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A B O N A M E N T E L E

IN TOATA KOMANIA :

i 6 luni . 
i 8 luni .

in  anun iATATi:

in sk k tiu n i 81 r k c l a m k :

inia de 80 litare petit, pagina IV, 80 bani 
e pagina III, 80 bani, pe pagina II, 8 lei noi

Beclame 2 lei aol linia.

Un numfir In Capitali 10 bani.
ESE IN TOATE ZILELE DE LDCBD.

B i u r o u l  R e d a o ţ i e i  şi 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 K r c r t r a i T T H i
8e prii mese In strâiaktatS: La D-nil Hm 
ttoin 6 VogUr In Vienna, Walfischgasse 10 
A. OpptUk la Vienna, Btabeabastei 8| Bmdcl 
Motte la Vienna, Seiler«titto 8 1 Kmoaw 
Hrdicka la Vieaaa, Teinfal titrasse 17) Philipp 
IM  la Vienna, Esohenbachgasse 11 j L. LmtS 
& Comp. la Peşta |i Bawu LaffiU-BuUitr ă 
Comp. la Paria.

Scrisori aefraaeate aa te primesc. 

Artioolele nepnblieate ie vor arie.

Un nuaifir In Distriote 16 bani.

C aru l de Bneareset, 38 August 
blig. Rurale . . . . .  88*/t —

,  Domeninle . . .  78®/* —
redit funmar rural . . 12*/» —

i  ,  urban 65 __
upr. municipal al Gapit. 74 _
>blig. Pensii . . . . . 120 __
blig. D a c ia ..............  800 —

,  Romania . . . .  40 —
upr. municipal cu premii — —
lenta Română..............  — —
'aria 3 lu n i ..............  9930 —
londra > . . . . .  2505 —
'iena > . . . . .  — —
lerlin ,  .............. 122'/j —

Canal de Vie»*. 1 Septembre. 
Uotalice 64 80
Na(ionale........................... 67 —
Ben ta la aur . . . . . . . .  74 75
............................................118 85
Acfiunilo b&ncel . . . . . .  840 —
C red itu rl.............. ... 196 50
London . . . . .  ..............  119 05
Obligajiunl rurale ungare . . 75 25 

i  temegvnr . . . .  74 75 
»  tranailvano . . .  78 80

Argint tn m & rfar l..............  104 80
Daeatul...............................  5 67
Napoleonul............................ 9 56
Marc 100 ............................ 58 50

Canal de Berlin, 1 Septembre. 
Aoţiun. Cililor ferate rom&ne . 15 80 
Obligaţiunile rom&ne d %  . . — —
Priorităţile C. fer. rom. 80/« (0 —
împrumutul Oppenbeim . . .  88 85
Napoleonul...........................  16 85>Ji
Viena, termen lung..............— —
Pari« .  court . . . .  — —

Calendarttl f l le l  
Marfl 33 August (4 Septembre). 
Patronul Jilel: Martirul Lupu 
BMrituI sdrelul : 5 ore 27 min. 
Apuiul «6relui : 6 ore 82 min. 
Fasele lunel ; Ultim Quart

P L E O A B E A  T R E N U R I L O R

Bueureecl 
Ploeiol . , 
Brăila , 
Tecuci il . 
Roman .

Bscsresel— Macéra
8.15 a 10.—
9.50 n 18.0»
1.58 n 5.45 j  7.15 
4.88 n 11.40
9.05 d 4.54

Bucéva, iolire , . 18.08 j  9.55 n

Bnosrescl Verclorora
Bacareecl......................8. -  < 6.06 n
P i t e s t l ......................... 11.21 ţ 10.15 n
S la tin a ..........................2.— <
Craiova............... ...  4.17 ţ
Vèrciorova, ioiire , . . 9.01 n

Sucdva 
Roman . . . . .
TecuoiS................
Br&ila . . • . .
Ploeeol ................
Bnoureeel, sosire

8aeiva—Baeareeel
5.11 4 6.46 d 
8.45 a 13.10 d 

12.30 a 5.10 4 
3.08 n 8.10 n 8.68 
7.13 d 8.46
8.90 d 4.80

Vertiere ra Baeareeel 
Vèrciorova . . . . . .  6.45 ţ
Craiova . . . . . . .  11.44 \
Slatina  ..............141
P iteşti........................4.48
Buouresel, sosire

7.15 <
7.40 11.80 ţ

Bacareecl—Sinrgls
Bucuresel.............. 9.16 d
Oiargio, sosire...... 11.85 g

Olargla—Baeareeel
QiorgiS....................... ... T.86<
Bueareecl, sosire . . . .  9.481

Walatl-Barbefl
G a la ţ i ...................1.80 n 8.85 d
Barbofl, sosire . . 1.55 n 9.— j

Barbeţi— «ala ţl 
Barbosl . . . . . .  2.55 n 6.85 0 7.851
Galaţi, sosire . , . 8.80 a 7.— n 8.—

6.05 n 
8.87 a

4.65 d 
T.17 n

7.80 4 
8.05 ■

SCIR l TELE9R1FICE
din

f o i l e  s t r a i n r

St. Petenbenrg, 89 August.

Se comunică oficial din Gornistudeni de 
la 28 August: De eri focurile turceşti aQ 
ncetat aproape cu desăvârşire. Asta dimi- 
îeaţă domneşte cea mal adâncă linişte. 
Crupele noastre se menţin in posiţiunile 
ar. Turcii, ascunşi in dosul munţilor de 
l’ impregiur, staQ departe de baterii. Ge- 
>aralul Nepokoicinschi a plecat la Şipka,
¡a bS inspecţioneze posiţiunile. Suma ră- 
liţilo r de la 21 până la 27 August, e de 
24SO, intre care 95 ofiţeri. Numărul mor
ilo r  nu e încă cunoscnt. Astă-zi toţi ră- 
îiţ i l  vor fi transportaţi la Gabrova.

Lângă Rnsciuc aQ avut loc in zilele acestea 
raaî multe încXerări de avantgarde. Tur* 
six aQ ocupat câte-va din posiţiunile rn- 
•eşti, în urmă a ti fost însă respinşi de că- I 
tre ruşi, care şI-aQ luat posiţiunile de mal 
nainte.

Constantlnopol, 88 August. 

Âstă-zî aQ sosit aici mal mnlţt ofiţeri 
rusesci. După o depeşă a 1 ui Suleiman-paşa, 
ruşii aQ făcut mal multe atacuri spre a 
relua înălţimea de la  Alikerizebei, dar aQ 
fost respinşi de cătră turci. Luptele se ur
mează fără de curmare. Roşii aQ perdnt 
3000 morţi. Perderile turcilor nu s’ aQ con
statat ancă (!) Turcii aQ luat 2000 puşti.

Londra, 8 August.

»O ficiu l R*uter* comunică din Constan- 
tinopol: E ri Poarta a adresat o notă am
basadorului Mosurns-paşa, in care îl în 
sărcinează a atrage atenţiunea Engliterel 
asupra pregătirilor de reeboî ale Greciei 
şi să declare, că dacă ar avea Ioc o res- 
coală, trupele turoeacl vor merge la Athena 
şi •'vor stirpi răul din rădăcină.

Guvernul Engliterel a făcut guvernului 
grecesc representaţiuuî, eară acesta a în
credinţat pe Poartă despre disposiţiunile pa- 
oinice ale sale, declarând că trupele gre- 
ceBoi vor coopera cn cele otomane spre a 
suprima brigandagiul. —  Noul împrumut 
turcesc nn s’a contractat âncă.

Londra, 29 August.

«T im es , comnnică din Şumla, de la 28 
An gu st:

Soleiman Paşa a luat luni, in o luptă 
de nonă ceasurT, cele mal multe din po
siţiunile ruseşti de la Şipka. (?)

«D aily-New s» şi *Daily-Telegraph« co
munică ştirea, că turcii aQ ocupat şanţu
rile de In strâmtoarea Sipcel. Ruşii aQ fost 
atacaţi din ambele flancuri.

Paris, 29 August. 

Ziarele anunţă, că tribunalul din Lille 
început eu instrucţiunea procesului in

tentat Ini Gambetta. Procurorul a şi sem
nat citaţiunea pentru Gambetta.

St.-Potersbnrpt, 39 August.

Dnpă ştirile oficiale, atacurile tnreilor 
asupm posiţiunilor ruseşti de la Sipka, 
merou slăbesc. Toate încercările lor de nă
vală, aQ fost până acum zadarnice, şi nn 
aQ a v o t  rezultate stabile. — După ştirile 
sosite de P® câmpul de reeboî din Asia 
situaţia e neschimbată. —  In luptele din 
Sâmbăta tre o ttă , nici una din părţi nn a

avut succese P°*ţ*1T̂
St>Petersbor|. 39 August

Sa comunică oficial din Kurukdara, de 

la 28 Angust:

In zorile zilei de 25 August, Mokhtar 
Paşa a atacat din toate părţile cu ener
gie posiţiunile generalului Loris MelikofF, 
încercând a ataca aripa stângă din dos. 
Lupta a durat până la 5 ceasuri. Turcii, 
respinşi pe întreaga linie, s’aQ retras în 
lagărul lor de la Ladşa. Durere, in ziua 
următoare turcii aQ luat posiţiunile de la 
Eisili-Tapa, care nu eraQ apărate de cât 
de un batalion. Perderile nu sunt mici. 
Răniţt aQ fost : Gener.-locotenent Psav- 
tsandje, general maiorul Komaroff şi co
lonelul Yariatinsky.

Coloana colonelului SelkofnikofF, oare a 
plecat din Sotşi la Suchum spre a’şl 0- 
pera joncţiunea cu corpul lui Alhasoff, a 
sosit la 19 până la trecătoare» de la Ga- 
pring, care era fortificată şi apărată de i- 
nirnic. Peste noapte a dat năvală asupra 
posiţiunilor, care mal eraQ soutite şi de 
un monitor. O parte din coloană, nu a 
putut trece, din causa acestui monitor. 
De odată s'a apropiat însă vasul rusesc 
Constantin, şi atacând monitorul turcesc, 
a deschis calea şi pentru restul corpului.

Constau tino pol, 29 August. 

Spre a aprovisiona armata lui Osman- 
Paşa cu mal multă lesniciune, şi spre a 
asigura transporturile de provisiunl con
tra atacurilor inimicului, s'aQ aşezat la 
Etropol şi la Isvor mari lagăre de provi
siunl din Sofia. — In urma intervenţiunel 
patriarchuluî grecesc, Poarta a hotărSt ca 
toţi acei bulgari, cari fac parte din bise
rica grecească, vor remânea în funcţiunile 
lor. Vezênd aceasta, o mulţime de familii 
trec din biserica bulgărească in cea gre
cească. Cu deosebire în Rumelia o mare 
parte din Bulgari se pun sub protecţiu- 
nea patriarchuluî grecesc.

Londra, 80 August.

«Daily News» comnnică din Gornistn- 
deni de la 28 August, următoarele :

Turcii nu aQ reînoit atacurile asupra 
posiţiunilor ruseşti de la Şipka. Ambele 
părţi se menţin tn posiţiunile lor. Unele 
dintre bateriile tnrceştl ameninţă pe ruşi 
din flanc. In valea Tundjel, turcii aQ a- 
şezat noue baterii. Ruşii aQ primit întă
riri destule. După toate împrejurările, e 
probabil c& generalul Radeţki se va men
ţine in posiţiunile sale.

Constantlnopol, 89 August.

Namik-Paşa a fost numit preşedinte al 
consiliului de resbol, ce conduce operaţi
unile.

Redif Paşa nn s’a înfăţişat âncă nain- 
tea tribunalului marţial.

Soleiman Paşa urmează eu atacurile a- 
supra posiţiunilor ruseşti de la Şipka.

Pari*, 89 August.

Numaidouă ziare, «République Française, 
şi «Progrès» din Lille, care cele d 'intti 
aQ publicat discursul lui Gambetta, aQ 
fost citate naintea tribunalului din Lille. 
Consiliul de miniştri a luat hotărîrea de 
urmărire cu unanimitate.

Paris, 90 August.

Gambetta şi girantul ziarului «Répu
blique Française, aQ fost citaţi pe Vineii 
la judele de instrucţiune al departamen
tului de Seina.

St. Petersboarg, 30 August.

Se comunică oficial din Gornistudeni, 
de la 29 August :

In trecătoarea de la Şipka domneşte cea 
mal deplină linişte. In apropierea posiţiu-

nilor noastre, nu se văd trupe inimice, şi 
nu se ştie dacă inimicul se retrag», pre
găteşte un noQ atac, ori voeşte a ocoli.

Belgrad, 80 August.

Astă-zi a avut loc sub preşedinţa prin
cipelui Milan un consiliQ de resbol, la 
care aQ luat parte comandanţii de corp 
Horvatovici, Lesjanin, NieolicI şi Protici. 
Se asigură că şi astă-dată s’a votat tot ce- 
stiunea mobilisării.

Constantlnopol, 80 August.

Se comunică din Canea, că aQ sosit pe 
insnla Creta arohimandritul Megalis, pri
mul secretar al patriarhului grecesc şi 
Donezi EfFendi, representantul patriarhu
lui pe lângă Poartă. Ei sunt însărcinaţi 
de a stărui pe lângă grecii din Creta să 
recunoască pe noul metropolit Meletio», 
care tot nn a fost âncă instalat.

SCIRl TELEGRAFICE
A L B  « T I M P D L O I ,

(Agenţia llaras).

— Serviciul ds la 1 Septembre, 9 srs seara.—

Gornl-Studenl, 20 August.
La 18, Turcii aQ atacat trupele de a- 

vant-gardăale armatei ruse de la Rnsciuc la 
Sadina, Carahassanchiol, Cordachioi. Lupta 
a fost f6rte înverşunată la  Carahassan- 
chioi. Generalul Leonov a ţinut 12 ore 
contra a 12,000 Turei. Spre s£ră, gene
ralul Leonov s’a retras în bună ordine în 
poeiţia sa principală, nnde a ajuns la 
orele 8, ducând ca sine pe toţi răniţii in 
număr de 400.

Eri 19, Turcii aQ concentrat de dimi- 
neţa forţe considerabile între Gogova şi 
Porchioi. In aeelaşi timp, 8 batal ¡¿ne tnr- 
cescl cu cavalerie s’aQ adunat pe şoseaua 
dintre Rnsciuc şi Rasgrad şi aQ inoeput o 
mişcare ofensivă spre Cadichioi.

Nu s’aQ primit până acum scirl din a- 
cestă parte.

Oerai-Ntndenl, 19 August.

Eri 19, Turcii din Plevna aQ atacat po- 
siţia nâstră de la Pelisth şi Sgalischi, 
desfăşurând forţe considerabile. La un
sprezece ore se anijia o canonadă tare şi 
o vie împuşcare.

La trei ore după ame<JÎ, generalul Zat- 
to f telegrafia că mai multe atacuri suc
cesive ale Turcilor aQ fost respinse cu 
vitejie.

La Şipca totul este liniscit. După tote 
semnele, armata lui Suleiman-Paşa a fost 
reQ bântuită prin atacurile ei repetate 
şi fără succes în contra posiţiilor ru
sesc! de la Şipka.

Tote trecătorile din Balcani sunt ocu
pate de Ruşi ca şi mai ’nainte.

Paris, 20 August.

D. Gambeta a apărut înaintea judecă
torului de instrucţie. Judecata se va face 
negreşit in săptămâna viitdre.

Prinţul de Galles a sosit la Trouville.

— Ssrvioiul ds la a Septembre, 0 srs dimineaţa.—

Londra, 19 August.

O depeşe din Viena zice că pe lângă 
incereările de a ocoli posiţiunea de la 
Şipka in direcţia Gabrovel, trupe turcesc! 
aQ fost trimise în aceste din nrmă zile pe 
alte drumuri, spre a trece Balcanii la a- 
pns şi la răsărit de Şipka.

ţKarele engleze consideră pacea ea mai 
depărtată de cât ori când. Ele tntrăbă

dacă Europa nu este capabilă să facă 
ce-va pentru a pune un termen luptei ?

Constantlnopol, 1 Septembre.

0 telegramă a lui Osman-paşa cn data 
de Vineri, anunţă că o nouă incăerare s'a 
făcut în această zi la Pishaz, spre resărit 
de Plevna.

Turcii trimişi tn recunoascere ar fi pus 
mâna pe retranşamente rusescl.

O altă depeşă a lui Osman-paşa zioe că 
bătaia a ţinut doă ceasuri; trei detaşa
mente ale Roşilor ar fi fost luate cu asalt 
cu tot ajutorul de 30,000 oameni ce le 
sosise.

O telegramă a Ini Soleiman-paşa, eu data 
de joi din Siglan nu vorbasce de nici nn 
fapt noQ. La Sipka o luptă de artileriă şi 
muschetariă ţine mereQ; Turcii ’şl pă
strează posiţiunile.

Parts, 1 Septembre.

Se asigură că în călătoria sa la Bordeaux, 
mareşalul nu va pronunţa nici un discurs- 
prograraă. El va adresa nnmat un mani
fest naţiunii în ajunul convocării ale
gătorilor.

Zara, 19 Angust.

Eri trupele turcesc!, trecând fruntaria 
lângă Cadinabuca, răpiră vite, aprinseră o 
şiră de fân de vr’o 2,000 kil. şi dădură 
foeurl contra unei patrnle austriece, dar 
fără b’ o  atingă.

Constantlnopol. 31 August.

O telegramă a Ini Mehmet-Ali cn data 
de Joi comfirmă o bătăliă înverşunată ce 
s'a dat la Razakusneler intre Rasgrad şi 
Giuma.

O depeşă a lui Soleiman-paşa tot cn 
data de Joi vorbesce de o luptă ce s’a 
dat spre Belisir între o recunoascere tur
cească şi un detaşament inimic.

In aceete doă lupte, tu roii ar fi câştigat.

Viena1 1 Septembre.

Câte-va ziare cred eă Mehemet-Ali dis
punând de 100,000 oameni, va continua 
ofensiva începută Joi. Ruşii nn i-ar putea 
opnne de cât al un-spre-zecelea şi al trei
sprezecelea corp.

Eskl-Oluma, 30 August.

Atacul Turcilor de eri în contra Lomu- 
lul-de-sus s’a făcut in trei coloane. O di- 
visiune viinddin Rasgrad, a înaintat spre 
Karahassankeoi şi alta spre Haidarkeol, a 
treia în direcţia Iaslarului. Lomnl a foet 
trecut fără multă resistenţă; dar după tre- 
oere, s’a incins o luptă înverşiunată, oare 
s’a sfârşit prin retragerea Ruşilor. Ofen
siva va continua şi astăzi.

Mehemet-Ali comandă în persoană.

— Serviciul de Is 2 Septembre, 9 ere sesrs —

Viena, 8 Septembre.

Soleiman-Paşa ocupă la Şipka posiţiuni 
fortificate, cari fac imposibilă o noă in- 
vasiune în Rnmelia. Grosul armatei sals 
’şi-ar fi făcut joncţiunea on Memet-Ali la 
Bebrova şi Eliana. In cercurile militare se 
crede, că cn forţele ce are in această di
recţiune, Mehemet-Ali ar putea lesne să 
meargă asupra Ternovei in capul a 92 ba
talioane. Osman-Paşa la Plerna, garnisona 
Ruscinoulul şi Ahmed-Ehiub-paşa la Ras
grad ar fi deetul în aci-st timp a ţine in 
eşec toate cele-l’alte puteri rnsesci.

Constantlnopol, 3 Septembre.

In lupta de vineri de la Peliskat, Ruşii 
ar fi perdut 1900 oameni. Să socotesc la 
400 oameni, perderile ce ar fi suferit tn 
lupta ce s’a dat aceeaşi zi lângă Rusciue.

O noă tncăerare se aşteaptă lângă Ra<j 
sg rad.

Nimic noQ de la Sipka.

Oerai-Stadeal, 1 Septembre.

Eri dimineaţă, opt batalioane turoeacl 
eşiră din Rnsciuc şi loviră avant-postnrile 
raseseI de la Kadikeoi; dar ajutoare sosind 
la timp, rnşil goniră Ia rândul lor pe Ture 
de la Kadikeoi.

Totul a remas liniştit in flancul drept 
al armatei din Rnsciuc, precum şi pe dru
mul de la Osman-Basar, Balcani ş iLovcia.

La 31, la 6 ore dimineaţa, cavaleria 
turceasoă lovi avant-posturile rusescl de 
dinaintea Plevne. Pe la 8 ore, infante
ria turcească se desfăşură susţinută fiind 
de artilerii; dnpă nn foe violent, mal 
multe atacuri fură îndreptate de către 
turci asupra Sgalinţei şi părinlui oe să află 
între această localitate şi Pelishat. Acest 
din urmă sat a fost luat şi rduat de mal 
multe ori. Trupele rusescl respinseră toate 
atacurile şi luând ofensiva, asvtrliră în 
sfârşit pe turci în posiţiunile lor.

Numărul lor să socotesee a fi in acea si 
ca la 25,000 oamenL Lupta s’a sfârşit la 
4 ceasuri. Perderile din partea Roşilor se 
ridica cam la 600 oamenL

BUCURISCI 8 Septembre.

Mutismul „Monitorului oficial* de
vine din zi In ?.i mal pronunciajb. 
Ascept&m cu ner&bdare apariţiunea 
foii oficiale spre a sei ce crez&mênt 
s& d&m sgomoteior contradictorii, 
alarmante mai tot-d'a-una, ce circul& 
prin public şi se tipăresc In foile şi 
foeţile din capitală; dar .Monitorul* 
nu coprinde dec&t rectificări ale »Mo
nitorului* de eri feea ce demonstrft 
Îngrijirea cu care se tipăresce foaia 
oficială) şi un şir nesfârşit de disol- 
vărl de cons. comunale, de numirf, 
permutări de funţionart şi at&ta tot. 
— Nu seim la ce să atribuim acest 
mutism obstinat al gazetei oficiale. 
Unii pretind c& aceasta este spre a 
nu face concurenţă bunilor amici de 
la .Românul* .Telegraful* şi , l’O
rient*; alţii zic că d. Brătianu este 
de părere, că tăcerea e de aur, ori 
cum o fi, şi ori care ar fi rezoanele 
de stat ale d-lut Brătianu, faptul po
sitiv este, că despre faptele şi actele 
Domnitorului nostru, despre faptele 
şi actele armatei noastre nn seim 
nimic oficial şi cea ce aflăm, o da- 
tarim bunel voinţe a d-lor Rosetti- 
Fundescu şi Damé.

Toată lumea vorbesce de eri, că 
M. S. Domnitorul a luat comanda 
unul corp de armată rusă, care Îm
preună cu armata română , va o- 
pera tn înţelegere cu cele l’alte cor
puri Imperiale in crâncenul resbol 
contra turcilor; —  adevărată este 
această scire, d-le Brătienet Să cre
dem pe d. Fundescu, care ne dă a-



T I M P U L

ceastâ soire ca positivă, ca oficială, 
oare aţi focut din „Telegralul* foaia 
oficială a guvernului? spuneţi'o, să 
scie lumea.

Som&m pe preşedintele consiliului 
şi actualmente şi ministru de res- 
boia (?), a ne ţine In curent despre 
viaţa, sănătatea Domnitorului nostru. 
Ne aducem aminte c&. In alte tim
puri, c&nd din întâmplare M. S. era 
numai puţin bolnav sah indispus, 
guvernul prin buletine zilnice ţinea 
ţara In curent de starea sănătăţii 
M. Sale; şi ast&zl c&nd sănătatea 
M. Sale este eapusă la toate oste
nelile unei campanii aşa de grele, 
c&nd chiar viaţa M. Sale este espus&, 
.Monitorul" stă mut şi ne Întreţine 
de escursiunile resbelnice ale d-lul 
Br&tianu, ear despre viaţa, sănăta
tea Domnitorului, p&streaz& t&cerea 
cea mal profundă. —  Domnitorul nu 
este numai al vostru, Domnitorul 
este al nostru, al tutulor, al ţârii 
întregi şi ţara este In drept a vă cere 
s&’l daţi zilnice sciinţe despte viaţa 
şi sănătatea Lui. Să nu se crează că 
facem aceast& somaţiune guvernului 
din un spirit de înjosită adulaţiune 
către Domnitor. Suntem din aceia 
care n'am linguşit nici odată pe 
Domnitor, dar nici l ’am Înjurat vre 
o-dată. Şi chiar dacă n'ar fi eminen- 
tele Sale calităţi personale care ne 
face a’l iubi cu sinceritate, totuşi 
ca Rom&n, ca bun patriot, soim că 
soarta ţârei este legată de soarta 
dinastiei noastre, de soarta lui Carol 
de Hohenzollern şi cerem guvernu
lui să ne ţie în curent de faptele 
şi aetele Măriei-Sale, de viaţa şi de 
sănătatea Sa.

Tot aceiaşi somaţiune adresăm gu
vernului în privinţa armatei’. Se vor- 
besce despre o luptă or&ncenă ce s’a 
făcut acum trei zile la Plevna între 
armata otomană şi armata Română; 
jurnalele oficioase dafi chiar detai- 
lurl asupra luptei, iar guvernul stă 
mut şi lasă o ţară Întreagă în tor
turile Indouelel şi necunoscutului.

Am zis’o şi o repetăm :.J> mili
oane de inimi bat pline de grijă de 
soarta iubitei noastre armate. Mo
mentele sunt solemne, orl-ce ceas, 
orl-ce minut ce trece, poate aduce cu 
sine doliul în sute de familii. Cu 
toţi ne-am oţelit inimile, ne-am ri
dicat sufletele, ne aşteptăm la neno
rociri şi multe lacrăml a ti să se verse I 
asupra unor morminte depărtate şi 
necunoscute; dar pentru D-zeh, nu 
vă jucaţi cu anxietatea mumelor, 
socielor, surorilor; nu vă cerem a ne 
arăta marşurile şi contra-marşurile 
oştirii noastre, nu vă cerem să ne 
desveliţl planurile de resboiii, dar 
vS cerem a ne da sciinţe positive şi

n u m  yvuMBo.

POVESTEA IUI HARAP ALB1)
DE

IOAN CREANGA.

In sfârşit nu trece mult la m i
jloc, şi numai eacă li se aduc 12 ha- 
rabale cu p&ne, 12 ealoviţe fripte 
şi 12 buţl pline cu vin de cel hră
nit, de care cum bel c&te o leacă, 
pe loc ţi se tae picioarele, Iţi ste- 
cleşte ochi în cap. ţi se înclee limba 
în gură, şi începi a bolborosi tur
ceşte, fibră să ştii bechifi măcar. —  
Flămânzilă şi Setilă ziseră atunci ce- 
lor-l’a lţl:

Măi, m&ncaţl voi întâia şi beţi 
c&t veţi putea, dar nu cum-va să 
vă puneţi mintea cu toată m&ncarea 
şi băutura, c’apol al vostru e dracul!

Atunci Harap Alb, Gerilă, Ochilă 
şi Păsărl-Lâţl-Lungilâ se pun el de 
ospătează şi beaâ c&t le trebue. Dar

i) Din Convorbiri.

oficiale despre cele petrecute, vă ce
rem a ne da buletine oficiale despre 
starea sanitară a armatei de la Du
năre şi de peste Dunăre, vd cerem 
a ne da sciinţe positive şi oficiale 
despre morţi şi răniţi şi această ce
rere a noastră sunteţi datori a o sa
tisface.

Suntem siguri, că întreaga presă 
se va uni cu noi şi că ca toţi vom 
sili pe guvern a eşi din mutismul 
se& premeditat, căci toţi avem în 
rândurile armatei, fiinţe iubite, căci 
cu toţi suntem interesaţi» cunoaşte 
soarta bună şi soarta rea a armatei 
noastre.

FOSTA SI TELEGRAFOL SUB ROŞU.
Ga pe toate cele-l'alte administra

ţii publice, roşii ah parvenit a des- 
organisa cu desăvârşire şi serviciul 
poştelor şi telegrafelor, care pe tim
pul conservatorilor se făcea cu o 
exactitate şi regularitate exemplară. 
Iacă progresul radicalilor. El ah în
ceput prin a ridica taxele cu 50 la 
sută, şi pe urmă cu încetul sub pre
text de economii, de reorganisare, 
a a ajuns a rivalisa, suntem siguri, 
cu serviciul postai şi telegrafic din 
Turcia. Nu ne vom plftnge aici de 
acrişori şi jurnale predate la postă 
şi nesosite la destinaţie, nici de în
târzierile ce se întlmplă în preda
rea telegramelor, trebue să fim jnştl 
şi să facem parte resboiulul.— Dar 
sunt cazuri unde nu mal încape nici 
o scuză şi care denotă încă odată 
fatala influenţă a radicalilor, inca
pacitatea şi incuria bărbaţilor che
maţi a dirige ser viei urile publice.— 
Influenţa lor este molipsitoare. Spre 
a nu se crede că vrem numai a 
înegri pe guvernanţii de astăzi, dăm 
la cunoscinţa publică următoarele 
probe :

1. O telegramă dată în Turnu- 
Măgurele sub No. 1084, n'a sosit 
în BucurescI, de cât după 6 sa fi 7 
zile.

2. O scrisoare recomandată, pre
dată la biuroul Glavacioc la 29 Iu
lie st. n., n’a sosit în BucurescI 
de c&t la 1 Septembre st. n., adică 
peste 35 de zile.

Am putea îmmulţi exemplele, dar 
ne oprim aci şi rugăm pe guvernul 
nostru ca pe l&ngă îmbunătăţirile ce 
are să aducă creştinilor din Turcia, 
să găsească timp a îmbunătăţi şi 
soarta creştinilor din România.

Primim de la Corabia următoarea 
telegramă :

ce are a face ? par’că nici nu se cu
noştea de unde aâ mâncat şi ah băut; 
că doar măncare şi băutură era acolo, 
nu şagă; de, ca la o împărăţie.

—  Hal, ia daţi-vă de o parte, măi 
păcătoşilor, că numai aţi cr&mpoţit 
m&ncarea, ziseră atunci Flâm&nzilâ 
şi Setilă, care aşteptah cu neastâm
păr, fiind rupţi în coş de foame şi 
de sete.

Şi atunci unde nu începe Flâmân- 
zilă a cărăbăni deodată în gură c&te 
o haraba de p&ne şi c&te o ealoviţă 
Întreagă, şi răpede mi ţi le-a infu- 
licat şi le-a forfăcat, de par'câ n’ati 
mal fost. Eară Setilă dând fundu
rile afară la c&te o bute, horpiţi-o 
sugea dintr'o singură sorbitură; şi 
răpede-răpede mi ţi le-a pus pe 
toate dear&ndnl, n’a mal remas 
nici măcar picătnră de vin pe doage.

După aceea, Flămânzilă a Început 
a striga în gura mare, că moare de 
foame şi a asverli cu ciolane In 
menii împărăteşti, care eraâ acolo 
de faţă.

Eară Setilă striga şi el c&t ce pu-

D-luX redactor al , Timpului.*
Bine-voiţî a însera alăturatul aot în co

loanele jurnalului d-voastre.
Davila.

Sub-semnaţil declarăm pe onoare că na 
s’a lnat nici un medicament de la ambu
lanţa «Crucea Roşie,, de către serviciul 
sanitar al armatei.

Şeful ambulanţei, Dr. Stefănescu; şofai 
secţiunei I, Dr. Leonte; şeful secţiunel II, 
dr. G-rigorescu; şeful secţiune! III, dr. Is- 
trati; farmacist şi intendent, D. Volf.

DIN AFARA.

Ne vine greii a crede, cu toate 
aceste, ţiind seamă de ştirile pri
mite de pe c&mpul de resbol, nu ne 
mal putem îndoi, că turcii aâ în
ceput ofensiva mal nainte de a fi reuşit 
Suleiman-Paşa cu Încercarea de a-şl 
trece corpul în Bulgaria. Mal răi) 
pentru dânşii şi mal bine pentru ar
mata rusească nu puteah face. Dar 
vina nu este a lor. Nu mal puteah 
să aştepte p&nâ ce va sosi întregul 
corp de gardă imperială; nu le re- 
mâne de cât să facă o încercare a- 
cum. Şi e foarte probabil, că această 
încercare va fi zadarnică. Trupele ru
seşti ah avantagiul, pe care '1 avea 
la Şipca : de a fi aşezate la posi- 
ţiunl alese după plac şi scutite în 
dosul fortificaţiunilor.

Până acum ah avut loc încăierări 
de avantgarde atât în aripa dreaptă, 
cât şi în cea stângă. Trebue să re
cunoaştem, că în unele dintre aceste, 
turcii ah avut avantagie. Dar lucru 
e cu totul firesc. In luptele de avant- 
postul, agresorul îndeobşte dispune 
de mal multe puteri, câtă vreme de
fensorul mal de puţine, de oare-ce 
îndeobşte nu ştie, unde va fi atacat, 
îndată însă ce turcii vor Înainta şi 
vor da piept cu corpuri ruseşti mal 
mari, îşi vor simţi inferioritatea. Sco
pul luptelor pregătitoare din zilele 
trecute, este a sili pe ruşi să pri
mească o luptă, unde turoilor le place 
şi în condiţiunl favoritoare pen
tru agresor. Cele mal multe încăie
rări sunt digresiuni făcute spre acest 
scop şi nu în puţine părţi turcii se 
ivesc cu puteri Însemnate spre a face 
pe ruşi să crează, că din acele părţi 
vor să atace. Atârnă acum de lâ co
manda rusească, ca atât din disposiţi- 
unile generale ale trupelor, cât şi din 
recunoaşterile făcute să se încredin
ţeze unde este grosul corpului şi în care 
direcţiune se mişcă, spre a părăsi 
chiar şi fără de luptă posiţiunile, ce 
cad prea de parte de presnmptivul 
câmp de luptă. Ast*fel, faptul că 
una din părţile beligerante păstrează 
ori părăseşte o posiţiune, e de o cam-

tea, că crapă de sete şi svârlea cu 
doage şi cu funduri de poloboc în 
toate părţile, ca un nebun.

împăratul atunc! auzind vuet toc
mai din casă, ese afară şi când vede 
aceste, îşi pune m&nile în cap de 
necaz.

M ăi, măi, mal. Aceştia’s curat 
sărăcie trimisă de la Dumnezeii, pe 
capul meti! zise împăratul în sine, 
plin de amărăciune. Mi se pare că 
ia acum mi-am dat şi eh peste oa
meni.

Harap Alb ese atunci din mijlo
cul celorlalţi şi iar se înfăţişază în
aintea împăratului, zicând :

—  Să trăiţi luminate împărate! 
Deacum cred că ml-ţl da fata, ca să 
vă lăsăm în pace şi să ne ducem în 
treaba noastră, căci nepotul împăra
tului Verde, ne-a fi aştept&nd cu 
nerăbdare.

„A veni ea şi vremea aceea, voi 
nice, zise Împăratul cam cu jumă
tate da gură. Dar ia mal aveţi pu
ţină răbdare, căci fata nu-I de cele 
de pe drumuri, s’o luaţi numai aşa 
cum s’ar Întâmpla. Ia să mal vedem,

dată fără de importanţă cunoscută. 
Poate să fie un avantagia, dar tot 
at&t de bine poate să fie şi un dn- 
savantagih pentru fie-care din părţi.

Importanţa posiţiunilor o ştia nu
mai aceia, care comandenză, eară a- 
oeştia de sigur păstrează taina pen
tru dănşil. Cum lucrurile stafi acum, 
turcii nu vor putea să silească pe 
ruşi a primi o luptă decisivă mal 
nainte de a fi lnsi-şl dispuşi a intra 
în luptă de c&t în caşul, c&nd, prin 
deosebitele atacuri, pe care le fac 
din toate părţile, ar isbuti să’I ză
păcească într’at&ta, în c&t să nu 
mal ştie de unde vine atacul prin
cipal şi să'şl dispuie trupele fără de 
înşirare bine încheiată. Şi aceasta nu 
e cu putinţă, cel puţin ne vine greu 
a crede, c-& ar fi cu putinţă.

Soleiman-Paşa pare a fi renunţat 
la idea de a strebate de la Şipka 
la Gabrova. E însă cu putinţă, că 
numai pare. Ni se anunţă, că In 
apropiarea posiţiunilor ruseşti nu se 
mal văd trupe turceşti, dar se bă- j 
nueşte că ele s’ah ascuns în dosul 
munţilor de la dreapta şi st&nga. 
Se poate câ această bănuială e neîn
temeiată. Dar nu se ştie. Şi e foarte 
probabil, câ deocamdată şirul ata
curilor, pe care le fac Osman-Paşa 
şi Mehemed Aii are în special sco
pul de a sili pe ruşi să retragă cel 
puţin o parte din trupele de la Şipka 
şi a înlesni prin aceasta, trecerea cor
pului lui Soleiman-Paşa. E apoi tot 
at&t de probabil, că îndată ce Târ- 
nova ar fi ameninţată, Generalul Ra- 
deţky ar trebui să se retragă. Am 
dat însă în mal multe rânduri ex
presie părerii, câ numai corpul lui 
Soleiman-Paşa poate să ameninţe de
stul de serios Târnova. Rămânem pe 
lângă această părere şi prin urmare 
credem, că încercarea, pe care o face 
Mehemet Aii şi Osman-Paşa, este za
darnică, întocmai precum a fost a- 
ceea a lui Soleiman-Paşa. Va curge 
numai sânge din o parte şi dintr’alta, 
dar treaba n’are să se facă de cât 
după ce Soleima-Paşa va isbuti să 
treacă în Bulgaria.

Vorba e însă, câ nu isbntesce.

In Europa nu mal se petrece a- 
proape nimic. In Francia procesul 
intentat lui Gambetta pentru dis
cursul pronunţat la Lille, iară în 
Germania şi Austria Întrevederea in
tre principele Bismarck şi Corniţele 
Andrassy, care se asicură câ în cu
rând va trebui să aibă loc pe teri
toriul austriac, două cestiunl, care 
în alte vremi de o potrivă ar fi a- 
gitat opinia publică, acum se discută 
ca nişte cestiunl de importanţă se
cundară. Toate privirile sunt în-

cam cum ar veni trebşoara asta?— 
Nn-I vorbă, de mâncat, aţi mâncat 
şi de băut aţi băut fie care, cât şep- 
tesprezece. Insă deacum înainte mal 
aveţi şi ceva treabă de făcnt: eaca 
vă daţi o mierţă de sămânţă de mac, 
amestecată cu una de năsip mărun
ţel, şi până mâne dimineaţă, să-mi 
alegeţi macul de-o parte— fir de fir 
—şi nâsipul de altă parte; nu cum
va să găsesc vre-un fir de mac prin
tre năsip sah vre unnl de n&sip, 
printre mac, câ atunci am stricat 
pacea. Şi dacâ-ţl putea scoate la ca
păt trebuşoara asta, atunci oih mal 
vedea eh.... Eară de nu,— veţi plăti 
cu capul obrăznicia ce aţi întrebuin
ţat faţă cu mine, ca să prindă şi 
alţii la minte, văzănd de patima 
voastră.

Şi apoi ducăndu-se împăratul în 
treaba lui, i-a lăsat sâ-şl bată ca
pul cum vor şti.

Atunc! Harap Alb şi cu al săi ah 
Început a strânge din umere, nepri- 
cepându-se ce-I de făcnt.

—  El, apoi, şagă vă pare î Cu chi
ţibuşuri de aceste să ne zăbovim noi! 
Pâclişit om e Împăratul Roş, se vede

dreptate asupra luptelor de la Şipka, 
pe ale cărora resultate le aşteaptă 
oprindu’şlresuflarea. Ziarul „Deutsche 
Zeitung* comunică din Constantino- 
pol textul depeşei, pe care Soleiman- 
Paşa a trimis o la 27 August seras- 
chieratulul, o depeşă din care ne în
credinţăm, cu câtă bravură s’ati lup
tat ambele părţi. Lupta inceputâ 
pe lnâlţimimile trecătoarei de la 
Şipka, s’a urmat de dimineaţa pînâ 
seara pe Întreaga linie şi cu de o 
potrivă lnvierşiunare. .După ce noi 
am luat câte-va posiţiunl importante 
pe mnntele Akiri-Djebel, la stânga 
forticaţiunilor din trecâtoarea de la 
Şipca, Inamicul se credea ameninţat 
în linia sa de retragere şi prin ur
mare şi-a desvoltat toate puterile 
spre a lua de la noi cu orl-ce preţ 
aceste posiţiunl importante. Zi pe zi 
şi cu o tot mal mare Înverşunare, 
ruşii aâ re’noit atacurile lor asupra 
acestor posiţiunl. Focul de artilerie 
din ce în ce era tot mal vih. Dar me- 
refi ah fost respinşi de către noi. 
La 26 August, ruşii ah deschis un 
grozav foc de artilerie pe întreaga 
linie şi aâ făcut o eşire. In aceeaşi 
vreme aâ făcut apoi un atac asupra 
posiţiunilor de pe Akiri-Djebel. N'a 
mal fost o luptă atât de îndârjită 
şi de sângeroasă ca aceasta. Fără a 
ţinea seamă de numeroasele perder!, 
pe care le ah avut, după asfinţitul 
soarelui ruşii ah reînceput atacul, 
aruncând merefi trupe nouă în luptă 
şi lndoind ast-fel lupta fără curmare.

Inimicul a isbutit a ocupa cel mal 
înalt şi mal important punct al mun
telui Akiri-Djebel. Dar batalioanele 
din ântâia şi a treia brigadă, sub 
comanda lui Weisel paşa, ah grăbit 
ca să adună ajutor şi, după un a- 
tac briliant, ah isbutit a străbate 
până in centrul posiţiunilor inimi
cului silindu-1 a se retrage cu per- 
derl mari. încă în aceea-şl noapte 
ruşii aâ renoit atacul spre a-şl re
lua posiţiunile şi ah urmat lupta 
până dimineaţa. Toate aceste opin
tiri ah remas însă zadarnice faţă 
cu resistenţa trupelor noastre: de
cimat şi obosit inimicul a trebuit 
să părăsească posiţiunile de pe A- 
kiri-Djebel. La 27 August, primind 
noue ajutoare, ruşii ah reînceput a- 
tacurile. Trupele noastre le-a opus 
insă o resistenţă admirabilă. Renun
ţând la întreprinderea sa, inimicul 
s’a retras apoi în dosul fortificaţiu
nilor sale. Tocmai am Început a for
tifica posiţiunile strategice, pe care 
le-am ocupat. Lupta se urmează. Pe 
câmpul de luptă sunt âncâ mai mult 
de 1,000 morţi. Trupele noastre ah 
adunat mal mult de cât 2000 pusei, 
afară de aceasta muniţiunl şi altele.*

el, zise atunci Ochilă. EA no’I vor
bă, măcar câ e aşa de întuneric, deo
sebesc tare bine firele de mac, din 
cele de năsip. Dar numai iuţeală şi 
gură de furnică ar trebui să aibl ca 
să poţi apuca, alege şi colege nişte 
flecuşteţe ca aceste, in aşa scurtă 
vreme. Bine-a zis cine a zis, ca să 
te fereşti de omul roş : căci e liş- 
tal dracul In picioare, cum văd eh.

Harap Alb îşi aduce atunci aminte 
de aripa oea de furnică, o scoate de 
unde-o avea strânsă, apoi scapără 
şi-X dă foc cu o bucăţică de iască 
aprinsă. —  Şi atunci, minune mare! 
Numai eaca ah şi Început a curge 
furnicele cu droaia, câtă pulbere f i  
spuză, câtă frunză şi earbâ : unele 
pe sub pământ, altele pe deasupra 
pământului şi altele in zbor de nu 
se mal curmal viind.— Şi lntr’un buc 
ah şi ales nâsipul de-o parte Şi ma
cul de altă parte; să fi dat mii de 
mii de lei, nu găseai Br de mac 
printre năsip sah fir de năsip prin
tre mac. —  Şi apoi în «ori de ziuă, 
când e somnul mal dnloe, de doarme 
şi pământul sub om, o mulţime de 
furnici de cele mărunţele aâ stră-
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Precum vedem, din aceste ş& a- 
levereace tot o-dat&, c& pârfă la 27, 
urcil nu luaseră nici una din -for- 
lificaţiunile rusescl. Posiţiunife * de 
tare vorbesce Soleiman paşa sunt 
iocmal posiţiunl, pe care ruşii nu le 
fortificaseră mal nainte, adică, afară, 
ie celea de pe Akiri-Djebel,— posi
ţiunl de importanţa, secundară. A- 
nume, trecâtoarea de la Şipca nu 
este o „strimtoare“ în adevăratul 
Înţeles al cuvântului, precum e tre- 
iătoarea de la Predeal, de la Turnu 
ioşu sad de la Bran, ci o vale 
Lungi şi destul de largă,, ce mere a 
se ridică şi apoi cade spre Gabrova. 
Numai ast-fel poate fi vorba de un 
foc de artilerie „pe Întreaga linie* 
şi de un şir de atacuri, care se ur
mează „pe Întreagă,“ linie şi numai 
ast-fel turcii puteaft ocupa chiar In 
trecâtoarea de la Şipca posiţiunl, 
care cu toate aceste, nu sunt In a- 
propiarea fortificaţiunilor rusescl. 
Dup& scirile mal noue, el par a fi 
părăsit şi aceste posiţiunl.

RECH1ZIŢIELE

A B U ZU R ILE SUB D-nul I. C. B R A T IA N U

Citim In .Independinţa română,.“
Un sgomot scandalos circulă prin 

oraş In privinţa orzului rechisiţio- 
nat de la d. Dimitrie Anghel, de
putat fraţionist şi creatura politică a 
onor. d-lul Mârzescu, adică : că acest 
orz rechisiţionat ar fi fost preţeluit 
cu 22 franci chila de onor. Comi- 
mitet-Permanent local, pe cftnd alţi 
posesori s’ar fi simţit fericiţi să ’1 
cedeze cu 18 franci chila, şi tot cu 
condiţiunea favorabilă a se scădea 
din căşturile arierate datorite sta
tului.

Prin urmare, rugăm pe onor. Co- 
mitet-Permanent să desminţă acest 
„se zice* ce compromite situaţiunea 
politică a unul deputat care, mal mult 
de căt ori cine, datorează a veghia 
ca finanţele statului se nu fie jignite.

Nu bănuim onorabilitatea nimălul, 
ţinem Insă a pune capăt unor sgo- 
mote care lovesc In prestigiul cole
giului al III de Iassy, şi prin ur
mare In acel al represenţiunel na
ţionale.

Asceptăm un comunicat serios, 
spre a se l&muri situaţiunea.

*
* *

Confraţii noştril de la „Oazetta 
de Bacăft* denuncia: Că Senatorele 
d. Qheorghie Lecca, cu prefectul 
d. Alecu Willner aft făcut zilele tre
cute o afacere pe comptul „patrio 
tismulul lor luminat*.

Senatorele d. Gheorghe Leca avea

bătut lnlăuntrul palatului şi afi În
ceput a pişcă din somn pe Împăra
tul, de-1 frigeaü nu alt ceva. — Şi 
văz&ndu-se el cuprins de aşa ustu
rime, 8'a sculat cu nepus la masă, 
căci nu mal era de chip să dormă, 
cum dormea alte dăţl, pănă pe la 
amează, nesupărat de nimene. — Şi 
cum s’a sculat, a şi Început, a căuta 
cu deam&nuntul prin aşternut, să 
vadă ce poate să fie f —  Dar a gă- 
ait nimica toată, căci furnicele par’câ 
intrase In pământ; s’afi mistuit, de 
nu se ştie ce s’att mal făcut.

„A dracului treabă] Uite ce blăndă 
mi-a eşit pe trup. Să fi fost nimica.., 
par’că nu’ml vine a crede. Insă mal 
ştifi eût.., Ori părerea mă Înşelă ori 
s’a strica vremea, zise Împăratul ; 
din două, una trabue să fie numai 
de căt. Dar pănă una alta, ia să 
mă dnc să văd, ales'afi năşi pul din 
mac acel nespălaţi, care mi rod u- 
rechile să 1® daü fata I Şi cănd se 
duce Împăratul şi vede cum se În
deplinise de bine porunca Iul, se um
ple de bucurie.... Şi ne mal avănd ce 
pricină să le caute, remăne pe găndurl.

Atunci Harap Alb ear ese din mij-

de mult timp In hambarele sale 
niace grâtt aprins pe care nici chiar 
făinaril din Botoşian! nu’l ofereaţi 
de căt 20 franci pe chila. D. pre
fect Willner, patriot puritan, a re- 
chisionat o sută chile din acest grăi) 
aprins, pentru hrana armatei ro- 
măne, cu 58 franci chila, transpor- 
tăndu’l la gară tot cu trăsuri re- 
chisiţionate, pentru ca Îndatorirea 
patriotică să fie complectă. Bravo 
patrioţi.

* *
Ni se comunică următoarele din 

Fâlcili, pe care le supunem cunos- 
cinţel onor. ministru de Finanoe, ru- 
găndu-1 să bine voiască a cerceta pe 
lăngă casierul general din acel ju
deţ : dacă perceptorele comunei Mă- 
lăesci, d. Costache Corbu, senatorul 
Fălciulul, varsă regulat banii fiscu
lui la casieria generală.

Ce prestigiâ! un senator percep
tor comunal.

A N A L E L E
SOCIETĂŢII ACADEMICE ROMANE

Şidinja din 17 August 1877.

Mnmbri presenţî: N. Creţoleacn, G. Sion, 
A. Odobescu, N. lonescu, I. Ghica, V. A. 
Urechia, A. Tieb. Laurian, V. Mania, Gr. 
Stefiineson, O Baritin, P. S. Aur el ian, D. 
Sturdza, I. Caragiani.

Preşedinte: Ioan Ghika.
Se dă lectnri procesului verbale al şe

dinţei precedente şi se adopta.
Se comnnică:
1. Adresa d-lnl A. Treb. Laurian prin 

care adnce bibliotecel Societăţii nn ma
nuscript, In doi volume legate, intitulat: 
»Dicţionaru trn cinci limbi, ellinescu, gri- 
cesc, românesc, nemcesc schi madsaresc* 
offerite de d. Ioane Puşcaru, membra a) 
supremei curţi de justiţie din Pesta.

2. O oferati de 91 bucăţi cârti, din 
partea d-luî Theodoru Codrescu din Iaşi.

8. Idem doă cârtii: »Dactylologie et lnn- 
gage prim itif; par Barois* şi Glosarium 
Sanacritam a Francisco Bopp* donate So
cietăţi! de d. I. Caragiani.

4. Offerta d-lor P. S. Anrelian şi Gr. 
Stefintsou de colecţiunea »Revistei scien- 
ţiflcs*.

Societatea primesce cu mulţumire.
D. Odobescu, cerând cuvântul, propune 

ca Societatea s8 decidă o zi de săptămână 
pentru ţinere de şedinţe deschise publicu
lui In vedere cS localul este acum destnl 
de bine acomodat spre a primi publionl 
ce s8 interesează de InorSrile societăţii.

D Lanrianu, crede că ţinerea şedinţe
lor publice trebne s i fie reserratfi şi 
preparaţi pentru lucrări interesante, în- 
grijindn-se ca nn cum-va publicul sa sim
ţ i  nrîtnl, ascultând disensiuni de lncriri 
curante, care nn l’ar putea interesa; ci, 
prin nrmare, e de prisos a li se da o pe
riodicitate determinată.

D. Odobescu, crede c i într'o sesiune 
care nn ţine mai mult de 4— 5 săptămâni 
nn sti prin putinţi ca Societatea acade
miei si nn poată oferi subiecte de diaca- 
cusiune, care si nn presinte interes pu-

locul celor-l’alţl şi se Înfăţişază În
aintea Împăratului, zicănd :

— Prea Înălţate Împărate, de a- 
cum cred că mi'ţl da fata, ca să vă 
lăsăm In pace şi să ne ducem de 
unde am venit.

„A veni ea şi vremea aceea, voi
nice, zise Împăratul, Ingănănd vorba 
printre dinţi, dar pănă atunci mal 
este Încă treabă; eaca ce aveţi de 
făcut : Fata mea are să se culce de
seară, unde se culcă tot-d’auna, eară 
voi să mi-o străjuiţi toată noaptea. 
Şi dacă măne dimineaţă s’o afla tot 
acolo, atunci poate să ţi- o datt. Earft 
de nu, ce-I păţi, cu nime nu’l Îm
părţi.... Inţeles’aţlt

— Să trăiţi, luminate Împărate, 
reBpunse Harap Alb, numai de na’r 
fi mal multă întârziere : căci stă- 
pănul nu aşteaptă şi grozavă urgie 
poate să cadă pe capul mett, din astă 
pricină.

„8tăpănu-tăfi, ca stăpăuu-tăfl ; ce 
ţ’a face el, asta’I deosebit de başca 
*ice Împăratul, uitându se chiorişl la 
dănşil. Ia-ve măcar şi pielea de pe 
cap, ce am etk de acolo? —• Insă pe 
mine căutaţi să nu mă smintiţi:

blicului, fie ca materie soienţifici şi lite
rari, fie oa administrare a aVerel unei so
cietăţi ce are de scep a răspândi lamina 
în sânul naţiune! rămâne. Anii precedinţi 
ne-nii dat toţi d’ arândal probi despre asa- 
mine disensiuni. Prin nrmare crede o i ne 
va afla nn pnblic cftt de restriñe care si 
se intereseze la ele.

D. Bariţu, vede c i D. Latirían recu- 
noasce însuşi folosul şedinţelor publice ; 
crede c i materiele programei de estimp 
snnt destul de nnmeroase spre a pre
sunta măcar o-dati pe săptimftni hu -  

snbiecte de un interes mai generale. Apoi 
inca pot si se iveasci şi tractate speciali 
îo cursul sesînnel din partea membrilor. 
Dio toate aceste, preeidinl va putea com
pune o programă bine combinaţi pentru 
şedinţa deschisă publicului in cursul săp
tămânal.

D. Creţnlescu, reonnorsce oportunitatea 
propunere! d-lul Odobescu ; se teme însi 
c i periodicitatea determinată a şedinţelor 
pnblice si nn corespundă tot-d'a-una cn 
interesul materielor de pertraetat.

D. Ioan Ghica, referându-se la usai tn- 
tnror Societăţilor academice din străină, 
tute, crede c i este mai inlesnitor pentru 
public, şi chiar pentru societate, de a de
termina o anume zi pe săptămână pentru 
desbaterea materielor, care sub nn punct 
de vedere oare-care, ar atrage publicul în 
şedinţele noastre. F ir i  de a pretinde c i 
interesul acestor şedinţe publias va fi ¿tot 
dea-una foarte vift, nu este mal puoin o 
datorii a noastră ca si in iţiim  cât mai 
mult pe public la modal nostru de lu
crare.

Resumândn-ae disensiunea, D. Preşedinte 
pune la vot propunerea d-lnl Odobeacn 
de a se ţine în sesiunea actuali câte o 
şedinţă publici pe fie-care săptămâna, şi 
si adopţi.

Apoi propun indu-se c i asemene şedinţe 
se se ţin i joia, de la 2 ore p. m. înainte, 
se adoptă iarăşi cn majoritate, speoificân- 
du-se ca acestea să înceapă de la 25 ale 
carenţei înainte.

Membri trec la lucrările comisinnilor 
speciali, cn care se ocnpă până la 5 ore 

p. m.
Preşedinte ; Ion Ghica.

Secretar : ad-hoc 8: Sion.

C R O N I C A

A<jl s’a respăndit In capitală scirea 
că Turcii ar fi treent la Călăraşi. Este 
o esageraţie pe care o datorim directo
rului prefectnrel d’acolo şi anal oficer 
ras. Guvernai a ordonat pornirea doro
banţilor din Brăila la faţa locului, cari 
vor avea sft constate trecerea a vr’o 30 
Tarei In ostrov pentra a tăia lemne.

S’a decis facerea anal dram de fer 
Intre Giurgiu şi Zimnicea. Deja d. Gr. 
Heliade s’a însărcinat cu terasemăntnl.

Se face o a doa linie de unire Intre 
gara Târgovişte cu linia Giorgiu, pen
tra a lnlatora ocolul.

faţa şi ochii din cap, căci atăta vi’I 
leacul; v’aţl dus pe copce, cu toată 
şmecheria voastră.

După aceasta Împăratul II lasă În
curcaţi şi se duse la ale sale.

—  Aici Încă trebuie să fie un 
drac la mijloc, zice Gerilă, clătinănd 
din cap.

„Ba Încă de cel bătrănl; săgeată 
de noapte, şi dracul cel de ameazâ- 
zi, răspunse Ochilă. Dar nu s’a juca 
el mendrele indelung, aşa cred efl.

In sfirşit, durai-vural, seara vine, 
fata se culcă şi Harap Alb se pune 
de strajă chiar la uşa el, iară cel- 
l’alţl se Înşiră tot căte unul-unul 
pănă la poartă, după poruncă.

Şi cănd pe aproape de miezul 
nopţii, fata Imperatulul se preface 
Într’o păsărică şi sboară nevăzută 
printre cinci strejl. Dar cănd ajunge 
pe la străjerul Ochilă, el sireicanul 
mi ţ ’o vede şi dă de ştire lui Pă
sările zicănd :

—  Mâl, feţişoara Împăratului ne a 
tras butucul. —  A dracului sgăţie de 
fată : s’a prefăcut In păserică, a sbu- 
rat oa săgeata pe lingă cel-l’alţl şi 
el habar n’aă despre asta. El apoi?

CRONICA SCUNŢIF ICĂ

De abia trecuseră câţl-va ani de când 
peatra pustiise o parte din Dealnl-Mare şi 
in special în Deala frumos ; de abia ’şl veni- 
seiă viile în fire şi la 6 I nl ie, dopă cam am 
cpmunicat în Cronica precedentă, o fur
tună îngrozitoare însoţită de peatrăja di
strus recolta din anal acesta a nuu! nu
măr însemnat de vii. M’am dus la faţa lo
cului pentru a mă încredinţa de cele spuse, 
şi am constat it cu durere c i adevărate aii 
fost informaţianile ce priimlsem. Vil şi po
rumb pe ande a trecut peatra, preaintă un 
aspect întristător.

Fnrtnna ca peatră a venit despre apus. 
Pe la G ore aear.<, ia urma anei cildurl 
pâcloase, de odată cerul se acopere pe alo- 
curea ou nori groşi şi negri, se întunecă 
şi isbncnesce o vijelie cam de multă vreme 
nu s’a pomenit. Pe lângă vânt, vine şi pea
tra de mărimea alunelor, pe alocnrea mai 
mică, şi în zece minute acopere locul cu 
nn strat de ghiaţă gros de doi degete.

Drumul nrmat de aceasti furtuni cu 
peatri este tot 'şi poate închipui cine-va 
mai capriţio'. Iacepâ'id de la Daalnl Scă- 
eni, piatra b t i  viile după vârfuri, respec- 
teazi pe scile adăpostite de vânt, trece in 
Dealul frumos unde cade peste viile dnpă 
anele piepturi şi dnpă vârf, lasă viile mai 
neatins», safi peste Valea cu apă, unde n’a 
atins mal nici o vie, trece ptriul Bncovul 
şi cade cu furie pe dealnl Bighilinnlni unde 
nn respectează mai nici o v ie ; de aci ’şî 
continuă mennl pe culmea dealurilor, bate 
vârfurile, lăsând poalele mai neatinse,Ajunge 
pe Ia Schiafl, la valea Nicovanilor nade 
loveace cu furie mai mnlte vil situate pe 
podul văii, adică vârf. De aoi înainte trece 
peste valea Largă şi valea Meilor, stro- 
pesce o parte din viile după vârf şi se nă- 
pustesce in valea Petri nede lasă neatinse 
viile din jumătatea văii şi bate pe cele e- 
spuse în calea sa.

Până aci am urmărit în persoană această 
înfuriată cale a petrii, adică de la Dealul 
frumos şi până în Oricov ; de aci înainte 
mi s’a spus că furtuna a trecut la Urlaţi, 
ande peatra ar fi bătut o parte din valea 
Nucetnlnl

Efectele fnrtunel şi ale petrei snnt în
tristătoare de constatat. Din partea despre 
care a venit peatra, viţele snnt ca pârlite, 
lemnul pare că ar fi ca ars, iar strugurii 
aii dispărut, răinâind numai aceia care a0 
fost adăpostiţi de niscari-va fol. ■

Ori-ce boabă de strugure a fost atinsă, 
s’ a uscat. Nn pot da o idee mai esactă ci
titorului despre efectul petrii de cât com- 
parândn’l cn un pârjol care a trecut în faga 
mare pe d’asupra viilor, arzând pe unde 
a ajuns.

Porumburile din vecinătatea viilor aă fost 
asemenea bătute, cum şi gránele care na 
fuseseră secerate. Foile porumbului par a 
fi sdnnţaite.

Fortuna a pricinuit asemenea perder! 
simţitoare; a descoperit case şi biserici, a 
lupt şi a scos din pământ copaci, a dat 
la pământ aracii de vil.

Orl-cnm ar fi giindina de la 6 Iulie ar 
fi pricinuit stricăciuni; iasi ar fi foat ne
însemnate daci na ar fi foat şi acea fur
tuni nepomeniţi de na se ţine minte.

Dnpi in formaţi ani le ce am mal primit, 
piatra ar fi bitut şi porumburile din în
tinsul aluvium al Branciogulni pâni la cele

lasă-te In seama lor, dacă vrei să 
rămâi fără de cap. D’acum numai 
noi o putem găsi şi aduce la urma 
el. Tac! molcum şi haidem după 
dănsa. Ea ţi-oi ti arăta-o pe unde se 
ascunde, iară tu sl mi-o prinzi cum 
ţi’l meşteşugul, şi să’I strâmbi gâtul 
o leacă, să se Înveţe ea de altă dată 
a mal purta lumea pe degete.

Şi atunci o-dată şi pornesc el 
după dănsa, şi nu merg tocmai mult 
şi Ochilă zice :

„Măi l’âsărilă, iacătă-o ia! colo, 
In dosul pâmăntulul, tupilată sub 
umbra epurelul; pune mâna pe dănsa 
şi n’o lăsa!

Păsări lă atunci se lăţesce cât se 
poate, Începe a bojboi prin toate bu- 
ruenele şi când să pună mâna pe 
dănsa, zbr! pe vărful unul munte 
şi se ascunde după o stâncă.

— Eai ii: ă-oi fi, măi, colo In vărful 
muntelui, du pil stânca ceia, zice ochilă.

Pâs&niâ »lunci se Înalţă puţin şi 
Începe a cotrobăi pe după stânci: 
şi câud so pună mâna pe dănsa, zbr I 
şi de acolo se duce, de se ascunde 
tocmai după lună.

„Măi Păsârilă, iacâtâ-oifi ia ! colo

doi cârciumi, calea jumătate intre Ploeac! 
şi Câmpina ; partea despre Oâmpinaa fost 
apărată.

Aceasta ne face a crede c i norul cu pea
tr i şi oa vâatal a venit despre FilipeacI, 
a treout peste Branciog f i  a luat viile în
cepând de la Sciienl.

—  După o aeceti prelungiţi care ficnae 
să crape pimâutul şi se sufere porumba
rele la 29 şi 30 Inlie a căzut peste 40 mi
limetri da ploae, cătăţime considerabili. 
Aceasti bine-cuvâutati ploae nn namal c i 
a mal curăţit atmosfera şi a venit in a- 
jutorul porumbului, dar tot odată a stră
bătut locurile sterpe pe care agricultorii 
nn puteai! să le are pentra semănăturile de 
toamnă.

— O cestinne de mare importanţi atât 
snb punctul de vedere igienic cât şi eco
nomic este la ordinea zile! în Paris : în
trebuinţarea apelor care ae scurg din ca
naturile oraşului pentru ingrişarea p i- 
mântulnl. Intre diferitele persoane care ur
măresc soluţiunea cea mal practică a a- 
cesteî cestiunî, se deoaibesce D. Cb. Joly.

Este cunoscut că în eentrnrile mari de 
popnlaţiuoe ae deavolteaai multe cauae de 
neaalubritate provenind din grim idirea lo
cuitorilor.

Cu cât oraşele sunt mal mari cn atât 
aceste cauae sânt mal numeroase şi efec
tele lor ma! vătămătoare a in itiţe ! pnblice. 
De aceea administraţinnile municipale iafi 
toate măsurile pntincioase dnpă mijloacele 
de cari diapnn şi dnpă gradul de competinţă 
ce le este propriii pentru'a înzestra1 ora
şele eu apă buni şi in oStăţime abundentă, \ 
eu servicio de ’curăţir» şi altele. Câ toate > 
acestea, intre condiţiunile de salubritate doi 
sunt mal neapărate ; ântâifi o diatribnţiune t  
de api buni In toate p irţile oraş olul In j  
aşa cităţime ca ca prea puţini cheltuială ^ 
şi cel mal f i r i  mijloace s i aibă cât le tre- *  
bne la disposiţiuuea lo r ; al doilea o cana- 4  
lisaţinne subterană care ai daci în de- *  
pirtare lichidele necurate şi materiile fer- T  
menteacibile cari pricinnesc mulţime de * 
boale, şi Iu acelaşi timp aă tnapoieze a- 
griculturel o mulţime de aubstanţe îngri- 
şitoare.

Intrn cât priveace apa, ori-cine a călă
torit în oraşele cele mari ale Europrf, la 
Paria, Londra, Yiena şi altele, s’a putnt i 
încredinţa c i Municipalitiţile n’aO cruţat 
nici nn sacrificii! pentru a înzesta oraşele 
atât cu apă de rîB cât şi cu apă de iavoare. ţ  
In această ‘ Revistă, chiar, am avnt oca- J 
aiune să zic câte-va cuvinte asupra admi- ¿ 
rabilnlu! servicii! de distribuţinne a apel -■ 
la Viena.

Astăzi nu cred să esiste capitală intre * 
cele de rândul d’ăntâiii al ciria locuitori - 
să aibă la disposiţiunea lor apă mal mnltă 
şi de onalitate ma! bani ca Vianesii.

(Va arma).

Eforia Bisericel Creţalescn. -

Ne oferindu-se de oonenrenţi preţul eu* 
venit al arenei! moşiei CREŢULESCI, lingi 
Buftea Judeţul Ilfov, ae va ţine o altă 
licitaţie Dumineci la 28 August curent. 
Doritori! vor vani la looalnl din curtea 
Bisericel Creţulescu. 606— 1.

după lună, zise Ochilă ; căci nu pot 
eft s’o ajung, să ’I dafl o scărmănâ- 
turâ bună.

Atunci Păsârilă se deşiră o-dată 
şi se Înălţă până la lună. Apoi cu
prinzând luna In braţe, găbueşte pă- 
serica. mi ţ ’o inşfacâ de coadă şi cât 
pe ce să ’I sucească gâtul! Ea atunci 
se preface In fată şi strigă Înspăi
mântată :

—  Dârueşte’ml viaţa Păsârilă, câ 
te-oifi dărui şi eâ cu milă şi cu da
ruri Împărătesei, aşia să trăieşti!

„Ba că chiar câ erai să ne dâ- 
rueştl cu milă şi cu daruri Împără
teşti, dacă nu te vedeam când al 
paşlit’o farmazoană, ce eşti! zice 
Ochilă. Sciţi că am tras o durdurâ 
bună câutându-se. Ia mal bine hal 
la culcuş, că se face ziuă acuşi. Ş’a- 
pol cea mal fi a mal fi.

Şi o dată mi ţ’o Înşfacă el, nnnl 
de o mână şi altul de cea-l-altâ şi 
ha!! —  hal 1 hal I In zori de tiuâ, a- 
jung la palat şi trecănd ou dănsa 
printre străjf, o silesc să intre In o- 
daia el, tot cum a eşit. (V a  arma)
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TEATR U L DE V A R Ă

Q B A D I N A  Q U I C H A R D  

Astăjl ţi tu fie-care f i  spectacole

B O U E  FBANCESK 816IB1ANK
Compania dramatică dirigùUi f i  om concursul artùtic

ml D-Ud M. PASO A L T

ANUNCltJ
Călătorii la Braşov pot afla la institutul

Băilor de abnrl de acolo, în dosul 
gimnastului român,

locuinţe ourate f i bine mobilate, cn privirea 
apre grădină, precnm fi grajduri de ca! fi 
fopron pentru trăsuri, cn preţuri f6rte mo
derate.

Direcţiunea Mi/or de aiuri din Br&jov.

A eşit de sub presă:

N O U L  M B T 0 3 D  

de

C A L I G R A P H I E  E L E M N T A R Ă

pentru osul claselor II, m  şi IV primarii

de 6. Al. Ztmpbirelu profesor de desemn gi ca
ligrafie.

PREŢUL 20 BANI.
De vSndare la Wte Libr&riele iară depositul se 

afli la Libr&riele, L. A leal ai calea Mogojdiel No. 
18 |i L. Steinberg strada Carol I No. 40.

A E Ş I T  D E  S U B  T I P A R
|i se află de v&nj&re

L A  T I P O G R A F I A  T H I E L  & WEISS 
fi

L A  T O A T E  L IB R Ă R IIL E :

STAREA FINANCIARA
A

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

de

DIMITRIE A. STUBDZA 

Preţul 2 Lei n.

La Tipografia T H IE L  & WEISS şi la tâte 
librăriele din ţeră se află de veni}are:

DICŢIONAR 
P O R T A T I V

GERMANO-ROMAN 

de

THEOCHAR ALEXI

Preţul 8 leî 20 bani.

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

X j  I  T T M A 1 T 1 T
Rue Germaine No. 19

B U C A R E S T

LA TYPOGRAFIA THIEL & WEISS
p a l a t u l  . d a c ia .* 

şi Ia t ó t e  librăriile din ţâră
se află de v6n jare :

METODA DI CURA NATURALA
drept contrast la

VĂTĂM ĂR ILE  PRACTICEI MEDICALE 
Singura şi sigura pază contra 

morţel premature ţi l&ngesirel cronice de
A u g . W ilh . K d n ig .

P R E ţ U L  2 L S I  N U  OI.

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

pentru a

AJUH6E LA 0 BATRAHETA KAIKTATA
PREŢUL 50 CENTIM.

CE SE POATE CAP ATA
P E N T H U  S t  F B A K C 1

LA DESFACEREA SPECIAUTATILOR IN FANZARIA
L I N G E R I A  DIN VI ENA

Calea ttogoşoiel Falais „Dacia“

Pentru 50 bani: 1 cot Pichet de vtri.
Pentru 8 franci: I pâreche papuci de bale.
Pentru 4 franci 50 bani: I păreche pantaloane pentru călăreţi.
Pentru 5 franci: 2 feţe de masă, colorate, de aţă carată.
Peatru 5 franci: 2 garnitura colorate de dame.
Pentru fr franci: 11 gulere engl., In orl~care fason |i mărime.
Pentru 5 franci: 6 părechl ciorapi patentate.
Pentru 5 franci: 6 gulere modeme pentru dame, după alegere.
Pentru 5 franci: 12 batiste albe de pănsă adevărată.
Pentru (  franci: ÎS batiste bine oolorate tivite |i spălate.
Pentru 5 franci: 6 prosópe de păniă curată.
Pentru 5 franci: 6 şervete da masă de p&nză adevărată.
Pentru (  franci: 13 şervete albe de oeaifi.
Pentru $ franci: 1 cămaşă modernă, simplă aéfl brodată.
Pentru 6 franci: 2 batiste ou monograme fin brodate.
Pentru 5 franci: 1 batistă francesă fin brodată ou dantele.
Pentru 5 franci: 1 oorset de damă.
Pentm I  franci: 8 şorţuri oolorate pentru dame.
Pentru I  franci: 8 pepturl fin brodate neutru cămăşi de bărbaţi.
Pentru 5 franci: 1 gamiture fine şi moderne pentru dame (gulerul şi manşete). 
Pentru 5 franci: 1 camisón modern brodat.
Pentru 5 franci: 1 faţă de masă oolorată ou ciucuri, pentru café.
Pentru 5 franci: 1 cămaşă sdfi o pereche de iamene de damă, bogat brodate. 
Pentru 5 franci: 1 cravată de damă, adeverată Crdme-Dentelle.
Pentru 5 franci: 1 fustă costum plisaé.
Pentru 5 franci; 1 bucată Tulpan.
Peetn 10 franci: 1 bucată Robe d'enfantş de teile.
Peatru 16 franci; I bucată Tartan engles de 5 ccţl.
Pentru 20 franci*. 24 coţi Pichet.
Pentru 20 franol: I bucată Manta de baie.

Pentru 18— Sf franol: 1 bucată p&nză de Rumburg, de 86 4* ooţt
Pentru 55— 68 franci: l  bucată p&nsă de Belgia de 60 ooţf.
Pentru 75—108 franol: 1 bucată pănză Corona de 58 coţi.
Pentru 115—210 franol: 1 bucată Toile Batiste franoea.

Calea Mogoş6leY Palatal „Dacia“ .
Comftn0ile din distriote însoţite eu preţul reapectiv ce ver efectua fearte grabnic 
oonaciincios.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
5  P H A R M A C I A  X o A  „ S P E R A N T I A “  *
X  2S, CALUL MOQOŞOAE1, 26. J

X  DEPOUL M E D IC A M EN T E L O R  F R A N C E S E .  X
Obiecte de Caaeiuo şi Artioole de Toalete. — Asemenea ae angaj&ă a efeotua orl-ce co- 

M  mande din ressortul medical. B B U S .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LE POBTEFEUILLE 

DIPLOMATIQUE & POLITIQUE
(Blue-Boock European).

,Recueil de docnments internationaux 
et des princîpaux travanx parns dana la 
prease periodiqae europeane* a apărut f i 
se află deja cele «TIntăiii 4 Vvresone in li~ 
brăria nâstră spre probă■

Onorabilii amatori de ştiri diplomatice 
ţi politice, eşite din sorginte sigură, le a 
nnnţăm că numele redactorului acestui 
nvragiB periodic, J. E. Delannoy, destul 
de cunoscut tn sfera Ziaristicei, ne garau 
tezu un conţinut nn numai bazat pe do
cumente oficiale dar ţi ştirile neoficiale aii 
să fie bine apreţiate de opininnea publică, 
fiind că redactorul este in relaţiile cele 
mai întinse ou cerourile înalte.

Acest uvragiU va eşi în 50 pănă la 60 
livresâne pe an, şi se primesc abonamente 
în librăria nâstră cn preţul de fr. [31,25 
pe termen de un an, trămis acasă direct—  
fSră întârziere —  prin poftă.

Tot o dată mai avisăm pe D-nii amatori 
de ştirile (Jilnice ca se afla la noi (Jîartil 
francea La France de vânzare cu 20 bani 
numărul.

E. Graeve & Comp.
(615). Podul Mogogliel No. 40.

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

Tale îngustă a munţilor, unde sublimita
tea seriâsa a Carpaţilor se uneşte cu gra
ţioasa simplitate a văilor cn aerul pur şi 
sănătos şi cu fântânile sale minerale, cari 
aii puţine rivale peste tot globul: Fon- 
tâna de Iod, forte plăcută la beut; isrornl 
fontânei lui Ludovic, cât 8# p6te de lim
pede, şi baia de fe r  şi acid carbonic, 
cart de 36 de ani a fi dat cele mal nne 
mer6se resoltate escelente de cară. Ele 
aU îmbrăcat astăzi toaleta lor cea mai ni
merită pentru a priimi cu demnitate pe 
âspeţii sSi 1 A tât la isv6rele de băut cât şi 
la scaldele reci şi calde a’afl făcut din nott 
reparaţi uni, şi aub-semnatul are on6re a 
invita pe onor. public a cerceta aceat folo
sitor şi plăcut stabiliment, unde de sigur 
va fi întru t6te mulţămit. —  Informaţiuni 
mai de aprâpe la d. I. Weisa, proprietar 
de Tipografie în Bucuresci.
Zaizon lîngă Braşov. J. L A T Z IN ,

arendaşul băilor din Zaizon.

O prăvălie de circiumă
cu cinci camere şi pivniţă mare pentur 
60 buţi, este de închiriat de la Sf. Dimitrie 
viitor, Calea Văcăreşti No. 57 (Jicniţă). 
Doritorii se pot adresa la aub-8emnatul 
proprietar acolo în ori-ce oră.

604— 0. Gr. Gălăşescn.

Moşia Umbrâreşti dentnia'
Tecucifl şi CovurluiB în tntendere de peste 
3,600 fălci, şi Moşia Oroftiana din Jude
ţul Dorohoifi în întindere de 800 fălci, să 
vând de vec i, doritorii bine-voescă a se 
adresa la D-nii fraţi Snţu în Iaşi.

608— 0.

T )p  a r o n d a t *  2,800 pog6ne
■ L 'V  d l  c l l u d  t »  pământ, de muncă, 
livezi şi islas în hotarul moşiei Sălcuţa 
Sulari, plasa Dumbrăvii, districtul Doljifi.

2-lea, 1,200 pogâne pământ de muncă, 
livezi f i  baltă în hotarul Bănesa, plasa 
Margine! districtul Vlaşca, in drumul căii 
ferate Buoureşti-GîurgiO. 609—8.

1 ) a  f n p h i r i a f  caae mari în aubur- 
Z / e  JXIL/1111 I d  t ,  bia Biserica Enii, 
cu mai multe încăperi 

Doritorii să se adresele la proprietar, Str
ada Scaunele No. 47, în Bucuresci. 610 8.

De închiriat, odăi mo
bilate

Strada Model No. 8, în dosul 
Hotelului d’Orient.

Proprietatea Stănislâ-
din Districtul Oltul, se arendeijă 

V tJţiuL de sub-semnatul de acum pentru 
anul viitor 1878. Doritorii se vor înţălege 
direct cu mine.

602— 0. Ceziano.

Mobile de casă
de vânzare. A  se adresa la administraţia 
acestui 4iar.

(614— 1).

a  A n  H a t  m°9*a ® a l o t e s c i
A/tJ  a l u l i U a l )  ¡n apropiere de 2 
ore de Bucuresci cu întindere de peste 
2,500 pogâne de arătură, feneţă şi pădure, 
în care pot păşuna vite. Doritorii se vor 
adresa la D-nu N . I. Lahovnry, No. 28, 
Calea Mogoşâiei. 601— 0.

Moşia Comani, fibîisî
Răşiniţa, Ghimpaţi etc. din Judeţul Oltu 
plasa Şerbăneştl, ca 2000 pogâne, Case şi 
Magasil, Han, Pod pe scripete pe Oltu, 
Mori cu chirie, două V ii etc. annt de vân- 
4are în total şi în parte; a se adresa la 
proprietară, Strada Târgovişt! No. 49. Bu- 
cnreşt i. 508 — 0.

A «fit da sub Litogr iBq :

C H A R T *  R E S B E L U L U I
In limba Română lucrată In 6 culori, fie care ata 

In deosebită culdre ca deşluşirile lor
de vinţjare la tite Librăriile ou preţul de

60 B A N I E X E M PLARU L

D-nil cumpărătorii din provincie sunt rugaţi a 
ae adresa la Librăria Comercială a Iul

E L I A  G E A S S I A N T  C - n i e  

Strada Şelari No. 10 Bucuresci 
Înaintând şi coatul pentru câte esemplare doresc 
a avea. Cumpărătorii de la 10 esemplare in sus 

ati rabatul de 20 la sută.

55
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®*®°maud bogatul med asortiment de 
unt* Pianurl şi Pianine din cele mal 

renumite Fabriol ale Europei cu preţur 
forte scăzute.

W ilhelm ine Schreiber 
(613). Calea Mogoşoieî No. â2.

o
Damă solidă, caută un loc ca gu
vernantă séü ecooómá. A se a- 
dresa la administraţia acestui ¿liar.

CUI
este de vânzare cu 

preful fórte eftin prin Domnu 

C. 8 IE B É E C H T
Bucuresci.

F A B R I C A
de

CHARTIE MECHANICA
de la

Z Â R N E S C I , L Â N G Ă  B R A Ş O V
produce chârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari uaitate 
pentru 4>&re A  ae adresa la direcţiunea 
numitei fabrioe în Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

LECŢIUNI PARTIC0LARE
de

IVI A. T E 3VE A T I C I  
C. Brailoiu, fiul 

47 Strada Scaunele 47.

DROnOJOWSKl
profesor de limba

FRANCESĂ, GERMANĂ ŞI IT A L IA N Ă

Teoria tot de o data aplicată la practică, 
prin scris şi prin o conversaţione gradată.

Esccute^ă şi tot felul de compunere, tra- 
ducţiuni şi frnmose prescrieri. Strada Şe
lari No. 9, alături cu hotel Fieschi, în curte 
la mâna stingă in oolţ. 608— 0.

Harta Câmpului de Res- 
boiu în Reliev

da ROBERT M EINHARDT, 1877

mes. I :  15,000. P reţu l, 1 exemplar 5 1 
Pfennig. —  100 ex. 20 mărci imperi .le 
germane. —  1000 ex. 150 m. — 5000 ex 
600 m. — 10,000 ex. 1000 mărci.

Acâstă hartă se pote recomanda ca una 
din cele mai exacte hărţi despre ţările din 
Orient şi îndeosebi despre România.

i  student | facultate. r./"Pi r
ticat mai mulţi ani atudiele programului 
liceal,‘doresce a preda lecţiunl particularei.

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

ANÜNCIÜ  IM PORTANT. 
HutiÎ Li mnkîoL Misa

MLjÆ . v u l t u r
m  Sub firma

Á SAL. W EISER M Atft f  w
U  Strada Carol I  No. 6 Cs—d i nămni i  Sn t  •

? ?

Pi
0

(curtea veche) W K  (curtea Teche)
ris-i-rlí de farmacia > vis-i-ris de farmacia '

Bisedorfer. Rissdorfer.
Att sosit, pentru aeaonul de vâră un bogat asortiment de încăl

ţăminte pentru BĂRBAŢI, DAME şi COPIL

Cu deosebire PANTOFI DE DAME In tóte formele dnpă cele 
mai din urmă faaóne şi efeotuate din primele fabrici din Europa. ¡

Asemenea un mare transport de cisme lungi de Incht, da Lak i 
rusesc şi de raes ca şi Mantale (cauciuc) de pióle prima qualitate. I

Sub-semnatul mulţumind onor P. T. Public de încrederea ce 
afi dat sus^issei firme, care până acum a& depus probe de fina 
calitate a Mărfel cât şi de eftinătatea preţurilor, speră ca şi d’acum I 
înainte va bine voi a ’ i da concuraul aeB, găsind in tot-d’a-una 
atăt mărfuri fine şi fasonate cât şi cu preţurile cele mai moderate.«

Cu t0tă stima

(588—0) SAL. WEISERMANN.

0PERILE MUSICALE
imprimate In ediţiunea n6stră

T H E B L  Sc " W T E I S S ,  T Y P O Q R A F I
Strada Lipscani, palatal »Dacia.*

FR.
C0NSTANTINE800 D., Souvenir de Ziiin, Valse poor pianoforte...................  3
CARLSON C, Quatre morceaux Roumain», pour pianoforte............................. 2
FLECHTENMCHER A., Muma lui Stefan, pentru o voce si p ia n o ................ 1
GEORQESCU TH., Doué suspine, rom. penfaru o vooe oa p iano......................  J

, Spune, rom. naţională, pentrn o vcce ou piano................
KRATOCHWIIj A. K.. Hora, Vióta Rom&niel pentra piano.............................
MEDEK J. W., România, Quadrille de Concert pentru piano..........................  *
MUSICESCO G., Rlnduiala cununiei pentru piano......................................... 5
STERN L., op. 10, Der Wunsch (Donata) für Singst. “nd„?ln” e,r ....................  2

» . op. 11. Lebewohl (Adio Moldova) Singst, und Clavier»...................... i
, » op. 4. Grande Etude pour pianoforte.................. .......................... 1

.  op. 17. Hora. Marióra pentru pianoforte • • • • • . •  • • - - • • •
. > op. 18. Durerea 'ml este mare, Valse brii. pentru piano.................  *
»  .  op. 19. Visuri Ce de copiï, Quadrille pentru p ia n o .................. • . 2
»  » La Favorite, Schottisch pour piano.................................................... J
» > Iţik-Polka pentru piano................ ...* • • • • • • • • • • •
» > op. 20. Apele de la V&oiresoï, Sohottsioh pour piano.................

VIEUX E.. Marche de Cavalerie pour piano
Tóte ace a te ae vônd ou roJbat de 25 •/••

60

O C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ^ J

x  P R A W Z  a - t J 3 S T T i a : B K .  S
w  » l a  VILLE DE BRUXELE8 X

9  Podnl Mogojilel No. W vis - 4 - vis de Consnlatul Rossese
X  Reoomandk magasinul sell asortat In to t -d 'v u n a  fd rte  bine on r u l l r i t  de WtrbaM |i de x  
Q  dame, ga l ere, manohete, batiste de lino, oland& |i m&tasft, c iorap l pentru b&rbatl f i  dam e,

3 an ole fine (orfipe de aant^) oamia6ney gro^ette, broderie dantele, cravate de o&rbatl |i 
fem e! In oele m at nol form e ai oulorl, umbrele de adre si de p l6ie  etc. etc. Atr&gfina to t x  
de-o~dat& aten^iunea onor. C lien te le  oft d in  oausa orieel am redna ftfrte m ult pre^urile. 1 «

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxO
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T inngrafift T h ie l A  Winaa. Pn.ln.fnl n .w i i ‘


