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Becjame 8 lei noi li«)».

Un munir Hi Captai* 10 bani.
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A N T J N O I I 7 R I
8c prii meto tn atrkiafttate: La D-ailsa a —  
itein A Voglm la Vienna, Wslfisehgasse 10 
A. Opptlik la V ie m , Stabeabastsi 85 Rudol 
Afona In Vienna, 8eilerstAtte 8 ¡ Vinemu 
Hrdiekm In Vienna, Teinfaltstrasse 17 « ffuiipp 
IM  la Vienna, Escbeabaohgasse 11¡ L. Lamí 
é  Comp. In Pe|ta fi Hanoi IsafJUe-B*Uirr é  
Comp. in Parii.

Serlsorl nefrancate no se primeas.

Artioolele nopnblicate te t o t  arde.

Un numftr In Districte 15 bani.

C arrol de Bucuroscl, 13 August 
Obligi ftorale i .  ,  .  . W'ft 88Vs

,  Domenialo . . .  73 *A 171/*
Credit fonetar rural . . 78’/« ÎS*/«

,  « urban . 6 6  — >
Impr. municipal al Oapit. 75 — ■
Obfig. Peasil . 1  . '.“ 'I l i t  — 1
Oblig. Saaia « .  .  .. . 200 — •

,  som anta . '. .’ . >J5 —
Impr. municipal cu premii —
Benta Rom An & . . . .  » — T  ,

. Paris a  luni !. .3925 —
Londra » , • • .j^2510|/i :—(
Viei)ii ’ » î V J ' .•<■' — —
Berlin » ,  .  138Vi T,

C anal de Tienn. 24
tfetalioe.......................• • •
'Naţional? . . . . . . . .
Renta In aur . .  ., .  . .  Ï .
Lose................... . ' . . . .
Aotiunile bănoel j .  . . , . 
Crcditurl
London . . • . , - t .  . .
’Obligaţiuni rurale ungare .

,  UmMw . . ,
» transilvane . .

Argint In mărfuri '. . . ,  
Ducatul
Napoleonul. . . ,
Marc 1 0 0 ........................ ...

August 
.  68 65 
. 66 80 
. 74 8J 
.1 1 2  —
. 838 — 
.185 —
. 180 50 
. 74 25 
. 74 50 
. 78 90 
. 105 85 
. 5 78’/*
. 9 66
. 69 15

Canal de Berlin, 24 August 
Acţiun. Cililor ferate romAne . 15 75 
Obligaţiunile romAne fi o/j . 
Priorităţile Ol fer. rom. 8% 
împrumutul Oppenbeim • . 
Napoleonul. . . . . . . .
Viena, termen Jung . . . .
Pari) » Bcurt . . .

58 — 
51 70 
85 60 
16 80

Caleadaral {Uel 
Duminecă 14 (26 August). 
Patronul jileli Profetul Hichea. 
KêsAritul sdrelul : 5 ore 17 min. 
Apusul sórelul : 6 ore 48 min. 
Fasole lunel : Lona Plină.

F X j E O A U B A .  t r e n u r i l o r

Baonresol— Saeéva 
Bucurcacl . . . .  8.15 n 10.—
Ploesol .  .  . . 
Brăila . .
Tec;icul , ţ ,  
Saman . . . , 
Suciivo, sosire ,

9.50 n 13.05 
1.58 n 5.45 
4.8» n 
9.05 d 

12 03 a
Bncuresol — Terci oroya

Bucurescl........................8.— \
'P ite ş t i ................ ...  11.21 \
S la tin a ............................2.— i
Craiova............................4.17 |
Vûrciorova, sosire . . . 9.01 a

7.16
11.40
4.54
9.55 ñ

6.05 n 
10.15 a

Suodva 
Roman . . . • 
Tecuci 0 , , ,  .  
Brăila . . ■ . 
Ploesol . . . .  
Bneuresel, sosire

8acéva—Baeareool 
. . . .  5.114 6.461 
. . . . 8.45 n 18.10«
. . . . 13.30 n 5.10 {
. .  . . 3.08 n 8.10 n 8.58 (
. . . . 7.12 d 2.46 ţ

8.80 4 4.30 i
V erelor« ra—Baeareecl 

Vñrciorora . . . . . .  6.45 <
Craiova . . . . . . .  11.44 «
Slatina.................... ...  . U I
P ite ş t i ............................ 4.48
Bucnrescl, sosire , •< . 7.40

7.15 ( 
11.80 (

Baeareecl—H largi a 
Bucurescl . . . . . . .  9.15 d
Qiurgia, sosire . . . . .  11.85 j

Olargia— Bucnrescl 
Oiurgia . . . . . . . .  . . 7.36 d 
Bucurescl, sosire . . . .  9.48 q

Walaţl Bărboşi
G a la ţi .................... 1.80 a 8.85 d
Bărboşi, sosire . . 1.55 a 9.— ţ

Bărboşi—Galaţi 
Bărboşi . . . . . .  2.55n 6.25 i  7 J |n
Galaţi, sosire . . .  8.80 n 7.— a 8.— 4

6.05 a 
8.87 a

4*5 d 
7.17 a

7.80 4 
8.05 o
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Constantlnopol, 80 August. 

Dopa scirile priiraite de la Mehemed Aii 
Paşa sal a fcmt loc la Iaghîselor, n a  de» 
parte de Djomav o înoaerare favoraibilS tor- 
oilor. Până acum na s’a publicat nici o 
depeşe oficiale, care ar adeveri ştirea des
pre ‘ operarea joncţinnel Intre «orpql lnl 
Mehmed Aii şi acela al Ini Soleiman Paşa. 
—Dnpi ştiriîe’privmite de la Mnkbtar Paşa, 
roşit ar fi perdnt in lnpta de SfcmbStS 
I5Q0 oameni şi mal mnlţl prisonlerl, earîţ 
perdoraa tnţcilor e de 115 morţi şi 343 
r in ip .

Constantlnopol, 20 August, i 

Âgebtiil '¿erbesc Eristici a declarat astăzi 
Porţii, ca jţuvernnl Serbiei nn are nici a 
cnnosoinţă despre in ten ţi a nea ce se pre
tind» «I ar avea Uneia, da a-şl trece a 
parte din trupe peste teritorial serbeşc. 
De asemenea el desminte ştirea, că guver-j 
nnl pSfbosC at fi hotXr&t a lna parte la

Constantlnopol, 20 August.

In cercările militare de aici se asiguri,',
* cs aentlnţa tribonalaloT marţial contra fo- 

stnlnî comandant de la Slştova şi T8r- 
nova, Mehemet Aii, a fost pronnnţatS şi 
iq cnrend se va presanta snltannlnî spie 
întSrire.

Paris, 91 August. 
Iiitianiiidn-âe consiliile generale, jorna- 

lele comunici ştirea ci membrii lor repn-< 
blicaibl 'for. rota protestări in sensul fb- 

, sţe^ sţengl parlamentare. Asemenea pro
testări se signeleaai co deosebire din Mar-1 
seille, Auierre, Blois, Verfailles, Dijon,, 

'  Donai, Banvais, Desancan şi Lyon. Consi
liile generale din Rouen şi Orl^ans aff ree- 
pins moţiunea1, în eare membrii repnbTi- 
canî propanBSifl a se vota an protest con-, 

convooării sesiunii, pe oare o privesc 
^oa ilegali.

liOriflra, 81 kagvtot. ■ 

Popi ştirile sosite difl Ktiro, Kheilivul 
ar fi cerut ca dnpa incheerea picii, Poarta 
* i *cutea«ei Egipetnl de sarciaile pe care 
I le-a imp«s Snltandl Abdol Arii la anal 
JţŞ6#,fi anume si perpiiţă guvernului e- 
giptian a-şl construi vase de resboifl mal 
maici. Se asigura că Poarta e dispusi a e- 
xamiifa această oerere.

Catar«, Ş0 Ausgust.

noapto, idnpS ce aii boidbardat re
data de Gadibriţa' în Curs de trei ceasuri 
cn cinci tunari, muntenegrenii aii dat ni 
vală. Treî sate voluntari afi luat parte la 
acest atac ştgarniaoBa de 150 oameni s’a 
retras dapţ o scarti rasistenţi la Nicsicl 
Perderile sunt in ambele părţi neînsemnate

Catar», 81 Au'ggst. 
Vre-o 9000 ţurd mal.al«, trupe iregn- 

lare, înaintează de la Crkvice'.$re Iesera, 
en scopul de a degagia prin aoea.ti ma
nevră fortăreţa NiosioL Muntengreniî, spre 
a-1 împedeca in înaintare, att luat poei- 
ţinnî la îsera fi Bri«iţa.

k : 8t Patatabung, 8j August.
Se couonioă oficial din Ooroistudeu de 

la 20 A ugust; .
După ce n'* isbptit ca atacai s8ii asu

pra trecătorii de la HainkioJ, Soleiman

Paşa pare a voi să atace alte trecători din 
Balcani.

Din Alexandropol se comunici oficial 
următoarele: Spre a distrage pe Mnkhtar 
Paşa frţi ou mişcările pe cari Tergukas- 
saff le face contra lol Ismail P«*», Loris 
Melicoff a făcut la 18 Angust o demon- 
straţinne contra posiţianilor lai Makhtar 
Paşa. NeHnscit prin aceasta inimicul 'şl-a 
adunat toate reservele, pe cari le avea tn 
dosul poaîţianilor fi ’şi-a desfaşurat toate 
puterile. Dopă o luptă mal dalungată de 
artilerie, ce s’a urmat co deosebire în cen
trul fi in aripa stingi fi dnpi un fir d» 
încăerărî cu infanterie fi cavalerie, care 
aii avut loc mal ales pe la îuilţimile de 
la Balşaua Iagha, comandate de colone
lul Eonurof, sosit de curând de la Ar- 
daban, avant gardele noastre att remas în 
lagărul de la Kolverdan, eari grosul ar
matei s’a retras la Kurukdara. Perderile 
noastre sunt nn ofiţer fi 60 soldaţi morţi, 
8 ofiţeri fi 280 soldaţi riniţt. In noaptea 
de la 19 spre 20 August, Gen erai nl Tşar- 
ţsavadse, plecând ou o coloană de cava
leri» din lagărul de la Başkadiklar a în
aintat spre satnl Balanoff pe malul drept 
al părânlni Snbotin fi a n iv ilit asupra u-j 
Rut'corp de cavalerie turcească.

Inamicul a perdnt 60 morţi. Un ofiţer 
ţ l  0 soldaţi att fost prinşi. Malte arme att 
căzut in mslnile învingătorilor; Dnpi ca 
bateriile inamice att deschis focul, cava-j 
leria noastră s'a retras în lagărul ei. Din 
partea rafilor doi ofiţeri att fost ootasio- 
naţl.

St. IVterabnrg, 21 Aagsnt.

ţ in  validul Răsese», annnţi : Âdiunctul 
Mareşalului de c&mp, Generalul- ajun tanti 
Baranzeff s’a întors de la inspecţiunile, oe 
a făcut la fortăreţele depe ţărmuri! bălti' 
cel; Wiborg fi Sweaborg, fi a găsit toate 
în regală. Baranzeff a exprimat comandan
tului fi ofiţerilor mulţumirile sale.

C»nttanttMţ»l, 21 August.

Mal mulţi ofiţeri egiptienl att sosit i» 
Silistra fi a conferit mal multă vreme cu 
comandantul acestei fortărciţK Se asiguri 
ci era vorba despre un atae combinat a 
corpului egiptian şi a garnisoanel din Sv 
listra asupra posiţinnilor ruseşti de la Ra 
liova.— Relativ la cererea ziarului *Phare 
de Bosphore» de a se isgoni toţi cilngiri 
ruşi de pe sfântâl munte, se asigură în 
cercurile greceşti de aici, c i înci acum 
c&te-va septămânl călugării att trimis Pa- 
triarchului ecumenic o adresă, în oare de 
clară ci nici o dată nu aii agitat şi nici 
nu vor agita contra guvernului otoman

Constantlnopol, 31 August.

De oare-ca se vor cere treî luni de zile 
pentru transportarea corpulal de 35,000 
oameni de la Bagdad, la campnnia anului 
curent acest corp nu va putea lua parte 
Ministerint de resboiO a luat însă măsuri 
ca să se rechizeze cal pentru acest corp, 
de oare-ce cal, de care dispunea, afi fost 
transferaţi aproape toţi la armata din 
Bulgaria,

Rafii aii adunat în Medjidie provlsiunl 
pentru earhă pe seama unul corp de 80,000 
oameni; acum eâră-şl transporte»7ii aceste 
promisiuni mal aproape de DanKre.

Zaro, 19 August
Baronul Rodich a sosit asti dimineaţă 

do la Triest in ooest ordf.

Berlin, 81 August.

Bismarck a conferit ori seară cu niini8< 
trul Balow fi cu Radovif; astă dimineaţă

plecat la Babelstterg .spre a raporta Îm
păratului.

Malta, 21 August.

Vapoarele de resbol englezesc! »Wje* 
»Hotspnr* att sosit aici şi peste puţin 

att plecat la flota din Besik-Bal. Vasul 
cuirnsat »Asinconrt* de asemenea a ple
cat la Besiea-Bai, luând instrumente pen
tru oel puţin 500 sipsrL

Constantlnopol, 18 Augast. 

După »agenţia Havas* o ceată de cer- 
ehesl ar fi ocnpat satul Şipca. Oficial nu 
'a confirmat âncS această ştire.

TiSis, 30 August. 

Cetele lui Alibeg att fost bitnte lângă 
Cnreloi. Alibeg a fugit la Tausen, a fost 
nsi prins chiar de citră mnhamedani fi 

predat rafilor.
Şoseaua de la Tifirs |a Manglis fi Ar 

dahan s’a terminată.

Bagusai 20 August.

Principele Nichita a provocat pe Nicsi 
oent pentru ultima oari a capitala fi se 
crede ci el vor capitula cât mal cnrend

Popnlaţiunea din Ginrgiu a fost vestiţi a 
părăsi oraşul.
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(Ageuţla Havas).

— Ssnrieial 4» la 24 August. 4 ere seara —

Paris 34 August.

Chedivnl Egiptului a uerut'Porţu drep 
tu T  de a forma o marini de reeboifi 
resplată pentru ajntoarele militare ce in 
trimis. t.

Misiunea generalului Padefiff a căzut 
la Belgrad.

Constantlnopol, 83 August.

Mehamet-Aii anunţi ci o î ncierare in 
semnaţi s’a ficat srf în apropiare de Giu 
maia. Rnşil atacând pe turci din mal multe 
p irţl att fost respinşi. Se anunţi că lupt 
s'a început erl la Şipka. Rafii ar fi p ir i 
sit strâmptoarea cu acest nume, pe care 
ar fi pus mâna Soleiman-pafa.

Ruşii s’ar fi retfeas asemenea din strdmp 
toarea , Da mir Capii* (Pourta de fier)

Raşseim-paşa a scăpat pe Musulmanii 
din oraşul Agis lângă Şipka.

S» afirmă că Poarta a trimis la Athena 
o notă relativ la brigandagiul ce bântue 
graniţa. Poarta cere de la gnvernul din 
Athena ca să pne capăt acestor brigan 
dagiorl.

O telegramă a comandantului din La 
rissa cu data de erl annnţi sd robi rea 
200 briganzi greci, din vecinătatea ace» 
tul oraş.

Abdnl-Kerim paşa apare astă-zl înaintea 
consiliului de resboitt.

Calafat, 34 August.

Erl dimineaţă, spre sori, fapte bircl tur' 
oescl încărcate cu oftirf, cercară, susţinute 
de doă companii fi de patru tunuri aşe 
znte pe rîpa dreaptă, de a ocupa o insulă, 
lângă Vidin. O companii româna care 
afla în faţă pe rîpa stângft, deschide asu 
pra inimicului un foc vitt, care ’1 opri 
a se afe/.a în ostrov. Lupta ţinu aproape 
până la şapte ceasuri fi jumătate dim 
neaţa. Restul zilei bateriile din Vidin tra 
seră asupra Calafatului f ir i  să producă 
vr’o paguba serioasă. Inamicul face pre
gătiri pentru o noă încercare.

Giurgiu, 24 August, i g  ocupi trupele lnl Soleiman Paşa,
De la miezul nopţii fi pâni la trei cea-1 nu e practicabili pentru tot felul 

anii de dimineaţi bateriele rnsescl de la I de trupe. P en tru  a-şl trece dar tu- 
Slobozia fi Pirgos bombardară merett R us-1 nurjie şi furgoanele, Soleiman Paşa 
-noul. Turc« att răspuns la focul Roilor. trebu  fce ^  c&ştige cu o r , . ^  p re ţ

una dintre cele-lalte tr'ecătorl mal 
practicabile, ast-fel va fi silit a privi 

Gornistndenl, 34 August. | inactiv, cum corpul lui Osman 
Generalnl Dorojenski anunţă din treci-1 Paşa ajunge a fi to t mal mult îm - 

toarea de la Şipka ci la 21, Rafii aii I presurat şi Iu urm& chiar iiimicit 
respins asalturile Turcilor, cari se prelun-1 către trupele ruseşti. Atacul, pe 
giri pâni la miezal nopţii. care l’a f&cut asupra posiţinnilor

L» 22, la 5 ceasuri d» dimineaţi, Tur-1 ^  din 8 trlm to rile  de la  ş ipca
cil reîacepur# focal. Dar soimd din enpe-1 . ,  .  .  . .  . . . * \  .x ^ . . .  . s& fi fost foarte Inversiunat,nanţa din njon ca nn atac de front n ar .
putea reuşi, aşezară la o mare distanţi 2 I ?* dupft-ce Turcii au fo8t respinşi 
baterii destinate a bate contra baterielor I In dou& r 6adori, perderile lor tre- 
rnse. S’att văzut în acelaşi timp îacercân- I bue s& fi fost enorme, de oare-ce 
dn-se de a înainta prin ajutorai şanţuri- jQ JuptA cu Muntenegrenii, Soleiman 
lor fi drumurilor deschise. p gşa n -.a  lncrpdint>lti că e lnd6 .

Focul nu înceţi de o parte fi de .IU  . QU ^  ^  cru ţe  ^
de c&t la şapte oeasnn dimineaţa. I

In noaptea de 22 spre 23, Tarcil afi des- I om sneas . 
chis de doă ori focal; dar Rafii nu res- C&t pentru atacul, pe care tru- 
puuseri. I pele lui Osman Paşa l'aft A cut din

Perderile Rufilor în ziua de 21, afi fost d  Qu te a  fi de<ţ4fc diyec_
200 oameni, îu '22 , att fost eu mtrit mai* .* r. l*. , .1 siune, fâcutâ cu scopul de a re-

La 23 August, la opt ore dimineaţa, 11'“ « o parte din trupele ruseşti, 
Turcii atacari din nott trecitoarea de la I p^ntru-ca s& nu poatft veni Intru 
Sipka. La plecarea curierului, un atac in- I ajutor apâr&torilor din strimtori. La 
tâitt fusese respins fi lupta continua. | Se lvi, Osman Paşa nu poate s& aib&

Gornistndenl 24August. I m a I m ult; de Cftt (Ate-Va mi! de 
.1 oameni.

La 22 Augast, Tarcil atacari cu puteri I ~
considerabile Jaslarnl din care goniri doă I urma luptei de la Şipca, lnţe-
batalioane rnsescL I legem, pentru ce de at&ta vreme

Comandantul oorpala! nl 13-lea, ordoni turcii din Bulgaria staO inactivi, 
generalului Proforof de a relua aoeasti I C&t& vreme corpul lui Soleiman 
posiţiune. Ordinal fa în dată eseentat cu I Paşa nu va fi trecut Balcanii spre a 
toate ci eratt zece ore noaptea. | putea coopera cu cele-alte patru cor-
Regimentul din Sofiia lui cu asalt posi- 
ţinnea, neperzênd de cât 23 oameni Fo-

purl, ori ce acţiune ar fi din partea 
turcilor a greşeală din cele mal m ari.cui ţinu toati noaptea.

La 22, des de dimineaţă. Turcii atacari I E  dftr P">W bil, «ă, dupfc ce a fogfc res- 
din nott posiţiunea de la Jaslar, dar att I P*®* doufi rânduri, Soleiman P aşa 
fost respinfl de trei ori pe toate punctele I va face noi lncerc&rl spre a strftba- 
de regimentele Niewsky, 8ofia fi Bolholf-|be prin vre una din strlmtorile mal

I practicabile ale Balcanilor şi cA deo-
Un nott atac se aşteaptă în acest punct.I , . .  _ .. I camaata acţiunea tnrceasc& se va
La Porkiol, Tarcil att făcut la 22 o l _- .... . , .. . „  ,, . XT . . _ , „ , m&rgini la linia Balcanilor. Cftt peo-mifcare de atac. Nu se sete încă daci s a l

făcut vre-0  lovise. tru ru9l> »“^eresul lor este de a
La Osman-Baxar, Lovcia şi Plevna, to-1 ţinea pe Soleiman Paşa dincolo de

tul este liniştit.

Ultime scirl pe pagina 111-a
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munţi, cAtft vreme nu se va Începe 
lupta decisiv& pe cAmpii'e Bulgarei. 
Şi dac& aceasta luptă se va petre
ce In lipsa corpului Iul Soleiman 
Paşa, linia Balcanilor nu mal are 
pentru turci de cAt importanţa unei 
linii de retragere şi Soleiman Paşa, 
in loc de a ataca, va trebui sA apere 
trec&torile Balcanilor.

După-ce turcii ne făcuseră s& ere' 
dem, cA Soleiman Paşa este aproa
do Târnova, deodatA, ca din senin, 
ne vine ştirea, câ el a fost bătut 
at&t In strlmtorile dela HainkOi, 
c&t şi In cele de la Şipca. AdicA tot 
e mal greii a trece Balcanii, de 
cAt a stvébate prin Muntenegru. Fap< 
tul e de o importanţA cu mult mal 
mare, de c&t am fi dispuşi a crede.

Nu mal rém&ne lndoailft, că tre- 
cătoarea dela Hain-Boghaz, pe care

In zilele trecute comunicasem dupA 
ziarele streine, ştirea. c& Principele 
Bismarck ar fi sosit la Salzburg şi ar 
fi plecat la Qastein. Negreşit Bismarck 
are să plece la Gastein, p&nă acum 
Ins6 el nu a plecat, ci precum se 
vede din depeşa publicată In altă  
parte, după ce a conferit cu Balow  
şi Radovitz la Berlin, s’a dus la Ba- 
belsberg că să raporteze împăratului. 
Ziarele din Viena comunică ştirea, 
câ la Qastein, Principele Bismarck ar
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avea să, se întâlnească cu corniţele 
Andrassy, care de căte-va zile pe
trece în Stiria, nu departe de Gas- 
tein.

Ziarul „Temps* comunică uu epi
sod cel puţin interesant despre pe
trecerea Mareşalului Mac Mahon la 
St. L6. Anume, preşedintele Came
rei de comerţ din St. Lo voia să ţie 
un discurs de primire si, după obiceiO, 
a comunicat Prefectului discursul, ce 
avea de gănd se ţie, In scris. In 
genere discursul era loial, era numai 
că Preşedintele Camerei de Comerţ 
rugă pe măreşti s& puie c&t mal 
curând capSt crisel, Iu care se află 
Franţa.— Cetind discursul, Prefectul 
'I zise: „Prea bine, dar noi am ho 
t&rit a nu ţinea astă dată discursuri.“ 
Preşedintele se mulţumi cu acest 
respuns. Care fu însă uimirea lui, 
cănd văzfi că atilt primarul, c&t şi 
preşedintele Consiliului general În
tâmpină pe Mareşalul cu diBcnrsurl 
lung!!?

După „Gaulois" guvernul ar fi con
stituit o comisiune de-oameni com
petenţi, însărcinând-o să se pronunţe, 
tntru-căt discursul ţinut de cătră 
Qambetta la Lille in voi vă fapte, pe 
care codul penal le pedepseşte.

Ziarul vienes „Presse* comunică 
din Pera următoarele;

Consiliul naţional bulgăresc e foarte 
deprimat In urma ordinului, prin 
care Poarta depărtează dela funcţi
unile publice pe toţi bulgarii, lip
sind prin aceasta pe poporul bulgar 
de egalitatea de drepturi faţă cu 
cele lalte popoare din Imperiul oto
man. Deasemenea bulgarii se tem, 
că exarchatul bulgăresc va fi des
fiinţat, de oare-ce patriahatul gre
cesc pune toate mijloacele In lucrare 
spre a face ca biserica bulgară să 
atârne eară-şl de cea grecească şi 
spre a o lipsi de independenţa, pe 
care a căştigat’o prin influenţa ru
sească. Âst-fel amploiaţii bulgari 
acum numai aşa se pot scuti de 
destituire, că aduc atestate do la 
patriarchatul grecesc, în care este 
arătat ca făcând parte din biserica 
grecească. Depfiinţăndu-se apoi exar
chatul bulgar, consiliul naţional bul
găresc Înceată a mal funcţiona

Nassau Paşa la ChifjSnău.
Un păstor evangelic din Chişinăfi 

scrie despre Hasan Paşa următoarele.
„Sosind ştirea, că Sămbătă, la 21 

Iulie vor trece mal mulţi prisonierl

turci prin Chişănăfi, s’a sttrnit o viuă 
agitaţiune In întreaga populaţiune. 
Această agitaţiune a crescut apoi 
mult, cănd s’a respăndit ştirea, că 
Hassan Pasa, fostul comandant la 
Nicopoli, va avea să rămăie cu lo
cuinţa In Chişănăfi. Mulţimea se În
desea In valuri spro gară şi, fiind 
tocmai Sămbătă, cu deosebire ovreii 
era ii In număr enorm. In sflrşit trenul 
a sosit şi mulţimea privea pe Turcii 
prinşi ca pe nişce minuni. Dacă s'ar 
fi plătit pentru intrare, s'ar fi putut 
aduna o sumă frumoasă pentru vre
un scop de binefacere. In ziua, In 
care afi sosit prisonieril, guvernul a 
ordonat să se caute un dragoman 
bun. prin a cărui mijlocire s'ar putea 
Înţelege cu Paşa. M’am bucurat de 
a-I putea servi în această privinţă 
de oare-ce cunoşteam pe un anume 
D. Brun, care fusese ataşat la am 
basada din Persia- şi pe care i l’am 
trimes imediat, de oare-ce ştia bine 
turceşte. — Hossan Paşa a mers apoi 
însoţit de un maior şi de un alt 
ofiţer la Guvernatorul, unde aii gă 
sit pe D. Brun.

Hassan Paşa este .un om mal în 
vlrstă şi face o impresiune pe c&t 
se poate de pl&cut&. El pare a fi 
mărginit în cultura sa, cel puţin 
astfel se vede din conversaţia lui 
Anume, turcii mat culţi foarte adese 
ori întrebuinţează cuvinte arabe 
Hassan Paşa vorbeşte însă curat 
dialectul turcilor comuni. El ne-a 
vorbit despre primirea binevoitoare 
de care s’a bucurat din partea Ţa 
rulul şi era mişcat de tratamentul 
de care a avut parte ca prisoner 
Intreb&ndu-l Guvernatorul, dac& do 
reşte ce-va, el a respuns c& nu are 
nimic la sine afar& de uniforma, pe 
care o poartă. S’afi luat numai de 
c&t măsuri spre a-1 prevedea cu că 
meşl, haine şi alte lucruri trebui 
toare. Hassan a cerut apoi încu 
viinţarea de a scrie soţiei sale. D 
Brun a tradus apoi scrisoarea in 
limba rusească. Hassan Paşa are 
singură soţie şi mal mulţi copil. P& 
nă în anul trecut el trăi în ScutarI 
de o dată a primit apoi ordinul de 
a pleca la Dunăre, unde a fost nu 
mit comandant.

De oare ce în streinătate, unde 
abia găseste un om, cu care să 
poată vorbi, lui Hassan Paşa i se 
urăşte, a întrebat pe Dl. Brun dacă 
nu i-ar putea procura vre-o carte 
turcească. încă de mult m’am pre
gătit pentru asemenea eventualităţi 
şi am cumpărat (&te-va evangelil 
scrise în limba turcească. Prin ur 
mare d. Brun a întrebat pe Hassan 
Paşa dacă nu doreşte să cunoas 
principiile religiunel creştineşti.

părea a se bucura de această între-1 „Un alt fapt şi mal trist şi mal 
bare şi 1« adevăr în curs de abia I caracteristic s’a întâmplat şi în pri- 
c&te-va zile a citit mal mult dej vinţa gimnasiulut, uu edificiti mare 
c&t jumătate din cartea, pe care i-1 în Giurgiu. Prefectul a at&rnat d’a- 
am dat-o. supra edificiului, steagul „Cruoel ro

Dea D-zeii să-I fie spre m&ntuirea I şil* şi îndată ce Turcii din Rusciuk 
sufletului această lectură. MS tem I ati zărit steagul, şi-aii Început tirul 
însă, că şi Intrănsul evangelia va fi I asupra acelui edificiti, ast-fel în c&t 
produs impresiunea, pe care o pro-11 a ruinat de tot. 
dusese în Şamil, c&petenia cerche- „Avănd bune recomandaţiunl 
zilor. Acesta, după-ce fusese prins fost admis în taberele oştirilor 

ţinut în Închisoare, a cetit cu I m&ne şi rosiene. Oştirile rusescl le- 
mult& atenţiune noul testam ent, apoi I am văzut în două locuri, la Br&ila 

respuns : Am cetit cartea religiu-1 şi Giurgiu, iar oştirea rom&nă la Ca 
nel voastre şi m’am Încredinţat, că I lafat.
religiunea voastră e m ăreaţă şi fru-1 »Că Ruşii vor dovedi şi cu această 
moaşă; dar un lucru m’a surprins, I ocasiune că’şl păstrează vechia vite 
anume acela că voi de loc nu trăiţi I j'®> uu mă îndoesc câtuşi de puţin 
în sensul acestei c&rţl. Dacă aţi trăi | Din csusa căldurel soldaţii ruşi sunt

am
ro

în sensul el, 
gea voastră,*

şi alţii ar trece la le-

Ârmata română apreciată de 
nn ziar militar berline».

„Revista militară (Milit&r-Wor- 
chen-blatt)* din Berlin publică urmă 
toarea corespondenţă din Rom&nia: 

„Unele ziare ati produs mult vuet 
prin minciunile ce resp&ndesc des
pre Rom&nl şi despre oştirile ruso- 
rom&ne.

„0 mulţime de corespondenţi s’afl& 
aici şi sm avut ocasiune a face cu* 
noştinţa mal multor d in tr’lnşil. De 
sine se înţelege că în taberile oşti 
rilor rosiene numai acel corerpon 
denţl sunt admişi cari ati simţimănte 
ruso-file. Aceia cari nu împărtăşesc 
acele simţiminte stati departe de 
c&mpul de resbel şi se află prin Bu 
cuieşcl, Iaşi şi Craiova de unde acriţi 
to t felul de născociri.

„In Craiova, întălnind pe un co 
respondinte de felul acesta, mi-a po
vestit c’a aflat din isvor sigur c& 
oraşul Giurgiu, '  cu ocasiunea bom- 
bard&rel, a fost cu desăvârşire rui
nat. Eti însă replic&ndu’I că am fost 
faţă la acea bombardare şi că nu e 
esact că oraşul ar fi fost ruinat, l’am 
pus In uimire.

îmbrăcaţi după modelul ţăranilor ru 
sescf, cu pantalonii de p&nză albă 
băgaţi iu cisme lungi, d’asupra o că 
maşe de p&nză albă care e strînsă 
prin o cingătoare de pele şi pe cap 
un chipiti alb. Nutrirea lor e esce 
lentă.

„In ţările de la Dunăre, at&t de 
bogate în cereale in c&t noi cel din 
Europa de vest nu ne putem închi 
pui, aprovisionarea armatei nu e di 
ficilă. P&ne şi carne e berechet, ast
fel în c&t cu toate că se află în a 
ceste ţâri o arm ată de peste 300,000 
totuşi esportarea zilnică de mit de 
măjt de cereale şi de sute de bol în 
Europa de vest se urmează neîntre
rupt pe la Cernăuţi şi Orşova.

„Mii de vite vin pe urma arma
tei. Nutrirea lor pe întinsele c&mpi! 
ale Rom&niel e foarte uşoară şi de 
aceea Ruşii nu simt nici o greutate 
în privinţa aprovizionărilor.

„Dar fiind că în Rom&nia se cul
tivă prea puţină secară, intendenţa 
militară e nevoită a transporta din 
Rusia p&ne neagră cu care e obici
nuit soldatul rus.

„Moralul armatei rosiene e esce- 
lente. Soldaţii aşteaptă cu neast&m- 
p&r momentul de a in tra  In foc. 
Pretutindeni auzi pe soldaţi c&nt&nd: 
el sunt veseli şl sănătoşi.

Armata rom&nă am văzut’o la 
Am văzut în  Giurgiu ospiciul co-l Calafat şi mi-a plăcut mult din toate 

munal de sub conducerea distinsu-1 PUQCtele de privire. Soldatul rom&n 
lui medic diriginte dr. Teochari, care j 6 lmbrăcat după modelul frances safi.

bine zis după cel italian şi eşi-a făcut studiele în Viena, şi pot 
afirma că în acel ospicifi nu se aflaţi 
de c&t numai 28 eoldaţt ruşi, parte] 
bolnavi, parte răniţi.

„De şi acel ospiciti e departe de 
oraş şi steagul d’asupra lui se poate 
zări dintr’o distanţă destul de mare, 
totuşi Turcit ati tras asupra lui, Intă 
din norocire bombele ati căzut în 
curte şi n’afi eclatat. Aceasta carac- 
terisează în de ajuns modul Turci
lor d’a purta/’resbel.

pru-
mat Dine zis
instruit după sistemul m ilitar 
sian.

„Românul fiind de natură inteli- 
ginte, sunt convins că , cu o bună 
comandă, această a rm a tă , care se 
află în număr de 60,000 la Calafat, 
sub un Hohenzollern, îşi va face da
toria In toate privinţele.

„Vara, îmbrăcămintea dorobanţi
lor consistă în pantalonii de p&nză, 
o bluză albă c'o bandă albastră, o

căciulă neagră cn pene de curcan.
Vara poartă opinci. Armele sunt cu] 
ac. Călăraşii ati o îmbrăcăminte iden
tică cu deosebire la cămaşă care are 

bandă roşiă. EI poartă sabie ş’o 
carabină cu ac.

„De oare-ce arm ata romănă se 
află de mult timp In tabăra de la 
Calafat, esercit&ndu-se In apropierea 
namiculul şi suferind neîncetat bom

bardarea,' trebue s& admitem c& oş
tirile rom&ne vor fi escelinte trupe 
pentru campanie.

Dacă ziarele turco-file afirmă că 
soldatul rom&n n’are nici măcar cisme 
apoi acele ziare nu onnosc de loc că 
opincile sunt foarte practice pentru 
locurile şi clima d’aicl şi că soldatul 

deprins cu ele încă din copilărie. ! 
„Nutrirea soldaţilor Rom&nl e şi 

mal uşoară de c&t a Ruşilor, pentru 
c& Rom&nul fiind din natură cumpă
ta t  se mulţumeece cu mămăliga lui 
«Jilnică.

„Starea sanitară a arm atei rom&ne 
e escelinte şi am fost surprins că cu 
toa tă  posiţiunea băltoasa a ţermulut, 
totuşi n'am vă^ut băntuind prin tre 
soldaţi nici frigurile nici alte tifoide 
epidemice.

„Ospiciurile, cari sunt în mare nu
măr, sunt pănă acum goale. Pe fie
ce zi trece tn Rusia c&te un tren  
sanitar compus din patru vagoane şi 
sub priveghierea unul medic.

„Inspectorele-general d. dr. Davila 
a echipat In mod admirabil un tre n  
sanitar pentru arm ata rom&nă. în 
grijirea răniţilor rom&nl se face Bub 
conducerea acestui medic distins.

„Ambulanţele „Crucel roşii* vor 
dob&ndi şi în reebelul actual lauri 
bine m eritaţi.

„Şeful ambulanţelor ruseşcl e prin- 
cipile Tsherkasky. Acest princip? 
foarte cumpfltat şi genial lucrează 
ziua şi noaptea şi ’şl Implinesce ca 
scumpâtate misiunea încredinţată.

„Ambulanţele sunt organisate cu 
mare îngrijire şi In serviciul lor se 
află uă mulţime de îngrijitori şi în 
grijitoare voluntare. Uă mulţime de 
surori de caritate ati sosit din Ialta, lo 
Crimea, sub conducerea superioară a 
d-nel Martha Sauinin, şi parte sunt des
tinate pentru am bulanţe parte pentru 
ospiciurt. Bogata şi distinsa princi
pesă Lidia Deminofi e ănima şi su
fletul acestor Îngrijitoare. O văduvă 
tânără care şi-a perdut de curând 
sociul şi copil s’a devotat Împreună 
cu averea el Îngrijire! răniţilor.

„ Crucea roşie* rom&nă se află 
sub energica conducere a princepelu! 
D. Ghika care In tim puri pacinice a 
făcut deja Însemnate sacrifici! pentru 
Înfiinţarea de ospiciurl. Ambulanţele 
particulare^ şi^bine orgonisate ati In-

r a r iă  umuuuL

POVESTEA LUI HAIUP ALB
DE

IOAN CREANGA

(Urmare)
„Pe unde se găsesc aceste petre 

preţioase, moşule, Întrebă sp&nuL
„Pe unde să se găsească, nepoate, 

Ia In pădurea Cerbului. Şi cerbul 
acela este bătut to t cu petre scumpe? 
mult mâl mart şi mat frumoase de 
căt aceştia. Mal &ntăitl ci-c& are una 
în frunte, de străluceşte ca un soare 
Dar nu se poate apropia nimeni de 
cerb: căci este solomonit şi nici un 
fel de armă nu-1 prinde; Insă el pe 
care l’ar zări, nu mat scapă cu viaţă 
De aceea fuge lumea de dânsul de-şt 
scoate ochit; şi nu numai at&ta, dar 
chiar c&nd se uită la cineva, fie om 
safi orl-ce dihanie a fi, pe ioc re 
m&ne moartă. Şi ci-că o mulţime de 
oameni şi de sălbătăciunt zac fără 
suflare în pădurea lui, numai din astă

pricină; se vede că este solomonit, 
întors de la ţîţă  safi dracul mal ştie 
ce are de-I aşa primejdios. Dar cu 
toate aceste, trebue să ştii nepoate, 
că unii oameni îs mat al dracului de 
c&t dracul; nu se ast&mpără nici în 
ruptul capului; măcar că ati păţit 
multe, to t cearcă prin pădurea lui, 
să vadă nu l’or putea găbut cumva? 
Şi care dintre el are Îndrăzneală 
mare şi noroc şi mat mare, umbl&nd 
de acolo, găseşte din Întâmplare c&te
o peatră de aceste, picată de pe Cerb, 
c&nd se scutur& el la şeapte ani o- 
dată, şi apoi acelui om nu-i trebue 
altă negustorie mat bună. Aduce 
peatra la mine şi i-o plătesc c&t nu 
face; ba tnc& sunt bucuros că o pot 
căpăta.

Şi află nepoate , Că asemenea 
petre fac podoaba împărăţiei mele, 
nu se găsesc altele mal mari şi 
mal frumoase de c&t aceste la 
nici o împărăţie, şi de aceea s’a dus 
vestea despre ele în toată lumea 
Mulţi Împăraţi şi crai înadins vin să 
le vadă şi li-I de-a mirarea de unde 
le am.

— Doamne, moşule, zise atunci

sp&nul: să nu te superi, dar nu ştiti 
ce fel de oameni fricoşi aveţi pe 
aici. Eti pun rămăşag pe ce vrei, 
că sluga mea are să-mi aducă pielea 
Cerbului aceluia, cu cap cu to t, aşa 
cum este împodobit. Şi odată sp&- 
nul chemă pe Harap Alb şi II zice 
dute în pădurea Cerbului, cum ăl sci 
tu, măcar fă pe dracul în patru, dar 
numai de căt să-mi aduci pielea 
Cerbului cu cap cu to t cum se gă- 
sesce. Şi doar te-o Împinge păcatul 
să clintescl vre-o peatră din locul: 
săti, eară mat ales acea mare din 
fruntea cerbului, c’apol at&ta ’ţl-e 
leacul. H al, pornesce iu te , că nu-I 
vreme de pierdut.

Harap Alb — vede el bine unde 
merge treaba, că doar nu era din 
bu tuci; dar neavănd In cotro ese 
mâhnit, se duce iar în grajd la cal 
şi netezindu-1 pe coamă, zice :

„Dragul mefl căluţ, la grea belea 
m'a vărlt iar sp&nul! De-oifi mal 
scăpa şi din asta cu viaţă, apoi tot 
mal am zile de trăit. Dar nu scifi 
zăfi la căt ’ml-a sta norocul.

— Nu-I nimica stăp&ne, zise ca
lul. Capul de-ar fi sănătos că belele

curg gârlă. Poate al priimit poruncă 
să jupeştl peatra morii şi să duci 
pielea la Împărăţie?

„ Ba, nu, căluţul mefi; alta şi mal 
înfricoşată, zise Harap Alb.

— Vorbă să fie stăp&ne, că toc
meala’! gata, zise calul. Nu te  teme, 
sciţi eti năsdrăvănil de ale sp&nulul; 
şi să fi vrut, dedemult ’l-aşi fi făcut 
pe obraz, dar lasă’l să'ş! mal joace 
calul. Ce g&ndescl l Şi unii ca aceştia 
sunt trebuitori pe lume c&te odată, 
pentru că fac pe oameni să prindă 
la minte... Zi şi d-ta, că al avut să 
trag i un păcat strămoşesc. Vorba 
aceea : „părinţii mănăncă aguridă şi 
fiilor li se strepezesce dinţii.* Hal, 
nu mal sta la găndurl; Încalecă pe 
mine şi puneţi nădejdea In Dumne
zeii, că mare’I puterea lui; nu ne-o 
lăsa el să suferim Îndelung. Cum vrei? 
„Ce-I scris omului, In funte ’I e pus.* 
Doar mare-I cel de su s! S’ar sflrşi 
ele şi aceste de la o vreme.
Harap Alb atunci Încalecă şi calul 
porneşte la pas, pănă ce ese mat 
Încolo departe, ca să nu-1 ia lumea 
la ochi. Şiapollncord&ndu se şi scu-

turându-se odată voiniceşte, ia r i - |l  
a ra tă  puterile sale zicând:

—  Ţine te zdravăn stăp&ne, c i ia r 
am să sb o r :

»In înaltul aerului 
„VBzdnhul păminta/ot 
»Pe d’asupra eodnlor 
»Peste virfol munţilor 
»Prin ceaţa măgurilor 
,Spre noianul mărilor 
„I* crăiasa zânelor 
, Minunea minunelor 
»Din ostrovul florilor.

Şi zicând aceste, odată fi Bboarft 
ca Harap Alb,

»In înaltul cerului,
»Vgzduhul pământului;

Şi o ia d’a curmeziş :

»De la nori, către soare 
„Pintre lună ţi luceafert,
>Stele mândre lucitoare,

Şi apoi se lasă lin ca vân tu l:
»In ostrovul florilor 
»La crăiasa cinelor 
»Minunea minunelor



T I M P U L

fiinţat asemenea şi Românii, punân- 
du-le la disposiţiunea armaţel, sub 
conducerea distinsului inspector ge
neral d. dr. Davila, care lucrează, 
c’o stăruinţă n e o b o s ită .

r e v i s t a  z i a r e l o r

Citim In .Pressa* :
„In urma lungilor şi obositoarelor 

coloane ale „Românului* din zilele 
trecute, scrise pentru a combate 
„Pressa*, ne credem datori a relnoi, 
cu o deosebită, insistenţă, oamenilor 
politici de la acest organ de publi
citate, invitarea ce le-am adresat’o 
în numerile noastre precedente, de 
a se sili să păstreze sângele rece şi 
a nu’şl perde cumpătul, puhSnd din 
ce In ce mal molt In evidenţă tur-, 
burarea minţii şi a consciinţel lor.!

In interesul demnităţel desbateri» 
lor, le mal repetăm încă rugăciunea 
de a părăsi acel sistem de fineţă 
bizantină, destinat a Încurca spiri
tele slabe şi s arifhca In opiniunea 
pnblică zăpăceala şi confusiunea.

Buna-credinţă este asemene« c^n- 
diţiunea indispensabilă a orl-cărel 
discnţinnl serioase şi leale.

„Dâ’ml două frase din zisele unul 
om, zicea Talleyrand, şi ţi'l tr i
met la guilotină*.

Iată sistemul ce practică „ Româ
nul* :

El ia c&te-va frase isolate din ar
ticolele „PresBel*, le învfirtesce, le 
lntortochiazâ, le combină după pla
cul sfifl, şi trage conclusiunl confor
me cu trebuinţele argumentaţi un el 
sale.

El apoi strigă, luând o poaă de 
Învingător, eroică şi despreţnitoare : 
iacă contra dicţiuni, iacă opiniunl şi 
credinţe politice! şi nu le lipsesce a 
mal adăoga i  iacă „lealitate*, iacă 
‘ patriotismul*!!

Dar sistemul de combatere al o- 
norabililor noştri confraţi nu se o- 
presce aci. El inventă din capul 
domniilor-lor o idee safi un simţi- 
mânt, pe care afi imperturbabila cu- 
tesanţă de a ni le atribui şi a ni 
le arunca In faţă, ca <> injuriâ, de- 
nunţândune adesea chiar ca nisoe 
insultători de cele sfinte!

„Ila ont su se faire un front qui 
ne rougit jamais.*

Cititorii noştri afi văzut/ cum t>- 
norabilil, bine-voitoril şi lealii no
ştri confraţi afi mers cu sistemul 
domniilor-lor de a combate, până a 
ne denunţa ţărel că am hiat In de- 
rldere şi am insultat brava, scumpa 
şi mult iubita noastră armată.

Ne eete cu neputinţă de a urma 
pe confraţii noştri pe un asemenea

târâm. Tot ce putem face, In pre- 
senţa unor aşa de injurioase aser
ţiuni, este a repeta şi astăzi, In nu
mele demnităţel jurnalisticei, de a 
părăsi asemenea triste deprinderi.

încă odată, este tn contra dem
nităţel jurnalisticei, la  contra res
pectului ce datorim opiniunel pu
blice luminate, In contra respectu
lui Ce ne datorim nouă Inşi-nej de 
a cobori disouţiunea pe un aseme
nea târâm şi cu asemenea prooedi- 
mente.

Chestiunea gravă a participărel 
noastre militare la râsboiul de faţă, 
noi am trac ta t’o cu gravitate, când 
ea era pusă pe tapet, şi mal de 
multe ori am răspuns „Românului*, 
reproducând din numeroasele a rti
cole ce am scris asupra acestui su
biect, In mal multe rânduri repetate.

Acum guvernul a resolvat ches
tiunea, dând ordin trupelor române 
de a trece Dunărea; şi „Romftnnl*. 
punândn-ne In faţa unul „fapt înde
plinit* , continuă â ne întreba, oe 
este de făcut? El. pretiâde că ar
mata română, care se află acum Îm
preună cu Armata rusească Înaintată 
pe teritoriul turc până In faţa Plev- 
nef, .poate"fi rechiâmată.*'Ou toate 
acestea, ne mal somează chiar în 
numeral sâfi de erl, de a spune t  ce 
mal este acum de făcut?

Sur tem In drept a ne Întrebă t 
nu cnm-va oare .Românul“, din â- 
prinderile solare ale acestor zile de 
mare căldură, a putut vedea consu- 
mându-se priceperea redactorilor sSI: 
căci alt-fel nu se poate de loc ex
plica procedimentul foael radicale!

Saă voesce .Românul* să misti
fice publicul t!

.Timpul de la 9 August, respunde 
prea bine .Românului*, In termenii 
următori :

„Sciam că bătrânul redactor al 
.Românului* şi inspiratorul guver
nului actual este un om glumeţ.....

.Nu credeam Insă, câ mal are 
pofta. s& glumească când este vorba 
de cele mal sacre... Interese ale ţârei.

, Ascultaţi, ce zice, adresândn-se 
către jurnalele oposiţiunel, şi In spe
cial către „Pressa“, .Timpul* şi „Ro- 

, mânia Liberă* :
.Stăruim a cere protivnicilor no- 

tri, să spună lămurit ce cer, ce vor?
.Armata noastră este Încă pe tă 

râmul românesc. O singură divisiune 
este la Nicopoli şi ceva mal Înainte; 

¡dar lnpta n’a Început încă şi prin 
urmare „ea se poate rechiăma.* 

.Dacă „Românul* vorbesce serios, 
oposiţiunea nu poate formula o a- 
cnsaţiune mal gravă In contra mi
nisterului actual.

„Ce fel? Cu atâta nesocotinţă şi 
cu o aşa de vinovată uşurinţă luaţi 
decisiunl aşa de grave, ca aceea care 
consistă In a da ordine armatelor 
noastre de a trece Dunărea, ca In

urmă să se poată da contra ordin 
In urma unul articol de jurnal scris 
In .Timpul*, In .Pressa*, saă In 
.România Liberă* ?

.Ce fel? Evoluţiunile armatelor 
române pot depinde de capriciul unul 
jurnalist? Cum! Aşa de puţin res
pectaţi brava noastră armată, In cât 
spuneţi comandanţilor rom âni, că 
soarta armatei pusă deja In campa- 
niă, In capul’căreia el se afiă, este 
la discreţia ziaristicei?

.Ce doctrine sunt acestea? Ce sis
tem de guvernare poate fi sistemul 
patronat de „Românul?*

Ce e foarte de m irat, pe lângă 
multe altele, este de a vedea, cum 
organul radical In toate zilele caută 
a ne Învălui continuă cu continue 
Întrebări: „ce voim, şi ce urmează 
să se facă* ; pe când domnului D. 
Brătianu nici un cuvânt nu’I adre
sează In privinţa scriere! sale recente. 
0  fi nesocotinţă din partea .Româ
nului* pentru d Dimitrie Brătianu? 
0  fi neputinţă ,de a intra la vorbă 
astăzi cu acest bărbat, spre a şi putea 
mâine nvea o uşă deschisă tutulor 
eventualităţilor? 0  fi fineţă bisan- 
tină, cum am mal numit-o? Ori cum 
fie, nu putem/cu.»toate acestea sus
ţine , câ d. Dimitrie Brătianu este 
primul venit; D. Dimitrie Brătianu 
este unul diu personagiele marcanate 
ale partidului, este vice-preşedlntele 
Senatului, este .nn bărbat politic,: 
căruia guvernul actual ’l-a lncre 
dinţat misiunile cele mal delicate. 
Domnia-sa a avut ocasiunea să fie 
In contact cu diverşi oameni politici 
din diverse ţâri; e In fine frate, nu 
numai de sâiige, dar până mal de
unăzi de idei, de convicţiuni şi de 
sentimente, cu primul nostrn minis
tru, care are astăzi In mâinele sale 
destinele ţârei.

.Românul* cu multă ardoare se 
leagă de articolele noastre, cari se 
vede, mult 11 turbură şi ’1 Îngrijesc; 
le analiză cu atâta pasiune, le face 
eâ treacă, cu atâ ta  patriotism şi lea
lita te , prin prisma inexorabilă a unei 
ilogice .sui generis ;* şi to t domnii 
lude la .Românul* tractează cu atâta 
‘nesocotinţă o publicaţiune a unul 
vechitl coleg şi vechili coreligionar 
al lor?! Iată lealitatea!..

Aşteptăm, ca politicii de la „Ro
mânul* să ne lumineze şi pe noi asu
pra vederilor şi cugetărilor ce a ex
primat unul din vechil redactori al 
.Românului* şi actualul v.-preşedinte 
al Senatului.
• Cerem aceasta cu insistenţă, şi 
aşteptăm râspunsul cu nerăbdare.

8GIRI OFICIALE
V Sunt numiţi în funcţiuni superioara din 
guarda civică persoanele următoare:

La legiunea I I  din Bucur ei ci.

D. Grigore Bulgaria, adjutant-major al 
leginnel, in loool d-lul locotenent Simio- 
nesco.

D. Stanislnv ClSpitănescu, adjntnnt-mn- 
jor de batalion, în locul d-lnl Blehan.

La legiunea Botoşani.^

D. Ştefan Constnntinescu, adjntor al co
mandantului leginnel.

D. Constantin Ghelemi, adjutant-major 
al legiunel.

D. Constantin Severin, procuror al Je- 
giunel.

D. George Ciolao, comandant de bata
lion.

D. Casian Loca, oomandant de batalion.
D. Anton Qheorghiadi, adjutant-major 

de batolion.
D. Emanoil Leonescn, adjutant-major de 

batalion.
D. George Teodor «ucu, comandant de 

companie.
D. Gheorghe Urzioă, comandant de com

pania.
D. Nicolae Gherghea, comandant de 

companie.
D. Ioan Mărgineanu, comandant de 

Companie.
D. Ioan Softa, comandant de companie.
D. Teodor Maica o, idem.
D. Constantin CSI in-, idem.
D. Nicu A dam, idem.

La batalionul Tumu-M igurtle■
D. Ilie N. Popeeon, comandant de ba

talion, In locul căpitanului Paspal”, de
misionat.

La compania CahuL
D. Mihail Cocin, comandant de compa

nie, in locnl d-luî Panait Holban, demi
sionat.

La legiunea I I  din Bucuretel.
D. Ioan Popescn, comandant de com

panie, in locnl d-lnl Capeleanu, demisionat.

La legiunea V din Bucvresct.
D. M. 0. Papadopnlo, adjutant-major de 

batalion, în locnl d-lul Hagi Stoica fiul, 
demisionat.

D. Coetaehe Stefănescn Colintineanu, 
comandant de companie, în locnl d-lnl 
Elie NicnUscn, demisionat.

Legiunea din Foĉ aetd.
D. major Dimitrie Petrov, adjutor şe

fului de leginne.
D. Iorgn Liveseu, adjutant-major al le

ginnel.
D. Ioan George Mironescn, procuror al 

leginnel.
D. căpitan George Ionesca, comandant 

de batalion.
D. Nicolae Cinrea, comandant de bata

lion.
D. Pascal Vidraycn, adjutant-major de 

batalion.
D. Petre Barozzi, adjntant major de ba

talion.
D. Ion Vasilîo, comandant de companie.
— Ignat Racoviţă ,
— Roeen Gangiu >
— Nicolae Nistor >
— Nicolae Ranosean ,
— Stefandacbe Gg. Bălau ,
— Grigorie Pencovicî >
—■ Cbristea Solomon >

La legiunea din Galafl.
D. George Petre Mantn, adjntor şefului 

de leginne.
D. Petre Necnlcea, adjutant-major al 

leginnel.
D. George Macri, procuror al leginueT.
D. Vasile G. Dragomir, oomandant de 

batalion.
D. Vasile DobrovicI, comandant de ba

talion.
D. Dimitrie Anastasia, adjutant-major 

de batalion.

D. Panait Alexandrescu, adjutant-major 
de batalion.

D. George Falgern, comandant de com
panie.

D. George Popa, comandant de comp.
—  Alexandrii RadovicI ,
-  Vasile Ioan Dragnea ,

— Dimitrie HristovicI ,
— Dumitra A. Neniţescu >
— Ioan Antoniu >
— Vasile AngheluţS »
— Necnlae Trandafa >
— Stoian Dumitru >
— Dumitru Ionescn. >

La legiunea din laft.
D. Iorga Iorgn, procuror al "[legiune!.

La batalionul din Tfrgoviftea.
D. Saobe Ntgoescu, adjutant-major de 

batalion.
D. Dinca Bncşeneanu, procuror al ba

talionului.
D. Costică P- trescu, comandant de com

panie.
D. Georgs Irimia, comandant de com

panie.
D. Costach* Grigoreacu, comandant de 

companie.
D. Petracbe Pârvulescu, comandant de 

companie.
La compania Slatina.

D. Nicolae Constandineann, comandant 
de companie, în local d-lal T. Georgia, 
demisionat.

U L T I M E  S C I R I
TELEGBAPICE

(Agen|U Havu).
— Serviciul de la 84 Au|iit, 9 ort ssars — 

Paris, 84 AuffDit. 
Ziarul ,Le Soleil* pnblică din Berlin de 

la 22 Angast următoarele:
Ambasadorul ottoman a fost priimit la 

Potsdam de către Prinţul ereditar |i de 
către Prinţesa, soţia sa, ca o distincţinne 
atât de escepţionalS, în eftt a produs een- 
saţiane in toate cercuril«r politice de aici. 
Trăsura Prinţului ereditar a aşteptat pe 
ambasador la gara. Principele Bismarck i-a 
dat visiti.

Conatantlnopoi, 84 Aogoat 
Se asigură că avangarda lui Soleiman 

Paşa ocupă Bebrova un orăşel, oe se află 
înspre Tdrnora.

Grosnl armatei Ini Soleiman paşa a flbsat 
nu atac asupra retranşamentelor din tre- 
cătoarea de la Şipka.

Un spre zece bulgari, intre care oinel 
fruntaşi din Carlova, aii afoet erl spânzu
raţi la Adrianopol.

Loadra, >4 Anţoat. 
Se comnnicS din Therapia de U 24 Aq- 

gust, că Poarta ar fi făcut ambesadornlnl 
Layard comunicare oficială despre victo
ria importantă pe care Mebemet-Ali ar fi 
avut-o între Osman-Bazar şi Djuma. Ro
şii aii fost aceia cari afi atacat.

Tltna. 24 August, 
înainte de a intra în acţiune, Serbia cere 

să i se asigure prin o oonvenţinne specială 
fonduri considerabile.

Bojocaroich, Veeaelitzki şi Kidoro afi ple
cat la Viena.

Generdnl Fadeieff şi-a oferit Serbiei ser
viciile sale.

Londra, 24 Aogut 
Se crede că Englitera se va asooia la 

protestul Germaniei contra violării con- 
venţinnel de Geneva.

Şi când vântul afi aburit, iacă şi 
ei la sfânta Duminecă iar afi sosit. 
Sfânta Duminecă era acasă, şi cum 
a văzut pe Harap Alb poposind la 
uşa el, pe loc l’a Întâmpinat şi i-a 
tis cn blândeţă :

„El, Harap Alb, aşa-I că iar te-a 
ajuns nevoia de mine ?

— Aşa este măicuţă, respunse Ha
rap Alb, cufundat In gânduri şi gal
ben la faţâ, de par'că fI luase pânza 
de pe obraz. Spânul vrea să-mi re- 
pue capul cn ori ce preţ. Şi de-aşl 
muri mal de grabâ să scap o dată 
de zbucium; de cât aşa viaţă, mal 
bine moarte de o mie de ori.

,VaI de mine şi de mine, Harap 
Alb, zise sfânta Duminecă, par’că nn 
te-aş fi crezut aşa de slab de înger, 
dar după cât vâd, eşti mal fricos de 
cât o femee. Hal nn mal sta ea o 
găină ploată. Remâl la mine In astă 
noapte şi ţ'o l da efl vr’un ajutor. 
Mare e Dnmnezefl. N'a mal fi el dupâ 
gândul spânului. Insă fbal rabdă şţ 
tu fâtul mefi, că mult al avut de 
răbdat şi puţin mal al. Pân’acum ţ ’a 
fost mal gr efl, dar de-acnm înainte

to t aşa are sâ-ţl fie, până ce-I eşi 
din slujba Spânului, de la care al 
să tragi Încă multe necazuri, dar al 
să scapi din toate cu capul teafâr, I 
pentru că norocul te  ajută.

— Poate aşa să fie măicuţă, zise 
Harap Alb, dar prea multe s’afi În
grămădit de odată pe capul mefi.

»Câte a dat Dumnezefl, Harap Alb,: 
zise sfânta Duminec* ; aşa a trebuit 
să se Întâmple şi n’al cui bănui: pen
tru câ nu-I dupâ cum gândeşte o- 
mul, ci—I după -cum vrea Domnul. 
C&nd vel ajunge şi tu odată mare 
şi tare, 11 câuta să judeci lucrurile 
de-a fira-pâr şi vel crede celor asu
priţi şi necăjiţi: pentru că ştii acum 
ce e becazqj. Daţ. până atunci mal 
rabdă Harap Alb, căol cu răbdarea
II frigl pielea.

Harap Alb nemal având ce zice, 
mulţâmeşte lui Dumnezefl şi de bine 
şi de râfi, şi sfintei Dumineci pentru 
buna găzduire şi ajutorai făgăduit.
1 >,Ia  acnm mal vil de-acasă, ffetul 
mefi. Zică cine- a zice şi cum a vrea 
Bă zicâ, dar când este să dai peste 
pâcat, dacâ-f Înainte te silescl să'l

ajungi ear dacă-I In urmă stal, şi-l 
aştepţi. Mâ rog, ce mal la deal la 
vale? aşa e lumea a s ta , şi de al 
face ce-al face ,' râmâne cum este 
ea; nu. poţi s’o Întorci: cu umă
rul, măcar să te pul In ruptnl ca
pului. Vorba ceea:, .Zi-I lume şi 
te mântue.* Dar ia să lăsăm toate 
la o parte, şi până la una alta, hal 
Bă vedem ce-I de făcut’ cu cerbul, 
câ spânul te*a fi aşteptând cn ne- 
răbdare. Şi dâ, stăpân nu-I ? trebue 
să-l asculţi. Vorba ceea.: .leagă ca
lul unde zice stăpânul.* Şi o dată 
scoate sfânta Duminecă obrăzarul şi 
sabia Iul Statu-palmâ barba-cot, de 
unde le avea, , şi dându-le lui Harap 
Alb, zice: ţine aceste, câ, afi să-ţt 
fie d# măre ‘̂ trebuinţă, Unde mer- 
gam. Şi chiar haidem cu ajutorul 
'Domnului; să fsprăvim Odată şi treb- 
şoara asta.

Şi pe la cântatul cocoşilor, să ia 
sfânta-f Duminecă Împreună eu Harap 
Aib şi se duc In pădurea cerbului.

Şi cum ajung In pădure, sapă o 
groapâ adâncă de un stat de om, 
lângâ un isvor, unde In fie care zi

pe la amează, venia cerbul de bea 
apă apoi se cnlca acolo pe loc şi 
dormea cât un beiu, până ce as
finţea soarele. Şi dupâ aceea, seu- 
lându-se o lua In pornealâ şi nu 
mal da pe la isvor ear plnâ a doa 
zi pe la amează.

,Ef, el! acum groapa este gata 
zise sfânta Duminecă. Tu, Harap 
Alb râmă! aicî lntr'ânsa, toată zioa 
şi eaoa ce al de făcu t: pune-ţl o- 
brăzarul cum se pune, ear sabia sA 
n’o Blâbescl din mână ; şi deameazâ, 
când o veni cerbul aici la isvor sâ 
bea apă, şi s’o cutca ş'o adormi, cu 
ochii deşchişl, cum 11 feliuşâgul, tu 
Îndată ce li-t ausi horâind, sâ eşi 
Încetişor şi sâ potrivesol aşa, ca sâ-I 
sbotf' capul dintr’o singurâ lbviturâ 
de sabie şi apoi râpede sâ te arunci 
tn groapâ şi sâ ş-zl aColo ln tr’ânsa 
pânâ dupâ asfinţitul soarelui. Capul 
cerbului ate sâ te vadă. dar tu nn 
cumva sâ te iţeşti la dânsul, câ are 
un ochifi otrăvit şi cânt l’a pironi 
spre tine, nu mal trâeştl. Insă, cum 
a asfinţi soarele, sâ ştii că a murit 
cerbul. Şi atunci sâ eşi fârâ frică, 
sâ-I jupeşti pielea, earâ oapul sâ-1

iei aşa tutreg, cum să găsea ce ş i 
apoi sâ vil pe la mine.

Şi aşa sfânta Duminecă sâ ia şi 
se întoarnă singurâ acasă. Earâ Ha
rap Alb râmâne de pândă In groapă. 
Şi când pe la amează, numai eaca 
ce aude Harap Alb un muget Înă
duşit: Cerbul venea boncâluind. Şi 
ajungân la izvor, odată şi Începe a 
be hâlpav la apă rece; apoi mal 
boncâluesce şi ear mal bea cât un 
restimp, şi ear mal boncâlueşte şi 
ear mal bea, până ce nu mal poate. 
Dupâ aceea Începe a-şl arunca ţe- 
rânâ dupâ cap, ca buhaiul şi apoi 
scurmând de trei ort cn piciorul In 
pământ, să tologeşte jos pe pajişte, 
acolo pe loc, mal rumegă el cât 
mal rumegă şi pe urmă să aşterne 
pe somn şi unde nu Începe a mâna 
porcii la jir.

(Va urma).



T I M P U L

F R U M U S E Ţ A !
FRĂGEpiMEA TINEREŢE! A PELEÍ

Ca mijloc neîntrecut pentru înfrumuseţarea pilei 
s,ad recunoscut de Iote damele oca ce roetată de 
aotorită(l, escelenta, nevătămitiSr»» ji adevirata

R A V I S S A N T E
de Dr. L E J O S S E ,  Pari*.

Acest mijloc do purifica{iunea pelel 
recunoscut în totă lumea, s’a ar&tat 
ca cel mat bun şi cel mat activ din 
fcdte mijlôcele de Înfrumuseţare spre 
a depărta sigur pete de săre, coloritul 
sirelul. roşeţa, pete galbene, precum 
si Iote necură|eniele peleî. RAVIS
SANTE dă pelel o frăgezime a tine- 
reţel forte frumosă rosa-deschisă şi ca 
de catife, face pelea şi minile alb- 
tucltor şi delicat, este recoritâre şi 

p istru i pelea tragedă pănă In vtrsta cea mat 
înaintată.
r  NEFALSIFICAT se g&aeace tn Bucurescl numai 
là d-nu BRUS, FARMACIA LA SPERANŢA.

PPEŢUL : I flacon mare 8 fr., I flacon mic 5 fr. 
Deposit general la H. SCHWARZ, Budapest Marie 

7a criegasse No. 9. 595.

DROIIOJOWSKI
profesor do limba 

FRANCESĂ, GERMANĂ ŞI ITALIANĂ
Teoria tot de o dată aplicată Ia practică, 

prin scris şi prin o conversaţi nne gradată.
Esf-cnteijă ţi tot felul de compunere, tra- 

ducţinni fi framose prescrieri. Strada Şe
lari No. 9, alături cu liotei Fieschi, în curte 
la mâna stângă In colţ. 608— 0.

De arendat: l-iii, 2,300 pogone 
pământ, de muncă, 

live41 şi isla8 In hotarnl moşiei Sălcuţa- 
Sulari, plasa Dumbrăvii, districtul DoljiS.

2-lea, 1,200 pog6ne pământ de muncă, 
livoijî şi baltă iu hotarul Bănesa, plasa 
Marginei districtul Vlaşca, în drumnl căii 
ferate Bacureşti-GiurjfiB. 409—6.

De în c h ir ia U T ^ t,“;
cn mai multe încăperi.

Doritorii să se adresele la proprietar, Str
ada Scannele No. 47, în Bucuresci. 610 6

ou sMit le facultate, s eun6soe 
ne şi a prac

ticat mal mulţi ani studiele programului 
iceal, doresce a preda lecţiunl particulare.

A să adresa la admenistraţiunea acestui 
<}iar, Palatnl >Dacia*.

ANUNCltJ
Călătorii la Braşov pot afla la institutul

Băilor de aburi de acolo, în doanl 
gimnastului rom&n,

locuinţe curate fi bine mobilate, cu privirea 
spre grădină, precum fi grajduri de cal fi 
şopron pentru trăsuri, cn preţuri forte mo
derate.

Direcţiuniii băilor dt aburi din Braşov.

TEATRUL DE VARĂ 
» R A D I N A  O T J I O H A R D  

A itijl fi 1b fie-care 4* spectacole

R O U A N S .  F B A N C E S E  S I  G E R M A N E
Compania dramatică dirig iată fi cu concursul artùtio 

al D~luf M. PASC AX Y

F A B R I C A
do

CHARTIE MECHA2ÎICA
de la

zArnesci, lângă braşov
produce chârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari usitate 
pentru fiare A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice în Brafov, Strada Catariua 
No. 402.

Un profesor

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

604—0. Gr. G&l&şegcn.

Moşia Comani, cu trupurile 
l* Corbu, Zoton, 

Răşiniţa, Ghimpaţi etc. din Judeţul Oltu 
plasa Şerbănefti, ca 2000 pog6ne, Case fi 
Magasii, Han, Pod pe scripete pe Oltu, 
Mori cu chirie, două Vii etc. sunt de vân
zare în total fi in parte; a se adresa la 
proprietară, Strada Târgoviştl No, 49. Bu- 
cureşti. 598—0.

pe
ro-OMORA TRANSPORTABILA

tile, cu locomobilă fi cele-l-alte unelte, bună 
de aplicat pentru trebuinţele oftirl este 
gata, fi de vânzare ta fabrica

C. SIEBRECHT 
Bucuresci Calea Moşilor No. 11.

Proprietatea Stănislâ-
din Districtul Oltul, se arendeijă

V t / ţ  u i  de sub-semnatul de acum pentru 
anul viitor 1878. Doritorii se vor inţălege 
direct ou mine.

602—0. Ceziano.

Moşia U mbrâreşti
TecnciB fi Covurluiu in tntendere de peste 
3,600 filei, fi Mofia Oroftiana din Jude
ţul Dorohoiii în întindere de 800 filei, să 
vând de veci, doritorii bine-voeacă a se 
adresa la D-nil fraţi S'nţu în lafi.

603—0.

De a re n d a t ,;^ “.™
ore de Bucuresci cu întindere de peste 
2,500 pog6ne de arătnră, fâneţă fi pădure, 
în care pot păşuna vite. Doritorii se vor 
adresa la D-nu N. I. Lahovary, No. 28, 
Calea Mogosâiel. 601—0.

din Germania de 
Nord, care a absol- 

vat academia se oferă a preda

L E C T I U M I
în următ6rele sciinţe:

Desemn fi pictură, geometria, matema
tica gi îngenere tote seanţele necesare pen
tru pregătirea de a putea intra in fc61ele 
suporiâre. 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 E Ş I T  DE  S UB  T I P A R
|i  se află de v6n4are

L A  T I P O & R  A F I  A T H I E L  & W E I S S  
p

LA TOATE LIBRĂRIILE:

STAREA FINANCIARA
A

R O M Â N I E I
Discursuri rostite tn parlamentul rom&n

de
DIMITRIE A. STURDZA 

Preţul 2 Lei n.

CE SE POATE CAPATA
P E N T R U  «  F B A I V C I

LA DESFACEREA SFEC1AUTATU0R IN PANZAR1A
|t

L I N G E R I A  D I N  V I E N A
C&laa M ogoçôieï P a la is  „Dacia“

Pentru S0 bani : I oot Piebel de vari.
Pentru 3 franci : I păreche papuci de baie.
Pentre 4 franci 50 bani : I păreche pantaloane pentru călăreţi.
Pentru 5 frânei ' 2 feţe de maei, colorate, de aţi curată.
Pentru 5 frânei : 2 garniture colorate de dame.
Pentru 6 franci : 11 gulere engl., in orl-eare fason fi mărime.
Pentru 5 franci: <1 părechl ciorapi patentate.
Pentru 5 franci: 6 gulere moderne pentru dame, după alegere.
Pentru 5 franci : 12 batiste albe de p&nză adevârată.
Pentru 6 franoi: 13 batiste bine oolorate tivite yi spălate.
Pentru 5 franoi: 6 prosópe de pănsă ourată.
Pentru 5 franoi: 6 şervete da masă de pănsă adevdrată.
Pentru 6 franoi : 12 şervete albe de oeaifi.
Pentru 5 franoi : 1 cămaşă modernă, simplă séfi brodată.
Pentru 6 franoi: 2 batiste ou monograme fin brodate.
Pentru 5 franoi: 1 batistă francesă fin brodată ou dantele.
Pentru 6 franci: 1 corset de damă.
Pentru 5 franoi : S şorturi oolorate pentru dame.
Pentra & franoi : 3 pepturl fin brodate pentru oămăşl de bărbaţi.
Pentru 6 franoi : S garniture fine şi moderne pentru dame (gulerul şi manşete). 
Pentru 5 franoi: 1 camisón modern brodat.
Pentru 5 franoi: 1 faţă de masă colorată ou ciucuri, pentru oafé.
Pentru 5 franoi: 1 cămaşă séfi o pereche de ismene de damă, bo*at brodate.
Pentru 5 franoi: 1 cravată de damă, adevărată CrÔme-Dentelle.
Pentru 5 franoi : 1 fustă costum plissé.
Pentru 5 franoi; 1 bucată Tulpan.
Pentru 10 frânei : 1 buoati Rebe d’enfant? de teilt.
Pentru 16 frânei : I bucată Tartan engles de 5 eeţl.
Pentru 20 franci : 24 eoţl Pichet.
Pentru 20 frânei : I buoati Manta de baie.
Pentru 18— 16 franoi : 1 bucată pănsă de Ramburg, de 86—46 eoţl.
Pentru 55— 68 franci : 1 bucată pănsă de Belgia de 60 ooţl.
Pentru 75—108 franci : 1 bucată pjta1* Corona de 58 oo|l.
Pentru I15-Î10  franoi: 1 bucată Toile Batiste francés.

Calea M ogogóiel P a la ta l „ D a c ia “ .
Cominÿile din districte însoţit* cu pretai respectiv n  ver electa« loarte gribnie 
oonsoiineios.

S T R  A  O A  C A R O L  *  W -  «  
,LA STÎDA ALBi« 

a v i s  i m p o r t a n t
întâiul şi ren auritul Uagaeîn de

1NCALTIASIHTK PENTRU BABBATI. DAME SI COPII
sub firma

P H I L I P P  O O L D S T E X N
»LA 8TÎDA ALBA*

8trada Oarol I No. 5, (Cartea veche) vis-ă-vis de Sigismund Prager.
Sosindu'ml de ourdnd din cele mal renumite fabrioe existente din străinătate, cu  care 

stafi In reiaţi uni intime de mulţi ani, un mare asortiment de diferite mărfi dvpe fan6»ele 
oele mal moderne şi lucrate cu cea mal mare soliditate, d. e. pentru Dame: Polonese eu 
nasturi In tOte formele, Sandale, Pantofi, scl.; pentru Bărbaţi: Ghete de vacs, Maroquin, 
Maroquin salon, Pantofi şi tot ce se atinge de încălţăminte bărbătesc!, asemenea pentru 
Copil t6te felurile de ghete cu nasturi, elastic şi altele, ?i rog a vă convinge de adevGr 

A ceată mag asie este una din oele mal vechie din Capitală, care 'si a câştigat o reputaţi une 
de cele mal frumâse pentn soliditatea şi eftinătatea mărfurilor, şi sper, oă si In viitor voifl fi 
onorat ou Clientela D-v6stră. PHILIPP €K)LDSTEIÎf,

Strada Carol I No. », (Curtea Veche) vis-â-vis de 8igismund Prager »La Sldua albă.*

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  P H A R M A C I A  L t A  „ S P E R A N T L A “  I I
X  SC» CALKA MOOOŞOAE1, M. 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 .  #
Obieote de Cauciuo şi Artioole de Toalete. — Asemenea se angajată a efectua ori-ce oo- 

ţ ţ  mande din reseortal medical. B R T J S  M

n n * * u * u * * M n u M u n * » u M * * u u * u * * u u *

LES TENTES ET LES LITS

IM I. L I T T I L Æ  A 1 ÑT 3ST
Rue Germaine No. 19

B U C A R E S T

SOCIETATEA DE ASSIGURAIIE

F O N D A T A  n s r  A -T T X J X u  1 8 B S

Aducem la cunoştinţa onor. public, câ societatea assigarizâ 
contra daunelor provenite de incendiă la cl&dirl şi obiecte miscă- 
6ce; contra daunelor causate prin g rin d in i, şi contra daunelor 
arusate m&rfurilor transportate pe ap&. 

Asemena assigură^S, ^estre pentru copil In t6te combinaţiunile 
cerute, şi asupra caşurilor de mxSrte. 

Informaţiunile se d& la sub-scrisa agen ţii gonerală şi la a- 
geniţite el de prin districte

Agent general pentru România

A D O L F  W E I N B E R G
Colţn stradei fi curtea veheie (hann roşiii).

LA TYPOGRAFIA THIEL & WEISS j
PAT.ATTTT. .DiniA.«PALATUL , DACIA.* 

şi la tóte librăriile din ţâră
se ofl& de vSn^are :

METODA DI CDBA MATOBALA
drept oontrast la

VĂTĂMiBILE PRACTICEI MEDICALE
Singura şi sigura pasă contra 

morţel premature şi lăngesirel oronioe de
Aug. Wilh. KOnig.

PREŢUL 1 LEI NU OI.

REGULILE
CE T R E B U E  P Â Ç I T E  '

pentru a

A JU M E  LA 0 BATRANETA ÎNAINTATA
PRBŢUTj 50 CENTIM.

C E L  M A I  IM IA IR Æ Ï M A Q A S I I T
DE

H A I N E  CONFECŢIONATE şi  de ARTICOLE DE MODA
„ A .  3L.A B E L L E  T-AJRDinSTEÊÎIRE“

B F  C R U r i B A U M
•io, Colţul Bulérardulnl Stradei MogOŞtMel, Caa«l« Grecénu, 20

E S P O S I T I U N E A  D E  H A . I N E  1P V
invit pe Onor. Public să bine-voieseă a visita magasinul mefi, unde va găsi o E s p o s i ţ i u n e  ds h a i n a  oonf BOţ i onat f l  cum n’a fost incă In Bucureaol, şi anume

C O S T U M E  C O M P L E C T E
REDINGOTS şi JAQUETE CU GILETCELE LOR || P A R D E S I U R Î  I N D I V E R S E  F AS OANE
din stofele cele mal moderne ale seeonulul de faţă, şi croite dupé jurnalele cele mal noue. Preturile sunt espuse In Galantarele Magasiel pe Strada Mogofâiel şi Bulevardului 

şi sq pôte convinge orl-cine că am remas fidel devisiel acestui magasin:
c o n s t j m ; m a r e  s i  p r e t i t j r i  f o a b t e  M O DERATE.

J O S E F  » R Ü I ^ î B A U I I
,A LA BELLE JARDINIERE«, 80 Colţ«! Bulevardului şi Stradei Mogo|6ieI, Casele Grairfnu 20.

Tipografia Thiril k W eiss. P ala tn l »Dania*


