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ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRU.

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 o i a " .

A - I T T J K r O X X J I l I
8e prii mese In itr&infttate: La D-nil Haatml 
stem ¿b Voy 1er in Vienna, Walfliehgaise 10 
A  Oppeiik In Vienna, Stubenbastei 2¡ Rudo 
Afone In Vienna, Beileratátte 2 j Fmumim 
Hrdicka la Vienna, Teinfaltatraue 17} Philipp 
U b  la Vienna, Eschenbachgasse 1 1 ; I.. LttnS 
<t Comp. la Pefta fi HavoM-Ijaffiu- Bullier A 
Comp, la Paria.

Soriaorl aefraaoate aa ae primeic.

Artioolele nepablioate ie vor arde.

Un numär In Difirióte l& banl.

Cursul tle Bnonreacl, 11 Septembre. 
Oblig. R u ra le ............... 82 V* —

> Do meni ale . . . 75 —
.Credit funciar rural • . 71 —

» > urban , 6 4  —
Impr. municipal al Capit. 78 —
Oblig. Pensii . . . . .  — —  *
Oblig. Dacia . . . . . 200 —

> România . . . . 40 —
Impr. municipal ou premii — —
Renta Romfcn& . . . . • — —
Paria 8 luni . , . . . lOOVe
Londra » .................25171,*
Viena ,  . . . . . .  — TTw
Berlin ,  ................ !*»'/•

Cunal de Viena, 24 Septembre.
M etalice................ .... .  . . . 64 60
N a jion a le ................................. 61 —
Beata Ia a u r .............................  74 90
Lose..............................................111 50
Acţiunile b & n c e l.....................  854 —
C r e d i t o r i ..................................315 50
I io n d o a ......................................117 75
Obligaţiuni ruralejaagare . . 77 —

> temeţvar . . . .  75 50
> transilvane . . .  76 —

Argint In m & r fu r l.................  104 60
Duoatul . . . . . . . . . .  5 62
Napoleonul.................................  9 44
Marc 100 .................................  58 10

Cnrsnl de Berlin, 34 Septembre. 
Aoţiua. Cailor ferate romane . 14 90 
Obligatiuaile române 6 %  . . 
Priorităţile C. fer. rom. 8%  
împrumutul Oppeaheim . , .
Napoleonul.................................
Vieaa, termen lung.................
Parii »  sourt . . . .

58 — 
48 25 
72 50 
16 27

81 20

Calendaral flltl 
Mercurl 14 (36 Septembre).
Patronal flilel: In&ltarea sfintel Cruci. 
Bésaritul sârelal ; 5 ore 62 min. 
Apurai sârelul : 6 ore 15 min.
Fuele lunel : Luna Plina.

P L E C A R E A  T R E N U R IL O R
B nonreiel—Sioéra  

Buoureaol. . . , 8.15 n 10.— d
P lo e io l....... 9.50 n 13.06 a
B r ă i la ....... 1.53 n 6.45 j  7.16
TeouciS . . . . .  4.88 n 11.40
R om a n .......9.05 d 4.54
Sneéva, sosire . . 12.08 j  9.65 ñ

Ilacnroscl — Terclorora
Bacareacl......................... 8. — 6.05 a
P i t e i t l ............................. 11.21ţ 10.15 a
Slatina . . . . . . . .  2.—
Craiova.................   4.17 _
VSroiorova, sosire . . .  9.01 a

Suoéva 
Roman . . . . 
Tecuciö . . . . 
Brăila . , • . 
Ploeiol . . . .  
Buoureicl, sosire

Snoéra—Bocareee!
. . . . 5.114 6.46 d 

8.45 a 12.10 d 
. . . . 13.80 a 5.10 j
. • . . 8.08 a 8.10 a 8.68 <
. . . . 7.12 d 2.46 <

8.80 j  4.30 <

V ere lero va— H near escl 
VSreiorova . . . . . .  6.45
C r a io v a .........................11.44 {
S latina ............................. 141
P i t e jt l ............................. 4.42
Bucareicl, sosire

7.15«

B ncnreicl—Glnrgln
B u ou reso l......................... 9.15 d 6.05 n
Giurgiu, sosire . . . . .  11.35 j  8.27 n

ÔInrglB — Bacarcxcl
G iorgifi..................................T.26 d 4.55 4
Bucareiol, sosire . . . .  9.48 g 7.17 a

Ga la ţi-B a r b o ţ l
G a la ţ i ................... 1.20 a 8.25 d 7.80 4
Barbofl, sosire . . 1.55 n 9.— 4 8.05 n

Barbeţi - -Halaţl Jţ
BarbojT...................2.55 n 6.25 n 7.25 n
Galaţi, sosire . . . 8.80 a 7.— n 8.__4

SCIBI TELEGRAFICE
din

F O I L E  s t b a i n r

Constantlnopol, 20 Septemvrie.

Ambasadorul austriac fn aijî primit de 
Sultan în audienţa privată. Luptele de la 
Plevna şi în trec5t6rea de la Şipca continui;

Bncnresol, 30 Septemvrie.

In apropiere de Hercoff s’a întâmplat 
o ciocnire între nn tren de marfa şi un 
tren cu răniţi; s’a ucis mulţi omeni şi 
c&te-va vngouo s’aii sfărâ mat.

Cracovia, 20 Septemvrie.

Pentru oonstrnirea grabnică a liniei fe
rate Oalaţi-B inder, s’a adus acolo un nu
măr însemnat de lucrători din Polonia |i 
din Prusia. De câte-va 83 transp6rtă 
pontâne din Prusia in România pe calea 
Cracovia.

Londra, 30 Septemvrie.

ţ) ia rele se îndoiesc că întrevederea din 
Salzbarg ar avea de scop mijlocirea păcei. 
»Times* ijice că trebue »¿te ii să fie o bar 
tăliă mare lângă Biela, înainte dea ajunge 
planurile de mijlocire în stadiul unei dis
cuţii academice. Schimbarea de ' idei între 
principele Bismarck fi comitete Andrassy 
p6te Bă fie privit6re mal mnlt la datoriele 
ţi interesele Germaniei pentru easul unei 
învingeri mari din partea Knsie! saQ a 
Turciei

Berlin, 20 Septemvrie.

După informaţiunl sigure, sujetul con
vorbire! intre Principele Bismarck şi corni
ţele Andrassy este alegbfea viitorului papă.

Atena, II  Septemvrie.

După mârtea lui Canaris, miniştrii aQ 
ceTnt dimisiunea lor, după obiceiul consti
tuţional. AQ sosit aci 6 baterii noi pentru 
cari s’aQ cumpărat 400 de cal.

Salxbnrg, 21 Septemvrie.

A^I la 3 ceaun, principele Bismarck a 
plecat cu familia sa prin Manie la Berlin.

Cetlnge, 21 Septemvrie.

Muntenegrenii aii luat ţi cele din urmă 
doe forturi în trec?16rea de Dnja şi au 
făcut ICO de prisonierî. Totă trecătdrea de 
Duga e curăţită dar de Tarei.

Londoa, 21 Septemvrie.

i »Oficiul Reuter* anunţă de la Erzerum, 
19 Septemvrie: ,,

După cum se ande, a sosit în Alexandro- 
pol o divisie de 20,000 6meni, pentru în
tărirea generalului Loris-MolicofF. Lângă 
Penia-Bayard ciocniri neînsemnate aO avnt 
loc în 4ilale din urmă.

Londra, 31 Septemvrie.

Corespondintele »Timesulul* annnţă a. 
supra situaţiei de la Plevna pe temeiul 
inspecţiei personale a posiţiilor ruse: Ar
mata ruso-romiaă ocupă linia de 1» Gri- 
Tiţa până la Taşeniţa. Lângă- Griviţa 

niânil aQ înaintat prin şanţuri până în 
apropierea redutei a doa c Vfl cSdea 
probabil m .ite-va 4ile. Mai departe spre 
8 ,D? a_. se află corpnl al noulea
a lui Kruderer care de ia bătălia de la 11 
Septemvrie a foit ţn.tărit cu corpul al pa- 
trnlea a lui Zotoff.

Perderea guşilor în 4iDa de 11 şi 12 
Septemvrie, a fosţ mal mult de cât 60 la 
sută. Boşii trag neoonteqit din mal mult 
de cât 360 de tannrt asupra poliţiilor

turcesc!. Turcii răspund puţin. Sa 4><*e că 
încep să aibă lipsă de muniţiunl.

Viena, 21 Septemvrie.

Ministrul din afară care s’a întors în 
cea ma! bună disposiţiă şi pare a fi forte 
mulţumit de reaultatele întrevederii, a fă
cut deja ac}! raportul oătre împărat.

D4p0 .cum ni se comunică, guvernai va 
respunde numai în general şi într’ on mod 
f6rte reservat la t6te interpelaţiunile parla
mentelor cinleitanice şi transleitanioe, pri— 
vitore la politica orientală.

SCIRI TELEGRAIFCE
A L E  ‘ T I M P  DL  0 1 ,

(Agenţia Havas).

— Serviciul de la 24 Septemvrie, 4 ore seara. —

G ornlltad.nl, 38 Septemvrie.

Atacul Turcilor asupra Cercovnel ce s’a 
făcut la 9, nu s’a reînoit la 10; el s’att 
retras cu perder! cel puţin de 1000 órnen!. 
Ruşi! aQ perdut 20 oficer! şi 400 soldaţi.

O reeunóscera de cavalerie s’a făcut eri 
pe drumul Plevnel spre Sofia pentru a 
constata însemnătatea ajntórelor oe sosesc 
Ini Osman-paşa. Corniţele Stakalbarg a lo
vit la Racoc! trei eseadróne turcesc! şi s’a 
retras după ce s’a asigurat că aceste es- 
cadróne erail sprijinite de infanterie. Co
lonelul Tutolmin a constatat la Pelişha 

j  preeenţa a 10 batalióne turcesc! ou ar
tilerie şi doă regimente de cavalerie. Ata
cul'infanterie! tur<**scî fiind oprit de fo
cul artileriei sale, oolonelul ocupă cu de
taşamentul seQ o posiţie alésa de mal înainte.

Constantlnopol, 28 Ssptemvrie.
Mehemet-Ali telegrafiará, că vineri, tru

pele sale fiind în mers spre Biela, se apro
piará de retranşamentele inimice, ţi că lupta 
înoepSnd la doă ore dnpă amiază n i  în
cetă de cât nóptea. Perderile Turcilor ar 
fi puţin însemnate.

O telegramă a Ini Şhefket-paşa cu data 
de sâmbătă anunţă că generalul Abmet- 
Hnţi-paşa sosise cu convoiul săiS de hrană 
şi muniţii la satul Debnik, ca la doă cé- 
sarl de Plevna. In acăstă parte, el dede 
peste cincî-spre-dace batalióne rosesol. Se 
începn îndată o luptă de artilerie; Ruşii 
aQ fost siliţi să se retragă; Ahmet-Huţi- 
paşa a dat de scire Iul Osman-paşa că dân
sul ’ş! va urma a doa <}i mersnl înainte.

O telegramă a Ini Solei man-paş 1, cu data 
de sâmbătă, spune că lnpta de artilerie oon- 
tinuă la Şipcaşi că fortificaţiile rusesc! aQ 
suferit paguba.

Inimicul va suferi pe lângă acestca şi 
lipsa de hrană.

Scirile din Asia sunt neînsemnate.

— Serviciul di la 24 S iptiavrii, 9 ere seara. — 

Paris, 24 Septemvrie.

Adresa pe care Thiers o pregătise pen
tru alegătorii din al 9-lea arondisment 
s a publicat. Acostă adresă ţspune ideile 
lui destnl de bine onnoscute asupra necr- 
sităţi! republice!, ca urmare a imposibili
tăţii unei monarhii. Ga face apel la 
conservatori spre a stabili o republică înţe- 
lâptuşi eonservatór 1 şi face apologia cameril 
disolvate. Protestă contra autorilor lui 16 
Mal şi cere libertatea deplină a alegerilor, 
o legalitate scrnpnl0să şi pacea.

Sira, 28 Septemvrie.

Corniţele Zichy a avut o convorbire cn 
Sultanul;,ambasadorul austriac a făcut men
ţiune de barbariile re qeregQlaril turnesol

continuă a săvârşi. Dânsul a vorbit aseme
nea despre oesicutare a Bulgarilor. In urmă 
a vorbit cu Sultanul despre probabilitatea 
unei mijlociri din partea Austriei şi l’a In
vitat a nsa de cea ma! mare moderaţie.

Constantlnopol, 38 8eptemvrie.

Telegrame mal prfapete arată că soirea 
din Şumla care annnţa o victorie a tur
cilor la Biela, vine dintr’ nn sgomot min
cinos din lagărnl torcesi. Incăerarea a’a 
făcut eri la Cerkovna. Atacul Tnroilor a 
că4'it. Roşii şi-aQ menţinut posiţiile. Tur
cii aQ cercat mari perderl. Sa astâptă oa 
lupta să reîncepă.

Gornl-studenl, 28 Septemvrie.

Amănunte asupra bătăliei de la Cerkovna.
La 21 Septemvrie, la 11 ore diminăţa, 

20,000 de Turci cu 40 tunuri atacară po- 
siţia ocupată de 12 batali6ne rnssscT. în
tâiul atac s’a făcut în flancul drept co
mandat de generalul Gorciacoff. Maiorul 
Dombroiki din regimentul de Kursk, lă
sând pe Turci a se apropia ca la 30 paşi, 
se repezi cu baioneta şt ’! puse pe fngă, 
lăsând 200 de morţi pa câmpnl de bătae.

AI doilea atac s’a îndreptat asupra flan- 
cnln! stâng ; fn respins de regimentul 
Viatka.

In fine, Turcii atacară central rusesc 
care ii respinse cn mari perderl.

La opt ore săra, inimicul începu să se 
retragă. A doa 4> 22, el trimise un par
lamentar pentrn a cere voe de a’j i  îngropa 
morţii snb ochii Raşilor. Perderea totală 
a Turcilor se evaluăză la 2000 6menl. A 
Ruşilor a fost de 6 oficer! şi 60 soldaţi 
morţi, 20 oficerl şi 300 soldaţi răniţi.

Generalul TatişefF comanda detaşamen
tul rusesc.

B Ü C Ü R E S C I  i i  S E P T E M B R E

Am reprodus In numSrul trecut 
manifestul mareşalului Mac-Mahon 
c&tie poporul frances, In privinţa 
viitdrelor alegeri pentru Cameră. Se 
înţelege c& limbagiul franc şi ener
gic al Presidentulul Republicel nu 
place radicalismului. De aceea foile 
radicale aQ şi început l&rm&itura 
contra manifestului. Dar Francia 
cea mare şi tnţel£pt& nu cuget& ca 
ele. Iacă cum judecâ acest manifest 
unul din publiciştii eminenţi al Pa
risului :

Nu putem aproba In destul de mult 
manifestul presidenţial, din t6te punc
tele de vedere, şi '1 credem chemat 
a produce un efect decisiv asupra 
crisel, pe care o vor aduce cu sine 
alegerile. Acest manifest tare, f&ră 
paradă, de vorbe, lipsit de ori ce pre
tenţii, este Împăciuitor In mâsură 
cu dreptul şi cu demnitatea capului 
statului, este precis şi at&t de lim
pede, In c&t chiar şi spiriti}e cele 
mal streine la politică, ’1 pot Înţe
lege la prima aruncătură de ochiţi; 
pe l&ngă acestea, este franc, şi pu
tem sfida pe cel mal Înverşunaţi ad
versari al poiiticel presidenţiale, de 
a bănui de falşe faptele, ce desfă
şură.

Dacă am avea ceva de regretat 
In privinţa acestui manifest, ar fi că 
el a venit prea t&r^ifi: dacă ar fi 
fost publicat mal dinainte, de sigur 
ar fi preîntâmpinat multe sofisme 
multe minciuni, cari a& înveninat 0- 
pinia publică. Ne pare lncrn esen
ţial, să atragem atenţia cititorilor 
asupra principalelor reclamări ale 
mesagiulul, şi asupra politicei, al 
căreia program '1 liot&rfisce cu de
săvârşire.

După cum Înţelegem noi, de aci 
reese un punct principal şi de a- 
ceea vom vorbi noi mal Întâi căci 
mulţi ţin la ac6sta.

Toţi aceia, cari voind să eviteze
o noă resoluţie, au primit republica 
fără să fie republicani, vor fi mul- 
ţămiţl de sigur de afirmarea scurtă, 
Insă destul de invederată, că nimic 
nu se va schimba la acest gu
vern de acum p&nă In anul 1880.

Acostă declaraţie, a cărei oportu
nitate, tot-de-nna am recunoscut'o, 
ridică de acum Înainte orl-ce pre
texte de oposiţie adevăraţilor re
publicani şi moderaţilor pe cari Îm
prejurările i-afi Înrolat Intre inimicii 
partidei preşedintelui.

Ce s’ar putea imputa gilel de 16 
Malî Că ar ameninţa republica. Din 
momentul In care ea se află In si
guranţă, aceşti moderaţi, aceşti 6- 
menl al centrului st&ng ar mal pu
tea hesita o singură ninutâ să ategă, 
Intre Mareşalul, adecă Intre dreptate 
şi Intre radicalism, num^scă-se d. 
Gr6vy sa ti d. Gambetta ?

Cefei î pentru a readuce la putere 
nisce 6menl, pe cari Franţa nu-i-a 
cunoscut de c&t In zilele nefaste 
ale desastrelor sale, pe cari nu-i-a 
cunoscut de c&t In mijlocul jalel, 
In mijlocul nedreptăţirel guvernului 
Apărărel, ar putea pune In pericol 
constituţia, liniscea statului, speran
ţele pline de viitor ale esposiţie! 
din 1878 î Ar fi ceva absurd, şi nic
o dată nu putem crede că alegătorii 
se in te r e s ă  at&t de puţin de in
teresele lor proprii, In c&t să com
promită viitorul, despreţuind tre
cutul.

După cum <Jice mesagiul, In câte
va cuvinte, care nu vor sc&pa din 
vedere nimenul, d£că,de patrii ani, 
am avut linisce In lăuntru, pace in 
afară, „ încrederea personală* de 
care se bucură Mareşalul, din partea 
curţilor străine n’a putut să-I va- 
tfime Intru nimic.

El sciti In adevSr că, o republică 
In fruntea căreia se află Mareşalul, 
nici o-datâ nu va fi Europei spre 
stricăciune. S’ar putea zice tot ast
fel despre o republică care şi-ar 
căuta un cap Intre cel 363 asociaţi 
chiar pentru un moment, al d-lul 
Raspail? Dacă d. Thiers ar fi trăit

nimeni, nu t&gădesce, partidul s’ar 
fi putut face; Insă el a dispărut, şi 
vorbind drept, jucătorii oposiţionall 
nu mal afi st&lp. Mal t&r^iâ, preste 
dofi-<JecI, trel-<jecl de ani, c&nd d. 
Oambetta va fi făcut statului alte 
servicii, de c&t acelea că a pus ca- 
pfit unor desastr«, !n mijlocul fu
riei revoluţionare ; după ce va ln- 
b&tr&ni In focul luptelor parlamen
tare, c&nd Va devetoi asemeneâ d-lul 
Thiers, —  şi după cum d-lul Gr6vy 
nn-I este cn putinţă să devie, un 
centru de idei şi de combinaţii po
litice, va putea da m&na cu repre- 
sentanţil Europei monarchice; pen
tru moment să-şi mute g&ndul, şi 
apoi o mal repetăm, pentru care 
interes vom lua responsabilitatea 
unu! conflict!

piua de 16 Mal, cu t6te masu
rile sale presumtive sati defensive, a 
putut Impedeca darea pe faţă a unul 
adevâr trebuincios.

ESvSrsat’a 6re o lumină al căreia 
luciii să fie indispensabile umanită- 
ţel ? Descoperiţi m&ne leg! noi eco
nomice sati filosofice, şi cutezăm a 
afirma că (Jiua de 16 Mal nu-I va 
pune nici un obstacul, de şi presa 
ar fi mal jenată de a insulta tot ce 
e mal respectabil aci pe pământ.

Conservatorii pot deci merge cu 
Încredere In lupta care s'a început. 
El vor c&sciga o Incredera nouă In 
afirmarea că mareşnlul va rămânea 
la postul dat de Constituţie.

El a cump&nit t6tă starea reso- 
luţiunilor luate de la 16 Maiti, şi 
afirmă că e sigur, că va avea se
natul, adică dreptatea, In partea lui 
In conflictul pe care ’1 vor aduce cu 
sine pretenţiile de sigur escesive şi 
de nesuferit ale noi Camere infec
tată de radicalism, şi complice a 
unor copil, cari ati de g&nd uu sciti 
ce râsbunare revoluţionară contra 
funcţionarilor cari ati primit respon
sabilitatea lui 16 Maiti.

Să luăm bine In băgare de s£m&, 
cavalerdsca promisiune a capului Sta
tului, că ’I va protege contra urel 
radicalilor şi nimeni nn va mal cu
geta acum a lua partida acelora, 
car! voesc, ca adoa-ţji după alegeri, 
să acopere Francia cu 6 imensă reţea 
de procedări rldicule şi de şicane o- 
mor&t6re.

Acum este rlndul alegătorilor : el 
ati să al£gă Intre soldatul loial, care 
a promis să apefe Constituţia, care 
repetă că’ş! va ţinea promisiunea, 
şi Intre coaliţia republicană, lipsită 
de şeful el, latre acela care ne-a 
dat şi ne va da ordinea şi pacea, 
şi Intre aceia cari voesc să ţie In 
loc munca, să paraliseze producţiu- 
nea Îndelungând agitarea acolo unde 
prind candidaturi şi prefecturi.

Să ’şl dea bine s£ma conservato
rii de situaţi une şi să dea ascultare



spiritului mesagiulul. Pentru a ni
mici echivocitatea şi a lipsi pe cel 
363 de argumentul care ar fi putut 
avea cea mal mare importanţa pen
tru realegerea lor, adici pentru pe
ricolul In care se precipitară repu
blica, e trebuinţă, a am&nă dacă nu 
a ascunde speranţele lor.

In acest moment nu e vorba de 
un plebiscit tn favdrea cut&rel safi 
cut&rel forme de guvernare. Cestia 
e mult mal însemnată, şi mal gravâ. 
Trebuie sâ seim dacă voim să avem 
trei ani de pace, safi voim s& tre
cem în peridda ispitelor, rostogolin- 
du-ne de la Grivy la Gambetta şi 
de la (îambetta la cetâţ6nul Totole.

Succesul Conservatorilor nu peri- 
clit£z& nimic nici chiar republica; 
succesul coaliţiunel republicane şi ra
dicale compromite t6le interesele 
n6stre atftt interne cftt şi1 externe, 
şi deschide calea acelor lovituri de 
stat, acelei surprinderi nocturne în 
care pier regimele cu rele temelii.

Ast-fel, suntem convinşi că, mani
festul ne garant^zâ succesul lu lup
tele electorale. Franţa a Înţeles tot- 
d’a-una, a iubit tot-d'a-una t&ria şi 
sinceritatea.

DIN AFARA.
LUAREA REDUTEI GRIYIŢA

ţ)iarnl ‘ Daily-Newa» publică următorea 
corespondenţă de pe câmpul de răsboiti, in 
privinţa InSril ou asalt a redutei Griviţa, 
prima fortifiicaţie ocupată de creţ tini în 
luptele de la Plevoa:

Dnpă cum vă aduceţi aminte, când ne
am întors înapoi, n’avem cuvânt să ne 
mai îndoim, că redata Griviţa era tot în ma
nele Turcilor, căci sciam că asaltul fScut 
asupra ei la evurile trei, fusese resping 
fi am atribuit fumul ce se ridica de de
desubt la vre-o cercare a Turcilor de a 
respinge artileria română care treense din
colo de redută fi care deschisese focul ou 
totul de înainte. In realitate, însă, rednta 
Griviţa că<}ase eri seră înaintea bravare! 
obstinate a Românilor.

Se vede că la doe cesurî şi jumătate 
rednta a fost atacată de doe brigade ro
mâne, compusă fie-care de câte patru ba
taliâne şî trei bataliâne rasescl.

Românii aii atacat despre est fi sad-est, 
ară Ruşii despre sud fi sud-vest.

Atacul s’a făct ast-fel ;
Mai ântâiii mergea o linie de tiraliori, cu 

câte-va detaşamente ducând scările de escala
dat, gabione fi fascicole. Aceşti din urmă 
'fi purta ii carabinele fi primiseră ordin 
de a na trage în nici na cas, dar de a 
alerga numai înainte, a ample şanţurile 
fi a-fi aşeza scările în dărătnl redatei.

Apoi venia o a doa linie, formată ia 
colâne de campanie din a treia linie în
sărcinată a susţine atacai.

La doă ore fi jumătate, Ramânii ata
cară fi se <}ioe, că din cansa unei neînţe
legeri, Ruşii ajunseră cu o jumătate ces 
«nai târzifi. Ori-cum ar fi, asaltul fa res
pins fi t6te trapele se retraseră, afară de

M IH AIL STROGOFF
SAU

C U R I E R U L  Ţ A R U L U I .

(Urmarea 7-«).

UL

Deoî în diminâţa de ÎS Iulie, Mihail 
Strogoff căpătuit ca o geantă de călătorie, 
pe care o aduce pe spate, îmbrăcat în- 
tr’un costum de rând răsese, tunica strânsă 
la talii, cu cingătârea tradiţională de mo
jic, pantaloni largi, cisme lungi, se duse 
la gară ca să apuce cel d’ântâiO tren. 
Na purta nici de cnm arme, pe faţă cel 
puţin; dară sub cingătâre se ascundea un 
revolver, iar în buzunar unul din acele 
cuţite late, cari ţin fi de cnţital obicinuit 
ţi de iatagan, fi ca cari un vânător sibe
rian scie să despintice an ars, fără să-I 
■trice pelea.

do? compăuil oare se uniră fi panênda-se 
la adăpost, întreţinură un foc bine nutrit 
în contra redutei.

La cinci căsuri şi jumătate, utaoul s'a 
reînoit, de nn baialion de miliţie română, 
armat de doă bataliâne rusesol din al 
17-lea şi al 18-lea regiment. Redata fu 
laată, iar Turcii se retraseră la o altă re
dată ce-va mal spre nord de acea ce fu
sese lnată. Dar nnmai de cat s’a vë<jnt că 
reduta na putea fi păstrată fără ajntôre, 
şi deci trei bataliâne române, cn o baterie 
de artilerie, primiră ordinul de a înainta.

Tot of I ’fi perdură drumul din pricina 
ceţii celei dese, fi se văzură ast-fel in ne- 
pntinţă de a dace ajutorai cerat ; prin 
armare, când Totfoii se reintârseră la atac, 
aliaţii aii fost respinşi.

Al treilea asalt armă nnmai de cât, şi 
rednta fu laată pentra cea din nrmă oră 
la fapte césur! sera. Patru tunuri fi nn 
stég sunt trofeele acestei isbânde.

In mai multe rêndarï, cât ţinu nâptea, 
Tarcii aO înaintat în ţipetele de * Allah» 
dar nici nn atac serios nn s’a făcut. Ast
fel, spre marea mea surprisă, când am 
sjnns diminua la Plevna, am vë^Qt o ar
mată mică desfăşurâudu-şi stégul cu un aer 
de sfidare in acă^tă redntă.

Am găsit satul Griviţa plin de furgône 
de ambulanţă fi ambulanţieri fi pe o li
nie ce pleoă din vdrfal înălţime! în faţa 
redutei fi până în valea de din’aintea sa
tului, eraS înşirate baterii, cari deschiseseră 
focnl. La spatele satului ca şi pe marginea 
dealnlnî era o linie de infanterio română 
cnlcată la adăpostul retranşamentelor aco
perite fi îu dos era o reservă de bateri! 
de campanie. Forţa de infanterie în acéstS 
linie înaiutată se ridică la* 4000 âmeni 
de oftir! românesc!.

Tn momentul acesta, era aprâpe nn-spre- 
dece ore diminâţa. Find-că posiţia nnde ne 
eşedaserăm er! pe înălţimea d’asupra Radi- 
sovului are îndoitul avantagiâ de a da 
privirea cea mai bună la ori ce atac în 
contra lagărului cn fanţuri ce este îu faţă 
şi de a vedea de o potrivă tot ce se pe
trece în flancul stâng răsese cel mai a- 
prâpe de Plevna, m’am dns acolo trecând 
pe sub nn foc care se crucişa forte aspra 
între bateriile turceşti şi ruseşti. Ajungând 
la poţiile rusesc!. Ajungând la posiţiile ru
sesc!, am urmat flancul opus înălţimii de 
la Radisovo până la observatorul nostru 
de er! fi snindn-me pe costiş, am dat peste 
bateria fiancnln! stâng a lui Krüduer, rae- 
refl în pobiţie.

Până nu ajunsesem aci, obusele aceste! 
baterii făcuseră o mare esplosie în rednta 
ce fo r a r ă  a dona posiţie turcejeă pe înal- 
ţimea de mijloc. Asigurându-me că pnteam 
să mă mai apropiă ce-va de Plevna, fără 
să perd din vedere vr’un.atao contra lagă
rului cu şanţuri ăl tircilor, am mers ce-va 
mai 'uainte spre stânga până la arborele 
de pe care am privit er! asaltul infruetnos 
al Roşilor în contra redutei ce le sta îna
inte. Tonurile Ini Jeremetinski şi ale lai 
Skobiieff, care înconjură jumătatea occiden
tală a văii, tr&geaQ ca şi eri, dar nn pă
rea mnlt înaintate.

Am vă<}at însă îndată eşind nn şir lnng 
de fnm albăstrniB din pădurea din faţa 
drumului acoperit ce unesce cele doă redute 
cari proteg oraşul din partea despre snd-vest. 
La acest foc de muschetări*, Turcii răs
punseră tn dată din drumul acoperit ca şi 
din şanţnrile de adăpost din mijlocul văii 
ce desparte pe luptători.

Era o mare grămadă de călători la gara 
de Mascna. Gările dramurilor de fer din 
Rusia sunt locnri de întâlnire fârte fre- 
ouentate atât de aceia cari privesc la a- 
cei ce plâcă, cât şi de ce! ce plăcă. Acilea 
se ţine, cnm am dice, o bursă de noutăţi.

Trenai în care pleca Mihail Strogoff, 
trebuia să se oprâscă la Nijni-Novgorod. 
Aci înceta pe vremea aceea calea ferată, 
oare, nnind Moscna cn St. Petersbnrg, 
trebae sS continue pană la frontiera ru- 
sésca. Era o depărtare de patra sate verste 
aprâpe şi trenul avea să le facă în doe- 
spre-^ece cesuri. Mihail Strogoff, odată a- 
jnns la Nijui-Nopgorod, avea să ia, dnpă 
impri-jurări, ori drumnl pe uscat, ori pe 
vapâre de pe Volga, numai şi nnmai să 
ajungă cât mal inte la munţii Ural!.

Mihail Strogoff se aşe^ă dar într'nu colţ, 
nnde sta fórte liniscit, în tocmai ca un 
burges, pe care treburile na'l neliniscesc 
peBte mesura şi care caată a omori timpul 
prin somn.

Insă, fiind că nu era singur în compar
timent, nu dormi, de cât cn nn ochitt şi 
ascultă cu am âudouă urechile.

In adevăr, sgomotnl rescóle! hordelor kir- 
kize, fi invasia tartară na se pntase opri

După ce am observat oât-va acest duel 
inofensiv, furăm zăriţi de nisce tiraliori 
tnrol ce se aflaü în vale fi car! era ii pré a- 
prâpede noi pentra sa să găsim de cuviinţă 
a sta mai mult la postul nostrn de observa
ţie. Dec! nm lnat’o ér pe deal fi m’am in- 
tors spre est in lungnl flancului opus înăl
ţimi! de la Radisovo, cn intenţiunea de a 
strebate valea fi a intra în rednta Griviţa, 
de cum-va ar fi fost cu putinţă.

Pre dramul ce apucasem, patern din 
când în când să arunce câte o privire pe 
atacnl ce inainta anevoie satt mal de loc 
din câmpnl cu şanţuri al turcilor. Am .co
borât în vale, am trecut dincolo, ş’apoi 
am treout şi îa satal Griviţa spre radută.

Ajnngând pe platoă, m’am găsit îndată 
la adăpost pe costiful ce cobâră din înăl
ţimea ce domină valea fi pe care eratl a- 
şeijate la nn loc cate-va bataliâne române 
cn o pereche de bateri!, formând reservele 
destinate a susţine atacnl din oâmpnl cn 
şanţuri.

Mi s’a spos că este peste pntinţă de a 
sui în redută, pentru că îndată ce aşi fi 
părăsit drnmnl protegiat de costiş, m’aşi 
găsi intr’o deschizătură între el şi redată 
care este neclintit măturată de do? tunuri. 
Hotărât a nn mă lăsa de scopnl meü, am 
băgat de semă, Ia o mică distanţă, un şanţ 
ce snia niunt«le sub redută.
M'am hotărît dec! a mă folosi de şanţ in 
tâtă longimea lnî, fi lăsându-mi calul, 
intra! în acest şanţ, oare era plin de in
fanterie română. Dnpă câte-va ocoluri în 
tâte direcţiile, am vă^nt ca fanţnl să 
sfârfia într’o înfundătură.

Intre redntă şi mine, o distanţă aprâpe 
de şase sute metri, se afla o mieă baterie 
română spre care am lnat’o în tâtă graba, 
străbătând nn teren care era semănat peste 
tot oa morţi români fi rafi. Cn cât mă 
apropiam de baterie, focul se părea că 
devine mai violent, dar totuşi am ajuns 
bine şi nevătămat. Nn mai m! rămânea 
acuma, de oât să mi reiaQ cursa în dată 
dnpă ce voi resufla puţin în bateria română. 
Ofiaerii români, îngli-. suiţi la intrarea în 
rodută, ml strigaQ să alerg spre el. Acăsta 
am şi făcut, fi, după ce am înaintat prin
tre morţi, le-am fost reonnoscător, când, 
atrăgfindu-mă spre4eî, m’att silit fi pe mine 
să mă pniQ pe brânci, ca să mă adăpostesc 
de glânţele ce veniafl neîntrerupt.

Acum avém timpul să privesc in jnrul 
meii. şi să cerce£p£ întăritura. Ea este 
peste tot înconjurată de nn fanţ şi para
petele-! sunt nalte şi dese. Lucru, destul 
de ciudat, singura el intrare, este o strâmtă 
deschizătură, ce privesce spre mia^ă-dU 
rednta fiind construită spre apărare din 
partea despre miadă-nâpte. Am cerat a- 
tunci voe ca să intru in redntă, ceea ce 
mi s’ a şi dat, en sfatal de à mă asvêrli 
diotr’o dată intrâasa, pentrn că era un 
colţ periculos. Acesta am fi făcut şi mă 
rog Ini D-deü să nu mai văd un spectacol 
ca acela ce se oferi ochilor mei.

Interiorul acestei mari fortificaţii es'e 
indesuit de morţi şi de răniţi, Focnl nu 
lăsase de a veni in ajntor răniţilor fi am- 
bulanţieriî aü fost opriţi tot din acésta 
causă. Nn erafi nici tovarăşi să ude bu- 
4ele nenorociţilor lor fraţi de arme saii 
să le dea o vorbă de mângâere. Eü socotesc 
că s’ar fi pntut face un sforţ spre a-i aju
ta cu or! ce primejdie, căci el sunt acei 
bravi soldaţi, cari, ca doă-deci şi patru 
de ore mal nainte, luptaseră cu atâta vi
tejia şi isbândă pentra luarea aceste! re-

de a se lăţi âre cum pretutindenea. Călă
torii pe care întâmplarea îl făcuse tova
răşii de călătorie, vorbiaii despre acestea, 
dar nu fără sfială.

Aceşti călători, ca şi cea mal mare parte 
ce se afla in tren, eraii negustori, cari se 
duceaţi la vestitul bâlciQ de la Nijui-Nov- 
gorod, lame în adevăr, fârte amestecată, 
compusă din Jidani, Toroi, Cazaci, Ruşi, 
Georgiani, Calmuci fi alţii, dar mai toţi 
vorbind limba naţională.

Se discata deci fi pro fi contra grave
lor evenimente ce se petreceatf p’atuncl 
peste Urali fi aceşti negustori, părea că se 
tem ca gnvernnl rus să nu fie silit a lua 
nisoai-va măsuri restriotive, mal ou sămă 
îa provinciile mftrginaşe cu graniţa, —  
măsuri de cari negoţul ar suferi negrefit.

Trebue să spunem, aceftl egoişti na pri- 
viail resboinl, adică potolirea rescâle! fi 
lupta contra invasioi , de cât numai din 
puntul de vedere al inreselor lor amenin
ţate. Presenţa unui simplu soldat, îmbră
cat în uniformă, — şi se scie cât de mare 
este însemnătatea uniformei in Rusia, ar 
fi fost în adevăr, de ajuns a lega limbele 
acestor negustori. Dară îu compartimen
tul ocopat de Mihail Strogoff, nimic nu 
putea să dea bănuălă de presenţa unul mi-

dnts atât dematt timp disputata, fi este j 
trist a-! vedea murind fără a ceroa să-I 
ajute.

Afl putea să umplu pagini ou descrie
rea acestei scene jalnice fi a altora pe car! 
le am vă(}at, dar sarcina ar fi tot atât de 
grea pentra cetitori ca fi pentra mine. 
Scitt că colonelul Vellesley, ataşatul mili
tar engles, văzând acest spectacol, a vor
bit nnui oficer romfto, care i-a esplioat, că 
chirnngll trebuia să îngrijâscă pe răniţi 
în ordinea în care se înfăţişară« fi fiind
că Românii suferiseră mnlt ca doe 4*1® 
mai nainte, chirurgi! trebaia sa trateze 
pe răniţi anterior.

In mijlocul redutei, este un fal de tra
versă înconjurată de nn coridor oindat a- 
ooperit. Aoi, cred, că Tuacil aii căutat a- 
dăpost îa contra obuselor ce aii căzut ne
întrerupt atătea <jile mai nainte de lnare. 
O plâie de glânţe curgea neîncetat în re
dută, pe când eiS nmblam prin mijlocal 
oadavrelor ce acoperia pământul. Spre 
marea mea mirare, am ve^nt o altă redată 
turc&că care na era de cât la vre-o 250 
metri departe de no!, la nord-vest fi de unde 
acest foc nn înoeta. Se pare că Românii nn 
aii reuşit a pune mâna pe acăstă redntă 
eri, dar este cu totul trebuincios oa să se 
facă cn or! ce preţ stăpâni fi pe acâstă 
redntă.

Aceste amănunte am găsit de ouviinţăa vă 
da spre a deslnşi şi mal bine pe cetitori.

Buletin de la tâtrnl RCsboiuluI
Publicăm următor ele telegrame adresate,, 

din cuartierul generrl al Marelui Dace, 
comandant-cap al armatelor ruse, către 
principele Gorciakoff:

Gomi-Studen, l0/ „  Septemvrie 1877.
Iată amănuntele ultime! lapte de la 

Şipca :
La ®/i 7 Septemvrie, în timpul nopţel, 

inimicul se apropia pe ascuns de flanon] 
nostru drept şi de stânca St. Nicolae. A- 
propierea sa fu observatfi de sentinelele 
nâstre înaintat». Locotenentul-colonel San- 
detsky, comandantul regimentului de Vol- 
hynia, ordonă a se ţine gata şi a aştepta. 
Comandantul prime! companii de tiraliori, 
căpitanul Ostopoff, lăsă pe Torc! a se a- 
propia la 50 de paşi şi ’i primi cu o salvă, 
oaru’i puse pe fnga. Era 5 ore de dimi- 
neţa, inimienl /ăţu încă doă atacuri, dară 
fa respins fi, afitre 9 ore, se retrase. In 
centra ataearilq Turcilor aii fost cele mai 
slabe. Ele fură în număr de 8 fi încetară 
spre dimineţă.

Lupta cea mal înverşunată: a fost pe 
stânca Sântului Nicolae; începută la 3 
,ore dimineţa, s'a afârşit la ame^L Turcii 
aii esoaladat stânca în linii dese şi arun
când grenade de mână. Doă companii din 
trauşenrile nâstre înainte ’î-aii respins şi 
ei aii începnt a ardica tranşenri din par- 
te-le cu ajutorul gabiânelor şi snopilor 
de nuele ce aduseseră cu dânşii. Cu tâtă 
impufoătnra viă fi focul artilerie! nâstre, 
inimienl se manţinu fi, către şâse ore de 
diminăţă, el desfăşură pe stâncă pavilio
nul alb ou semi-luna roşie, în urma că
reia trapele nâstre de contra-atacurl fură res
pinse, dar către amâdl Turcii fară asvâr- 
liţl dupe stâncă fi mai de tot nimiciţi de 
către doe companii din regimentul de Vol- 
hynia. Tâtă oâsta stânoei era aooperiră de 
cadavre turcesc!. Numărul acestor cada
vre nu e mai pucin de 3000. Colâna de

litar, fi curierul Ţarului, cn totul hotărit 
de a nu fi cunoscot, nu era un om care 
să se trădeze lesne.

Prin urmare ascultă liniştit.
__ «Se asigură că preţul oeiurilor de ca

ravane s’a ridicat, £icea un Persan, oare 
se cnnoscea cât de colo, după căciula de 
astrahan şi după haina-I brună, ca pâlele 
lungi fi învechită.

— Oh 1 ceinrile n’afl să se tămă de scă- 
dământ, respnnse nn Ovreii! bătrân cu o- 
brazul sbârcit. Acelea oari sunt la bâlciul 
de la Nijni-Novgorod, se vor espedia lesne 
pe la apus, dar din nenorocire nu o se fie 
tot ast-fel şi cu tapetnrile de Bukhara.

— Ce fel 1 or! asoepţl să ’ ţi via oeva 
din Bukhara? ’1 întrebă Persanul.

— Nu, dar aştept din Samaroanda, fi 
nici nu pâte fi oeva mai nesiguri Bid°* 
esce-te dar pe espediţiunl de marfă intr’o 
ţară resoulată de khani de la Kiva fi până 
la hotarul Chinei I

— Bun respnnse Persanul, dacă tapetu- 
rile nu sosesc fi vânzarea nu va sosi, aşa 
’ml înohipuesc.

— Dar câftigul, pentru Dumnedeoi lui 
Israel I strigă jidanul, ’I socotesc! de nimio?

— AI dreptate, 4>M an alt călător, ar-

atac a foit condusă de colonelul Tiajelnicoff, 
fi, acesta fiind rănit, foînlocnit de către loco- 
tenental-colonel principele Helkoff, din re
gimentul de Volhynia. Artileria nâstră a 
lucrat în perfecţiune, mal ales bateria a 
4-a din a 14-a brigadă a colonelului 
Hofmann fi ântâia bateri a adjutantului 
împăratului, principele Meshtchevsky, care 
a fost uois. Locotenentul Sidorine, oare a 
luat comanda în urma morţel acestuia, a 
împrăştiat mai mnlte oolâne de atac tur
cesc! trăgând ca mitralie fi fa el insufl 
rănit de doă g’onţe. Saperi! din al 2-lea 
batalion, sub comanda locotenentului-colo- 
nel Rezvii, s’aii distins asemenea. Perde- 
rea nâstră a fost mai mare de cât cea art- 
tată mai ’nainte. Ea a fost de 31 oficiări 
fi 1000 órnen! afară din luptă. In numă
rul răniţilor se află colonelul de stat-ma- 
jor Rennefeldt. Generalul Radetzky a di- 
rigeat in persóna framósa apărare din 5 
Septemvrie.

Gomiftuden, “ /*« Septemvrie.— La 9 Sep
temvrie, atacnl Tarcilor asupra Tzercownel 
a fost cu desăvârfire respins şi nu s’a mal 
reînoit la 10. Tarcii s’ab retras. Perderea 
nâstră a fost de 20 oficer! fi 400 soldaţi. 
A Torcilor n’a putut fi maî jmică de 1000 
âmeni.

Corpul nostru de cavalerie staţionat pe 
oalea de la Plevna la Sofia a esecutat doă 
reounâscari, pentru a constata numărul a- 
jntârelor turcesc! ce vine la Sofia. In 8 
Septemvrie, adjutantul împăratului, corni
ţele Stackelberg, îndreptându-se spre Ra- 
ohoch, împrăştia înaintea aceetui sat trei 
escadrone de cavalerie turcescă fi, recu
noscând în urma lor infanterie, se retrase. 
La 9 Septemvrie, colonelul Toutolmine în
frângând cavaleria inamică, reennosen la 
laTelicha 10 bataliâne cu artilerie în tran
şanţi şi doă regimente de cavalerie.

Oprind atacnl infanteriei turceşti prin 
focul artileriei sale, colonelul Toutolmine 
’şi aşedă detaşamentul său la observaţiune 
pe o posiţinne alesă mal d’inainte.

Gomi-Studen , Septemvrie. — Iată
amănuntele bătăliei de la Tzercowna:

La 9 Septemvrie, 11 ore dimineţa, 20,000 
Tnrol cu 40 tunnri aii ataoat poriţiunea 
ocupată de 12 batalione ale nâstre.

Ei aii atacat mal ântâifl flancul drept 
al generalului Gorschkow. Majorul Dom- 
browsky din regimentul de Koursk 1  lăsă 
aă se apropie la 30 de paşi şi, întâmpi- 
nându’I eu baioneta, ’i puse pe gână lă
sând 2000 morţi pe teren. Atacnl fo în 
nrmă reînoit oontra flancului nostru stâng 
fi fo respins de regimentul de Viatka.

Ultimul atac a fost îndreptat către oen- 
trul nostru, dar a fost asemenea respins 
cu o perdere enormă pentru Torcl. Regi
mentul de Rilsk s’a distins ou deosebire 
lăsând pe Turc! să se apropie pînă la 400 
paşi fi puindu‘ 1 pe gână printr’un foc de 
batalion bine îndreptat.

La 8 ore sera, inamicul se retrase.
La 10 Septemvrie, TuroiI trămiseră un 

parlamentar cerând să’fl ia morţii. S’a în
gropat 800 sote din ei snb ochii noştri. 
Perderea totală a Torciloa a fost de 2000. 
A nâstră a fost de 6 oficiări şi 60 soldaţi 
uoişl; 20 oficiări şi 300 soldaţi răniţi. Ge
neralul Tatischeff a comandat detaşamen
tul nostru. [Monitorul Oficiat).

ticolele din Asia centrală sunt tn mare 
primejdie oa să sjungă la băloiii, şi se va 
întâmpla ou tapetnrile de Samaroanda In 
tocmai oa şi cu lânurile, seurile fi fhalu- 
rile din Orient.

— Ud 1 he ! ia săma, moşule, respunse 
un călător ros cn un aer batjocoritor. AI 
să măsgălescl răii şhalurile d-tale dacă te* 
al apuca să Ie amesteci cu seff I

— Asta te face să rî^îI replici necăjit 
negustorul, căruia nn ’I prea plăcea aoeste 
glume.

__ Eh I chiar de ţi-a! smulge părul,
ohiarde ţi-aî pune cenuşe în cap, respnnse 
oălătornl, ori s’ar schimba mersul lucrărilor? 
Nn, fi in<)ă fi mal pnţin canal mărfurilor. 
_  Se vede cât colo că nu escl negustor 
adanse jidanul.

—  Pre legea mea, nu, vrednioule de
scendent a luí Abraham. E9 nu vlnd uicl 
hamei, nici cără, niol cănepă, nici păstră- 
mnri, niol iore, nici lemne, niol lână, nici 
pangliol, niol cânepă, niol in, niol ma
rochin, niol pielării, niol.l...

—  Dar cumperi? *1 întrebă Persanul, care 
îl întrerupse în inf irarea numelor de articole.

— Cât pot mal puţin, fi numai pentrn 
trebuinţele mele, respunse aoeeta, c lip in d  

din oohL
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Domnule Redactori,
Rfimnioul-S&rat.

Ca corolar la corespondenţa ce 
s'a trimes din Râmnicul-Sărafc şi 

a l&ngâ care vi-se anexase faimâsa 
srisdre a patriotului Costicil Fleva- 
rnboglu către românul frate T^i 
¿Qioq 6 ro yfoog Geani, vi-se tr&mite 
it&̂ t o epistolă olografă a inteligen 
ilul prefect Qrigorie Geani, prin care 
irisâre se cere preşedintelui tribu- 
aiului destituirea unul judecător.
Se ştie de toţi că In nemuritârea 

peră a comitetului de acusaţie, com- 
hs de ş6pte patrioţi aleşi, In oară 
aştrii acusatorl şi tribuni publici,
1 dat curs fertilei lor imaginaţiunl, 
itoomal ca poveştile din ,0  mie şi 
na de nopţi* sad .Halima*, se scie, 
ic, că Intre aşa numitele capete de 
cusaţie figurină, şi acela, că fostul mi* 
ÎBtr ude justiţie, A.Lahovari, subordo- 
ănd autoritatea judeciară celei admi- 
listrative a anihilat prestigiul justi- 
iel s pus piedică ruagiulul mecanismu- 
m constituţional prin suprimarea de 
kpt a puterel judeciare care era tn 
oncordanţă cu cea executivă şi le- 
¡islativă (Insă fie-care In parte fără 

anpieta una asupra celel-l’alte, 
unt chiemate a asigura regulata 
unţionare a regimului constituţional).

Pe c&nd aceste acusaţil sunt aduBe 
ostului minister lntr’un stil veşted, 
ără şir şi Ingănător, un prefect al 
egimulul de astă-gt din pur zel pen- 
ru prestigiul puterii jndecătoresci
i pentru menţinerea el la luălţimea 
»rescrisă de Oonstituţiune, se adrej 
i6ză In scris preşedintelui tribuna 
olul, somăudu’l In mod imperativ şi 
n numele ministrului, (negreşit c 
al de interne, căci nu patern admite 
a onorabilul d. ministru de justi- 
ie a& aibă trebuinţă a se servi de 
>refect ca interpret al numirilor satk 
lestituirilor ce chibzueţte 'să facă), 
•ere destituirea unul jude a căruia 
iulpă n’a fost alta, după cum ni-se 
afirmă de o persdnă onorabilă şi 
rrednică de crezut, de căt că păs* 
trându-şl independinţa şi nepovăţu 
tndu-se de căt de conştiinţă şi tex
tul legel, reiasă categoric a se face 
instrumentul meschinilor resbunărl 
ordinare a înfocatului comitet de sa
lut public, sub a căruia esclusivă au
toritate se află pus d. prefect Giani, 
care Împins de acel 6menl de clică 
lntr’un moment de ne matură cuge
tare, uitănd măreţul prinei piti (pro
fesat cu atăta paradă de cualiţia de la 
Mazar-Paşa). .Emanciparea puterel 
judecătoresci de Bub tutela adminis-

trativă,* scrise a cea fnimósá epistolă 
care din Întâmplare pică In mănile, 
onorab. d. Toma Bagdat (represen - 
tantul colegiului al III din Râmni
cul-Sărat), care avu amabilitatea a 
ne da copie dupe acea epistolă al 
căruia original se află In măinele 
d-sale, spre a face la deschiderea 
aesiunel, cuvenita interpelare InîGa- 
meră, dacă cum-va vom mal avea 
Oameră legislativă; căci se póte prea 
bine înt&mpla ca d. I. C. Brătianu, 
care şi-a Început cariera politică cu 
constituţionalismul, cu libartatea, 
fraternitatea şi egalitatea şi ş’a termi- 
nat’o cu rectificarea trădâtdrel con
venţii Austro-Ungare, (ast-fel o cua
lifica d-sa când era In oposiţie, .non 
obliviscendum est*) cu perchisiţiile, cu 
nfluenţa morală, cu legea rechisiţiilor 

şi proclamarea stărel de asediú, se póte 
prea bine Întâmpla, ţlic, pentru a şi 
Încununa opera, a proclama şi dic
tatura oficială, căci oficiósá şi de fapt 
ecsistă de mult dar pentru momirea 
poporului român i-s’a mal lăsat ciu
ruita mantie a Constituţiei, care În
tinsă prea mult, (pentru a acoperi 
goliciunea dictaturel draconiano) şi 
s'a destrămat ş'a descoperit ochii 
lor profanilor Îngrozitorul strigoiü 
al dictaturel demagogice, care ne
mulţumit că a manipulat instituţiile 
şi miliónelé cu un arbitrariü fără 
sém án, urmând adevératulul in
stinct de vampir, a cerut sânge şi 
sânge i s’a dat.

Să vedem ce va mal cere ţârei!
Iacă 8cri80rea domnului prefect de 

mal sus:

CABINETUL PREFECTULUI DISTB. R.-SARAT
Donule prefect,

Vfi rog arătaţl’ml categoric daca fa
ceţi Nari nn ceea ce am arul ondre a r i  
comunica din partea d-lnl ministru.

Proposiţlunea făcută de dr. este inad
misibilă de ore ce motivul pentrn care 
d ministra a cerut destituirea sa este 
inmoralltatea şl abusurile. A*tă-(]1 tit
lurile administrative sunt altele de căt 
ale trecutului

Primiţi, y< rog, încredinţarea consi
deraţii mele.

Gr. GIANI.
7 Iulitt 1877.

u y  EPISOD DE LA PLEVNA
Colonel Ipatescu a trămis d-lul 

dr. Brociner urmátórea scrisóre din 
Galaţi :

Plevua, 5 Sept 1877.

Domnul meü I

La epistola d-vóstre din 23 August m8 
grăbesc a vi răspunde spre a ve linisci : 
fini d-vóstre Mauricio Brociner este nu
mit sub-locotenent în miliţii, insa pentrn 
frumósa sa condnitS şi cnraginl seS in 
lnpta de la 30 August, este recomandat a

—  E v’rnn glumeţ 1 (Jis® jidanul Per
san ului.

— Ori vr’un spion, respnnse acesta în
cet. Sa ne pSzim şi aă nn vorbim mal mult 
de căt trebue. Poliţia nn prea e blândă 
la vremurile acestea şi apoi nici no seim 
cn cina cilStorim.»

Intr’nn alt aolţ, se rorbia ceva mal pu
ţin da productele comerciali, dar mal mult 
de in vana tartari şi supărici6sele-I urinări.

—- *Catt din Siberia att să fie rechişio- 
naţl, ^icea un călător şi comunicaţiile att 
să devie dastnl de grele între deosebitele 
provincii din Asia centrali

—  Este adeyiraţ, ’1 Întrebi vecinul sett, 
c i  kirkisil din horda de mijloc ar fi (Scut 
eausi comuni cn Tartarii? 
j _  S i 4i<», respnnse ciletorul mal înceţi 
Dar oine se p6te lăuda ei soie ceva tn ţara 
asta I

__ Am angit vorbindu-se de concentra
rea trnpolor la gm niţi. Cazacii de la Don 
snnt deja adunaţi pe ţermuril Volgil şi l„  
cnrind att ei *1 Pne ln Kirkttilor ra- 
«cnlaţL

__ Daci Kirkisil ai eoborit ln joenl
rlnlnl Irtiehe, drumul de la Irknţsk nu 
trebue ei fie »igur, reepunae vecinul, A-

minterl, eri, am vrut si trimet o depeşe 
la Krasnoiarsk şi n’a putut si tréoi. Este 
Córte mare téma c i în cnrdnd Kirkisil att 
si isoleze Siberia orientali.

— In fond, moşule, reîncepu ântdinl in
terlocutor, aceşti bieţi negustori att mare 
dreptate si fie neliniştiţi de comerciul şi 
treburile lor. D opi oe se vor rechisiţiona 
caii, se vor rechisiona şi vapórele, cirnţele 
şi tóte mijlócele de transport, pâni oe nn 
va mal fi ca putinţa a face nn pas in tot 
imperinl.

— Mi tem grozav oi bâlciul de la Nijni- 
Novgorod nn o s i sf&rfésci onm a înce
put, respnnse al doilea interlocutor, clăti
nând din cap. Dar siguranţa şi întregi
mea imperiului rusesc înainte de tóte. Tre
burile de negoţ nn sunt de cât treburi de 
negoţ.»

(Va nrma).

fi decorat cn *Sténa României, de ca va
ier şi a fi trecut tn cadrele oştirii perma
nente on gradul sili, adică ofiţer chiar în 
regimentul 8 de linii în care a servit ca 
voluntar.

Pentrn moment, fini d-vóstre se afli în 
Turnn-Mftgurele în căutarea ambulanţei 
Crucii Roşie de Iaşi, fiind nşor riuit la 
nn picior; rana dopi daci »raţiunea medi
cilor, şi în special a d-lnl dr. Cooin, co
religionar al d-vóstre, este nş0r8 şi nu in
spiri cea mal mici inchietndine din parte- 
v8. In 2 Bfttt 3 săptămâni, cel mult, va fi 
în stare a 'şi reina serviciul la corp.

Primiţi, etc.
Cel. Ipatesou.

Corn. brigadof I din divisiunca 3.

lecă sirisdrea junelui Brociner că
tre părinţii sfii:

T.-Mllţarele. Sttmb&tS, 3 (15 ) Sept. 1877.
Ospici 1 Indepedenţet No. 2.

lubifl părinţi !

Brî v’am telegrafiat c i  am fost adus ră
nit aice.

La 30 Angnst, <)ioa onomastică a Ma
iestăţii Sale împăratul Alexandru II, era 
si se facă un atac general asapra Plevnel.

Regimentnl nostrn primise ordin de a 
desobide atacul contra fortnlnl principal 
(Griviţa). Ett deja primisem funcţiunea de 
ofiţer, de şi inci purtam uniforma de ser
gent. La 3 ore dopi am&JI, se înoepu ata
cul. Al noştri se aflatt între tâmă şi spe
ranţă. Dnpă darea comandeT, am intrat cn 
nn Btrigăt nnanim de nra la distanţă de 
Îş i jom . — 2 kilometre spre fort, subop l6e 
de dâsă de glonţnrl inimice.

îndată dnpă cel d’ăntâitt 20 —30 de paşi, 
am fost rănit uşor la braţul drept de nn 
glonţ. Insă nn băga! în senii aceşti rană, 
şi păşiam înainte animând oetaşil (fără ca 
să mă laud on acesta) intr’nn mod ener
gic până spre d£l, nnde am fost primiţi 
de nn foc violent de tnnurl şi de fnsiladă.

Ostaşii cădeatt ca fnrnicele, însă se ţi- 
neatt cn fdrte mare bravnri; şi peste gră
mezile de cadavre pişiam înainte spre fort.

Atâta cnragitt şi hotărâre nu mă aştep
tam de la ostaşii noştri şi nici de la mine.

Din t6te părţile, ploa on bombe şi cn 
glonţnrl, dirigeate de Ia inimicul ce se ţi
nea ascuns în şanţuri. Noi nn şcism tn 
oare parte să ne îndreptăm mal intâiti; pe 
lângă aceşti ne ajunsese trista scire c i  că
pitanul Valter, care comandase batalionul 
nostrn, căzuse, şi înci alţi ofiţeri cari eratt 
destinaţi de a primi oomanda.

Ett nn şoiam ce se încep a face. In fine 
isbutii de a adnna câţi-va din ostaşii mei 
spre a pătrunde cu dânşii în fort peste 
şanţ, cn mine eratt încă doi ofiţeri, când 
de odată simţii o lovitură violentă la pi
ciorul drept şi ci^ni pe jumătate fără sim
ţire la pământ.

Când mă deştepta! şi ’mi esaminaitt pi
ciorul, vă^nitt sângele curgând.

De odată anejii că se snnă retragi k 
Noi dar, on tot cnraginl nostru, am fost 
respinşi şi trupele începnră a se retrage. 
Atnnci mă gândi: Ce voi face când Turcii 
mă vor găsi aice pe redntă 10— 15 paşî a- 
pr6pe de şanţnl lor ? Mă vor tăia în bu
căţi, mă vor ţepai şi frige aşa cum att fă
cut şi la alţi ofiţeri cari att rămas acolo. 
Acest gând îmi inspiră puterea de a mă 
scnla încă-odată şi a mă târî după regi
ment ce deja se retrăsese.

Ast-fel merseitt şchiopătând, perseoutat 
merett de glonţnrile inamice, o distanţă 
cam de un chilometrn, până in fine gării 
câţi-va 6menl de ai serviciului sanitar cari 
mă condnseri pâni la ambulanţă, unde mi 
se legară rănile şi fni pus într’nn car ce 
mă transportă la spitalul provisoritt al di- 
visiuniL

Acolo, Doctoral Stavrescu şi Dr. Cocin 
îmi examinară rănile şi gisiri ca la braţ 
era numai o simpli contnsinne a unni 
glonţ trecitor, care tn câte-va <Jile se va 
timidui. La pioior insă d-lor găsiră c i 
glonţul a străpuns pulpa fără ca să va
tă me osul. Glonţul a intrat într’o parte 
şi a trecut pe cea-l’alti.

Slavi Domnului c i  am scipat nnmai on 
atâta! pericol nn este pentru mine, totuşi 
nn pot fi restabilit inainte de 4—5 săp
tămâni.

Ai noştri avnri Ia 3 Angust 2,000 ră- 
niţi şi morţi, între care şî 40 oficeri.

Numai )a batalionul I al regimentului 
nostrn a fost 5 oficeri morţi, între cari şi 
Cipitan Valter (nş6ri s i'i fie ţeiâna!) va
dea cum Turcii l’att ridicat în sus pe baio
netele lor, 6 oficiări răniţi, între oare snnt 
numărat şi ett.

Actualmente mă găsesc la spitalul înde- 
pendinţei oare e dirigeat de D6mnele Ro- 
aetti şi Cantacuzino.

Snnt aici inoă cn 2 oficeri al regimen
tului meii şi suntem fórte bine trataţi,

Vóiaginl la BucorescI nn 'I pot între
prinde mal 'naiute de a mă vedea ast-fel 
restabilit ln cât să’ ml fie posibil de a pu
tea face dramul pâni la Slatina in trasuri.

Aşa dar Joi, cel mult Ia finele săptă- 
mânei voi pleca.

Duminecii, înainte de amâ^ă.

Agi diminăţă am primit telegrama dv. 
Nn este necesar ca mama să vie la Bucn- 
resol, nefiind periculos bolnav. Când voitt 
avea fericirea de a mă găsi in cercul fa
miliei, vă voitt istorisi in câte pericole 
m’am aflat.

Pentrn acnma însă destul. ScnsaţI scrie
rea mea, căci aceste rânduri le soritt şe- 
tjând onloat.

Fiţi de tot f ir i  griji. Noi avem aci me
dici buni şi bnni ciatare.

Mâne mi se pare trebue să fie Yom-Kipfur. 
Vă doresc tautth uşor şi vă salut din inimi.

Al d-v0stră Mauricio,

P. 8. — Nu mai snnt sergent, ci sub
locotenentul Brociner.

ODA LUI CARLOVA 

LA ARMATA ROMANA
Domnule Redactor,

Am citit filele astea, ln ^iarul 
.Bomania liberă* Marşul lui Cărlova 
dar cu câte-va erori, ceea ce Întu
necă şi talentul poetului şi frumu
seţea poesiel. Cre^. d-le redactor, că 
n’ar fi de puţin interes a o repro
duce Întocmai cum el a eşit din p£na 
autorului, cum şi a ijice o vorbă a- 
tât despre d&nsul cât şi despre o- 
pera sa.

La 1830, pe când noi Românii, 
abia Începem a ne readuce aminte 
că am avut o limbă şi a recugeta 
la cultura el, junele poet, ln etate 
de 20— 21 ani, din urba eroică şi 
poetică, dar care, după modestele 
mijldce sud ale părinţilor sfii, sad 
ale timpului, nu ’nvâţase de cât az- 
buche şi alfa-vita, entnsiasmat de 
miliţia română ce se organisa atunci, 
compuse opera sa, numită mal ln 
urmă, „marşul lui Cârlova,* şi care 
nu se publică de cât mult mal târ^iA, 
dar se transmis^, copiându se şi re- 
copi&ndu-se, din mână ’n mână, ceea 
făcu a se strecura acele erori.

Acostă poesie, d-le redaotore, lmt 
place a crede să fiţi d'acord cu mine, 
că este una din acele opere pe care 
ori-ce recomandaţiune le-ar infirma. 
Iacă de ce nu mi-am permis de cât 
câte-va note fdrte modeste; mal ân- 
teiă 6nsâ v6 rog a’m! acorda o mică 
digresiune.

Daca ar veni la noi, de pe alte 
terenuri, o fiinţă inteligentă şi cu- 
vfintătdre, un Micromegas de esem- 
plu —  căruia oceanul Atlantic II ve- 
nia abia până la glesnâ —  şi, infor 
mându-se despre starea ndstră de 
cultură, i-s'ar spune că de la acea 
apocă (1880) Încă avem scdle, cole- 
giurl, licee, şi chiar universităţi spa- 
ţidse, că cheltuim cu ele $eciml de 
milidne pe fiâ-care an, acea fiinţă, 
orl-cât de pitici ne-ar vedea ln fisic, 
cu atât mal giganţii giganţilor ne-ar 
crede ln erudiţiune. Dar val! reali
tatea i-ar face fără multă lntâr<Jiare 
cea mal tristă desamâgire.

Revin la Marşul ¿ul Cărlova.
Se pare că junele poet a scris ln 

1830 pentru 1877, se pare chiar a 
fi prev8<Jut, că astăzi nu va mal fi 
ca să vorb^scâ cu inima de poet şi 
de Român, dragilor s£I copil resboi- 
nicl* pentru că mdrtea 11 răpi âncă 
d'atuncl ln aurora juneţel sale, lă
sând o perdere ireparabilă pentru 
patria sa.

Sper, d-le redactor, că veţi bine 
voi a redeştepta, prin patrioticul 
d-vdatre $iar, memoria acestui geniă, 
ceea ce va fi un holocaust creştin 
pe ţârâna sa.

Primiţi, etc.
Un cantimporan al ptstslul.

Ecâ marşul:
Dragii mei copil resboinicl, ascultare mamei daţi 
Iuc& vremea mio şi mare armele r& ’mbr&oiyaţl 

Strigând toţi c ’o gl&suire 
Spre a mamei fericire,
8’alergaţi de obşte, fraţi 1 

Cerul voă v5 deschide un drum f6rte l&udat,
Ca s& mergeţi cu pas mare către slavă ne’ncetat. 

Fie-yfi, copil, aminte

C&-Europa dnsAfl simte 
In oe eale aţi intrat) •)

Glasol patriei •& sune ln aui|Ql tutulor,
Strigând voi: uLenevirea ruşinaţii sub pioior Ta

Fiţi acum on o mişcare, .
Spre a ?6str& In&lţare 
84 daţi mân& d ajutor.

Acea armă ruginitft şi asounsă in mormânt 
Braţurile s& 'nferbinte, iariljl pe p&mdnt I 

Tinerimea s’o ’ncunune 
Cn isb&nde, fapte bane,
Pe ea fac& jnr&mdnt! 

înaintea fie-c&rul tndestnl v'aţl umilit,
In leitul şi lenevi rea in greii tonra v a  ttftpftnit I 

Acea «6rtă f&r& milă,
8afi de voie, safi de silft,
In sf&rşit v a slobozit.

Priviţi slava de aprâpe, voi in urm&’Uaţl călcat 
Şi pe fruntea fie-cftml ra£a el a luminat.

Deci la arme daţi năvală,
Şi la rând eşiţl en fală,
Câol vulturul s'a 'nălţat 1 

6) sub aripa l v<* ebiamă, v3 vevtesce ea să soiţi 
Că d acuma înainte, naţie să vd numiţi,

Şl cn dfinsul inainte 
S’alergaţl oât mal ferbinte 
Laude să dobândiţi. t 

Pe acostă oale săntă Înfruntaţi orl-ce nevoii 
Pretutindeni biruinţea să se ţie după voi t 

Şi strigaţi o’o glăsuire:
81 avă, dragoste, unire,
In veci fie lângă noi I 

Înainta-vâ vrăjmaşii să apleoa fruntea lor,
8ă şl cun^şoă neputinţa <*a să scape de omor 1 

Bar atunci a v6stră mână 
Pe el fie mal blajină,
Dându-le şi ajutori 2)

Vitejia şi răbdarea aici âncă moştenesc,
Ancă curge printre vine aoel sânge strămoşesc 

Ce la vreme se arată 
Că nu pere nicI-o*dat&
Ca un dar Dumne4eesc. *)

Pe câmpia rom&nâscă, o tăcere până când ?
Până oând, de arme plină, sft nn sune când şi când 

Şi p'a căreia lăţime 
Să nn tisă cn inţime 
Cetele mered la rând ?

Aici şcâla biruinţei intr’o vreme a stătnt,4)
Ale cărea ruine se ved âncă vechi de mult»

Dar acum fără z&bavă,
Acea strămoş&oă slavă,
E să vie In minut.

Glasul vostru strigând ; .arme*, pe strămoşi a
descaptat,

Ale cărora ţdrâne in morminte s’ aft mişcat,
Ş’ umbrele ln veci tăcute 
8tafi oât colo nevdjute 
Privind stogul Înălţat.

Ce privire dnlce mie 1 Stogul fălfăe In v6nt, 
Armele lucesc or unde, slava ese din mormânt I 

Tinerimea Indrăsnâţă,
Mândră, falnică, măruţă,
Uşor calcă pe pământ 1 

Lacrimă de bucurie, curge, curge ne’ncetat !
Vticuri sunt de când, ascunsă, p al mefi sin tn

n’al picat I
Arma, ită oă lucea ce,
Slava, ilta  că slmbesee,
Stogul, iâtâ 1 Înălţaţi 6)

1880 V. Cârlovs

( ')  La 1880, Europa dormim, astăzi e 
deşteptă. Unii ne salată, na ferice8c, alţii 
ne inridieză, ne injarS.

*) Aici vedem tot d'o-datS ţi pe erofi 
fi pa om ; aici ameninţi braţul, dar 
rorbesce inima.

*) Resbelul actnal ne-a probat de ajnna, 
dae8 tnanfi inimieii noţtri încep a recu- 
n6sce bravura soldatnlm român.

*) Am an^it cn urechile mele ^ietnd: 
,  Aici cam exagerai poetnl*. Ca tâtS im
parţialitatea şi cu istoria in m&nS, sS 
căutăm adevSrul.

Pe cftnd armele musulmane să se
scuture marii oapitalei Austriei fi forţatt 
pe Caiaerl a încheia paoe după voia sul
tanilor; pe o&nd la Saint-Omer, lân^ă Pa
sai de Calais, fi în alte localităţi ale Fran- 
ciei se ţin^Q, pe fie care <Ji, aerviciarl 
divine, ca rage însoţite de lacrime către 
cer ca să'I apere de tarei; pe c&nd tero- 
rea armelor masalmane pătrunsese pânS 
la extremităţile nordnlni Garopei, acel Iei 
ce spăimftntaeeră întregul continent, se 
întarnară din ţara nâstri maşcftnd ţSrîna 
pămfintnlul nostrn fi se aranoaO în Istrn, 
ca să scape de abia romftnă. Poesia 'jl-a  
permis fi 'fi permite a vedea fi oe nu 
există, a vorbi fi cn cei Ară de corpuri; 
dar aioi, poetul Cărlova, ne-usând de a - 
ceste drepturi, nu spâne de c&t nn ade
văr istoric; prin urmare nn exagerezi.

() Acest paaagiQ ce coprinde nltimele 
trei stanţe, încântă, realţă, entusiasmăijă; 
poeia, frnmo9ul, sublimul, înaă’fl arta snnt 
aci în cnlmea lor; nu creij să fiă o inimă 
de român pe oare să n’o misce, din care 
să nn st6rcă o lacrimă de bnenrie, fiă acea 
inimă chiar de fer.

Un celebru poet fi traducător francat 
declară c i  limba francesă nu se p6te bu
cura, mal ales in poesie, de nani atâtor 
adiective ea limba englesă. Daeă această 
somnitate literară ar trăi a»tă-<Ji, ett afl 
cere avisnl sătt asupra urm8t6relor patra 
adiective ale aceluiaf substantiv tn limba 
română: »Tinerimea îndrăsneaţă, mândri, 
falnici, miraţi*.

Cât pentru mine, voi <Jioe numai doi 
▼orbe asapra aoestor ultime stanţe; dar 
mai întâi rog pe eminenţii erndiţl si nu 
se snpere pe mine de ac&ti cutezanţă:

Dacă Omer ar fi scris ln felul aceata 
fi într'o ocasiune cu totul analogi, na 
aoitt onm ar fi îa mal bine.



T i m p u l

A »l't de snb pros &:
N O U L  B T G D

de
C A L I G R A P 1 I I E  E L E M N T A R A

pentru tuul claselor II, III şi 17 primari

de 6. Al. Zamphirolu profesor de desemn |i ca
ligrafie.

PREŢUL 90 BANI.
De Tind are la tdte Libr&riele iară depositul se 

afi& la Libr&riele, L. Aloalai calea Mogojâiel No 
18fr L. Steinberg strada Carol I  Ho. 40.

LECŢIUNI PARTICOLARE
de <•

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

47 Starda Scaunelt 47.

P e n t r u  P ă r i n ţ i
D. profesor Strajan, de la liceul 

Materii Bassarab. primeşte 4 eleyl 
In familie, dându-le şi preparaţiunea 
necesrrâ. Adresa strada Teilor, No. 28.

618 -

F A B t  I C A
t*U f»* d •

CHARTIE MECHANICA
• 14e

ZÂRNESCI, LÂNGĂ BRAŞOV
produce chârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari usitate 
pentru ^iare A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice in Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

La Tipografia THIEL & WEISS şi la t6et 
librariele din ţeră se află de vânzare: |

DICŢIONAR
P O R T A T I V
ţ^frm âs'% * f'f'n t fv v r /.

GERMANO-ROMAN

.Ui am ii d® 1 di»n i

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

A E Ş I T  D E  S U B  T I P A R

ji se afli de vânjare

L A  T I P O G B A F I A  T H I E L  & W E I S S
(<■ iJj.J 4 ii U ţ i i  >,

LA TOATE LIBRĂRIILE:

STAREA FINANCIARA
• t.‘ A

R O M A N I ţ I
Discursuri rostite tn parlamentul romftn

de

DIMITRIB A. STURDZA 
Preţul 2 Lei n. ,

f A eşit de snb presă :

n c  a  r w  u  a l
pentru deprinderi ta cugetare fi compoiiţiune

de I)r. Caianu
Directorul gimnaaiului din Focşani. Carte 
autor isată de onor. minator al instrucţiune! 
pentru clasele giminasiale.

Depoait în Bnonrescl la librăria Socec 
et Comp., in IafI la librăria Petrini.

A N U I  C I S

GRAND HOTEL VICTORIA
ODI3ST B B A I L A

Se dă cn chirie de la 26 Ocţombre viitor 
anul JtSf7.

Hotelul ae închiriea<}5 în parte Baij ¡n-r 
preună cu prăvăliile de jos, sad, în par.te 
numai prăvăliile.

Doritorii se pot adresa la sub-sAmnaţil.1
I. Aegulestu.

(622—2) N. G. Tetoriati.

Eforia Bisericel Creţulescu.
Duminecă 28, neoierin^u-se jpreciul aa- 

s ti făcător pentru arendarea moşiei CBBŢU- 
LESCI, din Ilfov lingă Buftea, pe termin dfe 
sini ani cu începere, de la Aprilie 1878; 
ce va ţine o a treia Hei ta ţie , ,  Duminică
25 Septembrie,în c__ ria Eforiei, curtea
Bisericel

ticat mal mulţi ani studiele programului 
liceal, doresce a preda lecţiuni particularei.

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

ANUNCIU IMPORTANT

Sentimentele de recunoştinţă ale naţiunei 
Române sunt cunoecute de t6tă lumea oi- 
vilisatn prin darea din parte-i a ospitalităţi 
la toţi străini ce îi visiteţlă. Cu atât mai 
mult fiind datori a arăta acel sentiment 
către Prea înalta familie a Imperatnlui 
tutulor Ruşilor pe oare am avnt fericirea 
a o priimi în sânul nostru fi a coopera 
în resbel cu bravele ei armate, am litogra 
fiat un tablou mare cu 16 portrete ale a 
cestei tna'te şi glori6se familii. Românilor 
le vor place negrefit a avea în pereţii lo 
cninţelor lor acest tablou frumos, care aii 
a’ l găsi tot-d’a-una la mine, Calea Vacă 
resci No. 151, cu preţul numai de duoi le! 
noi. Iar prin districte se vor trimite fără 
plata de transport. A 3-ea parte din iondnl 
strâns este destinot pentru ajutorai cruce! 
rofie.

Editor: Loot.-Colonel D. Pappazoglu

PENTRU PĂRINŢI

D-nn profesor Mlhalescu, la Liceul din 
Oraiova luând un noii local, primeşte în 
familie câţi-va elevi dându-le pe lângă cele1 
lai te îngrijiri şi preparaţinnea din obiea 
tele mai grele.

A  eşit de snb tipar:

Manual de Gomptabilitate
1 U J in
PARTIDĂ DUBLĂ Şt SIMPLA 

pentru usnl scâlelor de ambele sexe, de 
D I M I T B I B  I A B O U  

Deposit la librăria Fraţii Ioaniţiu, Lipscani 
Preţnl 80 Bani.

S’a pus sub tipar şi Economia domes
tică cu Comptabilitatea domestică.

TBIGONOMETRIA
de d-nu

S P I R E A  H A R E T  
se aflăgde vânzare nnmai la Librăria E. 
Graeve & Comp. piaţa Teatrului cu pre- 

ţiul de lei noi 6 esemplarul.
^  (619— 0().

C 3 O  R  V  9  I V
Profesor de danţ cn răpede metodă după 

care ori fi cine fără de oşebire etăţeî, |p6te 
învăţa un Valţ, trei Polci, fi Cadril frainces 
cel mult în 8 ijilf; am deschis un Salon 
în Strada Schitul Măgurenn Nd. 20, în 
dosni Cismigialni; une se va da lecţie peste 
vară cu preţul mai eftin.

M o ş i a în apropiere de 
O a l a l d )  o jamgtate oră 

de Buzăfi, pe calea ferată între staţiile! UI 
menii şi Monteoral, având ca la 1000 po- 
gone arabile, vie de vre o 40 pog6ne, vii 
cn otaştină, de la care să ia p^ste 500 
galbeni anual, han, cârcinmă şi alte j mai 
multfe calităţi, se dă în arendă de la Sf. 
Gheorghe viitor. Doritorii se pot adresa 
in Bucureştii la D-nn N. I. Lahovary şi 
la Craiova la D-nu Costică Bengescn, (pro
prietarul. (617— 6).

Epitropia bisericel Flăminda dă cu chirie 
jţrin licitaţie de la 26 Ootombrie imo
bilul de cârciumă din Strada Filare- 
tului, condiţinnile vechiului contract 

4ioa licitaţii la 16 ale curentei în advonul 
bitericei la ora 10 antimeridiane.

(686—1).

Î ) A  p r * a k »r l o ' f  moşia CALDGÄ- 
d i I o X l U d i t ,  RENI Districtul« 

Vlaşca, Câlniştea. Doriţoriî se vor adresă 
ia 4-nn Warthiadi Strada Moşilor No. 961

625—14.’

T ) a  T rA ti r| Q iiö Pianino ou preţ 
U V  V ü l i y . 4 1  e ,  de 760 fr. A se a- 
dresa la Magasinul mnzical vis-à-vis de 
Consulatul Rusesc. (624—2)

Făcândumi-se oo6rea d’a fi chemat de 
Societatea Crucea Roşiă la Spitalul tem
porar de rifaiţi de la Turnn-Măgurele, sub
semnatul încnnosciinţez pe stimabilii mei 
olienţi că cu începere de la 1 Septembrie 
viitor voitt absenta din Capitală.

Tot de o dată 'i rog ca la cak de tre
buinţă să se adreseze la fltimabiiulQ meii 
amic Dr. Stoiceseni domiciliat Strftd.i Co
vaci No. 1 , Casa Arvenescu, oare ti bine 
voit a mă înlocui pe timpul absenţei m■»le 

Tr. Petrini (Pani).

gXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa 
5  F B A I T Z  C 3 -T T I L T T Ü " E lT ? .  wX F R A K Z  G t î U T H E R
X  »  la VILLE DE BRUXELES
X  Podul Mogogóiel No. itt vis-à-vis de Consulatul Russese
X !ci ame,

X"  flanele uw  vn.uii»uao, groşetco, broderie danceie, ora
femei în oele mal noi forme ii culori, umbrele de sóre şi de pldio eto

ofonf-.l linAn. MIAr nianfnla „X __ * 1

Recom andă, m agazin u l sefi asortat In tot-d’a-una fdrte bine cn ru făr iă  de b&rbaţl şi de ’V  
lame, galere, manohete, batiste do lino, olandă şi mitasft, ciorap! pentru b&rbaţl şi dame, £5 
lanele fine (c rôp e  de santé) oamisône, groşette, broderie dantele^ cravate de o&rbatl si X  

^  -em el în oele mal noi forme> şi eulorl, umbrele de s^re şi de pldio etc. etc. Atr&gônd tot JÊ  
de-o-datft atenţiunea onor. Clientele o& din oausa cri se l am redus fdrte mult preţurile. CS

v^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS

D e  î n c h i r i a t .
conţinând 4 odăi de locuit en antren, 1 
pentru slngi, bucătărie, spălătorie, depen
dinţe, ourte fi gradină,,sunt de.închiriat 
de la Sf. Dumitru. Doritorii sunt rugaţi 
a se adresa la proprietarul D-nu Ioan 8pi- 
rescu, care şade în dosul grădinel acestor

Damă, solidă caută un loc caign- 
,verpant^ ,séü economä. A se a- 
dresa la administraţia acestnl ijiar.

D V i n r A a n n  reii tor8,îni CaP'-• . » l U l ü u i I l U  talS a relqat eser- 
ciţtnl profesiune! de advocat. Strada Po
lonă No. 21,

Mobile de cjaşă
de vânzare. A se adresa la administraţia 
acestnl j i u .  (614_-0).

0 P E R I L E  MÜSI CA LE
imprimate ln ediţiunea ndstră

THIEL <te W E ISS, TYPOGRAFI
Strada Lipscani, palatul »Dacia.«

FB. 0.
CONSTANTI NEBCO D., Souvenir de Zizin, Valse pour pianoforte................ ...  2 ___
CARLSON C- Quatre morceaux Boumains, pour pianoforte....................  2 —•
FLECHTENMCHER A., Muma lul Stefan, pentru 0 voce si piano , 1 50
GEORGESCU TH., Doud suspine, rom* pentru o voce ou p ia n o ........................ ...  1 4 0

■ a Spune, rom. naţională, pentru o Vioe ou piano • • • > • •  1 i40
KBATOCHWIL A. K.. Hora, Viöta României punte» p i a n o , ................................  1 40
MEDEK J. W., Rom&nia, Quadrille de Concort pentru piano . . , .................... 4 —
MUSICBSCO G., Rânduiala cununiei pentr j  piano ..................................................... 5 ___
STERN L., op. 10, Der Wunsch (Dorinţa) für Singst, und Clavierb................... ...  2 _

» „ op. 11 . Lebewohl (Adio Moldova) Singst, and Clavierb.........................  1 60
„ > op. 4. Grande Etüde pour p ian oforte ....................................................  1 5 0
„ ,  op. 17. Hora. Mariöra pentru pianoforte . . ....................................  I S O
„ > op. 18. Durerea ’ml este mare, Valse brii. pentru piano....................  2 —
> s op. 19. Visarl Ce de ccpil, Quadrille pentru piano . • • • • • • •  2 —
,  > La Favorite, Schottisch pour p ia n o ......................... 1 3 &
> > Iţik-Polka pentru p iano. .............................................................................  1 —
> » op. 20. Apele de la V&cÄrescl, öchottsich pour p ia n o ..................... • 1 50

VIEUX E.. Marche de Cavalerie pour piano  .................  , , 2 —
Töte aceste se vând ou rabat de 25

i« ia *•

A N U N C I U  I M P O R T A N T .
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NDMAI L â  RENUMITUL MAGASIN
W Liß L  V U L T U R

Sub firma

S A L .  W E I S E  R M  A I T  IT
Strada Carol I No. 6 

(curtea veche) 
vis-à-vis de farmacia 

Rissdörfer.

Strada Carol I No. 6 
1 (curtea reche) " 

ris-â-vis de farmacia 
Rissdörfer.

AQ sosit, pentru sesonnl de vâră un bogât asortiment de încăl
ţăminte pentru BĂRBAŢI, DAME şi COPII.

Cn deosebire PANTOFI DE DAME In tóte1 fórmele după cdlS 
mai din urmă fasóne fi efectuate din primele fabrici din Edropa:

Asemenea nn mare transport de cismé lungi de Iueht, de Lak 
rusesc f i devacsca şi Mantale' (ca-dcnrc) de pióle prim» qualitate.

Sub-semnatul mulţumind onór P. T. Public dtf ¡ încrederea1 c* 
ai! dat sus^isBei firme, care până acum a9 depus probe da ftna 
calitate a Mărfel cât şi de eftinătatea preţurilor, speră ca ţi, d’ jicuri]. 
înainte va bine voi a *i '!da concursul seQ, găsind m tot-d’a-una 
atăt mărfuri fine fi fasonate cât fi cu preţurile cele mai moderate.

Cu t6tă stima , i

fel
Ö

B

H

(5 8 8 -0 ) SAL. WEI8ERMANN.

L A  T T P O G R A F I A  T H I E L  &  W E I S S
. PALATUL , DACIA.«

şi -la- tóte libràr.iile 4in ţâră 
. miji > se afl& de vfinjare :

METODA UE CUBA NATURALA
drept contrast la

VĂTĂMĂRILE PRACTICEI MEDICALE
8in^tfra fî siguri'pasă contra 

morţsl premature şi l&ngesirel cronice de
Aug. W ilh. König.

P R E Ţ U L  2 L E I  NU  OI.

E S

tt

S T R A D A  E P I S C O P I E I
LA .STRÜGDRILE N^GRU«

0 0  A S  I \ U  N E  R A R Ă

V IN U R I NATURALE
VECHI DE 4, 8 ŞI 11 ANI 

i' n  f l a c o a n e  s i  oxj o c a u a
ou preţuri fOrte reduse şi neauzite până. acum

1 I N D I G E N E  A L B E  ŞI  N E G R E
0«  Cotnari Jlţ' 0«  O ii« Mar* (li B ă şica ţi
,  D r i l i f a n l  J  Misohet Nejru Vârtos i
,  O dekeftl ®  Raţlsohis j|( T ă a l i t s i

V l N t J t t l  a  T B E I  N  B
" en ¿ros si en detail M ■

0* Champagns I I Oe Rhin Ai M l|aga II! Cherry
, Bordeaux III > Un|arla | M tdsrs 9 1,1 III Mascat Lunsl 

No pito concura nimeni ou mine nibt in privinţa oalit&ţil vinurilor |i nici In ceea 
e# jirivosco preţul lor.

MB., Liqueururl, Diferite Cogaaeurl1 v le u  ţ I lin Champafna, ŢuIcS *sohe naturală f i 
Unt-de-lemn do Toscana.

3VT- THEODORESCrCJ.

AVIS PREALABLE
S A L L E  B O S 8 E L  

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

V A U D E V I L L E  F R A N Ç A I S  

Direction E M I L E  Z E L L E l

Saison Théâtrale (1877—78). Commencemea 1 
1er Octobre 1877

REPERTOIRE DE LA SAISOl
OPERA BOUFFE ET OPERETTE

M U S I Q U E  D E  CH. L E  C 0  CQ:
La Marjolaine, 8 actes ; La Petit» Mariée, 3 ac 
QiroJU, Oirofia, 3 actes ; Le» Cent Vikrgei 8 ac 

Let Cloches de GornetriUe, S actes. J

Musique d’Offenbach :
La Boulanghre a de» eoui, 4 actes ; La jolie j  
feumetue, 8 actes ; La Periehole (nouvelle), 8 ac 
Mme &  Archiduc, 3 actes ; La Vie Parisienne 
actes ; £a Belle Hélène (nouvelle), 8 actes ; OiJ1 
aux Êttfert, 8 actes; La Boite au Lait, 3 ad 
La Oréole, 8 actes; Lee Brigand», 8 actes; A  

Bien, 4 actes.
Musique de Lacome: Jeanne, Jeannette et Jeannet 

4 actes.
^Musique de Litolff: Heioiee et Abailart, 3 ac 

Maiique de Hervi : La Bell* Poule, 8 acte* 
Musique de Grisart: Le» Troi» Margot, 3 acfc<

O O M S D I  E l
t Dominos roses, Le îeveillon, Le procès Vau 

LeJieu, Tricocho et Cacolot, La petite marquis« 
Sii vaudeville toute» le» nouoautée» de Vannée,

Le tablean du personnel de la troupe sera pub 
d’ici à quelques jours avec le programmme gén

j

R E G U L I L E
CE T R E B Ü E  P Â . Ç I T E

pentru a

AJUNGE LA 0 BATRANETA IN AETATA
PRSŢUL 50 CENTIM.

L’administration a l’honneur de prévenir 
les abonnés et habitués, que l'abonnement p* 
la sousdite saison est ouvert au bureau du Théfc 
Bossel, tous les jours de 12 à 8 heures de l 'a i  
mid . — L’abonnement sera de 60 réprésentatii 
obligatoires et divisé en deux sériés de 30 rép 
oentations. — L’abonnemedt devra être payé 
deux fois: le moitié en souscrivant et la seca! 
moitié le 1er Novembre.

Prix de l’abonnement pour 60 réprésentatioi
Loges  ........................   1800 F».«
Fauteuils  .................................... 300 f
Stal ...............................................  . . 150 *

Prix des Places à la soirée
Loges . . . ..................... 85 K l
Fauteuils. 6 „ '
Stal n ................................................  S »
G a le r ie ................ ................................... 1 »

La Directrice, EMILIE KELLER.

LE PORTEFEUILLE 

DIPLOMATIQUE & POLITIQÜ

(B lue-Boock Européen).

>Recueil de documents international) 
et des principaux travaux parus dans 
presse périodique européens* a apărut 
se află deja cele (T întâi A 4 Vvresône m j 
brăria nostră spre probă.

Onorabilii amatori de ftiri diplomaţii 
fi politice, eşite din sorginte sigură, lei 
nnnţăm că numele redactorului aceşti 
uvragiü periodic, J. E. Delannoy, destj 
de ounoscut tn sfpra Ziaristicei, ne gara 
t,ézï un conţinut nn numai bazat pe d 
cnmenţe oficiale dar fi ftiri le neoficiale | 
să fie bine apreţiate de opiuiunea public 
fiind că redactorul este in relaţiile c« 
mal intinse cu cercurile înalte.

Acest uvragia va efi in 50 păna la 6 
livi^sône pe an, fi se primesc abonament 
in librăria nâstră ou preţnl de fr. 31$ 
pe termen de un an, trimis acasă direct- 
fărS întârziere — prin poftă.

Ţot o dată mai a visăm pe D-nii amatoj 
de ftirile 4iin>ce ca se află la noi ^iart 
fronces La Franc* de vânzare cu 20 ba) 
numărul.

E. Graeve & Comp. j 
(615). Podul Uogojdiel No. 40.1

De închiriat
diferite

I A P A R T A M E N T 1
A se adresa la D-na 

Ş T K Î A k  P:R E  T O R I  AN 
Strada Sfinţilor, No. 54.

< (628-18)1

I:

DESFACERE TOTALA

Recomand* bogatul. meii asortiment II  
felurit) Planuri si Pianine din oele Tl ţ  
renumite Fabrici ale Europei cu preţui 
forte scăzute.

Wilhelmine Schreiberjj 
(613). Calea Mogoâiel No. 231

0  JNcL- THEODOBESu lj - ^

nnnnnnunnnnnnnnununxnnnnnnnnnn
5 PHAHMACIA IxA ^PEBANTIA“ 5
▼S f,  ̂ ) . .m, c.itzi Moooşoasi, ss. X
2  D E P O U L  M E D I C A M E N T E L O R  F R A N C E S E .  H
H  Obiecte de Cauciuc |i Articole de Toalete. — Asemenea ie angajésft a efectua orl-ce oo- 
H  mande din relsortal medical. B R X J 8 -  J #

u u * u u * * u u u * M * n u u u n u * u n u u * * n n * U

U n  p r o f e s o r  ^ “ d^rTa^bsJ
vat academia se oferă a preda

l,  l e c t i u m i
în  :următ6rele aciinţe:

, Dejeqp fi piatură, geometria, materni 
tioa şi ingi nere t6te sciinţele necesare pei 
ţru pregătirea de a putea intra în fc61( 
snperi6re. Afară de aceefro va fttjUa da le 
ţi ani ide piano, de limba frauoesi fi englea 
A «e -adresa, Strada Virffili* No. C bis, si 
la Tipografia Thiel & Weiss.

Tipografia Thiel à Wiese, Palatul „Dacia*.


