
JUOI 8 SEPTEMBRE. ANUL II. — 1877.

Cursul Ue Bnonrosot, 7 Septombre.
Oblig. B u ra te ................. 82</« —

,  Domeniale . . .  76 75*/,
Credit funciar ru ra l . . 72 7l*/|

,  > ' urban . 6 4  —
Impr. municipal al Capit. 74
Oblig. P e n s i i ............120 —
Oblig. D ada . . . . .  300 —

> Bomania . . . .  40 —
Impr. municipal ou premii — —
Benta B om lni . . . . .  — —
P arii 8 l u n i ........ 100% —
Londra > .................  25 25
Ticna ,  . . . .  — —
Berlin ............................1S8>/«

C anal de Tleaa, 18 Septembre.
U etalioe ........................ .... . . 65 65
N a tio n a le ......................... .  . «8 05
Hont» In aur ..................... . . 7# 50

25
Acţiunile b&noel . . . . . . 859 —
C r e d i tu r l ......................... . . 289 _
London ............................. . . 117 70
Obligaţiuni rurale angare . . 77 50

» tem ejvar . . . . 77 50
> transilvane . . . 76 75

Argint tn m&rfarl . . . 6S
D u c a tu l ............................. 62
Napoleonal......................... 42
Maro 100 . . . 85

C a ra l de Berlin, 18 Septembre. 
Ao(iun. Cäilor ferate romftne . 14 80 
Obiigatiunile românc 8 % .
Prioriti(île 0. fer. rom. 8°/o 
Imprumutul Oppenheim . ,
Napoleonal...........................
Viena, termen lung . . . .
Paria . aonrt . . .

58 — 
49 50 
74 — 
16 96

81 95

Calendar ni (JUel 
JuoI 8 (SO Septembre).
Patronul ijilel: Nasc. Maicii Domnului. 
Rönüritul «örelul : 5 ore 48 min. 
Apusul sörolul : 6 ore 2 min.
Fasele lunel : Pim-Quart.

P L E C A R E A  T R E N U R I L O R
Bucure se l—Snoé Ta 

Bueuresol . . . .  8.15 n 10.— 1
P lo ese l........9.50 n 13.05 <
B r& ila ....... 1.58 n 5.45 (
Tecuci a ....... 4.S8 n
R o m an .......9.05 d
Suctiva, sosire . . 19.08 <j

Hncnrescl—Terclorora
Bucurescï
Piteatl .................
S la t in a ..................
Craiova.................
Vôrciorova, sosire

11.91 ţ 10.15 n 
t —
4.17 
9.01 n

Snoérn—Bnenreeel
S u o d v a ................. 5. I I 4 6.46 ţ
R o m an .................8.45 n 12.10 ţ
Tecacifl.................13.30 n 5.10 ^
B r& ila ......................3.08 n 8.10 n 8.58 c
P lo e s e l ......................7.12 d 9.45 1
Buoureeol, sosire 8.80 j  4.80 (

V erclorora—B acaresel
V êre io rova ..................... 6.45
C r a i o v a ......................... 11.44
S la tin a ............................. u l
P i t e ş t i ............................. 4.49 7.15 ţ
Bucurescl, sosire . . . 7.40 ç 11.90 <

B aeareael—S la rg la
B u c u re sc l................. .... . 9.16 d 6.05 n
Giurgiu, so sire ........11.85 j  8.97 n

fila rg la —BaeareeeT
G ittrgifl...................... T.36 d 4.55 <j
BnoareocI, sosire . . . .  9.46 j  7.17 n

G a la ţi—B arbeţi
Galaţi . . ______ . 1.90 n 8.85 d 7.80 4
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— { 8.05 n

B arb e ţi—G alafl
B arbofI.....................9.55 n 6.95 n 7.954
Galaţi, sosire . . . 8.80 n 7.— n 8.— B

A B O N A M B N T B L B  
IM TOATA ROMANI A î

Pe an .............................41
Pe 6 Ioni . , . . . . » • • • • ■ • •  * 9 4
Pe 8 l a a l ................................................ * • H

IN s n U D U B ll! 
le  an ................................. > 6 0

qjskbhuni s i B iO L u a :
Linia de 80 litere petit, pagina IV, 80 bani. 
Pe pagina ItT, 80 bani, pe pagina II, 2 lei noi.

Reclame 9 lei noi linia.

Un numir In Capitali 10 bani.

- A - i s r T X i s r a i T X R i
Se prii mese tn strlin&tat* : La D-ail ffw iw  
ii»'« à  Vo? 1er in Vienna, Walfisehgaese 10 
A. O ppdik ta Vieana, 8tnbeabastei I j  Rmdol 
If  fim la  V ieaaa, Beilerot&tte 9 j Ptaesn# 
Hrdieka la Vieaaa, Teiafaltstrasse 171 Philipp 
LSb la Vienna, Kscheabaohgasse 11; L. Tmmt 
ék Comp. ta  Pefta  | î  H aoatLaffile-BuUùr é  
Comp. la Pari*.

Scrisori aefraaeate na se prim es o. 

Artioolele nepublioate se vor arde.

Un numSr In Distriote 15 bani.

ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRD.

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

SCIBI TELEGRAFICE
din

F O I L E  s t r ă i n e .
Londra, 14 Septemvrie.

.Times* anunţă într’o telegramă din 
Radisovo de Ia 12 c. : După o canonadă 
de patru Roşii fi Românii «fi atacat 
Plevna din partea de and. Romanii att stat 
la drepta apr6pe de Qriviţa; corpnl al nou- 
lea al generalului Krudener, în centru; cor
pul al patrulea al generalulnl Zatoff ou 
20,000 de omeni sub comanda generalilor 
Imeretineky fi Skobeleff, la st&nga. Turcii 
att avut patru-spre-<Jece redute legate In
tre dfinsele prin şanţuri de tiraliorî. Sco- 
beleff dirigindu-se către o redntu care stă- 
pănesce calea spre Sofia, fu atacat de 
Turci, îl respinse şi-I atacă el însuşi, nepu- 
tând însă să facă nici un progres dnpă 
doe ore întregi din causa focurilor teribile 
de pusei din tabiile ¡de pământ. El reînoi 
atacul fără succes. Puţin înainte de 1 oră, 

'¿-brigada lui Zatoff, sprijinită de o altă bri
gadă, atacă reduta centrală, fn însă res
pins, reînoi atacul cu 12 bataliâne ru- 
sescl prâspete şi după o luptă spaimântă- 
t6re şi tânger6să, care ţinu o oră, fn res
pinsă ; tn acelaşi timp, Românii att dat de 
trei ori asalt unei redute situată mal jos. 
La cinci ore nu se isbutise nimic pe t6tă 
linia. Pftnă aci coreepondintele Iul »Times* 
a fost martor ocular al luptei.

Acelaşi 4iar anunţă mal departe: Im- 
j gratul se intârse sera târziii în cartierul 
general. A$i dimineţă adjutantul impirâ
tului a adus vestea că erl sera pe la 7 ore, 
doă brigade prâspete rnseeci att lnat re
duta de la care Românii att fost respinşi 
erl şi că s’a luat cn asalt şi reduta cea 
mal aprâpe de Gririţa după un atac con- 
traritt Turcilor.

Regimentul Arhanghel a esecutat acostă 
faptă mare. Acâstă redută domină o parte 
din cele-l'alte redute. Atacurile viitâre vor 
trebui să se facă prin un aseditt regulat, 
fiind-că cele din urmă reserve rnseeci satt an- 
gagiată. Perderea preeumptivă se urcă la 
5000 satt 6000 âmenl morţi şi răniţi.

Ylona, 14 Septemvrie

Se telegrafia^ă către »Pol. Corr,* că 
circul&Jă aci sgomote deefavorabile asupra 
situaţiunel ruşilor în trecătârea de la Şipca. 
Puntea de lângă NicopolI nu era gata 
Ancă alaltăeri din lipsa de vase. Se 4*ca 
că armata marelui duce moştenitor s’a 
retras cn totul dincâce de lantra.

Petersbarg, 14 Septemvrie.

* Se anunţă oficial din Porodim, ca data 
de 18 cor.:

EH nu am făcut nici nn atac, ei am tras 
de la o distanţă apropiată asupra întări
rilor ţi asupra oraşului, care a şi început 
să ardă pe la patrn ore după prânţf. Tur- 
oil att respuns puţin, îndreptâd t6te silin
ţele lor asupra aripei n6stre drepte care 
ameninţă spatele lor.

CensUaUaopel 14 Septemvrie 

O telegramă a lui Moktar Paşa de erl 
anunţă, că Roşit eu forţa de 16 bataliâne 
de infanterie, 6 regimente de cavalerie şi 
4 baterii, att atacat avant-garda aripei 
drepte lângă satul Ciad.

Moktar Paşa trămise îndată o secţiune 
com pusă de infanterie, cavalerie şi artile
rie, ca să întâmpine pe inamie. După 0 
luptă de mal mnlte ore, Ruşii att fost res
pinşi şi s ’att retras In fortificările lor de 
la Uti-Tepe.

Censtantlnopol,.14 Septemvrie.

(Oficial). — Suleiman-Paşa telegrafiază 
către g u v e rn u l sătt : Trnpele n â s tr e  att 
luat înălţimea întărită de la B iz l i ja  şi a 
legat prin acesta co m u n ic a ţiu n ea  cu aripa 
drâptă.

SCIRI TELEGRAFICE
A L B  ' T I M P U L U I ,

(Agenţia Havas).

— 8«rviciul de la 18 Septemvrie, 4 ore seara. —

Parodia, 16 Septemvrie.

Erl, canonada a urmat contra Plevnel. 
Turcii n'att răspuns.

împăratul a conferit principelui Carol 
crăcea St. George a 3-a clasă şi genera
lul Cernat aceeaşi cruce clasa 4-a. Gene
ralul Dragomiroff, prinţul leremitinski şi 
Skobeleff att fost înălţaţi la gradul de lo- 
cotenenţi-generall.

In ^iua de 18, la Şipca, Turcii att aşe
zat 3 mortiere de 18 livre, la jumătatea 
drumului dintre mnntele St. Nico'ae şi sa
tul Şipca. Att asvârlit bombe tâtă nâptea 
pe mnntele St. Nicolae.

Parderile Ruşilor la 13 Septemvrie, att 
fost de 28 âmenl şi la 14 de 17.

— Serviciul do la 18 Septemvrie, 9 oro sea ra  —

Alexandria (Egipt) 17 Septemvrie.

Steamernl *Bezonk» a plecat la Con- 
stantinopol cn trei ambulanţe complecte.

Atbena, 17 Septemvrie.

Regele va veni aci spre a conferi cn 
miniştrii in privinţa demisionăril lor dată 
în urma morţii amiralului Canaris.

Gornlstudenl, 17 Septemvrie.

Erl, marele-dnce, comandant suprem a 
inspectat posiţiile române şi a rămas cn 
totnl mulţumit.

Blocarea şi bombardarea Plevnel u rn iră  
merett.

Noi baterii s'att aşezat în punctele ară
tate de luălţimea sa imperială şi causiijă 
inimicului perderi însemnate. Marele duce 
s’a întors dnpă aceea la Gornistudenl.

Astă-^I, 17 Septemvrie, un raport al 
generalului Rtdeţsky anunţă de la Şipka, 
că duptf cinci 4ile de bombardare turcii 
att dat pe neaşteptate asalt fortului St.-Ni- 
colae şi pe tâtă linia. 2000 âmenl din 
garda imperială turcâscă şi oştirile arabe 
att luat parte la acest asalt. După o luptă 
înverşunată de 9 câeurl, inimicul a fost 
respins cn fârte mari perderi.

Perderile ruşilor sunt însemnate; el att 
avnt 19 oficerl şi 400 soldaţi şi 100 morţi, 
printre care, ajutorul de câmp al împăra
tului, prinţul Meciavski.

Ultime sclrl pe pagina IU-a

B G C O R E S C I  t 5 S K P T E M B R E

Un «Jiar bine informat tn aface
rile diplomatice, Corespondinţa poli
tică, prime8ce acirea din Rusia, că 
In cercurile înalte rnsescl se des- 
voltă din i?i In 4l opinia c& trebue 
b& se faci pace. Ac6stft scire se a-

nunţâ ca fapt, f&r& nici o desvol- 
tare.

Comentsrnl natural ar fi c& Ru
sia oficiala ca şi cea neoficială, de- 
silusionatft prin resultatele resboiu- 
lul de p&n& acum şi convinsă c& pla
nurile gigantice primitive se vor pu
tea Înfiinţa cu greii, are cea mal 
mare dorinţă d’a se retrage din a- 
c£ată situaţie dificilă. Ori căt de lă
murită Insă ar părea acostă ipotesă, 
nu putem să lntemeiăm pe dânsa 
speranţa pentru o pace apropiată. 
Se p<5te, lntr’adevăr, ca aşa numitul 
, partid din Moscova", vânând că res- 
boiul la care a Împins, nu promite 
mult şi că ideile sale panslaviste nu 
pot să fie acum realisate, doresce a 
vedea campania sflrşită, ca să tragă 
dintr'&nsa cel puţin un folos inte
rior pentru ideile sale progresiste. 
Ca şi alte state, Rusia a făcut es- 
perienţa după resboiul din Crimea, 
că o neisbutire In afară atrage cu 
sine o mişcare de reformă In Intru.

Ast-fel sunt opiniile politice ale 
partidului din Petergburg, care se com
pune din curte şi din Înalţii demni
tari militari. El a fost la Început In 
contra resboiulul. Cunoscutul discurs 
din Moscva al împăratului Alaxan- 
dru, nu a produs nici de cum In cer
curile lui bucuria care a produs-o In 
centrul lmpârăţiel.

Cu t6te aceste, credem, că tocmai 
acest partid va fi acuma contra unei 
premature IncheiărI de pace care, 
dnpă starea actuală a lucrurilor, ar 
putea vătăma prestigiul Rusiei.

Este lnBemnător că 6menil din a- 
cest partid caută din ce In ce mai 
mult să se scuture de responsabili
tatea resboiulul. Acesta se vede chiar 
din partea unor 6meni de stat înse
mnaţi, pe care Europa s’a obicinuit să'I 
priv6scă ca ursitorii resboiulul. ,  Die 
Presse* din Viena comunică In pri
vinţa acesta o convorbire interesantă 
Intre generalul Ignatietf şi corespon- 
dintele special al „Pressel.* Comu
nicările generalului afi fost făcute 
Intr’un mod destinat pentru publi
citate. Intre altele, 4'se •

„Scil bine că lumea mâ inculpă şi 
că se Împrăştie ştirea falsă, cum că 
aşi fi fost efi acela care nu am dat 
împăratului Informaţii esacte asupra 
forţei de resistenţă a Turciei; Insă 
tocmai contrariul este adevfirat. E& 
am fost care am atras In tot-d’a- 
ună atenţiunea asupra fanatismului 
Turcilor, şi la ori ce ocasiune am 
amintit că înalta P6rtă p6te să a- 
ducă pe cămpul de resboitt 600,000 
6menl. Acesţia nu vor fi trupe re
gulate, dar 6menl fanatisaţl. Am 
sciut fdrte bine să turcii se vor a- 
păra, căci P6rta se luptă pentru 
esistenţa el pe cănd noi ne luptăm 
pentru o ideă, şi nu am ascuns nici

o dată opiniunea mea. Tot asemenea 
nu am îndemnai la resboiu,'

Cine ştie dacă d. General s ’ar fi 
esprimat tot aşa cănd resboinl ar fi 
urmat cum Începu f Rare ori neno
rocirea are amici, cn t<5te că tocmai 
ea are trebuinţă de d&nşil.

Acostă convorbire se lămnresce 
de altă comunicaţie care spune cu 
6re-care positivitate că s6rele gra
ţiei şi Increderel Împărătesei a în 
ceput 8§ apună pentru generalul Ig- 
natieff.

Mal In t<5te fiarele străine se laudă 
armata romănă pentru ordinea, bra
vura şi mal cn s£mă pentru purta
rea el viteză dovedită lntr'un mod 
strălucit la asaltul redutei Gri viţa.

Lauda este cu atăt mal mare cu căt 
acele ijiare făcând-o, nu ’şl pot as
cunde neplăcerea. Unele adaugă la  
cuvântul bravură p’acela de neaştep
tată, altele neconceputd. Mal bine aşa 
de căt să se fi asceptat lumea mult 
de la noi şi să nu fi făcut nimic, 
ceea ce se În tâm plă  că te  o da tă , şi 
a tunci este  f6rte tr is t .

DIN AFARA.

Un oficer rus, trămis ca parla
mentar In lagărul lui Mehmet-Ali, 
a făcut cunoscută, la lnt6roere-I, o 
conversaţie ce a avut cu Ionid-paşa, 
unul din ajutorii de cămp al Serdar- 
Ekremulul. Ionid i-a afirmat că gu
vernul turcesc doresce cu sinceritate 
să facă rfisboiul după obiceiul euro- 
p<5n şi ’şl dă t6te silinţele spre acest 
scop, dar că trupele regulare nu 
pot respunde de cruzimile făptuite 
de başi-buzucl şi de cercherf. .Este  
f6rte posibil, a adăogat Ionid-paşa. 
că dacă d-ta cădeai In mănele lor, 
pe cănd veneai la lagărul nostru, 
nu al fi ajuns pănă la cortul mett, 
şi de neapărat t6tă ruşinea acestti! 
fapt ar fi că^ut asupra capetelor 
n6strea.

Iată, tot In acest ordin de idei, 
o altă mărturisire nu mal puţin sem
nificativă. împrumutăm acostă măr
turisire de la o corespondenţă a 
^iarulul „Ausburger-Allgemeine-Zei- 
tung*.

Sâptămăna trecută, raportă co
respondentul numitei fol turcofile, 
Ehiub-paşa trimesese ca parlamen
tar la marele duce Nicolae, pe fiul 
sftll mal mare, care are gradul de 
major In armata turc<5scă. Acest tâ- 
nâr care a primit o educaţie euro- 
p£nă şi vorbesce bine franţuzesce, a 
fost fdrte bine primit In cartierul 
general.

Marele ducea vorbit căt-va cu dân
sul, şi se plănse de purtarea bar
bară a başi- buzucilor. Parlamentarul

turcesc ascultă In tăcere aceste ob
servaţii şi respunse: .A lteţa  V6stră 
are f6rte mare dreptate. Aceşti başi- 
buzucl sunt nisce 6menl gr6znicf. Ed 
nu mâ dnc nici odată pe la el, de 
căt Inconjnrat cu o escortă mare." 
Dacă oficeril din armata turc£scă nu 
sâ cred In siguranţă Înaintea başi- 
buzucilor, este 6re de mirare ca bieţii 
locuitori nevinovaţi, chiar musul
mani, să fie victimele acestor sâl- 
batece horde, cari comit cruzimile 
şi escesele cele mal nepomenite t

M6rtea primului ministru, Cana
ris a produs o mare confusie In 
Grecia. Toţi miniştrii şi-afi dat di- 
misia. Acest fapt este Înseninător. 
Se scie că bătrânul amiral era unul 
din capii, cari dori&â resbol Turciei 
cu ori ce preţ.

M6rtea neaşteptată— ca şi a lut 
Thiers— a venit să pue pentru mo
ment stavilă hotărlrilor luate de 
guvernul grec In raport cu Turcia. 
Faptul dimisiel Întregului cabinet 
trebue' să coprindă multe lucruri, 
cari nu s’afi dat Încă pe faţă. De o 
cam dată se anunţă că regele se 
va duce la Athena spre a conferi cn 
miniştrii relativ la acostă dimisie.

Din Serbia, pănă acum nu sosesce 
vre-o scire decisivă. Se vede că pro
clamaţia vqea să coincidă cu resul- 
tatul luptelor de peste Dunăre. Se 
anunţă Insă că din Thesalia aâ por
nit t<5te trnpele spre graniţa Ser
biei.

Diferite corespondenţe de <jiare 
raportă că aceste trupe sunt In ge
neral căptuşite cu başi-buzucl, cari 
actualmente nu ’şl pot face mal bine 
obiceiul de căt In provinciile, unde 
nu a ajuns armata creştină. In Ser
bia credem că vor avea primirea ce 
deja li-s’a făcut In Munbenegru, unde 
nu se mal vorbesce de aceşti copil 
resfâţaţ! al sultanului.

In Muntenegru, luarea Nicsiciulnl 
se vede că a pus capât resisţenţel 
turcescl. P6rta aruncată astăzi ln
tr'un foc apr6pe din t6te părţile, nu 
mal e In stare a face faţă tutulor 
atacurilor, a  cărora causă este.

O te leg ram ă de la Şipca an u n ţă  
că noi a tacu ri att av u t loc la  acâstă  
strâm t6 re  În tă r ită . Curagiul a p ă ră 
to rilo r a  fost şi de a s tă -d a tă  demn 
de laudă. Soleim an-paşa ¿răşl şl-a  
ln fră n t oştirile  la Şipca. A cesta e 
un eşec al căruia resunet se va re 
sim ţi pănă la P levna. Aci lup te le  
con tinuă; după te leg ram ele  oficiale, 
Îna in ta rea  trupelo r creştine  se face 
pas cu pas şi pe fie-care i}i cercul 
redu te lo r turcescl se s trănge  m al tare.



T I M P U L

Joi, 8 (20) Septembre, după santd Ie- 
turghie se va ţinea la sânta Mitropolie o 
serbare reliRiâsă, în care se vor face rugă
ciuni pentru oştenii rosianl şi români că- 
4 aţi pe eâmpnl de ouârs.

Autorităţile publice sunt invitate de a I daVlnsS nn 'de7onra- I Stud“
asista la acestă serbare in ţinută de dolitt.

Aceste rugăciuni pentru cel că<Jnt se 
vor face, în aceeaşi 4* in tótu ţâra, şi a- 
nnme îu tote bisericele şi templele, de ori 
ce religiane.

(ţinte nici debandat?, După an mia re
paus, atacul începn ârăşi, şi la 7 ore şi jam, 
séra batalionul al 2-lea de vânători şi re-

D  I N  I N T R U  |lo r; ele se reformară şi morseră înainte spre I Gomi Studen, 5(17) Septemvrie 1877.— j vuţie na ţio n a lă  cara  a trage  m al m ulţi 1să prefere a  vedea cerealele nóstre
redat#. Colonel al Ip&teean avn calai sSB I Ieri, 4 (Iti) Septemvrie am inspectat p o -lb a n l In ţa r ă  după urm a produselor I putrezind  In magazii, a tunci tocm ai
ucis sub densul ; majorai Şonţa mari Iu I siţinuile române şi am fost p* deplin sa -1 gale, este  agricultura; se m ai scie a - I când ele âunfc m ult căutate, şi când
capul batalionului sgfl; căpitanul Valter, I tisfăcnt. Blokbausul şi bombardamentul I sem enea câ t de gred  a  fost lovită [ s 'a r  pu tea  în treb u in ţa  fără a je n a  
cu un gabion în mână, asvêrlindu-se ca Plevuel urmând în localităţile ce am de- I ea  In a s tă  u ltim ă ijecime de ani, arti I serviciul m ilita r, o p a rte  din vagó- 
ómenil să! spre a intra în redută, căiju I semnat la 2 Septemvrie, s’afl rădioat ba-1 p rin  scum pirea m uncel, aci de u râ  I nele ce s taü  góle pe la  s ta ţiu n i In
mort în şanţul el. Pe la 6 sre séra ata- I terii cari causâză inamicului paguba în -1 te le  re c o lte , aci de lip sa  de insti-1 tra sp o rtu l a ces to r cereale,
oul Românilor era oprit, trupele care ’11 semnate. Astă-^î m’am întors la Gorni- I tu te  de cred it p en tru  a  se perfec-1 D ar avem  O singură  cale, şi în-

ţiona , aci ia râşi de m area  concu- fiin ţarea de a lte  tre n u r i a r  aduce
_______ _ I re n ţâ  a  A mericel şi a  C a lifo rn ie i, Im ari oonfusiunl pe lin ie. Nu s a r

I aci In fine de ab u n d en ţa  reco lte lor I putea óre acroşa d in vagónele ce 
Astă-41, 5 (17) Septembre, la Şipca, | j a ţgrile consum atrice din E uropa şi I s taü  astâ-^I n e în treb u in ţa te  şi care

I gimentul al 10-lea de dorobanţi împreună I Turcii a ii atacat de o-dată muntele Sân- I prin  acésta  de n ecău tarea  produse- I a ş tâp tă  $ile În treg i pen tru  a  se pune 
cu trei batalióne rusescl intrară in redută I tulul Nioolae, la 3 ore dimineţa, după un I J0 r  8 g | e> R esu lta te  spà im ân tâ tô re  am I în m işcare cu tru p e  safi m ate ria  

11> se făcură stăpâni pe densa. Soldatul Gri- I bombardament de 5 4ile» şi la 5 ore asal-1 av u¿ a de80a de În reg is tra t, şi cu tó te  I lu rl ruse, cinci saü  <J-ce d in tr’ènsele 
In séra de 29 August, N. S. Domnito- 18ore J^n, din batalionul al 2-lea de v6-1 tal s'a dat pe t6tă linia. [aces tea  dacă a r  fi fost num ai a tâ t  I pe fle-care tre n  de pasag eri, Incăr-

rul a trimis din cuartierul S8ü generai I nători, smu'se un drapel turcesc, ucigând I După o luptă crâncenă de 9 ore, ina-1 rëul, póte că astâ-<Ji el a r fi d isp â -Jc a te  cu producte? Lucrul nu ni se
ordinea de bătae a trupelor cari avead să I P® oe' ce '1 porta: 2 tunuri inamice că-I micul a fost respins cu o perdere enormă I ru t  dacă m ijlócele nóstre de tr a s p o r t  I pa re  dificile dacă am consulta prac-
esecute a doua 4', 30 Angast, atacul ge- I 4nra posesiunea nó-tra. I Pagubele nóstre sunt însemnate. Adjutan-1 n ’a r g v en it să  pue un noû şi se- I tic a  lucrurilor. A fară de acésta , se
neral îu contra posiţiunilor retranşate I 1“ centru şi pe aripa stângă atacul fu I tul împăratului, priuţai Meshtchavsky, a I rios obstacol esporta ţiunei cerealelor I p re tinde  că d. Guilloux, este  un
din faţa Plevnei. I executat ou aceeaşi bărbăţie şi bravură de I fost aois. Colonelul Tiajalnikoff a fost I jn  s t ră in ă ta te , unde recoltele, anu l I em inen t şi fó rte  abil D irector de

Măria Sa prescrisese oa în <JorI de 4i I *roPe ê imperiale, şi Taroii 'I opuserS a- I uşor rănit. I acesta  lasă  un  deficit spâim êntàtor. I căi ferate. Dacă acésta  este  ade-
artileria să deschidă pe t6tă linia focul I ceeaş» înverşunare, aceeaşi resistenţă de- I Cel d’ânôiü atac a fost susţinut de re- I R esbelul, în tre  a lte  rele, aducăn-1 v ă ra t, apoi credem  fără  a cere de
cel mai via asupra fortificaţiunilor ina- I sperată oa la aripa drépta. Lagărul retran- I gimentul Podolsk. Dachanine, comandan- I du-ne şi Închiderea D unării, a s tă  mare I la  un  om m ai m ult de câ t póte, fie
mice. Pe la 9 ore, focul artileriei trebuia I nu se putu lua, însă generalul Sko- I tul acestui regiment, Tiajalnikoff, coman- | cale p rin  care făcem  să  parvie ce- I el cel m al in te lig in te  şi mal abil
să fie suspendat pentru o oră şi jnmetate, I bèltff luă în 4>oa aceea o redată şi a doa I dantul regimentului Jitomir, prinţul Chel- I rea le le  n ó stre  In ţă rile  consum atrice, I din lum e, că m ai m ulte tren u ri a r

4apă oare avea a reîncepe iarăşi cu vi- 14* mftI ouoeri inca doă. | koff şi Sandetzky a aO distins în deosebT. | esp o rta ţiu n ea  a  treb u it să Înceteze | pu tea  circula  pe fie-care <Ji pe O
góre spre a prepara atacul, şi numai acele I Acesta fu resnitatul acestei serióse lupte I ~ I du fa p t pe acéstâ  cale, şi să se con - 1 s ingură  linie, fă ră  să  dea los la  nici
baterii avéü ordin a suspenda tirul lor I care, prin durata el, prin numărul trupe- I Telegrama complimentară a generalului Ra- I centreze îa  gurile despre nordul ţâ r ii . I una din confusiunile ce se inv0că, 
cari ar fi putut Împiedeca mersul la atac I lor angagiate, prin întinderea terenului I dettky din 5 Septemvrie. I Din nenorocire şi aci rem arcăm  I D acă dar pe lângă  in te lig in ţâ  şi
al trupelor. J P« oare 80 desfăşură şi tăria posiţiunilor I şipea. — Am fericirea de a aduce la ouf-1 că ea ln tăm p in ă  după urm a tra n s -  ab ilita te , d. Guilloux, D irectorele ge-

Armata română, la aripa dreptă, avea I atacate, avu tóte proporţiunile unei bătălii. I n080inţa Alteţei Vóstre că asaltul dispe- j po rtu lu i cu căile fe ra te  serióse ob» I nera l al căilor fe ra te  Roman-Bucu 
de obiectiv al atacului sSB reduta cea I Acésta este prima la care participă de I raţ  aj inamicului asupra fortificaţiauilor I stâcole, care de nu  se vo r În lă tu ra  I rescï-Vêrciorova, a r  avea şi voinţă, 
mare de la nordul Plevnel; trup-lor din I secoli oştirea române-că şi în care jnna g£ Nicolae a fost cu totul respins. M-ă I CU iu ţâ la  ce rec lam ă Îm prejurările , 1 apoi nim ic nu l.’ar. împiedica d ’a  se 
oentru din al 9-lea corp rus Măria Sa le n6*tră armată ’şl primesce gloriosnl ei bo- I mnj t  de 2,000 ó meni din garda turcăică I vom fi de sigu r eondam na ţl a  r e - 1 Îm prum uta cu vagóne de la  Com-
prescrisese a ataca lagărul retranşat tur- I tez. Ea a dovedit în acea memorabilă 4 ' I şi trupele arabe a0 luat parte Ia acest | m ânea cu esoedentul reco lte lo r nóf I pam ile stre ine  din (Germania, pén
cese, atac care trebuia susţinut pe aripa I că v itjia  strămoşăscă este încă via între I atac. Perderile nóstre sunt de 19 ooficiări, I s tre  In . m agasil, a tunc i pe când el I tru  a satisface in terese le  m ateriale
stângă de trupele corpului al 4-lea rus şi Români, şi disciplina, valórea şi dispreţul J jqo soldaţi morţi şi 400 răniţi. I a r  fi p u tu t aduce In ţa r â  în  schimb ja le  unei ţă r i, In care  şi compania
de un detaşament din trnpele generalului morţe! ce, întocmai ca nisoe trupe oţ^Iite I (Afomtorul Oficiat) | m al bine de 100 m ilióne franci. j.ce rep reein tâ , a re  partea  sa  cel pu-
prinoipe Imeritinski, sub comanda genera- I in lupte, ostaşii noştri au arătat în acea J
Inlul SkobelefF. 14'« ’î l  aS atras laude nn numai din partea

!

i

ţ)iua de 30 August începu ploi6«ă şi cu I oficiărilor străini cari sunt ataşaţi la car- E g P O JJT A T IU N E A  R O M Â N IE I 
eţă; ordinile de atac erall însă date; M. I tierul general al armatei rusesc!.căţa

8. Domnitorul, cn statul SăB major ge- I Perderile suferite în ace'stă bătălie a» 
neral, porni din cuartierul SăB spre câm- I destul de simţiiâre din partea ambe- 
pnl de bătae. Aci se întâlni cu Myestatea I *or armate rusă şi română; ele sunt o

La c it ire a  acestu i titlu ) a r  crede 
oine-va că publicăm  unul d in  acele 

8a Imperatorul şi cu Alteţa Sa Imperială I dovadă de seriositatea luptei, de bravura re su lta te  care  ne a ra tă
Marele Duce Nicolae. şi de energia atacului, de crâncena «P&-I la  t r e l, la  §ése şi la  doô spre ^ece

Acea 4i fiind serbarea sântului Alexan- rara în fine 1» oare a fost silit inamicul. I Jun^ au ru ] oe R om a,nia a a tra s , In 
dru, aniversarea Msjestăţei Sale, un Te- I K n  partea oştirel române avem a regreta ac gt in te rv a l, d in  s tră in ă ta te  în  
Deum se sluji în câmp, la care asistară, I perderea a 1 ofioiăr superior, 40 de ofi- I scliiiiibcil produselor sale. 
pe lângă Majestatea Sa, M. S. Domnitorul, I ci&rI subalterni şi 1176 ômenï răniţi, şi £)acâ  am  g avut  la Îndem ână un 
A. S. I. Marele Duce Nicolae şi suitele ofi«iSr saperior. 14 oficiărl subalterni asem enea ré su lta t, n e a p ă ra t , că am 
Lor. Se luă un mic dejun, in timpul în »> 1325 6mem ucişi. fi fâcu t na,g jul ce m e r ită , dându’I
care mâncară şi trnpele înainte de a merge I Ş* de astă-dată inamicul, cu t6te deela- cea maI în tin să  p u b lic ita te  pen tru  
la atac. A. S. I. Marele Dace închină în I raţiunile séle solemne şi oficiale, a între- I R gQ ve(j ea ce pa r te  Înclină ba* 
sănătatea Msjestăţei Sale Imperatornluî, a I buinţat în luptă inij'ôcele de cari a nsat jaDţ a  ¿ e comerciü. Din nenorocire 
cărei 4» se serba. Majestatea Sa, mnlţu- I de atâtea ori, reprobate de spiritul de uma- ţng^ d irec ţiunea  genera lă  a  văm ilor, 
mind, închină pentru ambele oştiri aliate I nitate, de civilisaţiune şi de regulele drep- I 8a<j nepricepere  saü  din negli-
cari'şl vărsa» sângele în acea 4i una lângă tulul ginţilor. Ambulanţele nôstre şi per- I g Pnţftj nu  la  lum ină de Cât
alta pentru o causă sântă. M. S. Domni- I sonalul medical purtând semnul conv**n- I fţjj-te n e reg u la t asem enea resultate! 
torul iacâlică apoi şi merse la locul ce era ţional al »Crucel Roşie« n’aü fost ocrotite j acestea  ch iar In tr ’un  mod cum nu- 
indicat trapelor că avea să ’1 ocupe in I focul inamioului; brancardierii cari a- j m aţ ea Je pgte în ţelege; sun tem  si- 
timpul bătălie!. dunaü răniţii de pe câmpul de luptă afi a  le tre ce  şi noi SUD tăce re , 'şi

Atacul era ordonat a începe la orele 3 |^ ° 8* 8a® răniţlj în fine răniţii cari I a  a borda „chestiunea  esportaţiunei*
precise, pregătit de focul artileriei care 18 pntut têrî după câmpul de bătae spui-1 ¿^n tr’un  a l t  p unc t de vedere, care 

susţine. La ora fixată, colonele | nea® oum v.^4n* ®nb ochii lor de mal J pr jn  im p o rta n ţa  sa a a juns a  preo-
de infanterie din aripa dr^.ită, din cen- I raa® *nnlte ori pe Turci alergând afară din 
tru, din aripa stângă înaintară t6te de o- I re^ată şi muti>âud pecamara4ii lor morţi 
dată. Co'6na de atac din divisia 3-a ro- 88tt rtn iti. Asemenea procedări b «rbare de 
mână era comandată de colonelul Ip&tesco; I 8 ,̂4C® reab-ilul sunt lăsate la judecata is- 
în capul celei din divisia 4-a se afla co- I toriei şi a lamei civilisate.
Ionelul Birănescu.

cupa t6te spiritele şi a forma ordi 
nea ^ilel.

E vorba de esportaţiunea cerea
lelor, de numer6sele cereri ce ni se 
adres^zâ din străinătate şi de mijl6 
cele n6stre de transport, care în loc 
d’a tenta şi a încuragia pe amatori, 
.insuficienţa lor,* face a se depărta

Trupele nóstre înaintară la atao ca un , 
avânt şi o ordine admirabilă, snb o gprin-I tO f t tm l TfiSboilllUÎ«
dină de gl6nţe şi de obnse care cădea a- Publicăm urmalórele telegrame adresat« şi a  se tn d re p ta  în  a lte  p ă rţi, unde 
snpra lor din redată şi din bateriile tur- din cartierul general al M ,relui Dace co- aceste m ijlóce le o feră  g a ran ţii şi fa- 
oesd. De trei ori ele fură silite a se opri mandant-cap al armatelor ruse, principela! c il ită ţl  m al m ari 
snb acea plóe de foc care secera rândurile I Gorciacoff: ] Se scie că principala  a r te ră  de a-

Convenţiunea cu Rusia este ade-1 ţin din punctul de vedere al regu- 
vărat, stipulezâ că tdte liniile ndstre I lantâţil plăţel anuităţilor, dacă nu 
ferate sunt şi rămân în tot timpul I din acel sentiment, d'a veni In a- 
cât va dura resbelul la disposiţia jutorul unei ţâri angagiate tntr'un 
armatelor imperiale ruse. Este deci I resbel din cele mal uriaşe, şi care 
un angajament, şi nu noi vom căuta I are trebuinţă de concursul tutulor 
a'l nega satk a slăbi din autoritatea | acelora care de mal mulţi ani 'şl 
lui. Aceea ce avem de $is Insă este, afi asigurat sub cerul ei, o viaţă 
că s'ar fi putut găsi mijl6ce f6rte e-1 liniştită şi destul de producăt<Sre 
ficace pentru ca căile n6stre ferate I spre a merita acest concurs, 
să satisfacă şi trebuinţele esporta-1 Din tdte acestea resultă, că in- 
ţiunel ndstre. I suficienţa vagdnelor fac imposibile

Se pretinde că numSrul vag<5ne- transportul cerealelor ndstre la frun- 
lor abia ajunge a întâmpina tre- ta r ii; că acostă insuficienţă face ca 
buinţele armatelor ruse. Nu seim I amatorii streini să’şi lndrepteze pri- 
pânâ la ce punct astă aserţiune pdte I virile şi aurul In alte ţftrl; că acolo 
fi adevărată, când e cunoscut că geo- I nnde trebuia să ne folosim de tra
sul armatelor ruse este deja peste I buinţele Europei, să ’1 vindem 300 
Dunăre şi aceea ce mal vine este I kil® de grâ& de esemplu pe 6 
insinifiante pe lângă acea-ce a tre I galbeni In loc de 100 ce I dam anul 
cut. Probă despre acesta avem, că I trecut pe' 8 galbeni şi să introdo- 
mal la t6te staţiunile staţi câte 3 0 | cem tar* ma* b*ne de 100 mi- 
şi 40 vag6neg6le câte 10 şi 15 ^ile I li<5ne, franci, suntem espuşl a vedea 
fără să fie întrebuinţate de trupele esoendentul recoltelor n<5stre putre- 
ruse. Aceste vag<5ne sati cel puţin 10 1 p r i n  magasil, şi miseria şi pe- 
din ele nu s’ar putea Întrebuinţa nnria atingând gradul cel mal Înalt 
6re în transportul cerealelor n6stre Iee 8'a pntut vedea până acum, căci 
din interiorul ţării la fruntarii ? Dacă na trebue să sperăm că reBbelul va 
n’am cun6sce bunele intenţiunl ale I avea o scurtă durată.
Rusiei, am putea $ice că lucrul e de- Remarcăm că ministrul agricul- 
ficil de făcut. Din momentul ln-iâ I turei, comerciulul şi lucrărilor pu- 
ce Rusia e amica şi aliata n6strâ: blice, Îşi dă multe osteneli spre 
ţara care ne-a dat pentru prima 6râ a resolva acostă chestiune de un
independinţa politică şi t6te basele 
desvoltăril ndstre materiale şi mo
rale, apoi Înavuţirea României tre
bue s'o bucure neapărat, după cum 
miseria el trebue s’o mâhnăscă. Nu 
credem dar ca autorităţile ruse să 
fie atât de răă intenţionate In cât

aşa mare ţi Însemnat interes pen
tru agricultura şi finanţele ţărel. 
Compania liniei ferate „Roman-laşI- 
Iţcanl* In capul căreia fignrâţlâ ca 
consilier administrativ pentru Ro
mânia , Baronul de Hertz tatăl , 
acest distins bărbat care a iubit şi

P â i i m  i r u M S j L
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(Urmare)

Ţarul, de câte-va momente sta nemişcat 
la f  răstra cabinetului săH, când ap r^ il de- 
sithiseră din n>*tt nşa. Marele prefect de 
poliţie se arătă pe prag.

—  « In tră , generale, 4'*** Ţarul ou o voce 
scurţi, şi spune-mi tot ce soii despre Ivan 
Ogareff.

‘ — E un om f6rte primejdios, sire, re- 
spanse m«reli prefect de po iţie.

_ Avea rang de colonel ?
— Da, sire.
_ gra nn ofiţer inteligent?
_ F6rte inteligent, dar imposibil de stă

pânit, şi de o ambiţiune fără freiî, care 
nu să da îndărăt de la nimic. S’a asverlit 
îndată in intrigi secrete şi atunci i s'a luat 
gradul de Alteţa Sa marele duce şi în 
nrmă a fost exilat în Siberia.

— Pe ce timp?
— Sunt doi ani. După şase luni de exilitt, 

graciat de înalta favâre a MajestăţiI Y6- 
stre, s’a întors iar în Rnsia.

Şi din timpul acesta nn s'a mai în
tors în Rnsia ?

— D*, Sire, s’a mal întors, insă de 
astă-dată de bună-voe, respnnse prefectul 
de poliţie,

Si-apol adanse, coborând puţin vocea :
— A fost o vreme, sire, în care, oând 

cine-va se ducea in Siberia, nn se mal în 
torcea.

— Ei bine, cât voi fi efi în viaţă, Si
beria este şi va fi nn loc de unde cine
va se p6te înl6rce.»

Ţarul avea drept gă pronunţe aceste cu
vinte cu o adevărată mândriă, căci ad sea 
a dovedit prin clemenţa sa, că dreptatea 
rută-ică scia sa e r t r .

P re f rc tu l  de poliţie no respnnxe nimic, 
dar se citea Intr’ânsnl că nu era parti-

san al măsurilor pe jumătate. După dân
sul, ori oe om trecuse odată Uralii în
tre geandarmî, nu trebuia să ’I mai trăci 

a doa 6ra. Dar nu era ast-fel snb noa 
stăpânire şi pefectul o plângea cu sinoe • 
ritate. Cum! Adică să nu mal fie con
damnări pe viaţă pentru alte crime de cât 
numai pentrn crimele da drept oomun ? 
Cum ? Adică exilaţi politici să se mal îu- 
t6rcă înapoi din Tobolt-k,I»kutrk,I'kurt>k? 
In adevăr, prefectul de poliţie, obicinuit cu 
hotărîrile autocrate ale nkazurilor cari altă 
dată nn ertafi, nn putea să se împace ou 
acest sistem de guvernare. Mal tăou, aş
teptând ca Ţarul să ’1 întrebe de noii

întrebările nu întârziară.
— «Ivan Ogareff, întrebă Ţarul, nn s’a 

mal întor« a doa 6ră îu Rusia, după acea 
oAlătorie prin provinciele siberiane, călă
torie al căreia soop a rămas necunosont?

D.i, s’a mal întors.
— Şi, de la Înt6rcerea lui, poliţia i-a 

perdnt armele?
: — Nn, sire, pentru-nă un osândtt 

d«vine ou adevărat periculos, de cât din 
4iua în care este graciat,.

Fruntea Ţ-trnlui să Încreţi an moment.
P6te că prefectul de poliţie s’a temut efi

mers prea departe de şi încăpăţânarea 
îu ideile sale fu cel puţin egală cu devo
tamentul fără martfinl ce avea pentru 
stăpânul săQ; dar Ţarul nebăgând în Bămă 

aceste mici imputări indirecte în ceea 
ce atingea politica sa din întru, continuă 
scurt şirul întrebărilor sale :

— * Pentru cea din urmă 6ră nude a 
fost Ivan Ogareff?

— In guvernamental Perm.
— In oe oraş?
— Chiar în Perm.
— Şi ce făoea acolo?

— Părea că n’are nici un rost, şi pur
tarea lui nu da nici o bănuială.

— Nn era sub privegherea înalte! po
liţii ?

— Nu, sire.
_  Pe ce timp a părăsit Permul?
— Pe luna lui Martie.
_ Spre a se duce?
— Nu se soie.
— Şi din timpul acesta, nn se mal soie 

oe s’a făcut?
— Na să scie, sire.
— - El bine, ett soiţi, respnnse Ţarul. In 

sciinţări anonime, cari n’att trecut prin 
biorourile poliţiei — mi s'aH adresat pe a- 
sonns, şi în faţa faptelor oe se săvârşesc

acum peste frontieră, am tot dreptul să 
ore4, că sunt esacte.

— Voiţi să 4ioeţî, sire, strigă marele 
prefect de poliţie, oă Ivan Ogareff este 
amestecat în invasia tartară?

— Da, generale, şi te voi faoe să afli ceea 
ce nu soil. Ivan Ogareff dnpă ce a pără
sit Permul, a trecut peste munţi! UraU. 
S’a arunoat in Siberia, In stepele kirkiie 
şi aoolo, a cercat, nu fără succes, a té
senla aceste populaţii nomade. A ooborlt 
apoi spre mia4ă-zi până in Turkestanul li
ber. Aoolo in khanaturile Bukhara!, Kho- 
khandulul şi Knrduzulul a găsit oăpeteni! 
gata a năpusti hordele lor tartare In pro- 
vinoiile siberiano şi a aţâţa ast-fel o ră- 
sc61ă generală în imperiul ruseso din Asia.

Réscóla s’a dospit in secret, dar n’a În
târziat a isbuoni ca un fulger şi acum căile 
şi mij'óoele de comunicaţie s'aü tăiat In
tre Siberia occidentală şi Siberia orientală. 
Mai mnlt încă : Ivan Ogareff, nebnn de res- 
bunare, voiesce se atente la viaţa fratelnl 
meii 1*

Ţarul vorbia fórte aprins şi umbla ou 
paşi repezi- Prefectul de poliţie nu res
ponse nimio, dar işl 4'cea lai âusuşl, că 
pe timpul când împăraţii Rasiei nu gra- 
oia nici o dată nn «xilat, proiectele lui



r

iubeşte România ca JtftVa 8* na n̂^  
şi cure a adu 9 Înseninat«' feervcil şi 
ţftrit şi eoinerciulut rounân !■ t ? t  
timpul cât a fost Director al Băn* 
cel României. a şi isfeguBit cu con* 
simţim&nţul bine Înţeles al autori* 
t&ţilor ruse după cererea m inistru- 
lui Aurulian, înmulţirea m&terialuj' 
lui rulant fi transportarea cereale
lor pe t6ţ& linia c»t« traversă nor- 
dul Moldovei şi se Idgă la Iţcanl 
cu liniele austriaca, „singura cale 
care ne puno In comunicaţione cu 
restul Europei Occidentale.

Acest Început o-dntă fâent; nu 
ştim pentru ce D irecţiunea. liniel- 
ferate Uoman-Bucurescl-Virciorova, 
n’ar imita pe Baronul de Hertz Îm
prumutând sail lu(lud cu chirie pe 
timpul câtva dura resbeliil de la 
vre-una din numer6sele companii din 
Germania care n’afi atât mult de 
lucru, vag6nel.j necesarii pentru fa
cilitarea celei mal mari şi mal In* 
sem nate esportaţiunl^cft ¿re' ţara. 
Ar fi de dorit ca d. Guilloux să se 
fa-miliarîaeZ® mal bine cu interesele; 
materiale ale acestei jfcărL sLifi! &&ţ! 
ţelegere qu cela. alfctJ cşmoanil ger* 
mane, 'cu guvertful uoiftiruşi cu auj 
torităţile ruse, sil faciliteze esporj, 
taţiuneî ndstre materialul m lânt d« 
care are atâta mare trebuinţa.

In verl-ţe ,c?,ş. atrşgpm ri atenţiu) 
nea publicului ş i  a tntuliSr'yiarelo* 

-din ţară asupra aoestel vitale che
stiuni. care-se resu'mŞ în  lW ilţirea 
materialului rulant pe' liniile n6st,re 
ferate. fără de' care nu va ¡putea 
esista pe timpul efeb va dura res- 
belul, esportaţiune de cereale ro* 
mfene!

(Cuntrul f'Matuiar}.

S G I B 1 OFICIALE

S’a deschis pe sém a ministerului de rea* 
bel un credit sublimes ta r de le! 451 «633 
bani 95, asupra eserciţinltii 1977, pentrn 
acoperirea clieltuelilor de soldă |i  hranS 
gradelor inferiôro pe Inna Iulie,ţanol cu
rent, care s’a sporit peste efectivul bad* 
getar cu ocasinnea imobil isărel armatei.

Acest credit este îm părţit la capitolele 
ţi articolele urmStôre :

La cap. 4, art. 10. Geandarinii. 2,336 00
t  ,  ,  11. Vânătorii.. .  13*805 30
,  ,  ,  12. Infanteria. .“ 58,376 40
> » ,  14. Artileria. -j. 3j&7?3 56
,  ,  , 15. Geniul . . , 2,340 81,
,  ,  ,  16. Trnpélè de

administraţie. 36,450 73 
,  > » 17. Dorobanţi.-. 246,178 81
,  » ,  18. Călăraşii. . 59,12:1 20
,  ,  5. *îŞ. Flotila.'. “ * 1,433 OL
i ,  Ti 23. Pom pierii. 4>,6Bl 20

Se deschide pe séma ministerinlnî- de 
reebel ùnc’rèSît'égtÎâflfiffcir^JÎ^Trtïîl^1!* 
bani 40, asupra eserciţinlnî 1877, pentrn 
plata cbeltnelilor necesare în luna Sep
tembre armatei pusă pe picior de reebel,< 
card credit se ra  «iţi cu eruditul deschis- 
ca decretai No. 1 ,684 , în luna August, 
a tât în comptori c&t fi in ordonanţSrT. 

Snnt numiţi şi permutaţi :

Ivan Ogareff nu ar fi pntnt să se hnpli- 
n£scă.

Trecură cftte-va momente, în cari pre
fectul de poliţie păstră tăcerea. Apoi apro- 
piindn-se de Ţar, care să aruncase într’un 
fotolii!, 4'se :

— ,M»jestatea-V6stră a dat ordin pen
tru ca acăstă năvălire să fie respinsă căt 
mal inte?

— Da, respnnse Ţarul. Cea din nrmă 
telegramă care a putut trece până la Nijui- 
Udinsk, a trebuit să pne în mişcare tra
pele din guvernamentale Ieniseisk, Trknţst, 
Iarknţ«k şi Irkoţffc, pe aoeleadin provinciile 
Amurului, şi Incului B aikal. In aoelaf timp 
regimentele din Penn, Nijoi Novgprod şi 
Cazacii de la graniţă slafi pus grabnici pe 
drnm spre mnnţiî Ura»; dar, din neferi- 
c i re, le vor trebui mal multe aipUfoiftni 
până să ajangă in feţa coloanelor t»rtare.
, _  Şi fratele Mâjesthţif Vfc«tr£' Alteţa 

Sa marele duee, in Bc»«t momeaţi i»olat în 
g u v e rn ă m â n tu l  Irknţ-k na na i este te  Co_ 
Wunicnţie direoti cu Moeeaat . ,

— No.
— Dar trebrie să scie, prin depeţ«la din 

urmă, cari simt măsurii« luate de Maies
tatea V 6 s t r ă  fi ce ajutare trebuie să as-

D. Gr. ^etroni,r actualnl membra la sec
ţia I civilă a tribunalului Tlfo^ este per-! 
mntat în aceiaşi calitate la secţia III a a* 
cuiul tribunal în T(WI( d-luî 11, Maccn, 
care trece la * secţiunea I, Iu locul 'd-lnt 
Gr. Paltiml,l|miiinUi<‘ ceruta de ambii 
ma?intraţi, în interosul de a fade aeperi* 
enţă în diferitele ramuri de Mi^idiil.

D. Diuritrie Protopopesco, licenţiat in 
drept de la facultatea dlu Pari?, actual 
membra la tribunalul Buzfefi, întrnniud 
ooudiţiuuile art. 1, 3, 7 fi 1 din legea de 
admisibilitate, preşedinto al tribunalului 
Ialomiţa, în lecui d-luî M. Vlădescu de
misionat.

D. Nicolae Ciurea, care a servit mal 
mult timp In administraţie, fntrunnid con* 
diţiuuila art. 10 diu legea de organişare

I judeca tor escă, judecător la ocolul al V-lea 
din oraful Iaşi, ocupând acesta funcţiune 
provisoriii, până la întârcerea titularului 
d. Casar Albineţ de la armată, unde e chiă- 
mat.

D. Teod6r I. D inielegiu, actual adjntor 
de grefă la  tribunalul Muscel, adjntor al 
jndecătorului de ocol din oraşul Câmpu- 
Lnng, în locul d-lni G. Vaailescn, depăr
ta t peutru abatere de la datorii.

D. Gecirge Borănescu s’a confirmat pri* 
înar al cahiunel urbane Mi zii, ‘din iudetal 
Ba?. 51).

D. Micbail Ipmir s’n revocat din fun(ţ- 
ţia de.primar al comunei urbane Huşi, din 
jndaţftl fi %'a oouliriuat in locu-’i
d. ^SteflM oheeiţninf. 4 * *

D. Alecn Ivipoticl b’h confirmat prii- 
mar al comunei urbane H«rţa, din judeţul 
DoroboiU,

D. I. C. Sifman,.actualul sub-prefect de 
la Plasa Podgoria, din judeţul Prahova, 
în, asemenea calitate la plasa Târgnşoru, 
uctlaşi judeţ, în locul d-nulul C- Qi Urlă* 
ţenu, chiămat în serviciul armatei.

D. A. Stelieneuu, actualul snb-prefect 
de la plasa Câmpu, din judeţul Prahova, 
în asemenea calitate la plasa Podgoria, a- 
celnfl judeţ, în local d-luî Sifman, per
mutat.

D. G'orge Alexandrescn, snb-prefect la 
plasa Câmpul, din jndeţnl Prahova, în lo
cul dt-lul Stalienenn, permutat.

D. Constantin Ap.'Simionescn, foH gie- 
fier fi substitnt de tribunal, poliţaid la 
oraful BnzeQ, spre împlinirea vacanţei oe 
esistS.

D. Ştefan Bnjor; actualul poliţai la era* 
şal Vâlcov, judeţul Ismail, în asemenea 
calitate la oraşul Reni, acelaşi judeţ, la 
locul d-lui Cantoniari, permutat.

D. Dorimedon H. Lnzăr, actualul poli
ţai de la oraşnl Tusla, jndeţnl ismail, în 
asemenea calitate la praşql Vâlcov, ace* 
laşi judeţ, în locul d-lul Bujor, transferat, 

D. Dimitrie Cantonieri, antualul poliţai 
de la oraşnl Reni, jndeţnl Iamnil, în ase
menea calitate la oraşal Tasla, acelaşi 
judeţ, în locnl d-luî Dorimedon H. Lazăr, 
transferat.

D. I. Apdstoleacn este numit îu postai 
de şef-perceptor la biuroal vamal Zimni* 

.cea, în locul d-lnî G. Lăpngnenn, destituit.
D. George M. Ghioa, comisar general pe 

lângă comnndantul-cap al armatelor impe
riale ruse.

D. Alexandru E. Lămotescn, adjntor co
misarului general.

D: Ge6rg e ‘G. Cantacuzino, idem.
- D. Constantin M. Durma, registrator şi 

archivist.

cepte din gnvernămintele cele mal apro
piate de Irkuţek ?

— Acésta o săie, respnnse Ţarul, dar 
ceea ce nu scie, e că Ivan Ogar*ffd’o dată 
ca rolnl de răzvrătitor, trebuie să jóce şi 
rolnl de trădător şi că are întrldnsnl un 
iaimie personal fi înverşunat Trebuie să 
ştii că prima disgraţie Ivan Ogari-ff o daj- 
toresae marelui duce şi ceea ce e mai grav 
este că acest om nu este cunoscut de fra
tele metí. Proectal lai Ivan Ogareff este 
dató de a se dace la Irkaţsk şi acolo aob. 
un nume falş, să ofere servicíele salo ma- 
reluf duce. 8i apof, dnpl ce deja ’I va fi 
AăpStat îacrederoa, câud Tătarii vor încon
jura Iflcaţsk, sS le da oraşul pe mâna Îm
preună ou fratele meii, a ciirnia viaţ&eete 
direct ameninţată. EatS ce seifl prin rap6r - : 
tele mele, eata ce nn scie fratele meii, eatfi 
ce trebui« negreşit a  «cie!
[ El bine, sire, a# curier deştept, eo- 
ragios..... _ / t . \ t  11
r  L’aacept. -C X  | ,

7— Si care să fie cu multă băgara de 
aémS, adaas'e prefectul de poliţie; căci d ţi’ml 
voe să adaug; sire, acésta ţară «ibertanfr* 
éste o ţară potrivită la rescáte.

— Vrei aă ijicl, generale, eă « il» ţ>  ar 
face caută comună cu năvălitorii ?—utrigă

T I M P Ü L

D. N. Roaetti-Bălănescu, comisar spe? 
cial la Iaşi,

D. Alexandru Bjldiman, secretar al a- 
costuia.

'D. G. Mârzesou, comisar special la Bu* 
OureBcliIci iu SC 5u flhl

D. Tc.ordor C. Balais, secretar acestuia.
D. Nicolae CaWrgi' comisar special lâ 

Giluţi şi Bt&ila.
D. Ilia Iicovachi, eontitar acesteia.
D. Aristarch Celibidachi, comisar regio

nal io Basarabia.
D. Dimitrie D. Caravasile, ajutor ace

stuia.
D. luau lli tor ¡di, comisar regional la 

Giurgiu.
D. loan Poliz a -Mitoş u ti eseu, comisar re

gional la Zimnioea.
D. Grigori Biloiureson, comisar adjator 

acestuia.
D. 16a Vluh'd ), delegat special pe lingă 

intaudenţă. ,
Diurnele, cuvenite acestor funcţiuni snnt 

cele prevăzute ia  .proiectul de sta t deja 
aprobat.

Q B S ER V ATIU N I C R ITIC E

(Urmare şi fine).

H^ar din es^mplnl cu copilul urr 
mézá evident c4 numai vârsiunoa a 
doa e gi cft cea d’ln-
tél e In* cazul c* 1 mal xéú, un lapf- 
sus calami —  o graţnl& tle condei A.

Acest lapsus, aflat pe o .singurii* 
pagin& şi Corijat ctr «Sici şiruri mal 
j »8, U esptoaCeză apoi Vecenséntul 
In lntréga sa critic&.

In sfSişit) d. Zotn

,nu  póte termiaa fără a vorbi şi despre 
împresiunea de mirare, ce i-aQ lăsat a- 
pendicele*

In care d. Maiorescu promisese a 
da notiţe bibliografice pentru stn- 
diarea controverselor logice şi nu 
d&, dé c&t

»titlurile unor cărţi generalmente cn* 
noscuţe »simple titluri*.*

Noi n’avem nici un fel de impre- 
piune de mirare, numai pentru c& 
d. Zotu binevoiesce a da şi aici ro
dul fantaziel sale, in locul adevăru
lui. Iar adeiârul e s te : la pagina 
104 şi 105 sunt citate manualele’, 
Întrebuinţate la compunerea logicei, 
fie-caxe însoţit de o scurtă notiţă 
critică saü de un avis pedagogic, 
iar după aceea urmézá citate tóte 
locurile (volum, carte, §, pagină) 
opuflíd cari pot servi pentrn o mal 
departe desvoltare acestiunilor tra
tate pe scurt tn „ Logică.

Oăt despre „dar“ cu formă con
cludentă şi despre ceea oe voeşte 
recensentul a zice In privirea deo- 
8ebirel „representăril comune“ de 
.noţiune*, nu vom respunde nimic, 
Cauza e simplă —  ne sunt indife- 
.rente' atât ideile d-sale asupra nu- 
anţelor de Înţeles al particulelor 
Iromănesclr pre căt( şi părerile filo
sofice. —  Rolul criticei nóstre se mâr- 
ginea la respingerea banui<-lelor de 
;plagiat, a contrazicerii flagrante şi

Ţarul, care n'a mal pntnt fi stăpân pe sine 
în faţa acestei insinuaţii a prefectului de po
liţie.

— Mnjestatea V6stră să mă erte... ră
spunse bălbăind pnfectnl de poliţie, căci 
în adevăr tocmai acâ*tă gândire Ii coprin- 
dea spiritul săQ neliniştit şi necrezător.

— Cred în exilaţi mal mult patriotism— 
reluă Ţarnl.

— Mal snnt şi alţi oondamnaţl pe lângă 
exilaţii politici in Siberia, respnnse prefec
tul de poliţie.

— Criminalii! O I generale, pe aceştia 
ţi’I las d-tale. Aceştia snnt lepădăturile so
cietăţii. GI nn sunt din nici o ţară. Dar 
răscâla satt mal bine, invagia na se face 
în oontra împăratului, oi în contra Rusiei, 
contra acestei ţări. pe care exilaţii nn aii 
perdnt speranţa a o revedea şi pe care o vor 
revedea.

Nn, nici odată nn Rus nn va da mâna 
cn nn Tartar spre a slăbi, fie chfar pen
tru un moment, puterea moscovită.,

(Va urma)

a bănuielii de supei flcialitate, arun 
cată asupra autorului »prin mirare" 
de la capdt.

D ir să admitem — deşi nu con- 
cedenţ— că In cartea d-lul Maio- 
refc'Ti ar fi — nu o contrazicere—ci 
ze ;e. De unde şi până unde vine re 
censentul să deducă din contraziceri 
nesciinţa autorului f De când con 
tr^^icerile sunt o dovadă d* n< s- 
ciinţâf Dacă noi am susţinea de ex. 
că Condillac a fost materialist, că 
St. 16n e Intemeetorul logicei, că 
Românii vorbeaţi grecesce, atunel a- 
c^sta ar fi o dovadă de nesciinţft. 
Dar o contrazicere ? dovedesce cel 
mult ceva In privirea puterii de ju
decată a unul om, nu In privirea 
sciinţel.

Ce ignorent ar trebui să numim 
pe Kant, care se contrazice câte o- 
datâ, care dă câte d d e f i n i ţ i i  des
pre un lucru, din care nici una nu’i 
bună, ba se esclud.... C'un cuvânt 
orl-ce neconseouenţâ In gândire ar 
trebui stigm atizitâ drept nesciinţâ.

Do A ln v d ţă tu ra  'l - a r  garanta pe 
cine-va contra erorilor de judecată, 
a tu n c e a  pe de o p a rte  n ’a r  m al fi 
dispute Intre <5menil În v ă ţa ţi , i r  pe 
de altă parte, dacă învăţătura a r  fi 
condiţia jud ecăţii; 6menl nelnvSţaţl 
n’ar putea să judece, de loc.

Dar In faptă stă ast fel. Sc'inţâ 
poate câsciga orl-cine voesce, jude
cată nu. Judo'ata e un dar preţios 
al naturii oare se gAs«*see In por
ţiune mică la ori ce om , dar incă- 
pdtdre şi clară numai la aristocraţia 
spirituală, pe care natura a semâ- 
nat’o cu multă sgârcenie pe faţa pă
mântului.

Şi a<'&3t& aristocraţie e şicanată 
In republica literelor, ca şi aristo
craţia numelui istoric In republica 
cetăţenilor. In amândoâ republicele 
mediocritatea (din invidie şi din sim- 
ţim&ntul nimicniciei sale) va bănui 
capetele, pe care nu va putea safi 
nu va voi să le inţelăgă.

Şi un asemenea cap cu judecată 
vastă şi limpede este lntr'adevgr au
torul manualului de logică, din care 
cauză republica literelor române e 
pe cât se p6te In contra Ini.

Insinuări, buiguirl confuse despre 
cosmopolitism, bănuieli da neştiinţă, 
acuzări de plagiat, tote aceste se 
aruncă asupra unul spirit, care In 
fie-care şir e de' transparenţa cri
stalului şi nu lasă nimâruia Îndoieli 
asupra celora, ce voia să zică.

Şi când nu mal ajung aceste, a« 
tunel se ia refiigin la —  ContraZi* 
■•ere 1) de şi asta e bănuiala cea mal 
fragilă din t6te, .X  sad Y, v’uu re- 
censent ¿re-care, amestecă şi con
fundă t6te, aduce lucrurile cele mal 
eterogene şi voeşte a dovedi Înscrie
rile n6stre, nu greşeli,— ci .contrazi
ceri.* 0  apucătură naivă şi rea, de 
care se servesc adese aceşti domni. 
OontraZicere să nu admiţl lntr'un 
autor de cât până ce al găsit doâ 
teorii Bcu totul nelmprennabile“ şi 
după ce „ţi al dat t6tâ silinţa po
sibilă de a le împreuna.* Dar să 
se contrazică cine-va pe fie-care pa
gină t — Trebue să fie un om oare 
nu ştie ce vorbeşte căci asta va se 
zică contraZicere.*

„VeZf nn cap, ce nu’I capabil de 
a pricepe o cugetare tn unitatea el, 
că frănge din scrierile n<5atre de ici 
şi colo câte o bucăţică, le ţine lingă 
olaltă şi de o dată strigă „contra
zicere!* Aceasta e mult mal uşor 
de cât de a urma pe un autor In 
t6te minele cugetării sale şi a’l spune 
apoi, ce al contra lui. Dar unde pu 
terea şi curagiul de a urma II pă- 
râseşta pe aceşti domnişori, strigă 
mal bine „contrazicere* —  Deodată 
numai i-auz :• „ici commencent Ies 
contradietions! 2) Cum pot numai 
să cr£Z& asemenea capete, că spi
rite de soiul nostru nu vor observa 
uea mal simplă din legile logicei, 
principiul contradicţinnil, că am lu
crat t6tă viaţa la un sistem de cu
getări, fără a avea o idee resgăn- 
ditâ şi lămurită şi o icoană clară

1). De aici arm eni ao plagiat t i  nostru îndrep
ta t  îu oo tra  a  doi recentenţl, unul german, a l
tul franoes. Eapresiile prea aspre ale origin«lulal 
le-am iaibUo<Jit. cu mult*

2) Aceste fi ra ri sunt îndreptate contra Iul Saint- 
René Tail andu r, un recesent al autorului din 
oare estragem«

despre ceea ce Invftţâm  pe a l ţ i i ; el 
ered că trebue *>& aşteptăm să  vie 
nişte inteligenţe oomune ca şi mn 
ştele de pe păreţi, pe cari ’l p ro 
duce fără greş conubiul o ri şi că re i 
pârechl omeneşti, pentrn na să ne 
lum ineze pe no i a su p ra  p rinc ip iu lu i 
c o n tra d ic ţiu m l !*

*  Eailnsscu.
( Cuaicrul de la ţi)

CRONICA

Aducerea stindardului turc. — Intre 
trofeele luate de Romftnl de la Osman- Paşa 
este şi un stindard verde. Adus de alaltă 
sără la palatul de la Cotrocenl, adi a fost 
condu?, in aclamaţiile entusiaste ale po
porului care se îndesa prin stradele pe 
unde avea să tre ă cortegial, până la ca- 
aarma din Dâlnl Spirei nnde a fost depus. 
Chiar ‘junele soldat, un vânător, GMgore 
Ion, mie de statură, care a avat enrogiul 
şi fericirea d’a '1 smulge din mijloool iua- 
micilor, il ducea. Mnlţimca intâ npina pe 
jnne!e »oldut cn aclamaţii şi baehete de 
flvirl.

A fost un moment solemn care a făcut 
să trenă prin inimile tntulor uu fior reli
gios, <ând cortegiul a ajuns pe bulevar- 
dal Universităţel şi junele soldat a închi
nat stindardul tnrc de trei ori 'naintea 
statuei Ini Mihaitt Vite/.ul.

Acest stindard este de mătase verde, 
plin de versete din Coran cusute cu aur, 
cam vechili. L i o pirte este sfâşiat.

Primăria capitalei a oferit veaătorulul 
in semn de admirare, uu orologii.

Garda Im perială. — O parte din cava
leria gardei imperiale a trecut eri prin Bn- 
oureştl pe strada MogoşâieL

Tot din acostă gardă a mai trecut şi a<jl 
prin capitală.

Teatru-Clre.—O representaţie de însem
nătate va avea loc în acest teatru, joi, la 8 
Septemvrie. Intre ptrsânele ce bine-voesc a 
da concurs la acostă representaţie, vedem şi 
pe d-ş6rele Clotilda şi Eugenia Ademolo. 
D-ş6rele AdemoloaQ avut prea puţin ocasiu- 
ne a să presanta publicului b'ncuresciau. A- 
ceia însă cari aQ avut fericirea a-le vedea 
eseentând bucăţi de declamaţie nu afi în
târziat a se convinge că în cnrfind arta 
teatrală se v<t bucura de doă talente cn 
mult viitor, lucru de care se simte prea 
mare gol între artistele nâstre.

Nu putem de cât să mulţumim D*ş6re- 
lor Ademolo că ne proenră fdricirea a le 
admira tn tr’o piesă ca „Jianul.* în care 
rolele principali aQ lăsat tot-d'auna de 
dorit.

Ca ac&tă ocasiune, ne credem în posi- 
ţie a anunţa că în compania Teatrului ce
lui Mare, D-ş6celor Ademolo, li s’a acor
dat un loc, unde suntem - siguri, vor da 
probe oă merita mal mult.

ULTIME SCIRI
TELEGRAFICE

(A|m|ia Havas).

—Serviciul de la 19 Septemvrie, 9 ere dimineaţa — 

CCnstantlnepol, 17 Septemvrie.

ScirI noi de la Osman-puşa anunţă că 
lupta continuă dinainte» Plevnel.

Soleiman-paşa anunţă că dopă ce afi luat 
în posesie St. Nicolae, Turcii atacă acuma 
oele din nrmă retmnşamente rusaşti de la 
Sipca şi că lupta urmâ^ă.

O recnâscere trimisă de Soleiman-paşa 
la strâmtă rea Bagaz a avut o încă arare cu 
un detaşament rnsesc.

Vtena, 18 Septemvrie.

0 depeşe din sorgintă turcăscă spune 
că evacuarea Complectă a Şipcei este ca 
şi iminentă.

Conitantlnopol, 18 Septemvrie.

Buşii care se retrftseseră din Ardahan 
în fortăreţa Gmiroglu, aO in trat iarăşi in 
Ardahan, dar se crede că vor părăsi în 
cuieud acostă localitate.

Jitkena, 18 Septemvrie.
Consiliul de miniştri a ţinn t eri doă 

ore. Miniştrii snnt de acord pentrn for
marea nuni noii guvern; dar considrr&od că 
guvernul actual nnraal esiştă din momen
tul morţii pr»şedentelnl sifl, şl all depns 
demisia in minele regelui, oare' va hotărî 
după dorinţele naţiunii,



F B  U M U S E  î  A!
FR Ä G E p iM E A  T IN E R E Ţ E )  A R E L E Í

Ct n ijlte neîntrecut pentru înfrumuseţarea pelel 
•'ftü recunoscut de t6tf danele cea cercetată de 
autorită ţl, eacelenta, nevătămăt6rea gi adeTirata

^ R A V I S S A N T E
de Dr. LEJ088B, Pari«.

A eot mijloc 4 e purllioaţiunea pelel 
recunoscut In I6ta lumea, s 'a  ar& tat 
oa oel mal bun ţi oel mal aotiv di 
tô te  m ijlôcele de În frum useţare spre 
a deoàrta sigur paie de sôre, coloritul 
ş ire tu l, ro ş ifa , pete galbene, preoum 
si t6to necurăţeniei« pelel. RAVIS
SANTE da pelel o frăgezime a tino

In fo !  fôrte frumosă rooa-deach isiji oa 
do ca tife, face pelea ;i  minile alb- 
lucitor ai delicat, este reooritére ;  

pâstrâdă pelea fraireuâ p&nă In virata cea ma 
înaintată.

NEFALSIFICAT ae g&aeace in  Buoureaoî num ai 
la  d-na BRUS, FARMACIA LA SPERANŢA.

PREŢUL : I flacon mare 8 Ir., I flacon mio 5 fr.
Oopasit general la H, SCHWARZ, Budapest M arie  

Ta er ieg a in  No. 9. 595.

Librăria Socec & CnIe
Are onóre a anuncia că priimeace Abona
mente la publicaţiunea literară ¡Ilustrată

„ A L B I N A  D A C I E I "

pe preciü de lei n. 20 pe an, 11 pe */, 
an ţi 6 pe trei lnnl. Abonamentul pe pe< 
riodnl de 4*/» ltinl, adecă de la 15 Anguat 
până la 31 Decembre 1877, este de lei n. 8.

600.

ANUNCIÜ IMPORTANT

Sentimentele de recunoştinţă ale naţiune! 
Române sant cnnoecute de tótü lnmea ci
vil isată prin darea din parte-I a ospitalităţi 
la toţi străini oe ii visite4ă. Cu atât mai 
mult fiind datori a arăta acel sentiment 
e&tre Prea înalta familie a Im pera tulul 
tntnlor Rufilor pe oare am avut fericirea 
a o priimi in sânul nostru ţi a coopera 
in resbel cu bravele ei armate, am litogra
fiat un tablou mare cu 16 portrete ale ar
ces tei îna te ţi glorióse familii. Românilor 
le vor place negreşit a avea în pereţii lo
cuinţelor lor acest tablón frumos, care aii 
a’l găsi tot-d’a-una la mine, Calea Văcă
resc! No. IM , cu preţul numai de duoi lei 
noL Iar prin districte se vor trimite fără 
plata de transport. A 3-ea parte din fondul 
strâns este destinot pentru ajutorul crucel 
roşie.

Editor: Loct.-Colonel D. Pappazoglu.

Făcândumi-se onórea d’a fi chemat de 
Societatea Crucea Rb|iă la Spitalul tem
porar de răniţi de la Tumu-Măgurele, sub
semnatul incunosciinţez pe stimabilii mei 
clienţi că eu începere de la 1 Septembrie 
viitor voiü absenta din Capitală.

Tot de o dată 1 rog ca la cas de tre
buinţă să se adreseze la stimabilnlQ meS 
amic Dr. Stoicescu, domiciliat Strada Co
ra d  No. 1, Casa Arvenescu, care a bine 
▼oit a mă înlocui pe timpul absenţei mele 

Dr. Petrim (Paul).

DESFACERE TOTALA

Recomand bogatul meii asortiment de 
felurite PianurI şi Pianine din cele mal 
renumite Fabrici ale Europei cu preţuri 
fdrte scăzute.

Wilhelmiue Schreiber 
(613). Calea Mogoş6iei No. 28.

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

Astâ^I ji in fie-care j i  apeotaoole

ROMANE,  FBANCESE SI  G E B 1 A N I
Compania dramatică dirigială ţi  ou eonomreml artistic 

al D -lui ML PASCAL 7

FORTE IMPORTANT
pentru

posesori! de maşine cu aburî 

U L E I  DE MAŞ I NE
de calitatea cea mai bună şi cu preţul fârte 
eftin, se găsesce în depou la mine, Strada 
Qermsnă, Hotel Concordia Nouă.

Philip Birman.

Eforia Bisericel Creţalescu.
Duminecă 28, neoferindu-se precial sa

tisfăcător pentru arendarea moşiei CREŢU- 
LESCI, din Ilfov lingă Buftea, pe termen de 
cin! ani cu Începere de la Aprilie 1878; 
se va ţine o a treia licitaţie , Duminică 
25 Septembrie, iu cancelaria Eforiei, curtea 
Bisericel.

Un profesor NordfcIr?ani.absoÎ-
▼at academia se oferă a preda

L E C T  »  U  r w  K
in următârele sciinţe:

Desemn şi pictură, geometria, matema
tică şi tngenere t6te sciinţele necesare pen
tru pregătirea de a putea intra in şc61ele 
suporiore. Afară de aceste va putea da lec- 
ţiuni de piano, de limba francesă şi engleeă. 
A se adresa Strada Virgiliu No. 6 bis, sâB 
la Tipografia Thiel & Weiss.

DBOn OJ OWS EI
profesor de limba

FRANCESl, GERMANĂ ŞI ITALIANĂ

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

Escoutâ^ă şi tot felul de compunere, tra- 
dnoţiuni şi frum6se prescrieri. Strada Şe
lari No. 9, alături cu notei Fieschl, în curte 
la mâna stângă in colţ. 608.

LECŢIUNI PARTICOLARE
do

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

47 S/arda Scaurult 47.

0
Damă solid& caută an loc ca gu
vernantă séû econömä. A se a-, 
dresa la administraţia acestui $iar

D ~ \[i  r v r û o  m i  reîntors în Capi- 
• » M  V C tU U  tali a reluat euer-

eiţinl profesiunei de advocat. Strada Po
lonă No. 24.

ANUNCltJ
Călătorii la Braşov pot afla la institutul

Bftllor de aburî de acolo, în dosul 
gimnastului român,

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

Direcţiunea băilor de aburI din Braşov.

A ejit de snb Litografie:

C H A R T A  R E S B E L U L U I
In limba Rom&nă lucrată in 6 culori, fie oare s ta  

In deosebită culdre ca deşluşirile lor
de vlnţjare la t i t e  Librăriile oa preţul de

60 BANI ESEMPLARUL
-nil cum părătorii din provincie sunt rugaţi a 

se adresa la  Librăria Comercială a Iul

E L I A  G R A S S I A N Y  C -n ie
8trada Şelari No. 10 Buoaresol

înaintând ţi  costal pentru câte esemplare doresc 
avea. Cumpărătorii de la  10 osemplare in sus 

afi rabatai de 80 la sut&.

AVI S P R E A L A B L E
S A L L E  B O S S E L

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 N Ç A I S  

Direction -m yr-TT.-F, K E L L E B  
Saison Théâtrale (1877—78). Commencement 

1er Ootobre 1877

oualitatea cea mal bună nnmai tufan şi feg 
tăiat şi adus la domioiliQ ou 

7 6  F I R .  S T E I S T J E I S T X J X j
a magasia de lemne a Iul Lessel, lingă gara 
Târgovişte, vis-à-vis de fabrica tutunurilor 

Comăntjile se priimesc şi la Typografie 
Thiel & Weiss, palatnl Dacia.

Moşia Sărata, ̂
de BuzSii, pe calea ferată intre staţiile UI» 
menii şi Monteoral, având ca la 1000 po- 
g6ne arabile, vie de rre o 40 pogöne, vii 
cu otaştină, de la care să ia p^ste 500 
galbeni anual, ban, câroiumă şi alte mai 
multe calităţi, se dă in arendă de la S t 
Gheorghe viitor. Doritorii se pot adresa 
în Bucnresci Ia D-nn N. I. Lahovary şi 
la Craiova la D-nu Costică Bengescu, pro
prietarul. (617—0).

R EPE R T O IR E  DE LA  SAISON
OPERA BOUFFE ET OPERETTE

MUSI QUE DE CH. LBCOL'Q:
La Marjolaine, 8 actes ; La Petite Mariée, S actes 
OiroJUt Qirojla, 3 actes ; Lee Cent Vihye» 8 actes 

Lee Cloché» de Comovills, 8 actes.
Musique d’Offenbaeh :

La Boulangère a de» eou», 4 actes ; La joli» Par- 
feumxcu»e, 8 actes ; La Perichole (nouvelle), 8 actes ; 
Mme L ’Archiduc, 8 actes ; La Vie Parvienne, I 
actes ; La Belle Hélbne (nouv ̂ lle), 8 actes ; Orphie 
a ta  Êryfen, 8 actes; La Boite am L a it, 3 actes 
La Créole, 8 actes ; Le» Brigand», 8 actes ; Barbe 

BUu, 4 actes.
Musique de Lacome : Jeanne, Jeannette e t Jeannetton, 

4 actes.
Musique de Litolff : Heloùe et AbaUart, 8 actes.

Musique de Hervi : La Belle Poule, 8 actes. 
Musiqae de G risart: Le» Troi» Margot, 3 actes.

o o m s d i b :
•  Domines rotes, Le îeveillon, Le preeèe Vaura- 

Le dieu, Tricoche et Caoolet, La petite marquise. 
En vaudeville Umts» le» nomxmtée» de Pannée.

Le tableaa du personnel de la  troupe sera publié 
d'ici à  quelques jours avec le programmme général

L’administration a l’honneur de prévenir M. M. 
les abonnés et habitués, que l'abonnement pour 
la  sousdite saison est ouvert au bureau du Théâtre 
Bossel, tous les jours de 12 & 8 heures de l’après 
m idi.— L'abonnement sera de 60 réprésentations 
obligatoires e t divisé en deux sériés de 80 répré
sentations. — L’abonnemedt devra ôtre payé en 
deux fois : le moitié en souscrivant et la  eeconde 
moitié le 1er Novembre.

Prix de l’abonnement peur 60 réprésentations 
Loges . • • • • • • • • • • • • « •  1800 Fr.
Fauteuils  .................   300 »
Stal . . ......................................   150 >

Prix des Places à la soirée 
Loges • • • • • • • • • • . . * . «  35 Fr.
Fauteuils . • • ........................................... 6 .
Stal n ..........................................................  S >
Galerie ...................................................  1 »

La Directrice, EMILIE KELLER.

Pentru Părinţi
D. profesor Strajan, de ]a liceul 

Mateiti Bassarab, primeşte 4 elevi 
In familie, dftndu-le şi preparaţinnea 
necesrrft. Adresa strada Teilor, No. 28.

618.

De închiriat T ‘,
conţinând 4 odăi de locuit cu antreu, 1 
pentru slugi, bucătărie, spălătorie, depen
dinţe, curte şi grădină, sunt de închiriat 
de la Sf. Dumitra. Doritorii sunt rugaţi 
a se adresa la proprietarul D-nu Ioan Spi- 
rescu, care şade în dosul grădinei acestor 
oase.

CE SE POATE CAPATA
P K M T R U  »  F B A M G I

LA DESFACEREA SPECIALITATILOR IN PANZARIA

A N U N C I U

GRAND HOTEL VICTORIA
DIN, BBAILA

Se dă ou chirie de la 26 Octombre viitor 
anul 18f7.

Hotelul se înohirieajă in parte satt in- 
preună cu prăvăliile de jos, saS, în parte 
numai prăvăliile.

Doritorii se pot adresa la sub-semnaţiL
1. Negulescu.

(622—2) N . G. Tetorian.

L I N  G E R I A D I N  V I E N A
, Dacia“Calea Mogo§6i*I Palais

Pentru 50 btnl: I eot Pichet de varft.
Pentru 5 franci : 0  cămaşă de Oxford englee.
Pentru 4 franci 60 bani : I pâreche pantaloane pentru e ilir e ţ l.
Pentru 6 franci : 6 perechi manehete erl ee fason.
Pentru 5 franci : 2 garniture oolorate de dame.
Pentru fr franci : 11 gulere engln In orl-oare fason si mărime.
Pentru 5 franci : 6 pftreohl ciorapi patentate.
Pentra & franci î 6 gulere moderne pentru dame, după alegere.
Pentru 5 franci : 12 batiste albe de p&ns& adovSrată.
Pentru 6 franci: ÎS batiste bine oolorate tiv ite  fi sp&late.
Pentru 5 franci: 6 prosâpe de p&nsă curată.
Pentru 5 franolt 6 şervete da mas& de p&ns& adevSratk.
Pentru i  franci: 11 şervete albe de oeaiA.
Pentru ft franol : 1 cămaşă modernă, simplă séû brodată.
Pentra 6 franol: 2 batiste ou monograme fin brodate.
Pentru 5 franol: 1 batistă franoesă fin brodată ou dantele.
Pentru 3—8 franci: 1 corset de damă 
Pentru fti/s franci: 0 oămaşă de nôpte-
Pentru 6 franol: 8 pepturl fin brodate pentru oămăşt de bărbatL
Pentru 5 franol: 1 garniture fine fi moderne pentru dame (gulerul fi manşete).
Pentru 5 franci: 1 oamison modern brodat.
Pentru 5 franol : 1 faţă de masă colorată ou oiucurl, pentru café.
Pentru 5 franolt 1 cămaşă séfi o pereche de ismene de damă, bogat brodate.
Pentru 5 franol: 1 cravată de damă, adevărată Crôme-Dentelle.
Pentru 5 franol: 1 fustă costum plissé.
Pentru 5 franol; 1 bucată Tulpan.
Pentru 25 franci : 42 de coţî -=  I bucată Chifon franţuzesc.
Pentru 10 frânei: I buoată Rebe d'enfantf de telle.
Pentru 18—24 frânei : I bucată Tartan englee de 6 eeţL 
Pentru 20 franci : 24  N |l  Pichet.
Pentru 20 frânei: I bueată Manta de baie.
Pentru 18— S | franol : 1 buoată pânsă de Rumburg, de 86—46 oo|L
Pentru 55— 68 franci : 1 buoată pânză de Belgut de 60 oo|f.
Pentra 75—108 franol : 1 buoată pânsă Oorona ae 58 coţi.
Pentra 115—110 franci: 1 buoată Toile Batiste franoes.
P e n t r u  12—22 f r a n c ii  P la p â m S  d e  l tn ă  f ô r t e  fine.

Afară de artiooiile menţionate so găseşte tot-d'a-una trusourl eomjHects.
C alea  M o g o şd ie l P a la tu l  „ l> a c ia u .

Cemăn^iledin districte însoţite en preţul reepeetiv se ver efectua fearte grabnie seneeiiaoios

A eşit de sub pre*ă :

U S  A  T X  U  J ê l  Wie
pentru doprindsrl Io cuşotaro şl eomposltlus* 

de Dr. Caiann 
Directorul gimnasiulnl din Focşani. Carte 
autorisată de onor. minster al instracţinnel 
pentru clasele giminaBiale.

Deposit in BucurescI la librăria Socec 
et Comp., in Iaşi la librăria Petrini.

G O R V I I V
Profesor de danţ cu răpede metodă după 

care ori şi cine fără de osebire etăţei, p6te 
învăţa un Valţ, trei PoloI, fi Cadril francei 
oel muit în 8 ! am deschis un Salon
în Strada Schitul Mignrânu No. 20, în 
dosul Cismigialul; une se va da leoţie peste 
rară cu preţul mal eftin.

LE PORTEFEUILLE 

DIPLOMATIQUE & POLITIQUE 

'(BIue-Boook Européen).

»Reoueil de documents internationaux 
et des principaux travaux parus dans la 
pressa périodique enropéene* a apărut j i  
te afla deja eele d'Mâiü é liwesôtte in li
brăria nâstră spre probă-

Onorabilii amatori de ştiri diplomatice 
şi politice, eşite din sorginte sigură, le a- 
nunţăm că nnmele redactorului acestui | 
uvragitt periodic, J. E. Delannoy, destul 
de cunoscut In sf-ra Ziaristicei, ne garan- 
teză nn oonţinnt nn nnmai bazat pe do-l 
oumente oficiale dar şi ştirile neoficiale aii 
să fie bine apreţiate de opininnea publică, 
fiind că redactorul este in relaţiile cele 
mal intinse ou cercurile înalte.

Acest nvragifi va eşi în 50 pănă la 60 
llvres6ne pe an, şi se primesc abonamente 
în librăria nâstră cu preţul de fr. 31,25 
pe termen de un an, trămis acasă direct— 
fără întârziere — prin poştă.

Tot o dată mal avisăm pe D-nil amatori 
de ştirile Silnice ca se află la noi (Jiarul 
frances La Framee de vângare eu 20 bani 
numărul.

TRIGONOMETRIA
deţd-au

S P I R E A  H A B E T  
se află de vânzare numai la Librăria E. 
Graeve & Comp. piaţa Teatrului cu pre- 

ţiul de lei noi 6 esemplarnl.
(619—1).
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este de vânzare eu

p re ţu l fó r te  e ftin  p rin  D o m n u  

C .  8 I B B B E C H T  
Bucnresci.

(«15).
E. Graeve k Comp.

Podal Mogofóiel No. 40.

F A B R I C A
de

CHARTIE MECHANICA
do la

zArnesci, langa braşov
produce ehârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de eele mal mari nsitate 
pentru 4>are A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice în Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

PENTRU PĂRINŢI

D-nn profesor Mihalescu, la Liceul din 
CraioVa luând nn noii local, primeşte în 
familie câţi-va elevi dândn-le pe lângă cele
lalte ingrijirl şi preparaţinnea din obiec
tele mal grele.

La Tipografia THIEL & WEISS şi la t6te 
librăriele din ţâră se află de vân4are:

DICŢIONAR 
IPOIRT.A.TX'V’

GERMANO-ROMAN
de

THEOCHAR A L EX I
Preţul 3 lei 20 bani

O prăvălie de circiumă
en cinci camere şi pivniţă mare pentur 
60 bnţi, este de Închiriat de la Sf. Dimitrie 
viitor, Calea Văcăreşti No. 57 (Jicniţă). 
Doritorii se pot adresa la snb-semnatul 
proprietar aeolo în ori-ce oră.

6 0 4 — 0 . G r. GXMş m c h .

De arendat: L̂VtfS
livezi şi islaa în hotarul moşiei 8klouţa, 
SularI, plasa DumbrăTiX, districtul DoIjiB.

2-lea, 1,200 pog6ne pământ de muncă, 
livezi şi baltă in hotarul BSnena, plasa 
Marginel diitrietnl Vltfşca, în dramul căii 
ferate Bucureştl-GiurgiQ. 809—0.
D a  t n < * h i r i » t ;  case mari în snbur- 
1 / e  i l l v l l i r i c t  t ,  bia Biserica EnU,
eu mal multe încăperi.

Doritorii să se adresele lâ proprietar, Str
ada Scaunele No. 47, în Bacuresel. 610 0.

Mobile de c* sâ 5 ţ# Ş
de «tejare. A se adresa la administraţia 
acestui 4 iar. (614—0).

0 P E R I L E  M U S I C A L E
imprimate In ediţiunea ndstră

T H I E L  <5b W E I S S ,  T Y P O Q R A F T
Strada Lipicanl, palatnl , Dacia.*

FE. 0 .
CON8TANTINE8OO D., Sonvonir do Ziiin, Valoe poor p ianoforte .........................  l  —
OARLSON C_ Quatre morooaax Koamaioi, pour p ian o fo rte .....................................  St —
PLEOHTENMOHBB A., Mama Iul Ştefan, pentru o voce şi p i a n o .....................  1 50
GEOBQBSOU TH., DonS suspine, rom. pentru o voce ou p i a n o .............................  1 40

,  Spune, rom. naţională,_ p e n tru  o vcce ou p i a n o ..................... 1 40
KBATOCHWIL A. K.. Hora, Vi^t* Bomâniel p e n tra  p ia n o ...................................... 1 4 0
KEDEK J. W., ftom&nia, Quadrillo do Conoort pentru p ia n o .................................  4 —
MOSICESCO Q„ R&nduiala oam niel pentra p i a n o ....................................................... 5 —
STERN U , op. 10, Dor Wunaoh (Dorinţa) fdr Singst. and Olavierb. . . . . . .  S —

,  ,  op. 11. Iiebewohl (Adio Moldova) Singst. and Olavierb................  1 60
.  ,  op, 4. Qrande Etudo pour pianoforte » .....................................  . . . 1 S0
,  .  op. 17. Hora. M ariâra pentra p ian o fo rte ......................................... . I S O
.  > op. 18. Durerea 'ml este mare, Valse brii. pentru piano . . . . ; .  t  —
> ,  op. 19. Visuri Oe de oopil, Quadrille pentra piano !  —
, > La Favorite, Sohottisob pour p i a n o ............................... .................. 1 35
> > Iţik-Polka pentru p ia n o ....................... ................................ .................. .......... 1 —
> » op. 20. Apele de la V&oXresol, Bohottsioh pour p ia n o ................  1 6 0

VIEUX E.. Marohe de Cavalerie pour piano  ..................................' • • •  t  —
T6te aceste se vSnd ou rab a t de 35«/*.

K ftX X * X X K K * * * ft* K K * * * X * ft* X * * * * ftX
X P H A B M A O I A  X u A -  J 3 P E R A N T I A “  X

¿a, calra mogoşoaii, se.5 DEPOUL ME D I C A M E N T E L O R  F R A N C E S E .  XX Obieote de Oauoiuo şi Artioole de Toalete. — Asemenea >e angajixS a efeotaa orl-oo oot X 
X  mande din ressortal medical. I B H . X J S .  f ţ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^ 
5 F R A ÎT Z  GhtJlsrTHIER î

• k  1* V1L1.B DE BRUXELE8 ;l V
X  Podal Mogoş6lel No. 1* vis - â - vig de Consulatul Btuseec
J ţ  Reoomandă magazinul sett asortat ţa tot-d'a-uaa f6rte bine en rufăriă de bărbaţi fi de
X dame, gulere, manohete, ţ>atisţe de lino, olandă şi mătaaă, ciorapi pentru bărbaţi şi daiue, 

flanele fine (ordpe de sanie) oamisine, groşette, broderie dantele, cravate de oărbaţl şi X  
X  la cele mal noi forme şi oulOrl, umbrele de s4re şi de pUie eto. eto. Atrăgând to t v

• . de-p-datţ atenţiunea onor. Olieatele oă din oausa ori »el sm redrni f6rte m alt p r e ^ i le .  C

¿XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
Tipografia Thiel A Wieaa, Palatul .Dacia*.


