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a b o n a m e n t e l e
IN TOATA ROMANIA :

6 luni 
• 3 Ioni

IN STRAIN A TAT«:
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■ > * 24
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INSKRTIDNI SI UCLAJIK:

ni a de 80 litere petit, pagina IV, 80 bani. 
li agina M, 80 bani, pe pagina II, 2 lei noi.

Raolame 8 lei noi linia.

Un numfir In Capitală 10 bani.

TIMPXJ
ESE IN TOATE ZILELE DK LUCRU.

B l u r o u l  R e d a c ţ i e i  şi A d m i n i s t r a ţ i e i :  P a l a t u l  „Dacia " .

Li
A lS T T T lS r a iT T I lI

8e priimeic In itr&in&tate: La D-nil Baattn- 
Hnn A Vogltr Ia Vienna, VValfi«ohgane 10 
A. Opptlik In Vienna, Stubenbaetei S ; Rudo- 
ttom  In Vienna, Seilerit&tte 3 ¡ Vimemu 
HnUcka In Vienna, TeiafalUtruee 171 Philipp 
IM  la Vienna, Baohenbaohgaiie 111 L. Ltm§ 
é̂ Comp. tn Peftt fi Hoku LaffUt-B%Ui*r é  
Comp, ta Pari*.

Soriiorl aefraaeate ao n  primees.

Artioolele aepablioate •• vor arde.

Un numör In DIstriote 15 bani.

nrsnl de BnonrosoT, 24 Septembre.
lig. Rurale..........  82 82
, Domoniale . . . 18*/« 73</a
Silit funciar rural . . 7t*/i Tlife
,  > urban 62 —
pr. municipal al Oapit. 72 —
[ig. P e n s ii .........120 —
lig. D a c ia ........... 300 —
, Roraania . . . .  40 —
|>r. municipal ou premii 28 21i/a
ita Rom&nă................  ...  ...
•ia 3 lu n i ........100 997»
idra » . . . .  2517'/, i&lT'/i
aa » ..........................  —
lin » .................188>/i

Canal de Yleaa, « Oetombre.
Metalice.............................. 64 —
Naţionale .............................  88 86
Beata In aur........................74 SO
Lose..................................... 111 —
Acţiunile b&ncel............. .....  848 —
C reditori...........................213 60
L ondoa.............................. 117 50
Obligaţiuni rurale angare . . 77 76

» temeşrar . . . .  7« 76
» transilvane . . .  75 60

Argint In m & rfurl...............  104 60
Daoatul.................................  5 93
Napoleonal.............................. 9 42</i
Marc 1 0 0 ............................59 05

Canal de Berlin, 7 Oetombre. 
Aoţiua. C&ilor ferate romftne 14 60 
Obligaţiunile rom&ne 6 0/0 • 
Priorităţile C. fer. rom. 8%  
împrumutai Oppenheim . .
Napoleonul..........................
Viena, termen lung. . . .
Parii > aourt . . .

52 90 
48 60 
73
16 23

80 76
Calendarul file i 

Marţi 37 Septembre (9 Oetombre). 
Patronul 4>lel: Martirul Calistrat 
Bâstritul sdrelul : 6 ore 8 min. 
Apusul sórelul : 6 ore 38 min. 
Fasele lunel : Dltim Quart.

P L E C A R E A  T R E N U R I L O R
Baonreiel— Saeéva 

BucurescI . . . .  8.15 a 10.— d
Ploescl......... 9.50 a 13.06 O
Br&ila..........1.58 a 6.45 j  7.16 d
TeouciS......... 4.38 a 11.40 a
Roman......... 9.05 d 4.54 (
Suodva, sosire . . 12.03 j  9.65 n

Bnouresol—Terelorova 
BncarescI . . . . . . .  8. — d 6.05 a
P ite jt l ...................11.21 ţ 10.15 a
Slatina.................... 2.— <.
Craiova.................... 4.17 <
Vflrciorova, sosire . . . 9.01 a

Sucéva 
Roman . . . .  
Teouoifl . . . .  
Br&ila . . • . 
Ploescl . . . .  
Buouresol, sosire

Saeéva—Baenreeel 
. . . . 5.114 8.46 d
. . . . 8.45 a 12 .IO4
. . . . 12.30 a 5.10 j  
. .  . . 3.08 a 8.10 a 8.68 <
. . . . 7.12 d 2.45

8.80 d 4.80 t
Yerelor» Ta—Baeareael 

Vtreiorova . . . . . .  6.45
C ra io v a ...................... 11.44
Slatina..........................141
Piteşti.......................... 4.42
BucnrescI, sosire

.BnenrescI—Olirgia
Bacuresel..................9.16 d
Qiurgin, sosire..........11.85 j

Hlorgla—lineares« I
QiurgiS...................... ...  , 7.16 ţ
Bnearesol, sosire . . . .  9.48 j

Halsţl—Barbsşl
G alaţi...................1.20 a 8.25 d
Bărboşi, sosire . . 1.55 a 9.— J

6.05 i 
8.27 i

4.66 a
7.I74

7.80 4 
8.05 a

7.15 ( Bărboşi
Galaţi,

Barbeţi—Galaţi '
...................2.65 n 6.25 a 7.25 *
sosire . . .  8.80 a 7.— a 8.— *

8 C 1 R I  T E L E G R A F IC E
din

- r > T T . P ,  9 T B A I N E .

Constantlnopol, 3 OctomTrie.

Sultanul a acordat Im Muchtar-paşa §i 
I Osmao-paşa titlul de «Gazi, (victo- 
sj yi ordinal ‘ Osmanie, in brilante.
2ea din urmă telegrama a lui Osman- 
»  conţine nnmal ştirea că ruşii con- 
uă ca bombardarea Plevnei <Ji şi nopte.

Londra, 3 OctomTrie.

In armată afi avat Ioc o mulţime de 
>gediări şi înaintări, 68 generali, 32 
otenenţi-generall şi 11 maiorl-generall.

fost înaintaţi 80 locotenenţl-generall 
gradul de general, 180 maiorî-generall 
gradai de locotenent-general şi 138 bri- 
lieri Ia gradul de maior-general.

Pesta, 3 OctomTrie.

Deputatul Helfv a fost pas în casa lui 
> paza a 4 sergenţi de poliţiă.

Petersburg, 3 OctomTrie. 
•fain tea Plevnei, 2 Octomvrie: Marele 
ce 'Nicolae, principele Carol şi genera- 

Totleben afi inspectat eri şi a$î tote 
liţiile ruse şi române. T6te lucrările, 
b ruse ca şi cele române, sunt fârte 
intate. Turcii nu răspund la focurile 
LV-In tote cele-l-alte locuri e linişte.
r Belgrad, 8 OctomTrie.

&*lc sorite guvernamentale de aci nu 
nn l înaă decisia asupra sorocului ac- 
ţ dacă va fi acuma satt în primă-vara 
lore. Rusia împinge Ia intrarea imediată, 

e opune lipsa de arme fi de bani.

Generalul Loris-Melicof a avat scopul 
d'a tăia comunicaţia dintre Cars şi Muc- 
tar-Paşia şi a scint să amăgiască pe turci 
cu mişcările sale.

Pesta, 4 Octomvrie.

Toţi espeditorii şi adresanţii armelor con
fiscate s'afi arestat.

ţ)iarelâ d’aci desaprobă procedarea Se
cuilor. >Naplo* <Jice că Secuii nu s’aîi gân
dit că devin complicii revoluţiei ruse şi 
polone. Acelaşi <J’ar respinge bănuiala că 
mişcarea ar fi (ost antidinastieă.

Constantlnopol, 4 Octomvrie.

La Portă se asigură că revocarea lui 
Mehmet-Ali este motivată de împrejararea, 
că el a întârziat să ia la timp ofensiva, 
pentru care a şi că^ut în disgraţia Sul
tanului.

Belgrad, 4 Octomvrie.
O comisia de oficeri de artileriă a fost 

trimisă in România pentrn a cumpăra cal. 
Pentru acum aii să fie procuraţi 500 caL

T
LI Parts, 3 OctomTrie.

Ştirile asupra stării sănătăţii lui Jules 
i ţ ,  sunt a<}I mai puţin liniştitâre.

Constantlnopol, 8 OctomTrie. 

5n pă scirile sosite aci, Şefchet-paşa se 
jv iar pe drum spre Plevna cu 18,000 o- 
inî, provisiuni şi muniţinni. Spitalele din 
6a sunt înţesate cu răniţi din bătăliele 
la Plevna. O ambulanţă englesă a ple- 

, la Orhania.

Cetiaje, 3 OctomTrie. 
Principele Nicolae a hotărât să se măr- 
lescă acum la defensivă, despre care a 
insciinţit pe Ţarul.
Principale Nicolae a declarat, că misia 
I a fost d'a libera seminţiile ŞaranţiI, 
tril, PiTij, Drobniaţii, Gacichil, Rodinii, 
rşiţii şi Banianil, ceea ce a şi împlinit. 
Iste Banianil, nu va mai trece; dar speră 
rogă pe Ţarul ca la o încheere de pace, 
intervină ca acel ţinut să se dea Mon- 

Degrulnî.

Londra, 4 OctomTrie 

»Daily News* primesce următorea te- 
framă din Carial (Asia, cu data de la 

ale curentei:
A$i dimineaţă a [fost un atac general 
t6tă linia contra lui Muctar Paşa, sub 

manda Generaiulni Loris-Melicof. Cheia 
«iţiilor turceşti, care era apărată numai 
un batalion, a fost atacată din trei 

rţl şi lnată, iar batalionul nimicit. Turcii
3 încercat a relua Paulet, dar aii fost 
'PinjI.
Ruşii iA perdut 1500 morţi şi răniţi şi 
im ocnpă posiţiilo luate. Se aşteptă an 
ti atac.

SCIRI TELEGRAFICE
A L B  « T I M P O L U 1 »

(igrenţla Havaa).

— Serviciul de la 7 Ootomvrie, 9 ore dimineaţa —

Bagnsa, 8 Octomvrie.
Hafiz-paşa este numit comandantul cor

pului de obserraţie lângă Novibazar, care 
are 21,000 6menl şi 5 baterii.

Constantlnopol, 6 OctomTrie.

Ahmet-Einb-paşa fiind destituit, Fazli- 
poşa I'a înlocuit la comanda corpului din 
Rasgrad.

Belgrad, 6 OctomTrie.
Capii insurgenţilor din Bosnia aii de gftnd 

să adreseze puterilor un memorand, prin 
care să Ie c€ră mijlocirea, declarându-se 
gata a depune armele, îndată ce situaţia 
creştinilor va fi asigurală.

— Servicinl de la 7 Ootomvrie, ami\fS. —

Londra 6 Octomvrie.
Cabinetul engles s'a tntrnnit eri spre a 

delibera asupra fometei ce esistă în India.

Paris, 8 Octomvrie.

O depeşă din Constantinopol asigură că 
P6rta consimte a acorda o amnestie ge
nerală insurgenţilor bosniaci şi a face pace 
cu Muntenegrenii, dar in princip nu ad
mite nici o mijlocire până ce Bulgaria nu 
va fi evacuată.

Se telegrafiază din Belgrad, cu data de 
6 Octomvrie, că guvernai a luat hotărâ
rea de a convoca sknpcina spre a-I cere 
votarea dictaturii prinţului Milau pe tot 
timpul cât va ţine reeboial.

Athena. 6 OctomTrie*

Regele a aprobat convocarea cămărilor pe 
4iua de 22 Octomvrie, nu 17, după cum 
propusese ministerial.

Cestianea numirii primului ministru se 
va resolva in urma convocării.

Atbena ttJOctomvrle,
La 29 Septemvrie, vre-o 600 başi-bu- 

zuc! aO jefuit în Tesalia satele creştine 
Rapsani şi Ambelachi. Perderea pricinuită 
se rădioă la două miliâne de franci. Con
sulii englez şi italian s’aii dus să protes

teze în contra acestor fapte la gnverna 
torni distriotulul, care n’a trimis de cât 
vre-o 50 de călăreţi să restabitâscă ordinea 

Guvernul grec va adresa Porţii o nonă 
protestaţiune în contra neîngrijiril admi 
nistraţiel turcesc!.

—Ser vioiul de la 8 Ootomvrie 9 ore dimineaţa.— 
Constantlnopol, 7 Octomvrie. 

Mehmet-Ali va lna comanda armatei 
care operetă in Mantenegru.

Paris, 7 OctomTrie 
Noi urmăriri s’aQ îndreptat contra d-lul 

Gambetta, al cărui manifest apărut astă-4‘ 
repetă că mareşalul va trebui să se supună 
sa9 să depună puterea dacă republicanii 
vor avea majoritatea în alegeri.

UTTPTTDPQPI —  Septemvrie. 
D U u U f l J b U u i  8 Octomvrie.

T6ţe organele de publicitate ale 
Oposiţiunel aü condamnat unanim 
participarea n6str& la resbelul ofen 
siv contra Turciei; esprim&nd cu fi 
delitate cugetările adevérate ale ţ&ril 
ele a& arătat cu argumente solide 
şi nerefutabile relele şi auferin 
rinţele care ne băntue In present 
şi nenorocirile necalculabile ce vor 
decurge pentru naţiune tn viitor din 
acâstă întreprindere nesocotită şi fa 
tală.

A venit acum timpul ca Oposiţiu 
nea să indeplinâscă şi a doua parte 
a misiunii sale, arétftnd mijlócele 
cele mal nemerite pentru a putea 
eşi cu onóre şi demnitate din acé 
stă tristă încurcătură. Dacă /Zomd 
nul, care a aruncat piatra in lac 
nu voesce saü nu póte s’o scdţă 
trebue să se adune toţi Înţelepţii ca 
să Încerce acéstá dificilă întreprin
dere. Cănd e vorba de sórta iu
bitei nóstre ţări, convenienţele de 
partidă trebue să 'şl impnnă tăcere 
In faţa marilor interese ale patriei

Sperăm că fóia ministerială va 
profita de o asemenea lecţiune, cănd 
va combate In viitor guvernele ce 
nu 'I plac.

Adversarii noştri care altă dată 
umpleau colónele foilor lor cu de- 
olamaţiunl şi Injurii chiar pentru 
lucruri de nimic, astă-^1 de şi v&d 
prăpastia unde ne aü aruncat, n'aü 
curagiul a propune o soluţiune ca 
să nu supere pe cel puternici şi s& 
nu compromită interesele partidei 
lor;prin somările făcute oposiţiuni! d'a 
arăta ce cere, el caută, cum, se $ice, 
a prinde şârpele cu măna altuia şi 
a ne pîrl apoi ca haini către stă- 
pănil lor.

Ef bine, priimim cu mulţumire 
chiar o assemenea situaţiune. Ţipe
tele şi suspinele ce se aud In tóte 
unghiurile ţării resnnă dureros In 
sufletul nostru, şi nici o consklera- 
ţiune tn astă lume nu va putea să 
ne lmpedice de la Împlinirea une

' datorii sacre ce ne impune consciinţa 
şi dorul de ţară.

Cel d’ăntăiti pas către o soluţiune 
este d'a convoca imediat camerile 
relnodănd ast-fel firul politic al 
venimentelor ce s'aâ succedat şi rein 
trănd tn legalitate prin participarea 
mandatarilor naţiunii la actele cele 
mal grave care ating s6rta ţări!

Odată corpurile legiuit6re chiă 
mate, cea d’ăntâiă datoriă a lor, dacă 
afi o schănteiă de patriotism, ar 
de a desabroba solemn conduita ne 
costituţională şi aventur6sâ a guver 
nulul, care a nesocotit resoluţiunile 
Înţelepte ce s’afi votat de camerl.

Ca să nu cr££ă Insă adversarii no 
ştri că propunem acostă mfisură In 
interesul partidei conservatdre care ar 
trebui să vină la putere, ne grăbi 
a declara de mal nainte că nu do 
rim nici de cum o asemenea succe 
siune, nu că d<5ră n’am găsi in pa 
triotismul nostru destule puteri ca 
să luăm o aşa de teribilă sarcină 
ci ca să nu lăsăm nimenul nici chiar 
umbra vre unei bănuel! că am lu 
era In fav6rea intereselor de par 
tidă.

Singurul guvern care ar putea pro 
visorifi să ia locul d- lui Brătianu In cir 
cumstanţele de faţă, ar fi un mini 
ster de fusiune ca cel din Grecia 
compus dintre bărbaţii lusemnaţl s 
diverselor nuanţe politice. Repre 
sentănd t6te fracţiunile din acostă 
ţară, 11 ar avea autoritatea morală 
ce ’! ar da chiar compunerea sa; reu 
nind la un loc t6te forţele vil ale 
naţiune!, el ar aduce pacea şi con 
cordia In spirite, şi ar purta cu dem 
nitate drapelul naţiune! In aceste 
momente supreme. Un asemenea gu 
vern, susţinut de Adunări, ar fi, ca 
şi dfinsele, cu totul degagiat in faţa 
Rusiei. Este adevărat că posiţiunei 
sa ar fi p6te delicată In urma imen 
se! greşeli a d-lor Rosetti şi Bră 
tianu de a Împinge ţara tntr'un re' 
8bel agresiv, este asemenea f6rte a- 
dev&rat că n'ar fi nici prudent nici 
demn de acostă ţară ca t6tă oşti
rea să părăsâscă cămpul de on<5re 
unde a luptat vitejesce alături cu ar
matele Rusie!. Cu t6te astea, noul 
minister, forte prin voinţa bine-cunos* 
cută a naţinnil, ar put£ prea bine mal 
ăntfiifi să c£r de la guvernul im
perial a face cu no! un tractat for
mal de alianţă tn care s’ar stipula 
avantage positive drept sacrificiele 
ce am continua să ne impunem In 
viitor; apoi, ceea ce este asemenea 
f6rte important, el ar stărui să se 
imiteze la cifra de opt pănă la $ece 

mi! de 6menl, contigentul ce ne am 
obliga să dăm Ruşilor In acest resbel.

Maiestatea Sa împăratul Alexan
dru II, ale cări! nobile şi generdse 
simţimente sunt apreţiate de t6t& lu- 
Imea, va recundşte mal bine de căt

veri cine, că acostă nefericită ţară 
ar fi espusă la o ruină şi la o să
răci & complectă, daca ar continua să 
angajeze şi In viitor, In resbelul con
tra Turcie!, t<5te resursele sale ma
teriale şi morale. Sacrificiele enorme 
ce am făcut pănă acum sunt deja 
dureros simţite de naţiune ; a con
tinua resbelul In asemenea condi- 
ţiun! ar fi a depăşi t6te proporţiunile 
puterilor n6stre şi a condamna la o 
peire sigură nenorocitele n<5stre po- 
pulaţiunl. Sufletul mărinimos al Ţa
rului nu p<5te cere ruina desăvâr
şită a unu! popor care ’! a dat a- 
tătea puternice dovedi de simpatiă 
şi de recunoşcinţă.

Cuvinte strategice de cea mal înaltă 
importanţă relative la apărarea ţări!, 
ar milita apoi tn fav6rea unei ase
menea propuneri : timpul rignros al 
ernil se apropiă, Dunărea pâte să 
Îngheţe, şi trebue să ne aşteptăm 
la incursiunile, jafurile şi atrocităţile 
Turcilor pe malul stăng al rtulul, 
ba chiar In unele oraşe din interio
rul ţării. Cine scie dacă lnsăş! ca
pitala Romănie! nu va fl espusă la 
asemenea calamităţi!

Cum ¿re vom respinge pe Turci, 
cănd t6tă armata n6stră este anga- 
giată pe pămăntul Bulgariei? Cine 
va apăra căminurile ndstre, familiele 
n<5stre tn asemenea durer<5se tmpre- 
giurărl? Cine va feri liniele ndstre 
ferate de destrucţiune, daca cea mal 
mare parte a oştire! n<5stre nu ’ş!-ar 
lua cuartierele sale de iarnă pe t<5tă 
Întinderea Dunării?

Suntem Încredinţaţi că marele mo
narh, care luptă pentru o causă no
bilă, va aprecia gravitatea acestor 
consideraţiun! şi va primi cele doă 
propuneri de sus ce i s’ar face de 
noul guvern romăn.

Cu modul acesta, lucrurile ar rein
tra tn starea lor normală, puterea 
esecutivă s’ar pune din nofi pe tă
râmul constituţional ce n’ar fi tre
buit nici de cum să părăseseft ; na
ţiunea prin mandatari! el ar aproba 
un tractat de alianţă Încheiat de gu
vernul romăn cu o mare putere stră- 
nă, şi In care pe de o parte s’ar stipula 

avantage reale pentrn sacrificiele ce 
facem, iar pe de altă parte s’ar de
termina contingentul nostru la o ci
fră care să fie In măsura mijl<5celor 
nostre modeste de stat mic şi fără 
pretenţiun! esagerate.

Guvernul imperial, care scie f<5rte 
ne că ar fi nedrept şi ruinător a 
slei cu desăvărşire forţele vital! 

ale ţări! şi care cun6sce îndestul 
bunele disposiţiunl ale Românilor 
pentru Rusia, va aprecia cu impar- 

alitate justeţia cererilor ndstre le
gitime şi primindu-le cu satisfacţiune, 
va trage tot profitul putincios din 
oontigentul respectabil ce i se of<j- 
resce, precum se bucură deja de a-



vantagele Însemnate pentru trecerea 
armatei ruse prin ţara ndstră.

După terminarea resbelulul, noul 
guvern ar trebui să disolve cama
rile şi să fftc& un apel solemn la na
ţiune pentru ca lucrurile să reia calea 
lor regulată şi In afacerile relative 
la politica şi administrarea interidră 
a ţârei. Toţi Işl aduc aminte, In ade- 
vâr, In ce Imprejur&rl estraordinarl 
s'a ales Camera şi mal cu deosebiră 
Senatul, şi cum violenţa pasiunilor 
şi abusul de putere al comitetelor 
electorali, ajutate de forţa publici, 
afl avut nne-orl o parte largă. In 
constituirea corpurilor legiuittfre.

Nn mult timp a trecut de atunci, 
dar val! multe şi une-orl grele aii 
fost evenimentele cari afl venit peste 
capetele ndstre şi cari afl servit de 
piatră de Încercare pentru unii din 
bărbaţii politici al acestei ţâri: ilu- 
siunile afl perit, promisiunile Incân- 
tătdre, fură o crudă amăgire, o te
ribilă decepţiune, căci ele serviră 
de scară pentru a ajunge la putere; 
naţiunea deşteptată a profitat de 
acâstă durerdsă esperienţă, şi a l̂ 
putem <Jice că acusatoril de erl n’afl 
unde să’şi ascundă capul, fiind că
luţi mal ales sub povara marilor pă
cate ce li se impută de t<5tă lumea.

Circumstanţele schimbându-se, <5- 
menil şi lucrurile fiind mal bine 
cunoscuţi, este drept, este bine ca 
naţiunea să fie consultată din nofl 
asupra liniei de conduită ce cată 
să se urmeze In viitor şi asupra 
bărbaţilor care merită stima şi În
crederea el.

O condiţiune Insă sine qua nan 
pentru ca alegerile să fie un ade
văr strălucitor iar nu o minciună 
sfruntată, este ca ele să fie absolut 
libere. Guvernul, tocmai din causa 
constituirii sale, trebue să se măr- 
gin^scă a face să se respecte tot* 
de odată ordinea publică şi manife
starea liberă a votului. El e dator 
să Impedice fracţiunile cutezătdre 
d’a Întrebuinţa violenţa safi surpin- 
derea ca să triumfe în lupta elec
torală. Rolul sâfl este de a fi ele
mentul ponderator şi are să ţină 
cu nepărtinire balanţa justiţiei In
tre partide.

Numai ast-fel vom avea camerl 
care să represinte fidel voinţa ma
jorităţii ţârii, numai ast-fel vom a- 
junge a pune serios In aplicare prin
cipiul enunţat cu atăta sgomot de 
cualiţiune acum doi ani In programa 
sa : „nu guvernul trebue să’şl creeze 
camerl după chipul şi asemănarea 
sa, ci corpurile legiuiţi re, liber alese, 
să dea din senul lor guvernul care 
să fie espresiunea esactă a maiori-

tăţil adunărilor şi prin urmare a 
maiorităţil alegătorilor din ţară*.

REVISTA piARELOR.

Citim In Presta următdrele :
Craiova, Septemvrie.

Domnule redactore,
In urma desaprobărel, ce am vâ- 

£ut că se dă, prin ^iarul ce redac
taţi, celor susţinute de Românul, că 
ţâra, prin sacrificiile ce a făcut şi 
este dispusă a mal face pentru În
grijirea ostaşilor rom&nt răniţi pe 
câmpul de luptă, şi cumpărarea de 
arme, prin acâsta ar fi aprobat şi 
aprobă politica guvernului actual, — 
declarăm de acord cu marea majori
tate a acestui oraş, că se Inşâlă amar 
In acâstâ privinţă redactorii Şişului 
fliar.

Ţara astăzi fiind târătă, fără con- 
•imţimântul el, In acest nenorocit 
resbel, nu mal are acum ce face, de 
căt să contribuie din tdte forţele 
sale, atăt pentru alinarea suferinţe
lor bravilor săi fii, căt şi pentru 
procurarea armelor trebuincidse, spre 
apârarea hotarelor.

Acâstă dar declaraţiune a ndstră 
este destul de suficiente pentru ca 
d. director al farului Romănul să 
tnţelâgă, pănă unde ţara p6te aproba 
procedările acestui guvern, cu oca- 
siunea resbelulul actual.

Credem cu toţii, căţl am contri
buit la cumpărăttfrea de arme şi 
alte ajutare ce ;ain putut da, că nu 
va fi departe $iua cănd ţara des- 
meticită, vâţjându’şl mal bine neno
rocirile sale. va cere un aspru şi 
sever cont d-lor guvernanţi de as
tăzi, de prăpastia In care el fi nu
mai ei, afl aruncat-o.

In resumat, declarăm ăncă o dată 
de acord cu marea majoritate a 
¿menilor de bine şi independenţi al 
acestei urbe şi district, că noi, prin 
faptele n6stre, nu că aprobăm po
litica nenorocită a acestui guvern, 
dar, cu durere de inimă, suntem 
sforţaţi de starea lucrurilor, de a 
putea face alt-fel.

Primiţi, domnule redactor, încre
dinţarea deosebitei nâstre conside- 
raţiunl.

Un Craiovean,

Br&ila.
Domnule redactore,

Intr'un banchet, ce s’a dat aci, 
la care a asistat şi preşedintele Ca
merei, s’afl ridicat diferite toaste, 
şi In discursurile ce s’afl ţinut, s’a 
esplicat şi justificat, inter pocula, in-

trarea In acţiune a armatei nóstre.
D. Rosetti, care se arăta fórte 

vesel şi voios, nepărând câtuşi de 
puţin impresionat de tristele eveni
mente prin cari trece actualmente 
ţara, graţiă dictaturel sale, a vorbit 
şi d sa, făcând o urare, ca Brăila 
să aibă vecinic sorta de a avea In 
capul comunei pe patriotul d. Dju- 
vara, oare, la rândul sâfl. n’a lipsit 
şi d-sa a ura d-lul Rosetti mulţi ani 
de fericire, negreşit, ca cea de care 
se bucură astăzi!...

Se Înţelege lnsâ, că nouâ, Brăile- 
nilor ne este destulă, şi atât Pri
măria d-lul Djuvara, pe căt şi ţara 
e sătulă de dictatura d lui Rosetti. 
Nouâ ne trebnie pavage, căci am 
ajuns să nu mal putem âmbla nici 
pe jos, nici cu trăsura; ne trebuie 
apă, un cheifl, făcut, daca se póte 
nu de «re un patriot, care să iea de 
la comună p'este 2 milióne franci şi 
să nu ne facă In Bchimb lucru nici 
măcar de 700,000 franci; ne trebue 
un Primar şi un consilifl comunal, 
care să p6tă face tóte acestea yi 
care că fie mal cu dor de inimă de ba
nii oraşului, iar nu ca d. Djuvara şi con
siliul sâfl, care fără aprobarea mi
nistrului de Interne, face şi prii- 
mesce scă^lăminte decâte 25 la sută 
la arenda antreprisel acsiselor, care 
tcă^ământ aduce pe an comunei o 
pagubă de peste 80 mii franci; ne 
trebue, In fine, un Primar care să 
nu dea banii Primăriei pentru tot 
felul de lefuri In garda civică, la cel 
flămânzi şi nici odată săturaţi); un 
Primar, care să se pricépá şi să In- 
ţelâgă cestiunile şi administraţiunea 
intereselor comunei mal bine de pe 
cum le pricepe d. Djuvara.

Apelul d-lul ministru Cogâlnicânu, 
pentru subscripţiunea spre cumpă
rare de arme, a dat ocasiune şi aci 
la convocarea unei Întruniri publice, 
cu care ocasiune s’a constatat, că ra
dicalii nu Înţeleg a face de cât po
litică, iar nu şi patriotism ; căci, In 
loo de a se Înţeleg cu toţi românii, 
fără distincţiune de partid safl co
lóre politică, afl format un comitet, 
în care s’afl pus d-lor toţi, exclu
zând tot ce nu este radical.

Ca un abservator şi spectator al 
celor ce se petrec, vâ pot spune că, 
lumea şi pe aici in general este de 
opiniunea d-vóstrá, că ar fi bine ca 
guvernul să se pue In comunicaţi- 
une cu spiritul public al ţârei, con- 
vocând Adunările, şi să Înceteze a 
se inspira numai de la sine, căci4 
dacă Românii sunt gata pentru ori
ce sacrificii, doresc Insă ca aceste 
sacrificii să fie utile!

Quídam.

FERICIRILE DISTRICTELOR
CORESPONDENŢĂ PARTICULARĂ

a
T i n v r F 'c n L T T i

Binuiieal-S&rat, 24 Septemvrie.

De secoll România n’a mal fost 
In aşa cumpănă ca acum. Ori care 
ar fi antipatiile ţârei contra guver
nanţilor de astâ-^I, datoria fie-cărui 
Român este de a trece sub tăcere 
până şi abusurile şi a administraţiu- 
nilor sub-alterne. Destul numai ca 
faptele lor şi a sateliţilor lor să nu 
degenereze In fapte de comunarzi şi 
başi-buzucl.

Resbelul peateDunâre se face In nu
mele umanităţii ultiagiate, şiln scop 
de a smulge pacinicile populaţiunl de 
sub ghiarele unei administraţinnl ra
pace şi barbare. Pe când fiii Româ
niei îşi varsă şirâe sângele lor pen
tru un asemenea scop, ce nume, ce 
calificaţiune am putea da acelor cari 
In România aţâţă şi lasă a se co
mite fapte mal presns pdte de ace
lea ale sectatorilor semi-lunel: pârjo
lul averel cetăţenilor, fiind-că aşa 
place tribanţilor guvernanţilor de 
astă-^I.

Nu este vorba de acele fapte ce 
cuprind In sine numai o detestabilă 
persecuţiune pentru uni!, şi favorl 
revoltătdre pentru alţii; dar mal ales 
de acele fapte, cari dacă din neno
rocirea sermanel Românii, ar fi să se 
generaliseze, sub sgomotul armelor, 
ar reduce frumdsa şi blâuda Româ
nie Intr’un pustiii mal cumplit de 
cât acela al teatrului resbelulul ori
ental.— In Bulgaria fle-care scie cel 
puţin că salvarea pers6neî sale şi a 
avutului sâfl consistă In o apărare 
desperată cu armele In mână, pe 
când In judeţul Rîmnicu-Sărat, fie
care este dator să cre<Jă a găsi asi- 
lul sub pavăza legii.

Primele fapte pot fi acum trecute 
sub tăcere. Ya sosi timpul când au
torii lor vor putea fi traşi la răspun
dere. Ultimele fapte lnsâ trebueac 
divulgate cu o oră mal ’nainte, căci 
acestea vor putea atrage, sperăm 
lncâ, puţin atenţiunea ministrului de 
interne, care astâ-gt mal mult de cât 
ori când trebue să Btea la postul sâfl. 
în Bucure8cl, şi să ’şl aducă aminte 
de cea ce <Jicea odată In adunarea 
ţârii; „Pâzeşte-mâ D6mne de amicii 
mei, că de inimicii mei mâ voiţi păzi 
singur*, de cât în prejma câmpului 
de luptă, unde presenţa sa nu p6te 
fi de cât cel puţin o desastrdsă În
curcătură.

Nu de rechisiţiunl voi vorbi astă-^I» 
de acele favorl asemenea acelor a- 
cordate fraţilor Fleva, deputaţi pă- 
suiţl, favorl cari umplu de cele mal 
negre îngrijiri inimele cetăţenilor 
pentru averile adunate cu suddrea 
frunţel, iar nu cu preţul ridicol al 
faptelor colorate de cuvinte de pa
triotism şi liberalism, desminţite în 
modul cel mal evident de faptele Sil
nice. Nu de faptul cumpărării pro
ductelor pe preţ de 80 fr. chila de

grâfl, — adică rămăşiţi de grâfl de 
sub ciur, de org a 50 fr. chila, tâte 
producte predate la Ghergiasa şi Soca- 
riciul,de şi ar fi fost echitabil şi alţilsă 
beneficiere de acest mod de plată al 
datorielor către stat. Nu am să vor
besc nici de faptul de arendare în 
formă a moşiei Orzănâsca cu preţul 
redus şi pe nume de minori cum se 
vede în »Monitorul* No. 204, iar în 
realitate să profite, în dauna fiscu
lui, aceia ce In vorbe ard de iubi
rea ţârei. Ora judecăţii tuturor ace
stor fapte va suna la lncheerea păcii, 
dacă România va mal eşi cu suflare 
de viaţă din grozava încercare de as
tăzi, după cum ne măgulim a spera, 
basându-ne pe trecut.A stâ-^f mâ voifl 
ocupa numai de acele fapte, ce s’afl 
vâgut petrecândn-se numai In tim
pul când templul legii a fost închis 
cu desăvârşire, când relele instincte 
de ja f şi de pârjol afl avut o dom
nie esclusivă.

In judeţul acesta, Rlmnicu-Sărat, 
se află acum un mare arendaş dom
nul Dumitm Simionescu. Din tine- 
reţele sâle dânsul a căutat a’şl face 
un patrimonifl prin lab6re numai, 
iar nu prin Înşelătorii la licitaţii 
publice, prin sperjurii şi atâţarea 
celor uşori la minte. După o Iab6re 
de mal mult de douâ-^ecl şi cinci 
ani, averea sa astăzi este prada nu 
a başi-buzucilor otomani, căci con
tra lor şl-ar lua armele In mână, 
dar uneltirilor celor mal infame din 
partea acelora ce dispun de acţiu
nea administraţiunel judeţului pe 
basa unor titluri cunoscute corifeilor 
£ilel şi profetului lor.

In oraşul de reşedinţă la Rim- 
nic se află acum un domn Alexan
dru Popescu pribegit de cât-va timp 
in ţară. Cu ocasiunea discutării în 
secţiunile Senatului a cererii sale de 
indigenat, d. Cogălniceanu nu găsi 
cuvinte nemerite spre a’l califica cum 
merită un scăpat din Închisorile Aus
triei, despre a cărui viaţă privată 
şcandaldsă s’a publicat de un con- 
judeţian broşura întitulată....

Acest domn agent electoral al fra
ţilor Fleva şi tutti quanti, este men
torul administraţiunel actuale. Reu
şita faptelor sale mal mult de cât 
reprehensibile, justifică cu prisosinţă 
acâstă convincţiune generală.

El bine, acest domn sub-dictator 
al judeţului Rlmnicu-Sărat (căci dic
tatorul prim este cunoscut din £ia-
rul Timpul No.... ), a crezut se vede
că intră In principiile politice ale 
partidului d-sale de a revolta paci- 
nicil locuitori din comunele Ciorăştil, 
Mihălcenil şi Băleştil, contra aren
daşului Simionescu, care n’a avut 
ondre de a vota pentru d-nil Fleva 
şi alţii ejusdem farince. D-nu Alesan- 
dru Popescu (prenumit şi Ţuţuianu) 
cu prestigiul ce ’I dă protecţiunea 
visibilă a administraţiunel locale, 
s’a introdus între acel săteni în ca
litate de advocat şi a uneltit aşa 
că acel pacinicl locuitori se fie as
tăzi infectaţi de otrava cea ma[ 
ucizătdre a resvrătirel nedrepte con. 
tra arendaşului. Aşa Ciorăştil şi Mi
hălcenil ce datoresc unii până la

M 1HAIL STROGOFF
8AU

C U R I E R U L  Ţ A R U L U I .

(Urmarea 13-a).

VI.

Mihail Strogoff a rătăcit doe ore din 
uliţă în uliţa cântând mere fi pe juna 
Livoniană. Mergea fără să se oprâscă, fără 
să simţă ostenelii; se săpunea unui simţi- 
ment imperios ce nn-I mai da pas de cu
getare. In ijadar, t6te.

Atunci i-a venit în minte ca tânăra fată 
nu luase cunoscinţă de ordinul prefectu
lui provincial — împrejurare cu total peste 
putinţă, căci o asemenea lovitură de ful
ger un putea isbucni fără să se audă. in
teresată negreşit a cunosce cele mai mici 
noutăţi ce veneai! din Siberia, cum n’ar 
fi putut lua cunoscinţă de măsurile luate 
de guvernator, măsuri cari o loveaQ fârte 
d'adreptul?

Dar în sfârşit, dacă nu le cunoscea, ea 
trebuia negreşit să vie peste câte-vo ore 
la cheiul de imbaroare şl acolo vre-un a-

gent fără inimă, ar fi oprit’o cu asprime, 
să trâcă.

Mihail Strogoff, cu ori-oe preţ trebuia 
să o va^ă mai înainte, ca să pâtă, prin 
mijlocire, ocoli acâstă nenorocire.

Dar căntările-i fură Zadarnice şi cât 
p’aci era să'şi piardă speranţa.

Erall atonei un-spre-ijece ore. Mihail Stro
goff se gândi să'şi arate podaroshna la 
poliţie, cu tâte că acăsta i-ar fi fost ne
folositor. Porunca prefectului nu putea 
negreşit să’l privescă şi pe dânsul, pentru 
oă caşul era prevăijut de dânsul; voia însă 
să se asigure că nu va avea niol o pedică la 
eşi rea din oraş.

A trebuit deci să Be întârcă iar pe cea 
l’altă rîpă a Volgii, în cartierul unde se 
afla cancelaria poliţiei.

Aoi era o mare grămădire, căci străinii 
dacă avăii ordin de a eşi din provincie, 
nn eraţi scutiţi de 6re-oari formalităţi pen
tru plecare.

Fără acăstă precauţiune, vre-un Rus, 
mai mult saii mal puţin amestecat în res- 
c61a tartară, ar fi putut, sub un costum 
schimbat, trece graniţa, — lucru oe or
dinul pretindea să impedice. Ţi să da dra
mul, dar trebuia să el şi voia de a te 
duce.

Deci, comedianţi, bohemi, ţigani, rudari 
amestecaţi ou negustorii din Persia, Tur
cia, India, Turkestan, China, eraO cu gră
mada în curte şi prin cancelariele poliţiei.

Fie-care zoria, pentru că miji6cele de 
transport eraţi să fie fârte căutate de a- 
cestă mulţime de isgoniţl şi aceia cari 
nu s’ar fi grăbit, era ii in încurcătură de a 
nu avea ou ce pleca din oraş — lucru oe 
i-ar fi expus la vre-o intervenire cam aspră 
din partea agenţilor guvernatorului.

Mihail Strogoff, mulţumită câtelor sale 
sdravene, putu să străbată în curte. Insă 
a intra in cancelarie şi a ajunge până la 
masa funoţionarilor, era o greutate şi mai 
mare. Dar că te-va cuvinte <Jise la urechia 
unul inspector şi câte-ra ruble date la vreme 
aii fost destul de puternice pentru a-I în
lesni trecerea.

Agentul, după oe l’a introdus in sala 
de aşteptare, se duse să dea de veste unul 
funcţionar superior.

Mihail Strogoff nn putea deal întârzia 
a fi în regulă ou poliţia şi liber în miş
cările sale.

Până să-I vie răspunsul, el să puse să se 
uite în jurul lui. Şi oe vă<}u ?

Acolea, pe o bancă, o fată tânără, mal
I mult căzută de căt şe â̂nd, în prada unei

mute desperări, de şi d’abia i putuse ve
dea faţa, pentru că numai profilul să de
semna pe părete. Mihail Strogoff nn se În
şelase. A cunoscut numai de cât pe juna 
Lovoniană.

Ne având cunoscinţă de ordinul guver
nul al, ea venise la poliţie ca să-şi vizele 
biletul de drum. I s’a refnsat vizul. Ce e 
drept, avea voe de a merge la irkuţsk, 
insă ordinul era lămurit şi scurt; el nimi- 
oea orl-ce autorităţii date mai nainte şi 
drumurile Siberiei eraii deci închise săr
manei călătâre.

Mihail Strogoff, fârte fericit oă a găsit’o 
in sfârşit, s’a apropiat de tânăra fată.

Ac&ta’l privi nn moment, şi obrazul 
i-se lumină de o lucire fugitivă revăzând 
pe soţul ei de călătorie. Se sculă, ca din 
instinct, şi întocmai ca un naufragiat oare 
se acaţă de o scândură de mântuire, ea 
merse să’l corii ajutor.

In momentul acesta, agentul atinse la 
umăr pe Mihail Strogoff.

—»Prefectul poliţiei te aştăptă, <}'•* el.
— Bine, — răspunse Mihail Strogoff.
Şi fără să gioă vre-o vorbă aceleia pe 

care o căutase atâta, fără a o asigura prin 
vre-un gest, care pâte l’ar fi compromis

şi pe ea şi el însu-şi, urmă pe agent prin 
mijlocul mnlţimei înţesate.

Juna Livoniană, văzând oă dispare a- 
cela, care numai singur i-ar fi putut da 
ajutor, că<}u iar pe bancă.

Nici nu trecuse cinci minute, şi Mihail 
Strogoff se arătă iar în sală, însoţit ds un 
agent.

El îşi ţinea în mână podaroshena, oare 
îi deschidea şi ii făcea libere tâte drumurile 
Siberiei.

Se apropie atunol de tânăra Livoniană, 
şi intin^ându’i mâna:

— Soră — ¡gişe el.
Ea îoţeleee îndată! Se sculă ca şi oum 

o inspiraţie neaşteptată nu i-ar fi dat pas 
să stea pe gânduri.

— Soră, $ise Mihail Strogoff, avem au- 
torisaţia a ne urma drumul spre Irkuţsk. 
Vrei să vii?

— Te urmeij, frate, răspunse fata, dând 
mâna lui Mihail Strogoff.

Şi amândoi plecară de la poliţie.

(Va nrma)



T I M P U L

8000 galbeni, alţii pănă la 2000, aü 
avut cutezanţa a contesta fiinţa si
telor datorii, constatate prin Înscrise 
In regulă, nemal supunftndu-se a face 
muncile datorite. La moşia B&leştil 
pe care d. Simionescu o esploatétjá 
de aprópe cinci iluştri fără sé fi avut 
In trecut vreun Înscris cu locu ito
rii dupe densa, de asemenea ’i-a re
voltat contra d lui Simineacu.

Domnul Simionescu reclatn&nd pe 
calea legală, prefectul judeţului a 
trecut la faţa locului ţi s’a Încredin
ţat finsuşl de ignominosul fapt al 
resvrătirel. Locuitorii moşiei Băleşti 
ce e drept, n’aü negat faptul dato
riilor lor către arendaş, dar flind-că 
era vorba a se constata acum prin 
Înscris acele datorii, şi in osebl con
secinţele lnvoelel făcuta ca tot-d’a- 
una verbal de a nu se lua dijmurl 
din locurile cedate sătenilor spre 
esploatare, consecinţe de a se face 
munci agricole In compensaţiunea 
volórel dijmelor, locuitorii In faţa 
prefectului aü refusat darea acelui 
Înscris ce pretinde d. Simionescu, 
care vedea bine că astăzi asupra 
judeţului Rlmnicu-Sftrat suflă vfin- 
tul molipsitor al anarhiei şi al de- 
sordinel. In faţa unul asemenea re- 
fus, d. Simionescu voind a lmpedica 
ridicarea dijmelor, prefectul, de şi 
convins personal de dreptatea cererel 
arendaşului, se Înduplecă totuşi a 
sub-scri ordinele, ca locuitorii să 'şl 
ridice recolta cu dijmele Împreună 
rămăind ca locuitorii se fie apoi con
strânşi Ia esecutarea verbalei Învo
ieli, fapt ce nu s’a mal realisat.

Dar apoi cum s’ar fi putut real isa 
o asemenea promisiune prefectorală, 
cănd d. prefect, In plină cunoscinţă 
de causă că magasiele foste odată 
de reservă, aü fost cumpérate de 
d. Simionescu Încă din timpul apli
cării legii rurale, şi p&nă aată <Ji po
sedate ca dependinţe ale proprietă
ţii ce ţine In arendă, nu s’a stăn-1 
jinit de a ridica folosinţa d-lul Si
mionescu de a supră-le, dăndu-le In 
măna grămezii satului ? Comunarzii 
de aiurea ce ar putea face mal mult 
de căt a spolia pe un cetăţian de 
proprietatea sa.

Să mal arăt că prin ogórele de 
porumb ale d-lul Simionescu s’aü mal 
deschis de săteni drumuri sub cu
vânt că din vechime şierpuiaft pe a- 
colo, iar nu mergeaü In linie drâptă 
ca acum) Să mal indic că nu se póte 
aduce la Îndeplinire nici Învoiala pen
tru păşunatul vitelor, mal mult că 
grămada satului Împiedică şi chiar 
numărarea vitelor şi constatarea ce
lor datornici pentru păşunat; că des- 
robiţil de pe moşia Băleştii datori 
numai cu căte-va c]ile la maşinele 
de treerat, Încă s'aü pus In grevă.

Şi cine este uneltitorul acestora? 
Nu este óre d. Alexandru Pop seu, 
scăpat din Închisorile austriaco, cum 
£icea odată In şalele Senatului d. 
Cogălniceanu, d. Popescu, acest fac
totum al districtului Rlmnicu-Sărat, 
d. Popescu care ca să apere pe des- 
robiţi de datoria de căte-va $ile c&‘ 
tre arendaş, a luat apărarea lor, nn 
numai din impulsiunea strigătului 
săngelul, mişcarea de alt-minterea fi- 
râscă, dar pentru o plată de şase 
lei de cap transformate In lucru la 
vie, cănd unii din el nu datoreBC 
măcar valórea acelei plăţi.

Spre a fi esact, nu lipsesc Insă a 
adăogi, că nu toţi sătenii sunt In 
răsvrătire făţişe. Cel de omenie, a- 
cel ce aü mal rămas neatinşi de 
molima relelor pasiuni ale aceluia 
care sub auspicíele administraţinnel 
aţâţă ura şi discordia Intre capital 
şi muncă, scóla funestă la care se 
adapă şi marele ponteflee, acel de 
omenie, $ic> ar voi să facă muncile 
datorite arendaşului, —  Insă consă
tenii molipsiţi de suflarea corumpă- 
tóre a d-lul Popescu, mediul ordi- 
nilor şi apetiturilor fraţilor Fleva, 
II Împiedică ameninţăndu’ I cu bătae 
şi dare de foc. —  Şi administraţiu«* 
nea privesce...

Póte că prefectul judeţului ar dori 
In sufletul sM să nu se comită a- 
aemenea fapte In provincia sa ; Insă 
se vede că este In imposibilitate de 
a se emancipa de ómenl ca Popescu, 
mal ales cănd ştie bine cnl datoresce 
acea delicată funcţiune. Atmosfera 
care 11 lnconjórá este greti Încărcată 
de miasme corumpătdre, eveniment

nenorocit care se observă In mal 
multe judeţe In care aşa numitele 
com itete electorali aă căpătat vfent 
sub o Impulsiune dileteră.

Cu t6te acestea, dacă numai ace 
ste nenorociri ar fi avut loc; dacă 
totul s’ar fi mărginit numai la ase
menea fapte de tăgăduire de datorii 
bănescl, do neexecutarea de munci 
datorite, p6te că In acest timp de 
dolid lu care ne aflăm, naş fi luat 
pana să dafl publicităţii aceste revol- 
tătdre detailurl.

Dar In n6ptea spre 12 ale lunel, 
cea oe se credea _’o simplă amenin
ţare s’a şi realisat. In n6ptea spre 12 
ale luuel, pe ■ ănd vântul Îşi schimba 
direcţiunea sa de deasupra satului, 
se da foc leşilor pline cu porumo 
ale arendaşului, de alt m inarea a- 
sigurate. — P&nă acum răutatea in
famiilor se oprea cel puţin 'naintea 
semnului indicator, că consecinţile 
unul p&rjol criminal, nu vor isbi a- 
tăt de mult pe acela In contra că
ruia erafi menite. Astă <Ji Insă şi a- 
cest semn nu mal este o piedică 
pentru mănile sacrilege. Şi acum 
ar fi acesta cănd am vfiţjut socie
tăţi de asigurare, isbite de neno
rociri din causa unul spirit prea ln- 
drăsneţ de speculă, dar oneste In 
administraţiunea lor, puse la pilorl 
de către deputaţii majorităţii guver
nului actual. Acel in endift a con
sumat doufi pătule conţinând peste 
1600 chile porumb.

In faţa unor asemenea fapte, unele 
mal esecrabile de căt altele, unde 
este cu putinţă a se mal găsi pro- 
tecţiune şi apărare cănd templul le
gii este Închis şi Investmintat In 
doliu f

Fi-va la admnistraţiunea Judeţ. 
Rî - icn-Sărat î Dar cum mal este 
cu putinţă a se spera acesta, cănd 
Întregul comitet judeţian ce Încon
jură pe prefect, este compus din crea
turi ale fostului servitor al reposa- 
tulul Mărgăritescu, creaturi, — horribi- 
le dictu— ale d-lul Popescu mal pre- 

I ocupaţi a face left pe spatele jude
ţului, lefi grase de 500 1. pe lună 
medicului Valentineann.

Fi-va la administraţiunea centrală 
la Ministerul de Interne şi de Jus
tiţie ? Dar cel din urmă. cu t6tă bu
na voinţa sa, ’ml pare că nu mal ştie 
unde să dea cu capul de abusurile 
ce i se eemnatâză, şi pe cari este 
impotent a le reprima căci este sta- 
vilat de favoriţii «Jilel —  Cel dintăl 
alergă pe cămpiele Bulgariei, spre 
a organisa victoria, lăsând giarulul 
„Romănul“ să 11 buciume In fala> iosul 
şi faţarnicul limbagiâ.

„Dreptate şi frăţie a fost strigarea 
n6strâ la 1848" („Romăn. din 13 
Sept.). „ Am spus'o şi vom repeţi ne
încetat că Miniştrilor — fie dănşil cel 
mal patrioţi şi mal neobosiţi, fie 
chiar Îngerii nesupusi condiţiunilor 
omeneşti— le e cu neputinţă să cum- 
pănăscă, să judece şi să facă totul 
numai prin el singuri*. („Romăn. din 
11 Sept.).

Cu t6te denunţările de abusuri 
sfruntate la dom enii, şi făcute de 
»Romănia Liberă* şi In privinţa re* 
chisiţiunilor de ,Steoa Romăniel* ce 
Îndreptare 6re s’a adus ? Ore n’a sosit 
timpul a striga ca Virgilifi : Una sa- 
lus victis, nullam sperare salulem.

6.

T E S T A .  U S /T E IS IT

(Urmare |i fine)

h) Leg şi destin prea inbitel mele ne- 
p6te Elena Eiriazi, fiioa surorel mele Irina 
născută Xenocrat; 1-iB, partea din mo
şia mea DrăgănescI, începând din hotarul 
Comunei Gherghiţa şi Belciugul şi până 
In hotarnl Cornnlnî-de-jos şi la cap pinii 
ande se lovesoe on pădurea mitropoliei 
împreună cn casele proprietărescl, cn mo
bilele lor, pădurile după acestă parte de 
moşie, care este renervntu şi astă-41 pe 
seina mea şi nearendată, precum şi podnl 
plutitor pe apa Prahovei; 2-lea, t6te vi
tele mari şi miol ce se vor găsi în fiinţă 
in moşie Ia încetarea mea din viăţă, un 
plan separat se va forma de acestă parte 
de pământ din corpal moşiei DrăgănescI, 
spre a se da nepâteî mele Elena Kiriazi 
pentru pacinica şi desăvârşita d-sâle po- 
sesinne.

i) Lei noi 2^00 (două mii) in numerar 
din fondurile mele, destin o-dutS pentru 
pentru tot-d'u-nna a se împărţi de ese- 
outorul metí tsRtnmentar rudelor mele co
laterali celor mal apropiate, ou analogie 
şi cu acte de constatare în regulă

III.
Numesc şi declar esecutor testamentar 

at tntulor deposiţiuuilor din ultima mea 
voinţă consígnate aci pe nepotul meQ dr. 
George Kiriuzi, d-sa va administra şi di
rigen singur averea mea nemişc3t<5ro, fiîră 
să fie săpSrat de nimeni, va fonda şi or
ganisa după regúlele sciinţei şi progresul 
artei, Spitalul fraţilor Xenocraţi; va achita 
legatele susmenţionate şi ce va judeca ne
cesarii! pentru esneta, complecta şi desă
vârşita aducere la îndeplinire a dorinţelor 
şi disposiţiunilor mele testamentari.

Dnpă trecerea d-séle din vietă, in vir
tutea acestui testament, actele de admi- 
nistraţinne şi eseoutarea voinţelor mele, 
trece indeplin drept la un comitet de admi- 
nistraţinne, compus de primarul comunei 
BucnrescI şi de persóna dvsignatu prin tes- 

| tamentul personal al doctorului G. Kiriuzi 
Bpre a’i lna locul.

Acest comitet va purta titlul de * Ad
ministraţiunea spitalului fraţilor Xeno- 
craţi».

Designaţiunea acestei de a treia per- 
sonă se va urma prin testament, adică 
fie-care va designa încă din viaţS-’I prin 
testament pe succesor ele sSQ, şi aşa se va 
urma în perpetuitate. In cas de mórte 
grabuicB, or în lipsă de designaţiune ex
presă srü în cas când dtsignatul n’ar 
priimi saQ ar fi impedicat de a veni la 
administraţiune, primul preşedinte al cur
ţii de Casaţiune este rugat a face desig- 
naţinnea.

Comitetul acesta, ast-fel compus, are 
exclusiva şi neparticipata administraţiune 
şi lucrare în tot oe prescrie acest act te
stamentar şi in tóte consecinţele resul- 
tând dintr’ânsul. El va priimi şi va con
serva sineturile şi actele de proprietate 
ce se lasă spitalului; va arenda moşia 
Drăgănesci şi Ruşii, (prin licitaţiune pu
blică); va îngriji de întreţinerea spitalu
lui în stare bună şi prosperă; va distri
bui legatele conţinute in acest testament, 
va face în definitiv tot ce va judeca fo
lositor, trebuincios şi bine chibzuit pen-1 
tru îndeplinirea şi lărgirea ideilor mele 
testamentare.

Dacă venitul annal al moşiei Drăgă- 
nesci şi Ruşii va cresce, precum nu mă 
îndoesc, prisosul se va împărţi prin ana
logie tutulor legătarilor prevBiJuţl.

Aceea-şl normă se va pă^i şi în cas 
eventuale de redneere.

Onorabila eforiă a spitalelor civile din 
Bucuresd va surveghia numai ca regle
mentele spitalului şi administraţinnea in
ternă să fie conformă reglementelor ge
nerali prescrisă de sciinţă şi generalmente 
admise.

Administraţiunea spitalnlni fraţilor Xe- 
nocraţl va da pe fie-care an oompt de 
gestinnea sa tribunalului Ilfov, secţia III. 
Afară numai de executorul meii testamen
tar, doctorul George Kiriazi, care va di- 
rigea şi administra singur averea mea, 
nemişcăt6re fără oontrolul săO ingerinţa 
nimunnl altul.

Tóte cele coprinse In presentul act te
stamentar se vor esecuta după încetarea 
mea din viaţă.

Acest act, sub-scris de mine însu-mi şi 
legalisat de onorabilul tribunal de Ilfov, 
secţia III, s’a lăsat In păstrarea executo
rului meii tn original.

Iar două copil legalisate se vor depune 
de D-sa după mórte-ml, nna la archiva 
facultăţei de medicină din Bncuresci şi 
alta la archiva primăriei comunei Bu- 
curesci.

Annl una mie opt-sute şepte-jleci şi 
anul 1871, MartiQ 20 Bucurescl.

(Semnat) Constantin X enocral

C R O N I C A

D. I. Brătianu, Ministru de Interne, de 
Eesbel, şi Preşedinte al Consiliului, a bine 
voit a mal veni Vineri prin Capitala 
n6stră. Şederea d-sale insă aici, ni se 
spune, c i  va fi de sourtă durată, de vreme 
ce mari chestiuni de strategiă ascâptă pe 
d. »Ministru de roabei* pe câmpul de 
bătae.. .

Circnlft sgomotnl, că guvernul nu este 
decis să con róce Corpurile leginitóre, p&nă 
cănd nn se va lna Plevna.

D.ir rănd va cădea acéjtÜ formidabilă 
in tărire ?

Aci 'I chestiunea !. . .

Ministerul financelor pnblică prin , Mo
nitorul*, că, polnl imperial rus fiind ad
mis in circulaţie pe cursul de lei 20 binl 
60, piesa de 4 rnble in anr representând 
trei din cinci părţi din polul imperial, 
este admibă Iu ciroulaţie pe valórea de lei 
12, bani 36.

Guvernul a anunţat, prin org.tnnl săQ 
officia), ca rablele de argint să fiă primite 
de toţi pe preţul de 4 lei noi, asemenea 
şi oole de hărlie pe preţul de lei 2 şi 60 
de bani. Acest ordin SaBă nn este obser
vat de mare ¡ arte din cemercianţi şi ban
cheri mai ales. Aşa nu mal departe, ieri, 
vre id cine-va să schimb» nisoe rnble de 
hărtie la d. banchier 1. M. Far m o, d-sa 
nn a vrut să se supună ordinnlul guver
nului de a primi rubla pe 2 lei şi 60 bani, 
ci numai pe 2 lei 50 bani.

Pentru ca cetăţenii să nu fie speculaţi 
in aşa mod, rngăm pe guvern, să bine- 
voiască a ne lămuri prin „Monitornl Ofi
cial“ , daca rubla de hărtie mai merge a 
nn 2 lei şi 60 bani, dnpe cum a ordonat 
a se primi. (Pressa)

ţ)ilele trecute, am avut deosebita plă
cere a visita spitalul militar rnsesc de la 
gara Ihşi-Uugh -ni, cn care ocasinne, prin 
amabilitatea d-nel Princese Dolgnrnki şi a 
d-lul dr. Begoroff, am putnt vedea şi va- 
g6aele ambulanţei create de caritatea pu
blicului rus şi date sub dirigenţa numitei 
princese. Acâstă ambulanţă este pusă sub 
patronagiul A. S. I. Ducesa de Edimburg, 
şi atât înreţinerea cât şi înlesnirile ce 
presintă pentru bolnavi pot în adevăr a- 
trage admiraţiunea şi recunoscinţa pu
blică.

îngrijirea ce medicii şi surorile de cari
tate daC ostaşilor răniţi din spital este 
ceva cu totul rar : şi aicea ca tot-da-una 
femeia, prin gingăşia inimel sale, este che
mată să aline şi să videce suferinţele o- 
mului pe pământ!

A vedea atâtea femei, inspirate de nn 
sentiment de patriotism atât de curat, de 
o aşa nobilă compătimire pentru fraţii ce 
merg să moră cn vitejie pentru Dumnezeii 
şi împărat, atâtea femei, care făcând ab
negaţie de posiţiile lor sociale, de trudele 
ce aduce o sarcină atât de sfântă, veghiază 
<}ilele şi nopţi întregi pe la căpătâiul 
paturilor de bolnavi cu o dulce afecţie şi 
o măreţă tărie de inimă, este cu drept cu
vânt nn sacrificiu vrednic de veneraţia 
lumei culte! Acesta m'a făcut să mă gân
desc la bieţii turci, care se grăbesc a în
gropa de vii pe răniţii lor, numai pentru 
a scăpa mai sigur de îngrijirile ce trebne 
a li se da, şi la neiertata selbătăcie de a 
ucide chiar pe doctorii din ambulanţele 
Cracei-Boşii, ce vin, după convenţia sta
bilită între t6te poporele, a culege morţii 
şi răniţii de pe câmp.

Îngrijirea ce se adnee de către spitalul 
rusesc, pns sub conducerea umanitarei prin
cese Dolguruku, tuturor acelor ce aii ono
rul a fi răniţi tu resbol, este cel mai fru
mos model de imitat pentru asemenea sa
cre instituţiunl, este in adevăr, la înălţi
mea patriotismului, la înălţimea suferin
ţelor acelora, cari zac astă-^i în el; şi 
coprins de o adâncă satisfacere sufletâscă 
ne-am departat cu tristă, dar, mângă- 
itore impresie.

(Curtenii de /oft-)

Daruri. — A. S. 8. Episcopul Dunărei 
de jos, părintele Melchisedec, a dăruit gu
vernului 1000 franci pentru arme.

D. C. Porumbaru, care mai filele tre
cute dăduse guvernului suma de 15,000 
franci pentru ajutarea familielor soldaţilor 
căluţi in luptă, aflăm că a mai dat aoum 
3000 franci pentru arme. Lăudăm simţi- 
mântele de care este insuflat d. Porumbaru.

Consiliul districtului Sucéva a mal oferit 
Statulnl suma de 2000 franci tot pentra 
arme.

CSlcare hoţiască.— Radn S. Precupeţ, 
porcar culcându-s lângă turma lui, in căm- 
pia numită ,Pnţul Ini Crăciun* din coló- 
rea de Galben, a fost atacaţi marţi sera 
de o cét» de hoţi, cari după ce '1-att sdro-

bit în bătae, ’l-aii furat şi căţl-va porci.
Se 4ice, că poliţia a dat de urma hoţilor.

O luptă cu aerul. —  A<ji dimineţă la 
ora 7 trecea nn oficer rns pe strada Carol 
I cn sabia scâsă tăind şi tn drăpta fi in 
stânga.... aerul, şi strigând in limba rusă.

Lumea se uita, sfiindu-se de sabia lui 
şi neînţelegâud nimeni motivul saă scopul 
acelui atac in contra atmosferei. Unii spu
neaţi că ’ i a venit un atac de creerl, alţii 
că are o aprindere de creeri şi alte ase
menea.

Un voinic şi inteligent gendarm da po
liţie, trecând din întâmplare şi voind să 
impedice vre-o nefericire a îmbrăţişat de 
la spate pe tnfocatul luptător fi loândn'I 
sabia din mână, a stabilit un armistiţiu, 
conducând pe răsboinic la Prefectura Poli
ţiei pentrn a încheia pacea cu t6te formele 
obicinuite d e ................ Poliţie.

(Ruboiul).

A sosit şi se află de vânzare la librăria

E. GRÆVE & Comp.
Podu Mogoş6ie, 40.

Un mare asortiment de Almanahuri fran- 
uzeset pe anul 1878.

Album drolatique.
Almanach-Album des célébrités contem

porains.
Almanach amusant.

> astrologique.
» chantant.
> des ohansons comique.
> comique.
» de la chansonnette.
> des chansons de la table et

du vin.
> de la vieille chanson, illustré.
,  de la jeune chanson française.
> de la nouvelle chanson.
» de la chasse, illustrée.
» du voleur.
t  des dames et des démoiselles.
» des cocottes.
> du marin.
y dn jardinier.
» dn jardinier amatenr.
> des parceurs.
> du savoir-vivre.
> du théâtre comique.
y dn bon-ton.
,  de l'oracle.
,  de France.
» de l’agricnlture.
y de jeux de société.
> nouvel des jeux.

Almanach des cafés-spectacles
y des parisiennes 
y des songes 
y gnessent
,  de la poupée modèle.
y miôre cigogne.
y dn magasin pittoresque
y du bon-vivant.
y de histre français ilustré
y de la jeune miàre, illustres
y du moniteur vinicole

Anuaire Mathieu de la drôme 
Almanach le double de la drome 
Almanach le triple Mathien de la drome 
Almanach lunatique

> manuel de la danoe
» de l’amamatenr des tours de 

cartes 
y de chasseur
» de la cuisine
> de la santé
y du magicien des salons
> dn jardinage 
y scientifique
y national de la France
y pari s siennes
» prophétique 
,  de la fleur des calembours 
,  perpetnel ‘ Polichinelle,
,  pour rire
,  répertoire du theatre français

A eşit de sub tipar şi se află de
vênzare la magasinele de musicâ 
ale d-lor Gebauer şi Şandrovits, şi 
la autor :

CÂNTECUL ROŞIORILOR
I D E  L A  V E D E .

Dedioat Măriel-Sale
DOMNITORULUI ROMANILOR CABOL L

Poesia de 

Loooteaent de stat m ajor I .  C. l iR lT L E tD
PENTRU VOCE SI PIANO 

da
CABOL PAŞILL jun.

Preţul 1 leii fi 50 bani.
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G RAN DE  RE PR ÉS EN TA TIO N
avec 1« concoura de

Mlle E. KELLER, Mr A. HI0A, Mlle FADETTE,
Mlle Fovelli, Mri Paul Ltgrand et Alexandre

Lischen et x ñschen
Oporette en an aote de P. Boisselot. — Musique 

de J. Offenbach

POMME D’API
Opéra oomique en on acte de J* Offenbach.

2 0 0 0  f r .  s e  c e r e  c u  î m -  

p r n m n t a a e ,  J ä f t ,  Too V i -
benl. Acestă moşie este şi de vêuijare.

A se adresa în strada Icóne! No. 10, 
de la 7—10 ore diminâţa fi sera de la 
7—9 ore. (629—8)

Â n u n c ifi p re a la b il.

OPERA ITALIANA
S T A G H U N E A  1 8 7 " 7  

Direotor artistic, d. B. FRANCHETTI

Un abonament pentru 20 representaţiunl 
este deschis în Biaronl Casieriei Theatruluî 

Sub-scrierile se fac de la orele 12—3 
d. a. în fie-care <}i de la 10 până la finele 
lunei Septembre.

PREŢUL ABONAMENTULUI: 
Pentru 20 representaţil.

Benoar şi Bel-Etage . . . . . .  fr. 600
Loja rangul III 
Stal I . . . . 
Stal II . . .

850
100
75

DILIGENŢA ÇILNICÀ
din

PL0KSC1 L i  BRAS10V SI RETUR.
Plecarea din Ploescï la 1 oră dnpe a- 

miaz, dnpe sosirea trennlnl accelerat din 
Brăila şi trenului de porsône din Bncnrescl.

Sosesce In BraşOY la 4 ore diminua 
in coincidinţS en trennl ce plécâ la Pesta 
la 11 ore diminua.

Plecarea din Braşov la 8 ore séra dnpe 
sosirea trennlnl din Pesta.

Sosesce In Ploescï, la 11 ore diminéÇa 
în coincidinţă cn trennl la Bncnrescl şi 
BrSila.

Preţurile serale.
Loja I şi I I .............................fr. 36 —
Loja I I I .................................... » 2 0  —
Stal I .............................................  6 —
Stal I I ........................................ .... 4 —
Stal I I I .................................... ....  2 50
Abonamentul va fi plătit cn anticipaţiS.

Repertoriul va fl cn totnl variat.
începerea stagiune! va fi în luna Octombrie.

Snb-scrisnl nn va cruţa nici nn sacri
ficiu pentru a bine merita buna-voinţă a 
onor. pnblic, cu care tot-d’a-una a fost 
onorat.

Ca tită stima 
B _  P R A . N O H B T T I .

O  j u n ă  d a m ă  g e r m a n ă
cu cunoscinţă de mai multe limbi, voesce 
a se angaja ca guvernantă saiS manageră 
la o familie în Galaţi satt în districte.

A se adresa la Ţigănuşi vechiQ vis-à- 
vis de poliţie în Galaţi.

Loisa Hertt.

CE SE POATE CAPATA
P K I W ' T R U  «  F B A N C I

LA DESFACEREA SPECIAL1TATIL0R IN PANZARIA
|l

L I N G E R I A  D I li  V I E N A
Calea Mogoşdiel Palais „Dacia“

Pentru 50 bani: I tot Pichet de « a r i .
Pentru 5 tranol: 0  căm aşă de Oxford englet.
Pentru 4 trânti 50 ban i: I păreche pantatoane pentru călăreţi.
Pentru 6 tran el: 6 perechi manchete ori ce faaon.
Pentru 5 fran c i: 2 garnitura colorate de dame.
Pentru 5 franci: ÎS galere engl., in orl-o&re fason |i mărime.
Pentru 6 franci: A părechl ciorapi patentate.
Pentrn 6 franci: 6 galere moderne pentrn dame, după alegere.
PentrO 5 franci: 12 batiste albe de pânză adevărată.
Pentru 5 frânei: 11 batiste bine colorate tivite şi spălate.
Pentru 5 franci: 6 pros6pe de pânză carată.
Pentru 5 franci: 6 şervete da masă de pânză adevărată.
Pentru 5 franci: ÎS şervete albe de eeaifi.
Pentru 5 franci: 1 cămaşă modernă, simplă >48 brodată.
Pentru & franci: 2 batiste ca monograme fin brodate.
Pentrn 5 franci: 1 batistă francesă fin brodată ca dantele.
Pentru 3—8 franci: 1 corset de damă 
Pentrn 5 Vî franci: 0 cămaşă de n6pte.
Pentrn (  franci: 3 pepturl fin brodate pentrn oămăşl de bărbaţi.
Pentru S franci: S garniture fine şi moderne pentrn dame (galera! şi manşete). 
Pentrn 5 franci: 1 cam ison modern brodat.
Pentru 5 franci: 1 faţă de masă colorată ca eiaoarl, pentru cafd.
Pentru 5 franci: 1 cămaşă sdfi o pereche de ismene de damă, bogat brodate. 
Pentrn 5 franci: 1 cravată de damă, adevărată Crăme-Dentelle.
Pentru 5 franci: 1 fustă costam plissd.
Pentru 5 franci; 1 bucată Tulpan.
Pentru 25 franci: 42 de coti = 1  bucată Chilon franţuzesc.
Pentru 10 fran ci: I bucată Robe d’enfantş de toile.
Pentru 18—24 frân e i: I bucată Tartan tn g lt t  de 5 coţi.
Pentru 20 fran c i: 24 co|I Pichet.
Pentru 20 fran c i: I bucată Manta de bale.*
Pentrn 18— 25 franci: 1 bucată pânză de Rnmbnrg, de 36—45 coţi.
Pentru 55— 68 franci: 1  bucată pânză de Belgia de 60 ooţf.
Pentru 75—108 franci: 1 bucată p&nză Corona de 58 coţi.
Pentru 115—sio  franci: 1  bucată Toile Batiste francei.
Pentrn 12—22 franci. Plapămă de lînS forte fine.

Afară de articolilt menţionate ao gă*eşte tot-d’a-una frutour! complecte.
Calea Xogoşdiel Palatul „Dacia“ .

Comăn0iledln districte Însoţite tn preţul retptctiv te  vor efectua faarte  grabnit eonttiintiot

A  1ST UNCIU IMP0 U T A  ITT. 
CEL MAI TICHIO SI 8SNÜMITU MAGASIN

L A  S T É U A  A L B I
8UB FIRMA
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0 Strada Carol I  No. 5.

ANUNCID IMPORTANT

(Curtea Vechie) 
vis-â-vis de Sig. Prager.

Strada Carol I No. 5- 
(Curtea Vechie) 

vis-i-vis de Sig. Prager.
Am on6re a îneciinţa pe onor. PT. Public că mi-a sosit pentrn

1 sesonul de iarnă nn bogat asortiment de tnoălţ&minte pentru B&rbatl, 
Dame şi Copii, după fas6nele cele din urmă, — precum şi nn mare 
transport de Cisme lungi de Lnk rusesc, de Ioeht şi de Vacs, ca şi 
Mantate de Cauoluo pentru pl6e, prima calitate; asemenea şi Galoşi 
de Gumi.

Sub-semnatul adno mulţumirile mele onor. PT. Public pentru în
credere ce a dat menţionatei mele firme de nn interval de 12 ani 
care pănă acuma a depus probe suficiente de fina calitate a mărfel 
ca şi de eftinătatea preţurilor, sperând că şi de acum înainte, va 
bine-vol al da concurent seu găsind tot-d’a-nna atât mărfuri fine 
şi fasonate cât şi preţuri forte moderate.

Cu tâtă stima
PHILIPP GOLDSTEIN.

M O C J L ATELIER
DE

PICTURA t
|  JU. JET -  X V J . J T X  JLN A -J JL O C/ P

^ 21, Calea HogoşI6eî 21; vis-â-vls de cofetArU Capsa. .
4 Se efectuează ori-oe fel de fotografie şi pictnră, de ori-ce fel de mărime, C 
J în modnl cel mai noB şi elegant aprobat in oel mai înalt grad prin care se c 
j  oferă nn locru solid frumos cn fidelitatea a naturei. r
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XS 3  de-o-dată atenţiunea onor. Clientele o& din oaosa cri »ei am redua fdrte mult preţurile, j ţ
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x F R A I T Z  Q T J ^ T H E R
) (  à la VILLE DE BRUXELES
V  Podul Mogoşoiel No. 16 vis-à-vis de Consulatul Russes«
JC Recomandă magazinul se3 asortat In tot-d’a-nna fdrte bine ca rafiriă de bărbaţi şi de
X dame, galere, manchete, batiste de lino, olandă şi mătasă, ciorapi pentrn bărbaţi şi dame, 

flanele fine (crêpe de santé) camisône, groşette, broderie dantele, cravate de oărbati ţi
V  femei in cele mal noi forme şi culori, ambrele de >6re şi do plâie etc. etc. Atr&gônd tot

O P E R I L E  M Ü S I C A L E
imprimate In ediţianea ndstră

T H I E L  <3c W E I S S ,  T Y P O G E A F T
Strada Lipscani, palatal >Dacia.<

F B . 0 .
CON8TANTINE8CO D., Soavenir de Zizin, Valse ponr pianoforte....................... a —
CARLSON C., Qnatre morceaux Ronmains, poar pianoforte . ..............................  S —
FLECHTENMCHER A., Muma lai Stefan, pentra o voce şi p i a n o ...................  1 50
GEORQESCU TH., Două suspine, rom. pentra o voce cu p ia n o ..........................  1  40

_ ,  Spune, rom. naţională, pentra o voce ca p ia n o ...................  1 40
KRATOCHWIL A. K.. Hora, Viăta României pentra piano ..................................  1 4 0
MEDEK J. W., România, Quadrille de Conoort pentra piano..............................  4 —
MÜSICESCO G., R&nduiala cununiei pentru p ia n o ............................................. ...  5 —
STERN L., op. 10, Der Wunsch (Dorinţa) für Singst, and Clavierb.....................  S

» * 
i  VI EDI É

op. 11. Lebewohl (Adio Moldova) Singst, and Clavierb.
op. 4. Grande Etude poar pianoforte..............................
op. 17. Hora. Mariöra pentra pianoforte............... ...  . .
op. 18. Durerea ’ml este mare, Valse brii. pentra piano , 
op. 19. Visări Ce de copil, Quadrille pentra piano . . •
La Favorite, Schottisch poar p ia n o ..........................•
Ifik-Polka pentra piano.............................................  ■ • ■
op. 20. Apele de la Văcăresc!, Schottsioh pour piano . .
Marche de Cavalerie pour piano

50
50
SO

35

Töte aceste se v9nd on rabat de 25 e/s.

Doriml a veni în ajutorul răniţilor sol
daţi prin ediţinnile meJe litografic» cu ju
mătate din bani ca mi 89 plăteşte de către 
d-nil amatori pentru cumpărătârea lor, am 
scos tn pnblicifat < tabloul exact, represen- 
tând asaltul redutei din jurnl Plevnel, 
(Griviţa) unde aii căjut bravul Căpitan 
Valter Mărăcinânu împnşcat cu şase gl6nţe 
în momentul înarborărel drapelului Român 
în vârful acelei redute. Pe tablofi s’afl desinat 
şi adevăratul sed portret dnpe fotografia sa.

Preţul nnni tiblott este numai de un 
lefi noii. D-nii doritori îl pot cere de la 
mine, Calea Văcăreşti No. 151. Se află 
depus la Magazinele de iibrărie Ioanidi 
Strada Lipscani, la Ştainberg Strada Oarol. 
D-nii din districte trimeţSnd banii in mărci 
poştale, le vor primi fără plată de trans
port.

Editor: Loct.-Colonel D. Pappazogln.

A. KRATOCHWIL
fiul capelmaistrulnl A. Kratochwil, absol- 
vând cu bnn succes Conservatorul din Praga 
şi reinturuăndu-sa, doresoe a da în orele 
sele libere câte-va locţiunl fundamentale 
de Piano, Violină şi Arangiament.— A se 
adresa strada Pensionatului No. 6.

De Închiriat
diferite

A P A R T A M E N T E
A se adresa la D-nn 

Ş T E F A N  P R E T O R I A N  
Strada Sfinţilor, No. 54.

(628 -  4)

DESFACERE TOTALA

Recomand bogatul meu asortiment de 
felurite Pianuri şi Pianine din cele mai 
renumite Fabrici ale Europei cu preţuri 
förte scăzute.

Wiihelmine Schreiber 
(613). Calea Mogoâiei No. 28.

Făcândnmi-se on6rea d’a fi chemat de 
Societatea Crucea Roşiă la Spitalni tem
porar de răniţi de Ia Tarnn-Măgurele. sub
semnatul încnnosciinţez pe stimabilii mei 
clienţi că cu începere de la 1 Septembrie 
viitor voiu absenta din Capitală.

Tot de o dată ’î rog ca la cas de tre
buinţă să se adreseze la stimabilnlfi meu 
amic Dr. Stoicescn, domiciliat Strada Co
vaci No. 1, Casa Arvenescu, care a bine 
voit a me înlocni pe timpul absenţei mele

Dr. Petrini (Paul).

F A B R I C A
de

CHARTIE MECHANICA
de Ia

zArnesci, LANGA braşov

prodnoe chârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari usitate 
pentru 4iare A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice în Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

n v A n d o t  moşia CÄLUGÄ- 
r / O  d l  tJ IlU d .1 , RENI Districtul a 
Vlaşca, Câlniştea. Doritorii se vor adresa 
la d-nu Warthiadi Strada Moşilor No. 96.

6 2 5 - 6 .

O E L  D V L A -I ZMI-A-IRJEU n sÆ -A _C 3-^ -S I2sr
DB

HAINE CONFECŢIONATE şi de ARTICOLE DE MODA
„ A .  L A  B E L L E  T ^ Ü L I U S T I I È I R E “

« l O S E F  e n t W B i t l J I H
20, Colţul Bulevardului ; i  Stradel Mogo;6iel, Casele Grecénu, 20

ESPOSITIUNEA DE HAINE
invit pe Onor. Public să bine-voieecâ a visita magasinai meft, unde va găsi o Es pos i ţ i une  de ha i ne  o o n f e o t i o n â t e  cum n’a fost incft tn BucurescI, şi anume

C O S T U M E  C O M P L E C T E
REDINGOTS ÿ  JAQUBTE CU GILETCELE LOR J P A R D E S I U B i  IN DIVERSE FASOANE k
din stofele cele mal moderne ale sesonulul de faţ&, şi croite dupô jurnalele cele mal noue. Preturile sunt espuse In Qalantarele Magasiel pe Strada Mogoş<5ieI şi Bulevardului j ?

şi se p6te convinge orl-oine o& am remas fidel devisiel acestui magasin: . f l
C 0 3 S T S T J 3 S Æ  M A B E  S I  P R E T I U R I  P O A B T E  M O D E R A T E

JOSEF 6 RCTIWA.UM |
»A LA BELLE JARDINIÈRE*, 20 Colţul Bulevardului şi Stradel Mogoş6iel, Casele Grecénu 20. F

Tipografia Thiel A Wiess, Palatal .Dacia*.


