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a b o n a m e n t e l e  

IN TOATA ROMANIA :
Po an . . . . . .  . . ...................... L- *•
Pe 6" luni................ i . ; ...................
Po 3 luni............................................. ...

IN STEA INA TA T I :

I* an 60

INSIBITUNI SJ RKCLAMK :

Linia Je 80 lîWrcipétit, pagina IV, 30 banî. 
Pe payiM IU. »  bani, pe pagina II, 2 UI noî.

Reolnmo 2 lei noi linia.

l/n numfir tn Capitali 10 bani.

ESE IN  TO ATE ZILELE DE LUCRU.

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

- A - i s r u r u r o i m R i
Se priimeao tn it r i ln iU to : La D-6iI Ba 
titim à VofUr la Vienna, WolSaohgaue 10 
A. OpptUk la Vienna, Stubenboitei »  j Rudol
Uout In ViennA , Seilerititt* S ( ' Vmemê 
Brdieka la Vienna, TsiafalUttâkM 17} Philipp 
U t  ln Vienna, Eschenbachgasae 111 L. l*m t 
& Comp. In Peşta fi Bamat LafjUt- Bull im é  
Oomp. in Paria.

ScrUorl ««francate no M primece.

Artioalele nepablloate m  vor arde.

Un numér In Distriote 15 bani.

Carsnl de BuourosoT, 17 Angnit
Oblig. Rural« . • «.. . 83

»  Domonialo . . .  11
Orodit funciar rural . . 13

,  ,  urban ., 65
Impr. municipal al Capit. 75 
Oblig. Pensii . . . , •. 120 
Oblig. Dacia • • * . . .  200 

»  Konuia  . . . .  40
Impr. municipal ou premii — 
Bonta Komfmii
Paria 3 luni 
Lofiflra »
Viona » 
Berlin »

. 9935 

. 2505

! ÎM'A

83
76*/*
Wfc
64
74

a502'A

CtrinI de Vleaa, 28 August 
Metalicd............................... 63 75
N aţionale................. 66 60
Renta lt aur........................  74 4 )
Loso . J ....................................112 — (
Acţiunile blthcel . . , .' . . 830 —
Creilituţl  ̂ 194 —
London I . . . . . .  . , \  . 120 — 
Obligaţiuni rurale ungare . , 74 80 

> teme»var . . . .  74 50 
a transilvane . . .  74 —

Argint tn m&rfurl . . . . .  105 __
Ducatul . •............................  5 72*/»
Napoleonul . . . . . . . . .  9 62
Marc 100 . . . . . . . . .  59 05

Cursul de Berlin, 27 August 
Aoţiun. Cililor ferate române . 14 70 
Obligaţiunile româno 6 % . 
Priorităţile O. fer. rom. 8% 
împrumutul Oppenheim , . 
Napoleonul . . . . . . . .
Viena, termen lung . . . .
Pariu , scurt . . .

52 50 
61 
85 
16 26

81 35

Calendarul «Jllel 
Juol 18 (30 August).
Patronul ^ilel: Martirii Fior şi Laurent. 
Rés&ritul sdrelul : 5 ore 33 min. 
Apusul sârelul : 6 ore 38 mia.
Fosele lunel : Luna Plini.

P L E C A R E A  T R I E I S T T T T t l H i O n
Bnonresel— SaeiTS 

Bucuresol , . . , 8.15 n 10.—
Ploescl 
Brăila . . .  
TeouciS . . . 
Roman . . .  
Suocva, sosire ,

Ô.So n 11.06
, 1.53 n 6.45
, 4.38 n
, 9.05 J
12.03 d

7.15 d 
11.4p,d 
4.54 (j 
9.65 n

BncareecI— Verelor*va
Bucure«cl . . . . . . .  8. 6.05 n
P it e ş t i ........................ 11.21 < 10.15 n
81aana.........................2.— <,
Craiova.........................4.17 < i
Vflrciorova, sosire . . .  ».01 a

Macéra— BncareecI 
Suolva............ 5.11 j  6.46 <
Boman 
Tocuoiö . ' . . . .  
Brăila
Ploescl ..............
Bucurescl, sosire

8.45 n 12.104 
13.30 n 5.10 d 
8j08 n 8.10 a 8.68 < 
7.12 d 2.45 <
8.80 j  4.30 ţ

Terc tarera—Basareael
V flrciorova................... 6.45
Oraiora . ....................11.44
Slatina.........................141
P ite ş ti.........................4.42
Bucuresal, sosire . . .  7.40 <

7,15 < 
11.20 c

BncareecI—(H ir f l t
Bucurescl.................. 9.16 d
Giurgiu, sosire.............. 11.35 g

flla rg li — Baca resel 
Giurgiû . . . . . . . . .  TJI60
tJuuarescI, sosire . . . .  9.48 j

8a la ţl—la r t s f l  
Galaţi . . . , .  . . 1.20 a 8.28 d
Bărboşi, tocire . . 1.55 a 9.— g

BarWsI—O sllp
Bar bo ţi.............S.55n 6.25
Galaţi, sosire . . .  8.80 n 7.—

6.05 b 
8.27 a

4 M
7.17 b

7.80 g 
8.05 a

■ 7.26 ■ 
a 8 . - 4

SOIRI TELEGRAFICE
An

f o i l e  s t r ă i n e .

Uenstaattnopal, 24 August.

O depeşă de joi a Ini Soleiman-Paşn a- 
derereşte ştirile despre atacai pe care l’aiî 
ficat trapele sale asupra strîmtorilor de 
la Şipca. Trapele aii Inptat timp de 14 
ceasuri necurmat, fără a fi fost scutite 
contra focurilor ruseşti, care cu toate a- 
cestea nu aii cansnt mari stricăciuni. Ru 
şui aii făcut maî multe eşiW, pe oare tur
cii leraii respins, căutând ruşilor mari 
per dori. Turcii aii perdnt mulţi ofiţeri şi 
sol daţi, (Jar rida s’a trecut fără vre-un 
resultat 'decisiv. — In rina următoare avea 
să reineeapS lupta

Bagnsa, 25 August. 

Insnrg^ţii herţegovineni aii Ciont mer
cur! rin atac asupra fortului Drono de la 
graniţele austriac«», dar după o lupta z8 
darnica (le ente-vn ceasnrî, s’a ii retras.

St. P«tersbnrf, 25 August.
Se comunică oficial din Gorniştudeni de 

\a ¿4 August: Bri dimineaţă tnrcil au fă- 
Cfit cu puteri extraordinar« nn atac din 
trei {iărţl asupra posiţinnilor de la Şipca. 
Soldaţii noştri att respins* toate atacurile 
ţi nu at cedat. Seara la 6 ceasuri a so
sit îutreaga brigadă de yeuătorl cu şase 
tunuri şi a luat nnmal de cât parte la 
Iup(X. 'L a  9 ore seara, batalionul, XVI de 
vânători «socupat înălţimile din faţa aripei 
dtopte a poriţitmHor ruseşti. Lupt» înver
şunată a durat până la mimai nopţii, c&nd 

-s’a înoeput eclipsa lunară. Canonkda s’a 
urmat insă pînă pe Ia 2 ceasuri. Noi ne 
am menţinut in toate posiţiunile noastre 
cu toate că inimicul eîn grozava prepon- 
deranţă' şi el suntem expuşi focurilor lui 
din toaW părţile. Adeasta a fost a treia si 
de a|>ărare eroică contra întregului corp 
a lui Soleiman-Paşa. Trupele noastre de 
patru zile nn aii gustat mâncare caldă şi 
patru nopţi na aii dormit. Peste noapte 
trenue să ne fi sosit ¿jutoare Însemnate 

AhWtJT, 1«124 taţţtot, pe fa 4 ceasuri 
de diminaflă, lû  ' s’a reînceput; ea pare 
însă a fiinct.it în curând, de oare-ce din 
uâbVova nu mai se aude canonada.

Aripa ştangă a turcilor a fost respinsă 
de pe ¡nSIţimţ, şi două tunuri ce ne hă- 
teaii jin  dos, au fost demontate.

Belgrad, 26 August 

Pr^gitiriTe pentru moblfisarea a âotiS 
cotpnărl ’de Armată se ntnrtâză eu urgentă 
Pmă H 6 Septembrie primul corp va 1 
concentrat de la Timoc piuă la Gramadâ 
iar al ^(Alea corp va lua pbsîţinni la 
rankotfi-ltftitauTa. Comandantul primtluT 
oorp e colonelul Horvâtdliiti, iar coman 
datatul corpului al doilea oolonelul Beni 
c i* . Prima rstf 4a nnhsSdU ruseşti cU to 
tifl 32p/Î<yo galbeni, a malt astări pri 
Cladova aicL

Pt-inelpele l^nebUnberţţ întors W 
cartierul g«n«Ml rtisesc. ’

08ţ*rîl straiul eoneediaţl aktfi primăvară 
iarăşi Vot fi tfngagiaţi.

Îrin'cîpolo 'Gordiaooff a « c u »  prioeipa- 
lnî Milan cortnnteare telegrafio* deapre 
succesflle BrtnOlOr tmeeştl tn BWgferia 
p tM lft - '*

Constaatlnopol, R  August. 
După raporturile primite din Bagdad,' 

persienu AH retras ttupeţe pe care le oon- 
ceritraseră la Mobamerah, nn departe de

Bagdad. De asemenea se asigură că iaii 
măsuri spre a desface corpul de observa- 
ţiune, pe care 1’aiS concentrat la Dilman, 
în apropierea Baiazidulul. —  După ştirile 
sosite din Creta, grecii de pe această in
sulă tot mal refusă a recunoaşte pe noul 
metropofit.

Constantlnopol, 25 August.

Ofiţerii batalioanelor de voluntari din 
jCanOas afl fost incunosciniţaţi că vor fi' 
primiţi cu acelaşi rang în miliţiile otoma
ne, şi că relativ la pensionare, vor fi de
opotrivă cu alţi ofiţeri din miliţii. — Re
lativ la atacnl asupra trecătoarei de la 
jSipca, se asignră că la început Soleiman- 
Paşa era contra acestei operaţiuni; în ur
mă insă s’a hotărit a face atacnl, pentru 
ca nn, remâind la Sipca, ruşii să’l poată 
ataca pe la Slivno din dos.

Berlin, 25 August.

*Reicbsanzeiger> scrie nrmătoarele: Gu
vernul imperial a primit de la toate ca
binetele ce întreţin relaţinni cu Poarta o- 
tomană, comunicarea că representanţii lor 
respectivi vor sprigini protestul Germaniei 
contra cruzimilor comise de către turci 
aşnpra îăniţilor şi prisonierilor ruseşti în' 
ciuda convenţiunei de Geneva. Represen- 
tnnţiî Belgiei;, Olandei, Svediel şi al Por
tugaliei de/.asemenea att privit asemenea 
nsăroinărl.

Paris, 25 August. 

Cinci-spre-zece consilii generale aii ru
gat pe mareşalul Mac-Mahon a visita de
partamentele lor respective.

Ccnstantinopol, 25 August. '

Alegerile de deputaţi Vor avea lob Itl 
ana viitoare.

Se asigură că guvernai greceso a filctrt 
Porţii declaraţianl satisfăcătoare protes
tând contra bănuelil de a părtini pe in
surgenţii din^Tesalia fi Epir.

Tlflls, 24 August.

O coloană de cavalerie rusească a ata
cat posiţiunile cavaleriei turceşti de la 
Kars. Zece tarei au fost prinşi, iar In la
gărul turcesc s’a stârnit cea mal mare 
confnsiune. Din partea ruşilor aB fost ră
niţi maiorul Witte şi căpitannl Tsernisew.

SCIRI TELEGRAFICE
A L t  « T I M P  D L  01 ,

(Agenţia Har as).

— Şerviolul de 1« 28 August, 4 ore seara. — 

Londra, 27 August.

Amiralitatea a priimit ordinul de a pune 
in stare de servicifi trei năvi cuirasa te ce 
m  vor duce in eur6nd la Mediteraneo. Se 
anunţă din Viona că in urma agitaţiunii 
reaboiiuoe ce mereQ oresce in Serbia, doi 
monitoare austriaco aii plecat de la Şem- 
lin, pentru a se încrucişa pe ţărmul sSr- 
besc.

Belgrad, 27 August.

Consiliul de miniştri, ţinut sub preşe 
dinţa principelui Milan a hotărât -că ar
mata serbă va coopera cu armata rusă în 
Bulgaria.

HorvatovicI, ProticI, NicolicI, Lesjanim, 
Âlempicî şi Vilcovicl s’aO nninit coman- 

1 danţl al corpurilor de armata. | ,
Guvernul ar fi puţin dispus a acorda 

I formarea de legiuni de voluntari serbl,

după cnm ceruse o deputaţinne de insur
genţi din Bosnia.

Cabinetul ar fi hotărât a face apel la 
toate partidele pentru a forma un minis- 
teriQ de cualiţiune.

Declararea de resboifi va fi precedată 
de o întrunire estraordiftară a Skupeinel.

Prinţul Zechem a sosit aici din euar- 
tierul general rug. Densul ţine conferinţe 
cu prinţul şi miniştrii RisticI şi GroicL

Paris, (7 Angast.

O deputaţinne a societăţii positiviştilor 
a presentat lui Midbad-Paşa o adresă prin 
care îl esprimă simpatia lor pentra dân
sul şi Tarcia. Răspunsul Iul Midhad-Paşa 
tinde a face dreptate prevenţinnilor ce esi- 
stă in Europa contra spiritnlnl religiuuii 
musulmane, care, a afirmat dâusnl, este 
tot aşa de conformă ca şi cristianismul cu 
civilisaţia şi instituţiele moderne.

Midbad-Paşa a protestat eontra onor 
oameni de stat din Buropa, ale cărora sen
timente religioase le întunecă raţiunea şi 
cari în faţa acelora ce Rusia a făcut de 
doi ani, n’aQ găsit de cât vorbe de indig- 
naţiune contra Turciei.

La ce servă religiunea, a zis terminând 
fostnl mare-vizir, dacă nn conduce la 
dreptate.

RespunzAnd la discursul reeidenţilor un
guri de la Paris, Midhad-Paşa a numit pe 
Maghiari compatrioţi al otomanilor. Un
garia şi Turcia, a adaus el, sunt astăzi doi 
naţiuni eari se iubesc.

Ultime scirl pe pagina I lI -a

B D C D B Î S C I J  ADGDST
De câte-va zUe s'afi sUmit pe 

c&mpul de resbol mal multe lnc&e- 
r&rl, care ne prevestesc de acţiunea 
generală., ce va trebui s& urmeze, 
c&t mal curând. Ziarele din strei- 
n&tate comunică raporturi mal mult 
ori mal puţin detaiate despre lup
tele ce sTati peţrecnt la  ţunct'eTe 
principale ale porţiunilor turceşti, a- 
(licft In oenbru la Ş^ika, tn aripa  ̂
stângă, la Aiaalar şi tn arfpa dreaptă, 
la Djuma. Din toate acestfe rapor
turi re8ult&, că, nu trebue să, d&m 
luptelor din zilele trecute de c&t 
importanţa, pe care o pot avea lup
tele de recunoaştere. Gel poţin re- 
snltatele lor nu afi fost altele, de 
cât că ambele părţi beligerante se 
cunosc mal bine.

Despre luptele de la Şipka nu ne 
soseşte nici o ştire mal nouă. După 
ştirile primite din albe părţi e însă 
probabil că Soleiman paşa Va cnrma 
atacul, de oare-ce nu e de crezut 
că dispune de trupe destule, spre a 
forţa această trecătoare. Se anuuţă 
de lângă Plevna, că o parte din 
corpnl lui Soleiman-pHşa, cn totul1
15,000 oameni, ar fi sosit tn zilele 
acestea în Plevna. Aieâstă coloană 
a ocolit prin Sofia şi se vorbia des
pre ea încă acum opt zile. De ase

menea se adevereşte ştirea, c& o 
parte a corpului lui Soleiman-paşa 
a înaintat până la Bebrova. Ast
fel restul, care a remas spre a o- 
pera contra trecătorii de la Slpka 
nn poate fi de c&t de vre-o 20 sâtk 
cel mult 30 mii oameni, In tot ca 
sul nu destul de mare spre a putea 
respinge pe ruşf, afară de caşul 
c&nd acegtia din ¿bnflideraţlunl Stra
tegice s’ar hotărî a se retrage.

Dacă în adevăr o parte a corpii 
lui Ini Soleiman paşa a sosit la 
Plevna, iar alta la Bebrova, e pro 
babil că turcii nu vor măi întârzia 
cn atacul şi că în curând va avea 
loc o luptă detisivă.

Nu ştim întru c&t soarta noastră 
va atârna de resultatele acestei 
lupte; chiar nu ştim, dacă suntem 
ori nu suntem direct angajaţi a lua 
! parte la dfinsa.

Şi îndată oe organele oficiale cred 
de cuviinţă a păstra cea mal ad&ncă 
reservă relativ la această cestinne, 
nici noi nn credem oportun a o dis
cuta. De c&te-va zilfe însă. şi ou deo
sebire de c&nd s'aâ început luptele 
pe c&mpul de rgsboifi, oirculează prin 
ziarele strrSine relativ la situaţiunea 
aTtnatel rom&ne şi la situaţiunea 
Hom&niel tn genere, o mulţime de 
ştiri, pe care gnvernul ar trebui să 
le desminţă c&t mal cur&nd.

De şi dar de la începutul aoestal 
t&sboifi am observat principiul de a 
nu comunica ce se zice prin ziarele 
din străinătate despre noi şi deapre 
cele ce se petrec în ţara noastră, 
astă-dată ne simţim datori a releva 
asemenea ştiri tocmai spre a pro
voca pe aceia, care sunt în cunoş
tinţă de causă, să le rectifice. .

Suntem obicinuiţi cu calomniile 
ziarelor din Viena şi daca ar fi vorba 
de nişte ziare cu ale căror calomnii 
suntem deprinşi, am primi calom
niile cu o tăcere demnă de noi. E 
insă vorba de ziare oficioase, dare 
sunt cunoscute ca organe, prin care 
guvernul Austro-TJugariel îşi exprimă 
părerile sale. Ast-fel »Pester Lloyd* 
comunică din Bucureşti nişte ştiri 
din care nu putem comunica de c&t 
partea despre demisionarea atât a 
d-lul Brătianu. c&t şi a d-tnl Co'găl- 
niceanu. Un alt ziar oficios, care nici 
o-dată nu a fost bănuit de W cofi- 
lism şi care în deobşte observă 
o atitndine bine-voitoare faţă cu 
România, .Preuidenblatt*, nu nu
mai dă crezSm&nt acestei ştiri, ci 
o crede tot-o-dată destul de impor
tantă, spre a face dintr’fensa obiec
tul unul articol de fond mal aspru' 
de c&t cele mai multe dintre acele,1 
care s'ati scris până acum la adresa 
românilor.

„ Moldo-Valachia, ori —r spre a nu 
jigni auzul urmaşilor acelor feroşl 
legionari, pe care Traian ’l-a trecut

peste Istru contra lui Deoebal, —  
România, din momentnl, In oara câ- 
zaci! dû trecut Prutul, pare a fi 
afară din seamăn dispusă a juca ro
lul unul cameleon.*— Arestea sunt 
cuvintele, cu care ziarul vî&neë în
cepe a caractérisa atitudinea Rtânft- 
niel, pe oare o priveşte ca nedem
nă pentru un popor, ce se respec- 
tează. Nu vom comutfka mal mult 
din aprecierile acestui ziar, 'ei ne 
vom mărgini a releva Cottclusiunlle 
la care ajunge.

rNu né sur prinde de loc faptul, că 
ministrul de Esterne, Cogălniceanu, 
de loc nu e entuslasmat de coope- 
raţfune şi nu împărtăşeşte părerile 
preşedintelui sëû Brătianu. Nu de 
mult Cogălniceanu a respirat aer eu
ropean şi s’a deprins a nu privi con- 
stelaţiunile politice numai din punc
tul de vedere al Bucurescilor. .Prin 
urmare el e de părerea, că lu&nd 
parte activă la resboiû, România nu
mai perde şi nu poate c&ştiga ni
mic. Şi dacă în adevăr e ast-fel, ar 
fi o lipsă de prudenţă, a stărui ca 
'al doilea contrahent să observe cu 
exactitate convenţiunea Încheiată. 
Dacă cartierul general ruseec inter
pretează convenţiunea numai In fa- 
vorul sêü, dacă ar trebui ca armata ro
mână să'şl piarză toată independenţa, 
atunci Cogălniceanu preferă a se re
trage cu totul şi a aştepta to t bi
nele de la consteiaţiunile viitorului.

Precum se vede însă vocea bunel 
chibzuell nu mal găseace ascultare 
la gurile Dunărei."

Atâta ! mal mult nu credem de 
cnviinţă a comunica. Cetind însă 
chiar şi numai acestea, ne întrebăm, 
ce a păcătuit biata ţară, pentru ca 
organele oficioase ale guvernelor 
străine să judece despre noi cu 
at&ta asprime t Ni-se pune întreba
rea, cum pregătesce guvernul nos
tru terenul pentru negeciările de 
pace, de la care va atârna viitorul 
Rom&nielf Şi In sf&rşit ni-se pune 
îiflrfebafoa, r,ê *èste şi ce ârf & a- 
devërat din toate Bele ce „se zic* 
despre ţara tibăstn ?

DIN AFARA.

Acum, o&nd luptele se urmează In 
strlmtorile de la Şipka, nu va fi fferă 
le  interes a cuuoasee detahirile lup
telor, ¿are s’att urmat Ihtre turcii şi 
ruşi acum vr’o şase septăm&nl tot 
în aceste strîmtorl. Iată ce scrie 
. Polit. Corresp.* relativ la aceste 
lupte :

„La zece Inii©, trecătoarea de la 
Sipca era ocupată de către un sin
gur batalion de NizamI, cn totul 
600 oameni. După ce rnşll ocupa-



T I M P U L

seră trec&toarea de la Kridist, ba
talionul, care o apăra, s’a retras a- 
pol la Şipka. In urmă a mal sosit 
ăncă un batalioan de la Oazanllk 
şi prin aceasta apărătorii s’aü spo
rit la 1600 oameni. Aceşti 1600 
oameni format) sub comanda lui Hu- 
lussi Paşa garnisoana trecătoarei de 
la Şipka, care afară de acea mal 
era apărată de doué tunuri vechi şi 
o baterie de tunuri Erupp. Peste 
puţin ruşii aü împresurat apoi pe 
această mică trupă de apărători.

Marele Duce Nicolae, care tocmai 
se afla la corpul Generalului Gurko, a 
trimes un parlamentar la garnisoana 
din Şipka şi a provocat-o să capi
tuleze In curs de 24 ore. Primind 
această somaţiune, turcii aü ţinut 
consiliü de resbol şi ambii generali 
eraü de părere că ori- ce resistenţă 
fiind zadarnică, nu remăne de cât 
să capituleze. Ofiţerii subalterni aú 
protestat lnsé contra aceştel hotă- 
rlrl, cerând să se urmeze lupta cătă 
vreme vor mal dispune de provisiunt, 
adecă timp de vre-o trei zile. Hulussi, 
Paşa ou toate aceste stăruia pentru 
oapitulaţiune, fără a cutesa lnsé a 
trimite ruşilor respuns în termenul 
de 24 ore. Prin urmare ruşii aü În
ceput atacul şi aü urcat Înălţimile 
pezişe printre gloanţele tunurilor şi 
ale puştilor turceşd.

Când ruşii se aprppiaü de ântâia 
linie de fortificaţiune, Hulussi-Paşa 
a sistat focul şi a dat ordin să se 
scoaţă drapelul alb. 0 parte din tru
pele ruseşti şi cu deosebire bulgarii, 
care eraü mal spre nord, par Insă 
a nu fi observat acest signal şi prin 
armare nu aü sistat focul. Văzând 
aceasta, Turcii, contra ordinului co
mandantului lor, aü depărtat drapelul 
alb şi aü reînceput lupta sub comanda 
luí Main Bey pe întreaga linie, aü 
atacat pe ruşi cü baioneta şi i-aü 
silit a se retrage.

Reîncepând ruşii în ziua urmatoare 
atacul, Hulussi-Paşa a isbutit a con
vinge pe oficeril sel, că nu le remăne 
decăt să capituleze. S’a trimes dar 
un parlamentar la Marele Duce N i
colae, care a primit capitulaţiunea 
şi-a Însărcinat pe doi ofiţeri rusesc! 
a Însoţi pe parlamentarul turcesc până 
la posiţiunile din Şipka. Predarea po- 
siţiunilor şi depunerea armelor ar fi 
trebuit să aibă loo în ziua urmă
toare. Cănd lnsé parlamentarul a so
sit ea ambii ofiţeri rusescl la forti- 
floaţiunl, nu aü mal găsit pe nimeni 
de oare-ce toţi turcii fugiseră pe 
potecile din munţi. Ruşii au găsit 
Insă la posiţiunile părăsite tunurl( 
muniţiuni şi bagagiü.

După »Augs. Ail. Ztng.* doé mo
nitoare austriace, » Maros şi Lai ta .

POVESTEA IUI HtRAP ALB
DE

IOAN CREANGA 

(Urmare)

Stăpâne, zise atunci calul, neche
zând cu înfocare: nu te mal olecăi 
atâta. După vreme rea, a fi el vre 
o-dată şi senin. Daca ar sta cine-va 
să ’şl facă seamă de toate cele, cum 
chitescl d-ta, apoi atunci ar trebui 
să vezi tot oameni morţi pe toate 
cărările... Nu fii aşa de nerăbdător! 
De unde ştii că nu s’ar schimba lu
crurile în bine şi pentru d-ta! — 
Omul e dator să se lupte cât va 
putea cu valurile vieţii. Căci ştii 
că esté' o vorbă : „Nu aduce anul, 
ce aduce ceasul*. Când sunt zile şi 
noroc, treci prin apă şi prin foc şi 
din toate scapi nevătămat. Vorba 
cântecului :

»FS-me mamă ca noroc 
»Si măcar m’aiuncă ’n foc.*

Las pe mine stăpâne, că ştifl eü

afi primit ordin de a circula meret) 
pe la malurile sârbescl. Echipamen
tul amândoror monitoare e pe pi
cior de răsboit) şi nici unuia dintre 
soldaţi nu-I este ertat a se depărta 
de la bord. »Mar os* observă linia 
de la Raduievaţ până la Orşova, iar 
»Laita* linia de la Baziaş până la 
Semlin.

Citim In »Journal de St. P6ters- 
bourg* următoarele reflexiunl asupra 
circularelor oficiale ale Porţel rela
tiv la .pretinsele cruzimi* ale Ru
şilor :

»OrI-cine ar fi putut crede că în 
urma insuccesului denunţărilor sale 
relative la »cruzimile* Ruşilor, gu
vernul otoman va înceta de a abuza 
de Europa cu poveştile sale fantas
tice şi calomniatoare. O schimbare 
oare-care se produsese în propaga
rea acestei literaturi bolnăvicioase; 
lumea era dispusă a crede că noul 
ministru de esterne renunţase la 
mijloacele predecesorului săt). Dar 
nu a fost nimic.

Ziarele străine ne aduc doă cir
culare telegrafice cu data de 13 şi 
14 August, cari nu sunt, de loc mal 
pre jos de cât cele ce le-at) precedat. 
Se poate chiar zice că ele trădează un 
genii) de invenţiunl încă şi mal mare, 
o fantasiă mal viă şi în acelaş timp 
o încredere prea tare în credulita

tea Europei.
Cea d’lntâit) din aceste circulărl, 

semnalează după o telegramă a lui 
Osman paşa, datată din Plevna, de 
la 29 Iulie (10 August) »odiosul tra
tament făcut de autoritatea mili
tară rusă unul soldat otoman pri- 
sonier.* Aci fie-care cuvânt trebu- 
esce citat.

Să ascultăm:
»Acest soldat, numit Jusuf, ori

ginar din Târnova, a fost întrebat 
de mal multe ori asupra comandan
tului şi asupra corpului de armată 
din care dânsul făcea parte. Persis
tând a răspunde că el nu scie ni
mic, a fost bătut, despoiat de toate 
vestmintele şi peste tot uns cu pă
cură. In starea aceasta) fu pus, în 
picioare, la soare, trei zile necur
mat, fără să i-se dea oeva demân- 
care, a fost ameninţat de a fi ars 
de viii, şi sentinelele cari 11 păzeai) 
nu Încetai) de a’l maltrata.

»Nefericitul, scăpând mal în urmă, 
s’a înfăţişat la cuartierul general 
otoman şi a povestit el Însuşi lui 
Osman paşa faptele de mat sus. Ge
neralul a văzut cu InSuşI ochii lui 
corpul lui Jusuf, acoperit cu păcură 
de la cap până la picioare.*

Ponson du Terrail sat) Edgard

pe unde te-oit) duce la împăratul 
roş; pentru că m’at) mal purtat o- 
dată păcatele pe acolo, cu tat-tăt), 
în tinereţele lui. ţ-j- H a l, încalecă 
pe mine şi ţine-te bine, că acum am 
să ’ml arăt puterile chiar de aici 
de pe loc, în ciuda spânului, ca să ’I 
punem venin la inimă.

Harap Alb atunci încalecă şi ca
lul nechezând odată puternic, sboară 
cu dânsul :

Ia  înaltul cerului 
Văzduhul pământului, 

şi o ia de-a curmeziş:
De la nori către soare 
Printre lnnă şi luceferi,
Stele mândre lucitoare.

Şi apoi de la o vreme începe a 
se lăsa lin ca vântul şi luând de-a 
lung pământul, merg spre împără
ţie, Dumnezei) să ne ţie, că cuvântul 
din poveste, Înainte mult mal este.

Dar ia să vedem ce se mal pe
trece la masă, după ducerea Iul A- 
rap Alb?

— Hei, hei! zese spânul In sine, 
tremurând de ciudă : nu te-am ştiut 
et) că ’ml eşti de aceştia, că de 
mult îţi făceam felul 1... Dar trăind

Poé nu ar fi putut vre-o dată ima
gina ceva aşa de jalnic. Pas de mal 
spune apoi că autoritatea rusă, după 
ce aü maltratat ast-fel pe bietul 
Jusuf, a avut nedibâcia a’l lăsa 
să scape pentru a permite d-lul mi
nistru de esterne al M. S. Sultanu
lui de a scrie ¿circulara mal sus ci
tită şi a termina prin conclusiunile 

acestea :
»Ast-fel dar vrăşmaşul nostru pă- 

zesce legile umanităţii şi principiele 
dreptului ginţilor, pe când în ar
mata otomană, prisonieril ruşi sunt 
tractaţi cu toate Îngrijirile, ce cer 
legile resboiului*.

Această din urmă aserţiune a 
trebuit să fie adeverită de un co
respondent al ziarului » Daily-Tele- 
graph* a căruia povestire este cât 
se poate de groasnică —  iartăni-se 
espresiunea. —  Dacă scena descrisă 
de corespondentul ziarului londonian 
s’a petrecut în adevér pre cum o 
descrie, nu vom putea refusa oare
care compătimire interlocutorilor pri- 
sonierulul rus, care a păcălit atât 
de bine pe aceia cari aü bine-voit 
a’l asculta.

Dar ne rămâne de zis un cuvânt 
asupra celei din urmă circulare tur- 
cescl, cea din 14. Această nu se 
mărginesce numai la un caz special 
dar afirmă că »la  Kazanlîk în dată 
ce oştirile rusescl aü ocupat araşul, 
cazacii şi locuitorii bulgari jefuiră 
pe d’ântregul pe musulmani, luân- 
du-le chiar şi hainele ce pnrtaü pe 
e l ; pentru ca să-I facă să le dea pe 
faţă banii ce ar fi putut avea as
cunşi, aü pus pe oameni la mii de 
chinuri sub ochii femeilor lor. Cel 
ce spunea că n’aü nimic, eraü strânşi 
de gât. Kaimacamulul oraşului i s’aü 
scos ochii şi dinţii şi trei zile a fost 
dus in starea asta prin oraş.*

Mal departe se povestesce că focul 
a urmat după jaf. Toată populaţi- 
unea musulmană ce mal remăsese, 
a fost măcelărită cu escepţiune de 
fete şi de femeile mal tinere, ce aü 
fost duse in Balcani*.

Pe cine vrea dar Turcii să facă 
să creazâ în asemenea poveşti?

In adevăr de la cel doé -  zeci 
din urmă ani,’ guvernul turcesc a 
putut să-şl formeze o opiniă singu
lară despre credulitatea Europei în 
privinţa sa.

N ’a fost oare destul câte-va ar
ticole de jurnale, a cărora Qrigină 
nicăeri nu era mal bine cunoscută 
ca la Constantinopol, ca milioane 
să meargă a se îngiţi în seraiurile 
turcesc! şi să nu mal auzim astăzi 
vorbindu-se Încă de împrumuturi tur
cesc! după falimentul ce a dat, abia 
sunt do! ani?

şi nemurind, te-oit) sluji et), măi 
badeo!... Paloşul ista are să ’ţi ştie 
de ştire... El, vedeţi moşule şi cin
stiţi meseni, cum hrăneşti pe dra
cul, fără să scil cu cine al de-a face?
—  Dacă nu-s şi ei) un puişor de om 
în felul met), dar tot m’a tras Ha
rap Alb pe sfoară. —  Bine-a zis, 
cine-a zis, »că unde’I cetatea mal 
tare acolo bate dracu răsboit) mal 
puternic. *

In sfârşit, împăratul, fetele sale, 
şi toţi oaspeţii remaseră încreme
niţi, spânul bodrogonind din gură, 
nu ştiea cum să ’şl ascundă ura, iar 
Harap Alb Îngrijit de ce i s’ar mal 
putea Întâmpla în urmă, mergea tot 
înainte prin locuri pustii şi cu grei) 
de străbătut.

Şi când să treacă un pod peste o 
apă mare, iacă o nuntă de furnici 
trecea şi ea tocmai atunci podul. 
Ce să facă Harap Alb ? Stă el o 
leacă şi se sfătuesce cu gândul: să 
trec peste dânsele am să omor o 
mulţime; să dat) prin apă, me tem 
că m’oit) îneca cu cal cu tot.— Dar 
tot mai bine să dat) prin apă, cum a 
da Dumnezet), de cât să curm viaţa

Dacă Europa se arată aşa de bine 
primitoare la fantasiele otomane, 
când eBte vorba de a slăbi curelele 
Bursei, pentru ce ar zice cine-va 
înaltei Porţi, ar fi Europa mal pu
ţin bine primitoare când este vorba 
de o face să accepte enormităţile 
puse la sarcina Rusiei ?

Cu toate acestea Europa sfârşesce 
prin a afla adevărul: dovadă— după 
multe altele— acest pasagit) dintr’o 
corespondenţă adresată din Cons
tantinopol, ziarului »Le Moniteur Uni- 
versel* :

»Vă semnalasem plecarea unul se
cretar de la ambasada Germaniei, 
însoţit de un dragoman şi a ataşa
tului militar austriac pe teatrul de 
resboit) de peste Balcani. Aceşti 
domni aveaţi misiunea de a constata 
printr’o anchetă personală şi consciin- 
cioasă, acusaţiunea aruncată cu atâta 
vâlvă de presa turcească In contra Ruşi
lor şi Bulgarilor. Am avutocasiunea 
de a vedea o persoană ce-I Insoţia 
şi eată ce am a fla t:

»Membrii misiunii at) oferit sume 
relativ considerabile, la ori cine le- 
ar da dovadă despre un act de cru
zime comisă de Ruşi sat) de Bulgari 
asupra musulmanilor desarmaţl. »Nu
li s’a putut semnala nici un fapt* 
în Împrejurimile de la Iamboli, de la 
Enizagra, pretutindeni Intr’un cuvânt, 
unde ruşii at) străbătut. Din contră, 
comisarii at) găsit la Eski-zagra încă 
In puterea Turcilor, case bulgârescl 
date focului şi in aceste case tru
puri strepunse de lovituri. Era u- 
şor de a cunoasce isprăvi de ale 
cercasianilor, ale zebzegilor şi alţi 
tâlhari In serviciul Porţii.

» Aceasta ne arată cât de nedrepte 
şi fără loc erat) sgomotoasele de
nunţări ale Porţii contra „cruzimi
lor rusescl*; cât de răfi a fost in
format efemerul ministru Aarifi-paşa 
şi cât de rât) era inspirat când a 
semnat nota sa din 19 Iulit) (13 
August) denunţând aceste cruzimi 
Închipuite şi ameninţând Europa pe 
faţă cu represalii eventuale In contra 
creştinilor.*

Estragem din »Le Nord* :
Acum câte-va zile »Norddeutsche 

Allgemeine Zeitung* respunzând la 
nisce observaţi uni ale ziarului ,Go- 
lo8* aducea aminte acestui organ că 
Înţelegerea celor trei împăraţi era 
Întemeiată pe imparţialitatea cea 
mai complectă şi că nici una din 
cele trei puteri nu se gândea a es- 
ploata această Înţelegere In profitul 
intereselor sale particulare, pe atât 
pe cât aceste interese ar fi direct 
saü indirect opuse intereselor celor 
alte două puteri.

atâtor găzuliţa nevinovate. Şi zicând 
Doamne-ajută, se aruncă cu calul In 
apă, o trece Înot dincolo la cel-altmal 
fără primejdie şi apoi îşi iea dru
mul înainte. Şi cum merger el, nu
mai iacă i-se lnfăţoşază o furnică 
sburătoare, zicând :

»Harap Alb fiind-că eşt! aşa de 
bun de ţi-a fost milă de viaţa noas
tră, când treceam pe pod şi nu ne 
ai stricat veselia, vreat) să ’ţ i fac 
şi et) un b ine: naţl aripa asta şi 
când vel avea vr’o-datâ nevoe de 
mine; să dai foc aripei şi atunci et) 
împreună cu tot neamul met) avem 
să ’ţi venim în ajutor.

Harap Alb strângând aripa cu în
grijire, mulţămeşte furnicel pentru 
ajutorul făgăduit şi apoi porneşte 
tot Înainte.

Şi mal merge el cât merge, şi 
numai iaca ce aude o băzăitură Înă
buşită. Se uită el în dreapta, nu ve
de nimica; se uită In stânga, nici 
a tâta ; şi când se uită în sus, ce să 
vadăt Un roit) de albine se învârtea 
ln sbor pe deasupra capului săt) şi 
umblat) dezmetice de colo până colo, 
neavând loc unde să se aşeze. —

Câte-va ziare germane, puţin fa
vorabil dispuse ln privinţa Rusiei, 
at) relevat cu o satisfacţie vădită 
această declaraţiune, care, după ele, 
trebuia să fie considerată ca un aver
tisment, la adresa Cabinetului din 
St. Petersburg. Turcofilil germani ui
tat) de neapărat că programul for
mulat de organul Germaniei de Nord 
era întocmai acela al cabinetului 
din St. Petersburg, care n’a Încetat 
nici odată de a insista asupra ne
cesităţii de a localisa resboiul, pen
tru a nu permite elementelor revo
luţionare de a subleva cestiunl cari 
n'afi nici un raport direct cu sco
pul ce Rusia urmăresce.

Este dar cu totul neprobabil, pen
tru a nu zice imposibil, că desfăşu
rarea ulterioară a cestiunil in Ori
ent să aducă un conflict Intre in
teresele Rusiei şi acelea ale Austriei, 
principala ocupaţiune a celor două 
guverne fiind de a lmpedeca ames
tecul partidelor sat) naţionalităţilor 
cari ţintesc a transforma resbelul 
Orientului Intr’un resbel revoluţio
nar. Cât timp cabinetele din Peters
burg şi Viena se vor sili, fie-care 
din parte’! a potoli aprinderea sla- 
vilor şi maghiarilor, nu poate fi ad
misibil că Germănia ar putea cerca 
cea mal mare greutate de a rămâ
nea ceea ce este actualmente: ci
mentul alianţei celor trei împăraţi.

Turcofilil se leagănă în speranţa că 

intervenirea forţelor revoluţionare 
vor 8fărâma legăturile ce unesc pe 
Austria cu cele două puteri ale Nor
dului şi că intrarea In scenă a po- 
lonismului şi maghiarismului ar sili 
pe Germania să aleagă Intre amioi- 
ţia Austriei şi aceea a Rusiei. Dacă 
Înţelegerea celor trei împăraţi nu 
ar fi mal ’nainte de toate o alianţă 
de conservare, aceste speculaţiuni ar 
părea foarte plausibile. Cel din urmă 
manifest revoluţionar al lui Kossuth 
şi aluBiunile lui Midhat-paşa la o 
apropiată rescoalăln Polonia, arată 
ln destul natura proectelor ce se 
elaborează la Constantinopol. Nepu
tând căpăta de la nici o putere ci- 
vilisată cel mal mic sprijin material 
nici chiar o vorbă de Incuragiare, 
înalta Poartă umblă după alianţa 
revoluţiei şi cearcă a da casei veci« 
nulul foc, pentru că a sa e aproape 
perdută.

Această tactică nu va avea mal 
mult succes de cât faimoasele de- 
peşl ale guvernului otoman, prin 
cari denunţa lumii civilisate cruzi
mile comise de armata rusească.

Ma! ântăit) nimic nu autorisă a 
presupune că »mişcarea revoluţio
nară* pe care se sprijină Midhat- 
paşa pentru a opera o diversiune,

Harap Alb văzându-le aşa, 1 se face 
milă de dânsele, şi lnându’şi pălă
ria din cap, o pune pe iarbă la pă
mânt, cu gura ln sus, şi apoi el se 
dă lntr’o parte. Atunci bucuria al
binelor; se lasă jos cu toatele şi se 
adună ciotcă in pălărie.—Harap Alb 
afiându-se cu părere de bine despre 
asta, aleargă ln dreapta şi ln stânga 
şi nu se lasă până ce găseşte un 
buştian putregăios, 11 scobeşte cu 
ce poate şi’l face urdiniş; după a- 
ceea aşează nişte ţepnş! lntr’ânsul, 
U frecă pe dinăuntru cu cătuşnică, 
ca sulcină, cu mătăciune, cu poala 
Sântă-Măriel şi cu alte buruiene mi
rositoare şi prielnice albinelor şi a- 
pol luândn’l pe umăr, se duce la 
roiü, restoarnă albinele frumuşel din 
pălărie ln buştian, 11 Întoarce bi
nişor cu gura ln jos, U pune dea
supra nişte captălanl, ca ak nu res- 
bată soarele şi ploaea lnlâuntru şi 
apoi lăsându’l acolo pe câmp, între 
flori, Îşi caută de drum.

Şi cum megea el, mulţămit ln sine 
pentru această facere de bine, nu
mai iaca i se Infăţişază Înainte cră- 
easa albinelor zicându-I:



T I M P U L

[r fi menită a eşi din domeniul dis- 
¡uţiunil şi ar trebui cu totul alt- 
leva de c&t meetingurile mai mult 
lafi mal puţin anti-ruse Ia Lemberg 
fi Petersburg pentru a da acestei
ilianţe tu rco-polono-m aghiarâ o a-
parenţâ de realitate. In a doa parte
— şi a oi este punctul esenţial —  
rescoala pe care se bizue fostul ma 
re-vizir, ar avea neapărat de ur
mare de a strlnge şi mal mult le
gaturile solidarităţii conservative a 
celor trei Împăraţi. Până acum nu
mai Austro-TJngaria a suferit contra- 
iovitura agitaţiunii ridicată, pe mar
ginile Bosforului şi tocmai pentru 
c& această agitaţiune era —  ca să 
zicem ast-fel — localisată,, guver
nul din Viena a putut să ţină cum- 
pâna dreaptă Intre Croaţi şi Cehi, 
cari voesc să Înceapă o cruciată In 
oontra Turcilor şi Intre Maghiari, 
cari vosc să silească pe guvern a in
terveni In favoarea Porţii.

Intervenirea polonismulul ar avea 
urmări mal grele. In caşul cftnd ve
leităţile oamenilor de Stat al Tur- 
oiel ar deveni realităţi, zice In a- 
ceastâ privinţă organul oficios al 
Germaniei de nord. „cestiunea Ori
entului ar atinge interesele Germa
niei mal direct de c&t nu le-atl a- 
tins rescoala din Herzegovina şi e- 
venimentele al cărora theatru a 
fost Bulgaria. O insurecţiune In Po
lonia ai atrage In acelaşi timp pe 
Germania şi Austria In orbita crisel 
orientale.*

Midhat-Paşa şi auxiliarii sâl po- 
lonesl şi unguri 'şl tnchipuesc poate 
că cel trei Împăraţi, puşi In faţa 
revoluţiei, s’ar opri numai a discuta 
cestiunl secundare şi că rivalităţile 
naţionale şi teritoriale att să para- 
liseze acţiunea lor conservativă. Ar 
fi Înţelept totuşi din partea Turci
lor de a nu se prea Încrede In a- 
cesfcea. Cu c&t maf mult s’ar lărgi te
renul pe care Rusia pusese, de la Înce
put cestiunea Orientului, cu at&t ar 
deveni mal dificil de a Inl&tura o 
soluţiune radicala şi toţi aceia cari 
nu sunt orbiţi de un incurabil op
timism turcofil, vor Înţelege că a- 
ceastă soluţiune nu are să fie lm- 
pedicată prin sforţurile spasmodice 
şi desordonate ale c&tor-va revolu
ţionari maghiari şi polonesl. Făcând 
apel la revolnţiunea cosmopolită, Tur
cia nu va scăpa nimic; ea nu va 
avea nici cel puţin mulţumirea că a 
perit In mijlocul unei conflagraţiunl 
generale.

mandăm Ţării fiind de multă im
portanţă,

OrI-ce comentarii ar fi de prisos, 
căci epistola In sine conţine cuge
tările şi credinţele tuturor rom&ni- 
lor. Noi felicităm pe toţi romănil 
ce nu lasă ocasie de a lucra In in
teresul ţârii; ne mirăm, Insă, cum 
jurnalele radicale şi mal cu seamă 
„Rom&nul* care, In alte epoce tr&m- 
biţa pentru d-nu Deşliu pe care '1 
avea de stindard, astăzi că parti
dul sáü este la putere, că cunoasce 
In fond frumoasele acte ale guvernan
ţilor noştri; Ingrijesce a tot ascunde 
acest nume, a distrage opiniunea 
alegatorilor de la dănsul, un bărbat 
at&t de necesar In timpul de faţă 
c&nd trebue &nimă, prudenţă şi cu- 
ragiü.

Parii 17 August 1877.

Domnule redactor,
sPermiteţi unul rom&n a vé su

pune c&te-va observaţiunl asupra 
cuvintelor principelui Gorciacoff că
tre Lord Loftus relative la Indepen
denţa Rom&niel de care jurnalul 
d-voa8tră s’a făcut echoft; (No. din 
17 August 1877).

Mal ântâitl; d le redactor, este con
stant că independenţa ţârii noastre 
este un fapt câştigat pe drepturile 
noastre imprescriptibile; sancţionate 
prin tractatul din Paris 856 ; con
sacrate prin actele de suveranitate 
ce perpetuă am făcut cu aprobaţi- 
unea tacită a puterilor semnatoare, 
şi garante din tractat.

Fără Îndoială, d-le redactore, că 
In congresul ce va aduce resboinl 
din Orient, independenţa noastră va 
face obiectul unor vil desbaterl; dar 
oare nu vom fi şi noi atunci con 
sultaţl? Nu suntem şi noi parte be
ligerantă Y Turcii declar&nd resbol, 
deschizând lupte contra noastră, 
n’a rupt el pentru tot d'auna legă
turile cu Rom&nia!

Agresiunile lor nu implică o re- 
nunciaţiune radicală la suzeranitate? 
şi ast-fel, nu este aşa c& prin lovi
turi de tunuri noi trebue să plătim 
tribut ?

D-voaatră, domnule redactore, şi 
presei francese incumbă o mare da
torie , o nobilă misiune, aceea de 
a ne veni In ajutor pentru a con
solida independenţa noastră , naţio
nalitatea noastră, de a face să crea- 
Bcă o naţiune latină regenerată pe 
principíele moderne servind şi de 
zid slavismului, şi de bulvard liber
tăţii şi progresului In civilisaţiune.

Sperând că aceste linii vor găsi 
ospitalitate In coloanele d-voastră, 
primiţi, d-le redactor, omagiele bu
nelor mele sentimente.

I .  Deşliu 
vechia senator.

Publicăm după jurnalul „Le Bien 
public ;* de la 20 (8) August, e- 
pistola fostului senator d. Ioan Deş
liu pe care cu mulţumire o reco-

ARMATA OTOMANA

Armata otomană coprinde trei ca
tegorii :

1. Armata activă numită „N i- 
z a m 2. Res^rva, ce se numesce 
„Redif“ şi al 3. armata teritoriala, 
căria i se dă numele de „Musteha- 
fizl. Aceste trei categorii se subdi- 
vid la răndul lor ast-fel:

„Nizamul* cuprinde oamenii sub 
drapele, adecă nizamul propria zis; 
vine'apol „ichtiat‘ ;care cuprinde oa
menii cu congediă nelimitat.

„Rediful* se desparte In duoâ 
clase : cea d’&ntâifl se numesce „mi- 
fevel" safi „mukadam* ; aduoa „mif- 
tali.*

Turcii trebue să servească patru 
ani In nizamul proprifi zis şi doi 
ani In ichtiat; şase ani In redif, din 
cari trei In clasa ftntâia şi trei In 
a duoa; In fine opt ani In muşte- 
hafizl.

După calculele cele mal temei
nice, efectivul disponibil In acest 
moment nu poate să treacă peste
400.000 oameni, Împărţiţi a9t-fel:
170.000 nizaml , 200,000 red ifl,
30.000 gendarml (havas safi semeni).

C&t despre mustehafizl, nu esista
de c&t pe h&rtie şi nu ar putea fi 
chemaţi de c&t Intr’o Împrejurare 
desperată. Trebue să credem că ace
sta este actualmente cazul, de oare
ce vedem că In enumerarea forţe
lor concentrate In acest moment In 
peninsula balcanică, se pun şi mus- 
tehafizil.

întregul tutulor corpurilor orga- 
nisate coprinde : 414 batalioane de 
infanterie, 206 escadroane de cava
lerie şi 118 baterii de artilerie.

Oficeril In armata otomană poartă 
titlurile următoare:

Generalul|en chef se numesce „Ser- 
dar-Ekrem* ; n are o leafa hotăr&tă 
cheltuesce aproape orl-c&t vrea. Vin 
apoi „muşchiril* safi mareşalii, cari 
primeso pe fie-care an leafă de 
67,500 franci, plus 128 raţiuni de 
hrană şi 64 de furagifi ; „ferikil paşa,“ 
generali de divizie a cărora leafă 
este fixată la 22,500 franci, 66 ra
ţiuni de hrană şi 20 de furagifi; 
„miris alajil“ , coloneii, 6,750 franci, 
16 raţiuni de hrană şi 8 de fura
gifi; „bim-başhil*, majori: 3,375 fr., 
8 raţiuni de hrană, 2 de furagitk ; 
„kologassishl", vice- m ajori: 1690 fr., 
2 raţiuni de hrană, una de furagifi; 
„juz-başhl*, căpitani: 945 fr., 2 ra
ţiuni de hrană; „muliazlml eveli*, lo
cotenenţi : 675 fr., 1 raţiune de 
hrană; „muliazlmit-zanil*, sublocote
nenţi : 568 fr., 1 raţiune de hrană.

Se observă cu ce rapiditate des- 
cresce tratamentul oficerilor de la 
muşchir care are 80,000 fr. leafă, 
coprinzându-se hrana şi furagiul p&nă 
la snb-locotenent, căruia i se dă 
aproape mal puţin de 1 şi 40 bani pe

zi. C&t despre soldaţi, el primesc 
19 bani pe zi, cu care trebue să’şi 
plătească spălătura , reparaţii, etc. 
Sergenţii primesc cam la 8 franci 
pe lună şi sergenţil-majorl cam la
12 fr.

Şi această soldă este plătită foarte 
neregulat. Se numârâ ani Întregi râ
maşi lndărât cu plata.

Raţiunea zilnică a soldatului este 
Îndestulătoare In cătime; dar prin 
abu8url tradiţionale, calitatea lasă 
mult de dorit. Această raţiune se 
compune din păne (918 grame), din 
orez, legume, unt-de-lemn safi unt. 
Carnea nu se Împarte de c&t de 
duoâ ori pe s&ptftm&nă (250 gram e); 
carnea e numai de berbece; totu şi 
de curând s’a introdus carnea de 
bofi In hrana armatei din Bulgaria. 
Libertatea căsătoriei fiind Înscrisă 
In Koran, mal toţi oficeril sunt În
suraţi. C&nd un corp este mobili- 
Bat, oficeril, sub oficeril şi soldaţii 
Însuraţi sunt autorisaţl a lăsa fa
miliilor lor o jumâtate din solda şi 
hrana Ia cari a fi drept şi adminis
traţia militară continuă a Împărţi 
acestor familii ceea ce li se cuvine ; 
ofioerul In campanie se silesc apoi 
a se arangia cum e bine. Aceasta 
esplicâ starea de miserie In care se 
găsesc adesea şi trebuinţa lor de 
a jefui In timp de resboifi.

ULTIME SCIRI
TELEGRAFICE

(t| in | li Ha*«*).

— Serviciul de la 29 Augasl, 9 ore Omineata —  

Vier«, 23 August.

Un ziar tnrcofil din Viena blamează en 
asprime pe tnrcl că '(i risipesce puterile in- 
tr’un atac zadarnic asnpra Şipceî. Acest 
eiar adruge că acnm e rândal lai Mehe- 
met Aii de a’i yeni Ini Soleinmn-Paşa în- 
tr’njutor, faefind nn atac spre Târnova ţi 
spre partea de din sus a IantreL

Constantlnopol, 27 August.

Mustapha-Paşa, guvernatorul din Tri
polis, din Barbaria fi actnalnl membra al 
consiliului de resboi din Constantinopol, 
a fost numit ministru de resbol ad-inte- 
riro, înlocuind pe Mnhmnd Damat Paşa, 
care reruâne în postnl de fef al artileriei. 
Acluned Vefic Paşa, preşedintele Camerei, 
a fost numit guvernator la Adrianopol.

Paris, 27 August

Gambeta se va presenta înaintea tribu
nalului corecţional din Lille.

Călătoria mareşalului Mac-Mahon prin 
departamentele <1* la sud-vest va dura de 
la 3 până la 14 Septebrie.

LoaUra, 28 August.

Sir Stafford Northcote a ţinut erl seară 
la Plymouth un discurs, în care zice că 
Englitera urmăreşte o politică de pace. 
Dar dac8 vor cere interesele sale, pnteraa 
ei va fi la înălţimea împrejurărilor. Ga 
se va menţinea în neutralitate până la 
momentul, în care va pntea interveni cu 
speranţa de a pune capăt acestui rSfboiö 
desastros, miserabil, crud fi barbar. En
glitera trebue si se ferească de a da loc 
la bSnuell relativ la motivele politicei fi

ţi sincerităţeî sale. Datoria Engliterel de 
a 'fi apăra interesele nn trebuise* inter
pretata intr’un aena egoist. Noi dorim, în
cheie el, că în interesul umanităţii, a Eu
ropei şi a intrege! omeniri, să intervenim 
spre a pnne, c&t mal de grab va fi cn pu
tinţă, nn capăt aoettui nenorocit conflict.

Censtantloopol, 28 August.

O nouS bStae se aşteaptă I&ngă Kars. 
Mukhtar-Pafa are lagărnl dincolo de co
lina Kizil. O luptă este iminenţi lângă 
Giuma. Huşii sunt concentraţi l&ngă Po- 
paskeoi.

Soleiman-Paşa a pas mâna pe întiele 
retranfamente de la Şipce, dar no e stă
pân pe trecătoare. Bătaia de erl a fost 
foarte sângeroasă, mai cu seamă din par
tea Rufilor.

Londra, 28 August.

Banca Engliterii 'fi-a ridicat scomptnl, 
la 3 la sută.

Oabrova, SC August

La 26 fi 27, Tnrcil continnară, dar slab 
focal în oontra ŞipceL Ruşii îşi păstrează 
toate posiţiile.

Tnrcil combat cn mare hotărire. El 
transportă apă pe aeini la înălţimile de 
prinprejur, pe cari sunt stăpâni. Hrana, 
provisinnile fi tnnurile se aduc eu boiL 
Acolo nnde aceste vite nn pot să treacă. 
Turcii înhamă Bolgari

GEOGRAFIA ROMÂNIEI

TERILOR ÎNVECINATE
pentru oral

Claselor primare urbane f i rurale de ambe-texe 
prelucrată

DUPE NOUL METOD
de

ZAHABU ANTIXRSCU 

Vechifl institutor iu Ploescl, director fi profesor 
al seoalel normale a societăţii pentru 

invâţttura poporului rom&n, sesţlunea de Prahova.

Se află depusă spre vânzare în Bacnresol 
la librăriile: Socec, IoaniţiQ, Groeve fi 
SzdllOşî, iar în Ploescl la librăria Kârjan 
fi la antor.

Preţul anul esemplar 65 de bani.

TEATRU DE VABA— &RADIHA GUICHARD
Compania dramatică cn concnrsnul artistic 

al d-lnl M. PASCALY
M e r e u r l  17 A u g u s t  1877. 

Representaţiune estraordinară dată in be
neficiul d-rel A. Popeseu. 

cn concursul gracios al tntnlor artiştilor, 
se vor jnca piesele :

ODA LA E L I S  A
comedie într’nn act de d. V. A. URECHIA, 
jucată de d. X. Pascal}', d ra A. Popeseu 

fi M. Constantin.

D O M N A S ' A  C U L C A T
Comedie într’un act, jucată da d-nii Sta- 

rresvu, Iulian, Demetreseu-

NU E FUM1 FARA FOC
comedie intr'un act, traducere de PASCALY ■ 

jucată de d. Pascaly, d-ra A. Popeseu 
fi Athena.

E N T R E - A C T E

O O I T O E H T
Trei romanţe cântate de d-ra A. Florescu.

Preţul: Intrarea doi lei. începutul la 8% ore

Produsul acestei representaţiunl este 
destinat In profitul OSPICIUL INDE- 
PJSNDINŢEI.

,  Harap Alb, pentru c& eşti aşa 
de bun şl te-al ostenit de ne-al dat 
adipost, vreafl s&’ţi fac şi efi un 
bine In viaţa mea : na’ţl aripa aBta 
şi c&nd II avea vre-o dat& nevoe de 
mine, aprinde-o, şi efi Îndată am 
B&’ţT via intru ajutor.

Harap Alb luftnd aripa cu bucu
rie, ostr&nge cu Îngrijire; apoi mulţ&- 
mind cr&esel pentru ajutorul f&g&duit, 
porneşte, urm&ndu’şl calea tot înainte.

Mal merge el c&t mal merge, şi 
c&nd la poalele unul codru, numai 
iaca ce vede o dihanie de om, care 
se p&rp&lea pe l&ng& an foc de do8- 
zeol şi patru de st&njenl de lemne 
şi tot atunci Btriga cat U lua gura, 
că moare de frig. Şi apoi afarft de 
acestea, omul acesta era ceva de 
sp&riat : avea nişte urechi cl&pcuge 
şi nişte buzoae groase şi d&b&lAzate.i 
Şi c&nd sufla cu densele, cea de dea
supra se resfr&ngea In sus peste sc&- 
f&rlia capului, iar cea de deasupra 
atârna In jos, de-1 acoperea p&nte- 
cele. Şi apoi pe ce se oprea sufla
rea Iul, se punea promoroaca mal 
groasă de o palmă. Nu era cbip s& 
te apropii de densul, că aşa tremura

de tare de parcă’l zghiduia dracul. 
Şi daca ar fi tremurat numai el, ce 
ţi-ar fi fost? Dar toată suflarea şi 
f&ptura de prin prejur II ţineaţi 
hangul : vântul gemea ca nn nebun, 
copacii din pădure se văicăreaţi, pe
trele ţipati , vreascurile ţineaâ şi 
chiar lemnele de pe foc pocneaţi de 
ger. Eară veveriţele, găvozdite una 
peşte alta In scorburi de copaci, su
flaţi la unghii şi plângeaţi In pumni, 
blâstem&ndu'şl ceasul In care s’a 
născut. M6 rog, foc de ger e ra ; ce 
să vft spun mal mult. Harap Alb nu
mai o ţlră c&t a stat de s’a uitat 
a făcut turturl la gură şi neputân- 
duşl stârpi rlsul, zise cu mirare :

—  Multe mal vede omul acesta 
c&t trăeşte!— Mâi tartorule, nu m&n- 
ca haram şi spune drept, tu eşti Qe- 
rilă?— Aşă-i că tacit... Tu trebue să 
fii : pentru că şi focul lnghiaţă lângă 
tine, de arzul iă ce eşti.

„RlzI tu, rlzl Harap Alb, zise atunci 
Gerilft tremur&nd, darundemergl, f&rft 
de mine n’al să poţi face nimica.

Hal şi tu cn mine, dac& 
vrei, zise Harap A lb ; deabia te-I 
mal ia câlri, mergând la drum,

căci nu e bine când stal locului.
Gerilâ atunci se iea cu Harap Alb 

şi pornesc Împreună. Şi mergând el 
o bucată Înainte, Harap Alb vede 
altă drâcârie şi mal mare : o namilă 
de om mânca brazdele de pe urma 
a 24 de pluguri şi tot atunci striga 
In gura mare, că crapă de foame.

—  El apoi, să nu bufneşti de rls, 
zise Harap Alb? Mâl, măi, mâl! că 
multe’ţl mal v6d ochii! Pesemhe c’ai- 
sta’l Flâmânzilâ, foametea, sac fără 
fund saă cine mal ştie ce pricop
seală ar fi, de nu’l mal poate să
tura nici pământul.

„Rîzl tu r îz l, Harap Alb,zice a- 
tuncl Flâmânzilâ, dar unde mergeţi 
voi, fârâ de mine n’aveţl să puteţi 
face niel o ispravă.

—  Dacă-I aşa, hal şi tu cu noi, 
zise Harap Alb, că doar n’am a te 
duce In spinare.

Flâmânzilâ atunci se iea după Ha
rap Alb şi porneşte toţi trei Înainte. 
Şi mal mergând el o postatâ, nu
mai eaca Harap Alb vede altă mi
nunăţie şi mal mare : o arâtare de 
de om bâuse apa de la 24 de ea- 
zurl şi o gârlă pe care umblaţi nu

mai 500 de mori, şi tot atunci striga 
In gura mare, că se usucă de sete.

—  Mâl, da al dracului onanâe de 
de om e şi acesta, zise Harap Alb. 
Grozav burd&ban şi nesăţios gâtlej, 
de nu pot sâ’l potolească setea nici 
izvoarele pământului; mare ghiol de 
apă trebue să fie în maţele lu i! Se 
vede câ acesta’I prfipâdenia apelor, 
vestitul Setilâ, fiul Secetei, născut 
In zodia râţelor şi Împodobit cu da
rul suptului.

„Rlzl tu, rlzl, Harap Alb, zise a- 
tuncl Setilâ, căruia Începu a'l ţlşni 
apa pe nări şi pe urerhl, ca pe niace 
lâptoace de mori, dar unde vâ duceţi 
voi, f&ră de mine de geaba vâ duceţi.

— Hal şi tu cu noi, dacă vrei, 
zice Harap A lb ; d’abia nu te-I mal 
linciurl atât In cele ape, II scăpa de 
blăstemul broaştelor şi ’I da răgaz 
morilor să umble, câ destul ţi-al fă
cut memdrele până acum. Ce Doamne 
iartâ-mâ, al să face broaşte In pântece 
de atâta apă.

Setilâ atunci se ie după Harap 
Alb şi pornesce tuspatru Înainte. Şi 
mal mergând el o bucată, numai 
iacă ce vede Harap Alb altă minu

năţie şi mal minunată ; o schi mo- 
nositură de om avea In frunte nu
mai un ochiţi, mare cât o sită, şi 
când Îl deschidea, nu vedea nimica; 
da chior peste ce apuca. Iară când 
11 ţinea Închis, dar fie si, fie noapte 
spunea câ vede cu dânsul şi In mă- 
runtaele pământului.

„Iacă, Începu a răcni el ca un 
sm intit: toate lucrurile mi se arată 
găurite, ca sitişca şi străvezii ca apa 
cea limpede ; de-asupra capului metl 
vâd o mulţime nenumâratâ de vd- 
zute şi nevâzute: vâd iarba cum 
creşte din pământ; vâd cum se ros
togoleşte soarale după deal; luna şi 
stele'e cufundate In m are; copacii 
cu vârful In jos, vitele cu picioarele 
In sus şi oamenii umblâad cu capul 
Intre umere; vâd, ta sfirşit, ceea ce 
n’aş mal dori sâ vază minune, pen
tru a ’şl osteni vederea : râd nişte 
guri cftscate uitându-se la mine şi 
nu ’ml pot da seamă de ce vâ mi
raţi aşa, mira-v'aţlde... frumuseţe-vâl 

(Va arma).



T I M P U L

A eşit de sab presft:

N O U L  M E T O D  
de

C A L I G R  A P H I E  E L E M N T A R Ă
pentru usul claselor II, I I I  fi IV  primară

de 6. Al. Zamphirolu profesor de desemn şi ca- 
li grafie.

PREfUL 20 BĂNI.
De vfadare la Wte Libr&riele iară depositul se 

află la Lior&riele, L. Alcalai calea Mogoşdiel No. 
18 şi L. Steinberg strada Carol I  Ho. 40.

onalitateaceamal bunS numai tnfun şi fag 

tăiat şi adus la domioiliO oii 
*7B P R  S T B IS T  J E N X T L i  

a magasia deMnne a luILeasel, lîngă gara 
Tergovişte, vis-ik-vis de fabrica tutunurilor 

Comămjile se priimesc fi la Typografia 
Thiel & Weiss, palatul Dacia.

Băile din Zaizon!
Plăcutele bai de la Zaizon eu află intr’o 

Tale îngustă a munţilor, unde sublimita
tea seriósa a Carpaţilor se uneşte cu gra
ţioasa simplitate a văilor cu aerul pur fi 
sănătos şi cu fântânile sale minerale, cari 
att puţine rivale peste tot globul: Fon- 
t&na de Iod, fórte plăcută la bent; Isvornl 
fontftnel Ini Ludovic, cât se póte de lim
pede, şi baia de fer gi acid carbonic, 
cari de 35 de ani aA dat cele mal nne 
meróse resulta te escelente de cură. Ele 
afl imbr&cat astă<jl toaleta lor cea mal ni
merită pentru a priimi cu demnitate pe 
0speţil sSIl Atât la isvórele de băut cât şi 
la scaldele reci şi calde s’afl făcut din nott 
reparaţiunl, şi sub-semnatnl are onóre a 
invita pe onor. public a cerceta acest Í0I07 
sitor şi plăcut stabiliment, unde de sigur 
va fi intru‘ tóte mnlţămit. — Informaţiunl 
mal de aprópe la d. I. Weiss, proprietar 
de Tipografie in Buourescl.
Zaizon lîngă Braşov. J. LATZIN,

arendaşul băilor din Zaizon.

CE SE POATE CAPATA
P E N T R U  »  F B A . M C I

LA DESFACEREA SPECIALITATILOR IN FANZARIA
L I Ñ G E R I A  D I N  Y I E N A

Calea Mogogóiel Palais „Dacia“

Ptntro 50 bani: I tot Pichet de vară.
Pentru S franci: I pâreche papuci de bale.
PM tra  4 franci 50 ban i: I păreohe pantaloane pentru călăreţi.
Pentru 5 franot: 2 leţe de m asi, colorate, de a ţ i  curată.
Pentru 5 fran c i: 2 garnitura colorate de dame.
Pentru 5 fraiicl: 12 ¡gblbrâ engl., în orl-care fason (i m&rime.
Pentra 6 franci: 6 p&rechl ciorapi patentate.
Pentra 6 franci: 6 galere moderne pentra dame, dup& alegere.
Pentra 5 franci: 18 batiste albe de p&nsă adevărată.
Pentra 5 franci: 11 batiste bine colorate tivite |i spălate.
Pentra 5 franci: 6 prosdpe de p&nsft curată.
Pentru 5 franci: 6 şervete da masă de p&nză adevărată.
Pentra 5 franci: ÎS şervete albe de oeaiS.
Pentru S franci: 1 cămaşă modernă, simplă sé3 brodată.
Pentru (  franci: 2 batiste ea monograme fin brodate.
Pentra 5 franci: 1 batistă francesă fin brodată oa dantele.
Pentra 5 franci: 1 corset de damă.
Pentra 5 franci: 3 şorţuri,,colorate pentra dame.
Pentra 6 franci: 3 pepturl fin brodate pentra cămăşi de bărbaţi.
Pentru 5 franci: S gamitare fine gi moderne pentra dame (gnlerul şi manşete).
Pentru 5 franci: 1 camisón modern brodat.
Pentru 5 franci: 1 faţă de masă colorată oa ciuourl, pentru café.
Pentra 5 franol: 1 oămaşă séfi o pereche de ismene de damă, bogat brodate. 
Pentra 5 franol: ¡ 1 cravată de damă, adevărată CrSme-Dentelle.
Pentra 5 franci: 1 fastă costam p lis să.
Ptmtru S franci: 1 bucată Tulpan.
Pentru 10 trancl: I bucată Robe d’enfantş de toile.
Pentru 16 tran c l: 1 bucată Tartan engtes de 5 coţi.
Pentru 20 ftaattl: 24 coţi Pichet.
Pentru 20 franci: I bucată Manta de baie.
Pentra 18— 25 franci: 1 bucată p&nsă de Rumbarg, de 36—45 coţi.
Pentra 55— 68 frftncl: 1 bucată p&nsă de Belgia de 60 ooţl.
Pentra 16—108 frânei: 1 bucată p&nsă Corona de 58 coţi.
Pentru 115—tio franol: I  bucată Toile Batiste francés.

Calea Mogogóiel Palatul „Dacia“ .
Cam inóle  din districte însoţite cu pre|ul respectiv se ver etectna loarle grabnic 
eonsciinciós.

( S T R Ü D A  C A R O L

,LA  8TÉÜA ALBĂ«
A V I S  I M P O R T A N T  

,, întâiul şi renamital Magasin de

I H C i L T I i l l K t E  P E NT RU BARBATI,  D A I E  SI COFII
sub firflfca

Q O L D S T E I N
,LA  8T£UA ALBA*

Strada Carol I  No. 5, (Cartea veche) vis-fc-vis de Sigismund Prager.
Sosindu’ml de curSnd1 dW cele mal renumite fabrioe existente din str&iniătate, ou oare 

sta8 In relaţiunl intime de mulţi ani, un mare asortiment de diferite mărfi dape fasănele 
eete mal modeme şl lucrat* cu cea ttal mare soliditate, d. e. pentra Dame: Poloneee ca 
nasturi U  MU formele, Sandale, Pantofi, sol.j pentru Bărbaţi: Ghete de vaca, Maroquin, 
Maroquin salon, Pantofi şi tot ce ee atinge de încălţăminte b&rb&tescl, asemenea pentru 
Copil tâte felurile de ghete cu nasturi, elastio şi altele, vă rog a vă convinge de adevăr 

Acestă magiuie e«te ana din oale mal vechie diii Capitală, oue ’şl a câştigat o reputaţi une 
de oele mal frumfoe pentn soliditatea şi eftinătaiea mărfurilor, ai sper, oă şi In viitor voifi fi 
onorat oa Clientela D -vM rl. PHIL1PP GOLD8TEIN,

Strada Carol I No. 5, (Cartea Veche) vis-â-vis de Sigismund Prager >La Slăua albă.*

TEATRUL DE VARĂ
G R A D I N A  O U I O H A R D  

Astfti]'! ţi in fie-care <ji spectacole

BOBINE. FBANCESI SI QEBHiXE
Compania dramatică dirigiatâ fi cu concursul artistic 

al D-Ud U. PASC A L T

LECŢIUNI PARTICO LARE
de

M A T E M A T I C I  
C. Brailoiu, fiul 

47 Strada Scaunelt 47.

ANUNCIU
Călătorii la Braşov pot afla la institutul

B ă ilo r  de abu ri de aco lo , în  dosu l 
g lm n as lu lu l rom ân,

locuinţe curate şi bine mobilate, cu privirea 
spre grădină, precnm şi grajduri de cal şi 
şopron pentru trăsuri, ou preţuri f6rte mo
derate.

Direcfiunea băilor de aburi din Brafov.

Un profesor ̂ STÎtiJÎ
vat academia se oferă a preda

L E C T I U r V I
in urm&târele soiinţe:

Desemn şi pictură, geometria, matema
tica gi ingenere tâte sciinţele necesare pen
tru pregătirea de a putea intra în şc61ele 
superiors. Afară de aceste va putea da lec- 
ţiuni de piano, de limba francesă şi englesă. 
A se adresa Strada Virgiliu No. 6 bis, sfiii 
la Tipografia Thiel & Weiss.

A eşit de sub Litografie:

CHARTA RESBELULUI
In limba Rom&nă lucrată In 6 culori, fie care sta 

în deosebită culăre oa deşluşirile lor

de vtndare la ttte Librăriile ca preţul de

60 BANI ESEMPLARUL
D-nil cumpărătorii din provincie sunt rugaţi a 

se adresa la Librăria Comercială a iul

E L I A  G R A S S I A N T  C-nie
Strada Şelari No. 10 Bucuresol

Înaintând şi costul pentru câte esemplare doresc 
a avea. Cumpărătorii de la 10 esemplare In sus 

au rabatul de 20 la sută.

CC
O

0 LOCOMOBILE PUTERE DE 8 CM
este de vendare ou

preţul fórte eftin prin Domnu 

C .  S I E B I R E O H T
BuourescL

F A B R I C A
de

CHARTIE MECHANICA
de la

ZÂRNESCI, LÂNGĂ BRAŞOV

produce oh&rtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari usitate 
pentru ^iare A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice în Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

F R U M U S E Ţ A !
FRĂGEpiMEA TINEREŢEÎ A PELE.Î

Ca mijloc neîntrecut pentru înfrumuseţarea pelel 
a’ad recunoscut de tfite damele cea ceroetată de 
autorităţi, esoelenta, nevătămătdrea şi adevărata

w m m m s m
de Dr. L B J 0 8 8 E ,  Paris.

Aoest mijloc de purlficaţlunea pelel, 
recunoscut tn tfită lumea, s’a arătat 
ca cel mal bun şi cel mal activ din 
t6te mijlâcele de Înfrumuseţare spre 
a depărta sigur pete de s6re, eoleritul 
sâreluT, roşeţa, pete galbene, precum 
şl tote necurăţenlele pelel. RAV IS
SANTE dă pelel o frăgoţlime a tine- 
reţel forte frumosă rosa-deschisă şi ca 
de catife, face pelea şi mănile alb- 
lucitor şi delicat, este recoritdre şi 

păstrâjă pelea fragedă pănă in vlrsta cea mal 
Înaintată.

NEFALSIF ICAT se găsesce tn Bucarescl numai 
la d-au BRUS, FARMACIA LA SPERANŢA.

PPEŢUL : I flacon mare 8 fr., I flacon mic 5 fr. 
Deposlt general la H. SCHW ARZ, Budapest M arie  

iValoriegasse No. 9. 595.

A E Ş I T  DE SUB  T I P A R
|i ie aflfi, de vfin<jare

LA TIPOGRAFIA THIEL & WEISS 
|i

LA TOATE LIBRĂRIILE:

STAREA FINANCIARA
R O M Â N I E I

Discursuri rostite In parlamentul român
de.

DIMITRIE A. STURDZA 
Preţul 2 Lei d .

care cunósce 
Jj bine şi a prac

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

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

SOCIETATEA DE ASSIGURAÎtE

F O N D A T A  I N  A .1STXJ3L, 1 8 2 2

Aducem la cunoscinţa onor. public, că societatea assigur£z& 
contra daunelor provenite de incendifi la clădiri şi obiecte miscă- 
6ce; contra daunelor causate prin grindină, şi contra daunelor 
arnsate mărfurilor transportate pe apă.

Asemena assigur£<Jă ^estre pentru copil In t6te combinaţiunile 
cerute, şi asupra caşurilor de m6rte.

Informaţiunile se dă la sub-scrisa agenţiă generală fi la a- 
geniţile el de prin districte

Agent general pentru România

A D O L F  W E I N B E R G
Colţu stradel şi curtea vehcie (hann roşiii).

<!

LA TYPOGRAFIA THIEL & WEISS
PALATUL »DACIA.«

şi la tóte librăriile din ţâră
se afl& de vdnjare :

METODA DS COBA NATDBALA
drept contrast la

VĂTĂMĂRILE PRACTICEI MEDICALE
Singura fi sigura pază contra 

morţel premature şi l&ngezirel cronice de

Aug. Wilh. König.
P R E Ţ U L  2 L E I  N U O I .

REGULILE
C E  T R E B U E  P À Ç I T E

pentru a

AJUNGE LA 0 BATRAKETA MUTATA
PBBţUL 50 CENTIM.

e

ti»

E 8 P O S I T  S T R A D A  E P I S C O P I E I  No. 4
LA »STBUGUBILE NEGRU«

O C A S I U N E  R A R Ă

VINUEI NATUHA1 E
VECHI DE 4, 8 ŞI 11 ANI

I IS T  F L A C O A N E  S I  C I T  O  C  A .  I T  A
cu preţuri ftfrte reduse şi neaujite pâne acum

I N D I G E N E  A L B E  Ş I  N E G R E
De Cetnarl ||/ De Dil« Mare ( {  Băşicată
» DrăgăşanI > ( Mischet Nsoru VlrfM
.  OdobeştT ' Ra^eohis Tămâi6să

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

Oe Champagne 
.  Bordeaux

en gros şi en detail 
Oe Rhin ill Malaga
> Ungaria |l| Madera

III ¿herry  
|i Musoat Lunel

Nn p6te concura nimeni cu mine nici in privinţa ealit&ţil vinurilor gi nici în ceea 
ce pciţesoe preţul lor.

NB. Liqueururl, Diferita Cognacurl vleox fi fin Champagne, Ţuici veche naturali şl 
Unt-de-lemn de Toscana.

2S/L. T H E O D O R E S C X J .

C E L  M A I  IfcÆA.J Z Z J &  2sÆ AC3-A .S X 2ST
DE

H A I N E  CONFECŢIONATE  şi de ARTICOLE  DE MODA
„ A .  T L .A . B E L L E  T A R D r E T r È R E * *

• •  o  s  s k  m r  e n t n i B A U M
20, Colţul Bulevardului şi Stradel Xogoş6iel, Casele Grer.énu, 20

ESPOSITIUNEA DE HAINE
invit pe Onor. Public să bine-voiescă a visita magasinul mefi, unde va găsi o Es posi ţ i un e i e  haine o o n f e c ţ i o n a t e  cum n'a fost încă In BürttYesci. şi antirae

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 Ï  I N  D I V E RS E  F A S OAN E
din stofele cele mal moderne ale sesonulul de faţă, şi croite dupé jurnalele cele mal noue. Preturile sunt espuse în Galantarele Magasiel pe Strada Mogoşdiel şi Bulevardului

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

C 5 0 N T S T J 1 Æ  L Æ A R E  S I  P R E T X T J R I  F O A R T E  a  fT rF î

»A  LA  BELLE JARDINIÈRE«, 20 Colţul Bulevardului şi Stradel Mogoşiiet, Casele Greoinu 20.

Tipografia Thiel & Wiess, Palatul , Dacia*.


