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8e priimeio tn str&in&tate: La D-nil ffnninn 
itein A Voÿltr In Vienna, Walfischgasse 10 
A. Oppttik In Vienna, Btabenbostei 2¡ Rudol 
Motm In Vienna, BeilerstAtte 2 1 Pmosm 
Hrdieka In Vienna, Teinfaltstrasse 17 * Philipp 
U b  In Vienna, Eschenbachgasse 11; £. LmB 
¿k Comp. In Pefta |i Banat-LaffiU-BuUier & 
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C tţia l do BnonroBOl, ld August
Oblig. Rurale . . . . . 82*/« 821/i Ifeta lloe.............. . . . . 64 20

,  Domeniale .. . . 77 787/s Naţionale . ...................... . 66 65
Credit funciar rural . , 72*/4 72i/2 Renta In.aur...................... . 74 75

» »  urban 64 PT '1 Lose..................... ... . 111 50
Impr. municipal al Capit 74 __ Acţiunile b&noel , . . . . . 8 86
Oblig. P e n s i i ............... _  *
Oblig. Dacia . , . . . 200 __ London . . . . . . . . . . 119 —

»  România . 40 ■ • Obligaţiuni rurale nngare , . 75 —
Impr, municipal au premii . — ■ . T-rtO > tomeşvar . . . . 74 75
Renta Românii . . . . , —u > transilvane . . . 78 80
pans s lu tr t .............. 9925 — Argint tn mărfuri . . . . 104 10
Londra » .............. 25 — Ducatu l..................
Vieniv : »  ■ , . . .  . _ — Napoleonul..................
Berlin » .............. 123'/2 — Marc 100 . . . .

C in  i l  de Vlfliu», HI August Cars ni de Berlin, 3i August 
Ac {iun. O&ilor ferate rom&ne . 15 25 
Obligaţiuni Ie române tf %  . 
Priorităţile C. fer. rom. 8o/0 
împrumutai Oppenheim . .
Napoleonul.........................
Tiesa, termen lung . . . .
Paris »  sourt . . .

50 85 
62 50 
88 25 
16 25

Calendaml f l le l  
Duminccu 21 Augu&t (2 Septembre). 
Patronul «Jîlel: Apostolul Tadeu 
Eds&ritul sôrelul : 5 or© 35 min. 
Apusul sôrelul : 6 ore 82 min. 
Paaele luneï : Ultim Quart

P L E C A R E A  T R E ^ U R I L O B
Baearesel— Sucéva 

Bucuroscl. . . .  8.15 n 10.—
Ploescl • • • • • 9.50 n 13.06
B r i i ! » .......1.58 n 5.45 j  7.1»
TeouoiS...... 4.88 n 11.40
Rom an...... 9.05 d 4.54 4
Sucéva, sosire . . 12.03 j  0.55 n

Bnon rend—VereIo rora
Bacnresol......................8.— d 6.05 n
P it e s t t ......................... 11.21 \ 10.15 n
S latina......................... 2.— c,
Craiova......................... 4.17 |
VSreiorova, sosire . . .  9.01 n

Sncéra—Bacnresol 
Sooén . . . . .  5.11 ij 6.46 d
Roman . . . . .  8.45 n 12.10 a
TeoaoiB . . . . . 12.30 n 5.10 j
Br&ila . . . . .  8.08 n 8.10 n 8.58 d
P loeacl...............7.12 d
Buenrescl, sosire 8.80 q

2.45 ur 
4.80 4

Verolorora- Bacureficl 
Vôrcioroya . . . . . .  6.45
C r a io v a ......................11.44
Slatina......................... 141
P ite ş t i ......................... 4.42
Baearesel, sosire . . . 7.40ţ

7.15 < 
11.20 c

B aearese l—d l i r f l i
Baoarescl ......................9.15 d
Giurgiu, sosire..............11.85 j

Giurgiu— Bncnrescl 
Giargifi . . . . . . . . .  T.S6 d
Baearesel, sosire . . . .  9.48 J

Galaţi—Barboţl
G a la ţ i .................. 1.20 n 8.25 d
Bărboşi, sosire . . 1.15 n 9.— j

Bărboşi—Galaţi 
Bar boţi . ' . . . . .  2.55n 6.25 
Galaţi, sosire . • . 8.80 n 7.—

6.05 n 
8.27 n

4.55 j  
7.17 n

7.80 j  
8.05 n

n 7.25 
■ 8.—

8CIBI TELEGRAFICE
din

F O I I j E  S T R Ă I N E .

Corfa, 17 August. 

Principele ereditar Rudolf de Austria a 
sorit erl aici. Serele fi regina. Greciei att 
plecat la Tenos. Regele Giorgios în onrSnd 
va inspecţiona trapele de la graniţe.

Parts, 27 Aagast. 
Gambeta a fost citat de către tribuna

lul din Lille. —  >Agenţia Haras* comu
nica din Tiflii de la 27 August următoa
rele : încercarea turcilor de a face o îm
presurară, nu a isbatit. Turcii au fortificat 
.posiţiunile ocupate. Lupta decisivi s’a a- 
mânat din cansi ca ambele pSrţl att tre
buinţă de repaos. Trapele rusescl s’att re
tras la Knrukdara.

Londra, 28 Aagast, 

Ambasadorul englezesc Lajard, face ga 
Ternnlnl împărtăşirea, că marele vizir, spre 
a face ca soldaţii turceşti să nn mal calce 
«tipulaţiunile con ven ţi un ei de Geneva, a 
ordonat ca aceste stipulaţiunl să se tipă
rească In limba turcească fi să se distri- 
buiască la toate trupele. De asemenea s’afi 
luat măsuri relativ la excesele cercbesilor 
fi altor trape iregulare.

ţOficiul Reuter* comunică din Erzerum 
de la 26. August: TaroiI aii atacat pe rufl 
la Aube fi la Kizîl-Pope fi aii ocupat după 
o luptă sângeroasa posiţiunile lor. Tocmai 
tn momentul acesta pleacă din Baldirman 
tm corp rnsese spre fesul de la Lubaton, 
unde s’a încins o luptă mare, care s’a în
tins pe ,unj teren de 12 mile fi a durat 
pină la patru ceasuri după amiază. Ru
şii s’att retras în bună-ordine; turcii aii 
rămas tn posesiunea câmpului de bătaiă. 
Perderile tn ambele pfirţt sunt mari. La 
Alesandropol sosesc merefi Întăriri pentru 
oorpurale rusescl. In Erivan a sosit nn 
oorpi de 12^000 oameni ou 43 tunuri spre 
a întări corpul lui Ttggukassoff.

St. Petershonrţf, 28 Aagast.

Ziarul * Golos» comunică din Eurak  
dara de la 26 August următoarele: (Turcii 
att făcut o încercare de a ocoli ca să ne 
apuce din dos, dar nu att isbutit. Kisil- 
Tepe fi Bafkadilar att rămas în posesiunea 
.turoi.lor. Trapele noastre s’aO întors la 
tLorukdara. Fiind ambele părţi obosite 
lnpta decisivă ş’a; amânat.

Erl la 10 ore dimineaţa, comandantul 
svprem a sosit aicl-

Loodrs, 28 Aagast.

Societatea pentru apSrarea intereselor 
Ilarei Britanii a liotărit in o şedinţă sub» 
preşedinţi Lordului Strat-Heden a provoca 
prin o deputaţiune pe guvern la o acţiune 
mal energică. Cu aceeaft ocasiune societa 
tea s’a declarat ca fiind satisfăcută de a 
titudrnea Ungariei în ceetinnea orientală

Constaotinapoi, 28 Aogust.
Lângă Kars e iinîninte o noul luptă, 

Mujchţar-Pâşa tăburnşte cu armata sa din' 
colo de colina de la Eizii.

De asemenea e imininte o luptă lângă 
Djuma. Rnfil sunt ¿«mcenţraţt la Papaskeoi

Canstantloepol. 28 Aagast

Dacele de EdinVurg, care petreoeln Be- 
ciea-Bal, a M  însărcinat a pleca la Con 
staBtinopol."1®! **  pleca poimâne.

Şaala, 28 Aagast.

(Trpifir particulară a ziarului ,Frem 
denblat* din Viena). După opintirile za

darnice din zilele trecute, in sfîrşit, la 27 
Soleiman-Taşa a lnat aproape toate (?) po
siţiunile din strimtorile de la Şipka, cu 
baioneta. In lupta de la 27 rufit att per- 
dut 3000 morţi fi răniţi.

Varna. 27 August, 

De câte-va zile s'a produs o stagnare 
în înaintarea trupelor lui Soleiman- Pafa 
spre Babrova. Se crede dar, că dacă nu 
ar isbnti a forţa trecătoarea de la Şipka, 
Soleiman-Paşa va aşeza un lagăr fortifi
cat in Rumelia fi ast-fel va căuta să îm- 
pedice o nouă invasinne ruseasoă. De oare
ce corpul egiptian din Dobrogia va ră
mânea in defensivă fi ruşii de asemenea 
nn par a fi dispuşi de atac. Prinţul Ha- 
san va lua o comandă la corpul lui Meh- 
med Aii, iară Raşid-Paşa va fi numit co
mandant al eorpulnl din Dobrogia.

Constantinopol, 28 August.

Se asigură că alegerile de deputaţi, ce 
vor avea loo în luna viitoare, se vor efno
tai după legea electorală votată de parla
ment Prin nrmare atât îu capitală cât f i  

întregul hnperitt numărul deputaţilor se 
spori, fiind de patru ori eâtoel de acum.. 

Intre proiectele de leg i, pe care ministrul 
da interne le-a preeentat corpurilor legiui
toare, este unul privitor la simplificarea 
administraţiuneL

Londra, 28 August 

•Oficiul Reuter, comunică din Constan
tinopol : Colonelul Paser însoţit de trei ofi
ţeri engleceftî a visitat fortificaţiunile de 
lângă Constantinopol.

Ducele de Edinburg a plecat din Be- 
fika-Bai la Athena. După o depeşă sosită 
din Adrianopol, turcii atacă posiţiunile de 
mai sus din trecătoarea de la Şipka. Rufil 
att ocupat fortul Nicolaus din această tre
cătoare. Un mare număr de răniţi a sosit 

Adrianopol.
După o depeşă din Şumla, ruşii att ocu

pat posiţiunile de la Popkeol.— llaBan paşa 
plecat la Eskidiva.

Se crede că Mehemet-Ali, a căruia ar
mată să compune din oameni pnţinl de
prinşi cu resboiul, cn greu va putea veni 
tn ajutor lui Soleiman-pafa.

Dnpă spusele nnol jurnal local, armata 
rasă dinaintea Plevnel nn ar numera de 
cât 60,000 oamenL O depefă din Constan
tinopol anunţă că Soleiman-Pafa a tele- 
grafiat seraskieratulul că suferind perderl 
enorme la atacul de la Şipka, îl este peste 
putinţă de a lna earăfi ofensiva fără aju
toare mari.

Ultime seirl pe pagina IU -a

BUCUBESC1 20 August*
1 Septembre.
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(Agenţi» Haras).

— Serviciul de la 30 August, 9 are seara. — 

Gornlstndenl, 81 August.

(oficialii). Prinţul Carol al Românie! s’a 
numit comandant al trapelor ruso-române 
cari formează armata de apus. Generalul 
Zattof este feful statului sătt major.

VIena, 81 August.

O telegramă a unul corespondent a- 
nnnţă că aripa dreaptă a lui Soleiman 
pafa ameninţă TSrnova fi că aripa stângă 
ocupă Trojanul. Numai central lui Solei
man ar fi atacat Şipka.

Se afteaptă la tot momentul o lovitură 
ofensivă a lut Mehemet-Ali asupra flan
cului stâng al Rufilor.

C iiitis tlsspo l, 80 August.

Soleiman-psfa a cernut pe Buşi din trei 
părţi la Şipka I Dramul de la Gabrova este 
ocupat de Turei I

VIena, 31 August.

8e asigură în oerourile diplomatice că 
Soleiman-pafa a primit ordin de a suspenda 
atacul de la Şipka.

Resboial actual, pe l&ngâ toate 
nenorocirile ce ne-a adus deja şi ne 
va aduoe lnc&, va avea lns& şi par
tea sea cea bun&. Pe l&ng& c& a 
relevat praBtigiul armate! noastre 
tn ţară şi In atrein&tate, el a dat 
ooasie a ae alege neghina din gr&fi, 
ne-a dat ocasie a preţui la justa 
lor valoare pe politiciani! noştri.—  
Imediat după declararea de resbol, 
am v&zut cu m&ndrie c& toată, ti
nerimea noastr& patriciană, a aler
gat sub steaguri, voioasă şi gata a’ş! 
sacrifica viaţa pentru patrie. Toat&. 
această tinerime care formeaz& floa
rea societ&ţil noastre, ati p&r&sit in
teresele şi afacerile lor, afi p&r&sit 
familiele şi pl&cerile vieţii, şi f&r& 
sgomot, fără ostentaţiune, afi Încins 
spada şi aA luat puşca şi s'afi dus 
acolo unde datoria II chema.— Cine 
n'a văzut şi n’a admirat pe acel ti
neri cari erl inc& lmpodobiafi saloa
nele societ&ţil bucurescene şi iaşene, 
şi azi arşi de arşiţa soarelui, os
teniţi de viaţa de lag&r, se afl& In 
rlndurile armatei ca simpli soldaţi, 
şi ce! d’&nt&t gata a Înfrunta peri
colul. Şi pe c&nd aceşti bravi tineri 
pe car! presa roşie n'a Încetat a’t 
denigra, a’! insulta, a’l def&ima, În
frunta toate ostenelile unei campa
nii at&t de grele, Îşi expun viaţa la 
Plevna, la Iskra, la Vid, tntreb&m, 
unde este şi tinerimea patriotică (?) 
acea tinerime care mal ales In tim 
purile din urm& ne asurzea auzul 
cu frase sforăitoare? Unde sunt acel 
avocaţi limbuţi cari la a doua vorbă, 
Iţi trlnteşte cuvintele de Patrie, M i- 
ha\ Viteazul, Ştefan cel Mare, libertate, 
şi tot vocabularul de cuvinte mar! 
şi seci? Unde sunt acel politiciani 
de ocasie cari prin circuri, prin ca
fenele şi mal In urm& chiar prin 
Camerile legiuitoare ţineafi discur
suri patriotice, vfirsati lacrimi asu
pra nenorocitei lor patrii, şi um- 
pleafi gazetele lor şi chiar »Monito
rul Oficial* cu tot felul de insulte, 
de def&im&r! contra conservatorilor? 
Unde sunt ace! patrioţi improvizaţi, 
cari venind la putere, nu cereafi mal

puţin de c&t capetele şefilor partidu
lui conservator? 'I-am c&utat In ta- 
berile după marginea Dun&ril de la 
islaz la Calafat, şi nu ’l-am g&sit; 
II c&ut&m acum In Bulgaria In rln
durile armatei noastre, şi nu’I gă
sim; îl c&ut&m In zadar acolo unde 
datoria ÎI chiamâ. Et sunt prudenţi 
şi Îşi ocrotesc scumpele lor persoane
ca s& poată face fericirea patriei.....
după resboifi. P&nă atunci, to ţi sunt 
vtrlţ! In administraţiile publice, to ţi 
sunt ascunşi In marea cetate a bud
getului Statului. —  FineaBcft-se res 
boiul, şi atunci vor reap&rea cu to
ţ ii şi vor fi cel d'&nt&l a declara c& 
sunt gata a’şl vfirsa cea din urmă 
picătură de s&nge pentru Patrie. —  
Dar acum ţara v6 cunoasce, şi c&nd 
veţi veni iar a ne asurzi cn limbu 
ţiile voastre, vă vom întreba : Unde 
eraţi, o marilor patrioţi, c&nd al 
voştri Iş! vfirsa s&ngele lor Ia Plevna, 
la Şipca pe c&mpul de onoare?

Surorile noastre de peste Miloov 
s’aü distins şi de ast& dată prin ge- 
nerositatea lor, prin sacrificiele de 
tot felul ce şi-afi impus pentru a 
veni In ajutorul armatei noastre ; 
ast-fel comitetul central al doamne
lor din Iaşi, dup& ce a tr&mis cu
noscuta sa ambnlanţ& pe l&ng& fra
ţi! noştri! din divisiunea a patra, 
ast&zl In ajunul iotr&re! In luptă, a 
mal organisat şi un spital de 80 
paturi, In do& secţii, nna la Nico- 
poli şi alta la Turnu-M&gurele. A- 
ceste spitalur! sunt Înzestrate nu 
cuma! cu toate obiectele necesarii, 
dar lnc&, dacă putem a ne exprima 
ast-fel, sunt montate cu lux şi cu 
tot confortul ce sciinţa moderni a 
inventat pentru uşurarea suferinţe
lor. Serviciul acestor spitale se face 
de medicii ce! mal renumiţi In Mol
dova, care afi oferit gratuit servi
ciile lor şi de surori de caritate; 
Doamnele din Înalta societate ias- 
siană afi lmbr&cat modestul costum 
de surori de caritate, şi cu semnul 
crucii pe pept, s'afi dus c& caut-1 pe bol
navi şi pe r&niţl. Neobosite In zelul 
lor patriotic, Ele Înfruntă toate os
tenelile, toate greutăţile cu veselia 
sufletească ce dă Împlinirea unei sa
cre datorii. Ce admir&m mult, este 
lipsa de sgom ot, de ostentaţiune 
cu care aceste vrednice de toat& ad
miraţia Doamne, îşi Împlinesc greaoa 
datoriă ce şi-afi luat. Din partq-ne, 
nu găsim cuvinte spre a exprima 
mulţumirile noastre Doamnelor ias- 
sene. Bine-cuvént&rile nenorocitelor 
victime ale résboiulul, vor fi res- 
plata lor.

DIN AFARA.

Soleiman paşa a declarat Porţel, 
e& nu mal poate relnoi atacurile a- 
supra posiţiunilor rusescl din trec&- 
toarea de la Şipka. Aceasta e cea 
ma! importantă noutate, care ne-a 
sosit In cursul zilei de astă-zl după 
c&mpul de resbol. Credem, c& cor
pul lui Soleiman paşa a suferit per
derl enorm e; am fi dispuşi a crede 
c& a cerut Int&rirI de la Poart&, de 
oare ce chiar de mal nainte ştiam 
c& nu dispune de trupe destule; cu 
toate aceste nu Înţelegem, cum ni 
se comunic& această ştire. F&r& în
doială, ea nu este o ştire oficiali, 
de oare-ce Poarta, primind aseme
nea ştiri, decum să le publice, ar 
c&uta să le suprime. Tocmai lns& 
find-că nu este oficială turceasc&, 
trebue să o primim cu mal mult& 
Încredere şi s& o privim ca o des- 
minţire a ştirilor, pe care le găsim 
prin ziarele din Viena şi Paris. Dup& 
informaţiunile ziarelor din Viena şi 
dup& acele ale c&tor-va din Paris, 
trupele lui Soleiman paşa, In ziua 
de 27 August, ar fi luat c&te-va 
posiţiunl rusescl din trec&toarea de la 
Şipka. In depeşele, care ne sosesc din 
cartierul general rusesc despre luptele 
din aceastft zi, se zice că afi puşcat 
puţin, dar afi Întreţinut merefi lupta 
şi merefi s'afi schimbat unii pe alţii.

Din aceast& formulară a depeşei, 
ziarele vieneze ar trage conolusiu- 
nea, că turci! afi luat posiţiunile ru
seşti cu baioneta. In adevăr o logică 
foarte hazlie.

Dar In sfârşit, dacă ar fi luat vre- 
o posiţiune, turcii ar fi : grăbit a se 
f&li cu isb&nda lor, un lucru, pe care 
nu l ’afi făcut. E dar probabil c& cel 
puţin de o cam-dată, luptele de la 
Şipka s’afi curmat.

Citim In »Nord* următoarele re
lativ la intrarea In acţiunea armate! 
sărbeştf:

Orl-ce om serios va Înţelege nu
mai de c&t, c i hipotética, intervenire 
a Serbiei nici o dată nu va putea 
s i fie un eveniment, care s i pue pe 
Europa In Îngrijire. Speculaţiunile, 
care ar voi s i fa c i din pregătirile 
de răsboifi ale Serbie! o cestiune 
europeană, nu trebnesc s i fie luate 
In serios. Serbia are libertatea de 
a intra şi de a nu intra In acţiune; 
şi daci va intra in acţiune, o va 
face pe socoteala şi cu riscul sdfi 
proprifi, Întocmai precum cele-l-alte 
state mar! or! mici, care voesc s i 
profiteze de acţiunea Rusiei pentru 
binele crescinilor din Orient In fo
losul lor privat. Turcofili englezesc! 
sunt oameni foarte zeloşi şi foarte 
dibac!; ne Îndoim tnsi, c i  el ar
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reuşi să găsească vrV
tre cestiunea şerb' 
glezescl.

Citim tü „Fremdenblatt* No. 232 
următoarele reflecsiunl asupra alian 
ţel celor trei Împăraţi:

„Alianţa celor trei împăraţi nu 
este numai cea mal preţioasă ga
ranţii pentru pacea generală şi pen
tru o neturburată şi puternică a- 
titudine a celor trei aliaţi In Europa, 
dar şi un lucru trainic şi positiv, ce 
nu se poate nici slăbi, nici sgndui,

legătură In-1 apoi prin o altă ştire, după care i leiman-Paşa. După ce această ope 
«* şi interesele en-1 Midhat-Paşa ar avea să plece In I raţiune nu a reuşit, lui Osman-Paşa 

curând la Londra. Nu remăne Insă nu II rămâne de cat să aştepte ca 
îndoială, că terenul pentru Intoar-1 ruşii să 11 atace la Plevna. întreaga 
cerea lui din surghiun se pregăteşte. I operaţiune, pre care turcii aii Ince 
Unul dintre vrăjmaşii lui, Redif-Paşa, I put’o In zilele aceste, e prea tărzie 
a fost dat In judecată, ear altul, I Turcii att găsit pe ruşi pregătiţi pen
Mahmut Damat Paşa, a fost lipsit 
de conducerea interimală a afaceri
lor ministerului de resbol, cu care 
fusese Însărcinat după căderea lui 
Redif-Paşa.

tru atac. Dacă turcii ar fi atacat 
acum doué saü trei săptămâni, erl 
ar fi putut reuşi ; astăzi ofensiva 
turcilor nu mal e periculoasă pentru 
ruşi. Pănă la 6 Septemvrie, trupele 
rusescl din Bulgaria , afară de cor
pul lui Zimmermann, vor fi de 250 

I I i  . . . . .  Citim tot In „Pol. Corr.* urmă I mii oameni şi 1000 tunuri. Afară

? jn . °  ”  ® ' " ¡ L “ “ toarele, relativ 1, a itaaţta ,,« de pe de arta, mal coopereaz» 80,000 r »
cămpul de resbol: I mănl. Pănă pe la 15 Septemvrie, sa

Luptele de la Şipka se urmează sesce apoi şi garda imperială, cu 
de către ambele părţi cu o bravură totul 60,000 oameni, dimpreună cu 
şi o îndărătnicie extraordinară. Tur- j cei d’ântâiQ corp de armată, pecâm

ţiunl Înalte, dar fără valoare. Fie
care stat din Europa trebue să ţie 
socoteală de faptul alianţei celor 
trei lmpdraţl, pe care nu o poate 
nici Impedica, nici pune In discu- 
ţiune. Cele trei Împărăţii nu sunt 
printr’aceasta legate, In ce privesce 
acţiunea fie-căreia isolată, pe căt 
timp aceasta nu va vătăma intere
sele uneia dintr’ânsele; de asemenea, 
ele nu sunt legate printr’o solidari
tate absolută, de nu va fi vorba de 
conservarea intereselor comune ale 
cător trei.

Misiunea cunoscută a acestei a- 
lianţe, care şi astăzi este factorul 
motrice In chestiunea orientului, este 
de a menţine ceea ce există pe te- 
râmul ordinel şi al păcel, şi de a

cil aQ pus In luptă mal ales tru-lpui de resboid. 
pele aduse din Muntenegru şi Alba
nia. Trupele ruseşti se compun din 
o brigadă de v&nătorl, trei batali
oane de infanterie, patru aotnil de 
cazaci şi opt baterii, Intre care doă 
de munte. Se credea că turcii vor 
face un alt atac, de oare-ce el att 
făcut Încercarea de a strebate pe 

căi aproape imposibile spre a apuca 
posiţiunile ruseşti din flanc, dar afi 
fost Întâmpinaţi şi respinşi de către

Cartea albastră a Angliei.

Reproducem din această impor 
tantă publicaţiune a diplomaţiei en- 
glese, următoarele documente mal 
recente:

Lordul Loftus către Lord Derby.

Peteraburg, 31 Maiu, 18 7 7 .

M ilord! Azi am fost la ministe-legiunea bulgară. îndărătnicia, cu
care luptă turcii, ne Încredinţează I rul afacerilor streine, spre a ’ml lua
că ’şl pun o mare greutate pe strlm-1 concedia de la principele Gorciacoff,

apăra împreună ori ce ar putea tu r-L  ^  ţg Q|pj£a> şi C4) Cel puţini care Insoţesce pe Împăratul In că-
bura liniştea si derlma această exis-1 , . . .  - j. I , . . .  . . , , __, „ | deocamdată, nu vor să renunţe cu lâtoria sa In caartierul general al ar-
tenţă. totul la posiţiunea centrală a lui matei de sud. Escelenţa sa mi-a co-

Resbelul ce a Întreprins Rusia, nu I g0{ejman.paşa_ p jn luptele de la Imuni cat că corniţele Şuvaloff se va
este nici fără, nici cn consimţimân- 
tul celor-l’alte douë împărăţii. îm
prejurarea că această campaniă s’a 
început, dovedesce că ea nu se ur
mează contra voinţei celor-l’alţl doi 
aliaţi, şi că ea nu se poate termina 
contra intereselor lor.

Rusia a trebuit, c&nd a declarat 
resbel Turciei, contra consiliului Eu
ropei, să posedeze garanţii solide, 
că nu va fi ameninţată la frunta- 
riele sale despre vest, mal cu sea
mă despre Austro-Ungaria, Fără a- 
ceastâ siguranţă, Întreaga împărăţie 
ar fi fost expusă unei invasiunl, şi

Şipka, se vede Insă, că joncţiunea întoarce fără lntărziare la Londra şi 
lui Soleiman şi Mehemed Aii, nu s’a I va aduce respunsul guvernului impe- 
operatii, precum ni se anunţase riale la nota din Maitt a Escelenţel 
din Constantinopol, şi că numai de-1 voastre. Principele Gorciacoff mi-a 
taşamente mal mici, cu deosebire I observat, că, mal înainte d’a sosi acel 
cavalerie, att restabilit comunicaţiu- respuns la locul destinaţiunil, nu 'ml 
nea cu corpul de la Osman-Bazar. poate comunica cuprinsul lui, dar, 

In genere, din toate ştirile sosite I îndată ce va fi ajuns In manele E- 
de pe cămpul de răsboitt resultă, că I scelenţel voastre, a însărcinat pe d. 
armata de la Şumla nu e capabilă de Giers, ca, în lipsa sa, şă mi 1 
a trece la ofensivă contra ruşilor. I comunice. In acelaşi timp, Escelenţa 
Şi se pare că şi comanda supremă I sa, d. Gorciacoff, şi-a esprimat con-
a armatei turceşti o simte aceasta I vincţiunea că interesele ambelor state

şi prin urmare a dat lui Osman- nu vor fi jicnite şi speră că respun- 
, , . . Paşa ordinul de a coopera cu Solei-18Q1 va mulţumi pe deplin în a-

! I man-Paşa casă slăbească posiţiunile ceastă privinţă pe guvernul M. S. 

rusescl, făcând unul atac asupra Şip-1 Reginei.
cel, iară altul de la Lovcia asupra L ’am Întrebat cum consideră gu- 
posiţiunilor ruseşti de la Selvi şi vernnl imperiale „declaraţiunea de 
ast-fel să ameninţe posiţiunile ru-1 independenţă a României?“ Princi- 
Beştl din Balcani. încă de mult de- pele Gorciakoff a respuns zicându ’ml 
taşamente mal mari din corpul lui c’o consideră „ca un fapt deja în- 
Osman-Paşa att înaintat de la Plevna I deplinit de facto, însă nu şi de jure.* 
spre Lovcia şi scopul lor era a sul Aceasta e o  cestiune care trebue să 
apropia de trupele lui Solei man-Paşa. se trateze mal târzitt, In unire cu 

După ştirile ce „Polit. Corr.* pri-1 Dacă Suleiman-Paşa ar fi isbutit a puterile europene. Escelenţa sa crede 
meşte din Paris, Midhat-Paşa In sflr- strebate prin Şipka, întregul corp al că cabinetul austriac împărtăşesce şi 
şit s’ar fi împăcat cu Sultanul şi ar lui Osman-Paşa ar fi părăsit Plevna I dânsul acelaşi opiniune, în această 
fi fost revocat. Ştirea se desminte | spre a 'şl opera juncţiunea cu So-1 privinţă.

grea posiţiune. Singurul mijloc de a 
evita această stare de luci uri, este 
alianţa celor trei împăraţi, şi nici 
o altă constelaţie nu putea presinta 
mal multe garanţii.*

Ast-fel se esprimă şi „Naţional 
Zeitung* din Berlin, printr’un arti
col foarte Însemnat.

In privinţa Serbiei, a declarat că 
principele Milan Împreună cu guver
nul sârb, ar fi accentuat că, în Îm
prejurările de faţă, Serbia va pro- 
cede conform voinţei Impâratulul şi 
că *1 s’ar fi comunicat In termeni 
categorici, că împăratul voesce ca 
Serbia se remănă pe deplin pasivă

Augusto* Loltus.

B erlin , 9  luniu 1877 .

Milord! Aflând că ambasadorele 
Rusiei ar fi comunicat guvernului 
Germaniei conţinutul răspunsului dat 
de principele Gorciacoff la nota din 
6 Maitt a Exelenţ-i voastre, am In 
cercat a mă informa despre impre- 
siunea ce a produs asupra d-lul Bfl- 
low. Exelenţa sa a zis că nota schim
bată In mod confidenţial între Exe 
lenţa voastră şi guvernul Rusielor e 
cea mal bună garanţie că, în cas 
când s’ar nasce Intre ambele guverne 

diverginţă asupra vr’unul punt 
totuşi schimbarea de păreri dintre 
dânsele nu va ’nceta. Răspunsul în 
cestiune, zicea d, de Bfllpw, e de 
sigur redactat în termenii cel mal 
amicali şi mal Împăciuitori, şi de 
natură nu numel să ’nlăture orl-ce 
cause serioase de ’ngrijirl din par
tea Exelenţel voastre, In privinţa 
intenţiunilor Rusiei, ci şi să circum
scrie marginile viitoarei acţiuni, ast
fel In cât nu va atinge de cât nu 
mal interesele Turciei, fără să lo 
vească ’ntr’acele, pe care guvernul 
M. S. reginei e ’n drept se le apere.

In fine, d. Billow crede că respun
sul menţionat va fi ’ncuviinţat de 
ntreaga Europă, şi speră că guver

nul M. S. reginei va privi într’ân- 
sul o garanţie despre serioasa do
rinţă a împăratului Rusielor de a 
localisa resbelul pentru asigurarea 
păcel popoarelor creştine din Turcia.

Mic Donnell 

Belgrad, 25 Maiâ 1877.

Milord! In faţa nevoelor popora- 
Ijiunel şi a sleirel tesaurulul, s’ar pă
rea cu neputinţă ca Serbia să re- 
Inceapâ ostilităţile în contra Porţel 
Cu toate astea, din nenorocire, prin
cipatul nu va Întârzia multă vreme 

â  fi târât In resbel de către Ru
sia. Pregătirile se fac aci cu atâta 
linisce, In cât abia se pot observa 

cu neputinţă a le esplica alt-fel. 
Recruţii se esercită, recensemântul 
miliţielor se urmează ne’ncetat şi 
deosebitele arme se reorganiseazâ. 
Toate aceste măsuri se pot esplica 

neînsemnate, însă dovedesc că 
Serbia s’ar supune bucuros unei In
vitări a Rusiei.

Singura garanţie In contra unei 
asemenea eventualităţi pare că con
sistă în consideraţiunile ce are Rusia 
faţă cu Austria, care de bună sea-1

mă s’ar opune Intinderel resbelulul 
In Serbia, Insă, de şi *obiecţiunilfl 
Austriei In această privinţă sunt ou- j 
noscute diplomaţiei ruse, totuşi ar | 
trebui ca menţionata putere să le 1 
accentueze aici Intr'un mod mal pa- J 
temic şi tnal categoric, de cât cum j 
s’a Întâmplat până acum. Dacă a- ţ 
ceasta nu se va face până mal e j 
timp, peste puţin va fi prea târzitt. 
Odată pacea ruptă, lucrurile îşi vor 
urma mersul natural. De o cam dată, 
pe aici se crede că pe d’o parte a- 
meninţările Austriei vor remânea 
fără efect, iar pe d'alta că influenţa 
slavă a câştigat în timpul mal din 
urmă un mare terâm. împăratul Ru
sielor, Intr’un moment critic, va in
terveni pentru causa serbă şi va p er-J 
mite cooperaţiunea Serbiei la resbel.

W. A. Wbito.

Therapia, 10 Itmin 1877.

Milord! Am avut o convorbire cu 
frantaşil locuitorilor eleni din Con- 
stantinopole. In acelaşi timp numi
ţ ii notabili ’şl-att exprimat dorinţa 
ca atât Rusia cât şi Poarta să fie 
Impedica te d’a face schimbări teri
toriale saü Întocmiri care ar res
tringe desvoltarea şi viitorul rasei 
elene. Dacă Anglia ar face o ast
fel de promisiune grecilor, dânşii nu 
numai că s’ar abţine d’a participa 
la resbel In contra Turciei, dar s’ar 
simţi Îndemnaţi chiar d’a contribui ] 
cu simpatiele şi concursul lor mate
rial, In favoarea Turciei. Se ’nţelege 
de sine că mi-a fost ca neputinţă 
să le daü un respuns despre atitu
dinea guvernului M. S. reginei, In 
această privinţă; însă i-am Îndemnat 
să aşeze de influinţa lor asupra con- 
naţionalilor şi să’l lmpedice d’a face 
o rescoală care ar periclita şi mal 
mult pacea deja turburată a Euro
pei, şi ar agrava şi mal mult situ- 
aţiunea paterilor. Am accentuat că 
o ast-fel de răscoală ar Întări nu
mai pe inimic, de care grecii după 
cum declară ânşişl, se tem mal mult 
de cât de Turci, şi că dânşi, prin
tr ’o resvrătire In Tesalia, Epir şi 
Macedonia, ar sili pe tnrcl să dis- 
loace trupe pentru năbuşirea el. 
Ast-fel, ar slăbi armata otomană, 
destinată a înfrunta pe ruşi la Du
năre şi în alte părţi. Le-am adus 
aminte că Grecia armând consiliile 
Angliei, relative la abţinerea el d’a 
ataca pe tarei, prin desvoltarea is- 
voarelor el de avuţie naţională, şi 
prin educaţiunea poporului, se bu
cură deja de simpatiele Englesilor, 
cari att dat In această privinţă cea 
mal bună dovadă prin cedarea insu
lelor Ionice.

Dacă Grecia s’ar abate de la pro* 
cedarea de pân acum şi s’ar năpaBti

M K f u  y f s m a .

POVESTEA LUI HARAP ALB
DB

I0AN CREANGA.

(Urmare)

Apoi II lasă acolo şi el se duce In 
treaba lui. Dar Harap Alb şi cu al săi 
nici nu bindiseatt de asta; el cum att 
dat de căldurică, pe loc li s’aft muet 
ciolanele şi att Început a se Întinde şi 
a se hărjoni In ciuda fetei împăratu
lui roş. Ba tncă Gerilă se Întindea 
de căldură, de i treceai genuchele 
de gură. Şi hojma morocănea pe cel- 
l’alţl, zicând :

„Numai din pricina voastră am 
răcit casa; căci pentru mine era nu
mai bună, cum era. Dar aşa păţeşti 
daca te el cu nişte bicisnici. Las’ că 
v’a mal păli el berechetul acesta de 
altă dată. Ştii că are haz şi asta?

Voi să vă lăfăiţl şi să huzuriţi de 
căldură, eară ett să crâp de frig. 
Bu.... na treabă! Sâ’ml da ti ett li
niştea mea, pentru hatârul nu ştiti 
cui! Acuş vă tărnăesc prin casă, pe 
rudă pe sămânţă; incaltea să nu se 
aleagă uimica nici de somnul meii, 
dar nici de al vostru.

—  Ia tacă-ţl gura măi Gerilă, zi
seră cel-l’alţl. Acuş se face ziuă şi 
tu nu mal stincheşU cu braşoave de 
ale tale. A dracului lighioae mal 
eşti! Destul acum, că ue-al făcut ca
pul calindar. Cine o mal dori să facă 
tovărăşie cu tine, aibă-şl parte şi 
poarte-ţl postul. Că pe noi ştiti că 
ne-al ameţit. Are cine-va cap să se 
liniştească de râul tâfl ? I-auzi l-â l: 
par'că I o moară hodorogită. Numai 
gura lui se aude In toate părţile. 
Hojma tolocăneşte pentru nimica 
toată, curat ca un nebun. Tu mâl, 
eşti bun de trăit numai tn pădure 
cu lupii şi cu urşii, dar nu In caBe 
împărăteşti şi latre nişte oameni cam 
se cade.

„Ia, ascultaţi, măi, dar de când 
aţi pus voi stăpânire pe mine, zise 
Gerilă t Apoi nu mă faceţi din cal

măgar, că vă veţi găsi mantaoa cu 
mine. Ett ăs bun cât âs bun, dar şi 
când m’a scoate cine va din răbdare, 
apoi nu’l trebue nici ţigan de lae 
Împotriva mea.

—  Zâtt. nu şugueştl măi Buzilă? 
Da amarnic mal eşti la viaţă? când 
te mânii, faci sânge In baligă, zise 
Flămânzilă. Tare-ml eşti drag!.. Te- 
aş vâri în sin dar nu Încapi de u- 
rechl... Ia mal bine ogoeşte-te o lea- 
că, şi mal strânge’ţl buzişoarele a- 
casă; nu de altă, dar să nu’ţl pară 
răii pe urmă, că doar nu eşti nu
mai tu In casa asta.

„El apoi! Vorba ceea: Fă bine 
să’ţl auzi rătt, zise Gerilă. Dacă nu 
v’am lăsat să intraţi aici Înaintea 
mea, aşa mi se cade; ba Încă şi mal rătt 
de cât aşa. Cine-o face de altă dată 
ca mine, ca mine să păţească.

—  A l dreptate măi Gerilă, numai 
nu te cauţi, zise Ochilâ. Dar cu pră
jituri de-a tale, ia acuş se duce noap
tea şi val! de odihna noastră. Mă
gar tu să fii acela, ce al zice când 
ţi-ar strica cine-va somnul ? Ba încă 
al dat peste nişte oameni al lui Du

mnezeii, dar să fi fost cn alţii, hei, 
hui! mâneai papara până acum.

„Dar nu mal tăceţi mâl? Că ia 
acuş trec cu picioarele prin păreţi 
şi es afară cu acoperemântul In cap, 
zise LăţI-Lungilâ. Par’că nu faceţi 
a bine, de nu vă mal astâmpără dra
cul nici la vremea asta. Măi buzilă, 
mi se pare că tu eşti toată prioina 
gâlcevel din noi.

—  Ba bine că nu, zise Ochllă. Are 
el noroc de ce are, dar ştia ca ce 
i-ar erebui.

„Ia  sâ-I faci chica topor, spina
rea tobă şi pântecele cobză, zise Se- 
tilâ căci altmintrelea nici nu e de 
chip s’o scoţi la capăt cu bocluca- 
şul acesta.

Gerilă vâzâad că toţi 11 statt îm
potrivă, să mânie atunci şi unde nu 
trânteşte o brumă de păreţi, de trei 
palme de groasă, de afi Început a 
clănţăni şi cel-l’alţi de frig, de să
rea cămaşa de pe dânşii.

— Na! incaltea v ’am făcut şi ett 
pe obraz. Deacum Înainte spuneţi ce 
vă place, că ’ml-o fi ciudă, zise Ge- 
rilâ, rlzâud cu hohot. El apoi!? Ci
că să nu te strici de rls!... De Ha

rap Alb, nu zic. Dar voi mangosiţi- 
lor şi farmasiţilor, de câte ori aţi 
fi doi mit tn stroh şi pe târnomată, 
să am ett acum atâţia bani In pun
gă nu ’ml-ar mal trebui a ltă ! Oare 
nu cum-va v ’aţl face şi voi nişte fe
ciori de ghindă, fătaţi In tindă, că 
sunteţi obraze supţirl?

„Ear cauţi sămânţă de vorbă, măi 
buzilă, ziseră cel-l'alţl? A l dracului 
să fii ca tot neamul tătt, în vecii 
vecilor, amin!

—  De asta şi ett mă anin şi mă 
Închin la cinstita faţa voastră, ca 
la un codru verde, cu un poloboc 
de vin şi cu unul de pelin, zice Ge
rilă, Şi hal de-acum să dormim, mai 
acuş să ne trezim Intr’un gând să 
ne unim, pe Harap Alb sâ’l slujim 
şi tot prieteni să fim; căci ca vrajbă 
şi urgie, raiul n’o să-l dobândim.

Insflrşit ce-or fi mal dondănit el, 
şi cât or mal fi dondănit, că numai 
eaca se face ziuă!... Şi atunci cre
dinciosul Împăratului, crezând că s’a 
carâţit de oaspeţi, vine ou gândul, 
să mâtnre scrumul afară, după rân- 
duialâ. Şi când ajunge mal aproape 
ce să vadă ? —  Casa oea de aramă,



T I M P ü L

ou resbel In contra Turciei, causănd 
dificultăţi puterilor europene ţ i  stă
ruind In contra politicei Angliei, ina
ugurate 'n cestiuneâ Orientului; a* 
tunel nu le pot garanta pontra cea 
ce va rosul ta. Mă tem că atât aceste 
argumente cât şi altele, de natura 
acestor», nu vor fi n stare b& ab* 
ţinâ pe greci de la un resbel In 

¿contra Turciei, dacă guvernul M. S. 
reginei n’ar fi pregătit s& ţină, un 
fimbagiă categoric la Atena. Tot-d’- 
auna am fost de părere c& rasa e- 
lenă e o pedică 'n contra cuceriri
lor Slavilor, cari, sub conducerea 
Rusiei, ar inunda cea mal mare parte 
din provinciele Turciei din Europa. 
E dar In interesul Porţel* al An
gliei ş’al altor puteri, ca Grecii sft 
fie ’ntrebuinţaţl pentru acest scop. 
M’am silit dar, In convorbiri parti
culare şi amicale, s’atrag luarea a- 
minte a miniştrilor Turciei asupra 
acestui obiect, dându-le să ’nţeleagă 
c& cea mal bună politică a Turcilor 
consistă In a împăca pe Greci. Daofi, 
Turcia s’ar desfiinţa, ar fi in in te
resul Europei, poate şi ’ntr’al liber- 
tăţel fi civilisaţiunel, ca s& posedă 
un element opus Slavilor şi poftelor 
egoiste ale Rusiei, un element care 
ar Înlocui pe Turci In provinciele de 
sub posesia Turciei europene şi pe 
coastele tn&rel Eget®. Qredî, prevă
zători şi Înţelepţi. Înţeleg pe deplin 
aceasta şi vor Impedica pe conaţio
nalii lor ca să'şl compromită viito
rul prin aventure periculoase, care 
ar Înverşuna In contra lor pe Eu 
ropa şi mal cu seamă pe Anglia.

■r.  Layird.

BECH1ZIŢIELE
P

ABUZURILE SUB D-nuf I. C. B R A V A  NU

Citim la »România Liberă*.
Am vorbit de mal multe ori des

pre abuzurile ce se petrec la  dome- 
niele statului.

Pe cănd copilele noastre, surorile, 
soţiele şi mamele noastre lucrează 
scamă, străng contribuţiun), orga- 
nisează spitale şi ambulanţe, merg 
cu talerul prin grădinile publice, 
adres&ndu-ae la toţ( spre a veni In 
ajutorai soldaţilor noştril, pe cănd 
actorii, actriţe, străini, se Întrec In 
a aduce obolul lor patriei române, 
■unt uai! nenorociţi,' fcu inimă de 
piatră, Barzi la glasul Romăniel, cari 
caută să se Îmbogăţească prin ja f 
din averea ţării.

Nu putem răbda rapacitatea aces
tora.

Cate se vorbesc despre arendarea

Înfocată aşa de straşnic decuseară, 
era acum toată numai un sloiă de 
ghiaţă, şi nu se mal cunoştea pe 
dinafară nici uşă, nici uşori, nici 
graţii, nici obloane la fereştrl, nici 
nimica. Eară In lăuntru, se auzia un 
tâtăboiă grozav; toţi bocăneaţi la 
uşă c&t ce puteaâ şl strigatt căt le 
lua gura, zicând :

•Nu ştim ce fel de Impfirat e a- 
cesta, de ne lasă fără scăntee de 
foc In vatră, să degerăm aicea... Aşa 
sărăcie de lemue, nu s'a vteut nici 
la bordeiul cel mal sărăcăcios. Val 
de noi şi de noi, că ne-a îngheţat 
limba In gură şi măduva !n ciolane, 
de frigl.K

Credinciosul Împăcatului auzind a- 
ceste, pe de-o parte l’a cuprins spai
ma. eară pe de alta s’a îndrăcit de 
eiudă. Şi dă el să descue uşa, nu 
poate; dă •’o -desprindă nici atăta. 
Pe armă că să facâT Aleargă şi ve
steşte Împăratului despre cele Întâm
plate. Atunci vine şi împăratul, ca 
o mulţime de oameni, cu cazmale 
ascuţite fi cn cazane pHne cn un. 
crop; şi unii tâeafl gbiaţa cn eamn»- 
lele, alţii »runcaft eu uncrop pe la

moşielor statului, nu le vom spune 
acum. Destul că un om onest a a- 
mănat intrarea sa In domenie, pănă 
după sfârşirea arenduirilor. îndată, 
ce comunicările primite nu vor pu
tea resista contra dicţiunii, vom da 
pe faţă traficurile revoltătoare.

Astăzi ne vom mărgini la un 

fapt.
D. Sichleanu, unul din eforii do- 

menielor, ar fi tăiat mal multe par
chete din pădurea statului de la Ie- 
purescl lntr’un mod neregulat, pen
tru propriul săO căştig. Este aci 
vorba de zecimi de mii de franci, 
care n'ar fi mal intrat In casa sta
tului.

Ni Be spune că d. inginer Cotro- 
ciu a cercetat afacerea şi ar fi fă
cut un raport guvernului, care da 
pe faţă aceste abuzuri.

întrebăm, ce se făcu cu acel ra
port?

Durerile ţării nu pot permite u- 
nora delapidarea, nici impune tăcere 
altora. Nici o protecţiune abusivilor. 
Să vorbească »Monitorul* ; 11 cerem 
11 rugăm, 11 somăm!

Serata dată de colonia fVancesă 
pentru răniţi.

Serata pe care colonia francesă 
diu Bucurescl a dat-o In profitul 
răniţilor armatei noastre, a avut un 
strălucit succes.

Toată societatea aleasă a capita
lei s'a grăbit a răspunde la apelul 
graţioaselor doamne francese, cari 
sub presidenţia doamnei Debain, aâ 
luat această generoasă iniţiativă.

Produsul acestei serate, a fost 
net 14,160 lei 70 bani, —  ceea ce 
este foarte mult In aceste momente 
de crisă generală, când ananghia a 
stors avutului şi săracului mal toate 

puterile.
Suntem fericiţi a ne face ecoul 

societâţ»! romăne, mulţumind colo
niei francese şi pentru această probă 
de simpatie, ce ne-a dat In Împre
jurări atât de dificile. Tot ce ne 
vine de la Francîa, are un mare 
farmec pentru România, căci vine 
de la sora el cea mare din Occi
dent, vine de la patria generosului 
Împărat Napoleon IU. care a spriji
nit cu atâta căldură causa naţiona- 
lităţel noastre.

Recunoscinţa ce datorim bine-fâ 
cătorilor noştri, ne face că noi In- 
obidem ochii la desbinările lor, şi 
’n iubirea noastră, 11 lnvăluim pe 
toţi fără osebire. Ast-fel pentru noi, 
România, Francia şi Napoleon sunt 
un sigur simţimănt, o singură idee. 
Iubim Francia, pentru că suntem

ţlţlnele uşel şi In borta chiel, şi după 
multă trudă, cu mare ce hălăduesc 
de deschid uşa şi scot pe oaspeţi a- 
fară. Şi când colo ce să vezi î toţi 
erafl cn părul, cu barba şi cn mus
tăţile pline de promoroacă, de nu-l 
cunoşteal, oameni sunt, draci Bunt, 
ori alte arătări. Şi aşa tremurat! de 
tare, de le dârdâeafi dinţii In gură. 
Eară mal ales pe Gerilă, par’că-1 
zghihoiaO toţi dracii; pozne făcea 
cn buzişoarele sale, In cât s’a În
grozit şi Împăratul roş, când l’a vă
zut făcând aşa de frumuşel.

Atunci Harap Alb eşind dintre 
dânşii, se lnf&ţişază cuviincios În
aintea Împăratului, zicând :

—  Prea Înălţate împărate! Lu
mânarea sa, nepotul prea puterni
cului Verde Împărat m’o fi aştep
tând cu nerăbdare. De-acum Înainte 
cred că mi-ţl da fata, ca să vă lâ - 
sâm In pace şi să ne ducem In treaba 
noastră.

.Bine voinice, zise Împăratul, ui- 
tându-se la dânşii, cam acru oare 
cum; a veni ea şi vremea aceea.. .  
Dar acum de odată, ia să OBpătaţl

legaţi de ea prin aceea ce Calderone 
numesce „musica sângelui*, prin 
cultura din care Be adapă junimea 
noastră şi prin acel avănt generos 
care o face să Întindă mâna el po
poarelor asuprite ; dar Francia re
publicană, nu ne va face să uităm 
şi pe Napolion III, care punăndu-nn 
sub garanţia celor şeapte puteri, 
ne-a ajutat să Începem regenerarea 
noastră politică şi socială, pe care 
din nefericire a& Impedecat-o mult 
desbinările noastre din Intru, dar 
care totuşi a făcut paşi mari lntr’- 
timp atât de scurt.

încă o dată, suntem fericiţi a es- 
prima recunoscinţa so;ietăţeI române 
pentru simpatia ce colonia francesă 
din capitală ne-a arătat şi In aceste 
Împrejurări.

Stirbey, 12 August, 1877.

Ialomiţenil sunt âncă nedomiriţl 
asupra persoanei numită de guvern 
senator al colegiului al II-lea din 
judeţul nostru.— Cine să fiă senato- 
torul nostru? Este ungur?., este sas? 
căci Bontaş, sa ti B*nţoş, numai nu
me românesc nu este.

Mal mulţi alegători din oraş. şi 
mal cu seamă din jud*-ţ. voiati să a- 
leagă ca senator pe reformatorul ar
matei române, d. general FJorescu, 
fără care juna noastră armată nu ar 
fi putut fi acea ce este astă-zl: 
fala României. Guvernul avea de 
candidat pe d. Banţoş saâ Bontaş, 
(negreşit, acesta este un nume tip
til). susţinut de administraţiă.

Mal In urmă. vechil adversari al 
d-lul Nicu Mo seu, nemulţ miţl de 
lucrurile de azi, s'atk unit şi el cu 
oposiţia, şi aâ cerut ca cu toţii să 
voteze pentru d. M. Moscu. D. Mo- 
scu este un om, care are multe cu- 
noscinţe şi amici ‘In Ialomiţa, şi 
care a represintat judeţul nostru 
mal bine de zece ani in Cameră, şi 
ast-fel n'a voit să datoreze alegerea 
sa de senator propunerii adversari« 
lor săi; de aceea d-nu Moscu nici 
n’a venit la alegere In Călăraşi, 
nici a scris amicilor săi, spre a 'I 
susţine candidatura sa ;—  cu toate 
acestea a fost paritate de voturi In
tre d-lul şi d. Bontaş, la prima vo
tare, după care, unii din amicii d-lul 
Moscu, ameninţaţi In tot felul, afi 
plecat de la vot, căci se prăpădea 
ţara fără d. Bontaş.

Vechil adversari al d-lul Moscu 
aă preferat pe acesta Înaintea d—lui 
general Fiorescu, numai spre a se 
reconcilia ou d-lul.

O mare parte din alegători, din 
cari unit chiar amici al d-lul Moscu,

ceva, ca să nu ziceţi că aţi eşit din 
casa mea ca de la o casă pustie.

—  Par’că v ’a eşit nn sfânt din 
gură, luminate Împărate, zise atunci 
Flămânzilă, că ne ghiorăesc maţele 
de foame.

—  Poate ni-ţl da şi ceva udeală 
Măria ta, că ne sfârie gâtlejul de 
sete.

,la  lăsaţi, măi, zise Ochilă, clipo
cind merefi din gene, că Lumâna
rea sa ştie ce ne trebue.

—  Aşa cred şi efl, zise Păsărilă, 
dar de-a puterea li am căzut la casă 
Împărătească ; şi nu vă temeţi, că 
are Înălţimea sa atâta purtare de 
grijă, ca să nn fim chinuiţi cu frig, 
cu foame şi ou sete.

„Mal remâne lndoeală despre asta? 
zise Gerilă, tremurând cumplit. Dar 
n'aveţl sciinţâ că înălţimea sa este 
tata flămânzilor şi al Însetaţilor? Şi 
tocmai de asta mă buour şi efi că 
d'abia m’oiă mal Încălzi o leacă, bând 
sângele Domnului.

—- El, tacă-ve gura de acum, zise 
Flămânzilă. Destul e o măciucă la 
un car de oale. Nu tot cetăraţl pe

cari voiafl să aleagă pe d. general 
Fiorescu, s’at) abţinut de la vot şi 
nu s’atk dus să voteze pentru d. 
Moscu.

In faţa acestora, să nu se crează 
că administraţia a avut puţin de 
luptă, pentru reuşiţa d Iul Bontaş 
sad Banţoş, candidatul săfi, căci 
sărmanii alegători, neauşind de un 
asemenea nume şi necunoscSndu’l, 
nu voiaă să ’1 aleagă. Cel mal do
cili din alegători chiar nu puteaâ 
să ’! scrie numele pe care ’1 estro
piat! dupe cum fie-care Înţelesese că 
’1 chiamă.

înainte de a termina, viti a vă 
ruga, d-le Redactor, ca să bine-voiţi 
a ne dărui adevăratul nume al se
natorului nostru, spre a şti şi noi 
Ialomiţenil cel puţin cum se chiamă!

X.
( Pressa)

S C R I S O A R E  A D R E S A T A  

T H S / E F T T IL .T J I -

Bucurescl, 18 (80) Aaguat.

Domnule redaetore,
B in e - v o i ţ i  vg  r o g  a  in s e ra  i o  ju r n a lu l  

d -v o a s tră  râ n d u r ile  n rm S to a re  :

Ziarul »Telegraful4 în nnmărnl aSQ de 
Dumineca trecut!!, no scifi pentru ce gă- 
gesce de cuviinţă de a m8 designa de spion 
al Tarcilor. Somez pe redaoţinnea numi
tului ziar a dovedi in cel mal scnrt ter
men, cS am fost vr’o-dată sad că sunt 
spionul vrr-unuia; altminteri declar cS 
»Telegraful* nn spune adevărul fi ’1 denunţ 
dispreţului public ca calomniator.

Anastase Lahovary.
Vechia coreipondinte al zi arul al 

»Le Meunger de Vienne.«

ULTIME SCIRI
TELEGRAFICE

(Agenţia Havis).

—Serviciul de la 81 Septembre, 12 or* din zi.— 

Constantlnopol, 80 Augutt.

O telegramă a luISoleiman-paşa cn data 
de Mercur! nu arată nici o noă luptă im
portantă.

Turcii |i Ruşii 'fi oonservă posiţiunile 
lor respective.

Nisce depefl din Knrs spun că ruşii s’afl 
retras In direcţia Alexandopolulul.

Perderile ruşilor în lupta de la Ghedi- 
kler ar fi fost de 6,000 oameni.

Belgrad, 81 Augut.

Un ukaz priciar publică un ordin de 
bătae al armatei serbesol, coprinzând multe 
numiri.

Athena, 87 August.

Anglitera n’a făcut aci nici o represen- 
taţiune relativ la turbnrările din Thessa- 
lia. Numai Poarta a adresat o notă gu
vernului grecesc. In respnnsul s8Q la a- 
ceaetă notă, cabinetul grecesc declară că 
turbnrările nu att fost provocate de c&t 
prin sarcinile foarte gre'e impuse popula- 
ţiunii de administraţia otomană.

Măria Sa, că om e dumnealui. Pen
tru nişte sărăcuţi ca hoI e grefl de 
făcut trebt de acestea. Dar la o Îm
părăţie ca cum te-ar pişcă un pu
rice ; nu se mal bagă In seamă.

„Din partea mea măncarea e nu
mai o zăbavă: băuturica mal este ce 
este, zise Setilă ; şi aş ruga pe Lu- 
mănarea sa, că dacă are de gănd a 
ne ospăta, după cum s'a hotărât, 
apoi să ne Îndesească mal mult cu 
udeala, pentru-că acolo stă toată pu
terea şi Îndrăzneala.

Vorba ceea: „Dâ-l cu cinstea să 
peară ruşinea.' Dar mi se pare că 
ne-am prea intins cu vorba şi Lu
mânarea sa nu ştie cum să ne mal 
intre In voe.

—  Acum de ne-ar da odată, ce ne- 
ar da, zise Flămânzilă, căci mă roade 
la inimă, de foame ce ’ml e.

„Ia mal Îngăduiţi o leacă măi, zise 
Ochilă, că doar nu v’aă mas şoa
recii In pântece. Acuşi s’or aduce şi 
bucatele şi vinul şi numai de aţi avea 
pântece, unde să le puneţi.

—  Îndată vi s’a aduce şi demân- 
care şi băutură, zise Împăratul, nu-

Encbl-Gluma, 31 August.

Joi Turoil afl început o mare mişcare 
ofensivă pe toată linia, Intr’o recnnoascere 
pe Lom, divisinnea Iul S*lih-paşa ar ii 
respins pe Ruşi spre Karaghateh. Divisia 
Nagib, atacând pe Ruşi tnaintea Iznlaku- 
lul, ti respinse până la Konstanţa.

Odman-paşa 'şi-ar fi înoepnt'de opotrivă 
mişcarea în direcţia Tristeniknlnl; resuita
tul ar fi favorabil, dar amănunte lipsesc 
încă.

Vlena, 81 August.

Soleiman-paşa ar fi telegrafiat la Con- 
stantinopol, că avant-garda aripei sale 
stânge ar fi ocupat Iezil-Agaci şi că Bu
şii ar fi evacuat GUbrova.

Constantlnopol, 80 August.

Atacul îa contra fortificaţianilor de la 
Şipka continuă. Soleiman-paşa ’şl dă si
linţa de a tăia comunicaţiile rusesc! cn 
Qabrova. —  Lupte noi să semnalează pe 
lângă Ginma şi Rasgrad. Rugii ar fi fost 
respinşi lângă acest din urmă oraş.

Societatea academică română, 
s’a întrunit estimp la 15 August.

Ea ţine şedinţe In toate zilele In 
localul săfi din palatul universităţii, 
etagiul de jos la dreapta.

Publicul este admis In toate Joile, 
de la 2 ore p. m. Înainte.

TEATRU DE VARÂ 

G R A D I N A  Q U I C H A R T
Compania dramatică, cu concursul artistic al dini 

H. Pascal;.

Lu.nl, 22 August 1877, representaţiune 
extraordinară dată de d. M. Pasealy, în 
beneficiul domnişoarei Miria Flehtenmaher 
inteligenta şi talentata * mica actriţă» eare 
a surprins mal ani! irecnţi atât de plăcut 
pe publicnl român din Capitală, pe sce
nele Teatrnlni cel mare, Boseel şi Circ. 
Această representaţiune, la care va da 
graciosnl lor concurs şi d-nii Teodor Po- 
pescn, Titns Câmpineanu, se dă in scop 
de a’ş! pntea urma 8t ud iele intr’nn inter
nat din Capitală, şi în urmă a deveni o 
bună artistă a teatrului naţional. 

piesele s
L A  S I N U L  M A M E I

Comedie cn cântece tn 2 acte, tradusă 
şi prelucrată de María Flehtenmaher, mú
sica de A. Flehtenmaher.

PHIL0S0PHIA BARBATIL0R
Gentilă comediă într’nn act care ■ a- 

vnt nn aşa de plăcut succes în theatrul 
cel mare, jncată în 7 luniü, de d-na María 
Flehtenmacher pentrn beneficiul răniţilor.

Intre piesa întdiQ şi a doua, d-nul Teo
dor Popescn va cânta în costnm aria In! 
Ţepeş din opereta naţională »Fata de la 
CociaV Muaioa compusă de d-nnl A. Fleh
tenmacher.

Preţul intrirel 2 Franci. —  începutul 
la 9 ore precis.

mal de aţi putea dovedi cât vă voi 
da eu : că de n’oţl fi mâncători şi 
băutori buni, v ’aţl găsit beleaoa cu 
mine, nu vă pară lucru de şagă.

, De ne-ar da Dumnezeii tot atâta 
supărare, Lumânarea voastră, zise 
atunci Flămânzilă, ţinăndu-se cu mă- 
nile de pântece.

—  Şi tnâiţimel voatsre gând bun 
şi mână slobodă, ca să ne daţi cât 
se poate mal multă mâncare şi bău- 
turicâ, zise Setilă, căruia II lăsa gura 
apă, că din mâncare şi băuturicâ, las 
dacă ne-o Întrece cine-va; numai la 
treabă nu ne prea punem cu toţi 
nebunii.

împăratul tăcea la toate aceste, 
II asculta cu desgust şi numai în
ghiţea noduri. Dar In gândul săă ;

— Bine, bine! Cercaţi voi marea 
cu degetul, dar ia să vedem, cum ’1 
oţl da de fund î Vă vor eşi ele toate 
aceste pe nas. După aceea, 11 lasă 
şi se duce In casă.

(Va urma).



T I M P U L

CE SE POATE CAPATA
PEHTR1J « FBAIVGI

LA DESFACEREA SPECIALITATILOR IN PANZARIA
L I N G E R I A  D I N  V I E N A

Calea Mogoş6ieî Palais „Dacia“

Pentru 50 bani: I cot Piohet do vară.
Pentru 3 franci : I păreohe papuci de baie.
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

4 franci 50 bani : I păreohe pantaloano pentru oălăreţi. 
loi5 frânei: 2 feţe de mată, colorate, de aţă curată.

5 franci : 2 garniture oolorate de dame.
5 franci : 11 gulere enţl.. In orl-oare fason |i m&rime.
5 franci: 6 părechl ciorapi patentate.
5 franci: 6 gulere moderne pentru dame, după alegere.

Pentru 5 franci : 12 batiste albe de p&nsft adevărată.
Pentru 5 franci: 11 batiste bine oolorate tivite fi sp&late.
Pentru 6 franci: 6 proeâpe do p&nsă curată.
Pentru 5 franci: 6 şervete da mas& de p&nsă adevdratft.
Pentru 5 franci: ÎS şervete albe de oeaifl.
Pentru 5 frânei : 1 cămaşă modernă, simplă séfi brodată.
Pentru 6 franci: 2 batiste ou monograme fin brodate.
Pentru 5 franci: 1 batistă franoesă fin brodată ou dantele.
Pentru 5 franci: 1 oorset de damă.
Pentru 5 franci: 8 şorţuri colorate pentru dame.
Pentru 5 frânei: 8 pepturl fin brodate pentru oămăşl de bărbaţi.
Pentru 5 franci: 1 garniture fine şi moderne pentru dame (gulerul şi manşete).
Pentru 5 franci: 1 cam ison modern brodat.
Pentru 5 franci: 1 faţă de masă oolorată ou ciucuri, pentru café.
Pentru 5 franci: 1 cămaşă séfi o pereche de ismene de damă, bogat brodate.
Pentru 5 franci: 1 cravată de damă, adevărată Crôme-Dentelle.
Pentru 5 franci: 1 fustă costnm plissé.
Pentru 5 franci; 1 bucată Tulpan.
Pentru 10 franol: I bucată Robe d’enfantş de teile.
Pentru 16 franol : I buoată Tartan engles de 5 coţi.
Pentru 20 franol : 24 oo|I Piohet.
Pentru 20 franol: I bucată Manta de baie.
Pentru 18— 16 franci : 1 bucată p&nsă de Rumburg, de 36—46 ooţl.
Pentru 55— 68 franci : 1 bucată p&nsă de Belgia de 60 ooţf.
Pentru 75—108 franci : 1 bucată p&n*& Corona de 58 co|l.
Pentru 115—210 franol : 1 buoată Toile Batiste franoes.

Calea Mogoçôieï Palatul „Dacia“ .
Caninÿile din district« însoţite ou preţul respectiv se ¥«r efectua toarte grabnic 
Mnseiinoios.

ANUNCIU IMPORTANT.
N U M  L i  M I T U L  MAGASIN 

BLi/%, V U L T I I «
Sub firma

S A L .  W E I S E R M A H I T
liStrada Carol I  No 

(curtea reche) 
TÍ8-&-TÍ8 de farmacia 

Rissdörfer.

Strada Car ol I  No. 8 

(cartea Teche)

r is -â -T is  de farmacia 

Rissdorfer.
Afi sosit, pentru sesonnl de v£r3 an bogat asortiment de încăl

ţăminte pentrn BĂRBAŢI, DAM E fi COPII.
Cu deosebire PANTOFI DE DAME In tâte formele după cele 

mal din nrmS fasone şi efectuate din primele fabrici din Europa.

Asemenea nn mare transport de cisme lungi de Iucht, de Lak 
rusesc ţi de racs ca şi Mantale (cancinc) de ploie prima qnalitate.

Snb-semnatnl mulţumind onor P. T. Public de încrederea ce 
aii dat suB^issei firme, care până acum aii depus probe de fina 
calitate a M&rfel cât şi de eftinStatea preţurilor, speră oa fi d’acum 
înainte va bine voi a ’i da concursul se8, găsind in tot-d’a-una 
atăt mărfuri fine fi fasonate cât fi ou preţurile oele mal moderate.

Cu totă stima

(5e8_ 0) SAL. WEISERMANN.
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fel
b

H
F

r.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr»
X
X
s
X

F R A W Z  G T J I T T I I E R
‘ à la V ILLE  DE BBÜXELES 

Podul Mogoşoiel No. 16 ris - à - ris de Consulatul Rassesc
s ţ  Recomandă magazinul şed asortat In tot-d’a-una f6rte bine cu ruf&riă de bărbaţi şi de

X dame, gulere, manchete, batiste de lino, olandă şi m&tasă, ciorapi pentru bărbaţi şi dame. 
flanele fine (ordpe de santâ) camisâne, groşette, broderie dantele, cravate de oarbaţl şi 
femei In oele mal noi forme şi oulorl, umbrele de *6re şi de pl6ie etc. etc. Atrăgând tot 

1 3  de-o-dată atenţiunea onor. Clientele că din oausa orisel am redus f<6rte mult preţurile,

Qxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

TEATEUL DE VARĂ

O  R  A. T3 Z ST A  O U I C H A H D  
Aat&gl fi ta fie-oare <ji spectacole

ROMANE. FBANCES6 SI GERMANE
Compania dramatică dirigiată fi <m concursul artistte 

al D-Ud ÈL PASCAL Y

ANUNCltJ
Călătorii la Brafov pot afla la institutul

Băilor de aburi de acolo, în dosul 
gimnaziului român,

locuinţe curate fi bine mobilate, cu privirea 
spre grădină, precum fi grajduri de ca! fi 
fopron pentru trăsuri, ou preţuri fort« mo
derate.

Direcţiunea băilor de aburi din Brofov.

B ă i l e  d i n  Z a i z o n !
Plăcutele băl de la Zaizon se află într’o 

vale îngustă a munţilor, nnde sublimita
tea seriâsă a Carpaţilor se uneşte cu gra
ţioasa simplitate a văilor cu aerul pur şi 
sănătos fi cu fântânile sale minerale, cari 
aS puţine rivale peste tot globul: Fon- 
t&na de iod, fdrte plăcută la beut; lsrom l 
fontânel lui Lndoric, cât se p6te de lim
pede, şl baia de fer şi acid carbonic, 
cari de 80 de ani aă dat cele mal nue 
rnerose resultate esceleute de cură. Ele 
aH îmbrăcat astăzi toaleta lor cea mal ni
merită pentrn a priimi cu demnitate pe 
6speţii săi! Atât la isv6rele de băut cât şi 
la scaldele reci fi calde s’afi făcut din noii 
reparaţiuni, fi snb-semnatnl are on6re a 
invita pe onor. publio a cerceta acest folo
sitor fi plăcut stabiliment, unde de sigur 
va fi întru t6te mulţămit. —  Informaţiunî 
mal de aprâpe la d. I. Weiss, proprietar 
de Tipografie în Bucnresci.
Zaizon lîngă Brafov. J. LA TZIN ,

arendaf nl băilor din Zaizon.

LES TENTES ET LES LITS 

I t Æ -  L  I  T  T I M I A  Z Ê T  2Ñ T
Rue Germaine No. 19

B U C A R E S T

X
X
X
X

F R U M U S E Ţ A !
FRÀGEQIMEA TINEREJEÏ A PELEÏ

Ca mijloc neîntrecut pentru înfrumuseţarea pelel 
s'afi recunoscat de tôte damele cea cercetată de 
autorităţi, escelenta, nev&t&m&tdrea şi adevgrata

RAVISSANTE
de Dr. L E J O S S B ,  Paris.

Acest mijloc de purificaţiunea pelel, 
recunoscut Tn tetă lumea, a’a arătat 
ca cel mal bun fi cel mal activ din 
töte mijldcele de înfrumuseţare spre 
a depărta sigur pete de sire, coloritul 
sirelul, rofiţa, pete galbene, precum 
si töte necurăţeniele pelel. RAVIS- 
SANTE dă pelel o frăgezime a tine
relei fortefrumosă rosa-deschisăşica 
de catife, face pelea şi mănile alb. 
lucitor si delicat, este recori tdre şi 

pelea fragedă pănă in vtreta cea mal

NEFALSIFICAT se căsesce in Bucnresci numai 
la d-nu BRUS, FARMACIA LA SPERANŢA. 

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

Va'eriegasae No. 9. 595.

0
Damă solidă caută an loc ca gu
vernantă séù ecönömä. A se a- 
dresa la administraţia acestnl çliar.

DESFACERE TOTALA

Recomand bogatul meii asortiment de 
felurite Pianuri fi Pianine din cele mai 
renumite Fabrici ale Europei cu preţuri 
f6rte scăzute.

0 P E R I L E  M Ü S I C A L E

imprimate In ediţiunea nöaträ

T H I E L  <3c W E I S S ,  T Y P O Q R A P T
Strada Lipscani, palatul »Dacia.*

FR. O.’
CONSTANTINESCO D., Souvenir de Zisin, Val se poar pianoforte . . . . . . .  2 —
CABLSON C., Quatre morceaux Roumains, pour pianoforte . • . . . . . . . . . 2 —
FLECHTENMCHER A., Muma Iul Stefan, pentru o voce şi piano . . . . ; .  1 50
QEORQESCU TH., Două suspine, rom« pentru o voce ou piano ..........................  1 4 0

• * Spune, rom. naţională, pentru o vcoe ou piano ; . . . . . 1  40
KRATOCHWIL A. K.. Hora, Viâta României pentru piano.........................« . 1 4 0
MEDEK J. W., România, Quadrille de Conoart pentrn p iano..................  . . . 4 —
MUSICESCO G«, Rânduiala cununiei pentru piano 5 —
STERN L., op. 10, Der Wunsch (Dorinţa) für Singst, und Clavierb. . . . . . .  2 .—

»  » °P- 11- Lebewohl (Adio Moldova) Singst, und Olaiierb. . . . . . .  1 (0
m »  op. 4. Grande Stude pour pianoforte 1  50
. > op. 17. Hora. Maridra pentru pianoforte. . . . . . . . . . . . .  ţ  20
* > op. 18 . Durerea ’ml este mare, Valse brii. pentru piano % -—
> * ■ op. 19. Ylsnrl Ce de ccpil, Quadrille pentru piano . . . . . . .  . 2 —
> > La Favorite, Schottisch pour piano . . . . .. 1  35
»  »  Iţik-Polka pentru piano . . . .......................................  1  —

9 oa  20. Apele de la V&cärescl, Sehottsioh pour p iano....................... 1  50
VIEUX E.. Marche de Cavalerie pour piano ................................ 2 -+

Töte aceste se vdnd ou raoat de !(»/«.

STRADACAROL
,LA  S T ÎU A  A L B I «

A V I S  I M P O R T A N T  
întâiul f i  renumitul Magasio de

ISCilTlAMIHTE FENTBU BAB6ATI, BAIE SI COPII
sub firma

P H I L I P P  G O L . D S T E m
>LA STfiOA ALBA*

Strada Oarol I  No. I , (Cartea veohe) vis-k-ni de Sigismiţnţl Pţager.
Sosiada'ml de oarând din cele mal renumite fabrice existente m a's tra iU tta te , ou oare 

staâ In relaţionl intime de malJT ani, Un mare asortiment de diferita mărfi dupe fasânele 
oele mal moderne yi lucrate oo cea mal mare soliditate, d. e. pentrn' Dame: Polonese oa 
nasturi la ttfte formele, Sandale, Pantof1, aol.; pestru Bărbaţi - Gkete de vaca, Hardijuiix, 
Maroquia salon, Pantofi f i  tot oe se atinge de incâlfăminte b&rbltescl, asemenea pentru 
Copil tdte felurile de ghete ou nasturi, elastio ji altele, vS rog a  r i  convinge de adevSr 

ActfstS magasie este una din oele mal vechie din Capitali, oare 'sl a c&ftigat o reputaţiune 
de oele mal frnmdae pentn soliditatea |i eftin&tatea m&rfnrilox, n  sper, o& si tn viitor voia fi 
onorat en Clientela b-v6str&. PH IL IP P  GOLDBTE1N,

Strada Carol I No. t, (Curtea Veche) vit-â-vii de Sigismoad Prager .La  81 tea alb4.*

E 8 P O S I T  S T R A D A  E P I S C O P I J E I  No. 4
LA .8TBDQOBILE NEGBO*

0CASI UNE RARĂ

V I N T O I  N A T U E A L E
VECHI DE 4, 8 ŞI 11 ANI

I N  F L A . O O A . 3 S T B  S I  C I T  O O A I T A
cu preţuri fdrte reduse yi neauzite ptod acum

I N D I G E N E  A L B E  Ş I  N E G R E  
Da Cotnari j|ţ D* Dilu Mare <|j Bifieatâ
,  Oriaifani 1 Mischst I Negru Virtos
. OdsbeştI )|i Raflschis ¡|ţ T tu tita i

V I N 1 T B I  S T B S I N B  
en gros fi en detail 

Da Chanpagna III Da Rhin III Malaga iii charry
,  Bordeaux ||| »  Ungaria ||| Madsra ||: Mu,cat Luasl

Na pite concura nimeni ou mine nici la privinţa cal iţ iţ i 1 vinurilor şi nici tn ceea 
oe privesoe preţul lor.

NB. LiqueururI, Diferite Cegnaearl vleint f l  Un Cbampagne, Ţuloă veohe n a tu ra li f i  
Unt-de-lemn de Toscana.

2*1- T H E O D O R B S O t r .

O I E j I j  M A I  M A R E  M A C 3 - A S I 2 S T
DB

H A I N E  CONFECŢION ATE şi de ARTICOLE DE MODA
wrA -  L A  B E L L E

4 0 S E F  C R I J W B A U M
20, Colţul Bnlerardulul şl Stradel Mogoş^iel, Casele Grecénu, 20

^ I  .. _________________________ D E  H A I N E  * S P V "
invit pe Onor. Public aă, hine-voiescă a visita magasinul m ei, unde va găsi o Es pos i ţ i une  de ha i na  o o i l f f l o ţ l ona t e  cnm n’a fost incâ In Bucnresci, şi anume

C O S T U M E  C O M P L E C T E
RED1NGOTSçi JAQUETE CU GILE7TCELE LOB J PAEDESIURÎ  IN DIVERSE FASOANE
din stofele cele mal moderne ale sesonulnl de faţă, şi croite dupé jurnalele cele mal noue. Preturile sunt espuse In Galantarele Magasiel pe Strada MogoştSiel şi Bulevardului

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

C X D IT S T J T S Æ  M A R E  S X  P R E T I U B I  F O A R T E  M O D E R A T E
JOSEF »R.CrrVBA.«j]M[

,A  LA BELLE JARDINIÈRE«, 20 Colţul Bulevardului fi Stradel Mogofôiel, Oasele; Gr»oinu ao.

m m  w m *  m m

Tipografia Thiel & Wiesa, Palatul , Dacia*.


