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Linia de 80 litere petit, padina 30 bani.
Pe pagina IU, 80 !>*Jil, P« P*fPB» n ,  2 lei noi.

Beolame 2 IM noi lini».

Un număr In C apitali 10 bani.

TIMPUL
ESB IN TOATE ZILELE DE LUCBD.

B i u r o u l  R e d a o ţ i e l  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 .IT T J  rST O I U R I
Se prii mese tn i t r l i a l U t c  U  D-nil Hmmrtm 
<*•» 4  V fls r  la T l tn i t ,  W alflaohgaue 10 
A. Opptlik la Vienn», Stubsnhw tei 1 ; Hmiol 
JWmm Ia Vienn» , 8e ile rs titte  2 j Fanam* 
Brdieka la Vienn», Teinf»] titrasse  17 j PhOipp 
IM  la Viram», Eschenbachgass* l i t  ^  
à  Comp. la Peşt» fi Hcmnt-lg fjU m -B M im  é  
Comp. la  Pari*.

Scrisori aefraaoate na ie  primesc.

Articolele nepnblicate «e ror ard«.

Un ounér In Distriota 16 bani.

C ursul de B ncnrescl, 24 August
Dblig. R u r a l e ........82'/« 82</»

,  Do meni »le . . .  763/* 7 fi6/»
Credit funciar rural . . 72 71*/»

(  ,  urban 64 —
Impr. municipal al Capit. 74 —
Oblig. P e n s i i ..................150 —
Oblig. D a c i a .................. 200 —

,  Rom »ni» . . . .  40 —
Impr. municipal ou prem ii — —
Renta Romlnfr . . . . .  — —
Paris 3 l u n i ..................9925 —
tiondra > ..................2515 —
Viena » . . . . .  — —
Berlin » ... 123'/* —

C artai de Tleaa, 4 Septembre.
M eta lice ...................................... .....  15
N a ţio n a le ..................................  68 90
Beata Ia a u r ..............................  74 50
...... ................................................................112 —
Aoţiunile b In  c o l ...................... 854 —
C r e d i t u r l ...................................197 —
L o n d o n .......................................119 55
Obligaţiuni rurale ungare . . 75 50

> temeşvar . . . .  75 —
> transilvane . . .  78 80

Argint tn m & r f a r l .................. 104 8C
Ducatul . . . . . . . . . . .  5 69
Napoleonul................................... 9 50'h
Maro 100 ................................... 58 65

Cursul de B erlin , 4 Septembre. 
Aeţiun. CRilor ferate rom&ne . 15 20 
Obligaţiunile rom&ne 6 %  . 
Priorităţile  O. fer. rom. 8%  
îm prum utai Oppenbeim . . 
Napoleonul . . . . . . . .
Viena, termen lung . . . .
P a rii ,  sourt . . .

52 80 
50 50 
81 75 
16 28

81 35

Calendarml f l l e l  
Jaol 25 Angu&t (6 Septembre). 
Patroaul flilel: Ap. Bartholomnu | i  Tito. 
Râs&ritul sôrelul : 5 ore 80 min. 
Apusul sârelul : 6 ore 27 min.
Fou le  lune! : Ultim Quart

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

Buouresol, 
Ploescl . . . .  
Br&il» . . . .  
ToouciS . . . .  
Roman . . . .  
Buo^v», to iire  .

Bncareicl — Saeira
8.15 a 10.— 1 
9.50 a  13.051 
1.58 n 1.451 
4.88 n 
9.05 d 

12.08 d

i 7.1» 
11.40 
4.54 
945

Bienrescl—Verelorera
B n ca re ic l.............................. 8. -  6.05 a
Pi t a i t ! .............................. 11.21 ( 10.15 a
S la t in a ...................... 2.—
C r»iova. ..........................4.17
Vérciorova, soiire . . .  9.01 a

Sucéva • . .  .  ' 
Roman . . . .  
Tecuci fi . . .  . , 
B riila  . .  « . 
Ploescl . . . .  
Bueureacl, Maire

8ae4va—B aeareael 
. .  .  . 5.114 8.46 d 
. . . . 8.45 a  12.10 d
. . . . 11.30 a  5.10 4
. •  . .  8.08 n 8Ll0 a
. . . .  1.12 d

8.30 d

8.58 c 
2.45 c
4J0c

Verclerera—Baeareael 
VôrciorOT» . . . . . .  6.45
Crniova . . . . . . .  11.44
B latina . . . . . . . .  141
P i t e j t l .............................. 4.42
Bucuroscl, soiire

7.15«
7.40 4 11.20 (

B aeareael—W lir jla  
Bueureacl 9.15
Giurgiu, soiire . . . . .  11.35

O l i rg la —B ae iree e l
O iurgifi..........................   T.16 c
Buearescl, sosire . . . .  9.48 j

t i a l a ţ l - B arbe;!
G a l a ţ i ............1.20 a 8.25 d
B»rbo|l, losire .  .  1.55 a  9.— j

B a rb e i l—CtaUfl
B a rb o il........... 2.55 a 6.25
Qalaţi, sosire . . .  8.10 a T.—

Î 6.05 a 
8.27 a

At»4 
7.17 a

7.80 4 
80)5 a

a  7.25 4 
a 8.— n

8C IR I TELEGRAFICE
din

F O I L E  S T R Ă I N E .

Constantlnopol, 31 A ugust

Din o depeşa de joi a Ini Mehemed Aii 
m adevereşte ştirea, ci la Karakhaasankeoi 
Intre Rasgrad şi Djnma a avut loc o luptă 
înverşunată. Roşi! aii fost respinşi, a ii per* 
dnt 4000 morţi şi răniţi, nn tun, 2000 
puşti, şi multe muniţiunl.

Turcii aii avut 300 morţi (?).
Osman Paşa face în o depeşă de joi a- 

retare despre o luptă de recunoaştere, ce-a 
avut loc spre Rehsid. Ruşii aQ fost respinşi 
şi aii perdut 40 oameni.

Pesta, 1 Septembre. 
După o depeşă sosită nici, alaltă-erî di- 

visiunea Iul Reşid Paşa, plecând din Ra- 
Rgrad şi divieiunea lui Assira Paşa, ple
când din Ienikoi, aii făcut nn atac asu
pra porţiunilor ruseşti de pe înălţimile de la 
Kara-Pepe şi s’a încins o luptă pe toată linia 
de la Hassaukoi până la Popkoi. Mehemed, 
condus fiind de Prinţul Hassan, comanda 
din Ienikoi. Lupta a durat până 6 ceasuri 
seara şi e’a încheiat cu luarea poeiţiu- 
nilor de la Haidark&i. învingere* turcilor 
e deplină.

T u r c i i  tă b e ră sc  pe  în t r e a g a  l in ie  în  po
s i ţ iu n i le  Tuseşcî.

Londra, 1 Septembre.

Corespondentul ziarului * Times» din car
tierul general al lui Mehemed Aii Paşa, co
munică de la 31 August prin Therapia ur
mătoarele : Astăzi dimineaţă Reşid Paşa a 
plecat din AdakSi cu trei brigade, doă ba
terii, doă escadroane de cavalerie şi 0 bri
gadă de infanterie ca reaervă şi a înaintat 
^pre posiţiunile ruseşti.

Ruşii ad deschis focul pe la noă ore cu 
bateriile lor de lângă satul Ladinn. Resid 
Paşa a dat năvală asupra satului, ee ar
dea şi rnşiî s’aQ retras la EaralinssankOi 

'opnind aici o resistenţă energică. Sali Paşa 
a făcut o diversiune printr'un atac asu
pra posiţiuniloT de la HaidaritOi.

Prin aceasta, lupta a devenit generală şi 
s’a întins pe o linie de 15 mile englezeşti. 
La 4 ceasuri Karahassankdi ardea. Rnşiî 
cn tncetnl aQ început să cedeze şi pe la 
asfinţit s’aQ retras.

Zara, l  Septembre.

Trupele turceşti aii treent erl la Kadi- 
nabnkna graniţele austriaca şi a& înaintat 
la depărtare de doi chilometri, aQ luat mal 
multe vite de la supuşii austriac! şi aS dat 
foc la o căpiţă, în care era 2000 chilograme 

"de fio.
In urmă, s’a apropiat nn detaşament de 

. geandarmi şi vânători austriacl, redicând 
> o batistă albă. Turcii i-aQ lăsat să se a- 

propie, apoi i.aQ primit cu focuri. Din no
rocire nimeni nu a fost răn it

(Maro, 1 Septeuibre.
După raporturile primite din Cetinie, 

'-^Luntenegrenii se aşteaptă la 0 noă ofen
sivă din partea turcilor. 8’afl primit ftire 
despre o concentrare de trupe turceşti la 
Nevesinie. Se crede, că sunt aici 6 — 8000 

>oamen). In orma acestora, Muntenegrenii 
aQ întSrit garnisoana din trecStoarea de la 
Dngal

Ragusa, 1 Septembre.

Poarta aduna atât in Ianni», cât şi în 
Larissa mari cantităţi de muniţiuni şi mare,

pentru ca in to t momentul să poată pnne 
miliţiile din Thessalia şi Epir pe picior de 
răaboi.

Toate trecătorile despre 6 reci a urmează 
a se fortifica şi a fi apărate de garniaoane 
îndestulătoare. — In Herze ovina s’aQ for
mat zece batalioane de gardă naţională, 
care aQ şi fost deprinse la arme.

St.-Petersburg, 1 Septembre.

Generalul LeonofT a comunicat cartieru
lu i general la 31 August, 3 ore d. a. că 
mai multe atacuri turceşti aQ fost respinse 
cn vitejie.

După o a dona depeşă, lupta de la Ka- 
rahassankOi a fost foarte înverşunată. Ge
neralul LeonofT s’a ţinut in posiţiunile 
sale curs de 12 ceasuri, cn puţine trupe, 
contra a 12,000 turci. Satul a fost luat 
şi relnat în şase rânduri. In sfârşit Leo- 
nofF a fost silit a se retrage pas cn pas, 
şi la 8 ore a sosit la poeiţiunea princi
pală, luând cu sine şi toţi cel 400 răniţi. 
Astă-zi dimineaţă turcii concentrează pu
teri însemnate la Gadova şi PopkOi. De 
asemenea pe soşeaua intre Rusciuc şi 
Rasgrad s'ad concentrat opt batalioane 
tureescl cu cavalerie, şi aQ început a îna
inta spre Kadikoi. Alte detaiuri lipsesc.

H t-P e te rs b n rf , 1 Septembre.

Se comunică din Gornistudeni, de la 31 
A ugust:

Erl turcii aQ atacat avantgaTda coloa
nei de la Rusciuc, care s’a retras de la 
Sadina, Karahassank5i şi Haidarkdi spre 
posiţiunea principală. Alte ştiri lipsesc.

Astă-zl la 9 ceasuri dimineaţa, turcii, 
eşind din Plevna, aQ atacat posiţiunile 
noastre de la Pelişat şi Sgaliţa, desvol- 
tând puteri foarte insemnate.— După şti
rile sosite până la 10 ceasuri, focul de 
artilerie şi pusei era foarte viQ. In trecă
toare« de la Şipka domnesce cea mal ma
re linişte. Se pare, că după luptele zadar
nice de şase zile, armata Ini Suleiman- 
Paşa e foarte desorganisată. Ca mai na
inte, toate trecătorile din Balcani sunt in 
mânile roşilor.

Constantlnopol, 1 Septembre.

Fortificaţinnile de la Adrianopol se ur
mează cu inoită energie, de oare-ce gu
vernul voeşte cv ele să fie gata mai na
rate de iarnă. După nonele hotărîrl ale 
consiliului de resboi, se vor construi 24 
forturi detaşate, împărţite prin Mariţa în 
două. Armarea lor nu a fost hotărită. — 
Guvernul a mal înrolat in Asia 6000 vo
luntari zeibegi.

Constantina pol, 1 Septembre.

O depeşă a lui Osman Paşa face ară
tare despre o luptă, caro a avut erl loc 
la Pelishaţ, nu departe de Plevna. Tru- 
pele turceşti da recunoaştere aQ Inat şan
ţurile ruseşti. Ruşii aQ foşt siliţi a se re
trage, lăsând în urma lor un tun.

Ultime scirî pe pagina M -a

Publicând mai jos decretele pen
tru  transform area cabinetului, pro
mitem a  tra ta  mâne pre larg a tâ t  
despre aceste m utaţiuni Iu minister 
şi despre însem nătatea lor tn cir

cum stanţele actuale, câ t şi despre 
diversele schimbârl ce s’a făcut In 
comandele supreme ale arm atei, toc
mai tn ajunul unor lupte decisive.

Ne mulţum in pentru  as tă -d a tă  a 
constata, c& , Monitorul oficial* vine 
In fine, a publica aceste schimbări, 
cari de altm in terea figuraţi deja de 
câte-va zile tn to a te  ziarele oficioase:

Prezidenţia consiliului de miniştri.

CA ROL I.
Prin graţia lui DnmnezeQ şi voinţa na

ţională, Domn al Românilor.
La toţi de faţa şi viitori, sănătate.
Văzând raportai ministrului Nostru pre

şedinte al consiliului, sub No. 528.
Am decretat şi decretăm.
Genetal Cernat, ministru de resbel, este 

numit comandant al armatei române de 
operaţiune, pe timpul cât VoiQ comanda 
ambele armate în facia Plevnei.

Pe timpul cât d. general Cernat va lipsi 
peste frontieră, d. preşedinte al consiliului 
de miniştri va face interimul ministerului 
de resboi.

Ministrul nostru preşedinte al consiliului 
este însărcinat cu eşec a ta  rea acestui decret.

Dat in Corabia, la 20 August 1877.
CAROL.

Preţedintele consiliului 
m iniştrilor,

L C. Brătlanu. No. 1,772.

CAROL I,
Prin graţia lui DumnezeQ şi voinţa n a 

ţională, Domn al Românilor,
La top de faţă fi  viitor sănătate-,
Văzând demisiunea ce Ne-a infăţişit d. 

Ioan Docan, din postul de ministru al lu 
crărilor publice,

Am decretat şi decretăm ce urmează :
Art. I. Demisiunea d-lui Doc*n este pri

mită de Noi.
Art. II. D. P. S. Aarelian este nnmit 

ministru Nostru secretar de Stat la de
partamentul agriculturel, comercialul şi 
lucrăriloi publice.

Art. IIL Preşedintele consiliului Nostr u 
de miniştri este însărcinat cu aducerea la 
îndeplinire a acestui decr«t.

Dat în Turnu-Măgurele, la 21 August 
1877.

CAROL.
Preşedintele consiliului 

miniştrilor,
I. C. BrXtianu. No. 1,769.

B U C Q B f i S C I  4 Septembre.

Mal multe ziare comunică din Con- 
stantinopol ştirea, că ambasadorul 
G erm aniei, Principele Reusz, a r fi 
sondat pe marele Vizir rela tiv  la 
idea unul arm istiţiu  de mal multe 
luni. De asemenea ambasadorul Au- 
stro-Ungariel, Corniţele Zichy, a r  fi 
dat marelui vizir o visită, urm ărind 
aceln-şl scop. In sflrşit, am basado
rul Engliterel, Lnyard. a r  fi sfă tu it

pe Edhem Paşa a nu refusa bunele 
oficii, pe care i le-ar oferi vre-una 
din tre puteri. îndeobşte ziarele eu
ropene pun la Îndoială aceste ş t i r i ; 
se prevede tnsă, că, dacă nu acum, 
mal curfind ori mal tâ rz if i, poate 
chiar peste câte-va zile, idea unei 
m ediaţiunl la P oartă  poate să  devie 
po triv ită  cu ş ituaţia , ce tocm ai ur- 
mea^ă a se crea pe câmpul de res- 
boifi. După raportu rile  m al deta ia te , 
ce att sosit de pe câmpul de resboifi, 
nu mal rem âne îndoială, că tn  lu p 
te le  din urm ă turcii aft avu t suc
cede positive a tâ t  morale câ t şi s t r a 
tegice. Nu putem  şti, In tru  c â t aceste 
succese le vor fi de folos : ele su n t 
Insă un lucru, pa care trebue să-l 
ţinem  In vedere In toa te com bina- 
ţiunile noastre politice. E cu p u tin ţă , 
că In urm a luptelor din urm ă, car
tierul general rusesc a r  fi In tru  c â t
va dispus a adm ite idea unul arm i- 
stiţitk şi In tru  câ t nu a r  fi Încă dis
pus, poate să ajungă a fi prin  lup
tele, la care ne aştep tăm . Ast-fet 
unele din ziare discută cestiunea me- 
diaţiunel, ca pe o even tua lita te , ce 
nu mal se poate lncungiura. De şi 
nu se crede, că turcii vor p u tea  să 
b a tă  pe ruşi, se crede că după cum 
8tafi lucrurile, Ruşii, In anul acesta , 
nu vor putea să dea turcilor o bă
ta ie  decisivă. Nu rem âne dar de câ t 
un arm istiţifi.

Se asigură, că Edhem Paşa ar fi 
declarat, că după ce ruşi aă Incepnt 
resboiul, nici un bărbat turcesc nu 
poate lua asupra sa respunderea de 
a  primi propuneri de arm istiţifi, câ tă  
vreme oştirile ruseşti nu vor fi res
pinse de pe teritoriu] turcesc. Acea
s tă  declaraţiune, chiar dacă nu a r  
fi adevărată, e foarte firească.

De la fire, Turcii sunt m ândri şi 
cu a tâ t  mal mândri trebuesc să fie 
acum, după ce afi avu t nişte succese, 
prin care afi pus lumea In uimire, 
în d a tă  Insă, ce vor fi bătu ţi pe câm 
pul de resboi şi vor trebui să se În
credinţeze, că In anul acesta nu vor 
mal putea respinge oştirile ruseşti 
de pe te rito riu l turcesc, buna chib
zuială II va îndemna să şl calce pe 
mândrie şi să primească, ori chiar 
să ceară un arm istiţiu.

Dacă Insă tn luptele, ce vor urma, 
el vor avea succese, atunci nici vorbă 
nu mal poate fi de arm istiţiu .

Turcii ştifi prea bine, că tn tr ’o 
luptă cu imperiul otoman, ruşii nu 
pot găsi in tre  puterile europene 
nici un aliat. Fireasoa rivalitate, ce 
are loc In tre puteri, face ca to a t 
să se bucure, cel puţin In ta ină, de 
succesele armelor turcescI, de oare
ce to a te  se j>ot tem e de Rusia, dar 
nici una nu se tem e de Turcia. De 
aici urm ează inderâtnicia lor. De 
sigur stăruinţele Germaniei şi cu a- 
t&t mal m ult stăru in ţele Austro-Un-

gariel pen tru  Inchearea unul arm is
tiţifi sun t tn adevfir zeloase num ai 
In casai când acest arm istiţifi e tn  
folosul tu rc i lo r ; In tru -cât el a r  fi 
In folosul ruşilor, el tn ttm pină resis- 
te n ţă  Ia P o artă  şi Incăpăţtnarea tu r
cească II scusă pentru eşecul diplo
matic. P en tru  că să nu mal ne În
doim, câ t de s tr 6ns su n t legate in 
teresele  austriace de soarta  arm elor 
rusesci, e destul să ţinem  tn  vedere 
că Înain te de lup ta  de la P levna 
cursul napoleonului e ra  de 10 fi. 
16 cre iţarl, eară astă-zl e de 9 fi. 
54 creiţarl. Şi negreşit, daca tu rcii 
vor pu tea  să urmeze a  secera suc
cese, Austro-U ngaria nu va s tă ru i 
din to t  adinsul pen tru  Inchearea u- 
nul arm istiţiu .

B ătuţi trebuiesc tu rc ii şi apoi 
poate fi vorba de a rm istiţifi; mal 
n a in te  nu.

F rancia a su ferit o m are perdere. 
T hiers, fostul p résident al Repu- 

b lic e l, a m urit răpede la Saint- 
Germain en Laye.

DIN AFARA.

A titudinea Serbiei urm ează a  fi 
indecisă. Nimeni nu se mal lndoiesce 
Insă că, la un m om ent oportun, ea 
va in tra  In acţiune. A ustria, care 
până acum am eninţa pe Serbia cu 
ocupaţiune, nu pare a mal fi dis
pusă să lmpedece in tra rea  el în ac
ţiune. Se asigură că Corniţele An- 
drassy s 'ar fi angagiat fa ţă  cu am 
basadorul otom an A leco-Paşa, că 
Austria va ocupa Serbia, când ea 
va in tra  In acţiune. Acum acest an- 
gagiam ent s 'a r  reduce, rem âind ca 
Austria să ocupe Serbia, numai dacâ 
ea a r coopera cu trupele rusesci, ori 
dacă ruşii a r  opera pe teritoriul sfir» 
besc. „Frem lemblatt* caracteriseazâ 
această ştire de o fantasm agorie. Ast
fel e probabil, că Austria tn deobşte 
nu mal pnne pedecl acţinnel sâr
beşti şi a tâ rn ă  numai de la Sârbia, 
dacă vrea ort nu vrea să in tre  tn 
luptă contra turcilor.

După ştirile sosite din Viena, Es- 
sad-Bey, a fost num it am basador al 
Porţii otomane la Viena, tn locul lut 
Aleco-Paşa. Essad-Bey a fost până 
acum ambasador la Roma, eară  mal 
'nain te ambasador la Athena şi Con
sul general la Pesta. —  Se crede că 
numirea lui a făcut o bună im p re 
siune tn cercurile diplomatice din 
Viena.



Corespondentul ziarului Le Temps 
scrie următoarele din Igdyr (Asia) : 

Situaţiunea nu s’a schim bat; fie
care dimineaţă, deşteptftndu-ne, ve
dem Araratnl tot. tn aceen şt parte. 
Sunt două lucruri cari nu se sohimbâ 
şi nu sper să se schimbe la Igdîr : 
Ara râtul cu diadema lui de ghiaţă, şi 
obiceiul ospătăril noastre. Iu acest 
Orient unde nimic nu se schimbă, unde 
Kurzii a ti păstrat până acum obi
ceiul şi armamentul Strămoşilor lor 
Mezl. bag de seamă cu dnrern, c.k 
ceea-ce se schimbă mal puţin e s te : 
bucătăria.

Suatiem trei soţi de nenorocire; a- 
celaşl geamăt ese din treT piepturi, 
când EliVfuţ,'neîmpăcatulElief. pupe 
fu crentrtil triumghîftlnr form at de 
farfuriele noastre,' pilaful cu pui ti, al 
căruia frate Pam mâncat en , pe al 
căruia văr ll'voni'mâhnea mâine, fericit 
strămoşul dn6i  va scăp’a. Cfiliîura, apa 
clocotitoare, - hrana - re a , toate aces= 
tea nu ar fi ui inie,, dacă am avea 
de lucru. Ceea ce ne. omoară, este 
nemişcarea. Resboiul este to t c^ poate 
fi mal impresionător, sati to t ce poate 
fi mal plihticos. Ori eşti, ori nu eşti 
corespondent.

Ne trebuie obuse, n’ar mal fi pe 
lame.

Eatâ doă-spre-zece zile de când 
fac beligeranţilor credit de timp, ceea 
ce represintă un număr oare-care de 
linii. Acest capital trebuie să aducă 
— negreşit — interese. Dar, pe ca
lea ce ati apucat, mi-se pare că 9 
să lase cu buzele umflate pe bieţii 
corespondenţi, cari ati crezut că a 
Început resbelul Caucasulul.

In sfârâit, ajutoarele ne-ati so sit; 
asta e ce-va. Mi-se pare .că la Ale- 
xandropol ne socoteati deja In bătae 
cu inimicul. Oficeril din cavalerii ne 
povestesc că 'dânşii s’au pus In grabă 
pe drum, ca să vie să ne aducă a 
jutor, şi că n’ati avut vreme nici 
să'şl ia cămăşile trebuincioase. Aii 
fost foarte surprinşi .că, ne-ati găsit 
ociipaiţt numai de A ne aerisi ; dacă 
s’ar fi putut aştepta Ia aceasta, nu 
ar fi venit aşa de ' grabă.'

Cât despre tarei, perduţl fiind In 
tocmai ca acel nori ce’I ridică zo
rile, şi pe c&rl II y£zl dispărând cu 
roua, suni cBtPva a ile /^ to tV a mal 
prins cât un kurd pe ici pe colea; 
acum Insă s’a . s fâ rş it, numai a- 
vem nimic de Înhăţat. Nici cel mal 
mic başi-buznc la orizont. Unde sunt? 
Întreabă seryitorul, când la tră  vre
un câne dimineaţa. Nu se mal văd 
înaintea noastră; i-avea-vom în coa
ste? Faptul e că se ara tă  In drumul 
nostru din partea despre Kuîp. In 
locul lor, e mult timp de când eti aşi 
fi cercat a mâ .vlrl ca un’colţ Intre

noi şi corpul lui Loris-MelikofF... dar 
nu Încape strategie... E o căldură 
groasnică.

Scrisori particulare ne lnsciin- 
ţează că trebue să ne asceptăm la 
o mişcare Înainte generală. îndată 
ce trupele trimise din Rusia vor a- 
junge la corpurile lor respective. 
Dea D-zeti ca să se facă mal iute.

Nu adecă, că viaţa socială la Ig- 
dyr este lipsită de petreceri. Nu 
pot trece cu vederea de a vă pre- 
senta pe I. S. E. prinţul Persiel, 
Riza-Kuli-Mirza, unul din cel mal 
amabili tovarăşi af noştri de' a rp e  
şi de miseriâ. A vă povesti prin ce 
şir de revoluţiunl dinastice şi in- 
Intrigl de palat, Prinţul Riza, al 
căruia ta tă  a fost fratele mal mare 
al Bhnhutal de Histâ-zl, s'a văzut de
părta t de treptele tronului şi silit 
a-şi căuta adăpost In Rusia, ar fi 
pirfea lung. Şi-apol nu trebue să ne 

-eort&m 4» bHainea ţ- Nasir-Eddin,- 
■este sati nu este usurpator de tron , 
pe noi nu ne privesce, . Nu scifi şi 
¡nici nu voi să aflu.

Dar ceea ce sciti, e că nepotul 
săti, care mi-a promis o visită la 
Paris, este un tfinfir foarte garant, 
a ju tor de câmp al M. S. îm păratul 
tn tu lor Rusielor, colonel In garda, 
imperială, scie de minune franţu- 
izesce, e vesel, băiat bun , cu un cu
vânt tocmai potrivit a  avea succese 
în saloanele oraşelor civilisate, gra- 

calitâţilor sale personale, şi mal 
cu seamă m ustăţii sale curat per
sană.

El residă la Chucha, în Transcau
casia, şi comandă doă regim ente de 
’cavalerie iregularâ, dar nu prea pune. 
p re ţ pe această, comandă. Mal deu- 
nă-zl li ceream , sciţi despre regi
m entele sale.

n— „O h! respunge el surîzând, o a 
m enii mjel to ţi ati deşertat; de a- 
ItiipcI ysuqt puţin  mal liniştit*.

0,a to ţi p r in ţi-  ce caută adăpost 
la ghinuri,.,el este conspirator, şi po- 
yeştesce, despre unchiul sâti istorii, 
¡istorii de mare h a z ; dar nu le re 
petă peqtru, că eti ţiti grozav, qa să 
nu m ă.,cert cu nimenea, nici chi%r 
cu şah^l Persiel.

De şi bun patriot,, el eBte plin de 
scepticism In ceea ce privesce ar
mata persană, aşa cum se află sub 
{guvernul unchiului sâti şahul.

Nu e m ultă vreme — povestesce 
prinţul R iza— un ofiţer din flotila; 
rusă de pe m area Caspică visita cu 
bastim entul sâti portu l perBan Ac- 
terabad. Dânsul merse să'şl arate 
hârtiele sale la com andantul locu
lui, un vechiti sub-oficer ita lian  : 

„N’ai putea organisa tn onoarea 
mea o mică revistă? îl Întrebă el.

Aşi fi curios să constat eti Insu'ml 
condiţiunea m aterială a oştirilorti 

1 voastre.
—  Cu multă plăcere, scumpul meti 

căpitan; pe poimâne.
— Dar poimâne tocmai plec. Ar 

fi cu putin ţă deci* a hotărî mica 
serbare pe mâine?

— Cu părere de râd, căp itan e ; 
mâine nu se poate.

— Ce p âca t! Şi pentru ce ?
—• Pentru că vezi d-ta, soldaţii 

n a re  fie-care de cât- câte o pereche 
de culioţl. Ati să le sp le mâine 
pentru revisie; Înţelegi prea bine că 
trebue să le lăsăm tim p de a şi-I 
usca !*

Prinţul Riza-Kuli-M irza a luat 
parte la lucrările espediţiunil ş tiin 
ţifice rosé pe Anm-Daria şi şi a în 
sem nat suvi nirile sale de călătorie 
în tr 'o  broşură în franţuzesce din 
care mi-a făcut şi mie una present. 
Ne-a povpstrtro-trgendă ciudată ca 
circulă prin K hanatul Kivel, asupre 
origine! cailor turcom anl, ce se nu
mesc prin partea locului Bedos sati 
Arabis. Sciţi că un arm ăsar de a- 
ceastâ rasă celebră, adusă In Eu
ropa de ambasadorul din Teheran, 
al reginei Ana şi cunoscut sub nu
mele de Godolfin-Arabia, a devenit 
ta tă l rasei engleza.

„Pe vremea lui Solomon-Inţeleptul 
(la care musulmanii se închină so- 
cotindu-1 ca un profet de al lor), 
şe afla, ca la şapte verste de la 
Kiva, în partea despre râsărit, un 
isvor ale căruia urme sâ vâd şi a- 
teuma. Mii de cal cu aripi veneati 
de bea apă de acolo, 
j In tr’o zi, Solomon avu ideea de a 
pune mâna pe aceşti cai şi ordonă 
Beci de a vârsa un narcotic in is
vor ; când caii, cari beuseră din a- 
ceastă apă, şi perdură simţirile, i-ati 
prins şi lef-aü tă ia t âripel'e.1;. Isvorul 
se chiaiuâ astă-zf-'Hazarab. ceea ce 
Insemneaíá In persană.’* Mii
fll caii •
| Prinţul ne-a a ră ta t azemenea un 
firman foarte extraordinar al Kha- 
hulul din Kiva, care Începe ast-fel: 
Lin virtutea pietrii filosofale limpede 
şi solară a inimel noastre...*
! Dar mâ opresc. Să-mi fie permis 
a esprima aci I. S. R. recunoscinţa 
mea pentru escelentele nerghilele ce 
am fumat la dânsul şi pentru legu
mele ce ne-a trim es cu graţiositate.

„Daily-Telepraph* publică urm ă
toarea telegram ă ce i s’a trim is de 
către corespondentul sâti din cuar- 
tieru l turcesc

„Soldaţii arm atei regulare ati pe- 
tiţiona t la Salih-Paşa, cerând ca sâ

nu mal dea voe başi-buzucilor şi 
cerchezilor de a da târcoale prin câm
purile de luptă şi a omori pe răniţi 
după bătae. In consecinţa acestui a- 
pel, başi-buzucil s’ati îm părţit tn ca
drele arm atei regulate. Circasianil 
insă ati refusat a se supune discipli
nei militare.*

Sâ sperăm că vor primi, cu toate 
că tn rândurile arm atul regulate nu 
fac de cât a produce confusil şi a 
Impedica mersul tactic în bătae, de 
oare-ce lăcomia de jafuri şi setea 
de. sânge sunt doâ lucruri necom
patibile cu regula şi disciplina.

Corespondentul lui „Times*, vor
bind de trecerea armatei noastre pe 
la Corabia peste Dunăre, dupe ce 
constată că punctul trecătoarei a fost 
bine ales şi pontoanele noastre bine 
construite, raportează despre o ver
siune după care, 6000 Turci ar fi 
venit din Vidin spre a se opune tru
pelor noastre.

După ce însă dovedeşte că acest 
număr de Turci nu avea de unde 
veni, de oare-ce Osman-Paşa cură- 
ţise şi luase cu sine toate oştirile 
ce se aflati pe lângă marginea Du
nării, face urm ătoarele apreciărl a- 
supra oştirii române :

„Ori ce s’ar putea zice despre ar
m ata română, —  că nu este dedată 
cu resboiul— aretarea a vre-o 25,000 
oameni, bine echipaţi şi dispuşi la 
luptă, pe flancul şi la spatele posi- 
¿iunil de Ia Plevna trebue sâ pară 
foarte superătoare Turcilor, mal pre
sus de toate că aceşti din urmă 
trebue sâ se aştepte a fi a tacaţi In 
dată şi din faţă, de o forţă mare. 
Românii ati ales de trecătoare, un 
drum destul de bun în acest timp 
al anului, care se Întinde de-a lungul 
rîpel drepte a Iskerulul şi dă, prin 
dosul Plevnei, lângă Aizir, In dru
mul mare prin Arhanio la Sofia,' 
care este actualm ente linia de co- 
ţnunicaţie a lui Osmaa-paşa.*

Citim în „România Liberă* : 
Sperăm că de acum Înainte „Mo- 

nitorul oficial al României* va În
ţepe să vorbiască.

N aţiunea trebue Înştiin ţată exact 
şi la tim p despre to t ce se petrece 
pe câmpul de resbel.

M ajoritatea arm atei este compusă 
din copiii ţăranului. „M onitorul*, 
mergând in toate coinunele, este 
dator sâ ducă săteanului ştiri des
pre copiii săi din resboiti.

Noi vom căuta să ne Împlinim 
eât mai bine datoria de ziarişti că
tre  public, dar ori câ t de multe ar 
fi mijloacele noastre de informaţi-

une, ele sunt inferioare mijloacelor 
„Monitorului statului*.

Adresăm dar din noti o respec
tuoasă rugăciune guvernului, de a 
nu neglige acest serviciti necesar In 
Împrejurările actuali.

Este nemulţumitor pentru noi de 
a afla, după trel-patru  zile, cele ce 
se petrec la noi In ţa ră , din ziarele 
străine, şi de a alerga să citim 
„Politische Correspondenz* ca sâ ştim 
unde ne afl&m cu situaţiunea poli
tică şi mihtară a României.

Se confirmă ştirea dată in penul
timul nostru număr, cum că gene
ralul Cernat este numit comandante 
generalul al armatei române. M. S. 
Domnitorul are comândul superior 
al Intregel armate româno-ruse, care 
formează aripa dreaptă a forţelor 
ce operează contra turcilor.

In acelaş tim p aflăm că, genera
lul rus Zatof fiind numit cap al s ta t- 
majorulul general al aripei drepte, 
colonelul Slâniceanu a trecut ca co
mandant al corpului ân tâ i al arm a
te i române, In locuiţi generalului 
Lupu, care a fost transfe ra t In ca
pul corpului al doilea, In locul ge
neralului Radovicl.

Locot. colonel P ilat este num it a- 
diutante al capului stat-majorulul 
general.

„Românul* ne afirmă că In cu
rând garda civică din BucurescI va 
fi pusă sub legile militare, conform 
legii respective, pentru cazurile de 
roabei.

Ar fi de dorit ca această dispo- 
siţiune să se iea mal repede pentru 
oraşele de pe cordonul Dunării.

B E S B E L U L

Gorni-Studen, 30 Augnit. 
Informând u-mS la Nicopoli că se înce

puse lupta prin Balcani, eti doream gS me 
indreptez cStre Şipca, trecând prin Selvf; 
dar dramul era lunsr, incomod fi pericu
los. Ast-fel a trebuit sS m8 dnc în cnar- 
tiernl gineral al armatei ruseftl ca râ ca- 
p8t  scirl, şi apoi, dacă lupta ar fi înoeput, 
s5 mS indreptez către Balcani. Dar m'am 
Încredinţat 08, pentru moment, s’a amâ
nat. Bacă informaţiunile precise ;i depline 
te t 8 pot comunica :

Se răspândise vorba, că Soleiman-paţa 
ar fi trecut Balcanii, pe la Demir-Kapi 
saS aiurea, la apus de Şipca, şi cS s’ar 
afla pe lângă Elena, spre a se pune tn 
mişcare contra TârnoveT. Poate cfi nnmal 
o parte din infanteriă şi cavaleriă turcească 
trecuse dincolo. AdevSral însă e, că , în 
zioa de 19, Soleiman-paşa înconjuri Ka- 
zanlik cn 40 batalioane. Mica garnisonă

P A I M X a  O H M U L

POVESTEA IUI HARAP ALB')
DE

IOAN CREANGA.

(Urmare şi fine)

Dar turturica fiind mal uşoară, a- 
junge mal Înainte; şi pândind toc
mai când era soarele In cruce, de se 
odihneati munţii numai pentru o cli
pită, se repede os prin foc şi iea trei 
smicele de măr dulce şi apă vie şi 
apă m oartă; şi apoi ca fulgerul se 
lntoarcelnapol. Şi când pe la poarta, 
munţilor, calul li ese Înainte, o po
preşte In cale şi o ie cu mâgulele zi- 
cându'I :

„Turturicâ-ricâ, dragă păsărică, 
adâ la mine pelq tre i smicele de măr 
dulce, apa cea vie şi apa cea moartă,

1) Din „Convorbiri Li Urare*.

şi tu  du-te Înapoi de-ţl ia altele şi 
inâ-I ajunge pe drum, căci eşti mal 
sprintenă de cât m ine.—Hal, num ai 
sta  la Îndoială şi dă-mi-le : căci a- 
tuuci are sâ fie bine şi de stăpânit* 
meti şi de st&pânâ-ta; şi de mine şi 
de tine; earâ de nu mi le-I da, stă- 
p&nu-meti Harap Alb este în pri
mejdie, şi de noi încă n’are sâ fie 
bine.
! Turturica par’că n’a r  fi voit. Dar 
Calul n’o mal întreabă de ce ’l e 
cojocul; se repede şi’I ia apa şi smi- 
şelele cu hapcaşi apoi fuge cu dânsele' 
Ia fata Împăratului şi i le dă de faţă 
¿a Harap Alb. Atunci lui Harap Alb 
i s’a umplut inima de bucurie.

Vine ea şi turturica mal pe urmă 
dar ce 'ţi e bună ?

— Alei, ţolină ce-mi eşti, zise fata 
Îm păratului; da bine m’al vândut.— 
Dacă e aşa, hai, porneşte chiar a - 
Cum la Împăratul Vei de şi vesteşte-I 
oâ venim şi noi şi urmă.

Atunci turturica porneşte.— Earâ 
fata Împăratului ingenughe dinain
tea tâtână-e&ti şi zice :

— 1 Bine-cuvânteazâ-mă ta tă , şi re- 
mâl săn ă to s!

Se vede că aşa mi-a fost sortit şi 
h’am ce face : ' Wfebue sâ merg cu 
H arap Alb şi pace bună.

După, aceasta, 'şl ea cele trebdi- 
toare la drum, apoi Încalecă şi ea 
pe un cal năzdrăvan şi s tă  gata de 
pornire. —  Earâ Harap Alb luân- 
du-şl oamenii săi, Încalecă şi el t şi 
pornesc spre Împărăţie, D-zeti sâ ne 
ţie, ca cuvântul din poveste, Înainte 
mult mal este.

Mers’ati el şi zi şi noapte, nu se 
ştie cât ati m e rs ; şi de la un loc, 
Gerilâ, Flămânzilă ş iS e tilâ , Pâsâri- 
Lăţl-Lungilâ şi năzdrăvanul Ochilâ 
se opresc cu to ţi In cale, se opresc 
şi zic cu jale :

„Harap Alb, mergi sănătos! De- 
am fost răi, tu  ne-ol erta , căci şi 
râul câte-odată prinde bine la ceva.

H arap Alti le mulţumesce, ş’apol 
pleacă liniştit. F ata  vesel II zâm
beşte, luna ’n cer a asfinţit. Dar In 
pieptul lor răsare... — Ce răsăre —- 
Ia un d o r ; soare mândru, luminos 
şi In sine arzător, ce se naşte din 
scânteea unul ochiti ferm ecători

Şi mal merg el, cât mal merg, şi 
de ce mergeati înainte, de ce Iul 
Harap Alb i se tulburati minţile, ui- 
tându-se la fată şi vâzând’o cât era 
de tânără, de frumoasă şi plină de 
tin ă  ’ncoace.

Sălâţile din grădina ursului, pe- 
lea şi capul cerbului le-a dus la 9tâ- 
pânu-sâti cu toa tă  inima. Dar pe 
fata împăratului roş mal nu ’I ve
nea s’o ducă, fiind nebun de drago
stea el.

Căci era boboc de trandafir din 
luna lui Maiti, scăldat In roua dimi 
neţii, desmerdat de cele ântâi raze 
ale soarelui, legănat de adierea vân
tului şi neatins de ochii fluturilor. 
S’ati cum s’ar mal zice la noi în ţă 
răneşte, era frumoasă de mama fo
cului ; la soare te  puteai uita, ear 
la dânsa ba.

Şi de aceea Harap Alb o prăpă
dea din ochi, de dragă ce ’l era — 
Nu e vorbă, şi ea fura cu ochii din 
când In când pe Harrp Alb, şi In 
inima el par’câ se petrecea, nu ştiti 
ce . . , poate vre un dor ascuns,

care nu ’I venea a ’1 spune. Vorba 
cântecului :

„Fugi de-aco!o, vina ’ncoace!!
„Şed binişor, nn-mi da pace.*

s’ati mal ştiti eti cum sâ zic, ca să 
nu greşesc ? Dar ştiti atâta, că el 
mergeati, fără a simţi că merg, pă- 
rându-li-se calea sourtft şi vremea şi 
mal sc u rtă ; zioa ceas şi ceasul clipă; 
de, cum e omul, când merge la drum 
ou dragostea alăturea.

Nu ştia sărmanul Harap Alb ce ’1 
aşteap tă  acasă, căci nu s’a fi mal 
gândit la d’al de acestea. Insă vorba 
cântecului:

»De-ivr şti omul ce-ar păţi,
»Dinainte s'ar păzi.

Dar ea că ce m'am apucat de spus. 
—Mal bine vă spuneam, că tu rtu 
rica ajunsese la Împăratul Verde şi ’1 
înştiinţase că vine şi Harap Alb cu 
fata Împăratului Roş.

Atunci Împăratul Verde a şi în
ceput a face pregătire, ca pentru o 
fată  de Împărat, dând şi poruncă, să



T I M P U L

asească, oare o ocupa, se retrasa in 13*1- 
»nl. Scopul lui Solei man-pn şa era pa si- 
liasoă strimtoarea Şipoel foarte întărită 
ia natură şi pria artă. Alungând pe Ruşi 
le la Givbrovn şi de la Târnova, el s ar fi 
nit ca cel doi PaşT, Osman de la Plevna 
i Mehemet-AH de la Rasgrad.

Pe lângă posiţiunile turceşti de care 
laşii se imposesnserS, îa 19 IaliU, mal 
lobâudiră încă şi altoie pe platoul, care 
iste lingi dealul Balcanulnl Şipcei. El a- 
jezară trei baterii de constrncţinne noă, 
pronomitfl-’ bateria 8an-N icoală, rotundă 
ţi turcească. Aceasta s5 zice ast-fel, fiind 
,1 era înarmată ou tunuri luate de la 
rarei.

Buşii aveaţi forţe ca mult mai mici de 
i&t inemicul: trei batalioane ruzeştl şi 
>atru bulgare, pe lângă o artilerie nece
sari».

In xiua de 20, cavaleria turcă dete foc 
latului Şipka, care e*te situat la poalele 
Balconului, şi oare se nnmeşte tot ast-fel. 
De acolo, o stradă foarte îngustă se rădică 
p® povârniş răpede până la vârf, adică până 
a creştetul muntelui.

In 21, Tarcil se mişcară contra Ruşilor, 
Formând o coloană strânsă de atac. In loc 
«ă se împrăştie ca vânătorii prin munte,
|i apoi să se întoarcă către punctul pe care 
¡intpaîi să '1 ocupe, dânşii se urcaţi mereQ 
in deplină ordine pe calea rapidă.

Indesniţl de strâmtorile munţilor, el a& 
B a fe ri t mari perderl până aii ajuns pe un 
mie platoQ, de nnde artileria rusă trăsnia 
o ploae de obnse compacte. Tonurile, cari 
aii făcut Turcilor mal mult răii. fură toc
mai acele ale bateriei din artileria rasă, 
se se zicea, după cum am spna, bateria 
ţarcă. Respinşi de mal multe ori, răspun
seră tot-d’auna cu mal multă vigoare a- 
tacului, zece aaâ şi doă-z< ci o ri; dar tot- 
l'auna aQ fost respinşi ca foarte mari per- 
den. In timpul nopţii încercară o între
prindere foarte primejdioasă. Acaţându-se 
bus prin munţi, şi înşelând privigherea sen
tinelelor roşeşti, un nnmgr foarte cnrngios 
de Tnrcl a isbntit să se apropie de ana din 
bateriele rnse, chiar a pune mâna pe pa
rapet; dar, Ruşii deşteptaţi la timp, se a- 
Bverliră ca repeziciune contra acestor in- 
drăsneţl, că puţini saQ poate nici unnl n’a 
scăpat.

Intre alţi tarei ucişi în ziua de 24, a 
fost şi an mnşir, adică general de diviei- 
ane; se crede că era Renf paşa, ministrul 
de marină.

In acea si, care a fost fatală Turcilor, 
aQ avut mal cn seamă daune mari, din 
causa unor instrumente de resbel aşezate 
de ruşi în lungul saS pe lângă catea pe 
nnde trebuiaQ să se suie In vârful mun
telui, şi care instrumente se numesc în 
limba francesă *fougasse,. Ele consistă in 
o cantitate de pulbere de tnnuri pus sub 
pământ, având d’asnpra şi in lături petre; 
Când prin mijlocul ana! fir electric se dă 
foe aeelor <fongasse>, praful aprinzându- 
se, aaverlă in toate părţile derâmătnrî.

Ruşii, în dimineaţa de 22, primiseră în
tăriri, dar incă nu de ajuns, fiind-că tru
pele otomane erafi ca malt superioare în 
număr.

In dimineaţa de 22, Turcii, îa Ioc să 
se strie, cam făcuseră puţin mal inainte, 
in sine precedentă, prin stradă de căruţe, 
merseră prin tufişe şi cioate, înconjurară 
stânga Rnşilor, şi ’i atacară de acolo, de 
nnde nici se aşteptaQ. Unele posiţianl aii

le easă Intru Întâmpinare. Earâ Spâ
nul icnea In sine şi se gândea numai 
la resbunare.

In sfârşit mal merge Harap Alb 
cu fata îm păratului, cât mal merge 
şi de la o vreme ajung şi el la lm- 
pârâţie.

Şi când colo, numai eacă ce Ie 
ese Înainte îm păratul Verde cu fetele 
sale. Spânul şi to a tă  cartea Împă
rătească, ca g& ’i primească. Şi vă
zând Spânul cât e de frumoasă fata 
Împăratului Roş, odată se repede, şi
0 ia În braţe de pe cal. Dar fata 
11 pune atunci mâna in piept, îl brân- 
ceşte cât colo şi zice:

■— Lipseşti dinaintea mea Spănule! 
Doar n am venit pentru tine, ş’am 
venit pentru Harap Alb, căci el este 
adevăratul nepot al Împăratului verde.

Atunci împăratul Verde şi fetele 
sale aft remas încremeniţi, de ceea 
ce aft auzit. Eară Spănul văzând că
1 s’a dat vicleşugul pe faţă, se re
pede ca un căne turbat la Harad 
Alb şi ’I sboară capul dintr’o sin
gură lovitură de paloş, zicănd:

fost pe rând perdate de Ruşi şi reluate.
Turcii primiseră num întăriri de la Lov- 

oia şi du la Şumla.
La 23, începură atacai ca mal mare vi

goare şi cu trupe mal numeroase. Bătălia 
a fost mal mult de cât erâttcenă. Ruşii, 
în un loc, după ce sfirşweră nmuniţiunile 
lor, începură să rostogolească şi să asvîrle 
cu pietre.

Biruinţa părea deoisă in favorul Turci
lor, cari se imposeeaseră de hnele posiţiunl 
ale Roşilor. Comanduntelc rus, Derojinsik 
vesti pe generalul Radetsky să vină în a- 
jutorul »ăQ, şi să nu pearda timp; alt-fel 
a’ar vedea oonstrine a părăsi Balcanal, şi 
a aduna pe al săî spre a începe retra
gerea.

Acesta a fost momentul critic a gigan
ticei lupte, nnde ambele părţi aii combă
tut ca egală valoare şi partinaoie.

Radetsky aj unsese la poalele Balcanulnl, 
dar trapele sale eraţi obosite de de mare 
căldură şi de drnmul greii. Atunci, el a 
avat o idee fericită; ana din acele idei, 
cari, tocmai îa  momente de erisn pot să 
salveze o armată şi să o facă biruitoare-.

La spatele muntelui eraQ patru sotnii 
de casacl (400). I dete jos de pe cal, pe 
cari sul vânătorii, nrcândn-I pe manta. 
Aseşti vânători sânt cei mai bravi soldaţi, 
floarea armatei rusesol.

Când tarcil, cari acum eraţi obosiţi şi 
să credeaii a fi biruitori, văzură pe acel 
cavaleri, ce 1 credea ii apăraţi de trupe 
numeroase ce le veniaii in urmă, aii per- 
dut curagiO şi începură a da îndărăt. 
RnşiI ! uară posiţianile lor pe la 4 ore 
post-meridiane, şi cazacii goniră pe ini
mici până la Euzanlîk.

In dimineaţa de la 24, RnşiI aii primit 
ajutoare însemnate: pe lângă patru regi
mente de vâaltorl, conduşi de Radetsky, 
0 brigadă a divisinnel a 14-a.

Turcii, de şi isgoniţl, nu se lăsară în
vinşi, şi, in dimineaţa acelei zile apucând 
prin păduri, isbotiră să ocupe trei înăl
ţimi la dreapta Roşilor, po cari le aii 
garnit cu tuuurl de mante, adase acolo 
pe mâini, intre ripi. Generalul Radetsky 
eu doă companii ale regimentului Sito- 
inirski, isbuti a’i işgoni din doă înălţimi, 
şi alte companii aii- putnt asemenea să 
ocupe şi a  treia InălţiWi»:

Lnpta pnrea sfîrşită, dor nu era. Io di
mineaţa de 25, Turcii, înconjurând mun
tele pe la dreapta Ruşilor, nu ocupat o 
pasiţinne foarte tare, care dominează ca
lea ce conduce de la Balcan Ia Giibrova. 
Aă făcut ca un ţii de metereze, şi, de şi. 
na isbntirif a a‘şt=za o' baterie, cel puţin,, 
erâQ apăraţi în an loc sigur de împuşcă
turi. RnşiI, de altă ¡tarte, primeaţi de la 
Gabrova tot felul de provisi,unî, pâue şi 
ajfll.

Nn cred de prisos a nota aci, cam, ia 
timpnl lapte“, o inie de ţeranl bulgari, poata 
tot aceiaşi cari, din satele vecine, fusese 
trimişi la Qabrova ca să arate dramul ca 
să suie pe Balcani, se întrsosaă, care mal 
de care, în timpul Inptei, a procur», su
ind şi scoborând, luptătorilor Ruşi toate 
provisinnile necesare, şi mal cu seamă apă. 
Ei nu încetau cu con curs al Ifr ae şi strada 
devenise preeam am spns, mar periculoasă. 
Şi voluntarii bulgari făcură datoria lor ca 
soldaţi, aşa că , mal toţi oficierii lor aii 
murit în bătălia.

In 26—17, focul mal slăbi. In 23, ar
tileria rasă trase, fără ca Tarcil să răs
punsă.

„Na ! aşa trebue să păţească, cine 
calcă jurăm ăntnl.

Dar calul lui Harap Alb Îndată se 
repede şi el la spăn şi 'I z ice :

— Pănă aici, Spănule!— Şi odată 
mi ţi '1 Înşfacă cu dinţii de cap, 
sboară cu dănsul In Înaltul oerulul 
şi apoi dăndu ’I drumul de acolo, se 
face Spănul pănă jos praf şi pul
bere.

Earâ fata Împăratului Roş, In văl
măşagul acesta, repede pune capul 
lu i Harap Alb la loc, 11 lnoonjnrâ de 
tre i ori cu cele trei smicele de măr 
dulce, toarnă apă moartă, să stea 
sângele şi să se prindă pelea, apoi 
11 stropeşte cu apă vie şi atunol Harap 
Alb Îndată Învie ; şi ştergăndu-se cu 
m&na de la ochi, zice suspinând:

,E l, dar din grofi mal adormisem!
— Dormeai tu mult şi bine, Harap 

Alb, de nu eram efi, zise fata Îm
păratului Roş. sărutăndu 1 cu drag 
şi dăndu ’I ear paloşul In stăpânire.

Şi apoi lngenuchind amăndol di
naintea Împăratului Verde, Îşi ja râ  
credinţă unul altuia, primind bine-

Ultimele sciri sunt acum, că Tarcil aii 
început să se retragi. Ng Ae seie însă daca 
dânşii aQ părăsit posiţinnile ce le ocapaii 
ia langal stradel Gabrova.

Perderile Turcilor sunt nemărginite, mai 
multe de cât ale Roşilor, cari asemenea 
aii perdut ca la 500o soldaţi.

Ruşii aii avat an general ucis, pe Do- 
rojinski; şi unul rănit, pe Dragomiroff.

Şi Torcii aQ perdnt un paşă, al cărui 
uumu 'ml «capă din memoria. E( aii făcut 
aceleaşi cruzimi înfricoşate. Câţl-va oficieri 
rnşl, căzând în mâni le Taroilor, şi ser ii ud 
soarta ce 1 aştepta, s’&K acis trăgfindn'şi 
ca revolverul îa cap.

Mi s’a spus, că, astăzi, principele Carol 
al României era aci la cuartiernl general 
lângă împăratul. Nn am avut timp să 
constat, dacă in adevăr se găsia aci.

(Presta). Z.

RECII1ZIŢIELE
şt''

ABUZURILE SUB D-nul I. C. BRATIANU

Citim In »Aurora din Tecucifi :
La Tecucifi s’a num it prefect d. 

Anastasitt; In privinţa vieţel sale 
anterioare nu pot spune nimic, căci 
pe atuncea nn eratp la Tecucifi; de 
când Insă a ajuns prefect ea tă  ce 
a făcut :

A străm utat, pentru pofta de bani, 
şcoala care era In centrul oraşului, 
In nişte case vechi, odinioară loca
şul cucuveicilor la estrem itate, In 
mijlocul noroiului.

Cu to ţii seim cu câtă grije şi lasă 
mumele pe copil la şcoală, chiar când 
localul este In apropiere. Cum II vor 
lăsa ele să percurgă un chilometru 
şi 2 prin noroi şi iarna prin viscol 
şi omăt. El a străm utat şcoalele pen
tru  de 3 ori 30 de ori mal scump 
de câ t .cum.... a  văndnt pe....

-Plinea şi carnea, elementele nu- 
¡tritive sunt scumpe jşi rele, oausele 
a'afi a ră ta t.

D. prefect care are moşia sa prin 
loourl năsipoase şi, a făcut şoseş 
scoţjând pe oatnen! In timpul fiece* 
rişulul. Ear şoseaoa de la Nicoreştt 
In lungime de 15- chilometre, s tă  In 
părăsire, măcar că pe acolo se face 
mare gloiiărie.

In oeea ce privesce justiţia , n ’are 
d e '6â t *85 vmâ ^cine-va şi să cerce
teze dosarele corecţionale ale tribu- 
nalulul. ducă-se la arhiva ministru
lui şi a procurorului general şi va 
privi 9a In o oglindă faptele lo r . '

Uitasem a  menţiona şi următorul 
fapt care ne am inteşte timpurile de 
anarchie şi de umilinţa ale ţârei noa- 
Btre: Sub prefectul plăşel Bârlad, a dat 
ordine tu turor primarilor că unde 
vor vedea pe d. Avion să’l lege, să’l 
ducă pe jos din sat In sat, cot la 
cot, spre a arăta şi lumel, cum pre-

cuvăntare de la dănsul şi Împărăţie 
tot-odată.

După aceasta, se Începe nunta, ş’a- 
pol dă doamne b ine!

Lumea de pe lume s’a străns de 
privea.

Soarele şi luna din cer le rldea.
Ş’apol fosl’afi, fost poftiţi la nuntă, 

Crăeasa furnicilor, Crăeasa albinelor 
şi Crăeasa ztnelor, minunea minu-‘ 
nilor din ostrovul florilor.

Crai, cr&ese şi ’mpăraţl, oameni In 
seamă băgaţi, ş'un păcat de pove- 
starifi, fără bani In buzunar. Vese
lie mare Intre to ţi era, chiar şi să
răcimea ospăta şi bea.

Şi a ţinu t veselia ani Întregi, şi 
acum mal ţine În că ; cine se duce 
acolo, bea şi mănâncă, eară cine nu, 
se u ită şi rabdă.

fectul ştie să pedepsească pe aceia 
cari Indrăsnesc contra lui ori cu gân
dul, ori cu fapta.

’Ml-e şi ruşine să mal vorbesc de 
cuvintele ce es din gura prefectului.

El se laudă că şl va răsbuna şi 
că va Întem niţa pe to ţi aceia cari 
nu’l dati pace aă'şl caute interesele 
sale private, cu paguba generală; el 
Bpune că Curtea din Focşani este a 
ea; că procurorul general II este la 
ordine şi că dacă nu i se va supune, 
va face un raport contra sa (dacă 
nu l'a şi făcut) şi 11 va sdruncina 
fotoliul!. Nu e de mirare, căci cu vorbe 
de a d-sale, am văzut că un p reşe
dinte de Curte, & fost insultat de Ioan 
Cuza In grădină pentru că 'l-ar fi 
corupt«

J l  f W f  A T A  T U K C E A S  C k

Citim In turcofilul .Koelnisehe Zei- 
tung" urm ătoarele din Adrianopol :

„Nici odată n ’BşI fi crezut că pro
verbul nevinovat .pofta vine m ân
când, ar putea să se aplice la su
pliciul spânzurătoarei şi cu toate  a- 
ceste, este ast-fel, căci, Începând mai 
ântăifi a proceda cu oare care tem ere 
la spănzurarea a p a t ru , apoi a opt 
Bulgari pe zi, Turcii se pare că s’afi 
dedulcit şi nu mal departe de cât erl, 
afi spânzurat trel-zehl din aceşti ne
norociţi in deosebite părţi ale ora
şului.

Nici nu e vorbă, această pedeapsă 
este precedată de o anchetă şi de o 
şentin ţă judecătorească, dar această 
anchetă să face foartiă iute şi fiind
că este destul doi m artori musul
mani pentru a convinge ori-ce indi
vid nemusulman de o crimă, să poate, 
întâm pla că sunt acu sate de crimă, 
perşpaoe o,e nici nu s’afi găndit a 
le făptui, dacă cum-va din ăn tăia  
safi«doua causă, nti ş'aft a tras # a  
a cător-va Tarei. Tocmai aşa un ne
guţător însemnat din satul Semenii 
a  fost condamnat şi dus la osândă 
erl pentru-câ ar fi luat parte  la mă- 
celui din Eski-Zagra şi cu toate a- 
cestfea amploiaţii de pe la drumul de 
fer {n’afi asigurat că acest comer- 
ciant nu părăsise Semenii de o lună 
de sile.

O altă causă care dă ioc la con
dam nări nedrepte, resultă din Îm
prejurarea că se ia rtă  pedeapsa ce
lor cari denunţă complici. Frica morţii 
foarte lesne poate să smulgă acu- 
sărl mincinoase.

Pe lângă acestea, um ătoarul răs
puns dat de un Turc, unul corner- 
sânt" din acest oraş, este caracte
ristic, şi l’am căpătat de la acest 
comersant, care m’a încredinţat de 
esactitatea lui. Se scie, că se a tă rnă  
pe pieptul orl-cărul condam nat o 
pancartă, In care se spune crim a ce 
a comis şi testul sentinţil. Această 
pancartă, remâne acolo, până ce ca
davrul osânditulul se ridică de pe 
spânzurătoare. Erl, când s’afi luat 
corpurile celor spânzuraţi, zeptielele 
strânseră cu multă băgare de seamă 
foile de hârtie In ceatiune.

Comersantul, ce 'ml servă de ga
ran t^  Întrebă, pentru ce mal străng 
acele hârtii de care nu se mal pu- 
teafi- serviî

— :„Şi pentru ce nu î respunse Tur
cul; o să spânzure pe alţii şi o să li 
se atârne aceste h â r t i i ; şi pentru 
care folos, să relnoin pancartele? 
Bulgarul este Bulgar şi ori eă a să
vârşit crima aceasta ori că a să
vârşit cea l’altâ, m erită spânzură
toare*!.*

Aceasta e, din nefericire, opiniu- 
nea unul mare număr de Turci."

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

(A |en |it Ha*»»).

_ Serviciul de la A Septembr», 9 ere seara —

Gornlstadeni, 4 Sfptenbre.

Erl, prinţul Imeritinski şi general Sko- 
belew fia), atl luat cn asalt Lovcia. Ama
nante lipsesc.

Constantlnopol, 8S eptembre.

O depeşă a Ini Soleiman-paşa cn data 
de Sâmbătă anunţă, că o recunoaştere tr i
misă spre Qnbrova a bătut pe RnşiI, ce 
se găseaO in satnl Jekilogaliteh.

O altă depeşă a Ini Soleiman-paşa ca 
data de DaminecS zice, că lupta de artile
rie continuă la Şipka.

Soirile din Muntenegrn sunt satisfăcă
toare.

Redif-paşa nn s’a presen ta t încă înain
tea consiliatul de reeboiQ.

Paria, 8 8«ptembre.

Mareşalul Mac-Mahon va pleca astă- 
seară spre a fi faţă la manevrele militare 
din dnpartamentnl de Loire. El va veni 
la Paria la 7 aleoorentel şi se va dnee apoi 
tn Gironda.

Constantlnopol, 8 Septembr«.
Trnpele turcesc! aQ părăsit Snkam-Kale 

de ande 2,000 emigranţi aQ fost transpor
taţi in Tarcia.

In nrma isbândel de la Karahassankeol, 
Tarcil aQ ocnpat Popkeol. Victoria (?) de 
la Pelishat se pare că are de o potrivă o 
însemnătate strategică.

Vteaa, 4 Septembre.
Ziarele turcofile găsesc de cnviinţi în 

interesul Turcilor de a grăbi o deciainne 
inainte de sosirea gardei ruseşti, al căria 
efectiv întreg nn poate intra în linie îna
inte de sfârşitul lai lai Septembre. Deci 
Mehemet-AH ar avea destnl timp pentra 
a respinge pe Ruşi peste Donare (?) Intâr- 
tiarea Turcilor s’ar esplica saQ din causa 
ploilor mari saQ prin faptnl că concentra
rea grosului trapelor lor na s’a făcut cn 
desăvârşire şi că puterea de căpeteniă a Ini 
Soleiman-paşa na a trecut iacă strâmtoa
rea de la Fardiakishi.-i
’ Tot aceste ziare nu consideră ca avan

taj?'08 pentru Ruşi un atac asupra Lovcel 
sa ti înfre Lovciâ şî Plevna.

B l l | r » l .  S Septem bre.
Egiptianil, apropiindn-se de Popkeol, Ro

şii evacuară - aoeet sat in grabă mare dnpă 
ce i-afi dat foc.

Egiptianil şi Tarcil ocupară Popkeol şi 
urmăriră pe Roţi până la Polomarka.

Coaataatlaapel, 8 Septem bre.

Din 70,000 mustehafizî ce se vor ridica, 
perte va rămânea in Constantlnopol, o altă 
parte se va duce la Varna şi reatal va fi 
indreptat spre Ieni-Zagra. Sunt deja 10,000 
iregularl prin prejarnl acestui din urmă 
oraş.

Paria, 4 Septembre.

D. Thiers a murit subit erl seaiă, la o- 
rele 6 şi 10 minate, la St.-Germaia-en- 
Laya. Chiar în dimineaţa acestei zile el se 
prenmbla tn grădina Ini, vorbind despre 
viitoarele alegeri şi părea a fi în prea bnnă 
sănătate. Dnpă dejun, simţi o indisposiţie, 
care creacn necontenit până la şease ore 
seara. A mărit dintr'un atae de apoplexiă 
grabnică.

— Servíala! d» I» 5 Septembre. 9 era dimineaţa.—

Paris. 4 Septembre.

Mareşalul Mac-Mahon a trimes o tele
gramă de oondeleanţă doamnei Thiers.

Imormâatarea ilustrului repoeat, se va 
face on cheltuiala statala!. Ziarele snnt 
unanime intrn a esprima regretele lor.

Constantlnopol, 4 Septembre.

Jornálele aQ pnbicat din eroare, ca ofl- 
oială numirea lui Aarifii-paşa în calitate 
de ambasador al Porţii la Paris.

O circulară Invită pe guvernatori! de 
provincii a proceda la alegerile de depn- 
taţl. Camera să va deachîde la 1 Noem- 
bre. Provinciele vor avea să aleagă 60 
musulmani şi 47 creştini.

Belgrad, 4 Septembre.

Consiliele de resbol ţinute sab preşediaţa 
prinţului şi privitoare la planai de com
panie, continuă.

Horvatovic! ar fi deatinat a opera con
tra Vidinnlnl, Lesjanin contra Nişulul, Ni- 
eoliol contra Slenioel. Corpul aşezat pe ma
lul Driue! va ocupa o posiţiunedefensivă.

Toţi oficeril aQ fost însoiinţaţl pentra 
zioa de 13 Septemrbe.



T I M P U L

àY IS
Din causa apelor mici pe Dunăre, Soci

etatea Vap6relor c. o. a înfiinţat la Ver- 
ciorova o Agenţie Tinde snb-semnaţi ca 
Spodlterî menţionatei Sociotiilî aQ des
chis o Sncnrsalâ.

Recomandăm dar serricinrile n6<tre onor. 
pnblic Comercial, şi asigurăm o propmtă 
expediţinne a mSrfnrilor cn preţurile cele 
mai moderate.

TnrDu-8everiu, X Septembrie st. n.

Fraţi Strass,
Ecapediterl a I priv. Societăţi o. o. Vap<5relorpe 
Dunăre in Turnu-fieverin, Craiov» fi Vereiorova. 
______________ ________________(616-8).
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0 LOCOMOBILE PÜTBRE 18  CM
este de vônZare on

preful förte eftin prin Domnu

O .  S I I E B R E C K C T  
Bucurescl

F A B R I C A
de

CHARTIE MECHANICA
de la

ZARNESCI, LÂNGĂ BRAŞOV
produce chârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari u si ta te 
pentru (Jiare A se adresa la direcţiunea 
nnmitei fabrice în Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

O prăvălie de circiumă
cn cinci camere şi pivniţă mare pentur 
60 bnţi, este de închiriat de la Sf. Dimitrie 
viitor, Calea Văcăreşti No. 57 (JicniţS). 
Doritorii se pot adresa la snb-semnatnl 
proprietar acolo în orl-ce oră.

604—0. Gr. Gâlişescn.

A E Ş I T  D E  S U B  T I P A R
| i  ae află de vânzare

LA TIPOGRAFIA TBIEL & VB1SS 

LA TOATE LIBRĂRIILE:

STAREA FINANCIARA

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

de

DIMITRIE A. STURDZA 

Preţul 2 Lei n.

DESFACERE TOTALA

Recomand bogatul meii asortiment de 
felurite Pianuri şi Pianine din cele mai 
renumite Fabrici ale Europei cn preţnr 
förte scăZute.

W ilhelmine Schreiber 
(613). Calea Mogoşâiei No. 23.

La Tipografia THIEL & WEISS şi la t6te 
librăriele din ţâră se află de vânzare:

DICŢIONAR

j p o T t r r j L . r r x ' V

GERMANO-ROMAN
de

THEOCHAB ALEXI
Preţul 3 lei 20 bani.

CE SE POATE CAP AŢA
P B I V T H I J  »  V B A N C I

LA DESFACEREA SPECIALITATELOR IN PANZARIA
fi

L I N G E R I A  D I N  V I E N A
Calea Mogoş6ieI Palais „D acia“

Pentru 50 bani: I set Pichet de v a ri.
Pentru 3 franci: I păreche papuci de bale.
Pentru 4 traed  50 bani: I păreche pantaloano pentru o ilă re |I.
Pentru 5 frânei: 2 feţe de masă, colorate, de a f i  eurată.

2 garniture colorate de dame.
13 galere engl., 1b orl-caro fason şi m ărim e.
6 părechl c iorapi paten tate .
6 galere moderne pentru dame, dnpă alegere.

19 batíate albe de pănsă adevărată.
11 batíate bine colorate tiv ite  şi spălate.
6 prosópe de p&Mă carată.

Pentru 5 franci: 6 şervete da masă de pănsă adevărată.
Pentru 5 franci: ÎS şervete albe de oeaiü.
Pentru 5 franc i: 1 cămaşă modernă, sim plă sU  brodată.

2 batiste ca monograme fin brodate.
1 b a tis tă  franoesă fin brodată  ou dantele.
1 corset de damă.
8 şorţuri colorate pentru dame.
3 pepturl fin brodate pen tra  căm ăşi de bărbaţi.
1 gam itare  fine şi moderne pentru dam e (gulerul şi manşete).
1 camisón modern brodat.
1 fa ţă  de m asă colorată eu ciocuri, pentru café.
1 cămaşă séfi o pereche de ismene de dam ă, bogat brodate.
1 cravată de damă, adevărată CrSme-Dentelle.
1 fustă costam plisad.
1 bucată Tulpan.

Pentru 10 Iranet: I bucată Robe d’onfantş de toile.
Pentru 16 franc i: I bucată Tartan angles de 5 coti.
Pentru 20 franet: 24 coţi Pichet.
Pentra 20 Iranol: I bucată Manta de bale.
Pentru 18— 15 fran c i: 1 bucată pănaă de Hamburg, de 36—44 coţi.
Pentru 55— 68 fran c i: l  bucată pănaă de Belgia de 60 ooţf.
Pentru 75—108 fran c i: 1 bucată pănaă Corona de 58 ooţl.
Pentra 115—910 fran c i: l  bucată Toile Batíate francés.

Calea Mogogóiel Palatal „Dacia“ .
Comăntfile din districte Insolite ou preţul respectiv se vor efectua toarte grabnic 
consciincios.

Pentru 5 franci 
Pentru 5 franci ¡ 
Pentra 5 franci : 
Pentm 6 franci : 
Pentru 5 franci : 
Pentra 5 frânei: 
Pentra 5 franci:

Pentru i  frânei: 
Pentra 5 frânei: 
Pentra 5 franci: 
Pentra & fran c i: 
Pentm  & franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentra 5 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentra 5 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentra 5 franci;

i
S T R 4 D A .  C A R O L  S  r % î (>- «

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

IntĂiul şi renum itu l Bfagacin de

I N C A L T I A M I N T E  P E N T R U  B A R B A T I ,  D A M E  S I  C O P I I
tub firma

P H I L I P P  G O L D S T E I N
»LA STfiUA ALBA*

Strada Oarol I No. 6i (Curtea veche) vis-ţt-vis de Sigiamnnd Prager.
Bocindu’ml de curdnd din cele mal renam ite fabrice existente din atr&in&tate, ou care 

atafi In reiaţi uni intime de m ulţi ani, un m are acortiment de d iferite m&rfl dupe faatfnele 
cele mal moderne şi lucrate cu cea mal mare aoliditate, d. e. pentru D am e: Polonese cu 
nasturi în tâte formele, Sandale, Pantofi, aci.; pentru B&rbaţl : Qhete de vaca, Maroquin, 
Maroquin salon, Pantofi fi to t oe ae atinge de Încălţăm inte b&rb&teacl, aaemenea pentra 
Copil t6te felurile de ghete ou nivaturl, elaatio fi altele, vfi rog a vfi convinge de adevâr 

Aolatft magaaie este una din cele m al vechie din Capitalii, care ’al a câştigat o reputaţiune 
de eele m al frumdae pentu soliditatea şi eftinfctatea m ărfurilor, şi aper, o& fi In v iitor voifi fi 
onorat ca Clientela D-v6atr&. PU IL1PP «OLD8TEIN,

Strada Oarol I Mo. 5, (Curtea Veche) vi a-â> vi a de Sigiamund Prager »La Sldua albă.*

F R  U M U S  E Ţ A!
FRĂGEQIMEA TIN ER EŢE! A PELEl

Ca mijloc neîntrecut pentru înfrumuseţarea pelel 
s’aS recunoscut de töte damele cea ceroetată de 
au to rită ţi, esoelenta, novătăm ătdrea şi adevărata

de Dr. L E J 08S B ,  Paris.

Aoest mijloc de purlficaţiunea pelel, 
recunosout în ti ta  lumea, s’a a ră ta t 
ca cel mal bun şi cel mal activ din 
tä te  mijldcele de Înfrumuseţare spre 
a depărta sigur pete de s ire , coloritul 
sirelul, roşeţa, pete galbene, precum 
şi töte necurăjeniele pelel. RAVIS
SANTE dă pelel o frăgezime a  tine* 
roţel forte frumosă rooa-deschisă şi ca 
de catife, face pelea şi mănils alb- 
lucitor şi delicat, este recoritdre şi 

pelea fragedă pănă in v lrsta  cea mal

NEFALSIFICAT se g&sesce In Bucurescl num ai 
la  d-nu BRUS, FARMACIA LA SPERANŢA. 

PPEŢUL: I flacon mare 8 fr., I flacon mic 5 fr. 
Depăşit general la H. SCHWARZ, Budapest M arie 

Va eriegasse No. 9. 595.

„ROMAN1SAREA“
Membrii acestei societăţi sunt rugaţi 

a asista negreşit la şedinţa ce va 
avea loc Joi *6/6 Septembrie orele 8 
sera In localnl societăţii fiind a se dis
cuta o cestinne de cea mal inaltft 
importanţa.

D R O n O J O W S K I
profesor de lim ba

FRANCESĂ, GERMANĂ ŞI ITALIANĂ

Teoria tot de o dată aplicată la practică, 
prin scris şi prin o conversaţiune gradată.

EsecutâZă şi to t felul de compunere, tra- 
ducţinnl şi frumâse prescrieri. Strada Şe
lari No. 9, alături cn hotel Fieschi, în cnrte 
la mâna stftngă în colţ. 608— 0.

TEATRUL DE VARĂ
O E A D I N A  Ö U I O H A R D  

Aat&jl fi In fie-care $i aprctacóle

BOBINE. FRANCESE 81 GERMANE
Compania dramatică d irig ia li f i  eu a m a m a l artùlia 

al D4uf U . PABC A L  T

LE PORTEFEUILLE 

DIPLOMATIQUE & POLITIQUE
(Blue-Boock Européen).

>Recueil de documents internationaux 
et des prineipaux travaux parus dans la 
presse périodique europeane* a apărut ¡i 
se află deja eele d'întâiü 4 Uvresône in li
brăria nostră spre probă.

Onorabilii amatori de ştiri diplomatice 
şi politice, eşite din sorginte sigură, le a- 
nunţăm că numele redactorului acestui 
nvragifi periodic, J. E. Delannoy, destul 
de cunoscut tn s f ra  Ziaristicei, ne garan- 

nn conţinut nu numai bazat pe do
cumente oficiale dar şi ştirile neoficiale afi 
să fie bine apreţiate de opiniunea pnblică, 
fiind că redactorul este in relaţiile cele 
mal întinse cn cercurile înalte.

Acest nvragifi va eşi în 50 pănă la 60 
livres6ne pe an, şi se primesc abonamente 
in librăria nâstră cn preţul de fr. 31,25 
pe termen de un an, trămis acasă direct— 
fără întârziere — prin poştă.

Tot o dată mai avisam pe D-nii amatori 
de ştirile Zilnice ca ge află la noi Z'nrul 
frances La France de vânzare cu 20 bani 
numărul.

E. Graeve & Comp.
(615). Podal Mogoşâiei No. 40.

FORTE IMPORTANT
pentru

POSESORII DE MAŞINE CU ASURl.

CLE I  DE MAŞINE
de calitatea cea mai bună şi ou preţul fârte 
eftin, se găgesce in depou la mine, Strada 
Germană, Hotel Concordia Nonă.

P hilip  Birman.

Moşia U mbrâreşti *¿¿1'
Tecucifi şi Covurlnifi în întendere de peste 

,600 fălci, şi Moşia Oroftiana din Jnde- 
ţul Dorohoifi în întindere de 800 fălci, să 
vând de veci, doritorii bine-voescă a se 
adresa la D-nii fraţi Suţu în Iaşi.

608—0.

Harta Câmpului de Res 
boia în Reliev

de ROBERT MEINHARDT, 1877

mes. 1: 15,000. P re ţu l, 1 exemplar 60 
Pfennig. — 100 ex. 20 mărci imperiale 
germane. — 1000 ex. 150 m. — 5000 ex 
600 m. — 10,000 ex. 1000 mărci.

Acostă hartă se p6te recomanda ca nea 
din cele mai exacte hărţi despre ţările din 
Orient şi îndeosebi despre România.

LA TYPOGRAFIA THIEL & WEISS
PALATUL , DACIA.« 

şi la  tö te  librăriile din ţâ ră
ae află de vén ja r e  :

ANUNCIÜ
Călătorii la Braşov pot afla la inatitntnl

Băilor de aburi de acolo, in dosul 
gimnastului rom&n,

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

Direcţiunea băilor de aburi din Bra}tn>.

METODA DE CORA N A T O R A L A
d rep t contrast la

VĂTĂMĂRILE PRACTICEI MEDICALE
8ingura şi sigura pasă  contra 

1  m orţel p rem ature şi l&ngezirel cronice de
 ̂ Aug. Wilh. König.

I  P R E Ţ U L  2 L E I  N U O I .

REGULILE
CE TREBUE PÂÇI TE

pentru  a

AJUME LA 0 BATRAMETA IMIKTATA
PREŢUL »0 CENTIM.

E 8 P 0 8 I T  S T R A D A  E P I S C O P I E I  No. 4
LA ,8TBUQURILE NEGRU*

OCAS I UNE  RARĂ

VIITORI NATURALE
VEGHI DE 4, 8 ŞI 11 ANI

I  F L A C O A N E  S X  C U  O  G  -A.  T T  A .
cu p re ţu ri fó rte  reduse şi neauzite pônô acum

Oe Cotnari 
» Drăgăşanl 
.  Odobeştl

I N D I G E N E  A L B E  Ş I  N E G R E

De Champagne 
,  Bordeaux

De Délu Mare 
Mischet 
Rateable

V I N U R I 8 T K B I N B  
en gros şi ea detail

Il De Rhin ill Malaga
Il » Ungaria 11 Madera

Băşicată 
Negru Vârtos 
Tămăltoă

Cherry
Muscat Luael

Nu pâte  concura nimeni ou mine nici In priv in ţa oa lită ţil vinurilor şi nici tn coca 
oe priveoce p re ţu l lor.

NB. LiqueururI, Diferite Cegnacsrl vieux şl fia Champagne. Ţuică vsshs naturală şl 
Unt-de-lemn de Toscana.

M .  T H E O D O B E S C U .

0 P E R I L E  MU S I C A L E
im prim ate  In ediţiunea ndstră

T H I E L  <fe W E I S S ,  T Y P O G B A F I
S trada  Lipscani, pa la tu l »Daoia.*

FB. O.
CONSTANTINESCO D., Sonvenir de Ziain, Valse pour p ia n o fo rte ..............................  a  —
0A&L80N C., Q uatre morceaux Koumains, pour p ian o fo rte ............................................ 2 —
ELEOHTENUCHEK A., Muma Iul Ş tefan, p en tra  o voce şi p i a n o ..........................  1 50
QEORQESCU TH., Douo suspine, rom. pentru o voce ou piano^ . . . . . . . .  l  40

„ ,  Spune, rom. naţională, pen tra  o vlcc ou piano . . . . . .  1 4 0
KRATOOHWIL A. K.. Hora, Vidţa RomAniel p ia t r a  p ia n o ............................................................  . 1 4 0
MKDEK J . W., România, Quadrillo de Oonoert pentru  piano . ..................................  4 —
MUSICESOO Q., R&nduiala cunonicl pen tra  piano . . . . . . a . . , . . . ,  5 —
STERN L., op. 10, Der Wansoh (D orin ţa) fUr Singat. und O lavierb.........................  * —

» a op. î l .  Lebewohl (Adio Moldova) Singst. and Olavierb...........................  1 tn
.  > op. 4. Q rande Etade pour p ia n o fo r te ......................................................... 1 *■
» .  op. 17. H ora. M aridra pen tra  pianoforte ............................................ 1
.  » op. 18. D urerea ’m l este m are, Valae b rii. pentru  p ia n o ...................... * ~
» .  °P- 19. V isări Oe de copil, Q uadrille pen tra  p i a n o ...................... * • •  TI
> > La Favorite, Schottisch pour piano . • • • • • • • ................................. ,
» > Iţik -P o lka  pentru  p ia n o .................. ........................................................................  J [T

» °P- 20. Apele de la  Văcăresol, Bohottsioh pour p ia n o .............................. *
™a r°he de Cavalerie pour piano ....................................................... .... —

M te aceste se vând ou ra b a t  de 15,/..

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

vale îngustă a munţilor, unde sublimita
tea seriâsă a Carpaţilor se uneşte cu gra
ţioasa simplitate a văilor cu aerul pur şi 
sănătos şi cn fântânile sale minerale, cari 
afi puţine rivale poete to t globul: Fon- 
tâna de iod, forte  plăcut# la b eu t; isvorul 
fântânei lui Ludovic, cât se p6te de lim 
pede, şi baia de fer şi acid carbonic, 
cari de 35 de an i afi dat cele mal nue 
merose resu lta te  escelente de cară. Ele 
afi îmbrăcat astă ZI toaleta lor cea mai ni
merită pentra a priinii cn demnitate pe 
âspeţil sei 1 Atât la isvârole de băut cât şi 
la scaldele reci şi calde s’afi făcut din nofi 
(eparaţinni, şi sub-semnatnl are onâre a 
invita pe onor. public a  cerceta acest folo
sitor şi plăcnt stabiliment, unde de sigur 
Ta fi întru t6te mulţăinit. — Informaţiuni 
mai de aprope la d. I. Weisa, proprietar 
de Tipografie în Bucurescl.
Zaizon lingă Braşov. J . LATZIN,

arendaşul băilor din Zaison.

Librăria Socec & Cnie
Are onore a annncia că priimeace Abona
mente la pnblicaţinnea literară ¡Ilustrată

„ A L B I N A  D A C I E I "
pe precifi de lei n. 20 pe a n , 11 pe '/( 
an şi 6 pe trei luni. Abonamentul pe pe
riodul de 4*/, Ir.ni, adecă de la 15 August 
până la 31 Decembre 1877, este de lei n. 8.

6 0 0 -0 .

LECŢIUNI PART1COLARE
de

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

47 Strada Scaunele 47.

1

II
Damă solidă cau tă  an loc ca gu
v ernan tă  seti econ6mă. A se a- 
dresa la ad m in is tra ţia  acestui ijiar.

T i o  Q l 'A T lH i l 'i ’* 2,800 pogâne 
d i l  C l l t l d i t .  pîimgat, de muncă,

liveZI şi islas în hotarul moşiei Sălcuţa-
Sulari, plasa Dumbrăvii, districtul Doljifi.

2-lea, 1,200 pogâne pământ de muncă,
liveZI şi baltă in hotarnl Bănesa, plasa
Marginei districtul Vlaşca, in drumul căii
ferate Bacareşti-Giurgifi. 609—3.

r i o  caBe “ ari în subnr-
l U L > U i r i d i t , b i a  Biserica Euil, 

cu mai multe încăperi.
Doritorii să se adreseZe la proprietar, S tr

ada Soaunele No. 47, în Bucurescl. 610 R.

De închiriat, odăi mo
bilate

S trada Model No. 8, în dosul 
H otelului d’Orient.

Proprietatea Stânislă-
din Districtul Oltnl, se arendeZă

V v )lg U  de snb-semnatnl de acum pentru
anal viitor 1878. Doritorii se vor înţălege 
direct cu mine.

602—0. ______ Ceziano.

Mobile de casă plecare eftin
de vânZ&n * ^  88 adresa la administraţia 
acestui (614—1).

De arendat,¡ri£iî£Ts
ore de Bucurescl ca întindere de peste 
2,500 pogâne de arătară, fânâţă şi pădure, 
in oare pot păşuna vite. Doritorii se vor 
adresa la D-nu N. I. Lahovary, No. 28, 
Calea Mogoşâiei. 601—O.

Moşia Comani, ¿Ibl^SÎ
Răşiniţa, Ghimpaţi etc. din Judeţnl Oltu 
plasa Şerbăneşti, ca 2000 pogâne, Case şi 
Magasii, Han, Pod pe sori pete pe Oltu, 
Mori cu chirie, două Vii etc. sunt de vân- 
Zare in total şi în parte; a se adresa la 
proprietară, Strada Târgoviştl No. 49. Bu
cureşti. 598—O.

Tipografia Thiel & Wiess, P a la tu l .D acia* .


