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TIMPUL
ËSË 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 l :  P a l a t u l  „ D a o ia " .

A K r m s r o i T m i
8* priimeso tn •trlinătits: La D-ailsn a —  

ifein & Vtgler ta Vionna, Walfisohgane 10 

A. Oppelik la Vienna, Btubeabastei 1) Rwiol 
Mottt la Vienaa, SeileritAtte 2 j Vimtmm 
Hrdieha la Vienna, TeiafalUtraue 17i Philipp 
LSb la Vienna, Kscheabachgasse 11 i L. L m t 
à  Comp. la Pefta şi ff— « T<ißtU-B*niar à
Qomp. la Pari». _____

Scrisori aefraaoat« na M primesc.

Artioolele aepsblieate M vor arde.

Un nuniir tn Districte 15 bani.

Cursul de Bucurosol, 8 August

Oblig. R u ra le ................ 88»/» 88«/,
„ Domeniale . . . 71»/»

Credit funciar rural . . 18 Vi
,  » urban __

Ijnpr. municipal al Capit. 74 —
r Oblig. Pensii . . . . . 116 —
Oblig. D a d a ................ 200 —

,  Romania . ,  V  . 45 —
Impr. municipal ou premii — •—
Bonta Rom&nft . . . , , —
Paris 3 luni . . . . . 9930 .—
Londra > ................ 2512's
Viena » I I —
Berlin » ................ 1221/* —

Cursul de Tien», 20 August

Metalioe................... ...  • . 68 26

Renta In aur ....................... . 74 85
Lose..............................  . . 112 —
Acţiunile b&noel . . . . . 814 —
Creditări ........................ . 175 40
London . . .  ................ . 121 30
Obligaţiuni rurale angare . 74 80

» temeţvar . . . . 74 60
» transilvane . . . 74 -

Argint In m&rfurl . . .
D u c a tu l...........................
Napoleonul....................
Maro 1 0 0 ...................

Careul de Berlin, 20 August 

Acţiun. Cftilor ferate romAne . 15 io 
Obligaţiunile rom&ae 6 %  . . 58 10 
Priorităţile O. fer. rom. 8%  50 50
împrumutai Oppenheim . . . — —
Napoleonul.............................16 28
Viena, termen lung ............................
Paris > scurt . . . .  — —

Calendarul f i le i 
Mercur! 10 (22 August).
Patronul filei: Martirul Laurentie 
RSs&ritul ndrelul : 5 ore 12 mia. 
Apusul sôrelul : 6 ore 52 mia. 
Fosele luael : Primul Quart.

P L E C A R E A  T U B Ü S T T T I R I I j O R

Ituonrescl — S ie i n  
Bueurescl . . . .  8.15 n 10.—
Ploescl 
Brăila . . . 
Tecuci il . . .  
Roman . . .  
Sueéva, sosire ,

9.50 a 12.05 
1.58 n 5.45 
4.38 n 
9.05 d 

12.08 d

Bucurescl—Yerclorors 
Bucurescl . . . . . . .  8. - <
P ite ş t i ...................... 11.21
S la tin a .......................2.—
Craiova..................... 4.17 _
Vûrciorova, sosire . . , 9.01 a

7.1»
11.40
4.54
9.55 a

6.05 a 
10.15 a

Sucâva 
Roman . . . . ,
Tecuoiü . . . . ,
Br&ila . .  •  .
Ploesol . . . .  
Bucurescl, sosire

Saeéva—Baearesel 
. . . . 5.11 j  6.46 d
. . . . 8.45 a 12.10 d
. . . .  12.30 a 5.10 j  
. . . .  8.08 n 8.10 a 8.58 c 
. . . . 7.12 d 2.46 <

8.80 d 4.80 (

Y oroloroYtt—Bncnrescl
Vêrciorova...................6.451

C r a io v a .......................11.44
Slatina . . . . . . . .  141
P ite f t l ...........................4.42
Bucure sol, sosire

7.15 (

Baearesel—Glnrgln

Buouresol................... ...  9.16 d
Giurgiu, sosire. . . .  . 11.85j

e înrg ln—Bncarcncl 
Giorgifi . . . . . . . . .  7.26c
Bucurescl, sosire . . . .  9.48 Ç

Galaţi—Bărboşi 
Galaţi . . . . .  . . 1.20n 8.25d 
Barbofl, sosire , . 1.55 a 9.— j

Bărboşi-Galaţi
Barbosl............. 2.55 a 6.25
Galaţi, sosire . . . 8.80 n 7.—

6.05 a 
8.27 a

446 4 
7.17 a

7.S0f 
8.05 a

a 7.25 a 
a 8.— 4

8CÏRI TELEGRAFICE

din

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

81 Petresbnrg, 16 August

Se comunica oficial din Alexandropol de 

là 14 August : Corpul Iul Ismail-Paşa a 

, încercat a mal înainta contra coloanei ge

neralului Tergukassoff, lăsând numai o 

mica avant-garda dincoace de graniţe. Gro

sul corpului loi lamail Paşa se concen

trează In aprepiarea atrimtorilor de la Mi- 

sin, fiind compus din 40 batalioane infan

terie, multă cavalerie şi 55 tunuri.

La 11 August a ¡avut loc o înc&erare 

neînsemnată intre avant-garda turcească 

ţi oorpnl de observaţinne compas din cinei 

sotnii şi comandat de general Calbolai- 

Khan. Din partea rnţilor a căzut un ca

zac şi alţi zece aii fost răniţi. Trnpele ru
sesc! aü făcut recnnoascerl spre posiţiunile 

Ini Mokhtar Paşa. La 8 August; regimentul 

grnsian, cu o baterie, înaintând până la 
Chauri-Vali, s’a apropiat de centrul forti- 
ficaţipnilor turceşti. In aceeaşi zi cavaleria 

turcească a făcut un atac asupra avant- 
posturilor rusesc! de la Baş-Katigar, att 
fost însă respinşi de către cazaci şi de că- 
tră doue batalioane şi un regiment de 
dragon! care att grăbit a le veni într’aju- 

tor. Turaii a& perdnt 20 morţi. Perderile 

ruşilor sunt neînsemnate. Coloana genera

lului AlhasoiF a înaintat până la Atora 

nude a sosit la 12 Angnst şi acum se gă

teşte de a trece nul Codora. Cavaleria a- 

cestel coloane a şi trecnt rîul.

St. Petresbnrg, 16 August.

Se comunică oficial din Gorni-Studen cu 

data de 16 Angnst: La 14 August bate

riile rusesci de la Slobozia aii deschis fo
cul asupra morilor de vapor de la Rus
ei ac şi aii dat foc la opt dintre ele silind 

şi bateriile de la Busciuc să inoete foonl. 

La 15 August att deschis focul asupra 
Giurgiului. Lupta de artilerie s'a urmat ziua 

întregă. La 15 August o coloană turcească 

de infanterie, ajutorată de două sotnii de 

cavalerie a incepnt să înainteze de la Plevna 
spre Tnrkeniţa, dar s’a retras din faţa arti

leriei rusescî. Ayant posturile rusesci ’şi-aii 
luat posiţinnile de mai ’nainte.

Alexandria, 17 August.

Aici mişcarea in favorul Greciei creşte 
merett. Zi pe zi pleacă voluntari in Grecia. 

Astă-zl att plecat 120. Şease-zecî persoane 

att fost reţinnte, fiind supuşi creştini al 
Porţii.

Constantlnopol, 17 August.

După «Agenţa Havas, Soleiman-paşa ar 
fi trecut Balcanii şi s’ar pregăti dinpreunu 

cu Mehemet Al» la nn atac asupra ruşi

lor. Buşii bombardează RusoiucuL

Constantlnopol, 17 August.

Se asigură că numai de cât după ce tra
pele lui Soleiman-paşa îşi vor fi lnat po- 

siţlcnl în Bulgaria, Mehemet Aii va in- 
specţiona urmata şi apoi va arma aoţiu- 

nea generală. Corpul egipţUn ce înain

tează spre Chiustendje; a sosit la acest o- 
raş şi înaintează un alt corp spre Medji- 

die spra a ocupa şi acest oraş. Numai In 

nrmă se va face an atac asupra Roşilor 
care sont la Cernavoda. — Se zice că for

ţările despre nord ale Varnef, ale căror 

¿arnjaoane aii plecat pe câmpul de bătae, 

vor fi ocupate tot de trape egiptiene.

Constantlnopol, 17 August.

Se asigură că numai o parte a corpului 

de armată de la Bagdat va înainta pe 

valea Eufratului până la Alexandreta; o 

altă parte va fi îmbarcată în golfnl per

sian şi adnsă pe mare până la Constan- 
tinopol.

Tlfllti, 16 Augast.

In apropierea Karsului s'att făcut recu

noaşteri în zilele acestea. — Primind ştirea 

că trupele lai Dervij-paşa aii fost imbar- 

cate la Batnm, generalul Alcasnoff a fă

cut reeunoaşterl pe la malurile AbhasieL 

Până Boum nu a debarcat nici un turc.

Generalul Tşernaief a sosit asi Sn car
tierul general.

Belgrad, 17 August.

*Iştok», vorbind despre eventuala pace, 

zioe: * Pacea se va încheia dnpă ce glori

oasele armate rusesci vor fi ocupat Con- 

stantinopolul, vor fi pus pe S-ta Sofia 

drapelul iubirel frăţeşti, a libertăţii şi 

creştinătăţii, după ce turcii vor fi goniţi 

în Asia şi ţările lor vor fi ocupate de că
tre Slavi».

SCIRI TELEGRAFICE
A L E  ' T I M P U L U I ,

(Agenţia Havas).

— Serviciul ds la 20 August, 4 srs seara —•

Constantin Opui, 19 August.

O telegramă a lui Mukhtar-Paşa, cu 
data de erl, anunţă că Rugii, venind de 

la Kedekler şi Baldiva cn 48 batalioane 

de infanterie, 10 regimente de oavalerie şi 
14 baterii de artilerie, atacară corpnl seS 

de srmată între Vezin şi Zailer. Mokhtar 
Paga ’şi*ar fi menţinut posiţia.

O depeşă a lai Soleiman paşa, cu data 

de erl spune că trupele trimise la Kazan- 

lîk dnpă ce att pus pe goană pe Bnlgarl 

cari perdară 200 oameni, mântuiră popu- 

laţiunea musulmană din Kazanlik şi de 
prin prejur, care venise in lungul şeii.

— Ssrvioiul ds la 20 August, 9 ore ssara — ÎS

Londra, 20 August.

Corniţele de Beust, ambasadorele Aus

triei la Londra, a plecat pentru un scurt 

congeditt.
Eskl DJuma, 19 August.

Se zice că forţele lui Soleiman-Paşa vor 

efectaa joncţiunea lor ou aoele ale Iul 

Mehmet-Ali.
Colonelul Baker, care comandă cavale

ria, a făcut deja recunoasoerL

Berlin, 19 August.

Mustrările făcnte Porţel de către guver
nul Germaniei, relativ la barbariile comise 

de către trnpele turce, saat bâsate pe con- 

venţinaea din Geneva.
Dope interpelaţiunea germană, această 

convenţinne obligă nu nnmal pe belige

ranţi de a observa unul către altnl dispo- 
siţionile ce a conţine, dară im că ea dă pu

terilor neutre consemnătoare dreptul de a 
stărui la observarea esactă a acestor dis- 

posiţinnî.
Nota Germaniei va fi comnnicată celor 

alte puteri.

Ultime scirl pe pagina O l-a

BDCURESCI *r iU & U S T

Românul In numSrul sâfi de Săm- 

biltft 6 Angust, publică un articol 

foarte ciudat asupra situaţiuuel. Re- 

sultă, clar dintr’Snsul c& cel de la 

Românul se simt foarte Încurcaşi, că 

a dus'o cum a dus’o până acum, dar 

c& de aci Înainte nu se mai simt 

In stare de a resista corentulul şi 

valurilor.

Ciudate sunt In adevSr Întrebările 

Românului ce adresează presei con

servatoare. începe, dup& obiceifi, a se 

adresa la toate fă r i osebire ie par

tidă, frasă stereotipă cănd se simte 

strimtorat, reservându-se, Îndată ce 

soarta II surlde puţin, a arunca epite

tele cunoscute de trădători, tălharl etc, 

şi a întreba ce credem că este de fă

cut. Vom lua una căte una Întrebă

rile sale şi ne vom sili să’l respnn- 

dem.

Reproducem ad-litteram Întrebările 

pentru a se putea vedea şi buna cre
dinţă.

1. „ Armata noastră este Încă pe te- 

rămul Romăn.*

Eroare safi inesactitate : toţi scifi 

că mare parte din armata noastră 

se află la Nicopoli şi Înaintea Plevnel.

2. O singură divisiune este la Nico

poli ceva mai 'nainte, dar lupta n'a 

început încă ¡i prin urmare ea se poate 

reohema.

Eroare şi amăgire. Nu credem că 

luern este aşa de lesne; nu credem 

că puteţi astă-zl rechema trupele 

dnpă plac. Ceva mal mult : nu vfi fa

cem injuria de a crede că aţi putut 

lnşivfi un singur minut crede ce 

scrieţi.

3. Guvernul este necurmat acusat de 

tot ce face şi de tot ce nu face.

Este acusat de tot r(ul ce face şi II 

reproşăm de a nu face puţin binele, 

spre esemplu de a nu pedepsi abu 

şurile spăimăntătoare ce se petrec 

In ţară, de a nu da In judecată pe 

funcţionarii dovediţi culpabili, fie el 

şi rude cu puternicii zilei.

4. .Guvernul este dechiarat de in

capabil, ca să nu zicem mal mult.

Aici Românul are foarte mare drep

tate : aceasta In adevfir este părerea 

noastră, şi singurul nostru regret este 

că Romănul nu împărtăşeşte şi dân

sul părerea noastră.

5. „Incapacitatea In asemenea oca- 

siunl, este chiar o crimă.*

Nici odată n'aţl spus mal mare 

adevdr.

6. „Să scutim dar naţiunea de pe

ricolul acestei incapacităţi.*

Scutiţi-o, domnilor, v6 stă In mănă.

7. „încă odată, nimic nu este an- 

gagiat şi orl-ce pericol se poate În

lătura. Să spună dar toţi cel cari 

combat pe moarte actele guvernu

lui, fie amici, fie inimici politici, să 

spună lămurit ce cer.*

Admirabilă inocenţă! Am dori să 

seim cănd va găsi Românul că este 

ceva angagiat.

8. „Voieac ca armata romănă aă 

stea neclintită pe ţermul stăngf*

Dar cum oare s'ar putea una ca 

aceasta, cănd o parte a armatei se 

află pe ţermul drept?

9. „Singură să se lupte alăturea 

cu armata rusească Î*

La această Întrebare faptele res- 

pund cu prisos.
10. 11, 12. „Voiesc ca ea să lupte 

cu armata rusească, numai dacă 

Rusia va voi să facă cu noi nn nofi 

tractat? Dacă Rusia n'ar voi să mal 

facă nici un tratat, voiesc să mer

gem şi aşa cu dânsa?*
Credeţi oare că mal puteţi alege? 

V6 Înşelaţi In omnipotenţa voastră.

18— 14. „Voiesc ca guvernul să 

convoace camerile pentrn a le es- 

pune situaţiunea presinte ? Şi dacă 

guvernul etc.*
Am voi aceasta daca In adevfir 

camera ar fi expresiunea adevfirată 

a ţârei; atunci numai ar fi o mân

tuire. Dar val! am vSzut operănd a- 

cestă cameră. După un discurs al 

d-lul Brătianu In care se va vorbi 

de sacrifisiele partidului In genere 

şi ale d-8ale In parte, de toţi şi de 

toate afară de interesul ţârei, cu 

sănge rece şi cu raţionament se va 

trece la vot şi va declara încă o 

dată, că d. Brătianu este salvatorul 

patriei şi d. Rosetti un geniă mare.

Voi înşi-ve simţiţi că In momen

tele de faciă numai convocarea ca» 

merel, daca ar fi liberă expr esiune a 

ţârei, v'or putea procura forţele ne- 

cesarie pentru a eşi din nomol. Dar 

sciţi ce ajutor puteţi găsi lntr'lnsa 

şi pentru aceasta nu o convocaţi.

Acum vâ puteţi convinge că a a- 

vea o cameră prea.... devotată, nu 

este un ajutor.

15. „Cred, In fine, că In toate caşu

rile este In interesul ţârei ca gu

vernul actual să se retragă?*

Interesul ţârei ar fi fost să nu 

vă Înhămaţi la o operă ce trece peste 

puterile şi capacitatea oamenilor 

voştri politici. CărmacI incapabili 

v’aţl pus să conduceţi o navă pe vreme 

de furtună şi cănd vedeţi că impe- 

riţia voastră o dă de mal, atunci che

maţi ajutor.

a fi Întreruptă, de oare-ce ni-se co

munică ştirea, că Ruşii ocupă poai- 

ţiunl între aceste doâ orăşele şi a- 

nume cu totul aproape de Plevna. 

De altmintrelea corpnl lui Osman 

Paşa e strimtorat. El ar suferi In 

lipsă de hrană. Acesta e un peri

col, care tot se mal poate înlătura. 

Foarte lesne poate fi Insă Împresu

rat şi dacă Turcii nn vor incepe 

ceva căt mal cur&nd, va fi lipsit de 

toată comunicaţiunea.

Despre Înaintarea oorpulul lui So

leiman Paşa nu ne sosesce nici o 

scire. Din contra primim soirea, că 

Ruşii ocupă posiţiunl tari pftnă In 

strlmptorile de la Şipca. Această 

scire e apoi tot o dată o desmin- 

ţire directă a scirel, că Ruşii s’ar 

pregăti să se retragă de la Târnova. 

înainte de a fi restabilit comunica- 

ţinnea cu Osman Paşa, Turcii vor 

trebui să mal jertfească multe vieţi 

şi poate chiar nici on preţul aces

tor jertfe nu vor căsciga alta, de 

căt căjvor Înlesni corpului de la Plevna 

retragerea spre Sofia.

Ziarele din Viena privesc crisa mi

nisterială din Belgrad ca un siptom 

râsboinic.

Ministerul RisticI le pare singu

rul minister, care ar putea să Îm

pingă pe Serbia la acţiune.

DIN AFABA.

Pe cămpul de râsboifi nimic nofi. 

Ni-se adeveresce numai scirea că 

Osman Paşa tot mal ocupă posiţiu

nile de la Plevna. Precum trebuia 

Insă să prevedem, lima de comuni* 

caţiune Intru Lovcia şi Selvi, pare

Despre starea în care se află Bul

garii din Rumelia, un corespondent 

din Constantinopol scrie următoa
rele :

„Valea Adrianopolulul este o a- 

devârată măcelărie. Ori unde vel 

privi, nu vezi de căt ruine, aănge 

Închegat, trupuri moarte şi coprinse 

In putreziciune. După ce, Ia venirea 

Ruşilor, căţl-va bulgari aü cutezat 

a’şl rösbuna pe căţl-va Turci, acum, 

după retragerea trupelor rusesci, toţi 

bulgarii sunt daţi in voia başibu- 

zucilor, cari nu sciü de Îndurare. 

Bulgarii mal moderaţi, cari s’aü re

fugiat la Constrntinopol, afi despe

rat de soarta naţiunel lor, de oare 

ce intre turci şi bulgari râsboiul a 

devenit un râsboifi de extirpaţiune. 

De şi nu se Indoesc, că la urma ur

melor Ruşii vor Invingeţ se tem că 

această Învingere va urma prea 

tărsifi şi că pănă atunci abia se va 
mal găsi căte o cetuleaţă de bul

gari fl&m&nziţl, refugiaţi prin strlm- 

torile munţilor.

Estragem din o statistică oficială, 

făcută de către guvernul tnroeso, ur

mătoarele date asupra poputaţiunel 

din districtele turceşti, care afi fost 

ori mal sunt ocupate de către tru

pele ruseşti.



T I M P U L

După almanachu] oficial, Întreaga I In adevăr publicat In .Monitorul ofi- 
Balgarie f adecă Vilaetul Dun&rel, | cial*, ca cap al politiei Capitalei, 

are o populaţiune de 2 milioane lo-1 D-sea îşi ia de sigur regulat apun- 
cuitorl, Intre care 1,200,000 sunt I tamentele, diurnele şi accesoriele 
creştini, eară 800,000 mohamedanl, I cuvenite, dar — atâta tot, — ba mal
eară Întreaga Rumelia, adecă Vi- 
laietul Edirne, o populaţiune de 

1,300,000 suflete, Intre care 500,000 
mohamedanl.

In deosebi In districtele ocupate, 
populaţiunea se împarte, precum ur
mează :

Iamboh 7500 bulgari şi 8500 turci, 
— Ieni Saghra 10,000 creştini şi

este ce-va, d-sea poartă ăncă şi uni
forma de prefect al oraşului. D. Pan- 
drav, singurul care se mal ocupa de 
poliţia oraşului, este chiămat In func
ţia de director al Domenielor Sta

tului, şi pacinicil cetăţeni al Capi
talei sunt lăsaţi In mila Domnului.

D. Radu Mlhaî imediat după veni 

rea sa In capul poliţiei, s'a grăbit

D. Prefect m’a întrebat numai dacă a 

trecut pe aici doamna X, şi cu un 
surls maliţios reprezentantul ordinel 

publice schimonosi numele unei co
cote în renume, căci de când cu in
trarea In ţară a armatelor străine, 

Capitala noastră are o adevărată in- 
vasiune de asemenea părăsite.

Incapacitatea şi incuria poliţiei 
actuale este fără precedent. Şi am

ţumit, prin urmare şi naţiunea este 
mulţumită.

REYISTA ZIARELOR

4500 turci; Eski-Saghra 16,500 creş-j cere şi a obţine de la Cameră 

tini şi 5000 turci; Kazanlik 12,0001 credit de 100,000franci pentru chel 

creştini şi 11,000 turci; CaloferJtuielele de poliţie.
15.000 creştini, 4000 turci; Carabu 

nar 6500 creştini şi 1000 turci, a 
decă cu totulfi 60,000 creştini şi

40.000 turci.
In Bulgaria şi In special In Sand

jacurile ocupate, populaţiunea se îm

parte; Rusciuc 12,000 creştini şi

12.000 turcî; 22,000 creştini şi
11.000 turci; Şiştov 14,500 creştiniICotrocenl, dublu asasinat In strada 
8000 turci; Plevna 22,000 bulgarii Rana şteril, asasinat la otelul Dacia;

Am dori ca vecinicul scormonitor 
I Missail, să comunice publicului lista 

acestor cheltuieli cu acte justifica 

[ tive.
Cu toate acestea , asasinaturile 

tâlhăriile, spargerile iafi pe zi ce 
1 merge proporţiunl înspăimântătoare 

Asasinat la Filaret, asasinat la

toate acestea în mal puţin de opt 

zile şi trebuie ca vecinii să vie să 
deştepte poliţia şi să ’I arate că în 
cutare loc se află un cadavru, în pu 

treziciune de mai multe zile. Spar-

şi 9500 turcî; Târnova 36,000 bul
gari şi 21,500 turci; Eliena 8000 
creştini şi aproape nici un turc 
Dranova 4000 bulgari şi 150 turci;

Troian 7000 bulgari şi nici un turc:
Lovcia 15,000 bulgari şi 21,500 turci; Igerile, tâlhăriile, asemenea se imul 
Osman-Bazar 1500 bulgărişi 16,500 Iţesc In proporţie cu nepăsarea poli 

turci; Selvi 15,600 şi 9000 turci;|ţiei, spargere de doă ori In inter- 
Qabrova 15,000 creştini şi numai I val de 3—4 zile la doamna Ot̂ ê- 
câte-va familii turceşti, adecă cu I leşano, spargere la d. N. Lahovar: 

totul 170,000 creştini şi 110,000 I şi aceasta In podul Mogoş6ei, în cen- 

turcl. Itrul Capitalei.

In sfârşit în Dobrogia relaţiunile I Ce trebuie să fie prin mahalele 

sunt următoarele ? Tulcea 7800 creş-1 depărtate î Dumnezeii 3cie, căci d. 
tini şi 1500 turci; Isaccia 2500 creş-jna<iu Mihaifi de sigur n’are habar 

tini şi câte-va familii mohamedane; I & cutreera toată ziua stradele şi 

Chilia 15,000 creştini şi 15,000 mo-1 plimbările Capitalei răsturnat în birjă 
hamedanl; Hahmudia 9000 creştini | şj chipiul pe urechi, şi a petrece 

şi 6000 mohamedanl; Babadagh 3500 I nopţile pe la Raşca şi cele-l’alte gră- 
creştinl şi 12,000 mohamedanl. Hir-jdini ¿¡q BucurescI, — aceasta nu va 

şova 1000 creştini; Chiustendje 2500 Isă zică a face poliţie, 

creştini şi 2000 mohamedanl; Cer-I Dar preocupaţiunea d-lui Radu 
navoda 3000 creştini şi 15,000 tă-1 MihaiiS nu es paza liniştii şi sigu- 
tari; Baltjic 3500 creştini şi 6000 I ranţii oraşului ce ’I sunt încredin- 

mohamedanl: Bazardjic 3500 creştini I şate. D-sa are alte preocupaţiuni
şi 13,000 turci; Silistra 10,000 creş-1mal....  intime.

tini şi 20.000 turci, tătari şi cer- I Ne aducem aminte, că într’o zi 
chezi, adeca cu cotul 60,000 creştini | zărim pe agerul nostru prefect de

poliţie, resturnat in birjă şi alerg&nd 
pe uliţe In triplu galop al trăsurii 
d-sale oficiale; din când în când se

Citim în .Presa.*
Cu toată gravitatea faptelor mi 

litare ce se desfăşură sgomotos pe 
dori să atragem serioasa atenţiune, I câmpul de resboi de către armatele 

dar nu seim a cui, asupra unei pri-1 beligerante, şi inchietudinea ce in 
mejdie ce ne amerinţă şi care a şi I spiră combinaţiunile politice ce se 
început a şi da roadele sale. Eacâ I prepară In tăcerea cabinetelor de 

de ce este vorba: antreprenorii ar-1către diplomaţie, nu putem sta in 
matelor imperiale a grămădit la două I diferenţl în presenţa stărei depto 

estremităţl ale oraşului, la gara Fi-1 rabile In care a ajuns adiministraţi 
laret şi la gara de Nord, cuantităţl I unea ţârei, sub guvernul radical, 

enorme de aprovizionări de grâfi şi Dacă, in politica ¡exterioară, mi 
făină în saci. — Ploile din zilele tre-1 nisterul actuual se conduce de spi 
cute cât şi umezeala naturală a pă-1 ritul cel mal aventuros şi cel mai 

montului (sacii cu grâfi şi făină sunt I neprevăzător, şi * Oii vier ii, noştril 
puşi pe pământ şi fără acoperământ) Iespun, *cu inima uşoară,. Statul 
afi făcut ca mal tot acest material | român la cele mai teribile pericole

şi poate la catastrofe ireparabile 
şi in politica interioară el îşi con

tinuă sistemul săfi de exclusivism 

şi persecuţiune; in administraţiune 

el ne pesintâ spectacolul celei mal 
triste desordine şi dă neîntrerupte 
probe de cea mai absolatâ incapa-

sâ se strice, grâul a încolţit şi a 

intrat în fermentaţiune.—îşi inchi 

pueşte cine-va cu înlesnire infecţi' 

unea şi miasmele ce se degajează 

din aceaste focare şi care umple 

cuartieruri întregi de o infecţiune 

pestilenţială.— Bate vântulfi de la 

Nord sati de la Sud, el aduce până I citate.

In inima oraşului aceste miasme I După ce, în sfera administrativă 
otrăvite şi otrăvitoare. — Consecu- I ca îri toate cele-1’alte sferl ale acti 
enţa acestei incurii este că febrele I vităţii Statului, guvernanţii actuali 

typhoide afli început a secera prin I afi măturat pe toţi funcţionarii tre 
spitale şi case particolare. Ne Intre-1 Cuţl, ca o ceată de concerenţi ce face 

băm ce face poliţia, ce face primă-1 invasiune într’o ţearâ streină, de a 
ria, ce face Cohs. de hygienâ în faţa I căreia concistă doresc cu rapacita- 

acestei ciume la porţile Capitalei I te a se asigura pentru tot-deauna; 
noastre. — Poliţia aşa de ageră când I după ce afi alungat însuşi pe cel 

vorba a dărâma baracele şi um-1 numiţi de dânşii, pe cari ’i-afi bă- 
brarele unor paclnicl debitanţi, stă | nuit de a nu fi Îndestul animaţi de

acel spirit de radicalism şi de clică, 

ce constituă singurul merit ce se 
cere astă-zl de la funcţionarii pu
blici, — el s’afi instalat, plini de 
aviditate, In capul administraţiunel 

ţârei, şi afi luat posesiune de dânsa, 
propriii şi es-

şi 100,000 mohamedanl.
Numai in Dobrogia turcii sunt în 

maioritate; atât în Rumelia, cât şi

in Bulgaria ei formează câte o a treia I oprea la o râspânite, chiema’pe ser-
parte din populaţiunea întreagă.

POLIŢIA CAPITALEI.

Am ajuns a ne întreba serios daca 
mai avem safi nu o poliţiâ in acest 
nefericit oraş. — D. Radu Mihaiu este

gent, 11 Întreba câte ce-va şi de grabă 
repleca în toată goana cailor — Ne- 

I greşit s’a întâmplat ce-va grav, ne 
închipuirâm şi Întrebăm pe sergen
tu l de oraş: »ce este, ce s’a’ntâmplaţ“ 

nimic d-le, fu răspunsul păzito- 
I rului de stradă.— Dar nu se poate 

! d. prefect era preocupat: ce ţi-a zis?
I —Nimic d-le, fu iarfişi răspunsul, săfi;

ndiferentă când este vorba de să 
nătatea, de viaţa unei populaţiuni 
Întregi.

Distrugerea materialului stricat 
prin foc safi var nestins ar scăpa ora
şul de o epidemie inevitabile, arde

rea de paie, de bălegar, respândirea I ca de un bun al lor
de acid fonic safi ori-ce altă disin-1 clusiv

fectânţi in apropiere de focarul de I Indivizi, cari s'afi ocupat in via-
nfecţiune, ar contribui negreşit a I ţa lor de toate, afară numai de a

curâţi atmosfera, a omori miasmele I se gândi măcar un singnr moment 
otrăvitoare. Dar cine să se gândească I ¡a ce este administraţiunea unei ţă 

la o asemenea miserie. — Guver-1 ri, şi cari se cred capabili de tot, 
nanţii noştri de astăzi sunt oameni I tocmai pentru că nu sunt crpabill 

prea mari spre a se ocupa cu ches- I de nimic, s’afi pomenit de-o-dată, 

tiunl secondare. — D. Brătianu, a-1 fără scirea lui D-zefi şi însu-şi a lor 
juns astzăi la o adoua tinereţe, se |proprie, ocupând cele mai Înalte şi 
ocupă de bombardarea cetăţilor tur-1 cele mai delicate funcţiuni ale Sta- 
ceşti, d. Rosetti se ocupă a pregăti I tulul
naţiunea şi a'i demostra in curând I Dar aceasta nu este destul, 
ce este „ o superfutaţiune consti-1 Nu este destul de a fi Incredin- 
tuţionalâ* şi d. Radu Mihal se pre-lţat administraţiunea ţârei in mâini 
ocupă numai de jumătate din popu-1 neexperimentate safi inepte; trebuia

troducă cu furoare şi să domine ace! 

spirit de persecuţiune, care Împin

ge pe agenţii administrativi a ur
mări In interesele lor nu numai pe 

adversarii politici al sistemului ac
tual, dar Încă pe toţi cetăţenii şi 
pacinicil propietari, ce pot fi bănu
iţi de răceală pentru partidul radi
cal.

, Administraţiunea ţerei* este su
bordonată .politicei partidului,... Şi 
toţi seim In ce oonsistă aceasta, po- 
loticâ.

Acesta este principiul de acţiune 
al agenţilor administrativi ai regi
mului radical.

A’şi râsbuna în contra tutulor ace

lora ce afi avut oare-care legături 

cu guvernul precedent; a persecuta 
pe toţi acel ce n’afi votat sau n’afi 
lucrat In alegeri cu zel şl ardoare 
pentru candidaţii partidului radical;

lucra prin toate mijloacele asupra 

spiritelor flotante, pentru a le inti

mida şi a le face să intre in ran
gurile acestui partit, servind ca in

strumente subalterne şi docile; a ’l 

urmări şi a ’i leza In interesele lor;. 

iată principala, dacă nu unica pre 

ocupaţiune a agenţilor, in mână că
rora se află astă-<JI încredinţate in
teresele administrative ale ţârei.

Aceasta se numesce a .adminis

tra!* Acesta este sistemul de admi- J 

nistraţiune ce ’1 înţeleg şi ’1 prac

tică radicalii noştri.
A se scula cine-va şi a protesta 

contra unul asemenea sistem, este 
lucra in contra Naţiune!, căci este 

bine stabilit că, ori-cine nu face par- 
din partidul radical, ce se lntitu- 

lăzăde sine partid .naţional-liberal,* 

ori-cine nu aprobă toate actele lui, 

nu face parte dm Naţiune!
Când ne gândim, că aceBt spirit 

de persecuţiune şi esclusivism con
tinuă a anima, cu o ne-explicabilâ 
orbire şi pasiune, pe guvernanţii 
noştri actuali, chiar în aceste momente 
supreme, când România, pe care ei 

afi lmpins’o in cele mal periculoase 

aventuri, are trebuinţă ca toate for

ţele sale vii să fie întrunite la un 

loc şi toţi fiii Patriei să conlucreze 

In concordie şi in înfrăţire,—o pro

fundă Întristare ne coprinde inima, 

şi ne Întrebăm; care este scopul ce 
urmăresc şefii partidului radical ?....
Şi tot aceştia vin in urmă, cu o i- 
roniâ batjocoritoare, a face apel la 
concordie şi frăţietate ; şi tot ei, bi
ruitori şi puternici al £ilel, acuză pe 
adversarii lor căzuţi, persecutaţi, 

lezaţi In interesele lor, daţi şi ţinuţi 
subt judecată fără a putea să se apere, 

de a nu respunde la ipocritele ape-

laţiunea Capitalei. I încă şi aci, în ordinea administrativă I lori de Înfrăţire ce nu Încetează a

Dar d. Rosetti-Brâtianu este mul- | ca şi In ordinea politică, să se în-1 adresa!

HU1SA yWHMRA.

P O V E S T E A  L III  H A R A P  A L B  )
DE

IOAN CREANGA

Amu ci-că era o dată Într’o ţară 
un craifi, care avea trei feciori. Şi 
craiul acela mai avea un frate mal 
mare, care era împărat — fratele 
craiului— se numea Verde— Împă
rat; şi Împăratul Verde nu avea 
feciori, ci numai fete. Mulţi ani 
trecuse la mijloc, de când aceşti 
fraţi nu mal avea prilej a se Întâlni 
amândoi. Ear verii, adică feciorii 
craiului şi fetele Împăratului nu se 
văzuse nicl-o-datâ, de când erafi ei; 
şi aşa veni Împrejurarea, de nici 
Împăratul Verde nu cunoştea ne
poţii săi nici craiul nepoatele sale: 
pentru că ţara In care împărăţea 
fratele cel mal mare, era tocmai la 
o margine a pământului şi crâiea 
istuilalt — la altă margine. Şi apoi

i) din Convorbire!« littrar*.

pe vremile acele, mai toate ţările 
erafi bântuite de rezboae grozave, 
drumurile pe ape şi pe uscat erafi 
puţin cnnoscnte şi foarte încurcate 
şi de aceea nu se putea călători 
aşa de uşor şi fără primejdii, ca in 
zioa de astă-zi. Şi cine apuca a se 
duce pe atunci intr’o parte a lumii 
adese ori dus rămânea până la 
moarte.

Dar ea să nu ne depărtăm cu 
vorba şi să Încep o depăna firul po
vestii.

Amu ci-câ împăratul acela, a- 
proape de bătrâneţe, căzând la zâ- 
care, a scris carte frăţină-săfi cra
iului, sâ-i trămitâ grabnic pe cel 
mai vrednic dintre nepoţi, ca sâ’l 
lase Împărat în locul săfi, după 
moartea sa. Craiul primind cartea, 
Îndată chiâmâ tustrei feciorii Înain
tea sa şi le zice: eaca ce-mi scrie 
frate-mefi şi moşul vostru. Care din
tre voi se simte destoinic a impâ- 
răţi peste o ţară aşa de mare şi 
de bogată, ca aceea, are voe din 
partea mea să se ducă, ca să îm
plinească voinţa cea mal de pe urmă 
a moşului vostru.

Atunci feciorul cel mai mare iea 
îndrâsneala şi zice:

— Tată, efi cred că mie mi se 
cuvine această cinste, pentru că sunt 
cel mai mare dintre fraţi; d’aceea 
te rog, sâ’mi dai bani de cheltuială, 
ca să şi pornesc fără zăbavă.

.Bine dragul tatei, dacă te bi- 
zuesci că-I putea răzbate până acolo 
şi crezi că eşti in stare a cărmui 
şi pe alţii, alege-ţi un cal din her
ghelie, care-I vrea tu, iea-ţi bani, 
cât ţi-or trebui, haine care ţi-or 
plăcea, arme care-I crede câ-ţi vin 
la socoteală şi mergi cu bine, fătul 
mett.*

Atunci feciorul craiului Îşi iea 
cele trebuitoare, sărută mâna ţâţâ
nă-săfi, primind carte de la dânsul 
cătrâ Împăratul, zice, remas bun 
fraţilor săi şi apoi încalecă şi por- 
nesce cu bucurie spre Împărăţie.

Craiul insă, vrând să-l ispitească, 
tace molcum şi pe inserate, se îm
bracă pe ascuns într’o piele de urs, 
apoi Încalecă pe cal, ese Înaintea 
feciorului săfi pe altă cale şi se 
bagă sub un pod. Şi când să treacă 
fiul-sâu pe acolo, numai eacâ la ca

pătul podului îl întlmpină un urs 
mormâind. Atunci calul fiului de 
craifi Începe a sări în doă picioare 
forâind şi cât p’aci să izbească pe 
stăpânu-sâfi. Şi fiul craiului ne mai 
putând struni calul şi nelndrăsnind 
a mai merge Înainte, se Întoarse 
ruşinat înapoi la tatu-săfi. Până să 
ajungă el, craiul pe altă parte şi 
ajunsese acasă, dăduse drumul oa 
lului, indosise pelea cea de urB şi 
aştepta acum să vie feciorul săfi 
Şi numai eacâ că vine răpede, dar 
nu aşa după cum se dusese.

.Da ce-ai uitat, dragul tatei, de 
te-al Întors înapoi, zise craiul cu 
mirare ? Aista nu-i semn bun, dup& 
cât scifi efi.

— De uitat, n’am uitat nimica, 
tată, dar ia prin dreptul unui pod, 
mi-a eşit Înainte un urs grozav, care 
m’a vîrît in toţi sp&rieţil. Şi cu 
mare ce scăpând din labele lui, am 
găsit cu cale să mă întorc la d-ta 
acasă decât să fifl prada fiarelor săl
batece. Şi deacum înainte, ducâ-se 
din partea mea cine ştie, că mie u- 
nuia nu ml trebue nici impărâţiâ nici

nimica; dar n’am a trăi cât lumea 
ca se moştenesc pământul.

.Despre aceasta bine a-l chitit-o 
dragul tatei. Se vede lucru, că nici 
tu nu eşti de împărat, nici împă
răţia pentru tine; 5> decât se în
curci numai aşa lumea, mal bine 
să şezi departe cum zici, căci mila 
Domnului : »1RC de ar f l; broaşte 
sunt destule.* Numai aşi vrea să 
ştifl, cum remâne cu moşu-tefl î Aşa 
<1 c& ne-am Încurcat In slăbiciune ?
_ Tată, zise atunci feciorul oel

mijlocie, să mă duc efi, dacă vrei.
.AI toată voea de la mine, fătul 

ruefl, dar mare lucru să fie, de nu 
ţi s’or tăia şi ţie cărările. Mal ştii 
păcatul, poate să-ţi easă Înainte vr’un 
epure, ceva... şi popâc! m’oifi tewzi 
cu tine acasă, ca şi cu frato-tăfi, 
ş apot atunci ruşinea ta n’a fi pr6stă. 
Dar dă, cearcă şi tu, să v®2l cum 
ţi-a sluji norocul. Vorba ceea; .fie 
care pentru sine, croitor <*e pâne.* 
De-’i isbuti, bine de bine, eară de 
uu, afi mai păţit şi alţi voinici ca 
tine....

Atunci feciorul cel mijlociţi, pre- 
gâtindu-şi cele trebuitoare |i pri-

il



T I M  P ü  L

Qluma ni se pare prea violentă.

P*re că,, pe lăngă exclusivism şi 

persecuţiune, gevernanţil noştri vo- 

esc ăncă a Introduce, In sistemul lor 

de guvem&mint, ironia şi gluma.

Pe fie oare «  feptele vin, din ne

norocire, s& oonfirme apreţiările n6- 

stre asupra modulul de administrare 
al partidului radical.

Pe lângă oele relatate p6n& acum 

asupra acestui punct, nu vom Int&r- 

¿ia a aduce la cunoştinţa opiniunel 

publice numeroase alte fapte, cari 

vor pune In evidenţa justeţa obser- 

vaţiunilor noastre.

SCRISOARE ADRESATA 

x n w a c y u x .T J i .

Publicăm următoarea scrisoare ce 

ni B6 trămite din Piatra, numai pen

tru a da ocasie d'a eşi la lumină 

adevărul :
Piatra, S August.

Pentru a se putea vedea cum ştiţi 

a se căpătui puternicii zilei, v.Ş rog 

ca să bine voiţi a publica In coloa

nele ziarului ce redactaţi, următo

rul fapt.*"1"'

In judeţul Neamţu, plasa Piatra, 

se află o moşie numită Almaşul, ce 

a reinas Statului de la un grec Pa

lida, pe care guvernul scoţănd'o In 

licitaţie, a'a suit la 7000 francţ ce 

’l-a dat un domn Adamescu, advo  ̂

cat, ca căştifi anual. Această licita

ţie nu se aprobă de către gospoda

rii ce ocărmuesc domeniile StatuluL 

La a doua licitaţie nu se urcă de cftt 

la 4000 franci oăştifi anual, care de 

asemenea nu a'a aprobat de dome

nii, şi moşia fu pusă a se căuta In 

regie. Trei septăm&ni după ce se 
primi ordinul de regie, ne pomenim 

cu vestea că moşia Almaşul s'a dat 

d-lul Emanoil Filipescu, atunci de
putat şi acum prefect al judeţului 
Neamţu prin bună Învoială cu suma 

de 4000 franci pentru zece ani. 

Toată lumea a fost surprinsă de a- 

ceastă gheşeftărie oficială precum şi 

de chipul cum d. Filipescu a luat o 

moşie In posesie. In urmă s’a afiat 

ci d. Filipescu, profitând de senti

mentele sale patriotice, de distin

sele sale calităţi de roşu, luă moşia 

pe numele săfi printr'nn armean 

Ioan Ghimicescu, care este adevă

ratul posesor şi care este stabilit la 

moşia Almaşul, cu condiţie (?!) de a 

plăti d-lnl Filipescu câte 3000 lei 

noul pe an ca filotun. (?!)

Toate actele acestui fapt Ie poate 

vedea orl-cine la administraţia do- 

menielor.

M EETINGUL IN A G IIM

Era mal de preve^nt că numeroa

sele meetingurl magiare pentru turci 

nu vot rămănda fără de âchott In 

populaţiunile monarchiel. ,0 parte 

din jurnalistica din Viena, ce e drept 

le-a cualiflcat de jocuri copilârescl 

şi a trecut peste ele la ordinea zi

lei. Alt-fol cugetară Insă croaţii. E( 

meetingurilor afi opus iarăşi meeting. 

Cum a resolvit metingul croaţilor, vor 

vedea cititorii din resoluţiunea lu- 

să’şl, pe care o reproducem In ur
mătoarele :

„Meetingul este convins, că, până 
când se va susţinea imperiul otoman, 
In orientul Europei nu va Înceta 
starea de barbarie şi asuprirea cum
plită a creştinilor, relaţiunl cari a 
caracterizat In tot-d'auna esistinţa 
stâpânirel turcescl, ca stat In Orient.

„In consecinţă, meetingul nu 
mal puţin este convins, că imperiul 
otoman nu numai nu este necesar, 
dar nici că poate să mal esiste In 
Europa, ci trebuie să se nimicească, 
dacă voim să asigurăm popoarelor 
creştine ale orientului o esistinţă 
demnă de om.

„De oare ce creştinii din orien
tul Europei stâruesc a scutura ju
gul secular al sălbătăcîel turcesci, 
contra cărei şi naţiunea croaa a lup 
tat In timp de seooll pentru viaţa 
şi^esistinţa el, meetingul, In inte
resul şi al cdvilisaţiunel creştine ge
nerale, Îşi esprimâ cele mal căldu
roase ale sale simpatii faţă ou po
poarele ce luptă pentru libertate, 
’jKrecum şi faţă cu Rusia, aliata na- 
tulalâ a monarchiel austro-ungare, 
care a descins cu generositate in- 
tr’njutorul acelor naţiuni, pentru care 
meetingul urează victorie şi triumf 
armelor rusesc!.

.Meetingul mal este Încă convins 
că disolnţiunea imperiului musulman 
nu ya atinge In mod câtuşi de pu
ţin păgubitor interesele monarchiel 
noastre, ci că, din contra, i se va 
deschide un teren larg activitâţel 
sale politice şi comerciale, lucru, 
care ’l va mări autoritatea şi forţa,

„In consecinţă, meetingul mal 
este convins, că monarchia noastră 
nu 'şl va rădica armele Intru apă
rarea turcilor, oi că, pe calea cuve
nită, 'şl va apăra interesele sale, 
cari In acelaşi timp sunt şi intere
sele Croaţiei, cooperând ast-fel, prin 
anecsarea confiniului adriatic şi a 
Dalmaţiei, precum şi prin ocuparea 
Bosniei şi Herţegovinel, la , restau
rarea regatului croat.*

Meetingul s'a disolvat Intre stri
gări de : Trăiască Francisc losef, 
regele tutor croaţilor!*

( Telegr. Romăn).

CRONICA

Citim în fŞteaua României » :
Astăzi,Ioni, doë transportări de prizonieri 

tard aii' trecot pe la gara orajnlmnostrjţ.

Ca trenai de dimineaţă aii venit nu

mai 100, ţi dnpu doă ore de la plecarea 

acestora an alt tren a mal adns 600 de 

prizonieri turci şi 9 ofiţeri, oari armat! ti 

plece în cnrsal zilei.

Marţi la 2 August, o intraaire a agri

cultorilor, proprietarilor fi posesorilor de 

mofil a avat loc la In fi In sala Curţel ca 

Juraţi din Palatal administrativ.

Un foarte nuc nnmer de persoane nu
mai, aii lnat parte Ia această întrunire, a 

căreia resnltat a fost ca «8 se înainteze 

gnvernnlnî o cerere ca legea mora torului 

bu se întindS f i  asupra arendaşilor f i  col
ţi vatorilor de pămăot.

Banditul Pitleaţii. — Sunt de ja câţl-va 

ani de când nn hoţ Dumitru Antfhel P i

leaţi a devenit spaima locuitorilor din sa
tele din partea de jos a plaţii Bârlad, ju

deţul Tecuci ii, comiţSnd ziua fi noaptea 

crinii oribile, cam : omorâri, torturi, pră- 

dScianl de tot faluL E recentă ’n memo

ria noastră uciderea anal uşa numit co

misar Alexa, care fiind în serviciul comu

nei Târgnl-Iveftil, a cercat într'an mo

ment de nenorocire să pană mâna pe hoţ, 

dar a căzut victimă, pentru că pe c&nd 
se înturna la târg din urm'rire, hoţul 

Păleaţă l’a împuşcat în mijlocul gardieni

lor cari ’1 IntovSrăfiafi, remâind mort pe 
loc! Asemenea schinjuirea fi prădarea per
ceptorului din TorceftI, fi câte altele.

Se credea de la nn timp locuitorii scă

paţi de el. Se respăndise vorba că ar fi 
perit, dar aceasta, se vede, a fost nnmal 

o tactică a sa, pentru că, de vr'o 2 luni, 
scăpând din arestul jndeciau câţi-va com
plici de ai lui, condamnaţi de curtea ju

raţilor, s’a pqs în .fruntea lor, fi primul 

pas către nouT crime a fost zilele trecute 

omorârea locuitorului Constantin Păduraru, 
părinte a 9 copil fi a evreului Strnl Zin- 
Zinger, care, înaintea curţii on juraţi şi 

la instrucţie un s’a sfiit a depune în toată 

sinceritatea cam hoţii aQ comis crimele 
pontai cari eraţi acuzaţi! Hoţii afi avat 

apoi grijă să respâudiască spaima, că 

soarta celor doul nenorociţi va cădea în 

curând fi pe alţ! marturi.
Punând aceste fapte în cnnoscinţa gu

vernului, rngăm in parte pe d. prefect al 
jndeţalul să ia măsuri urgente pentru a 

ne scăpa de acest hoţ f i  banda lui.

Portretul d-lui C. A. Bosetti este es- 
pus de câte-va zile in vitrina ouuoscutu- 
lul magasin al d-lnl Qebaner. — Pictorul 

a căutat în adevăr a linguşi pe marele 
dictator dându-i un aer de bonoamie, un 

surîs vesel, făcând in fine din d. C. A. 
Bosetti, an om ca toţi oamenii. — Pro

verbul zice »ochii sunt oglinda sufletului.* 

Cine cunoaşte adevăraţii ochi al d-lnl R., 

nu pe cel din portret, ne va spune ce »su
flet* trebue să aibă acest............. om.

Noi ne baeurăm de ideea esposiţil d-lul 
Bosetti, mec ar în efigie, pe piaţa publică. 

Lumea trebue să cunoască pe antornl a- 

t&tor nefericiri ce aii căfnnat pe ţară de 
când d. R. este Alfa fi Omega fi care nn 

snntdecâtprelndiile uneor nenorociri fi mal 

mari ce ne afteaptă in curând. Lumea tre
bue să cunoască această individualitate fi 
mamele trebue să o arate copiilor lor ca

generaţiile viitoare să scie ,pe cine« afi să 
blesteme.

De câte-va zile se svonefte prin Capi

tală îmbucurătoarea soire că (dictatorul 

ţărel, d. C. A. Rosetti, ar fi in ajun a 

pleca la Paris pentru *un timp mal în

delungat».

D-sa, după ce a regalat afaeerile in ţara 

sa, merge acnm în patria sa adoptivă, 

spre a regula şi soarta Franci«?. Vom re

veni asupra acestui fapt fi vom trata p*f 

larg chestia disposiţinnil d-lui Bosetti în 

aoeste momente grave.

Tot ce ragăm pentru moment pe go

vern, este că printr’nn mic comunicat să 

liniftească ţara asupra acestni svon, ca 

sermana lame să na se bacare de geaba.

Sâmbătă, 6 (18) Aogost corent, cooca- 
sionea aniversărel nascerel Majestăţel Sale 

Imperatorolni fi Bege al Ausţro-Ungarieî 

s’a oelebrat la biserica parochială romano- 

catolică din capitală un Te-Deum.

La această cermonie aii fost faţă, în lipsa 

d-lnl ministru M. Cogălniceanu, d. loan 
Câmpineano, ministru al justiţiei, nd-inte- 

rim la departamentul afacerilor străine, d. 

cavaler de Zviedineck, agent f i  consul ge
neral al Austro-Unffariei, însoţit de tot 

personalul consulatului, un adjutant dom

nesc, d. comandant al divisiunei II terito
riale fi D. prefect al poliţiei capitalei.

După terminarea oficiului divin, D. mi

nistru ad-interim ia departamental aface
rilor străine, a mers însoţit de un adju

tant domnesc, intr’una din trăsurile cur- 

ţeî, la otelul agenţiei diplomatice fi con
sulat general al Austro-Ungariei, spre ' a 

face d-lui agent fi consul general visita 

oficiale de felicitare.

(Monitorul).

Ni se afirmă că d. Brătianu, primul mi

nistru, ducândn-se la cuartirnl general de 
la Biela, a’a fost primit de M. 8. împă
ratul. (Resboiul).

Pentru ce * Monitorul Oficial» nn des- 
minte această soire, dacă nn este ade- 

văratăP

PENTRU RĂNIŢI

S’a priimit de la d-na Anetta An- 

gelescu şi d ra Mandiţa Angelescn 

din CostescI o cutie cu patru sute 

dramuri scamă care s’a Înaintat So- 

cietăţel »Crucea Roşie.*

Redacţia mulţumesue pentru ge

neroasa oferire.

ULTIME SCIRI 
TELEGRAFICE

(Agen{ia  Havas).

— Serviciul de la 21 Auust. 9 ore dimineaţa — 

Constantinopol, 20 August. 

Circula sgomotnl că Soleiman-pafa şi-ar

fi operat jnneţionea on Mehemed Aii nn 
departe de Târnova.

Se signalează o încăierare de avant-pos
tări nu departe de Târnova.

Paris, 20 August.

Mareşalul a inspectat arsenalul şi flota 

de la Cherboarg. Mâne se va întoarce la 
Paris. Io călătoria sa, pjpulaţiunea pre- 
tntindenea ’¡-a făcut o primire simpatică.

IiOailra, 30 August.

Muntenegrenii aO strebătut noaptea tre

cută până io oraşul Nicsici. Ei aii luat 

forţai Tsudjiiiţa. Luarea fortăreţei Nicsici 
e iminentă.

O coloană turcească vine de la Kolatfin 

într’ajatoral garaisoanel din Nicsici.

AteDAf 30 Auguat.

Escadra germană a plecat din Păros spre 

a face evoluţiunl. — Zi pe zi pleacă vo

luntari turceşti din Asia mici.

Constantinopol, 20 Auguat.

Turcii se tem c& va isbucni o rege oală 

tn Volo. Poarta va decreta legea marţială 

in Thesalia şi Epir. O mare Iotrmire de 

candioţl a avut loc Îq ceşti n nea revinde- 

căriî drepturilor antioe. Dacă Poarta nn 
va ceda, ingurecţiunea e iminenţi.

Adrianopol, 19 Auguat.

Tribnualul Marţial nrmeazS a osăndi pe 
bulgari. Mulţi afi fost spânzuraţi.

INSTITUTUL „BERG AM EN TER “
Strada Stirhei- Vodă Ho. 66.

Etternat fi internai de bâtp de la eta

tea de 6 pftoă la 12 ani, cn instruc
ţiunea In limbele: română, germană fi 
francesă.

începând cursurile sale pentrn anal sco

lastic 1877-78; ia 9 August stil veeMit se 
publică spre sciinţă.

înscrierea elevilor se face în localul in- 

stitntnlul, iucepend de la 9 Aogoţt st. v, 
în toate zilele ora 8 a. m. până la 4 p. m.

Direcţiunea.

De vânzare la autor Btrada Bucu r 

No. 13.
A eşit de sub tipar o importantă 

broşură

cartea  n ea g ra
A

R O ^ E A i s n E i
Preţul este 50 banL

A eşit de sub tipar :

GRAMATICA
de

H iIIV E B A . G R E A C A  
Cartea L Etimologia de 

Dr. ZOTU

Anunciü
CAMERE la primai etagiS de închiriat, cu 
grsjd, fopron fi dependinţl, loc mare de 
grădină, in strada Calvină No. 4. — Se 
pot închiria fi In total fi in parte. — 
Doritorii se pot adresa chiar în acea curte.

mind şi el carte din m&na tată- 
sett către ImperatuiL îşi ia ziuă 
bună de la fraţi şi a doua zi o por
neşte şi el. Şi merge şi merge, pănă 
ce lnoptează bine. Şi cftnd prin drep
tul podului eacă şi ursul: Mor! Mori
— Galul flulnl de craiâ Începe a- 
tuncl a forăl, a sări In două picioare 
f» a da înapoi. Şi fiul craiului vă
zând că nu’l locru de şagă, se lăsă 
şi el de Împărăţie, şi cu ruşinea lui 
se Întoarce înapoi la tată-sefi acasă. 
Craiul cum u vede, zice;

— El, dragul tatei, aşa-’l că s a 
Împlinit vorba ceea „apără-me de 
găini, că de căni nu mă tem.*

«Ce fel de vorbă-’i asta ta tă , 
zişe fiu-şefi ruşinat: la d ta urşii se 
chiamă găinii Ba ia acum cred 
cu frăţine-mefl, că aşa urs oştirea 
Întreagă este In stare să o sdruncine. 
încă mă mir cum am scăpat cu 
viaţă; lehamite şi de Împărăţie şi 
de tot, că doar slava Domnului, am 
ce mănca la casa d-tale,

__ Ce mănca văd efi bine că al,
despre asta nu e vorbă, fătul mefi 
zise Craiul posomorit, dar ia spuneţi- 
mi ruşinea undo o puneţi J Din trei

fecorl, eăţl are tata, nici unul să 
nu fie bun de nimica 1! Apoi drept 
să vă spun, că atunci degeaba mal 
stricaţi măncarea, dragii mei.... Să 
umblaţi numai aşa, frunza frăsine- 
tulul toată viaţa voastră şi să yă 
lăudaţi că shnteţl feciori de craift,
asta nu miroasă a nas de om.......
Cum yfid e&, frate-mefi se poate 
culoa pe o urechie din partea voas- 
stră la sfăntul aşteaptă s'a impliui 
dorinţa lui. Halal, de nepoţi ce are! 
Vorba ceea:

»La plăcinte înainte
»Şi la resbol înapoi*

Fiul craiului cel mal mic făcâ’n- 
du-se atunci roşu cum 11 gotca, ese 
afară In grădină şi Începe a plănge 
In inima sa, lovit fiind in adăucul 
sufletului de apăsătoarele cuvinte ale 
părintelui sefl» — Şi sta el pe găn- 
durl şi nn se dumerea ce să facă 
pentru a scăpa de ruşine; numai iacă 
se trezeşte dinaintea lui cu o babă 
gărb^vă de bătrăneţe, care umbla 
după milostenie.

.Da ce stal aşa pe găndurl, lumi
nate crăişor, zise baba; alungă măb-

nirea din inima ta, căci norocul Iţi 
rlde din toate părţile şi nu al de 
ce fi supărat. Ia mal bine milueşte 
baba cu ceva.

/ — Ia lasă-mfi ’ncolo mătuşă, nu 
mâ supăra, zise fiul craiului ; acum 
am altele la capul n etl.

„Fecior de craitt, vedea-te-aş Îm
părat ! Spune babei ce te chinueşte; 
că de unde ştii, poate să’ţl ajute şi 
ea ceva.

— Mătuşă, ştii ce 1 Una-I una şi 
do£ ’s mal multe; lasă-mă n pace, 
că nu-ml văd lumea inaintea ochiler 
de necaz.

„Luminate crăişor, să nu bănueştl 
dar nu te iuţi aşa de tare, că nu 
ştii de unde ţl poate veni ajutor.

— Ce vorbeşti In dodii, mătuşă} 
tocmai de la una ca d-ta ţi-al gă
sit să aştept efi ajutor ?

„Poate ’ţl-e deşanţ de una ca a- 
oeasta ? zise baba — hei, luminate, 
crăişor ? Cel de sus varsă darul săti 
şi peste cel neputincioşi; se vede că 
aşa place sfiinţiel sale. Nu căuta că 
mă vezi gărbovă şi sdrenţuroasă, dar 
prin puterea ce'mi este dată, ştifi

dinainte ceea ce afi de gănd să ie. 
vodească puternicii pământului şi a- 
dese-orl rid cu hohot de nepricepe
rea şi slăbiciunea lor. Aşa e, că nu 
ţi vine a crede, dar să te ferească 
Dumnezeii de ispită! căci multe afi 
văzut ochii mei, de atăta amar de 
veacuri c&te port pe umeri-le aces
tea. Of! Crâişorule! crede-mă că să 
aibl tu puterea mea, al văntura ţă
rile şi mările, pământul l'al de a 
dura, lumea aceasta a'l purta-o, uite 
aşa, pe degete şi toate ar fi după 
găndul tăfi. Dar uite ce vorbeşte 
gărbova şi neputincioasa ! Eartă-mâ 
Doamne, că nu ştifi ce mi-a eşit din 
gură! Luminate crăişor, milueşte baba 
cu ceva !

Fiul craiului fermecat de vorbele 
babei, scoate atunci un ban şi zice:

— Ţine, mătuşă ! de la mine pu
ţin şi de la Dumnezefi mult.

„De unde dai Dumnezefi să'ţl dea, 
zise baba, şi mult să te lnzilească, 
luminate crăişor, că mare norocire 
te aşteaptă' Peţin mal este şi al 
s’ajungl Împărat, cum n’a mal stat 
alt pe faţa pământului, aşa de iu

bit, de slăvit şi de puternic — A- 
cum luminate crăişor, ca să vezi 
căt poate să-tl ajute milostenia, stal 
liniştit, uită-te drept In ochii mei 
şi ascultă cu luare aminte ce ţi-ol 
spune : du-te la tată-tăfi şi cere să- 
ţl dea calul, armele şi hainele cu 
care a fost el mire şi atunci al să 
te poci duce, unde n'afi putut merge 
fraţii tă i; pentru că ţie ţl-a fost scris 
de sus să-ţi fie dată această cinste. 
Tatu-tăfi s’a Împotrivi şi n’o vrea 
să te lase, dar tu stăruesce pe 
lângă dânsul cu rugăminte, că al 
să-l Îndupleci, Hainele despre care 
ţi-am vorbit sunt vechi şi ponosite 
şi armele ruginite, ear calul al să-l 
alegi punând in mijlocul hergheliei 
o tavă plină de jaratic să mănănce, 
acela are să te ducă la împărăţie 
şi are să te scape din multe pri
mejdii. Ţine minte ce-ţl spun efi, 
că poate să ne mal lntălnim la 
vr’un capăt de lume; căci deal cn 
deal să ajunge, dar Încă om cu om.

(Va urma).



T I M P U L

DROJIOJOWSKI
profesor de limba

FRANCESĂ, GERMANĂ ŞI ITALIANĂ

Teoria tot de o data aplicată la practici, 
prin scris şi prin o conversaţi ane gradată.

Esecuteijă fi tot felul de compunere, tra- 
dncţinnl ţi frumose prescrieri. Strada Şe
lari No. 9, alături on hotel Fieschi, in carte 
la mâna stângă In colţ. 608—4.

Băile din Zaizon!

Eforia Bisericel Creţalescn
Ne oferindn-se de concnrenţ! preţul cu

venit al nrenijil moşiei KREŢULESCI, lîngă 
Bnftea Judeţul Ilfov, se va ţine o altă 
licitaţie Duminecă la 28 August curent. 
Doritorii vor veni la localul din curtea 
Biserioel Creţulescu. 606—1.

FORTE IMPORTANT

pentru

POSESORII DE MAŞINE CU ABURÎ.

ULEI DE MAŞINE
de calitatea cea mai bonă ţi cn preţnl forte 
eftin, se găsesce în depou la mine, Strada 
Germană, Hotel Concordia Nonă.

607—4. Philip Birman.

Plăcutele bfil de la Zaizon se află inţr’o 
vale îngustă a munţilor, unde sublimita
tea seridsă a Carpaţilor se uneşte ou gra
ţioasa simplitate a văilor cu aerul pur fi 
sănătos şi cu fântânile sale minerale, cari 
afl puţine rivale peste tot globul: Fân- 
tuna de iod, forte plăcută la beat; isvorul 
fontânel lui ludovic, cât se pote de lim
pede, şi baia de fer şi acid carbonie, 
cari de 35 de ani afl dat cele mal noe 
merose resultate escelente de cară. Ele 
afi îmbrăcat astăzi toaleta lor cea mal ni
merită pentru a priimi cu demnitate pe 
âspeţil sSî I Atât la isv6rele de băut cât şi 
la scaldele reci şi calde s’afl făcut din nofi 
reparaţiuni, şi snb-semnatul are on6re a 
invita pe onor. pnblio a oerceta acest folo
sitor şi plăcut stabiliment, nnde de sigur 
va fi întru t6te mulţămit. — Informaţiunl 
mal de aprâpe la d. I. Weiss, proprietar 
de Tipografie in Bncurescl.

Zaizon lingă Braşov. J. LAT/IN,
arendaşul băilor din Zaizon.

este de vânzare ou 

pre{ul fórte eftin prin Domnu

C -  s i e b r e c h t

Bucure scL

U n  P i a n o ,
vendare.

Weiss.

tru plecare, eftin de 
Adressa la Tipographia Thiel &

2,300 pog6ne
M JV  d i e i l U d l .  pământ, de muncă, 
livezi şi islas în hotarul moşiei Sălcuţa- 
Sulari, plasa Dumbrăvii, districtul Doljiii.

2-lea, 1,200 pog6ne pământ de muncă, 
livezi şi baltă în hotarnl Bănesa, plasa 
Margineî districtul Vlaşca, in drumnl căii 
ferate Bucureşti-Giurfnti. 409—8.

casa mari în subur
bia Biserica Enil, 

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

ada Scaunele No. 47, în Bacurescl. 610 6.

De închiriat, 1

F A B R I C A  ?
do

CHARTIE MECHANICA
de la

ZARNESCI, LÂNGÂ BRAŞOV
produce chârtiă de tipar in diverse oali- 
taţi in formate de cele mal mari usitate 
pentru $iare A se adresa Ia direcţiunea 
numitei fabrice in Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

Harta Câmpului de Rea 3 
boiu în Reliev

de ROBERT MEINHARDT, 1877 

mes. I: 15,000. Preţul, 1 exemplar 5[ 
Pfennig. — 100 ex. 20 mărci imperiali 
germane.— 1000 ex. 150 n>. — 6000 ei) 
600 m. — 10,000 ex. .1000 mărci.

AcâstI hartă *e p6te recomanda ca unii 
din cele mal exacte hărţi despre ţările dii| 
Orient şi îndeosebi despre România.

ANUNCIC
Călătorii la Braşov pot afla la institntul

Băilor de abnrl de acolo, !n dosul 
gimnasinlnl român,

locuinţe curate şi bine mobilate, ou privirea 
spre grădină, precum şi grajduri de cai ş: 
şopron pentrn trăsuri, cn preţnrl forte mo
derate.

Dirtcfiunea băilor de aiuri dai Braşov.

IpATÛRI ÔE LAGARÍ
PATURI, SISTEM FRANCES

P A T U K I  SIMPLE

PATURI. CARI SE TRANSFORMEZA INTR UN MOMENT

O prăvălie de circiumă
ou cinci camere şi pivniţă mare pentru 
60 bnţi, este de închiriat de la Sf. Dimitrie 
viitor, Calea Văcăreşti No. 57 (Jicniţă). 
Doritorii se pot adresa la sub-semnatnl 
proprietar acolo în ori-ee oră.

604—0. Gr. Gălăşescn.

care cnnâsce 
li bine şi a prac

ticat mai mulţi ani studiele programului 
liceal, doresce a preda lecţinnl particulare.

A să adresa la admenistraţinnea acestui 
4iar, Palatul >Dacia*.

OM ORA TR AN SPO R TAB IL I^
tile, cn locomobilă şi cele-l-alte unelte, buni i 
de aplioat pentru trebuinţele oştiri Bstt ■ 
gata, şi de vânzare la fabrica

C. SIEBRECHT 

BnourescI Calea Moşilor No. 11

Un profesor
vat academia se oferă a preda

L . K G T I I J I V I  I
în nrmatorele sciinţe:

Desemn şi pictură, geometria, materna-j 
tica şi ingenere tote seanţele necesare pen
tru pregătirea de a putea intra in şcolelcl 
superior«. Afară de aceste va putea da Iec- 
ţiunl de piano, de limba francesă şi englesă. 
A se adresa Strada Virgiliu No. 6 bis, seQ 
Ia Tipografia Thiel & Weiss.

Moşia Comani,

q

Mm FAUTEUIL. SI SSCAUIV 

A se adresa la D-nil AÜ0LF DEUTSCH , Magazie de tapete şi
H. HONICH, Tapiţier şi Decoratear, Podul Mogo;óieI.
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E 8 P O S I T  S T R A D A  E P I S C O P I E I  No. 4
LA »STRUGURILE NEGRU*

O C A S I U N E  R A R Ă

VINUEI NATURALE
VECHI DE 4, 8 ŞI 11 ANI

13ST F L A C O A N E  S I  O U  O C A U A
oa preţuri fârte reduse şi neauzite pSnS acum

I N D I G E N E  A L B E  Ş I  N E G R E
Os Cetnsrl j t De Delu Msrs ; Băşicaţi
, Drâgăşanl Mischet I Negru Virto*
.  Odokeşti Raţlechie ¡|< Tămfiiisă

V I N U R I  S T R E I N E  

en gros j i  eo detail 
De Champagns III De Rhin III Malaga ||| Chsrry
, Bordeaux ||| . Ungaria ||| Madera j| Mascat Lunel

Na p6te concura nimeni ca mine nici In privinţa caiit&ţii vinarilor gi nici in ceea 
oe privesce preţul lor.

NB. Uqueururl, Diferite Cegnacorl visai şl Iii Champagns, Ţuici veshs naturali şi 
Unt-de-lemn de Toscana.

TVT. THEODOBESCU.
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LA TYPOGRAFIA THIEL & WEISS
PALATUL .DACIA.* 

şi la tóte librăriile din ţâră
se afl& de viajare i

METODA DE CURA HMD BALA
drept contrast la

V It I m I b ILE PRACTICEI MEDICALE
Singura fi sigura pază, contra 

morţel premature şi l&ngezirel cronice de

Aug. Wilh. Kfinig.
P R E Ţ U L  a L E I  NU  OI .

REGULILE
CE TREBUE P Â p i T E

pentru a

AJUNGE LA 0 BATRANETA ÎNAINTATA
PREŢUL 60 CENTIM.

cu trnpnrile 
v u m a u i ,  Corbu, Zoton, 

Răşiniţa, Ghimpaţi etc. din Judeţul Oltu 
plasa ŞerbăneştI, ca 2000 pog6ne, Case şi 
Magasii, Han, Pod pe soripete pe Oltn, 
Mori cu chirie, două Vii etc. sunt de vân
zare în total şi în parte; a se adresa la 
proprietară, Strada TârgoviştI No. 49. Bu
cureşti. 598—0.

Se caută un piano de
Pe timP de 3 lnni CD m i i i u i i d b  preţa de 36 jrancL a ge

adresa lâ administraţia (Jiarulul .Timpul*.

Leopold Stern, JS tS
nirea onor. sŞ clienţi precum şi ia amatori, 
a deschis un curs de Piano s^ra de la 6 
penS la 8, cu preciO fârte moderat, Calea 
Moşilor No. 40.

Proprietatea Stânislâ-
-irpa-f î din Distriotnl Oltul, se arendâ^ă 
VvJJgl/1 de snb-semnatul de acum pentra 
anul viitor 1878. Doritorii se vor inţălege 
direct cu mine.

602—0. Ceziano.

Moşia Umbrâreştidenţuio
Tecucifi şi CovurlniQ în intendere de peste 
3,600 fălci, şi Moşia Oroftiana din Jude
ţul Dorohoifi in întindere de 800 fălci, să 
vend de veci, doritorii bine-voescă a se 
adresa la D-nii fraţi Suţu in Iaşi.

608—4.

De arendat,
ore de Bncurescl cu întindere de peste 
2,500 pogâne de arătură, fâneţă şi pădure, 
in care pot păşuna vite. Doritorii se vor 
adresa la D-nu N. I. Lahovaiy, No. 28, 
Calea Mogo§6ieI. 601—0.

LECŢIUNI PARTICOLARE

de

M A T E M A T I C I  

C. Brailoiu, fiul 
47 Strada Scaunele 47.
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ANUNCIÜ IMPORTANT.

NUMAI LA B1N0UTUL MAGASIN 
L A  V U L T t J R

Sub firma

SAL. WEISERMAtfff
Strada Carol I  No. # 

(cartea reche) 

vis-à-vis de farmacia 

Rissdörfer.

Strada Carol I  No. S 

(curtea reche) 

vis-â-vis de farmacia 

Rissdörfer.

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

Cn deosebire PANTOFI DE DAME in tote formele după cele 
mai din urmă fasâue şi efectuate din primele fabrici din Europa.

Asemenea un mare transport de cUme lungi de Iucht, de Lak 
răsese şi de vacs ca şi Mantale (cancinc) de alâle prima qualitate.

Sub-semnatnl mulţumind onor P. T. Public de încrederea oe 
aQ dat sns îssei firme, oare până acum aii depas probe de fina 
calitate a Mărfel cat şi de eftinătatea preţurilor, speră ca şi d’aonm 
inainte va bine voi a ’i da concura ui seif, găsind in tot-d’a-ana 
atăt mărfuri fine şi fasonate cât şi cn preţurile oele mal moderate.

Cu t6tă stima

(588-2) SAL. WEISERKANN.
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SOCIETATEA DE ASSIGURAJIE

■ 1  fflCÜBÂTIE 1  IE I
F O N D A T A  H T  A I T T J X j 1 8 S J 3

Aducem la cunoscinţa onor. public, câ societatea aşsigor^zâ 
contra daunelor provenite de incenditi la cl&dirl şi obiecte miscă- 
6ce; contra daunelor causate prin grindină, şi contra daunelor 
arusate m&rfurilor transportate pe ap&.

Asemena assigur^â (Jestre pentru oopil In t6te combinaţiunile 
cerute, şi asupra caşurilor de mârte.

Informaţiunile se d& la sub-scriBa agenţia generali fi la a- 
geniţile el de prin districte

Agent general pentrn Rom&nia

A D O L F  W E I N B E B O
Colţu stradef fi curtea yeheie (hann roşiii). .

C IB X j TVT A T  IM IA IR IE  O A S I2 S T
DK

H A IN E  CONFECŢIONATE şi de ARTICOLE DE MODA
„ A  L A  B E L L E  J A R D I N I Î J E E * *

* i  « «  i G F  d n V J I W B A C J M
20, Colţul Bulevardului Stradel Mogoş6leI, Casele Grecânu, 20

e s ]
invit pe Onor. Public sâ hine-voiesi& a aagasinul g&8i i pos i ţ i i BucurescI, şi anume«-* l Vpjtaoi V bvUvtlUUlIO U O II Ci I îs V vuui u w

¡ C O S T U M E  C O M P L E C T E
1 REMNGOTSşi JAQUETE CU GILETCELE LOE | P A R D E S IU K Î  IN D IVERSE FASOANE
1 din stofele cele mal moderne ale şoşonului de faţă, şi croite dupfi jurnalele cele mal noue. Preturile sunt espuse In Galantarele Magasiel pe Strada MogoşiSiel şi Bulevardului

şi se póte convinge orl-cine că. am remas fidel devisiel acestui magasin:

C O lS T S X J lV t  M A R E  S I  P R E T I U R i  f o a r t e  M O D E B A T E .

JOSGF «RCTIVBA.1JBI
3  »A LA BELLB JARDINIÍRE«, 20 Colţul Bulevardului şi Stradel Mogoş6iei, Casele Qreoénu 20.

Tipografia Thiel t  Weiss, Palatul .Dania*.


