- 
tândn-le pe terenurile arabile, folosindu-se 
de minunatul filtru natural, vechia albie a 
Senei, compusă din mai mulţi metri de 
pământ nisipos.

Din cele trei proieote, cel din urmă se 
pare mal practic. Pentrn a’ I pune în lu- 
orare, este in destul de a condnce canatu
rile în care se scurg toate necurăţeniile 
oraşului, pe un câmp de natură silicioasă, 
adânc şi permeabil. Pământul nisipos ab
soarbe apa ca un burete şi materiile in 
saspensiuue să amestecă cu dânsnl. Apa 
străbătând stratul de nisip, se filtrează, se 
onrăţă după cum se curăţă şi apa de ploaie 
până ce formează ievoare. Cn modul a- 
cesta, apa din vătămătoare ce era, devine 
folositoare, ear materiile aflate în suspen- 
sinne, se amestecă on pământul şi’l ingraşe* 
Se află deja destnle esemple despre reenl- 
tatelo folositoare oe poate produce nn sis
tem de felul aceata chiar lângă Paris la 
âenevilier, unde se dobândesc cele mai 
trnmoase recolte din câmpiile udate cu 
apă din canaturi.

Capitala noastră având de abia nn în- 
«eput de canalisaţiune, câte-va canaturi 
cari se varsă in Dâmboviţă, cred, că îna
inte de a se continua lucrarea ar fi bine 
să ne folosim de esperienţa altor staturi 
fi să căutăm dacă n’ar fi cn ' putinţă, ca 
în loc să mal mnrdSrim şi să otţăvini apa 
DftmboviţâT, să întrebuinţăm apa de cana
turi pentrn Ingrăşarea unor pămâatorl 
oare-care din prejnrul Bucureştilor.

P. 8 . âurslisn.

Primăria oraşului BucurescI

Având în vedere că în actualul consiliS 
comunal, se află 6 loenrl vacante, adică 
o a treia parte din nnmărul total al con- 
si Marilor;

Având în vedere că, dnpă art. 31 al. II 
din legea comnnală, urmează a se faoe o 
nonă alegere pentru complectarea consi
liului ;

Primăria, in temeiul art. 32 din lege, 
convoacă printr’aceasta pe toţi d-nil ale
gători al coleginlul I, II fi IU, înscrişi în 
listele comunale definitive, pe anul enrent 
1877, să se întrunească în localele Însem
nate mal jos, în zilele de 28, 29 şi 30 
August curent, spre a alege 6 domni con- 
siliarl municipali în locnrile aflate vacante 
în 3 colegii, pe restul timpului până la 
împlinirea celor 4 ani, pentrn cât a fost 
ales şi actualul consilii eomnnal.

Această alegere ee va face pentru eele 
3 colegie însemnate mal sus, in modul a- 
rătat mai jos, adică :

I. D-nil alegători al coleginlul I, vor 
vota la ospelnl comunal, în ziua de 28 
Augns curent, spre a alege 4 consiliarl.

II. D-nii alegători al coleginlul II, vor 
vota tot la ospelnl comunal, *în ziua de 
29 curent, spre a alege nn consilier.

III. D-nil alegători al colegiului III vor 
vota în ziua de 30 curent in 5 secţiuni 
pe oolori, în următoarele loeale:

Secţia I, coloarea Roşie, la ospelnl co
muna), biuroul principal.

Secţia II, coloarea Oalbenă, in sooata 
nouă comunală, din strada Clemenţei.

Secţia III, coloarea Verde, la oficiul oi- 
vil de Verde, din strada Bel-Vedera.

Secţia IV, jooloarea Albastră, la oficiul 
civil de Albastru, din strada Radu-Vodă.

Secţia V, coloarea Neagră, la oficiul ci
vil de Negru din strada Romulus; spre a 
alege iarăşi un consilier.

Aceste alegeri se vor face conform art. 
34, 38 până la 40 din act nat a lege co
munală, in oele 3 zile arătate mal sus, 
începfindn-se în fie-care zi, de la 9 ore 
de dimineaţă fi scrutinul degebizândn-se în 
aceeafl zi, la 4 ore după amiazl.

No. 12,194. 1777, Augnat 10.

U L T IM E  SCIRI
TELEGRAFICE

(Aa«n(ia Navas).

—  Strvioiul da li  4 Septsmbrs, 9 srs  dimineaţa.—

Londra, 8 fieptembre.
Se anunţă că ajutoare foarte mari fi 

mal multe mortiere aS sosit tnreilor de 
la Şipka, unde o acţiune hotărîtoar« in 
contra celor din nrmă posiţiuni ale rufi- 
lor, va inoepe rât mal curând.

Ştir! din Belgrad spnn că se afteaptă 
la Tnrnu-Severin o divizie rusească oare 
va trece Dunărea, va intra în Serbia fi 
va opera oontra Vidinnlui fi Sofiei cn doă 
divizii române fi corpul sârbesc de la 
Timok.

Athtna, 2 Scptombrt,
Ducele de Edinburg a sosit aci erL Gu

vernul engles, temând u-se ca nu cum-va 
presenţa lui să pară că favorisează parti
dul resboinic, a telegrafist ducelui, annn- 
ţându’l că trebne să pleoe imediat. Prin 
nrmare, ducele a plecat ohiar aseară.

Batem, 8 August.
Turcii att început a evacua Snkum-Kâţe 

la apropierea rufilor.

Ssknm-Kalp, 2 Septenbre.
Erî Snkum-hale a fost atacat fi ocnpat 

de generalul Alksşov.
Turcii, goniţi din posiţinnile cu şanţotl, 

s’aO retras, protegiaţl de foeul năvilor k»r 
cnirasate. In acest moment, nu se află 
nici nn soldat tnrc pe litoralul oaucasiao.

Abkasienil, oe mal remăseaeră in răs
coală, ’fl-kO făcut supnnerea.

INSTITUTUL
O. T R O T E A N U

> Cursurile primare din acest Ins
titut vor reîncepe la 16 August, ia- 
cele Comerciale la 1 Septemvrie via 
tor. înscrierile se fac la Direcţiunea 
Institutului, strada Scaune No. 9, ţn 
toate zilele de la orele 8— 12 dimi
neaţa.

(<.•5- 11).

GEOGRAFIA ROMÂNIEI

TERILOR ÎNVECINATE
pentra oral

Claie lor primare urbani rurali (U am bt-tixc 
prelucrată

DUPE NOUL METOD
de

Z Â H A B U  AXTIXENCU 

Vechia institutor in Ploejoî, director şi profileor 
al icoalel normale s societăţi! pentra , 

invSţttara poporului rom ii, leiţionea de Prahova.

Se află depusă npre vânzare în BocureacI 
la librăriile: Socec, Iosniţitt, Grceve fi 
SzdllOşi, iar in Pioasei ta librăria E â iju  
fi la autor.

P reţu l nnnl ssem plsr 65 de b a n i.

Eforia Bisericel Greţalescn.

Ne oferindu-ee de coneurenţl preţul cu
venit al aren^il mofiel CREŢDLESCI, liagă 
Buftea Judeţul Ilfov, se va ţine o altă 
licitaţie Duminecă la 28 August curent. 
Doritorii vor veni la localul din curtea 
Bisericel Oreţulescu. 606—1»
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H A IN E  CONFECŢIONATE şi de ARTICOLE DE MODA
„ A .  L A  B E L L E  .Ţ a  • R p T N T tT ^ li l .E **

d r o s e f 1 » R U I V B A I J l l
20, Colţul Bulevardului S1 Stradeî Mogoşâiel, Casei* Grecéna, 20

■voiescâ a visita magasinai meû, unde va g&şi o E s p o s i ţ i u n e  de h a i n e  o o n f e o ţ l o n a t e  cum n’a fbst inçâ in ŞucurescI, j i  antţpieinvit pe Onor. Public sâ "bine

REDINGOTS şi JAQUETE CU GILETCELE LOR || PARDţlSIURl IN DIVERSE FASOANE
din stofele cele mal moderne ale şoşonului de faţă., şi croite dupfi jurnalele cele mal noue. Preturile »unt espuse In Galantarele Magasiel pe Strada Mogoş<5ieI şi Bulevardului

şi se p6te convinge orl-cine câ am remas fidel devisiiel acestui magasin:
003S T S T J iv r ts/ c a r e  s i  ^ R E t E T t n R i  f o a r t e  î o j d e r a t E -

J O S K F  A U M
>A LA BfiLLE JARDINIERE», 20 Colţnl Bulevardului fi 8foadel Mpgo|6işI, Casele Grecinu 20.

FÓRTE IMPORTANT
pentru

POSESORII OE MAŞINE CU «BURl.

C L E I  D E  M A Ş I N E
de calitatea cea mai bună şi ou preţul fórte 
eftin, se gSsesce în depou la mine, Strada 
Germana, Hotel Concordia NonS.

Philip Birman.

0  MORA TRANSPORTABILA s.
tile, ou locomobilă fi cele-l-alte unelte, bună 
de aplicat pentru trebuinţele oştiri este 
gata, fi de vânzare la fabrica

C. SIEBBECHT 
Bucuresci Calda Moţilor No. 11.i

o i stndoit le recoltate, care cunóscb
__I _______ ____________Ot bine ţi a prac
ticat mai mulţi ani studiele programului 
liceal,' doresce a preda lecţiuni particularei.

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

L i b r ă r i a  S o c e c  &  C ni®
Are onâre a anuncia că priimesce Abona 
mente la pnblicaţinnea literară illustrată

„ A L B I N A  D A C I E I "
pe preciii de lei n. 20 pe an, 11 pe ’ /» 
an ţi 6 pe trei luni. Abonamentul pe pe
riodul de 4*/« ioni, adecă de la 15 August 
până la 31 Decembre 1877, este de lei n. 8.

600—0.

LECŢIUNI PARTIC0LARE
de

Ts/L E  M  A T I C I  
C. Brailoiu, fiul 

47 Strada Scaunele 47.

Damă solidă caută un loc ca gu
vernantă séü económá. A se a- 
dresa la administraţia acestui çjiar.

E 8 P 0 8 I T  S T R A D A  E P I S C O P I E I  No. 4
LA »STBOGORILB NEOED«

0 C A 8 I U N E  R A R Ă

VINURI NATURALE
VECHI DE 4, ¡8 ŞI 11 ANI

I IsT FLACOAN® SI CU OCAUA
on preţuri f6rte codan şi neauzite pQn<5 acam

I N D I G E N E  A L B E  Ş I  N E G R E
0* Cotnari 
,  Drioijanl 
. Odobeştl

0* Oéln Mare 
Miso Mal 
Raţleahis

Băşicată 
Negru Vârtos 
Timtiisi

V I N U R I  
en gros

S T R E I N E  
fi en detail 

Mal sg a 
Madera

Cherry
Muscat Lunsl

De Champagn* III 0a Rhln
» Bordeaux ||| > Ungaria

Na pdto concara nimeni ou mine nici la privinţa calităţii vinarilor ji nici tn ceea 
oe privesc» pretai lor.

NB. Liqueururt, Diferite C sgnsosrf vieui f l  lin Champagne, Ţuică veehe naturală fl 
Ual-da-laain da Toscana.

3VC. THEODORţSCU.

TEATRUL DE VARĂ 
O H  A D I N A  aUIOHARD 

Aat&ijl |i tn Be-oare tfi »pectaoole

D U A N E . FBANCESE SI GEBMANE
Compania dramatică dirigiată fi <M doneurtul artistic 

al D ImX Jf> PASO A Tj F

LE PORTEFEUILLE 
DIPLOMATIQUE & POLITIQUE 

(Blue-Boook Européen).
»Recueil de documents intemationaui 

et des principaux travaux parus dans la 
presse périodique européens* a apărut §s 
se află deja cele d'intâiü 4 livresône in li
brăria nâstră spre probă-

Onorabilii amatori de ţtirl diplomatice 
ţi politice, eţite din sorgiutq sigură, le a- 
nunţSm că numele redactorului acestui 
uvragiü periodio, J. E. Delannoy, destul 
de cunoscut tn sfera Ziaristicei, ne garan- 
teză nn conţinut nn nntnai bazat pe do
cumente oficiale dar ţi ţtirile neoficiale afi 
să fie bine apreţiate de opiniunea publica, 
fiind că redactorul este iii relaţiile cele 
mal intinse cu cercurile înalte.

Acest uvragiü va eţi în 50 pănă la 66 
livresône pe an, ţi se primesc abonamente 
în librăria nâstră on preţul de fr. 31,2$ 
pe termen de un an, trămis acasă direct—i- 
fără tntêrijiere—-prin poţtă.

Tot o dată mai a visăm pe D-nii amatori 
de ţtirile 4ilnioo ca se află la noi (j'arul 
frances La France do vânzare ou 20 bani 
numărul

E. Graeve & Comp.
(615). Podal Mogogdiel No; 40.

S T R A D A  C A R O L  M  I V 0- »
,LA STÉÜA ALBĂ«

AVIS IMPORTANT
Intéiul {fi renumitul Magasin de

I N C À L T I À M I N T E  p e n t r u  b à r b à t i , d a m e  s i  c o p i i
sub ’firma

P H I L I P P  G O L D S T E I N
,LA BTfiOA ALBA*

8trada Oarol I No. 6 , (Cartea veche) vi »-à-vi* de Sigismnnd Prager.
Soiindu'ml de ourônd dis cele mal renumite fabrice existente din străinătate, on oare 

■taS In relâţionl intime de mnlţl ani, nn mare asortiment de diferite mărfi dape fastfnele 
eele mal moderne şi lucrate cn cea mal mare soliditate, d. e. pentrn Dame: rolpnese ou 
nasturi in téte formele, 8 an da le, Pantofi, sel.; pentru Bărbaţi : Ghete de vacs, Maroquin, 
Maroquin salon, Pantof) ji tot oe se atinge de încălţăminte bărbătesc!, asemenea pentru 
Copil Wte felurile de ghete cu nasturi, elastic şi altele, vô rog a vS convinge de adevër 

Acostă magasie este una din oele mal veohid din Capitală, care şl a câştigat o reputaţi ane 
de oele mal frumfoe pentu soliditatea fi eftinătatea mărfurilor, si sper, că (i In viitor voifi fi 
onorat on Clientela D-v6stră. PHILIPP €K)LD8T£19,

Strada Qarol I No. 5, (Curtea Veche) vis-à-vis de Sigismund Prager »La Sléua albă.*
w w w  w  w  <

A N U N C I t
Calatorii la Braşov pot afla la institutul

Băilor de aburi de acolo, in dosul 
gimnasinlnl român,

locuinţe curate ţi bine mobilate, cu privirea 
spre grădină,'prectim ţi grajduri de cal ţi 
ţopron pentru trăsuri, on preţuri forte mo  ̂
derate.

Direcţiunea băilor dt aburi din Braşov.

LES TENTES ET LES LITS
F J L B R I Q C E

IML X j  I  T T 3 S Æ ^ _ I s r n s r
Rue Cerníame No. 19

B ă i l e  d i n  Z a i z o n !
Plăcutele băi de la Zaizon se află intr’o 

vale îngustă a munţilor, unde sublimita
tea seriosă a Carpaţilor se uneţte cn gra
ţioasa simplitate a văilor on aerul pur ţi 
sănătos ţi cu fântânile sale minerale, cari 
aK puţine rivale peste tot globnl: Fon- 
tâna de iod, ffirte plXcnti la bent; isvornl 
fontânel lai Ludovic, cât se pote de lim
pede, şl baia de fer şl acid carbonic, 
cari de 3o de ani afi. dat cele mal nue 
merâse resnltate escelente de cară. EU 
aii îmbrăcat astăzi toaleta lor cea mal ni
merită pentrn a priimi cu demnitate pe 
6speţil B*i! Atât la iivârele de băut oât'ţi 
la scaldele reci ţi calde a’aQ făont din noii 
reparaţiunl, ţi sub-semnatnl are onâre a 
invita pe onor. public a cerceta aoest folo
sitor ţi plăcut stabiliment, nnde de sigur 
va fi intru t6te mulţămit. — Informaţiuni 
mai de aprâpe la d. I. Weiss, proprietar 
de Tipografie în Bucuresci.
Zaizon lingă Breţov; J. LATZIN,

arendaşul băilor din Zaizon.

A ejit de siab predM
n o u l  m e t o d

de
C A L IG R A fH IE  E L E K S T A R A

pentru usul claselor, II,• III şi IV primară 
de 6 . Al. Zamphirolu profesor de desemn §i oa* 

ligrafie.
PBEŢTJL 20 BANI.

De vfindare la t6te Librăriele iară depositul se 
află la' Librăriele, L. Al cal ai calea Mogoş<5iel No.. 
18 şi L. Steinberg strada Carol I NoC 4C.

A EŞ I T  DE SUB T I P AR
fi se afl&i de

LA TIPOGRAFIA THIEL & WEISS 
fi

LA TOATE LIBRĂRIILE:

STAREA FINANCIARA
A

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

de

DIMITRIE A. STURDZA 

Preţul 2 Lei n.

La Tipografia THIEL & WEI88 ţi la töte 
librăriele din ţâră se află de vênijare:

DICŢIONAR
PO R TATIV

GERMANO-ROMAN
d6

THEOCHAR A L E X I
Preţul 3 lei 20 bani.

DESFACERE TOTALA

Recomand bogatul meii asortiment de 
felurita1 Pianuri ţi Pianine din cele mai 
renumite Fabrici ale Europei cu preţur 
forte scăzute.

Wilhelmine Sehreiber 
(618). " Calea Mogoţâiel N>b. 28.

A egit de sab Litografie:

CHARTA RESBELULUi
tn limba Bom&nS lucraţi tn 6 culori, fie care sta 

tn deosebiţi cnldre ea deglngirilo lor
da « ta lare  la t<le Librăriile eo preţul de

60 BANI ESEMPLARUL
D-ntl cump&r&toril din provincie sunt »gat! a 

se adresa Ia Librăria Comerciali a Iul
E L I A  G R A S 8 I A N 7  C-nie

Btrada Şelari No. 10 Bacaresol
Înaintând |i costul pentru ci te esemplare doresc 
a avea. Coaspărttonl ds la 10 «Mmplare In sus 

aă rabatai de 20 la m ttl

L W iU iu D iL n  r u i f t f i U  D E 8 CAI
este de ven4are on

preţul fftfrte eftin prin Domnu 

G -  S I E B B E C H T
Bucure gcL

F A B R I C A
ê

CHARTIE MECHANICA
de Ia

ZARNESCI, LANGA braşov

produce ehârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de oele mal mari nsitate 
pentru cjiare A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice in Braţov, Strada Catarina 
No. 402.

O  p r ă v ă l i e  d e  c i r c i u m ă
cn cinci camere ţi pivniţă mare pentnr 
60 baţi, este de închiriat de la Sf. Dimitrie 
viitor, Calea Văcăreţti No. 57 (Jicniţă). 
Doritorii se pot adresa la snb-semnatul 
proprietar acolo în orf-ce oră.

604—0. Gr. Gâlâşeecu.

ANUNCIU IMPORTANT.
NUMAI LA RENUMITUL MAGASIN

■  .  V U L T U R
Sub firma

Ş A L .  W E I S E R M A I T I T
6Strada Carel I No 

(eortea veche) 
vis-â-vis de farmaela 

Rissdörfer.

Strada Oarol I No. 0 
(eortea veche) 

vli-â-vis de fkrmacla 
Rissdörfer.

Aü sosit, pentrn aesonnl de iv̂ ră un bogat asortiment de încăl
ţăminte pentru BĂRBAŢI, DAlME ţi COPlL

Cu deosebire PANTOFI DE DAltE hi t t̂e forpele după oele 
mai din urmă fasâpe ţi efeotuate din primele fabrici din Epropa.

Asemenea un maro transport de cisme lang! de lacht, de Lak 

onofTP! T. Pobliö de încrederea ce
lóie prima qnaiitate.i rusesc ţi de raes ca şi Mantaicj ^cauciuc) de 

Snb-semnatul mulţumind 
aQ dat ^us î ŝei firme, care plină acum aQ depus probe do fina 
calitate a MSrfel cât şi ae ertinfitNtea preţurilor î spâră ca ţi d'acura 

I  inkinte va bine voi a 'i da çoncnraul seS, găsind in ţot-d’a-una 
i atăt mărfuri fine ţi fasonate cat ţi oa preţurile oele mal moderate.
 ̂ Cn t6tă stima

A
fel
b

î>
H

ti

SAL. WEI8ERMANN.

Tipografia Thiel & Wiess, Palatul »Dacia*.


