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Coaftaatlaepel, 7 Septembre.

La Plema s’a angagiat o nouă lupţi 
intre trapele lai Osman Paşa fi an corp 
rusesc. Resnltatal e necunoscut. Depeşe 
oficiale na s'ati publicat de loc.

Coastantlnopel. 7 Septembre. 

Osman Paşia a plecat eu 28 batalioane 
spre a relna posiţiunile de la Loveia. Re- 
sultfttul luptei nn este &ncS cunoscut.

Londra, 8 Septembre. 

»Daily News* comunică din Gorni-Stu- 
deni de la 4 Septembre următoarele :

A dona divisinne rusească, brigada de 
vânător! din Gabrova, o brigadă din a treia 
divisinne fi brigada de cazaci a Iul Sko- 
beleff, cu total 22,000 oameni, afi respins 
garniaona turceasca de 7000 de oameni din 
Lovcia. In seara de mal ’nainte, Skobeleff 
luase nifte înălţimi despre apos, făcând ea 
tarcii să nn se mal poată ţinea in posiţi- 
nnile lor. Peste noapte turoil s’afl retras 
pe înăţimil« din dosul oraşului, aşteptând 
atacul, pe care în dimineaţa zilei urmă
toare l'a şi început artileria rusească. A- 
tacul roşilor a fost ast-fel dispus, c i arti
leria rusească a oenpat nişte posiţiunî 
care tăiaS turcilor comunicaţia ou Bal* 
cânii. Turcii a ii resistat ou îndărătnicie şi 
numai după o luptă de infanterie aii fost 
siliţi in spre seară a se retrage. încerca
rea lor de a se retrage spre PIerna, a fost 
zădărdicită de cătră artilerie. EI s’atl re
tras spre apos, fiind goniţi de către cazaci.

Ceti ale, 8 Septembre. 

Intre sunetul clopotelor şi bubuitul tu -  
-""r ilo r  tocm ai se anunţă că fortăreţa N io - 
sicî -a capitulat.

Şistor, 7 Septembre. 

Trupele din Dobrogia ale Generalului 
Zimmerman primesc întăriri însemnate. As- 

?  tăzl a plecat nn regiment de hnsarl şi 
mâne va p'eca infanteria, cu totul 12,000 
oameni.

Varşovia 7 Septembre. 
înainte de a pleca regimentul de gre- 

nadierî »Împăratul Wilbelm«, colonelul a- 
cestuî reigment A primit de la Împăratul 
Germaniei următoarea depeşă •

■Salutare călduroasă regimentului 1 Spe- 
rez dimpreună cu d-voastră că drapelul 
regimentului se va împodobi in răsboiul 
actual cu cununi frumoase şi că regimen
tul ae va arăta tot atât de brav, cum s’afi 
arătat soldăţii mei acum şapte ani. Dum
nezeii su vă ia în paza sa.

, WtUitim*

SCIRI t e l e g r a f i c e
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(Agenţia Havaaţ.

_  Serviolul de ta 11 Septembre 9 ere Mtra. -

Constantlnopol, 10 Septemvre.

Sciri din sorginte serioasă anunţă oă bă
taia continuă îm prejurai Plevnel.

Osm an-Paşa reeiată la puteri ruseecl 
mult mal numeroase şi având o  mare su
perioritate asupra artileriei rnseecl.

Soleiman-Paşa continuă atacurile sale a- 
supra trecătoarei Sipka şi *şî dă toate si
linţele pentru a mal apuca ceva redute.

Situaţia corpului Ini Mehemet Aii este 
bună. Să afirmă că Ruşii s’afi retras spre 
Biela.

Ultime sciri pe pagina IlI-a

B Ü C Ü R E S C I  18 Septembre.

Am comunicat In numârul de erl 
al „Timpului* manifestul Domnesc 
prin care guvernul face ţârei comu
nicare oficială despre faptul trece- 
rel oştirel românesci peste Dunăre 
spre a lua parte la luptele din Bul
garia. E acest manifest un apel la 
Întreaga naţiune şi nu ne îndoim că 
el pretutindenea va fi găsit inimele 
încălzite, de oare-ce In momentul, 
In care 11 citim, lupta s’a Început. 
Nu mal e timp de chibzuire şi cu 
atăt mal puţin e timpul de a ne 
pronunţa asupra ideilor cuprinse In 
manifestul Domneso. Intraţi suntem 
In luptă şi, precum ne spune gu
vernul. intraţi fără de voiă ; dacă 
am intrat Insă o dată, să ne adu
năm toate puterile şi un singur gănd 
să ne stăpânească, găndnl de a face 
tot, ce ne stă In putiniă, pentru ca 
tn urmă să nu ne mustrăm de a fi 
intrat.

După doă sute de ani, Rom.fi.niI 
iară-şl afi luat armele şi sunt hotă
râţi să arate lumel, ce sunt In stare, 
cănd puterea faptelor fatale 'I chiamă 
la luptă. Momentul e mare şi noi 
trebue să ne arătăm vrednici de 
dânsul. Da, e momentul, In care 
tocmai urmăm a arăta lumel, ce 
suntem şi ce putem, şi lumea ne va 
judeca după cum ne am arătat In 
acest moment.

întrebăm dar, In acest moment 
atăt de mare, Manifestul Domnesc 
pentru ce nu a fost contra-semnat 
de căt de cinci miniştrii 11 Cine răs
punde pentru faptul, că In momen
tul cănd intră In luptă, România nu 
are chiar nici un guvern complect! t

DIN AFARA.

De pe câmpul de resbol nu a so
sit până acum nici o ştire, care ne- 
ar face să putem prevedea resulta- 
tele probabile ale luptelor din urmă. 
Atât din ştirile sosite In silele din 
armă, cât şi din cele primite In 
cursul zilei de astâ-zl, ne Încredin
ţăm Insă, că luptele atât la Plevna, 
cât şi spre Iantra se urmează fără 
de curmare şi că hotărlrea atârnă 
mal mult ori mal puţin de timp.

După cele din urmă ştiri despre o* 
peraţinnile de la Lom, corpul lui 
Mehemed Aii şi acela al lui Eiub 
paşa se aflafi tn Înaintare spre Ian
tra« Nu se ştie, dacă aceste corpuri 
afi fost ori nu afi fost oprite In 
înaintarea lor, Intru cât Insă ele nu 
ar fi fost, acum trebuiesc să fie a- 
proape de posiţiunile rusescl de la 
Iantra. Terenul de operaţiune a 
trupelor rusescl devine din ce In 
ce mal Îngust şi presiunea firească 
asupra posiţiunilor turcesc! de la 
Plevna tot mal mare.

Hotărlrea atârnă de la capacitatea 
de resistenţă a corpului turcesc de 
la Plevna ori de acea a corpului 
rusesc de la Iantra. Dacă Osman- 
paşa va resista până la retragerea 
ruşilor de la Iantra, situaţiunea poate 
să devie pentru armata româno- 
rusă mal critică de cât cum a fost 
vre-o-datâ; speranţa noastră e Insă 
că Mehemed-Aii nu va trece Iantra 
şi că chiar mal nainte de a se fi 
Început o luptă la Iantra, posiţiu
nile de la Plevna vor fi ocupate de 
cătră românii, ce tocmai urmează a 
pune lumea In uimire prin bravura, 
cu care se luptă spre a le luă.

înmormântarea lui Thiers s’a pe
trecut In bună regulă. Din aproape 
toate oraşele din provincie s’afi a» 
nunţat deputaţiunl. Unele dintre 
aceste afi sosit la vreme; altele Insă 
afi Întârziat. Deasemenea a sosit 
pentru această ocasiune un numâr 
enorm de persoane din întreaga 
Franţă.

De şi ploa fără de curmare, uli
ţele erafi Indesuite. Pretutindenea, 
pe unde trecea cortegiul, prăvăliile 
erafi închise.

Doamna Thiers şi d şoara Dosne, 
tn tot timpul ceremoniei bisericescl, 
afi stat tn o "feapelâ laterală ; tn 
urmă ele afi petrecut pe mort tn o 
trăsură.

Atitudinea populaţiunel a fost In 
deobşte calmă. Când Insă Qambetta 
a eşit din biserică, mal mulţi a& 
Început a’l aclama.

Pe la 2 ceasuri, cortegiul a sosit 
pe Bulevard. Pretutindenea oamenii 
Îşi descopereatl capetele. Unii dintre 
dânşii strigafi: să trăiască republica.

La mormânt s’afi ţinut mal multe 
discursuri. Jules Qrivy a vorbit cu 
deosebire despre cariera parlamen
tară a răposatului, relevând, cum 
el a sacrificat monarchie! principiile 
sale republicane. Fiind convins că 
republica este singura formă de gu
vern destul de bună, aceste sacrifi
cii 11 erafi foarte grele, dar pentru 
patriotismul lui nimic nu era prea 
mult.

Pothvan a vorbit despre compe
tenţa lui Thiers tn cestiunile mili

tare. Sacy şi Vaitry afi vorbit In 
deosebi despre istoricul şi oratorul 
Thiers. In sflrşit Jules Simon a 
ales această ocasiune spre a da ma
reşalului Mac-Mahon o lovitură in
directă, vorbind despre activitatea 
politică a lui Thiers şi relevând ou 
deosebire, că el tot-deuna s’a În
chinat Înaintea maioritâţil parla
mentare.

Citim „Le Nord* :
Un incident destul de deplorabil 

s’a produs cu ocasia pregătirilor pen
tru lmormântarea d-lul Thiers. D-na 
Thiers a pus câte-va condiţiunl pe 
cari guvernul n’a crezut că le poate 
primi pe toate; raportul dat alal- 
tâerl de mareşalul Mac-Mahon, a fost 
prin urmare retras, ast-fel că Statul 
nu va interveni la lmormântare de 
cât pentru a face onorurile militare 
ilustrului reposat tn vederea gradn- 
lul ce ocupa tn Legiunea de onoare 
şi a calităţii sale de fost şef al gu
vernului.

Pe cât cunoascem amenuntele ace
stui incident, şi reservândune a reveni 
asupra opiniunil n6stre dacă informa- 
ţiunile pe care o bazăm se vor rectifica, 
trebue să spunem că greşeala nu pare 
a fi cu totul din partea guvernului. 
Mareşalul Mac-Mahon a dat, fără con
testaţie, probă In această afacere, de 
mult tact; iniţiativa ce el a luat de 
a face din lmormântarea Iul Thiers 
o mare manifestaţie naţională, Îna
intea câria neunirile de partide tre
buia să dispară, a fost aprobată de 
toată lumea şi merită să fie. Doă 
din condiţiile formulate de doamna 
Thiers, singurele pe care guvernul 
a refusat de ale accepta, lua In ade- 
vâr solemnităţii caracterul ce voi afi 
să i sâ dea. Vâduva fostului preşe
dinte al republicela insistat pentru 
a subveni ea însăşi la chcltuelile ce
remoniei şi a hotărî prin urmare ea 
tnsă-şl ordinea cortegiului. Sâ pare 
destul de grefi ca statul să poată 
consimţi a lăsa In sarcina unul par
ticular cheltuelile unei ceremonii de 
lmormântare, care trebuiafi să se faoâ 
marelui cetâţian ce Franţa a per- 
dut; aci era pentru stat o cestiune 
de demnitate.

Este cu putinţă, alt-fel că ar fi 
reuşit de a se Înţelege tn această 
dificultate, dacă nu ar fi fost o altă 
piedică care pare a fi fost adevârata 
causă şi care a hotărât rumperea 
negoţiaţiunilor: fixarea ordinel cor
tegiului.

Guvernul consâmţise a lăsa d-nel 
Thiers să hotărască persoanele care 
sâ ţie panglicele de la dric şi pe a- 
celea cari sâ pronunţe discursurile. 
Dar guvernul a declarat că nu pu
tea să renunţe la dreptul de a a- 
plică decrete, regulând In toată so

lemnitatea oficială, ordinea cortegiu
lui. Această pretenţiune n are nimica 
exorbitant; ea era cu atât mal pu
ţin nejustificabilâ cu cât putea să 
fie sprijinită pe numeroase pecedente, 
şi că nu arbitraricesce, ci după dis- 
posiţiunl de decrete cu putere de 
lege, şi cari s’afi aplicat de mal mult 
de o jumătate de secol sub toate re- 
gimele, ordinea cortegiului s’a de
terminat de guvern. Dacă d. Thiers 
ar fi murit preşedinte al republice!, 
regulele prescrise prin Inse-şl a - 
ceste decrete, s’ar fi aplicat de pro
prii sâ! miniştri fără ca cine-va sâ 
se poată amesteca.

Era cn atât mal raţional de a re
curge la aceste regule, cu cât ele o- 
feriafi singurul mijloc de a preîn
tâmpina nemulţămirile, ce pasiunile 
politice ar fi putut produce; din mo
mentul oe se aplicafi disposiţiunile 
precise şi formale ale unei legi, ni
menea nu avea dreptul de a se simţi 
atins safi nemulţumit. Este adevârat 
că cu modul acesta, nu ar fi fost po
sibil de a face sâ figureze cel 363 
membri republican! din fosta cameră 
a deputaţilor In capul cortegiului, 
ast-fel precum d-na Thiers dorea.

Dar procedând ast-fel, ajungeafi 
a face ca ceremonia sâ-ş! piarză ca
racterul unei manifestaţi! naţionale 
şi devenea o demonstraţiune de par
tid. Sperăm Insă că cu tot acest de
plorabil incident, solemnitatea În
mormântări! are să fie înainte de 
toate o manifestaţie patriotică şi câ 
meshine rivalităţi de partide n i vor 
veni sâ denatureze maj -statea înmor
mântării cetăţiar nlu(, oare, tn toată 
viaţa lui, a sciut să pue interesele 
patriei mul ore s u i  de cele-l’alte preo- 
cupaţiunf.

In Austro-Ungiria e la ordinea 
zilei câlâfcoria Împăratului Francisc 
Iosef la Casovia, unde a sosit la 8 
Septemvrie dimineaţa. Pretutinde
nea In Polonia, el a fost primit 
cn entusinsm şi nu numai Caeovia, 
ci şi satele de dimprejur afi fost 
In această zi decorate cu drapele 
atât polonese cât şi austriace.

Din laptele de lingă Rusciuk.
Ziarul „Daily-News* prlmesce ur

mătoarea telegramă cu amônunte 
din luptele ce s’aft petrecut Intre 
armata Iu! Mehemet-Aii şi armata 
rusească lângă Rusciuc :

Cartierul general al corpului 85 de 
armaţi. G agora, Sàmb&tü 1 Septembre

»Posiţia luată de cea din urmă liniă de 
tiraliorl la apropiarca nopţii, după bătaia 
de alaltăerl, este ni ere fi ocupata în aştep
tarea neclintită a unul marş înainte a ar
matei turoescl.



T I M P U L

Gri dimineaţă, «’a zărit un corp ñama
ros da cavaleriă coborând aripa de pe înăl
ţimea Karahasaankeol şi o coloana de in
fanterie se arătă la fiane pe mnntele de la 
miază noapte a satnlnl. A fost nn foc inte 
între pichete timp de o jumătate ceas, şi 
câte-va obnse aü fost asvârlite din posiţia 
rusă, aşezată pe an mantigor pnţin ridi
cat lângă Gagova, dar n’ a nrmat Incăe- 
rare generali. Cavaleria turcească strSbătn 
ogoarele de porumb şi se făcu îndată ne
văzută printr’o cărare strâmptă, gnind mun
tele pe sub nn desiş de stejari;

O oră mal târziB, infanteria urmă şi ea 
şi după amiază, ocupa toată creasta mun
telui. Spatele acestei în&lţiml plină de pă
duri, oare este aşezată în partea cea mal 
strâmtă a văii, predomină mal de o po
trivă şi Eara-Lomnl şi Lomul. Mal multe 
părţii bane dna spre Rasgrad pe de o 
parte şi In valea din faţa satnlul Obska 
şi Gago va de cea altă parte.

Această posiţie este dar cheia posiţiel 
Rasgrad ului pe această parte a liniei; şi pe 
lingă eă esternal neespngnabi IS despre a« 
pus, ea ameninţă lsgărul rusesc care nn 
este de cât la patra verste de depărtare 
şi aşezat mnlt mai jos. Câte-va tannrî de 
calibrn marc, pe vârful muntelui ar face 
Gagova şi Obaka imposibile de păstrat şi 
Rnşil ar fi siliţi a se retrage la Polomarka 
la ei ncl vente spre apaş.

Mişcările Tarcilor aü fost supraveghiate 
ca o grijă foarte mare în toată ziaa de 
Vineri şi noaptea nimeni na şi-a pără
sit echipamentul.

Focurile din lagăr lucesc vesel pe vâr
ful muntelui şi Hassankeo! care ardea 
încă, lumina peisaginl. Am petrecut noap
tea cn generalii Leonof şi Boranof lângă 
linia de avant-poitart, dar linisoea cea 
mal mare a domnit.

In această dimineaţă, îndată oe începu 
să se arate zioa, s’aii văzut Turcii con
struind o baterie pe punctul cel mal ri
dicat al posiţiel, şi trei cazaci care se a- 
venturaseră noaptea până şi în lagăr, adă
postiţi de tufişuri, aii venit ca o şarge 
de cartaşe ca trofett şi raportară că Tur
cii eraţi ocupaţi cu ridicarea de fortifi- 
csţiuni.

Pe la órele non?, nn detaşament de Cir
ca sianl cobort până în faţă de Obaka şi 
eercă de a respinge strejile cazăcescî, dar 
fn respins de nn esoadron de husari cn 
câte-va perder!. Nici o altă mişcare ofen
sivă na »’a făcut toată zioa.

La amiază, ŢarevicI on statal seü ma
jor a sosit la Koţoraviţa ca la zece verste 
spre apos, nnde se găsesce actualmente 
cartierul s?ii general şi visită toată linia. 
Regimentul Zaraiski fii nd sub arme prin
tre bălării, de patru-zeoi şi opt de ore, 
după doi-spre-zece ore de luptă crâncenă 
la Karahaeankeoî, va fi probabil ridicat 
numai de cât, pentru că căldura este a- 
aproape de nesuferit şi pentru că pe lângă 
lupta îndelungată şi viaţa nesigură, acest 
regiment şi-a perdut mal toate echipa
mentele de lagăr.

Generalul Boranof, şef al divisiel 85 'şl 
mută astâ-seară lagărul la Polomarka, şi 
generalul Leonof, foarte obosit da o lună 
de servicitt de avant-postarl aproape ne
întrerupt, va avea câte-va zile de repaus.

Urmând numai defensiva, Ţareviei va 
avea puţină greutate de a-şi ţine linia ac
tuală intactă, cu escepţiunea posibilă de a 
perde posiţia de la Gagova şi apoi pe dej

PARTIA 11 TIRARA.

im-CMSTOSJN FUHOfU
TRADTTCTIUNE DE G. CHIRTJ.

(Urmare). l)

La apus, lungi spaciurl strimte 
înfăţişaţi valuri de ffânge, pe când 
la orient linii scânteiătoare, Însem
nate ca cn o pensulă, fină, erail 
despărţite prin nori vărgaţi ca sbftr- 
citnrele dupe fruntea bătrânilor. In 
această posiţie, marea şi cerul ofe
reaţi prin totul o desăvârşită Întu
necime, In parte jumătate vopsită, 
de unde se arătat! focurile sinistre 
ale apusului. Această fisionomie a 
naturel inspira un simţ Îngrozitor. 
Dacă se permite In limba scrisă a 
lăsa să alunece cutezătoarele cu
vinte cu Înţeles Închipuit ale popo
rului, vom repeta ceia ce zicea sol
datul, că timpul se năucise, ori, 
ceia ce ’I respundea ţăranul, că 
cerul avea faţa unul găde.

1) Ve*I Nr. 198.

altă parte, Turcii sunt mult mal tari pen
tru a sta inactivi in faţa unei puteri ru- 
8esci mal mică, mai ales că Turcii aşteaptă 
din moment in moment ajutoare. Să vor 
petrece negreşit ceva mici încăerărl câte
va zile şi sânt mari şanse ca valea Kara- 
Lomnlul să devie îndată teatrul unei lupte 
decisive.

In momentul când vescriH," primesc şti
rea că Turcii aii făcut o eşire din Rusoiuo. 
Până acum nici o bătae de însemnătate. 
In luptele de la Earahassankeol detaşa
mentul generalului Leonof a suferit mal 
mnlt, acest general a luat de şase ori sa
tul Karahassai keol, pe care apoi a rămas 
stăpân.

S C IR I  OFICIA LE

Se deschide pe seama ministrului de 
resbel un credit estraordinar de lei 8,100 
pe lnnă pentru plata chiriei vaselor închi
riate de la d-nîT S. Tibaldo Forestis, An
drea* şi A. D. Cntopidis, anume coprinse 
in citatul jurnal.

Acest credit se va acoperi • din fondul 
de 10 milioane, acordat prin legea votată 
de corpurile legiuitoare şi sancţionată cu 
decretul No. 1,110.

Mai multe persoane, sub direcţia 1 -Iul 
S. Sachelarie, dând o representaţiune iu 
oraşul Brăila, în folosul armatei române, 
şi resultând suma de lei 1,831 bani 55, 
care s’aii vărsat la casieria locală, după 
cam probează recepisa No. l ,9 l l .

Ministerul arată mulţumirile sale pen
tru această ofrandă.

Adm inistraţia generală a dom enlelor 
şi pădurilor Statului.

Comitetul central pentrn vânzarea bu
nurilor statului, prin decisiunea de la 23 
Iulie 1877, intocmind serie de bnnuri com
patibile vânzărel după legea din 6 M irtie 
1875, înserată în »Monitorul oficial* No, 
180, din anul curent, administraţîunea 
publică spre generala ounosoinţă, eă lici- 
taţiunea se va ţine în ziua de 12 Octom- 
bre 1877, tn centrul Bacurescilor, localul 
administraţinnei domenielor, la orele 12 
din zi,, şi roagă pe d-nii amatori a se 
presenta pregăriţi de garanţiile aretate in 
tabloii.

No. 22,467. 1877, August 5.

— Fiind că cupărătoril bunurilor no
tate în tabloul inserat în »Monitorul ofi
cial No. 180, din 1877, vîndute în vir-i 
tutea legel din 6 Martie 1875, n ’ail achi
tat piua in presant ratele notate' în ta
bloii, administraţia domeniilor, In temeinl 
art. 21 din lege şi 90 din. regulament, 
luând şi avisul comitetului vânzărilor, pu
blică revinderea acestor bunuri pe comp- 
tnl domenielor lor, în zioa de 27 Octom- 
bre 1877 la orele 12 din zi, în locul pre
fectura! judeţului Iaşi şi invită pe d-nil 
amator! a se presenta pregătiţi de garan
ţii în regulă spre a putea concura, cunos
când că condiţinnile cu cari se vând aceste 
bunuri sunt cele pre văzute de art. 49 lit. 
a. b. c. d. şi e din regulamentul legel din! 
31 MaTtie 1808.

No. 22,390. 1877, Augast 4.

Vântul se ardică de o-dată Intre 
apus, şi patronul, care nu Înceta de 
a consulta marea, vSzând'o că se 
umflă la orizont,' strigă : —  Staţi! 
Staţi! La acest strigăt, mateloţil se 
opriră tn grab lăsând a pluti vâslele 
lor. Patronul are dreptate, zise cu 
sănge rece Toma când barca Îm
pinsă In vlrful unul enorm val şei 
scoboră In fundul mărel cape o .cale.;

La această miş are Extraordinară, 
la această mânie grabnică a ocea
nului. oamenii din fundul bărci»! de- 
veneati vineţi şi scoaseră un ţipăt 
Îngrozitor : .

—  Ne perdem!
—• V a l! Nu Încă, patronul le res-i 

punse liniştit.
In acel moment, nuoril se sfâşiară 

cab bătaia vântul itl, drept d’asupra 
bărcel. Grămezile vinete se desfâcn 
cu o sinistra grăbnicie la apus şi 
răsărit, lucirea crepusculel căzu drept 
pe o despicare datorată vântului 
furtunel şi permise de a se vedea 
feţele.

Pasagerii, nobili snă bogaţi, ma
rinari şi sârmanl, râmase un mo
ment surprinşi la privirea celui din

— Fiind că cumpărătorii bunnrilor no
tata in* tabloul înaerat în >Monitorul ofi
cial* No. 180, din anul curent, vândute, 
în virtutea lege! din 31* Martie 18.68; 
n’ aii achitat pînă în present ratele notate 
in tabloul publicat, administraţîunea do
meniilor, în temeiul art. 21 din lege şi 
90 din regulament, luând şi avisul corai- 
t tulul vânzărel bunurilor, publică revin
derea acestor bunuri pe comptul d-lor, în 
zioa do 27 Octombrie 1877, orele 12 din 
zi, în localnl prefccturei judeţului Inşi, şi 
invită pa d-nii amator! a se presinta pre
gătiţi de garanţii in regulă spre a putea 
concura, cunoscând că, condiţinnile cu 
cari să vând aceste bunuri, sunt cele pre
văzute de art. 59, lit. a, b,‘ c, d şi e din 
regulamentul legel din 31 Martie 1868. 

No. 22,500. 1877, August 4.

—  Filnd-cS cumpărătorii bunurilor no
tate în tabloul înserat în t MonitoruI ofi
cial No.. 181, din 1877, vândute în virtu
tea legii din '31 Martie 1865, n’aii achi
tat pîna în present ratele notata în ta- 
blonl publicat ţ hdministraţiunea domeni
elor in temeiul art. 21 din leg" şi 90 din 
regulament, luând şi avisul comitetului 
vânzărel bunurilor, publică revinderea a- 
cestor bunuri pe comptul d-lor în zioa da 
12 Noembre 18^7, la orele 12 din zi, in  
localul administra.ţinneS domeniilor calea 
Mogoşoaef, şi invită pe d-ni! amatori a şei 
presenta pregătiţi de garanţii în regulă! 
spre a putea concurB, cunoscând că1 con-! 
diţiunile cu cari se vând aceste bunuri, 
sunt cele prevăznte de art. 49, litera at 
b, c, d şi e din regulamentul legel din 
31 Martie 1868. .

No. 22,398. 1877, August 4 . ,

—  Fiind că cumpărătorii bunurilor no
tate în tabloul inserat în «Monitorul ofi-, 
cial No. 181, din anul curent, vândute 
în virtutea lege! din 31 Martie 1868. n'a0; 
achitat pînă in present ratele de 1 Ianua
rie şi 1 Iulie 1877, (fi unii chiar mal 
multe rate) administsţiunea in temeiul 
art. 21 din lege şi 90 din regulament 
luând şi avisul camitetulul, pnblică revin
derea acestor bnnuri pe comptnl . cumpe-j 
rătorilor, în zioa de 10 Noembre 1877,| 
la orele 12 din zi, în localul administra-, 
ţinnel domeniilor, calei Mogoşoai, Invită 
pe d-ni! amatori a se presenta pregătiţi 
de garanţi! in regulă, spre a .putea con
cura; cunoscând eă, condiţinnile cu car! 
să vând aceste bunuri aunt cele prevă
zute de art. 49,. literile a, b, c, d şi e dini 
regulamentul lege! de la d l Martie 1868.;

No. "<52,396 187?, Angudt 4f
(Va urma).

CRONICA

M. S. Domnitorul a plecat Luni, 15 
August, de la cjuartiprul săQ general de 
la Grădini la Gorni-Studen, unde se aflăl 
cuartierul Majestăţeî Sale Imperatordlui 
Alexandru şi marele cuartier general al 
armatei imperiale ruse:

înălţimea Sa ajunse acolo a doa zi, 
Marţi, 16 August, şi fu primit in modul j 
cel mal afabil şi binervoitor, atât de Ma- 
jeatatea Sr cât şi de M ir< le Duce Nicolae,; 
oomandantul şef al armatei imperiale. Pen
tru combinarea aoţiune! armatelor ruse şi.

urmă sosit. Pârul săfi de aur, îm
părţit In doâ părţi pe fruntea’! li
niştită şi senină, recâdea In bucle 
numeroase d'asupra umerilor, lăsând 
a se vedea In vânătă atmosferă 61 
figură sublimă de blândeţe şi In 
care se năşteaâ" razele iubire! di-i 
vine.

]$1 nu despreţuea moartea; era 
Insă sigur că nu va peri. Dacă lnşă 
omenii din urmă uitară o ‘clipă fut- 
tuna a cărei neîmblânzită groapa II 
ameninţa, se întoarce de o-dntă la 
egoistele lor simţuri şi la deprinde
rile vieţel.

Acest burgmaistru este stupid şati 
fericit, de a nu pătrunde pericolul 
ce Îl Încercăm cu toţi. El este colo 
ca un câine, şi va muri f&râ ago
nie, zise doctorul.

Abia sfârşi această frnsă destul 
de înţeleaptă, şi furtuna îşi deslăn- 
ţui legioanele sale.

Vânturile bătură din toate păr
ţile, barca se Învârti ca o sfârlează 
şi luă apă.

Val I Sărmanul meti copil 1 copilul 
meft! Cine va scăpa copilul tm-â? 
Strigă muma cu o voce sfâşietoare.

române în contra inamicului comun, şi 
pintrn a da o mal mare unitate nperaţi- 
nnilor militare, M^jestatea Sa şi A S. I. 
Mirele Duce invitară peil. S. Domnitorul a 
lua comanda asupra tntnlor trupelor ruse cari 
împreună cu trupele române afl a opera 
în contra Plevnel, şi cari vor lua denu
mirea de , armată de Vest*.

După ce şezn până a doa zi, 17 August, 
la Gorni-Studen, I. S. îşi luă concedia de 
la Majestatea Sa Impar’ torul şi de la Ma
rele Duoe Nicolae, şi la orele 3 după a- 
meaz! porni spre Zimnicea trecând Dună
rea pe podul de la Şisţov.. I. S. petrecu 
noaptea in Zimnicea.

A doa zi, Joî 18 August, M. S. porni 
spre Tornu MăgnVele şi de Acolo spre Co
rabia, unde se înoredinţă în persoană da 
pregătirile luate pentra trecerea peste Du
năre a reservei armatei de operaţiune ro
mână, ear seara ajause la cuartier al şeii 
general de la Grădini. .

Vinari, ţ9 August, M. L Domnitorul 
merse earăş! la Corabia, de nnde. se în
toarse noaptea la. Grădini.

Sâmbătă, 20 August, M. S. dote ordin 
a B9 rădic» ctiftTtîernl b5H' geherat ele' la 
Grădini, şi ţnerse spre a «siata la trecerea 
trupelor de ţesarvă peste Dunăre, pe po- 
dul stabilit la . Corabia.

Domnito|:nl trecu înaintea frontulpţ tru
pelor gata de marş şi fn prin)it nn aolw- 
maţiuni entusiaste. După săvârşirea oficiu-J 
lui divin celebrat de P. S. S. Episcopul 
de Râmnic, se dete citire înaltului ordin 
de zj prin care Domnitorul spunea: oştire! 
că ţara aşteaptă1 de la dânsa a apăra cui 
vitejie onoarea şi drepturile Patriei. _Agpu 
I. S. se puse in capul trupelor şi ee în-| 
dreptă spre pod, unde ele defilară pe din-j 
aintea Măriei Sale.

In aceeaşi zi, înălţimea Sa porni spra 
Turnu-Măgnrele, unde ajunse seara şi pe
trecu aci noaptea.

Duminică, 21 Auguit, la orele 71 de di
mineaţă , Domnitorul trecu Dunărea în 
yachtnl Marelui Duce Alexis, care înso
ţise pe înălţimea Sa la punctul de îmbar-j 
care, şi ajunse la Nicopole. Generalul co-i 
mandant rus împreună cu tmpble irfiperlale,i 
precum şi comandanţi! români eh trnpele 
lor cantonate în Nicopole, adăstail aci so
sirea Măriei Şale. Domnitorul treon in re- 
v ist S oştirile aparţinând ambelor, armat«, 
şi după ce se opri cât-va tinrp în Nico
pole, ’ Şi urmă calea spre cnartiernl gene
ral al armatei Occidentali1, unde Sjnnse în' 
aceeaşi ei, la orele 4- seara.

Buletin de la teatrul de resbel. -r-j 
După esacta reproducere^ a raporturilor! 
oficiale' şi cdnstatate la faţa locului de că
tre înanţî d. prim-miuistrn, resultă că, 
până Luni, în patra zile de bombardare şi 
luptă, armata română ¡n’a. avut de cât 12 
morţi, 10,5 răniţi şi c&ţi-va soldaţi dispă
ruţi. Intre răniţi sniit d- ni! ofiţeri Morţun,: 
‘Harţei şi Stmionescu. Dintre soldaţii răniţi 
trei aii murit in spital.

' Spiritul trupelor admirabile. •
( M o n if o r u t ) ,

Herţegovlnenil şl Bosniacii
(Urmare) »uosi

Situaţiunea politică-socială, 'în oare p.ù 
gemut creştinii sute de ani, era onmplită, 
căci la relele şi neajunsurile dtja arătate,

Tu Insu’ţl, răspunse streinul. 
Timbrul acestui organ pătrunse 

inima tinerel fem^I, dobândi spe
ranţă; auzi acest;1 suav eu vânt c'u 
toate şuerâturile furtunel, cu toate1 
răcnetile date de călători, i

Sântă fecioară de bune ajutoare^ 
care eşti la Anvers, îţi promit oi 
mie de livre 4e -eear-ă şi o statuă, 
dacă mă vel mântui din aceasta, 
strigă arendaşul IngenuchI pe sacii 
de aur. / ¡ . / f  A  T A  WlI O

Fecioara nu este la Anvers pre
cum nu este aici, II râspunae doc- 
torq l.: a

Ea este In cer, replică o, voce cej 
se părea că ese din mare.

Cine a vorbit?
Dracul! Strigă domesticul, el îşi 

rlde de Fecioara din Anvers.
Lăsaţi Încolo pe sfânta voastră 

Fecioară, zise patronul pasagerilor, 
înhăţaţi bârdacele de şcoş -apă, şi 
curăţiţi barca de apă. Voi cel-l-alţt, 
adăogă advesându-se către mateloţl, 
mânaţi cu tărie! Avem un minut 
de răgaz, In nnmele dracului care vâ , 
lasă In lumea aceasta, se fim Înşine 
provedinţa noastră. Acest mic canal

le mal adăogaQ din când în când şi alte 
nenorociri grozave. Pe când Poarta între
prindea espedtţinnile de cnoerire în cootra 
Ungariei şi Austriei, oştirile’ tnrcescl tre
ceai! adeseori prin Bosnia şi Herţegovina, 
atât la ducere, Cât şi la întoarcere. Ca pri- 
legiul acestor treceri sălbaticele horde căl
caţi pe creştini, ii jăfoiatt, II omoraS, le 
apriudeaQ casele şi bisericele.

Reduşi uneori la sapă de lemn şi îm- 
pmş! la desperare, creştinii emigrai! cn 
miile. ̂ .Daca din întâmplare unii dintre cel 
pribegiţi nu putea» trăi în ţară străină, 

■oi se vedeau siliţi a se întoarce earăş! la 
vetrele lor, atunci aristocraţia renegata îl 
sil la să ’şl reBcumpere cu mari sacrificie 
averea ce le fusese răpită în abtenţa lor.

Intre împrejurări ca acestea, ce om cn 
inima neînpetrită şi ou mintea la loc ar 
fi pntut şi ar putea pretinde de la bieţii 
creştini, ca să nu se simţS nemulţumiţi snb 
dominaţiunea otomană ?

I Insă lnoru ciudat ! Nemulţumiţi nu era ii 
numai Creştinii, ci uneori chiar şi begi! 
muftnlmani, Slavi! renegaţi. Si pentru ce I 
O ire soarta lor nu era destul de favora
bilă ? Ce le mai trebuia ?

Am1 tis mai sus Ca b'egiï représentait sin
gur! autoritatea legală în Bosnia şi Her- 
ţego ina. Aceasta decurgea ca o consecinţă 
naturală din sistemul feoda), după care se 
administrai! cele do& provincie. Guverna
torul numiţ de sultanul întâmpina tot- 
d'auna dificultăţi şi împotriviri din par
tea fanaticilor begî.

EÏ se simţiaii loviţi în privilegiile lor, 
ori de câte ori sultanul îşi aroga după a 
lor socotinţă, prea mnlt amestec şi prea 
multă patere in adininistraţiune. Begil ar 
fi poftit, ca tot oe se făcea relativ la Her
ţegovina şi Bosnia, să purceadă numai din 
iniţiativa lor ; dacă această poftă nu le era 
împlinită, atunci el se puneaQ în oposiţi- 
une deschisa faţă de guvernul central.

Aşa dar căuşele de nemulţumire esistsQ 
în toate părţile, la musulmani, ca şi la cre
ştini ; dar aceste cause de nemulţumire era ii 
tot de<odală şi motive de revolte, de in- 
surecţinni. ‘ De la sultanul Selim încoace
— zice nn scriitor antorisat — Bosnia şi 
Herţegovina aii fost in stare de insurec- 
ţiune, cel puţin latentă şi împreunată une
ori cn nisce isbnonir! violente.»

Dară insnrâcţiănile mal serioase şi mai 
grave sont cele din secolul nostru.

•Creştinii asupnţl şi de guvernul otoman 
şi de begiî proprietari, începură a reclama 
reforme, prin oare să li se îmbunătăţească 
soarta. Dacă reclamaţiunile lor remâneaii 
nebăgate fn seamă, saii dacă reformele în- 
trodnso nu se aplicai! de către funcţionari, 
atrracl raialele se révoltait. E adevărat, că 
de la 1880 încoace, sultanii se puseră cu 
tot-adinsnl să reorganiseze statul prin re
forma favorabile tuturor supuşilor. Dar oe 
folos? In Bosnia şi Herţegovina hatti-je- 
rifele Sultanilor întâmpinaS tot-d’auna cea 
mai înverşunată împotrivire din partea Sla
vilor renegaţi.

Begi! feodall, unica aristocraţiă recuno
scuta fn lot imperiul otoman, nu puteai! 
suferi, ca soarta creştinilor să fle îmbună
tăţită. Aceasta ar fi fost o lovitură cum
plită în oontra supremaţiei şi a privilegie- 
lor, de care se bucurai! el in puterea si
stemului feodaL Cu cât reolamaţinnile cre
ştinilor deveneau mal frecuente, cu cât si
linţele lor craii mal sprijinite de puterile 
din afară si chiar favorisa te de guvern, cu

eâte periculos cu totul, se ştie, iată 
trel-zecl de ani de când U străbat. 
Numai din noaptea aceasta mă lupt 
eu vijelia t

Apoi, drept la cârma sa, patro
nul continuă de a privi alternati
vamente barca sa, marea şi cerni.

Patrotoul, zise Toma şoptind, îşi 
rlde In tot-d’ă-tfna de totul:

DuMtft&eü ne va lăsa să murim 
cu aceşti miserabill î întrebă tânăra 
şi mândîă ' demoâselă pe frumosul 
cavaler.

Nu, nu, nobilă demoaselă, ascul
tă mă pe mine. O atrase de talie, 
după aceasta li vorbi la ureche : 
Stitt Înota, sé nu spui nimic. Te voi 
lua de frumospl d-tale pâr şi te voi 
conduce uşor la ţârm ; nu te pot însă 
a scăpa de cât numai pe d ta.

Demoasela privi pe bâtrâna sa 
mumă. Dama era lngenuchiată şi 
cerea blagoslovenia episcopului, care 
nu o asculta. Cavalerul ceti In ochii 
frumoasei sale iubite o slabă sim
ţire de milă fiească şi 11 zise cu o 
voce surdă : Supune-te voinţei lui 
Dumnezeü! Daca va voi să cheme 
pe mama d-tale la El, aceasta fără
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atât mal o n ţ t n l  şi asupririle raialei din 
partea nristocrnţiei musulmane.

Bieţilor creştini nu le mal ren âaea alt 
mijloo de scăpare, de cM recolta cu ar
mele iu mâna, insureoţiuriea. Deja în tu n ) 
1839 creştinii ne revoltară din canea ro
botei, ce le impuseseră de ourând begiî mu- 
■nlminl.

Eată care era natura acelei robote: Be
giî îndatoririi pe clBcaş, să desţelinească o 
parte de pământ care nu fusese încS cul
tivat; produsul de pe acel pământ avea sa 
fia întreg numai al begilor.

Această împovărare ţăranii o purtară 
cât-va timp; dar îndată dupfi aşezarea in- 
surecţiunei greceşti, el luară bărbăteasca 
hotimre, de-a mari mal bine cu armele în 
mânii, de cât de a se mal supune strâm- 
bătăţilor şi arbitrarului desfrânat. Europa 
Interveni.

Agenţii europeni, trămişi în cele do8 
provincie, ca să cerceteze lucrurile cu de 
amăruntul, in vitară pe insurgenţi să adre
seze plângerile lor către cabinetul din Viena, 
care le-a comunicat apoi sultanalol. Sal- 
tannl ne fiind în stare a înlătura cu to
tul roboto, 'o mărgini la câte doă zile de 
lucru *pe săptămână. Decretul imperial s’a | 
publicat cu mare solemnitate, — dar nn 
s’a esecutat de loc. Ast-fel de la anul 1840 \ 
până la 1848 suferinţele creştinilor att re-i 
mas aceleaşi.

Cabinetul din Viena a trebuit să inter
vină din noii.

In urma acestei interveniri s’a instituit 
o eomitinne, care se aşeza în Trebinie, spre 
a se ocupa mal serios de causa creştini
lor. Comisiunea era coTpusS din begî,din 
paşî, din episcopal de ja  Serajevo şi din 
câţi-va preoţi, mal ales catolici.^ Membrii 
comisiunel rugară pe sultanul, să apere pe 
bieţii proprietarlde nisce despoierl nedrepte, 
propunând tot de odată şi următoarea tran- 
sacţiune:

Robota să fie înlăturată, eară creştinii 
să dea pe viitor begilor şi agilor a treia 
parte din fructe şi din legumi, a doa parte 
din nutreţ, pe lângă o mică desdaunare.

Această noă formă de imposit se nu mia 
tretina. Era clacă pentru clacă, nimic mai 
mult. şi nimic mai puţin 1 Si ca toate a- 
cestea tretina deveni lege între begî şi 
raiale; guvernul în loc de a o desfiinţa, 
voia, din contră, sa o perceapă şi el. 
Tretina avea să ffe plătită în natură, dar 
mal tftrzitt begiî pretinsera, a li se plăti în 
bani, protestând, că şi el plătesc în bani 
impositnl fonciar.

înspăim ântaţi de purtarea a rb itrari a 
begilor, şi ne mâl putând să spereze vre o 
proteoţiune din partea guvernului, care se 
arăta atât de Depăşit or faţă de suferinţele 
lor, creştinii începură să emigreze cu gră
mada.

In anal 1851, vre-o 16,000 părăsiră ve
trele lor şi se refugiară in Austria. Eu
ropa protestă in gura mare, 8ultanul se 
văzu ast-fel nevoit, să trămiţă pe Ismil- 
Paşa la faţa locului, ca să ia măsuri în 
contra răului. Impositnl fonciar fn desfiin
ţat. In locul acestui imposit se puse o tacsă 
ne câte 17 franci pe fie-care casă.

Măsură nedreaptă!
Sărmanul raia era ţinat să plătească de 

o potrivă ou begul cel bogat. Emigra ţin- 
nea creştinilor continua deci ca şi înainte. 
Musulmanii din Bosnia voind să împiedece 
pe iobagii de a mal emigra, îşi luară re
fugiul la violinţe. Ast-fel insurecţia nea se 
înscenă şi din partea begilor.

Îndoială va fi pentru fericirea sa.... 
In cel-l’altă lume, adaugă cu o voce 
mal tăcută. Pentru a noastră In 
aceasta, cugetă el. Doamna de Ru- 
pelmonde poseda şapte moşii, afară 
de baronia de Gavres. Denioasela 
asculta, glasul vieţii sale. interesele 
amorului vorbind prin gura frumo
sului aventurier, tânăr necredincios 
care visita bisericile spre a gSSi o  
pradă, o copilă, de căsătorit safi fra- 
moşi gâlbinaşi In numârătoare. Epis
copul bine-cuvfenta talasurile şi le 
ordona de a se liuisci, In despera
rea causel, se gânuea la iubita sa 
nepoţică care 11 aacepta cu o deli
cată cină, care poate In acel minut 
se Îmbăia, se parfuma, se îmbrăca 
In catifea safi se agrafa cu colieru- 
rile şi giuvaericalele sale. Departe 
de a găndi la puterea săntel biserici 
şi de a măngăia creştinii sfiî indem- 
nându'i a se Încrede în Dumnezeii, 
episcopul Înrăutăţit amesteca păre
rile de r6& lumesc! şi cuvintele dra
gostei cu s&ntele cuvinte ale molit- 
felniculul. Rasa ce făcea a străluci 
aceste Îngălbenite feţe făcu a se 
vedea deosebitele lor Înfăţişări; cănd

Omer-paşa fa trămis ia provinciă; după 
mnlte silinţe el izbuti să sugrume revolta 
oa ajutorai creştinilor. Poarta abia acum 
găsi oa cale să înlăture sistemul feudal 
ia Bosnia şi Harţegovinn. In locul auto
rităţii nominale de până acum, se intro
duse pe viitor autori ta ton reală a sulta
nului ; ambele provinoil a fost supuse de-a 
dreptal gavernulal ceatral.

Cine a perdut prin această reformă şi 
cine a câştigat ?

Magnaţii herţegovineni şi bosniaci, be
giî şi agil, ii ’aii perdat nimic. Ei încetară, 
ce e drept, de-a mal fi căpetenii feodall 
ca până atunci; dar pământul din pose
siune feodslă deveni aoum pentru dânşii 
propiet te privată. Obligaţiunile lor faţă 
de sultanul încă încetară, căci corpnl de 
arme al spahiilor a fost desfiinţat. Era 
vorba să fiă supuşi la recrntaţinne ca 
toţi oeialalţi mnaqlmanî; dară Poarta ne 
având încredere în el, nn-i prea recruta 
pentru oştirea regulată.

La riadul lor, creştinii n’aii câştigat 
nimic. Ei ajutaseră pe Turci să restoarue 
sistemul feudal. Dar prin aceasta el n’afl 
făcut de cât să-şi schimbe stăpânii, saB 
mal bine zis, să şi-I înmulţească. Tnrciî 
îndată ce s’att instalat în provincie, de- 
sarmară pe creştini şi-I deteră fără niol o 
apărare pe mâna begilor, ale căror moşii 
aveait să le cultive oa şi până acnm. Pe 
de altă parte, funcţionarii turci, trămişî 
în diferitele ţinutnrl, favoraB făţiş pe 
begî, ear pe snpuşii creştini îl asupriaB, 
onm era mal răU.

Apoi şi altă plagă veni pe oapnl săr
manilor raiale.

Poarta înşiră cete de b şi-bnzuel de a- 
lungul frontierei despre Muntenegrn. Sco
pul acestei măsnri era de a face pe Mun
tenegreni să se oprească de Ia obicinuitele 
jafuri pe teritoriQ turcesc. Başi-buzucil na 
ţinară seamă de misiunea, ce le fusese în- 
credinţă; ei Iu Ioc de a păzi ţara de Mun
tenegreni, începură aă comită tot felal de 
esceee în contra averii şi chiar a vieţii 
creştinilor. Geandarmiî însărcinaţi oa mau- 
ţinerea ordinel prin districte na comitea 8 
tocmai escese ca başi-buzucil, dar fiind a- 
şezaţi prin sate şi prin casele locuitorilor, 
căşunafi şi ei destule neajunsuri celor ce’I 
găzdniafl.

Reformele introduse după resturnarea 
sistem ului feodal na se putură aplica In 
Bosnia, de cât prin asprime; dar peste cu
rând ele deven ir i literă moartă. Begii, func
ţionarii şi başi-buzucil, lăsaţi de capul lor, 
făceaţi cu creştinii, ce le plăcea : ii bat
jocoreai şi’ i apăsau pe Întrecute. Toţi era ii 
oa nisoe lupi în tarm a padişahulul!

(Ta arma).
(.Albina CatpafilorV

V A R I E T A T E

Başi-buzucil.—Oştirea turcească, în timp | 
de rieboitt, se compune din trupe regulare 
şi iregulare. Aceste din urmă snnt formate 
de diferitele corpuri de voluntari, călări şi 
pedestri. Ast-fel sunt, spre esemplu, spahii, 
beduinii, şi mai ales başi-buzucil,—cum
pliţii bnşi-bnzucl, de a căror groază tremură 
şi copilnl din mamă. Ei ne recrutează mii 
nn seamă de prin ţinuturile asiatice şi a- 
fricane, şi oferă padişahului nn contingent

barca, de un val arădicată In aer, 
apoi relăsată In adâncul abisului şi 
In urmă sguduită ca o frunză fra- 
getă, juc&rie In toamnă, a vântului 
de mează-noapte, trosni In total şi 
părea gata a sS sfărâma. Atunci 
strigăte Îngrozitoare se auziră, urmate 
de o spăimSntâtoare tăcere. Atitu
dinea persoanelor aşezate In faţa 
bastimentului contrasta Intr’hn mod 
sitlgul&rifi cu aceia a fiinţelor bo
gata safi puternice. Tânftra mumă 
strângea copilul sâtt la sân, tot-d ’a- 
una când valurile ameninţaţi uşoara 
îmbarcaţiune; ea Insă credea In spe
ranţa ce I aruncase In inimă cu
vântul zis de strfiin; tş( întorcea 
privirile merefi către acest bflrbat 
şi scotea din faţa sa o nouă cre
dinţă, credinţă puternică a unei fe
mei slabe, credinţa unei mame. în
sufleţită de cuvântul divin, de cu
vântul iubirel scăpat acestui bftrabt, 
naiva creatură aştepta cu incre- 
dere Împlinire* acestei specii de pro
misiune şi nu se temea mal de 
loc de pericol. Pironit pe marginea 
şalupei, soldatul nu Înceta de a privi 
această fiinţă rară după nepăsarea

foarte însemnat. Ceea ce faoo pe aceşti oa
meni să alerge sab drapelele ostăşesol na 
este atât idein d» datoria, niol simţimân- 
tul patriotic, ci speranţa de câştig şi de 
jaf. Lnoru firesc! Btţi-bnzncul e avisat la 
prnpriele sale resurse; el trebue să 'şi pro
cure do In sintt şi calul şi armole, ba pu
tem zice, că chiar şi solda. Veniţi de peste 
noă ţări şi de peste noă mări, voluntarii 
başi-bnzno! prenintă o curioasă varietate 
in privinţa fîsionomiei: câte rase de oameni, 
atâtea tipnrl diferite. Nici chiar ooman- 
danţiî otomani nu ar fi în stare să distingă 
aceste tipuri şi să scie tot-d'aana, care din 
ce parte de loc se trage. Aceeaşi felurime 
şi în privinţa costumelor. B îşi-bnzncil na 
posed o uniformă anumită. Fie care se 
poartă dapă obiceiul şi după moda ţărei şi 
a neamului săfi.

Unii aii îmbrăcămintea simplă şi ordi
nară a Turcilor europeni; alţii se îm
bracă în stofe sermpe de mătase, şi stră- 
lncesc prin tot felnl de oolorl; pe cap unii 
poartă fesuri, alţii oăciall, alţii turbane. 
Atât călăreţii, cât şi pedestraşii sunt pre
văzuţi cu arme de toate sistemele De or
dinar ei poarta labrâO pistoale şi handjare, 
mai lungi sa9 mal scurte; la atao călă
reţii se folosesc şi de suliţe.

Pusoile lor, în general, sunt scurte şi 
uşoare. Călăreţii afi nisce cai mici şi slabi, 
dar sprinteni şi răbduril. Pe acel căluşei 
grămSd-sc toate mnniţiunile şi provisiu- 
nile lor, ane-ori şi jaful, —  ast-fel, în cât 
călăreţul se pare îngropat ca îotr’o ma
gazii!. __ Başi-buzuoii nn sunt mai de loo
capabili de disciplină; ofiţerii lor nu po
sedă acele cunosoinţe strategice, care se re- 
cer spre a putea ţinea luptă îa câmp de
schis şi a se măsura ou oştire disciplinată. 
Drept aceea başi-buzneii nici nn se în
trebuinţează, de ordinar, de cât saB ca 
avant-gardă, safi apoi în luptele prin lo
curi mal anevoioase. EI se luptă mai mult 
de capul lor şi pentru dânşii; nu se prea 
interesează de mişcămintele generali ale ar
matei regulate ; de subordinaţinne încă nu 
le pasă mult, când se găsesc la largul lor. 
Et unde se opresc, nn formează tabere, ca 
restul oştireî, ci se reunesc în grape de 
câte 15 până la 20 de inşi; peste noapte 
fac focuri mari şi se culcă unii lângă alţii 
fără a pune străjl împrejur. -  • Başi-buzu
cil sunt cei mai fanatici între toţî ostaşii 
tnrei; fanatismul lor e îndreptat chiar şi 
în contra acelor creştini, cari na sunt 
inimici ai Sultanului. Vai de bieţii creş- 
tiui, cari ajung pe mânele basi-bnzucilor! 
Ei devin objactnl celor mal mari şi mal 
revoltătoare cruzimi; niol averea, nici viaţa 
nn le mai aparţine. Cine nn ’şl adnee a- 
minte de îngrozitoarele scene din Bulga
ria ? Focal şi sângele înseamnă pretntia- 
denl urmele sălbaticelor horde ale başi- 
buzuciror, ori de câte ori aii de a face ou 
aşa numiţii »ghiauri«, fie chiar raiale de 
ai padişahulul.

Satele se topesc în flăcări; handjarnl 'pe
destraşului şi snliţa călăreţului străpung 
pe desperaţii locuitori, fără deosebire de 
seos, fără deosebire de vârâtă; daoă neno
rociţii cruştinl cearcă a scăpa cn fuga, ei 
sunt doborâţi de gloanţele barbarului şi 
călcaţi de copita oalnlnl sSQ. Si moartea 
nn vine mai niol odată singură: ea p«n- 
trn bărbăţie împreunată ca torturi, şi pen- 
tra femei ca rnşinarea.

De j <furl nici că mal vorbim, căol ele 
n'afi mai niol o importanţă în asemănare

căreia forma aspra şi pfirlita sa fi
gură desvăluindu’şl inteliginţa şi vo
inţa, ale căror puternice arcuri pu
ţin se viciase In cursul unef vieţi su
feritoare şi maşinale ; gelos de a se 
arâta liniştit şi pacinic In cât pu
tea superiorul sâfi curagifi, sfârşi prin 
a se identifica, poate fără ştirea sa, 
cu principiul secret al acestei puteri 
interne.

Apoi adm ¡raţiunea sa deveni un 
fanatism Înnăscut, o iubire fără mar
gini, o credinţă In acest bărbat, a- 
semănătoare cu entusiasmul ce sol
daţii afi pentru ş*ful lor, când este 
om al puterel, incongiurat de stră
lucirea biruinţelor, şi când merge In 
mijlocul minunatelor ilusiunl ale ge
niului. Bâtrâna cerşetoare zicea cu 
glas încet : — Vai! Neruşinată pă
cătoasă ce sunt! Am suferit atât 
pentru a, plăti plăcerile tinereţel mel> f 
Val! Pentru ce, nenorocit'o al dus 
o viaţă frumoasă de o bogată chel
tuitoare, al mâncat banii lui Dum- 
nezefi cu oamenii bisericel, banii săr
manului cu monepoliştil î Val! Am 
greşit. O Dumnezeul mefi! Dumne
zeul meQ! L&sămâ a'ml sflrşi iadul

ca focal şi oa sângele. — Aşa snnt başi 
buzucií, aşa snnt faptele lor. Păcat de Su
blima Poartă, că nu găsesce modul de-i 
mat înfrâna f.mnstiamul acelor horde, oar> 
i-»B făcut atâta răfi I

(Albina Cartofilor)

U L T I M E  SCIR I
TELEGRAFICE

(A gen ţia  H avas).

— Serviciul de Iu 13 Septembre 9 ore dimineaţa — 

Parodia II Septembre.

La 9, înaintea Plevnei a fost toată zioa 
o canonadă tare. B iteriele rusesc! aii tras 
la o distanţă de 1800 până la 2.000 paşi 
de la posiţianile inimicilor. Dimineaţa 
tnrcii cercară coatra flincilnl stâng o 
eşire tare, oare fa respinsă ou mari per 
derl din par tea asaltatori lor. In timpul acesta, 
Românii Mc «aii o recnnoascere cutezătoare 
pe o redută vrăjmaşe care deschise an foc de 
muşchetari« foarte vid. Această redută a fost 
«ilită sr tacă de către un fooconeentrat al ma 
multor baterii rnsesol. 0  baterie rusească 
de asediB să apropie eri seară de lagSrai 
on şanţuri al tnreilor. In timpul nopţii, 
o canonadă şi o împuşcăturii bine nntrite 
continuării mereB.

La 10, pe la 5 ore dimineaţa, tunurile 
de asediB şi de oampanie ale Ruşilor re
începură foonl ca maltă vioiuţiune. Spre 
seară, flancul stâng răsese, comandat de 
generalul Skobileff mal ocapă o înălţime 
de unde ameniaţă pe inimio în lagărul sSB 
ca şauţari şi oraşal Plevaa. Iu aoeastă o- 
casie, resisteuţa turcii >r a fjst slabă.

Cavaleria roseasoă a tăiat drumul spre Sofia 
onor cavaleri cerchezi eşiţl din Plevna, întru 
întâmpinarea ei. Până acnm perderile sunt 
puţin considerabile.

Liniscea domnesce în toate cele-l’ alte 
punte ale teatrului de răsboiă.

La 3 Septembre, la Lovcia, Ruşii aii 
laat două drapele turcescl, o cantitate de 
cartnşe şi 1 Azi de muniţiune. S'afl îngro
pat 2200 Tarei. Pe lingă aceştia, nn mare 
nnmăr a fost omoriţi în urmărire.

Perderile roşilor îo afacerea de la Lovcea 
na trec peste 1000 oameni.

Adrlanopol, 9 Septembre.

Un corp turcesc considerabil care păzia 
strâmtoarea de la apos a Balcanilor, s’a 
îndreptat spre fruntaria sârbească.

Costantinopol, 10 Septembre.

Nicsiol s'a dat în puterea Muntenegre
nilor.— Forţele turcesc! de la graniţa sâr
bească aii primit ordin de a năvăli nnmai 
de cât io Serbia îa cazai când aceasta ar 
lna parte la resboitl.

Paris, 11 Septembre,

Gambetta nn s’a înfăţişat înaintea tri
bunalului coresţional; advocatul săB, fiind 
bolnav, deasemenea nn s’a presentat. —  
Gambetta a fost condamnat în lipsă la o 
închisoare de trei Ioni şi Ia o amendă d • 
2,000 frauol.

Caso via, 11 8eptembre.

La prânzul de carte, la oare aB laat 
parte Archidaoiii Albrech şi Ioau, Princi
pele Leopold şi toţi ofiţerii strfiini ue-afl 
asistat la manevrele armatei, împăratul

pe acest pământ cuib al nenoroci- 
re l!... Mal bine : —  Curată fecioară, 
maica Domnului, aibi milă de mine!

Mângâieţe, mamă, bunul Dumne
zeii nu este cămătar. Cu toate că 
am omorât, poate fără cale şi fără 
voie, buni şi rât, nu 'ml este frică 
de a doua venire.

Ei! domnule soldat sunt fericite 
aceste frumoase doamne, căci se află 
lângă un episcop, lângă un băr
bat sânt! Adaogă bâtrâna, ele vor 
dobândi ertarea păcatelor. Vall Daca 
aşi putea auzi glasul unul preot zi- 
cându’ml : .Pâcatele ţi s’a ertat,* 
'l-aş crede.

Străinul se întoarse către dânsa, 
privirea sa miloasă o făcu a tresări.

Aibi credinţă, ti zise el, şi vel fi 
mântuită.

Dumnezeii să te răsplătească, bu
nul m*-fi domn II respunse bâtrâna. 
Dacă zic! adevârat, voi merge pen
tru d-ta şi pentru mine în peleri- 
nagifi la doamna noastră din Loreta, 
cu picioarele goale.

Cel doi ţâranl, tatăl şi fiul, stă
teai! In tăcere, incredinţându -se şi 
supuindu-se voinţei lui Dumnezeii,

Frsncifc losef a ridicat un toast în să
nătatea iubitului săfi amic şi aliat, Ţarnl, 
a cărol ziuă onoaiastică e astă-zi.

In urmă música a intonat itnnal răsese.

BULETIN METEOROLOGIE

Temperatura.“ — Iudicaţiunea gradnri- 
lor căldorel, maxima şi minima, de peste 
noapte şi de peste z i , la soare şi la um
bră.

Termometro -  grafurile, divisiuuea cen
tigrade, aQ arătat:

Duminecă 14JAogast, la 8. 44 gr, la 
ambră 32 gr. ■+■ 0. N. 18 gr. -f-0. Iuăl- 
ţimea barometrică 762 m.

Lnnl 15 Angast, la soare 47 gr, la um
bră 35 gr. Noaptea 18 gr.-f-0. înălţimea 
barometrică 756 m.

Marţi 16 August, la soare 87*/i» gr. la 
unbră 28 */■» gr. Noaptea 19 gr. înălţi
mea barometrică 759m.

Miercuri 17 Angast, Ia Soare 44*/io gr. 
la ambra 31 gr. ^O . Noaptea 19 gr. Inăl- 
mea barometrică 760

Joi 13 August, la soare 45 gr. la am
bra 3!*/io gr. Noaptea 18 gr. -f-0. înălţi
mea barometrică 759.

Vineri 19 Angnst, la soare 44 g r. la 
ambră 81 ţ*r, Noaptea 17*/io gr. -f-0. In. 
bar. 760.

8imbătă 20 Angast, la soare 45 gr. la 
umbră 81 gr. Noaptea 17 gr.-f-0. înălţi
mea barometrică 757.

Duminecă 21 August, la soare 42 gr. 
la ambră 20 gr. Noaptoa 18 gr.-J-O. In. 
barometrică 757*/».

Antăzî, joi 22 August, Barometrul ur- 
cându-se (762 m.) este probabil oă timpul 
se va îndrepta.

INSTITUTUL
O. T R O T E A N U

Cursurile primare din acest Ins
titut vor reîncepe la 16 August, ia- 
cele Comerciale la 1 Septemvrie via 
tor. înscrierile se f&o la Direcţiunea 
nstitutulul. strada Scaune No. 9, In 
toate zilele de la orele 8— 12 dimi
neaţa. (6 o5 - M).

O doamnă rom&nft, de bună fa
milie, care a studiat şcoala înaltă 
de piano la Geneva şi care cunoasce 
limba francesă, doresce a intra lutr'o 
familie distinsă ca damă de compa
nie safi pentru a da lecţii unei dom* 
nişioare.

Doritorii se vor adresa la rdaeo- 
ţia acestui ziar.

D a vânrlarA MnditinnIW  v e i l ^ d r «  Ugitee, două locui 
de case de diferite mărimi, strada Verde ia 
faţa caselor D-luî Plagino şi câţi-va paşi d»> 
parte de Podul Hogoşdi.

Doritorii se vor adresa la administraţia 
eceetul £iar.

oa fiinţe deprinse a urma prin in
stinct, ca şi animalele, mişcarea dată 
naturel. Ast-fel, de o parte, mândria, 
sciinţa, desfrânarea, crima, Întreaga 
societate omenească aşa cum o face 
actele, cugetarea, educaţiunea, lu
mea şi legile sale; Insă asemeni, nu
mai din această parte«, răcnetele, 
groaza, mii de simţuri deosebite com* 
bătute prin lndoelt lnfricoşetoare; 
acolo, numai chinul fricel. Apoi, mal 
presus de aceste existenţe, un bâ- 
trân puternic, patronul băroel, ne- 
tem&tor de nimic, capul, regele fata
list, fâcându-8ft propria sa provedinţă 
şi strigând ; .Sântă lopată!...* ci nu : 
.Sântă fecioară!...' Insfârşit, înfrun
tând furtuna şi luptându-se cu ma
rea faţă In faţă. De cea-laltâ parte 
a luntrel, slabi!... Mumă legănând 
pe sânul sâfi un mic copil care su- 
râdea furtunel; o fiică, odinioară 
veselă, acum dată Îngrozitoarelor 
mustrări; un soldat ciuruit de răni, 
f&râ altă resplată de cât ciuntirea 
ca preţ al unul devotament f&ră o- 
stenell; abia având o bucată de pâne 
muiată In lacrimi. (Va urma.)



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

Astăzi şi tu fie-car« <}i spectacole

BOEM FBANCESE SI 6IBKANS
Compania dramatică dirùjialA fi  OU concursul artijlic 

ml D-lui M. PASCAL Y

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

DICŢIONAR

P O R T A T I V
GERMANO-ROMAN

de

THEOGHAB A L E X I
Preţul 3 lei 20 bani.

F R U M U S E Ţ A !
F R A G E Q IM E A  T I N E R E Ţ E l  A  P E L E Í

Ca mijloc neîntrecut pentru înfrumuseţarea pole! 
s’uù recunoscut de tót6 damele cea ceroetată de 
aatorit&ţl, escelenta, nev&t&m&tórea gi adevărata

RAVISSANTE
do Dr. L B J O S S B ,  Paris.

Acest mijloc do purifica|iunea pelal, 
recunoscui In tită lumea, s'a arătat 
ca o«l mal bun fi cel mal activ din 
tâte mijlôcele de înfrumuseţare spre 
a depărta sigur pete de s6ra, coloritul 
s6relut, roşeţa, pete galbene, precum 
1 tote necur3|eniele pelol. RAVIS- 
ANTE dă pelel o frăgeţlime a tine

relei torte frumisă roaa-desohiaă gi ca 
de catife, face peloa şi minile alb- 
lucitor delicat, este recoritére şi 

pelea fragedă pănă in virata oea mal 
nalntată.

NEFALSIFICAT se găsesco in Buoarescl numai 
la d-nu BRUS, FARMACIA LA SPERANŢA. 

PPEŢUL: I flacon maro 8 Ir., I flacon mio 6 fr. 
Dopooit general la H. SCHWARZ, Budapest Bl arie 

7a eriegaese No. 9. 595.

Moşia UmbrâreştiddenţnJia
Tecucifl fi Covurluitt în rntendere de peste 
3,600 fălci, fi Moşia Oroftiana din Jude- 
ţul DorohoiiS în întindere de 800 fălci, să 
v8nd de veci, doritorii biue-voescă a se 
adresa la D-nii fraţi Snţn în Iaşi.

603—0.

Pentru Părinţi
D. profesor Strajan, de la liceul 

Mateiâ Bassarab, primeşte 4 elevi 
In familie, d&ndu-le şi preparaţiunea 
necesrră. Adresa strada Teilor, No. 28.

6 1 8 -3 .

IIDamă solidă caută an loc ca gu
vernantă s4& econ6mă. A se a- 
dresala administraţia acestui £iar.

T ")a  D 1*011 f i  £1 f" «oşiaBALOTBSOI 
X / W  U I  L I U d  l/ţ  jn apropiere de 2
ore de Bncurescl ca întindere de peste
2,800 pogâne de arătura, fâneţS şi pădure,
In care pot păşnna vite. Doritorii se vor
adresa la D-nn N. I. Lahovary, No. 28,
Calea Mogo§6ieI. 601—0.

0 MORA TRANSPORTABILA £
tile, cn locomobilă şi cele-l-alte unelte, bnnă 
de aplicat pentru trebuinţele oştiri este 
gata, şi de vânzare la fabrica

O. SIEBRECHT 
finonrescl Calea Moşilor No. 11.

cnalitatea cea mal bună numai tufan şi fag 

UUat şi adus la domioiliO ou 
7 5  F U -  S T E U S r jT E n s r X J X . 

a magasia de lemne a lui Lessel, lingă gara 
Tergovişte, vis-â-vis de fabrica tutunurilor 

ComSn^ile se priimesc şi la Typografia 
Thiel & Weiss, palatul Dacia.

ANUNCIU IMPORTANT

Sentimentele de recunoştinţă ale naţiune! 
Române sunt cnnoecnte de tótá lnmea ci- 
vilisată prin darea din parte-i a ospitalităţi 
la toţi străini ce îi visitera. Cu atât mai 
mult fiind datori a arăta acel sentiment 
către Prea înalta familie a Imperatnlui 
tntnlor Ruşilor pe care am avnt fericirea 
a o priimi in sânul nostru şi a coopera 
în resbel on bravele ei armate, am litogra
fiat un tablou mare ou 16 portrete ale a- 
cesteî înalte şi glorióse familii. Românilor 
le vor place negreşit a avea în pereţii lo
cuinţelor lor acest tablou frumos, care aii 
a’ l găsi tot-d’a-una la mine, Calea Văcă
resc! No. 151, cn preţul numai de dno! lei 
noi. Iar prin districte se vor trimite fără 
plata de transport. A 3-ea parte din fondul 
strâns este destinot pentru ajutorul crncel 
roşie.

Editor: Loct.-Colonel D. Pappazoglu.

ANUNCltl
Călătorii la Braşov pot afla la institutul

Băilor de aburi de acolo, !n dosul 
gimnastului român,

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

Direcţiunea băilor de aburi din Bra}OV.

O P E R I L E  M U S I C A L E
imprimate In ediţiunea nâstrft

THIEL eSc WEISS, TYPOGRAFJ
8trada Lipscani, palatul »Dacia.*

f b .  a
CON8TANTINE8CO De, 8ouvenir de Zimn, Val se potir pianoforte . . . . . . .  2 —
CARLSON C.f Quatre morceaux Roumains, pour pianoforte..................................... 2 —
FLECHTENMCHER A., Mama lnl Ştefan, pentru o voce si p i a n o ..................... 1 50
GEORGE8CU TH., Douu suspine. rom« pentru o voce ca piano  ̂ • . . . . . .  1 40

■ ......  a Spune, rom. naţionalâ, pentru o v-.oe ca p ia n o ..................... 1 4 0
KRATOCHWIL A. K.. Hora, Viâţa României pentru piano 1 4 0
MBDEK J. W.f Som&nia, Qaadriue de Concert pentru p ia n o ....................  . . . 4 —
MUSICE8CO Q , Rânduiala cununiei pentru piano • • • • • • • • • • • « • •  5 —
STERN L., op. I0t Per Wunsch (Dorinţa) fUr 8ingat. und Clavierb.......................  2 —

» • °P* II* Lebewohl (Adio Moluova) Singst. and Olarierb................... .....  1 60
■ »  op* 4. Grande Etude pour pianoforte • • • • • • • •  • • • • • 1 50
■ ■ °P* 1 *̂ Hora. Mari6ra pentru pianoforte .................................... .... 1 20
■ * op* 18* Durerea ’ml este mare, Valse brii. pentru piano • • • • • •  2 —
» ■ op. 19. Visuri Oe de ocpil, Quadrille pentru p ia n o ........................................... * . 2 —
» » La Favorite, 8chottisch pour p ia n o ............................................  1 8 5
» » Iţik-Polka pentru piano 1 —
» * on. 20. Apele de la V&o&rescl, 8chottsiob pour piano . . . .  a

VIEUX E.. Marche de Cavalerie pour piano ............................................................................
T6te aceste se vdnd ca rabat de 25•/•.

1 50 I

J

E 8 ;p O 8 I T S T R A D A  E P I S C O P I E I  No. 4 5
LA »8TB0OD&ILE NEGRU« * 9

O C A S I T J N E  R A R Ă  f

VINURI NATURALE I
VECHI DE 4, 8 ŞI 11 ANI 

iisr FXaA.aoA.isrB s x  axx o c a u a
ou preţarl f6rte redase şi neaadite până acum

I N D I G E N E  A L B E  Ş I  N E G R E  
Do Cotnari Si Do Dilu Maro jlj Băşicată
,  Drăgăţanl Misohet I Negru Vârtos
.  Odebcştl H Ra^eoblo j|ţ Tim&itsă

V I N U R I  S T R E I N E  
cn gros si ea detail

Do Champagne jlj Do Rhla I Malaga | Cherry
,  Bordeaux | ,  Ungaria | Madora ||[ Muscat La noi

Nu pite concura nimeni ou mine nici in privinţa calităţii vinurilor gi nici ia ceea
ce privosce preţul lor.

NB. LiqueururI, Diferita Cognaearl vloui ţi fi* Champagno, Ţulol vooho naturali fl 
Unt-de-lemn do Toscana.

TwT T H E O D O B E S O t r .

L’administration a l ’honneur de prévenir H. M. 
les abonnés et habitués, que l ’abonnement pour 
la sousdite saison est ouvert au bureau du The&tre 
Bosse), tous les jours de 12 & 8 heures de l’après 
mid’ . — L’abonnement sera de 60 réprésentations 
obligatoires et divisé en deux seriea de 80 répré- 
aentations. — L’abonnemedt devra être paye en 
deux fois: le moitié en souscrivant et la seoonde 
moitié le 1er Novembre.

Prix de l’abonnement pour 60 réprésentations
Loges......................................................... 1800 Fr.
Fauteuils................................................. 800 »
8 tal ............................................................ 150 »

Prix des Places i  la soirée
L o g e a .............................................................85 Fr.
Fauteuils. * .....................................................  6 a
Stal n ........................................  8 »
G a l e r i e .............................................................  1 »

La Directrice, EMIUE KELLER.

Din oausa apelor mici pe Dunăre, Soci
etatea Vapârelor o. o. a înfiinţat la Ver- 
oiorova o Agenţie unde snb-semnaţi ca 
Spediterl menţionatei Societăţi aO des
chis o Sucursală.

Recomandăm dar serviciurilenoitre onor. 
public Comercial, şi asigurăm o propmtă 
expediţiune a mărfurilor cu preţurile cele 
mai moderate.

Turnu-Severiu, 1 Septembrie st. n.
Fraţi Strass,

Ecspediterl a I priv. Societăţi c. c. Vapdrelcrpe 
Dunăre in Turnu-Soverin, Craiov.i fi Veroiorova.

(616—2'.

A Y I 8  P R E A L A B L E
SALLE BOSSEL

T H É Â T R E  D E  O P E R E T T E
et

V A U D E V I L L E  F R A NÇ A I S  
Direotion ~P.twrT T  ,~F. v< H T X E R  

Saison Théâtrale (1877—78). Commencement le 
1er Octobre 1877

REPERTOIRE DE LA SAISON
OPERA BOUFFE BT OPERETTE 

M U S I Q U E  DE  CH.  L E C O V Q :
La Marjolaine, 8 actes; La Petit* Mariée, 8 actesj 
QirojU, Oirofla, 8 actes ; L *  Cent Vibyee 8 actes 

Lee dioehee d» ComevilU, 8 actes.
Musique d'Offenbach :

La Boulangère a dee eau, 4 actes ; La jolie Par- 
feumcute, 3 actes ; La Perie/ule (nouvelle), 8 actes ; 
Mme L'Archiduc, 8 actes ; La 7ie Parvienne, 6 
actes j La Belle Héline (noui lle), 8 actes ; Orphée 
aux Enfcrt, 8 actes; La Boite au Lait, 8 actes; 
La Créole, 8 actes ; Lee Brigand», 8 actes ; Barbe 

Bleu, 4 actes.
Musique de Laoome : Jeanne, Jeannette et Jeannetton, 

4 actes.
Musique de Litolff : Heloiee et Abailart, 8 actea.

Musique de Hervi : La Belle Poule, 8 actes. 
Musique de Grisart: Lee Troie Margot, 8 actes.

O  O  M  E  D  I  s :  . 
s Dominos roses, Le îevetllon, Le procès Vaura- 

Ledleu, Trloecbe et Caoolet, La petite marquise.
En vaudeville toute» le» nouoautéee de Cannée.

Le tableaa du personnel de la troupe sera publié 
' ’ici ii quelques jouit avec le programmme général.

AVIS

DESFACERE TOTALA

Recomand bogatul meii asortiment de 
felurit? Piannri şi Pianine din cele mai 
renumite Fabrioi ale Europei cu preţur 
forte scă4ute.

Wilhelmine Schreiber 
(613). Calea Mogoşâiei No. 23.

LE POBTEFEUILLE 
DIPLOMATIQUE & POLITIQUE 

(Blue-Boook Européen).
»Recueil de documents internationaux 

et des principaux travaux parus dans la 
pressa périodique europésne* a apărut ÿ» 
se află deja cele d'întâiü 4 Uvresône in li
brăria nâstră spre probă-

Onorabilii amatori de ştiri diplomatice 
şi politice, eşite din sorginte sigură, le a- 
nunţăm că numele redactorului acestui 
uvragiü periodic, J. E. Delannoy, destul 
de cunoscut tn sf-:ra Ziaristicei, ne garan- 
teză un conţinut nu numai bazat pe do
cumente ofloiale dar şi ştirile neoficiale aii 
să fie bine apreţiate de opiniunea publică, 
fiind că redactorul este in relaţiile cele 
mal intinse cu cercurile înalte.

Acest uvragiü va eşi în 50 pănă la 60 
livresône pe an, şi se primesc abonamente 
in librăria n6stră ou preţul de fr. 91,25 
pe termen de un an, trămis acasă direct— 
fără întârziere — prin poştă.

Tot o dată mai avisăm pe D-nii amatori 
de ştirile gilnice 0a ge află la noi Z'arul 
france« La France de vânzare ou 20 banî 
numărul.

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

De închiriat £’»!e“ s£Î
conţinând 4 odăi de locuit ou antren, 1 
pentru slugi, bucătărie, spălătorie, depen
dinţe, curte şi grădină, sunt de închiriat 
de la Sf. Dumitru. Doritorii sunt rugaţi 
a se adresa la proprietarul D-nn Ioan Spi- 
rescu, oare şade in dosul grădinel acestor 
case.

Un profesor ̂ !srŞL£|
vat academia se oferă a preda

L E C T I U r V I
în urmutârele sciinţe:

Desemn şi piotură, geometria, matema
tica şi îngenere t6te sciinţele necesare pen
tru pregătirea de a putea intra in şcâlele 
superiâre. Afară de aceste va putea da lec- 
ţiunl de piano, de limba francesa şi englesă. 
A se adresa Strada Virgiliu No. 6 bis, sâQ 
la Tipografia Thiel & Weiss.

0 M O B IL E  POTEBS 1 8  CM
este de vên^are ou

preful fórte eftin prin Domnu 
G .  S I E B U E O S î T

Bucure B e i.

A E Ş I T  D E  S U B  T I P A R
gi se afl& de viajare

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

L A  T O A T E  LIB R Ă R IILE:

STAREA FINANCIARA
A

ROMÂNI EI
Discursuri rostite In parlamentul romftn

de

DIMITRIE A. STURDZA 

Preţul 2 Lei n.

Di student do facnltats, care cunâsoe 
i bine şi a prac

ticat mal mulţi ani stndiele programului 
liceal, doresce a preda lecţiunl particularei.

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

TRIGONOMETRIA
de d-nn

S P I R E A  H A E E T

se află de vân4are numai la Librăria E. 
Graeve & Comp. piaţa Teatralul ou pre- 

ţinl de lei noi 6 esemplarul.
(619— 3).

A^eşit de sub Litografie :

C H A R T A  R E S B E L U L U I
In limba Rom&n& lucraţi In 6 culori, fie care s ta 

In deosebita cal6re cu degluşirile lor
U  v&ntfare la tltt Librăriile ev preţul de

60 BANI ESEMPLAEUL
D-nil cumpărătorii din provincie sant rugaţi a 

se adresa la Libr&ria Comercială a lai

ELI A G B A S S I A N Y  C-nie
Strada Şelari No. 10 Bociiresol

Înaintând ţi costal pentru câte esemplare doresc 
a avea. Cumpărătorii de la 10 esemplare In sas 

afi rabatai de 80 la satâ.

FORTE IMPORTANT
pentru

POSESORII d e  m a ş i n e  CU ABURI.

ULEI DE MAŞINE
de calitatea cea mai buni şi cu preţul f6rte 
eftin, se găsesce tn depou la mine, Strada 
Germană, Hotel Concordia Nouă.

Philip Birman.

O prăvălie de circiumă
ou 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 sub-semnatul 
proprietar acolo în orl-ce oră.

604— 0. Gr. GSUşesen.

PENTRU PĂRINŢI

D-nn profesor Mihalescu, la Liceul din 
Craiova luând un noii local, primeşte în 
familie câţi-va elevi dându-le pe lângă cele
lalte îngrijiri şi preparaţiunea din obiec
tele mai grele.

Mobile de casă plecare eftin
de vên4are. A se adresa la administraţia 
acestui 4*ar. (614— 1).

CE SE POATE CAPATA
P E N T R U  »  F B A N G I

LA DESFACEREA SPEC1AUTAT1L0R IN PANZARIA
şi

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

Pentru 50 bani: I cot Pichet de «ari.
Pentru 5 franci: 0 cămăşi de Oxford engles.

4 franci 50 bani; I păreohe pantatoaae pentru oilireţl.
5 franci: 6 perechi mínchete ori oe fason.
5 franci: 2 garnitura colorate de dame.

11 gulere engln la ort-care fason şi m&rime.
6 p&reohl ciorapi patentate.
6 gulere moderne pentru dame, după alegere.

12 batiate albe de piask adevărată.
12 batiate bine oolorate tivite şi apílate.
6 prosópe de p&uă curată.
6 şervete da maaă de pânsă adevărată.

Pentru 5 franol: 11 şervete albe de oeaifl.
Pentru 5 franol: 1 cămaşă modernă, aimplă séfl brodată.
Peatru 5 franol: 2 batiste ou moaograme fin brodate.
Pentru 5 franol: 1 batistă france să fia brodată ou daatele.
Pentru 3—8 franci: 1 oorset de damă 
Peatru 572 franol: 0 cămaşă de nbpte.
Pentru 5 franol: 3 pepturl fin brodate peatru eămăŞi de bărbaţi

1 garnituro fine şi moderne pentru dame (gulerul şi manşete). 
1 camisón modern brodat.
1 faţă de masă oolorată ou ciocuri, pentru café.
1 oămaşă séfi o pereche de iemene de damă, bogat brodate.
1 cravată de damă, adevărată Créme-Dentelle.
1 fustă costum plissé.
1 bucată Tulpan.

Pentra 25 franci: 42 de coţi = 1  bucată Chlfon lren(uzesc.
Pentru 10 franci: I bucată Robe d’enlant; de toile.
Pentrn 16—24 franol: I bucată Tartan engles de 5 ceti.
Pentru 20 franci: 24 coţi Pichet 
Pentra 20 franci: 1 bucată Manta de bale.
Pentru 18— 15 franol: 1 bucată pânaă de Hnmburg, de 86—45 ooţl.
Pentru 55— 68 franci: 1 bueată pânaă de Belgia de 60 ooţt.
Pentra 75—108 franci: 1 bucată p&nsă Corona de 58 coţi.
Pentru 115—110 franol: 1 buoată Toile Batiate franoes.

Afară de artioolilo menţionate se găseşte tot-d’s-ufia trusourl oompleoto.
Calea Mogoş6ieI Palatul „Dacia“ .

Comănţlile din distriQte însoţite ou preţul respsotiv se ver efectos tearte grabnic 
eonsciindos.

Pentra 
Pentru 
Peatru 
Pentra & franol 
Pentra 6 franol 
Pentra 5 franol 
Pentrtt 5 franol 
Pentra 5 frânei 
Pentra 5 franci 
Pentra 5 franol:

Pentra 5 franol: 
Pentru 5 franci: 
Pentra 5 franol: 
Pentru 5 franol: 
Pentra 5 franol : 
Pentru 5 franol: 
Pentra 5 franol;

s t r a d a  c a r o l  a  r v ° -  «
,LA  STfojA ALB I«

A  V I S  I M P O R T A N T
întâiul şi renumitul Magasin de

INCAITIASINTE PIKTBO BiRBiTI, BAU 31 COJII
tub firma

PHILIPP »OLDSTEIN 
,LA STfiUA ALBA"

8trada Carol I No. ft, (Curtea yeohe) vis-îk-vis de Sigismand Prager.
Sosindu’ml de oardnd din oele mal renumite fabrice existente din str&in&tate, care 

staă în rela(ianl intime de mulţi ani, an mare aeortiment de diferite m&rfl dap® fasinele 
oele mal moderne fi lucrate ou oea mal mare soliditate, d* e. pentru Dame: Folonese ou 
nasturi In Ute formele, 8anda!e, Pantofi, sol.) pentru B&rbaţl: Ghete de vacs, Maroquin, 
Maroqain salon, Pantofi |i tot oe se atinge de ino&lţ&minte b&rb&tesol, asemenea pentru 
Oopil Wte felurile de ghete ou nasturi, elastio şi altele, vg rog a vă convinge de adevăr 

Acostă magasie este ana din oele mal veohie din Capitală, oare ’sl a oâstigafc o reputaţiune 
de oele mal 
onorat oa

voiü fimagaaie este una din oele mal veohie dia Capitală', oare 'al a oăjtigat o reputaţi 
ia! frumdso ponta soliditatea şi eftiaătatca mărfurilor, ai spor, oă |i la viitor voi 
i Clientela D-vdstră. PHILIPP GOLD8TKIN,

Strada Carol I No. 5, (Curtea Veohe) vis-à-vis de Bigiamuad Prager ,La Bléua albă.*

Tipografia Thiel & Wiess, Palatal »Dacia*.


