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A . 3 s r c n s r c i T T H i
Se (t iin ew  tn s tr&ini tate : La D-nilas Haat- 
itein <* Vogltr la Vienna, Walfisehgasse 10 
A, OppMk la Vieaaa, 8tnbeabwtei 1 ; Rttdol 
Mo—  la Vieaaa, Seilerstitte 2 ; Vmemm 
Hrdidta la Vienna, Teiafaltetnuee 17; Philipp 
U t  ta Vienna, Escheabachgasse 11 j L . I m £ 
*  Comp. |a Peţta şi Hama+LaffUt-BmUitr *  
Comp. ia Pana.

Seniori nefrancate na ie primesc.

Articolelo aepablioate ae vor ard*.

Un numfir In Diitriote 15 bani.

Canal da Bnonresol, 10 August 
Oblig. Rurale 1 ; 'r. .' . 881/, 831/*

,  Domenialo . . . 771/, 771/,
j Credit funciar rural . . 78*fe 73>/j

» » .tt —
I Impr. municipalul OaţtU 13 —
Oblig. Pensii 115  —
Oblig. Dacia , , . ‘ 200 —

> Romania i. ; ,  . , ,  45 —
Impr. municipal cu preîm l4 — —
Renta B om ln i..............  — —
Paria 8 lu n i ..............  9940 —
Londra ,  ................2515 V* 2520
Viena » .............  — —
Berlin y ..............122*/> —

Canal de Tlena, 22 August
Metalice ...............................  63 60
N aţioaa le ............................67 15
Renta in aur......................... 74 9)
Lom.......................................112 25
Acţiunile b&noel..............   822  
C re d ito r i........................  180 90
Londpn . . . . . . . . . .  121 —-
Obligaţiuni rurale ungare . . 74 50

> temeşvar . . . .  74 60
> transilvane . . .  74 — 

Argint In m&rfurl . . . . . 106 —
Ducatul................................ 5 78 '/,
Hapoleoaal.............. ...  9 69
Maro 100 .............................  59 80

Cursul de Berlin, 22 August 
Acţion. Cililor ferate rom&ne . 16 80 
Obligaţiunile rom&ne 6 %  . 
Priorităţile 0. fer. rom. 8»/g 
împrumutai Oppenheim . . 
Napoleonul . . , . . . . .
Viena, termen lung . . . .
Paria .  scurt . . .

58 40 
60 50 
85 — 
16 28

81 85

Calendarul f i le i  
Vineri 12 (24 August).
Patronul ijilel: Martini Fotie şi Anichit. 
Réskritul sdrelul : 5 ore 14 mia. 
Apusul sdrelal : 6 ore 46 min.
Fasele lunel ; Primul Quart.

PLECAREA TBENITRILOB
Baearescl—g a e in  

BucurescI. . . .  8.15 a 10.— d 
Ploescl . .  . . . 9.50 n U.OSd
B ră ila .............. 1.58 a M S }  7.16
Tecuci ¡3 . . . . . 4.88 a 11.40
Roman . . . . .  9.05 d 4.54
Saeift, sosire . . 12.03 | 9.55 a

Buoarescl—Verci o ro ra
Buouresol.....................8. — 6.05 a
P it e ş t i .......................11.21 < 10.15 a
Slatina.......................2.— <
Craiova..................... . i.17 i ;
VBrciorova, sosire , . . 9.01 a

Saedva—Bienreael 
8uctSva . . . . .  5.11 f  6-16 d 
Roman . . . . .  8.45 n 12.10 d
Tecacifl........... ltJO a 5.10 j
Brăila . ; «  . , 3.08 n 8.10 n 8.58 
Ploesol . . v  . . 7.12 d 2.46
Buouresol, sosire 8.30 j  4.80

TerclereTa—Bacareeel 
Vôrciorova . . . . . .  6.45
Craiova.............. ...  11.44
¿latina.........................1.51
P it e f t l ........................ 4.42 7.15 <
Buouresol, sosire . . .  7.40 ţ 11.20 <

Buouresol—Glargla
Baeurescl..................... 9.15 d 6.05 a
Giurgiu, sosire . . . . .  11.35 j  8.27 a

(Morgi a—Baeareael 
Giurgiu . . . . . . . . .  f . ! 6 d 4.55 J
Buearescl, sosire . . . . 9.48 g 7.17 a

Galaţi—Barbeţi
G a la ţ i.................... 1.20 n 8.25 d 7.80 j
Bărboşi, sosire . . 1J>5 n 9.— }  8.05 n

Barbeţi —Galaţi 
Bărboşi . . . . . .  2.55 n 6.25 a 7.85 n
Galaţi, sosire . , . 8.80 n 7.— a 8.— 4

SC1RI TEL E G R A FIC E
din

FOILE STRĂINE.

St. Pstenbarg, 19 August.

Marele Dace comandant a ordonat sta- 
”*tultH major a mobili «a imediat doă divi*- 
■ liant de grenndiri şi o divisinue de cava

lerie, care până acum făcea parte din oor- 
pnl; de grenadiri.

S t Petenbnrg, 19 August.

Se comunică oficial din Alexandropol: 
La 13 Augnst Turcii aii făcut nn atac 
asupra posiţinnilor de la Moha-Estate o- 
ctipate de către voluntari, afi fost însă 
respinşi de către reserrele corpului de vo
ia i tari, care aii grăbit a le veni într’aju- 
tor sub comanda căpitanului de stat ma> 
jor Kletşkoffsky şi de cStre Drojina Prin
cipelui Djordjadje. Tarei! s’att retras spre 
rîril Atşkus. La laptă a luat parte ataţ 

, artileria ambelor părţi, cât şi monitoarele 
tnrcescî de pe mare. Din partea Saşilor 
att cazat 23 morţi şi 38 răniţi.

Constantlnopol, 19 August.

Vre-o zece mii de Tarei, aii debarcat 
Vineri lângă CHiustandje, ca sa Înaintez« 
de a lungul Dunărei şi se atace posiţin- 
nile rflsescî fortificate de la Cernavoda. 
De asemenea prin Taraş şi Hatşemal îna
intează nn corp egiptean de vre-o 8,000 

v  »meni spre Cernavoda. Un corp de re- 
servă egiptean, sub comanda generalului 
Raşid Paşa, este în Bizardjic şi stă gata 
de a pleca tn Dobrogia.

Constantlnopol, 19 August.

Se asigură în cerenrile ce stafl în legir 
tură qu Poarta că depărtarea tutulor bul
garilor din fnncţinnile publice nn e de 
cât proTÎsorie. După îneheiarea resboinlui 
Bulgarii iară-şt vor fi admişi la foncţiu- 
nilfe publice. De asemenea se asigură că I 
consiliul naţional bulgăresc de aici s'a pus 
în înţelegere ou Exarehul bulgarilor sprel 
a protesta contra acestei măsuri la Saltă.-! 

E nul. — Ghalib Paşa, prefectul de poliţie, 
a primit ordin da a inspeeţiona fortifica- 

i ţinnile din prejarul capitalei şi să rapor
teze despre starea In care se aflăL

Constantlnopol, 18 August.

I  Ismail paşa după ce a priimit ajutoare, 
va înainta pe teritorial rusesc. Poti e e- 
vaisnat. IJobart paşa a plecat la Sinope.

Paris, 16 Aogusi

Comisarul general al exposiţiunel, Erant, 
■■ s adresat către representanţil din străină- 

tate o circulară, în care arată, că palatul 
de esposiţiune de pe cămpul lai Mars va 
fi terminat la 16 Septemvrie. Prin urmare 
architecţil şi inginerii comision ilor streine 
vor putea începe In eortnd lucrările lor 

l de instalaţiune.

Rersjtova, 19 Aogusi

După ştirile oficiale sosite ai«I, pragăti- 
[ rile de reabbl ae urniearfS In Serbia ou e- 

nergie e*tarnordinari. Trapele a'all pus In 
i mişeare spre Nif şi Timoe. Atacul mnn- 
J tenegrenilor asopra Podgoriţel a fost ree-
| piu*.

Berlin, 19 August.

liaeselbacfa * sosit aici spre a raporta 
despre studiai In care ae află ndgoţilrile

pentru îneheiarea tractatului comercial cu 
Austria. Raportai lui e faroritor canael 
şi nu mai a îndoială, că tractatul se va 
îacheia c&t mal curâad.

Constantlnopol, 17 August.

Intre Englitera şi Egipet s'a Încheiat nn 
tractat, în urma căruia comercinl cn sclavi 
ya fi pedepeit cu moarte. Vapoarele engle
zeşti aii dreptnl de a perohisiţiona vasele 
comerciale egiptene; de asemenea vasele 
egiptiene aii dreptnl de a perchisiţiona 
vasele bănuite de a negoţători cn sclavi 
chiar şi dacă ele ar fi snb pavilion engle- 
zesc.

Berlin, 19 August.

Ia cercurile militare de aici se crede, că 
armata rusească se va retrage spre Du
năre, spre a opera înainte de toate con
tra fortărbţelor Rnsciuc, Silistra şi Şnmla, 
amenâud campania spre Sud pe anul viitor.

Salzbnrg, 19 August.

Astăzi Înainte de prânz prinoipele Bis- 
mark a sosit aici şi a tras la hotel Enrope. 
Dnpă prânz a plecat la Gastein. El na a 
primit pe nimeni.

Tlflls, 17 August.

Aripa dreaptă a turcilor se află la tre
cătoare* de la Eavansarai. Corpul lai Ter- 
gnkassoff a priimit din Ani întăriri, şi a- 
nnme: 7 batalioane infanterie, două regi
mente de cavalerie şi 12 tunuri. Aceste 
ajutoare înaintează pe la Hadji-Buran şi 
Cnlp, unde va trebni să aibă loc o încăe- 
rare, dacă turcii nn s’ar retrage din valea 
Enfratnlul. Generalul Tergokassoff a prii
mit ordin de a face numai de cât un a- 
tac asupra posiţinnilor inanicnlnl.

CAVEANT C0NSULES!

II.

Vom Începe prin a arăta publi
cului, care na v6 cunoaşte Încă, cine 
snnfcetl, ce scop aţi nrm&rit şi ur
măriţi, şi cari v'aâ fost şi vfi sunt 
mijloacele de acţiune; vom arăta 
apo! care a fost pururea purtarea 
partidului conservator, care voeşte 
şi astăzi, ceea ce a voit erî, ceea 
ce va voi şi măne.

Cine sunteţi? —  Oare nu snnteţl 
voi cari, In curs de mal bine de un 
pătrar de veac, aţi insultat marea 
Împărăţie vecină, oare nn voi aţi 
aruncat oprobiul asupra partidului 
conservator insultădu*!, calomniăn- 
du’I că eşiaO cu capetele pe tipsii 
In faţa armatelor cotropitoare şi 
alte frase sforăitoare şi goale de 
bun simţ ca şi bftşioele de săpun, 
şi nu eşti d-ta d-le R. care nu- 
mear, sunt acum cftţl-va ani, pe Îm
păratul Rnssir : Călăul Popoarelor şi 
care acum al eşit Înaintea marelui 
autocrat al tutulor Rusiilor, cn ca
pul pe tipsie şi cu tava cu păine 
şi cu sare? — Oate nn d-ta, d le

Brătiene, vecinicnl şi universalul 
revoluţionar, al eşit cu capul pe 
tipsie şi cu cordoanele de g&t)

Aşa aţi fost şi aşa veţi remănea 
In veci ; Insultători aroganţi contra 
guvernelor streine, când nu sunteft la 
putere, t ir î t o r l  ca nifte reptile înain
tea aceloraşi guverne, când aţi isbutit 
a \nfige ghiarde voastre in corpul Ro
mâniei

A ţi strigat 30 de ani In eontra 
decoraţiunilor, aţi insultat pe cel 
ce le purtad căt şi pe monarhii care 
)e tmpărţiaâ, ne-aţl acuzat de vân
zători, de trădători de patrie şi as- 
muţiaţl poporul a ne strănge de gât 
cu cordoanele ce purtam. Vedeţi co
lecţiile jurnalelor voastre şi vd re
amintiţi ; şi acum voi ’sunteţi cel 
d'ăntăl a v6 Imbodobi cu aceleaşi 
cordoane, pe care le aţi Imbalat a- 
tftta vreme. —  Nu este platitudine 
de care să nu fiţi capabili pentru 
a vS Împodobi pepturiie cu acele 
cruciuliţe pe care aţi scuipat, c&nd 
nu le aveaţi şi nu le puteaţi avea.

Aţi strigat In contra tractatelor 
de corner ci ti, le-aţt defăimat; aţi plăns 
lacrimede Crocodil, v'aţt Învestmân
tat In dolifi şi căutaţi a asmuţi po
porul ca să ne lapideze, căci v6n- 
dusem ţara, trădasem interesele ei 
şi c&nd aţi venit la putere, aţi fost 
cel d'ăntţiâ a sancţiona acele trac
tate, a le susţine şi a trebuit să le 
cunoasceţl cu toată lumea, că ele 
aă fost ptiriiul pas către neatâr
narea ţi rol.

Aţi strigat In contra risipelor de 
bani, voi care In căte-va lnnl de gu
vern aţi risipit de zece, de doufi- 
iecl de ori mal mult de căt a chel
tuit guvernul trecut In timp de 5 
ani, şi acum spre a nu se putea re- 
cunoasce risipa, vreţi să Înecaţi corup
turile voastre In valurile Dunării şi 
compromiteţl, sacrificaţi floarea ace
stei ţSrl cu singurul scop, ca să nu 
vi se mal poată cere socoteli de ba
nii adunaţi cu atăta sudoare şi a- 
runcaţt de voi cn atăta uşurinţă.

Aţi strigat In contra impositelor 
şi tn mal puţin de un an le-aţi mal 
Îndoit. Aţi strigat In contra mono
polului tutunurilor şi astăzi vfizfin- 
du-ve tn ajun a perde un venit si
gur de zece milioane, daţi din colţ 
In colţ.

Mijloacele voastre sunt insulta, 
minciuna, calomia, defăimarea a tot 
ce este onest şi care nu se Închină 
voă, ameninţările, revolnţiunile.

Scopul vostru este anarcllia, căci 
acesta este elementul vostru şi nu
mai In anarchie şi prin anarchie vfi 
puteţi susţine.

Şi acum cănd aţi cufundat ţara, 
cănd aţi compromis viitorul el, cănd1 
nu mal seim ce ne rezervă zi'oa de 
măne, acum cu cunoscutul vostru je-! 
znit.ism vi-niţr şi strigaţi frăţietate,

să dispară urele de partui, să fim u- 
n'Ul în faţa primejdiei comune.

0 făţarnicilor! credeţi oare să ne 
Înşelaţi şi acum? IndrăsniţI a vorbi 
de fr&ţie, cănd de doi ani de zile 
nu faceţi de căt să ne defăimaţi, să 
ne Înjuraţi, să ne Închideţi, cănd aţt 
asmuţit In contra noastră pe Flevil, 
Misailil, Fundescif şi cn toată haita 
voastră, v'aţl aruncat asupra parti
dului conservator ca nisce lupi tur
baţi?

IndrăsniţI voi să vorbiţi de fră
ţie cănd ne persecutaţi ca pe nisce 
paria, cănd lr esclnsivismul vostru 
aţi alungat din Cameră, din Senat 
şi din toate funcţiele publice di n 
toate cons. judeţene şi comunale pe 
toţi acel care eraâ măcar bănuiţi că 
aparţin safi afi legături cu, partidul 
conservator ?

IndrăsniţI voi să vorbiţi de fră
ţie, voi care In delirul vostru furios 
aţi tărftt cn dorobanţi pe Lascar Ca 
targi, de la Galaţi la BucurescI, tre 
cfindu-I pe sub ferestrele palatului 
ca să arătaţi Domnitorului, că Dlnsnl 
nn mal însemnează nimic şi că vqI 
sunteţi adevăraţii dictatori şi stăpănl 
In această ţară.

IndrăsniţI voi să vorbiţi de frăţie, 
voi care ţineţi de doi ani de zile sub 
acuzaţie pe cel mal eminenţi băr
baţi de stat al Romăniel?

IndrăsniţI să vorbiţi de fră ţie , 
voi care In momentele cele mai grele 
ce afi avut vre-o-dată a traversa a- 
ceasta ţa ră , aţi isolat Tronul de 
toate capacităţile recunoscute şi i'aţl 
dat de consilieri oamenii ca d’alde 
Kiţu, Cernat, Docan, etc.,— voi care 
aţi supus destinele ţârei la otăr&rea 
unor Fundescl, Giani, Fleva, Millerl, 
Missaill şi altor individe tot atăt de 
obscure ?

01 aceasta este prea mult. —  Cupa 
s'a umplut, o picătură Încă şi vasul 
va deborda.

torile dela Şipca. Mehemed Aii se 
menţine !n posiţiunile sale. Dar des
pre Osman Paşa de căte-va zile nu 
se mai aude nimic. Aceasta ne fa
ce să dăm crezăm&nt ştirilor despre 
situaţia critică, In care se află cor
pul lui. Nu rămăne lndoeală, că, 
deşi nu pentru un timp mai Înde
lungat, comunicaţiunea Intre Plev- 
na şi Sofia e Întreruptă şi că turcii 
“ Învingători, dela Plevna cel puţin 
căte-odată sunt siliţi a renunţa la 
proviantul In folosul* căzacilor În
vinşi,»

IUN AFÀHA.

Turcii, In ştirile lor de pe câm
pul de resboi cel puţin, Încep a se 
retrage. Sunt opt zile decănd mereu 
ni se comunică din Constantinopol, 
că Întregul oorp al lui Soleiman Pa
şa a trecut Balcanii, că el şi-a ope
rat juncţiunea a corpului Mehemed 
Aii, ba chiar că ruşii s’ar fi retras 
delà Têrnova, de oare-ce avangar- 
dele turceşti ar fi sosit din căteşi- 
trel părţi pănă sub zidurile T6r- 
novel. Deodată Inse primim tot din 
Constantinopol ştirea ofiicială, că So
leiman Paşa ocupă trecătoarea dela 
Hani-Bngaz, dar că pănă la 18 Au
gust nu Înaintase mal departe. Un 
alt corp turcesc ar opera spre strim-

Călătoria Mareşalului Mac-Mahon 
nu pare a fi produs Impresia pe care 
o doria guvernul francez. Se asi
gură că, după dorinţa Iul Broglie, 
Fourtou se va întoarce c&t mai cu- 
rănd la Paris, c&tă vreme Ducele 
Decazes mal remăne la moşia sa 
din Gironde.

Cercurile guvernamentale franţu
zeşti nu sunt cătu-şi de puţin mul
ţumite cu experienţele, pe care Ma- 
reşalul-Preşedinte le-a făcut tn că
lătoria sa. Cu deosibire tn Evreu x 
afi avut loo nişte manifestaţiunl, 
care erafi Îndreptate tn special con
tra Ministrului de interne Fourtou.

Intre albele, cănd mareşalul tre
cea pela casa fostului Primar Le- 
pourie, pe care Fourtou ti destituise 
cu o zi mai Înainte, consilierii co
munali ce lnsoţeafi pe Mareşal, au 
Început a striga "Vive Monseur Le- 
pourie!*, eară publicul adunat a res- 
puns cu entusiasm la strigătele lor.

Dela Evreux Mareşalul a plecat 
la Caen şi de aici la St. Lô. Pe la 
la Începutul lunel Septemvrie va fa
ce o căl&torie prin Gironde, Călă
toria se va termina la 9 Septem
vrie In Bordeaux, unde va avea loc 
un pr&nz pentru opt-zeci persoane.

Alăturea cu Preşedintele Franţei 
călătoreşte şi < diata/torul GambeCta. 
Ziarul Rpéblique Française publică 
discursul pe care l'a ţinut In cu- 
rênd la Sille.

Guvernul nu a permis a se comu
nica acest discurs pe cale telegrafică 
După ce afi fost Insă publicat, el a 
produs o adăncă impresiune In toată 
Franţa. El combate cu asprime ac
tul dela 18 Mal şi declară că In vii
toare cameră nu vor fi 368, ci 400 
deputaţi republicani. In sflrşit el se 
făleşte cn simpatiile Europei, care le 
aduce Europa causel republicane. Şi 
fără Îndoială Europa şi anume acea 
parte a Europei, pentru care ordinea 
publică a Franţei este o jignire, se 
bnoură de lnoureala, pe care a pro
dus-o radicalii In Franţa. In special 
Germania se bucură cănd vede, că 
după toate cele-lalte Gambetta mal 
poate să faca .apel l i  patriotismul 
armatei, franceze, fără Îndoială să



T I M P U L

bucură de demoraliaarea, pe care 
un asemenea apel o produce In şirele 
acestei armate, da! Europa anti-fran
ceză 'şl zice: oştirele germane nu 
v’au putut face stric&ciune, pe care 
v’o faceţi ânşi-ve. Europa, care ţine 
la prosperarea Franţei priveşte Inse 
ou m&hnire la cele ce se petrec In 
Franţa.

Corespondentul din Constantinopol 
al ziarului .Times* scrie dela 12 
August următoarele: , Despre cruzi* 
mile comise de c&tre ruşi In Arme
nia vă pot spune c& nu sunt de loc 
adevărate. Oficeril şi soldaţii din Ar- 
dahan spun că nu este adevărat că 
ruşii ar fi bombardat spitalul. După 
ce ruşii s'att retras, nu s’a g&sit de
cât un singur sat prădat şi anume 
Ciflec, nu de parte de Kars, al cărui 
locuitori mnsulmanl au dus turcilor 
ştiri despre operaţiunile trupelor ru
seşti. Doi oameni aii fost biciuiţi. De 
aici Înainte ruşii chiar nici prin holde 
nu afi făcut stric&ciune, ci aâ Înaintat 
pretutindenea pe căile bătucite. Căt 
pentru cruzimile Kurzilor şi ale 
Cerchezilor, nu vă puteţi face Închi
puire despre ele; Mukhtar paşa, voind 
a pune c&pet acestor criml, a osân
dit pe un ucigaş la moarte. In arma 
acestui fapt ati deşertat 1100 ire- 
gularl. Trupele regulare turceşti sunt 
bine disciplinate, dar cele iregulare 
vor fi foarte stricâcioase intereselor 
turceşti..

Corespondentul crede câ resboiul 
actual a devenit un resbol civil de 
reciprocă estirpaţiune şi nu Înţelege 
cum creştinii şimulsumani! vor mal 
putea trăi de aici Înainte Împreună

Rasgrad. Eri am vorbit cu Mehe- 
med Aii Paşa, care de ocamdată 
nu se gândeşte să plece de aici.,

de c&t prin slăbirea complectă a 
nuia dintre cel doi adversari.

„Corespon-

Ziarul .Köln. Ztng.* comunică din 
Şumla de la 7 August, următoarele 

,ErI aft fost impuşcaţl doi spioni 
ruseşti, pe care i-afi prins aici In 
lagăr. Amândoi aceşti indivizii eratl 
bulgari şi s’aü găsit la dânşii hărţii 
compromiţătoare. |Una dintre aceste 
hărţii era un apel al comitetului 
bulgăresc, alta o hârtie din cartie
rul general rusesc In care se cer in- 
formaţiunl despre fortificaţiunile de 
la Şumla şi despre operaţiunile tru
pelor turceşti,

Acum câte-va zile aplecat de aici 
legiunea Poloneză compusă din 18 
oficerl şi 30 soldaţi. Planul primitiv 
era de a face o legiune de cavalerie, 
un fel de ulanl, de oare-ce Insă cel 
cincl-zecl de oameni, Intre care partea 
cea mare nu sunt polonesl, nu aft 
cal, legiunea a remas o cavalerie 
pedestră. Această legiune de cava
lerie pedestră a plecat dar, precum 
de sine se Înţelege, pe jos, la

Iată cum se esprimâ un consul, 
care se afiâ actualmente la cuartie- 
rul general, In privinţa asediului 
Nicsiciulul :

Bombardarea continuă: noi tragem 
zi şi noapte, şi Turcii ne răspund c&t 
se poate de bine. Ieri şi ast&-zl am 
perdut trei canoniere. O femee care 
dup& ce a adus m&ncare rudelor sale, 
pe bastionul din Trebezch, neputănd 
resista ispitei, de a arunca privirea 
asupra posiţiunilor inamice, a pri
mit un glonţ in inim&. Pe diferite 
puncte Turcii şi Muntenegrenii sunt 
departe unii de alţii la o aruncă
tură de piatr&.

După oum v’am spus, bombarda
rea este, c&te o dată, mal intins& şi 
mal generală noaptea ca ziua, căci 
noi ne silim a ceteni pe inimic, care 
dispune de un material neîndestulă
tor şi n'are adăpost unde să se re» 
tragă de focul nostru, pe câtă vreme 
noi suntem în stare să rădicăm, din 
timp In timp, oamenii, cari sunt ex
puşi focului inimicului şi de a'I lăsa 
să se repauseze In toată siguranţa.

Dacă asediul Nicsiciulul va ţinea 
Încă mult timp, această depinde mal 
puţin de calităţile de resistenţâ ale 
locului şi ale fortificaţiunilor sale, de 
cât de spiritul ce animă pe apără
tori.

Se scie, cu c&t& Invi erşunare gar- 
nisona Nicsiciulul apără această lo
calitate la 1862,contra voivodului Mir- 
ko, tatăl prinţului Nikita. In timp 
de un an, localitatea cu totul plină 
de Muntenegreni, cari de şi n’aveaâ 
artilerie, isbutiseră cu toate acestea 
a se face stăpâni pe toate eşirile. 
C&nd nutrimentul s’a sf&rşit, apără
torii Niksiciulul scoase pe femei şi 
pe copil, abandon&ndu’i soartel lor 
declar&nd câ, c&t pentru dânşii, el 
nu vor părăsi localitatea. El ar fi 
perit cu toţii, dacă armata turcească 
nu reuşia, puţin apoi, să forţeze de 
fileul Duga.

In aceiaşi campanie, Muntenegre 
nil lnaserâ o casă Întărită pe l&ng& 
NicsicI şi somar& pe locuitorii săi să se 
predea, asigur&ndu-le viaţa scăpată 
Dar aceştia refusară, de şi nu aveaţi 
nici o speranţă de a fi scăpaţi, de
clar&nd că nu vor eşi vil din casă. 
Muntenegrenii puseră atunci foc edi
ficiului, şi se găsi puţin mal t&rziâ 
printre ruine, cadavrele calcinate a 
doă-zecl oameni cu femeile şi copil 
lor.

Ast-fel sunt inimicii cu cari Mun
tenegrenii ati a face, şi lupta de
parte de a se fini, nu se va termina,

Se scrie din Cetinge 
ţel politioe:

Trei spioni arestaţi la cuartierul 
general, ati sosit aici şi ati fost con
duşi In Închisoarea capitalei, Sunt 
nisce creştini din Kolatcin; unul din 
tr’ânşil a fost deja prins anul tre
cut In flagrant delict de spionagift. 
In ori care parte, aceşti nenorociţi ar 
fi fost Împuşcaţi; aici, se mulţumesce 
a’I Închide p&n& la finele resbelulul, 
poate chiar numai p&nă la un ar
mistiţiu. Muntenegrenii nu se tem 
de spioni, pentru câ nu determin, cu 
mult Înaintea acţiunel, planul lor de 
oampanie, şi numai după ce l ’a fixat, 
el nu'l trădează de c&t prin opera' 
ţiunl preparatorii.

c& n’am fi putut să ne Închipuim 
vre-odată că orgia arbitrarului ar 
merge p&n& In gradul acela In c&t 
să opriască p'un fiii şi un părinte 
d'a se Îmbrăţişa, lntr'un moment 
c&nd poate moartea p&ndesce şi pe 
unul şi pe altul!

Atragem atenţia cititorilor asupra 
scriBoarel nefericitului p&rinte, pe 
care o public&m mal la vale, şi În
trebăm pe d. prim-ministru :

In care ţară sălbatică se mal văd 
asemenea crime contra celor mal 
s&nte şi mal naturale legi umane f 

Dar d. C. A. Rosetti ce va zice 
In „Românul* d'această sălbăticie?“ 
Nu ar blâstema domnia-sa şi pe 
Dumnezeii, c&nd ca părintele de mal 
la va/le ar fi oprit sâ’şl Îmbrăţişeze 
fiii la malul Dunărei? Satt respec
tăm şi legile umane numai pentru 
cel cari fac parte din coteria noastră?

Domnule redactor,

şl Îmbrăţişa fiul, c&nd şi unul şi a. 
tul poate că Suntem In ajunul morţe 

Aştept, cuvenita satisfacere, căci 
altminterea mă voiţi satisface în 
su'ml. Nu voesc ca tocmai In ase
menea momente un străin să cal 
teze a lovi fără drept inima unul 
părinte, şi să nu fie pedepsit cu 
toată asprimea.

Rug&ndu-vă, domnule redactore, 
să Inseraţi aceste t^uduti, bine-voiţ) 
a primi şi asigurarea distinsei mele 
consideraţii.

P avtl Teodosescu.

BEGHIZIŢ1ELE

ABUZURILE SUB D-nul I. C. BRATIANU

încă una din ale d-luî Rosetti

D. C. A. Rosetti preşedintele Ca
merei şi primar al Capitalei, ,veci 
nicul demisionat,* pune de i-se pre 
găteşte o situaţie ad-hoc asupra Co
munei, în care ca tot-d’a-una caută 
a isbi In fostul primar şi In cons 
comunal.

Cum să calificăm această purtare 
puţin cavalerească a d-lui Rosetti 
de a acuza pe generalul Mânu, In 
lipsă, c&nd scie bine c& el nu se 
poate apăra şi nu’l poate respunde? 
Pe c&nd fostnl primar şi mal mulţi 
membrii din fostul cons. sunt cu arma 
In m&n& la Dunăre şi peste Dunăre, 
gata a vărsa un s&nge precios, d 
Rosetti In Bucurescl, după saltea cu 
, halba* In m&nă găseşte momentul 
oportun spre a'I insulta, a’I calomnia

D. Rosetti, primar, acuză pe fos 
tul cons. că n'a stăruit a se înăcri 
In budgetul Statalul subvenţia obi
cinuită pentra pavage d-sa din a- 
această cauză şi dimisionează şi tot 
d. Rosetti atunci deputat şi preşe 
diate al Cameril a stăruit, la votarea 
budgetelor, a se şterge această sub 
venţiuue ceea ce a făcut pe gene- 
ralul Mânu atunci să demisioneze.
—  Eacă buna credinţă a d-lul C. A. 
Rosetti. —  Vom reveai la curând 
mal pe larg asupra acestei chestii.

O SĂLBĂTICIE NEAUZITĂ.

Eri am avut durerea d’a vedea 
iatrăad la redacţia aoastră un bă 
tr&n şi venerabil cetăţean din Rîm- 
nicul Sărat, părintele unul june 
doctor In medicină, In prada celei 
mal cumplite desperări. Mărturisim

Am ua fia la serviciul sanitar al 
armatei, la regimentul 14 de doro 
băuţi, doctor In medicină de la Fa 
cultatea diu Turiu, Teodosescu. Do- 
riud săli mal văd o dată, la aceste 
Împrejurări periculoase, cu toată bă- 
tr&aeţea mea, am plecat din Rlm- 
nicul Sărat şi m’am dos la Turuu 
Măgurele, sciiad că este cu armata 
la Nicopoli. Voind să trec Duuărea, 
m’att oprit. AtuacI am lasciiaţat pe 
fiul meii de veuirea mea, şi el In- 
dată, lu&udu’şl concedia pentru c&- 
te-va ore de la şeful regimentu
lui săă, a venit să mă vază. In* 
tr&ud Insă In oraşul unde mă a- 
flam, după cam m’a informat d. lo
cotenent Fruuză, a fost întâmpinat 
de un alt doctor, d. Otremba tot In 
serviciul armatei şi străiu, ca ua 
grad superior, care, fără să mal 
cerceteze, fără să ia In consideraţie 
că venirea fiului meă era In regulă, 
cu Îndârjirea unul comandaat de ba- 
şibuzucl, a început să’I ordone a se 
Întoarce, ceea ce fini meii a şi fă
cut, fără să avem fericirea de a ne 
Îmbrăţişa, ceea ce, Dumnezeii să ne 
ferească, poate că era pentru cea 
dia armă oară.

Am telegrafiat cu toată încrede 
rea Măriei Sale Domnitorului şi aş
tept satisfacerea cuveaită unul pă
rinte şi cetăţean care dă patriei sale 
tot ce are mal acump, viaţa singu
rului săti fio.

In aşteptarea mea, cred nemerit 
a supune această faptă a acelui 
doctor străia Otremba şi la cunos 
ciaţa publică, cu solemaa declara 
ţie că, cu toată bătr&aeţea mea, nu’ 
voitt ierta p&uă c&nd nu voiâ fi de 
plin satisfăcut. Nu loţeleg ca ar
bitrarul să oprească pe pâriute d a

Cornaca Silisfcrar, 1877 Iulie 80.

Domnule redactor,

Ca să cunoască publicul pe oa
menii, cu cari se servesce actualul 
guvern şi pe care II ţiue la  fuuc- 
ţiuae ca ori-ce preţ, vă rog, dacă] 
veţi avea baaâ voinţă, a da publi-J 
citâţel lutr'una din coloaaele stima
bilului d voastră ziar, sub comenta- 
riile ce veţi crede, abusurile şi es- 
cesele de patere, comise de d. Hristu 
Aatoaiu, (preschimbat la urmă In 
Hristache Autonescu, spre a pune 
pe oameni In credinţă că este ro- I 
m&n, iar na grec), primaral comu- j  
ael Silistrar dia judeţul Br&ila.

1. Numitul Hristu Autoaia, de
venit primar, este de naţioualitate 
elen, sab care motiv aflu că s’a es- 
cIub şi de la recrutaţie c&nd a fost 
chemat la Îndeplinirea acestei obli- | 
gaţiual, f&ră a fi lnpământenit, con
form codului civil. La 1 Ianuarie, j
a. c., crezăudu’şl posiţiunea dificilă 
de a fi contestat cu drept cuvânt 
şi sters din listele electorale şi co- 
munale, falsifică listele unde se stre
coară Iacă a se trece singar, d&n- , 
du-le publicităţii tocmai după ce es
pirase termenul prescris de lege 
peutra reclamări saü coutest&rl, cas, 
care deuunţ&ndu-se, s’a dresat ac
tele de constatare de sub-prefectul 
de Vădeai, care iuaiutate parchetu
lui în loc de a fi supuse jude căţel, 
sunt positiv informat, sunt aşezate 
la dosar.

2. Maltratează, arestează, violează 
domiciliul locuitorilor Nicolae Dă- 
mache şi Oprea Stoica Toma, pe 
care II ridică şi 11 aduce sub baio
netă de dorobanţi, pentru cas de 
iasultă, la primărie. Aceştia denunţă 
caşul d-lul procuror» ; se face con
statarea de ajutorul subprefecturel, 
actele dresate se trămit parcheta-

m m  mîMM.
POVESTE*LUI HARAP ALB

DE

IOAN CREANGĂ 

(Urmare)

Mal merge el laaiate prin codru cât 
merge şi la o strâmtoare numai iaca 
ce sp&aal iar li ese laaiate, prefă- 
cut la alte Btrae şi zice ca glas 
subţiratic şi necunoscut :

„Bună cale, drumeţule.
— Bună sâ-ţl fie inima, cum ţi-1 

căutătura, zise fiul craiului.
,C&t despre inima mea, s’o dea 

Dumnezeii ori cui, zise sp&nul of
tând. .. Numai ce folos ? Omul bun 
n’are noroc; aata-I ştiută. Rogu-te, 
8& na ţi fie ca supărare, drumeţule, 
dar fiind c& a venit vorba de aşa, 
Iţi spun ca la un frate, că din crn< 
da copilărie slujesc prin străini, şi 
incaltea nu mi-ar fi ciudă c&nd n'aş 
vrea să mă daţi la treabă, căci cu 
munca m’am trezit. Dar aşa mun
cesc, muncesc şi nu s’alege nimica

de mine; peutru câ tot de stăpâni 
calici mi-am avut parte. Şi vorba 
ceea : la calic slujeşti, calic rămâi. 
Când aş da odată peste un stâp&n 
cum g&ndesc eti, n aşi şti ce s&-I 
fac s& nu-1 smintesc. Na cum-va al 
trebuinţ& de slug&, voinice? Cam te 
văd, samenl a avea seft la r&runchl. 
De ce te scumpeşti pentra nimica 
toată, şi uu-ţl iei o slugă vredaică; 
ca să-ţi fie m&u& de ajutor la drum. 
Locurile astea sunt şugabeţe... de 
unde ştii cum vine Întâmplarea, şi 
Doamne fereşte, să na-ţl cadă greii 
singur.

— Acum de-odatâ, încă tot nu, 
zise fiul craiului cu mâna pe buzdu
gan; m’oiă mal sluji şi eti singur, 
cum ol putea. Şi d&nd iar pinteni ca1 
lai poraeşte mal repede. Şi mergănd el

, tot Înainte prin codri lntunecoşl, de 
, la un loc se Închide calea şi încep 
, a ise  încurca cărările, în cât nu se 
■ mal pricepe fiul craiului acum, ln- 
i cotro să apuce şi pe ande să meargă.

—  Ptiăl drace; eaca, la ce lacur- 
căturâ am iutrat. Asta-I mal răii 
de c&t poftim la mas&, zise el. Nici 
ta sat, aici ta târg, aici tu aimica.

De ce mergi înainte, numai peste 
pustiet&ţl dai; par’că a perit sămânţa 
omenească de pe faţa pământului, 
îmi pare răti că n’am luat măcar 
sp&aul cel de al doilea cu miue. 
Dac& s’a aruacat la partea m&ue-sa,

| ce-l vinovat el ? Tata aşa a zis, lns& 
la mare nevoe, ce-I de f&cut ? vorba 
ceea : răii e cu răti, dar e mal răti 
f&r& de răii. Şi tot horh&ind el c&nd 
pe o cărare, c&nd pe un drum pă
răsit, numai eaca ce ear ÎI ese spâ
nul Înainte, Îmbrăcat alt-fel şi că
lare pe un cal frumos, şi prefacân- 
du'şl glasul, Începe a căina pe fiul 
craiului, zicând •*

„Sermane omule, răti drum al a- 
pucat. Se vede câ escl străin şi nu 
cunoscl locurile pe aici. Al avut 
mare noroc de mine, de n’al apucat 
a coborî priporul ăsta, câ erai pră
pădit. Ia colo devale, în fundătura 
ceea, un taur grozav la mulţi dez- 
meteci le-a curmat zilele. Şi eti, mal 
deunăzi, c&t mă vezi de voinic, dea- 
bia am scăpat de dânsul, ca prin u- 
rechile acului. Intorce-te înapoi, ori 
daca al de dus înainte, ia-ţl în a_ 
jutor pe cine-va. Chiar şi eti m’aşl

tocmi la d-ta, dacă ţi-a fi cu plă
cere.

— Aşa ar trebai să urmez, om bun, 
zise fiul craiului, dar ţi-ol spune drept: 
tata mi-a dat în grijă, c&nd am por
nit de acasă, ca să mă feresc (’ e o- 
mul roşu, eară mal ales de cel sp&n, 
c&t oiti putea; să n’am de a face cu 
dânşii nici In clin nici în mânecă; 
şi dacă n’al fi sp&u, bucuros, te aş 
tocmi.

•Hei, hei! călătorule. Dacă ţi-i 
vorba de-aşa, al să-ţi rupi ciochine* 
le ubl&ud şi tot a ai să găseşti slu
gă, cum cauţi d-ta, că pe-aici suut 
uumal oameni spăni. Ş’apoi cănd 
este la adecălea, te-aş întreba, ca 
ce fel de zăticueală ai putea să în- 
timpinl din priciua asta? Pesemne 
a ai auzit vorba ceea: că: de Pfir 9* 
de coate goale nu se plânge nimene. 
Şi c&ud nu suut ochi negri, săruţi şi 
albaştri! Aşa şi d-ta mulţmeşle lm 
Dumnezeu că m’ai găsit şi tocmeşte- 
rae. Şi dacâ-i apuca odată a te de
prinde cu miue, şti« 51“ 0’ .nam  
să pot scăpa uşor de d-ta, căci aşa 
sunt eu la  felul m« u- 9ţm una şi 
bună: să-mi «mi680 st&P&nul cu drep

tate. Hai, au mai sta la îndoeală, 
că mă tem să nu ne-apuce noaptea 
pe aici. Şi c&nd al avea încaltea un 
cal buu, calea valea, dar cu smăr- 
ţogul ăsta îţi duc vergile.

—  Apoi de spânule, nu ştift cum 
să fac, zise fiul craiului. Din copilă
ria mea saut deprins a asculta de 
tată: tocmindu-t® Pe tine, par că că- 
mi vine nu ştiu cum. Dar findcă 
mi-aü mai eşiţ p&nă acum Înainte 
încă doi spâni şi cu tine altreilea, 
apoi mal ml vine a crede că asta 
e ţara sp&nilor şi n’am Încotro: mort, 
copt trebue 8a te iaü su mine, dacă 
zici c& scil bine locurile pe aici. Şi 
din două vorbe, fiul craiului 11 toc- 
mesce şi după aceea pornescfl îm
preună, să iasă la dram, pe unde 
arată sp&nul. Şi mergând el o bu
cată bună, sp&nul se preface că’I e 
sete şi cere plosca cu apă de la stă- 
p&nu-sèü. Fiul craiului i-o dă şi sp&- 
uul cum o pane la gur&, pe loc o 
şi iea oţerindu-se, şi vars& toată apa 
diutr’âasa. Fiul craiului zice atunci 
supărat :

— Dar bine, sp&nule, de ce te a- 
pucl ? Nu vezi că pe aici e mare lipsă



T I M P U L

□irea formalităţilor prescrise de art. 
108, fără a S roman saú alegător, 
pe compatriotul séü Panait Spirato, 
supus elen, să deschisa stabiliment 
public şi s& vânzâ béuturl spirtoase; 
şi In ce loc? In faţa g&rel Muftiu, 
posiţiune, care se vizitează de di
ferite persoane. Vedeţi dar, cari sunt 
caúsele că veniturile Statului des
cresc, şi funcţionarii susţinuţi, în- 
curagiaţl d’a le admite.

Era sâ nu mal vorbesc acum şi 
de scriitorul séü, Dimitrie C. An« 
tonesou, (nepotul primarului), care 
In timpul rechiziţionărel a 100 tră
suri cu cal, ce eraü adunate la sub 
prefectura plăşel VădenI, a căreia 
reşedinţă se află In comună, a fu
rat, chiar din cancelaria Primăriei, 
82 ruble de argint de la sergentul 
Boboc loan, bani de cazonie al sol
daţilor ce venise să ia In primire 
trăsurile şi le-aú condus la locnl ce
ru^ şi care, In urma unei scrupu
loase cercetări, s'a găsit şi consta
tat, că sunt furaţi de dânsul; Insă 
primarul, ca unchia al séü, a dresat 
nisce acte, după care ar lăsa jus
tiţia In mare Îndoială despre cul
pabilitatea lui. Cu toate acestea, şi 
cu ordinul dat de sub-prefeot pentru 
destituirea lui, el se ţine Încă In 
funcţiunea de scriitor, plătindu’I-se 
leafă.

Toate aceste fapte a& fost denun
cíate puternicilor zilei, (parte mini
sterului de interne şi parte prefec
tului); constatările, de asemenea, co- 
munioate, dupe care, predecesorul 
actualului prefect, ca pedeapsă, la 
Început, pentru ceea ce i se denun
ciase, a suspendat provisoriü, pe timp 
ca de o lună, pe numitul primar 
din funcţiune, dar pe care In urmă 
’l-a reintegrat, cu singura condiţiune, 
puindu’l sub privegherea sub-prefec- 

tnlul de a’I observa Îndeplinirea da
toriilor de primar, precum şi pur-, 
tarea lui In societate, vis-a-vis, pen
tru cel din urmă , de viţiul beţiei, 
In care este cu desăvârşire căzut. 
Pentru cele-l’alte, am destulă con
vingere, că actualul prefect, d. V. 
Missir, va lua mâsunle cuvenite, In ur
ma celor ce aflu că i s’a comunicat 
de sub-prefect, Insă rémán In bă
nuială, şi viü la proverbul : „că, când 
te muşcă şarpele, intră In inima o- 
mulul frică şi de şopârlă.*

Pentru toate cele ce se arăt, luând 
respunderea asupră’ml, mé sub-scriü, 
cu care ocasiune, vé rog, d le redac
tor, a priimi Încredinţarea conside- 
raţiunel şi stimei ce vé port.

(Presta) CotUoh* E. Paiţu,

EPISOADE
din

R EN BOIUL RU80-TURC,

Corespondentul ziarului „Times 
scrie din Bulgaria cu data de 1 
August:

Sunt vre o trei zile de când un 
Bulgar din Kasanllk, neguţător, un 
om voinic şi sdravăn, 'ml zicea 
„OrI-ce idee ca Turcii si Bulgarii să 
mal trfiească unii lângă alţii este 
greşită. Turcii trebue vă stârpească 
pe Bulgarii, sad Bulgarii pe Turcii

Acest teribil verdict s'a esecutat 
dincolo de Balcani, ast-fel precum 
o dovedesc vedit amănuntele urm6 
toare, căpătate dintr'un ia vor vred 
nic de credinţă.

Când micul detaşament al genera
lului Gurko a pus mână şi s'a făcut 
stăpân pe Eski - zagra, ordinea fu 
dată restabilită In oraş; Turcii mal 
de capeteniă fugiră şi d'abia s’a pu
tut Îndupleca notabilii Bulgari a se 
Însărcina cu administraţia afacerilor, 
căci ziceaâ dânşii, meşteşugul de gu
vernare le era necunoscut. Totuşi In 
presenţa trupelor rusescl, totul merse 
bine, şi legiunea bulgară se puse în
dată In gnrnisonâ la Eski-zagra,

La 29, această legiune cu trei es 
cadroane de cazaci merse înainte 
şi respinse pe turci, care ţinură pept 
până la Karabunar. A doua zi avu 
o nouâ Incăerare şi se retrase ca la
o oră departe de Eski-zagra. La SI, 
Turcii Inăintară din nod şi In scurt 
timp, numeroase ajutoare le sosiră 
din Adrianopol, el ocoliră oraşul ast
fel In cât legiunea bulgară nu scăpă 
de cât cu mari perderl. Locuitorii 
Înspăimântaţi cercară d'a o urma, 
dar circasianil ocupat! drumul de la 
Kazanllk şi Turcii puseseră o gardă 
Împrejurul oraşului, ast fel că nime
nea nu pntu eşi şi atunci Începu o 
scenă de cruzimi strâbălate, ce nu 
să pot da publicităţii. Nici vârstă, 
nici sex nu fură cruţate şi trebue 
să sciţi că moartea nu este chinul 
cel mal mare ce fac Turoil.

Notabilii turci cari fugiseră din 
naintea Ruşilor şi care petrecuseră 
prin satele vecine cu başi-buzucil, se 
iearetară In acest moment, căutară 
şi măcelăriră pe locuitori chiar prin 
casele lor. Numele acestor notabili,
—  acelea ce mi s’a A putut da —  
sunt: Teflk Bel, Achif-Bel şi Dajia- 
Ahmet. Spitalul fu ars cu toţi ră
niţii ruşi şi bulgari, numai un mic 
numâr de locuitori scăpă şi se pre
supune, că In oraşul şi In vilaetul 
acesta, una din cele mal frumoase 
şi mal bogate regiuni din Europa, 
80 bisercl şi 500 scoale şi mii de

I case afi fost arse fără milă, pe când I când această operă este sub patn> 
| numârul locuitorilor măcelăriţi in oraş nagiul 
şi vilaet este aproape egal eu acela | DoBmnelor Dabaing 
a] Ruşilor morţi şi răniţi In bătălia 
de la Plevna.

La acest măcel aQ luat parte ne
gustorii turci —  aceste prea cins
tite personage (gentlemanlikl) atât 
de admiraţi prin manierile lor liniş
tite şi cum se cade.

Măcelul a urmat şi noaptea la lu
mina flăcărilor ce mistuiaft casele, şi 
povestirea despre astea se face de unul 
din locuitori, care n'a scăpat de cât 
ca prin minune. Mărturisirea lui a 
fost cu băgare de seamă controlată 
şi poate fi verificată sad contrazisă 
de ambasada Angliterel din Constan- 
tinopol. S’afi dat numele mal mul
tor piofesoare de scoli cari lmpre-

Agenţia Franciei.
> Goilloux Str. Mogoş. No. 109.
> P. Martin ,  , > 40.
, Briol , , | 41.
* LeMounier, , , 41.
> Jobin > » , 41 .
> A. Picq » > » 44.
> E. Le bel ,  ,  ,  44.
> Pani »  > »  24 .
t  A. Leveaox, Lipscani ,  24 .

Sâmbătă, 13 August, colonia fran- 
cesă, sub patronagiul acestor dame 
se va da In localul „Cercului fran- 
ces* (din strada Vămel, casa Mânu 
decorat şi briliant iluminat pentru 
aceasta), o serată In favoarea răni
ţilor.

Concertul se va face cu graţiosul 
concurs al d-nelor Wellner, Fanelly,

ună cu multe fete att fost supuse la | Mora, Rosina Radou, Fantoni şi Fau-
velly, şi al d-nilor Paul Legrand şi 
Alexandru. Pianul va fi ţinut de d. 
Ercole Carin i, care a bine-voit să 
dea concursul sSa pentru această o- 
peră.

Orchestra va esecuta cele mal a- 
lese bucăţi.

Va fi o mare şi bogată Tombola. 
Preţul intrărel de persoană este

2 franci.
Preţul biletelor pentru Tombola 

este un franc. Biletele se pot pro
cura la doamnele patronese.

Esposiţia publică a loturilor va fi 
In sălile Cercului frances de azi ’n- 
ainte.

Dacă timpul va fi râa, serbarea 
se va amâna.

Din cele arătate, putem asigura 
că serata Cercului frances va fi una 
din cele mal plăcute şi animate pen
tru aleasa societate bucuresceană.

Nu vom Întârzia d'a face o dare 
de seamă.

cele mal infame batjocure şi In urmă 
măcelărite şi locuitorii turci, care 
remăseseră supuşi şi protegiaţl cât 
a ţinut ocupaţia rusă, şl aruncară 
masca lor de blândeţe şi de bună 
supunere, se Înarmară cu topoare şi 
cuţite şi nu Încetară de a măcelări 
pe aceia, sub a cărora administra
ţia el trăiseră In siguranţă.

Nu e de trebuinţă a spune că toţi 
aceia ce a putut fugi la Kazanlik, 
n’att perdut vreme.

La Gabrova sunt sati erafi mii de 
fugari muritori de foame. La Lovcia 
măcelăririle aâ fost mal puţin spăi- 
mântătoare, dar Selvi, oare actual
mente este ocupată şi fortificată de j  

prinţul Mirski, era plină de o mul- 
Ijime de fiinţe nenorocite, cari avea 
povestiri groasnice de făcut. Un mar* 
tor ocular la intrarea Ruşilor, mi-a 
povestit cum trupele a a intrat cân
tând după obiceiul lor, Intre do8 rln- 
durl de bulgari, sdrobiţl de foame, 
printre cari se vedea ti oameni de 
vârsta bărbătească, cari plângeaţi ne
norocirea celor slabi, ce n’aft fost In 
stare a apăra.

T E A T R U  R O M A N
(Gridina Gaischard).

COLONIA FRANCESA.

Sunt aproape trei lnnl de când artistul 
nostru Pascaly, conrinnS representaţiuni 
teatrale iu bus numita grădină, unde am 
avut ocasiune a vedea multe spectacole, ce 
numai ou sacrificii s’afi putut da. Dar puţi- 

In tr’unul din numerile trecute am I n.Q* P «raona l serio» de care dispune perpetaol 
. , , ., . , „ , , I director nu i-a permis a înfăţişa pnblicn-

publicat apelul comitetului damelor laI opere dupS J^ inţa M. ales d-nn
francese din capitală, In favorul râ- I Pascaly simt« nevoe de artiste. EatS insScS
nitilor I ^oamnB Stavreacu bine-voesce a ilustra şi

* * I scena aceasta, hotSr&ndu-s6 a da o repre-
Din parte-ne n'am zis nici un cu- I sentaţie de o adevgratâ însemniutesi merit.

vânt, căci inima damelor patronese £nblÎc£I at6t da doritor de, arte »'
I D-nei oiiivreBcn va avea feririrea a o ad- 

vorbi a aşa de bine! Probă despre mira ţi de astfi-datS în: Supliciul unei 
aceasta este strălucitul resultat ce I Spectacolul s’a anunţat ţe Vineri,

, . . . .  . 12 August. D-soara ,An.Popescu* a biue-
afi avut. Ofrandele In bani, mate- T0Ît a_,i oferi Concursul gVaţios, precum 
rial pentru răniţi şi obiecte de lux I fi d-ş6ra Anctta Florete*,***« de c&t-va timp 
şi artă aft năpădit din toate părţile, I “  Bil“ c9 a atr8* e atantia Publicului Bu 
aşa că tombola care va fi In favo
rul răniţilor, este d'o bogăţie rară.

Nici că putea să fie altminterea,

lui, Insă aici se aşează la dosar spre 
sciinţă.

3. Se constată de primarul comu
nei Scorţaru- Vechia că acest Hristu 
Antoniu, In calitate de funcţionar, 
a delapidat banii adunaţi din taxa 
vitelor, închise In oborul public, In 
anul 1876, percepuţi de dânsul după 
autorisaţia ce avea, se înaintează 
actul de constatare parchetului, dar 
ţi acesta ca şi oele-lalte, n’a putut 
avea altă soartă de cât la dosar; 
iar comuna remasă păgubaşă de ba
nii mâncaţi de dânsul.

4. Aici, In comuna Silistraru, re- 
chisiţiunile In trăsuri, vite saa alte 
obiecte, se Încep din zioa priimirel 
ordinului şi abia se pot complecta 
până la termenul prescris, In care 
interval, se v6d aduse neîncetat tră
suri şi vite la Primărie, de unde 
sunt liberate locuitorilor după sprin
ceană saa sub modul care lasă mult 
de bănuit, rechiziţionând numai de 
la aceia, pe cari II crede că nu sunt 
pentru d-sa.

5. Contra disposiţiilor legel comu
nale şi celei de percepţiune, se face 
depositarul sumei de lei noul 869, 
depuşi de maestrul Ion Lepădatu, 
ca garanţie pentru construcţiunea 
localului de cancelarie şi şcoală (care, 
această construcţiune Începută, a râ- 
mas In abandonare numai din causa 
sa, nepermiţându-I reînceperea, după 
ce a fost mutat In două locuri), dar 
care, In loc de a-I consemna la casa 
de depuneri şi consemnaţiunî con
form legel, saa cel puţin să’l con
serve lntr’un mod sigur, se constată 
că dintrl’nşil s’a risipit şi delapidat 
suma de lei 603, b. 80, găsindu-se 
In fiinţă numai lei 362, bani 20, 
actele de constatare s’a adresat par
chetului. Acum, să vedem cine să 
plătească banii delapidaţi î Negreşit 
că comuna. Căci el (primarul) nu 
posedă nici o avere mişcătoare saa 
nemişcătoare (nimic).

6. Bani din taxa biletelor de vân
zare de vite, din cele de legitimaţie, 
din estracte de acte civile şi din În
chiderea vitelor In oborul public, se 
percep de dânsul', contra legel de 
percepţiune, neliberând pentru cele 
trei categorii d'ântâia nici o chitanţă 
plătitorilor. ' In fine aceşti bani se 
găsesc priimiţl de dânsul, dar, până 
acum, ne vârsaţl In casa comunală, 
lăsându-se bănueală, că şi aceştia 
nu vor avea altă soartă, de cât ca 
cel al garanţiei.

7. Nu s’a mărginit până aci; căci 
a avut curagiul ca, In contra legel 
de licenţă, care este foarte aspră, 
să tolereze (a vinde), fără plată de 
taxa licenţei, In trimestrul Aprilie 
trecut, anul curent, şi fără lndepli-

de apă î Şi pa arşiţa asta o să ne 
ascăm de sete.

,Să avem ertare, stăpâne! Apa 
era băhlită şi ne-am fi putut bol
năvi. Cât despre apă bună, nu vâ 
lngnjtţi; acuş avem să dăm peste 
o fântână cu apă dulce şi rece ca 
ghiaţa. Acolo vom poposi puţin, oia 
clătări plosca bine ş’oia umplea-o 
cu apă proaspătă, ca să avem la 
drum, căci mal Încolo na Prea 
sunt fântâni, şi din partea apel, 
mi se pare că 'l-om dnce dorul. Şi 
cărnind pe o cărare, mal merg el 
o leacă Înainte, până ce ajung 
lntr o poiană şi numai iaca ce daa 
de o fântână cu ghizdele de stejar 
şi cu un capac deschis In lături. Fân
tâna era adâncă şi nu avea nici 
roată nici cnmpână, ci numai o scară 
de coborât până la apă.

El, e ll spănule acum aâ te yâd 
cât eşti de vrednic, zise fiul craiu
lui. Spânul atunci zlmbeşte puţin şi 
coborându-se In fântână, umple ân- 
tâia plosca şi o Pune Şold. Apoi 
mal stând acolo In fund pe scară a- 
proape de faţa apel, zice:

„E l! da ce râcoare-Iaici, „Chima 
râului pe malul pârlulul!* Îmi vine 
să nu mal es afară. Dumnezea Bă 
uşureze pâcatele celui cu fântâna, că 
bun lucru a făcut. Pe arşiţele este 
o râcorealâ ca asta mult plăteşte!

Mal şade el acolo puţin şi apoi 
lese afară, zicând:

„Doamne, stăpâne, nu ştii cât mâ 
simţesc de uşor; par’că Îmi vine să 
sbor, nu alt-ceva. Ia vâră-te şi d-ta 
o leacă să vezi cum al să te râco- 
reştl; aşa are sâ-ţl vie de Îndemână 
după asta, de are să ţi-se pară că 
eşti uşor cum 11 pana...

Fiul craiului, boboc In felul sfta, 
la trebl de aeste, se potriveşte spâ
nului şi se bagă In fântână, fără să-l 
trăsnească prin minte, ce i-se poate 
Întâmpla. Şi cum sta şi el acolo de 
se râcorea, spânul face, tranc! ca
pacul pe gura fântânei, apoi se sue 
d’asupra lui şi zice cu glas râutlcios: 

„Alelei! fecior de om viclean, ce 
te găseşti; tocmai de ceea ce te-al 
păzit, n'al scăpat. E I , că bine mi 
te-am căptuşit! Acum să-mi spui tu 
cine eşti, de unde vil şi Încotro te

duci, că de nu, acolo Iţi putrezeşte 
ciolanele!

Fiul craiului ce era să facă! II 
spune toate cu deamânuntul, căci de, 
care om nu ţine la viaţă Înainte de 
toate?

„Bine; atâta am vrut să aflu din 
gura ta, puia de viperă ce mi-al fost, 
zice atunci spânul: numai cată să 
fie aşa, că de te-oia prinde cu ocaua 
mică, grea are să ţ( cadă. Chiar a- 
cum aşi putea să te omor, In voea 
cea bună, dar mi-e milă de tinere- 
ţele tale... Dacă vrei să mal vezi 
soarele cu ochii şi să mal calci pe 
iarbă verde, atunci jurâ-mi-te pe 
ascuţişul paloşului tâ ă , că mi-i da 
ascultare şi supunere Intru toate, 
chiar ş’ln foc de ţi-aş zice, să te a- 
runcl. Şi de azi înainte, ea să fia In 
locul t la  —  nepotul Împăratului, 
despre care mi-al vorbit, iar tu, sluga 
mea; şi atâta vreme să al a mâ sluji, 
până SI muri şi iar âl învia. Şi ori 
unde vel merge cu mine, nu care 
cum-va să bleşteştl din gură, către 
cineva, despre ceea ce a urmat In- 

itre noi, că te-am şters de pe faţa 
pământului. Iţ i plaoe aşa să mal trâ-

eştl, bine de bine ; iar de nu, spu- 
ne-ml verde In ochi, ca să ştia ce 
leac trebue sâ-ţl fac...

Fiul craiului vézându-se prins In 
cleşte şi fără nici o putere, II jură 
credinţă şi supunere Intru toate, lă- 
aându-se In ştirea lui Dumnezea, cum 
o vrea el sâ facă. Atunci spânul 
pune mâna pe cartea, pe banii şi pe 
armele fiului de craiă şi le ia la sine - 
apoi 11 scoate din fântână şi-I dă pa
loşul sâ-1 sărute, ce semn de pece
tluirea jurământului, zicând:

,De acum Înainte să ştii că te 
chiamâ „Harap A lb ;*  aista ţi-1 nu
mele şi altul, nu. După aceasta În
calecă, fie-care pe calul sâă şi por
neşte, spânul Înainte — ca stăpân, 
Harap Alb In urmă —  ca slugă, mer
gând Bpre lmpârâţie, Dumnezea sâ 
ne ţie, ca cuvântul din poveste, Îna
inte mult mal este.

Şi merg el şi merg cale lungă sâ 
le-ajungă, trecând peste noué mări, 
peste noué ţâri şi peste noué ape 
mari şi lntr’o târzie vreme ajung la 
lmpârâţie.

Şi cum ajung , spânul se Înfăţi
şează Înaintea Împăratului, cu carte

din partea craiului. Şi impâratul ver
de cetind cartea, are de bucurie că 
i-a venit nepotul, şi pe dată U şi 
face cunoscut curţii şi fetelor sale, 
care 11 priimeso cu toată cinstea cu
venită unul fia de craia şi moşte
nitor al impâratulul.

Atunci spânul, vâzând că i-saă 
prins minciunile de bune, chiamâ la 
sine pe Harap Alb şi-I zice cu as
prime :

„Tu sâ şezi la grajd nedeslipit şi 
sâ Îngrijesc! de calul m ea, ca de 
ochii din cap, că de-oiâ veni pe a- 
colo şi n’oia găsi trebile făcute după 
plac, val de pielea ta are să fie. Dar 
până atunci, na-ţl o palmă, ca să ţii 
minte ce ’ţl-am spus. Bâgat-al In 
cap vorbele mele ?

—  Da, stăpâne, zise Harap Alb, 
lăsând ochii In jos... Şi eşind por- 
nesce la grajd.

Cu asta a voit stăpânul sâ'şl a- 
rate arama şi sâ arate lui Harap 
Alb ca sâ’I iea şi mal mult frica.

(Va urma)



T I M P U L

Un profesor din Germania de 
Nord, care a absol

vit academia se oferă a preda

in următ6rele sciinţe:
Desemn ţi pictură, geometria, matema

tica şi îngenere t6te sciinţele necesare pen
tru pregătirea de a putea intra în şc6lele 
superior«. Afară de aceste va putea da lec- 
ţiunl de piano, de limba francesă fi englesă. 
A se adresa Strada Virgiliu No. 6 bis, şeii 
la Tipografia Thiel & Weiss.

A egit de sub Litografie:

C H A R T A  R E S B E L U L U I
in hmba Roiuină lucraţi ia 6 culori, fie oare a ta 

in deosebită culâre ca desluşirile lor

de vinars la tSte Librăriile ca preţul de

60 BANI ESEM PLABUL
D-nil cumpărătorii din provincie sunt rugaţi a 

■e adresa la Librăria Comerciali a la i

E L I A  G R A S S I A N Y  C -n ie
Strada Şelari No. 10 Bucaresol

înaintând şi costul pentru câte esemplare doresc 
a avea. Cumpărătorii de la 10 esemplare in sus 

aii rabatul de 20 la sută.

Librăria Socec & Cnie
Are ouâre a annncia că priimeace Abona
mente la publicaţiunea literară illnstrată

„ A L B I N A  D A C I E I “
pe preciii de lei n. 20 pe an, 11 pe */a 
an şi 6 pe treî luni. Abonamentul pe pe
riodul de 41/, luni, adecă de la 15 August 
până la 31 Decembre 1877, este de lein. 8.

60Or-0.

A E Ş I T  D E  S U B  T I P A R
şi se afl& de v6n4are

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

LA TOATE LIBRĂRIILE:

STAREA FINANCIARA
A

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

de

DIMITRIE A. STURDZA 

Preţul 2 Lei n.

D e  î n c h i r i a t ,  ° Z l° '
Strada Model No. 
Hotelului d’Orient.

în dosul

OMORA TRANSPORTABILA £
tile, cu locomobilă şi cele-l-alte unelte, bnnS 
de aplicat pentru trebuinţele oştiri este 
gata, şi de v8n<Jare la fabrica

C. 8IEBRECHT 
Bucurescî Calea Moşilor No. 11.

T T n  P i o n n  bine îngrijit,este, pen- 
A. I d l l U j  tru plecare , eftin de 

vânzare. Adressa la Tipographia Thiel & 
Weiss.

/OCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTt
x  Q U l T T I Î E R x
X  à V ILLE  DE BRUXELES X

Podul Mogoşâieî No. 10 r i s - à - r i s  de Consulatul Russesc
Recomandă magazinul aei£ asortat In tot-d’a-una fdrfeô bine oa ruf&ri& de b&rbaţl şi de

X dame, galere, manchete, batiste de lino, olandă şi m&tasă, ciorapi pentru b&rbaţl ţi dame, 
flanele fine (orôpe de santé) camisâne, groşette, broderie dantele, cravate de o&rbatl yi 
femei în cele mal noi forme si culori, umbrele de stfre şi de pléie etc. etc. Atr&gôna tot ) £  
de-o-datt atenţiunea onor. Clientele c& din oausa cri tel am redus fôrte malt preţurile.

Qxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

•  E 8 P 0 8 I T S T R A D A  E P I S C O P I E I
LA. » 3 T R U G U B IL E  N E G R U *

O G A S I T J N E  R A R Ă

No. 4

V U T U B I  N A T U R A L E
I  ÜST

&

VECHI DE 4, 8 ŞI 11 ANI
FLACOANE SI G XT OCAUA 

cu preţuri fórte reduse şi neaujite pônô acum

I N D I G E N E  A L B E  Ş I  N. E G R E  
De Oilu Mare 
Mischet 
Raÿeshie

V I N U H I  S  T B B I N B

De Cofntrl 
, DrJgăşai 
, Odobeştl

Băşicată 
Negru Vario« 
T im áió si

De Champagne 
, Bordeaux

en gros fi ea detail
Oe Rhin ill Malaga
,  Ungaria ||| Madera

Cherry
Musoat Lunel

Nu pite concura nimeni cu mine niol in privinţa ealit&ţil vinurilor fi  nici in ceea 
ce privesce preţul lor.

NB. Liqueururl, Diferite CognaourI vieux fi fin Champagne, Ţu ici veehe naturali fi 
Unt-de-lemn de Toscana.

HVI- T H E O D O R B S C U .

f
f•:

C E  S E  P O A T E  C A P A T A
P E M T R U  fifi F B A r V C I

LA DESFACEREA SPECIALITATILOR IN FANZARIA
L I N Ö E R I A  D I N  Y I B N  A

Calea Mogoşoieî Palais ^D ic ia<(

Pentru 50 bani: 
Pentru 3 franci

4  franci
5 frânei 
5 franci

'5 franci
5
6
5
6 
5
5
6 
6 
5
5 
b
6 
*
5 
5 
5 
5 
5 
5

|  5
Pentru 10 franci: 
Pentru 16 francT: 
Pentru 20 franci: 
Pentru 20 franol: 
Pentru 18— 26 
Pentru 55— 68 
Pentru 75—108 
Pentru 115—210

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru2
Pentru
Pentra
Pentru
Pentr
Pentru
Pentru
Pentri
Pentr
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

franol 
franci 
franci 
franoi 
franol: 
franci: 
franol: 
franol: 
franci: 
frtincl: 
franci: 
franol: 
friincl: 
franci: 
franoi: 
franci: 
franol: 
franol: 
franol: 
franci .*

I cot Pichet de vari.
: 1 păreche papuci de baie.
50 bani : I păreche pantaloane pentru călăreţi.

: 2 feţe de masă, colorate, de aţă eurati.
: 2 garniture colorate de daaie.
: 12 gulere engln In orl-care fason yi m&rime.
r 6 p&rechl ciorapi patentate.
: 6 gulere moderne pentru dame, după alegere.
: 12 batiste albe de pânz& adevërat&.

12 batiste bine oolorate tivite yi sp&late.
: 6 proeâpe de p&nsft curată.

6 şervete da masft de p&nsă adevărată.
12 şervete albe de oeaiü.
1 cămaşă modernă, simplă séfi brodată.
2 batiste ou monograme fin brodate.
1 batistă francesă fin brodată ou dantele.
1 corset de damă.
8 şortarl colorate pentru dame.
8 pepturl fin brodate pentru oămăşl de bărbaţi.
2 garniture fine yi moderne pentru dame (gulerul yi manşete). 
1 cam ison modern brodat.
1 faţă de masă oolorată ou oiucurl, pentru café.
1 cămaşă şeii o pereche de ismene de damă, bogat brodate.
1 cravată de damă, adevărată Crôme-Dentelle.
1 fustă costum plissé.
1 bucată Tulpan.

I bucată Robe d’enfantş de toile.
I bucată Tartan engles de 5 coţi.
24 coţi Pichet.
I bucată Manta de baie.

franol : 1 bucată pânză de Eumburg, de 36—46 ooţl.
franci : 1 bucată pănsă de Belgia de 60 ooţr.
franci : 1 bucată pftnză Corona de 58 coţi.
franci : l  bucată Toile Batiste fronces.

Calea Hogogóielí Palatul „Dacia“ .
ComănţUle din districte însoţite eu preţul respoctiv se vor efeotoa foarte grabnic 
oonsoiincios.

ANUNCltJ
Calatorii la Brafov pot afla la institutul

Băilor de aburi de acolo, in dosul 
gimnaslalui român,

locuinţe curate şi bine mobilate, cu privirea 
■pre grădină, precum fi grajduri de cal fi 
fopron pentru trăsuri, cu preţuri forte mo
derate.

Direcţiunea băilor de aburi din Braşov.

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

vale ingustS a munţilor, unde sublimita
tea seriósS a Carpaţilor se uneşte cu gra
ţioasa simplitate a văilor cu aerul pur şi 
sănătos şi cu fântânile sale minerale, cari 
aü puţine rivale peste tot globul: Fân
tâna de iod, fórte plăcută la bent; isvorul 
fontftnel Ini Ludovic, cât se póte de lim
pede, şl baia de fer şi acid carbonic, 
cari de 35 de ani att dat cele mal nne 
meróse resáltate escelente de cară. Ele 
aü îmbrăcat astăzi toaleta lor cea mal ni
merită pentru a priimi ou demnitate pe 
6speţil seî! Atât la isvórele de băut cât şi 
la scaldele reci şi calde s'aQ făcut din noii 
reparaţiunl, şi sub-semnatul are onóre a 
invita pe onor. public a cerceta acest folo
sitor şi plăcut stabiliment, unde de sigur 
va fi întru t6te mulţămit. — InformaţiunI 
mal de aprópe la d. I. Weiss, proprietar 
de Tipografie în Bucurescî.
Zaizon lingă Braşov. J. LAT/IN ,

arendaşul băilor din Zaizon.

T ) a  q  i * a t i  f i  Q f  * 1“*®» 2,3001pog6ne 
MJKj  cX il C i i U d l .  pământ, de muncă,
livezi şi islas în hotarul moşiei Sălcuţa 
Sularî, plasa Dumbrăvii, districtul Doljifi, 

2-lea, 1,200 pogone păment de muncă, 
livezi şi baltă în hotarul Bănesa, plasa 
Margine! districtul Vlaşca, în drumul căii 
ferate Buoureşti-Ginrgifi. 409—6.

T I a  f n p h i r î a f  ca8e mari În subur- 
U U  I L I L I I I I  I d L j  bia Biserica Euii,
cu mai multe încăperi.

Doritorii să se adrese^ la proprietar, Str
ada Scaunele No. 47, în Bacnresci. 610 6

O prăvălie de circiumă
cu cinci camere şi pivniţă mare pentru 
60 buţi, este de închiriat de la Sf. Dimitrie 
viitor, Calea Văcăreşti No. 57 (Jicniţă) 
Doritorii se pot adresa la sub-semnatul 
proprietar acolo în orl-ce oră.

604— 0. Or. G&i&şescn.

M o ş ia  C o m a n i,
Răşiniţa, Ghimpaţi etc. din Judeţul Oltu 
plasa Şerbăneşti, oa 2000 pogâne, Case şi 
Magasiî, Han, Pod pe scripete pe Oltn, 
Mori cu chirie, două Vii etc. sunt de v§n 
4are în total şi în parte; a se adresa la 
proprietară, Strada TârgoviştI No. 49. Bu
cureştii. 598— 0.

Se cântă un piano de
P® timP d8 8 lnnî cn 

l l l v l i l l  I d u  preţii de 36 irancL A se 
adresa la administraţia «Jiarulul .Timpul*.

Leopold Stern,
nirea onor. seî clienţipreenm şi la amatori, 
a deschis un curs de Piano sera de la 6 
până la 8, cn preciQ fârte moderat, Calea 
Moşilor No. 40.

Proprietatea Stânislâ-
-rj-s-wQ-j-ţ din Distriotul Oltul, se arende^ă 
V de sub-semnatul de acnm pentru

anul viitor 1878. Doritorii se vor înţă lege 
direct cu mine.

602— O. Ceziano.

Moşia Umbrâreşti d“{nJ,nd
TecnciQ şi CovurluiQ în întendere de peste 
3,600 fălci, şi Moşia Oroftiana din Jnd» 
ţul DorohoiO în întindere de 800 fălci, să 
vând de veci, doritorii bine-voescă a se 
adresa la D-nii fraţi Suţu în Iaşi.

608— 0.

De arendat, StA*“ ™
ore de Bucurescî cn întindere de peste 
2,500 pbg6ne de arătară, fâneţă şi pădure, 
în care pot păşnna vite. Doritorii se vor 
adresa la D-nn N. I. Lahovary, No. 28 
Calea Mogoşâieî. 601— 0.

D R.O J IO JO W SKI
profesor de limba 

FRANCESĂ, GERMANĂ ŞI ITALIAN Ă

Teoria tot de o dată aplicată la praotioă, 
prin scris şi prin o conversaţi uns gradată.

Esecut&Jă ţi tot felnl de compunere, tra- 
dnoţiuni şi frumose prescrieri. Strada Şe
lari No. 9, alături cu hotel Fieschi, în curte 
la mâna stângă in colţ. 608— 0.

1 Mit i  facultate, s ,
ticat mai mnlţi ani stndiele programulni 
liceal, doresoe a preda Iecţiunl particulare.

A să adreea la adroenisti'aţinnea acestui 
4iar, Palatul »Dacia«,

Harta Câmpului de Res- 
boiu în Reliev

de ROBERT MEINHARDT, 1877

mes. 1: 15,000. Preţul, 1 exemplar 50 
Pfennig. —  100 6». 20 mărci imperiale 
germane.—  1000 ex. 150 m. —  5000 ex. 
600 m. — 10,000 ex. 1000 mărci.

Acesta harţi se pâte recomanda ca una 
din cele mal exacte hărţi despre ţările din 
Orient şi îndeosebi despre România.

onalitatea cea mal bună numai tufan fi fag 
tăiat şi adus la domioiliO ou 

■76 F 3 R . STE tşT .TTsnsTTTT. 

a magasia de lemne a lui Lessel, lîngă gara 
Târgovişte, vis-i-vis de fabrica tutunurilor 

Comăn^ile se priimesc şi la Tipografia 
Thiel & Weiss, palatul Dacia.

TEATRUL DE VARĂ

O B  A D I N A  O t T X C H A B  

Aafc&jl şi In fie-care 41 spectacole

ROMÂNE, F fiANCESK 81 GERMAN
Compania dramatică dirigiata f i  eu concursul ard 

al D 4 u i U . P A S C A L ?

LiuuuinuDiiiD ruißnEi m  ö  GH
este de vendara cu

preţul fórte eftin prin Domnu 

C .  S X E B U E C K C T
Bucurescî.

f a b r i c a
de

CHARTIE MECHAN1CA
de la

z Ar n e s c i, lâ n g ă  b r a şo v

produce chârtiă de tipar in diverse ca 
tăţi in formate de cele mal mari usita 
pentru giure A  se adresa la direcţiuni 
numitei fabrice în Braşov, Strada Catarii 
No. 402.

Eforia Bisericel Creţnlescv

Ne oferindn-se de concurenţi preţul ci 
venit al aren^il moşiei KREŢULESCI, lîng 
Buftea Judeţul Ilfov, se va ţine o alt 
licitaţie Duminecă la 28 August curent 
Doritorii vor veni la localul din curte 
Biserioel Creţulescu. 606— 1. >

FO R TE  IM PORTANT
pentru

posesori! de maşine cu aburî. 

U L E I  DE MAŞINE
de calitatea cea mai bună şi cu preţul forţl 
eftin, se găsesce în depou la mine, Stradi 
Germană, Hotel Concordia Nonă.

607—4. Philip Birman.
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A N U N C IU  IM P O R T A N T .  
NUMAI LA RENUMITUL

W U M .  W W J M J W W J W M
Sub firma

S A L .  W E I S E U l i I A i r z r
Strada Carol I  No. 6 

(cartea veche) 
ris-â-vis de farmacia 

Rissdorfer

Strada Carol I  No. 6 
(cartea veche) 

vis-â-ris de farmacia 
Rissdörfer.

Afi sosit, pentru sesonul de vâră un bogat asortiment de incăl- 
ţăminte pentru BĂRBAŢI, DAME şi COPII.

Cu deosebire PANTOFI DE DAME in t6te formele dnpă cele 
mal din urmă fasâne şi efectuate din primele fabrici din Europa.

Asemenea nn mare transport de cisme lungi de Iueht, de Lab 
răsese şi de vacs oa ;i Mantale (cauciuc) de pldie prima qualitate.

Snb-semnaţul mulţumind onor P. T. Public de încrederea ce 
aii dat Bus^issei firme, care până acum a& depus probe de fina 
calitate a Mărfel cât şi de eftinetatea preţurilor, speră ca şi d'acum 
inainte va bine voi a ’i da ooncursul seQ, găsind in tot-d’a-una 
atăt mărfuri fine şi fasonate cât şi ca preţurile cele mai moderate.

Cu totă stima

5
Iii

b l
ti

i>
H
ti

(588-0 ) SAL. WEISERMANN.

X * * X * * f t * K *X * *X * * *X X X *X * * * X *X X *
5  PHARMACIA „SPKRANTIA“ X
X  CALEA MOGOŞOAEl, 2«, X
X D E P O U L  M E D I C A M E N T E L O R  F R A N C E S E .  XX Obiecte de Caucino fi Articole de Toalete. — Asemenea se angajezil a efectua ort-ce co- X 
X  mande din rissortal medical. B B U S -  y

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LES TENTES ET LES LITS
F A B R I  Q U E

IsÆ. L I T T M A l s T l T
Rue Germaine No. 19

C A R E S T

r v n- «S 1 T I R A D A  C A H O J L  ■

,L A  STÎUA  ALBĂ«
a v i s  i m p o r t a n t

întâiul f i  renumitul Magasin de

I N C A L T I i l I K T E  PENffiff BABBATI,  DAME SI COPII
■ub firma

P H I L I P P  G O L D S T E I N
,LA  ST£OA ALBA*

Strada Oarol I No. 5, (Curtea veohe) vis-^-vis de Sigismund Prager.
Borindo'ml de curând din cele mal renumite fabrioe existente din străinătate, ou care 

staS in relaţiunl intime de mulţi ani, nn mare aeortimenâ de diferite m&rH dupe faa6nele 
oele mal moderne si luorate ou oea mat mare soliditate, d. e. pentru Dame: Polonoae ou 
nasturi In tete formele, Sandale, Pantofi, sol.; pentru Bărbaţi : Ghete de vaos, Maroqnin, 
Maroquin salon, Pantofi fi tot oe se atinge de încălţăminte bărbăteeel, asemenea pentru 
Oopil tâte felurile de ghete ou nasturi, elastio fi altele, v i rog a vS oonvinge de adevir 

Ae^stă magasie este una din oele mal veohie din Capitală, oare 'si a eăftigat o r«putaţ<une 
de oele mal frumâşe ponta soliditatea şi efţinătate » mărfurilor, si aper, oă fi In viitor voiii fi 
onorat on Clientela D-vtfstră. P H IL I P P  8 0 L D 8 T E IN ,

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

!

Tipografia Thiel £ Weiss, Palatal .Daois*.


