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ESEJIN TOATE ZILELE DE LUCSD.
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Se prlimeie tn itr&inAtate : La D-nil Haatml 
«(om ă  VogUr la Vienna, Walfisohgasse 10 
i .  OpptUk tn Vienna, Stubenbastei i ¡  Budo- 
Mo«M la Vienna, Sei lers tltte S ; Vmemu 
Brdicka In Vienna, Teinfaltstraase 17 » Philipp 
LSb la Vienna, Eechenbaohgaue II; L. LamS 
à  Comp, ln Pefta fi Hatat-LafßU-BmUitr à  
Oomp. la Paria.

Senior! nefrancate na ee primeeo. 

Artioolele nepublioate >e vor arde.

Un nunftr In Distriote 15 bani.

Cursul de Bnenresol, 10 Soptombre.
Oblig. Hurale................88 —

t Do meni ale , ,  , 751/* 75
Credit funciar rural . . 72 78

,  ,  urban 64 —
Impr. munioipal al Oapit. 78 —
Oblig. P e n s ii ................180 —
Oblig. Dacia . . . . .  900 —

,  România . . . .  40 —
Impr. municipal ou premii — —
Renta R o n t it ...............  — —
Paris 8 l u n i ................ 9935
Londra » ...............  25 25
Viena ,  ...............  — —
Berlin ........................  1827<

Caraal de Vlona, 81 Septembre. 
Uetalioe......................  64 TO
Nationale.............................. 67 —
Renta In aur........................... 74 75
Lose. . . . . . . . . . . .  I l l  50
Aotiunile b&ncel...................  868 —
C rediturl...............................815 50
London . . • • • . . » • • 1 1 7  90 
Obligajiunl rurale angare . . 77 50 

» temesv&r . . . .  77 25 
> transilvane . . .  76 — 

Argint In m&rfarl . . . . .  105 15
D acatnl..................................  5 65
Napoleonal..............................  9 45Vi
Haro 100 . . . . . . . . .  58 10

Cannl de Berlin, 31 Septembre. 
Aoţiun. Căilor ferate române . 14 90 
Obligaţiunile rom&ne 6 % • . 
Priorităţile 0. fer. rom. 8% 
împrumutai Oppenheim . , .
Napoleonii..............................
Viena, termen lung...............
P a rii » scurt . . . .

58 50 
48 50 
74 — 
16 17

81 80
Calendara 1 f ile i  

Marţi 18 (25 Septembre).
Patronul jilel: Martirul Corneliu Com. 
Răsăritul sórelul : 5 ore 49 min. 
Apusul sârelul : 6 ore 58 min.
Fasele lunel : Lun& Plini.

P L E C A R E A  T R E N U R I L O R
Bnoarescl— Sucé ra 

Bucurescl . . . .  8.15 n 10.— d
Ploesol.......9.50 n 19.06 a
B r ă ila .......1.58 n 5.45 j  7.16
Teouoifl.......4.38 n 11.40
Roman.......9.05 d 4.54 _
Suelva, sosire . . 18.08 j  9.65 ñ

UuenrescI—Verciorova
Bucur esc!....................... 8.— d 6.05 n
P ite ş t i ...........................11.81 < 10.15 n
Slatina................... ' . .  2.—
Craiova...........................4.17
Vírciorova, sosire . . . 9.01 n

S n o é T a — B n e n re so l  
Suelva . . . . .  5.114 6.46 d 
Roman • • • • . 8.45 n 18.10 d 
Tecuci a . . . . .  lt^O n 5.10 ç 
Brăila . . . .  . 3.08 n 8.10 n 8.68 {
Ploesol................7.18 d 8.46 (
Buourescl, sosire 8.80 j  4.80 i

Verciorova—Bnonrescl
Vèrciorova ................... 6.45 (
C ra io v a .......................11.44 ţ
Slatina....................... ...  141
P ite jt l ...........................4.42
Buourescl, sosire

7.15 \ 
7.40 11.80 ţ

Bnenresol—Giurgiu
Buourescl....................... 9.16 d
Giurgiu, sosire................11.85 j

Slnrgln—Bnenresol
Giargifl...............................T.lflc
Buoaresel, sosire . . . .  9.48 j

Galaţi—Bărboşi
G alaţi................... 1.80 n 8.85 d
BarbojI, sosire . . 1.55 n 9.— Ç

Bărboşi—Galaţi 1
Bărboşi................... 2.55 n 6.85
Galaţi, sosire . . . 8.80 n 7.—

6.05 n 
8.87 n

4.55 rj 
7.17 n

7.80 4 
8.05 n

n 7.85 n 
n 8.— 4

PRIMULUI MINISTRU BB4TIAHD
Măgurele, sau ande va fl.

De mnlt am vg<Jut şi v’am 
semnalat r<5uai administraţie a 
serviciului sanitar militar. Ieri 
toţi Bucnrescenil au asistat la 
un spectacol revoltător.

450 bravi ostaşi răniţi, cari 
pe c&mpnl de resbol, prin vi
tejia lor, au făcut admiraţia 
chiar a străinilor, au sosit la 
gară, in miserahile vagoane 
de marfă, neînsoţiţi de nici un 
infirmier sau suroră de caritate.

Protestez de insulta ce se a- 
duce prin acest fapt durerel 
României întregi, şi în numele 
umanităţel, v i conjur a da fără 
întârdiere, ordin de îndreptare 

Dimitrie Gliica.

SCIRI TELEGRAFICE
- et din

F O I L E  S T R A I N R

Salzburg, 19 Septemvrie. 
Prinoipele Bismark şi corniţele Andrassy 

a conferat aiji de la 11 ceaun dimineţa 
până Ia 3 după prânz. Princesa Bismark 
a sosit aci pe la 5 cesurî însoţită de fiica 
el şi de fini el Wilhelm. La 6 cesnrî a (ost 
prinsul, Ia care asista şi corniţele Andrassy. 
La 7 cesurî prânzul era sfîrşit. Nu e încă 
nimic cunoscut asupra plecării celor doi 
cancelari.

Pesta, 19 Septemvrie. 
Preşedintele ministe nilul plecă poimâne 

Ia Viena pentrn a conferă cu corniţele An* 
drassy asupra interpelaţiunilor privitorela 
cestinnea Orientului.

Pesta, 19 Septemvrie. 
După ,Hon* budgetul militar are ţifre 

mal urcate de cât în anal trecut.

Constantlnopol, 19 Septemvrie (nöptea).
O telegramă a lai Soleiman-paşa de erî 

adevereşte ştirea reluării întăririlor de la 
Sf. Nicolae de Ruşi; Turcii nu le aü ocu
pat de cât 6 cesnrî.

Bnenresol, 19 Septemvrie 
împăratul Alexandra a adresat o sori 

fiore de mâna sa propriă Imperatulul Fran 
cisc Iosef. t:

Alaltă-erî nöptea Turcii aii atacat re
duta Gri viţa de mal multe ori fără succes 
Erî după prânz Românii atacarS'a doa re
dută Griviţa, fură insă respinşi In posiţiile 
lor intărite.

Goratstadenl, 18 Septemvrie. (Oficial) 
Generalul Radeţchy anunţă erî reepin 

gerea complectă a asaltului desperat al 
Turcilor asupra posiţinnil Întărite de la 

Nicolaî lângă Şipca. La asalt aii Inat 
parte garda turcă şi trapele arabistane. 
Perderea rusă se urci la 100 morţ, şi 
ofieerl şi 400 soldaţi răniţi.

Pesta, 22 Septemvrie.

Se asigură că principele de Birmarck şi 
corniţele Andrassy aii luat hotărârea d’a 
lucra în unire pentru îocheiarea unul ar
mistiţiu îndată ce acesta va fi cu putinţă.

Viena, 28 Septemvrie.

Serbia nu va intra în campanie înainte 
de Fevruarie. Acesta întărijiare se dato- 
resce nu numai greutăţilor unei campanii 
de iarnă, dar şi influenţei moderatâre a 
puterilor.

8orviotal de la 83 Septemvrie 9 ere dimineaţa

Paris, 10 Septemvrie.

Tribunalnl Senei, judecând a^I procesul 
d-lni Gambetta, a respins cererea de ne- 
comp'tinţă pe care o formulase d. Allon 
şi a mănţinnt condamnarea pronunţată 
’nainte.

Constantlnopol, 10 Septemvrie.

Se asigură că urmetă bătălia între ar
mata lut Mehmet-Ali şi a Ini ŢarevicI 
lângă Iantra.

La Şipca situaţia nu s’a schimbat. Tim- 
! ni răii împedecă operaţiile.

Osman-Paşa comunică încă ou Orhania.

— Serviciul de la 23 Septemvrie tmisţjă —

Gornl-Stndcnl, 10 Septemvrie.

Erî la 11 ore dimineţa Tarei! a& înce
put bombardarea muntelui S-tul Nicolae 
de la Şipca, întrebuinţând pentrn acesta 
cele patra mortiere.

In aceeaşi $i la ora 1 după ameijî, Tar
ei! aii atacat pe generalul Tadişeff în po- 
siţia sa de la Civcovna (Iantra).

Respinşi fn flancul drept, el aii atacat 
flancul stâng, apoi mijlocul. T6te aceste 
atacuri aii fost respinse. Lupta n’a înce
tat de cât nâptâa.

Generalul Tatişeff ’şi-a oonservat tote 
posiţiile.

Se aşteptă acjl un noii atac.
— Serviciul 4e la 83 8opteavrle, 9 sre ssara. —

Constantlnopol, 28 Septemvrie

N’a venit nici o depeşe oficială privitâre 
ia viotoria lui Mehmet-Ali semnalată de 
4iare. Lupta continuă. Şhefket-paşa a a- 
juns la depărtare de cinci ore de Plevna

Viena, 88 Septemvrie.

Se telegrafiază din Constantlnopol că 
P6rta face mari prigătirl pentru campania 
de ernă. — Beiul de Tanis a trimis un mare 
număr de cai şi de catâri, o mare canti
tate de grăii şi opt mili6ne de franci.

laşi, 82 Septemvrie.

Generalul Ignatieff care suferă şi acum 
de friguri a trecut Vineri prin BucurescI şi 
a plecat imediat la Kiev, unde va remâ- 
nea in familia sa până când împăratul ’! 
va chema er. înainte de a pleca din Bu- 
cnresci, generalul s’a dus de a veijnt pe 
prinţul Gorcîacoff.

SCIRI TELEGRAFICE
ALE ‘TIMPULUI,

(Agenţia Havas).
-  Servioiul de ta 81 Septemvrie, 9 ore seara. -

Londra, 18 Septemvrie 
Corniţele Şuvaloff s’a întors din visîta 

ee a făcut comitelui Derby la Knouwolev 
Hali.

Numai un 4*ar engles menţionâză des
pre o bătălie la Biela.

BUCURESCI SEPTEMBBE

Pablic&m la umârul nostru de a 
stă o broşură pe care g]ş,şul pu 
blic o atribae generalului Florescu. 
Acostă, scriere fâcut& de un om de 
inim& şi de un om competinte, nu 
se p6te In destul studia. Nu vom 
disouta aci faptul Împlinit al trece-

rel Dunărei de c&tre armata nóstrá. 
Ţara, daca vre odată va mal putea 
să se rostésc& In libertate, 11 va ju
deca şi In lipsa acestei ne^târnate 
judecăţi, istoria şi Dumne^efi cel pu
ţin vor cere socotélá cuvenită ace
lor care afi luat acéstá respundere. 
Insă, pentru că faptul este Îndepli
nit, autorul crede că este o datorie 
să ne silim cu toţii a’l face cât mal 
profitabil saü mal puţin desastros. 
Prin urmare, cu autoritatea sa cu
noscută In asemenea materii, indică 
mijlócele care ar fi putut face acést& 
Întreprindere mal puţin costisitóre 
In ómení şi In bani, şi to t de odată 
spune cum ar fi priceput rolul Dom
nitorului In acest resbel, In ce chip 
s'ar fi conciliat necesitatea unităţel 
de comandament cu demnitatea su
veranului unul Stat independent.

Aceste poveţe sunt bune, Insă val! 
aü sosit cam târ^ifi. Suntem siguri 
Insă că generalul Florescu nu s’a ho- 
tă r lt a le da publicităţel de c&t după 
ce In zadar s’a silit a le face să fie 
ascultate de acel, care afi luat În
suşirea de a dispune de banii, de 
sângele şi de viitorul naţiunel nóstre. 
In aceste momente dară, acéstá scriere 
este, ca să ^icem aşa, o descărcare de 
consciinţă mal mult de c&t alt ceva, 
căci nu credem să mal pótá avea 
vre un resultat practic. — Geniul u- 
niversal care conduce destinele Ro
mâniei sub numele de I. B rât ia nu, 
nu admite nici contrazicere nici po- 
vaţâ, şi supusele sale instrumente 
s’aú dedat prea mult cu ascultarea 
pasivă pentru a au£i vre un alt glas 
de c&t al sâfi, pentru a mal crede 
că esistă vre o ra<Jâ de bun simţ saü 
vre o schinteie de patriotism In alt 
cap şi In altă inimă de Rom&n. Noi 
felicităm pe onor. general de fran- 
cbeţa şi lealitatea declaraţiunilor sale.

Creatorul, părintele armatei ro* 
m&ne, acel care aprópe £ece ani a 
stat’ In capul el, nu póte, chiar din 
depărtarea în care ’1 ţin pasiunile 
mişelescl ale unora, şi slăbiciunea 
Încă mal meprisabilă a Altora, să nu 
urmeze pe copilul séú In primele În
cercări ale gloriósel sale păşiri.

Asemenea nu póte a nu i-se sfâ
şia inima, c&nd citesce lista dure- 
r<5sâ a at&tor vitezl seceraţi In fió- 
rea vérste!, pe care i-a (cunosout 
personal, şi a căror carieră ostâ şâscâ, 
scurtată aşa de iute, a Început sub 
auspiciile şi direcţiunea sa.

Işl pune dar întrebarea, dacă nu 
se putea obţine mal bune resultate 
cu mal puţin s&nge vSrsat..... dacă 
acest s&nge preţios se Intrebuinţâză 
In modul cel mal util pentru binele 
acestei ţfirl; 'dacă m&ine, hotarele 
ţflrel, căci neprevftflute sunt capri
ciile teribile ale geulul resbelelor, nu 
vor avea trebuinţă de at&ţl viteji 
care zac pe p&mfintul Bulgariei, In

şanţurile Plevnel; dacă se p6te re
înfiinţa ce se distruge, dacă o sa- 
tisfacţiune de deşartă ambiţiune trece 
Înainte unor interese naţionale cal
culate cu cumpfinâ şi s&nge rece, daca 
un om chiar jum âtate Înţelept Îşi 
pune t<5t& starea pe o singură carte 
dacă generalul Brâtianu crede că a 
făcut un pact cu victoria, dacă a. 
dar se ne oprim aci.

T6te aceste sunt zadarnice. Să ne 
Îngropăm morţii, să ne Îngrijim, pe 
c&t ne permite guvernul, pe bieţii 
răniţi, să admirăm pe d. Brâtianu 
să stimăm pe d. Rosetti, să credem 
pe d. Cogâlmceanu şi să aşteptăm ceea 
ce s6rta  va hotârl cu noi. Acesta este 
menirea naţiunilor care se părăsesc 
pe sine Înseşi, şi lasă In mâna unul 
om, destinele lor, fie acel dictator 
aşezat pe tron, fie eşit de sub o 
masă de cafenea. Românii cel puţin 
tn resbelul actual, afi dovedit lumel 
curagiul lor militar; să Înveţe In vii
tor un curagifi mal gred p6te Încă 
de dobândit, curagiul politic, şi to 
tul va fi spre bine.

CATE-VA CUVINTE
asupra

I N T R Ä R E I  I N A C Ţ I U N E
A TBÜPELOK NOA8TBE

Sunt secoll de când inima ţârii n’a 
bătut mal iute şi mal tare ca acum, 
de marea Îngrijire a intrării In ac
ţiune a trupelor ndstre.

Am citit cu mare atenţiune c&te 
s’aâ scris asupra acestei lnsemn&Wre 
cestiunl de diferitele organe de pu
blicitate şi am lăsat să trâcă pri 
mele momente de entusiasm, pen
tru ca In urmă să spuifl şi efi câte
va cuvinte ţârii mele. Cestiunea este 
gravâ şi se cuvine a fi tratatfi cu 
sânge rece şi cu maturitate.

Să vorbim dar cu luare aminte, 
căci astă-datâ bravii noştri ostaşi 
sunt pe câmpul de bâtae şi viitorul 
ţârii este In joc.

Cea d’&ntâifi Întrebare ce ’şi-a fă
cut orl-ce om serios Încă de la in
trarea In ţară a trupelor rusescl, a 
fost negreşit, cea urm âtdre:

Lua-vom şi no! parte la lupta din 
Orient? Toţi aceia In care bate o 
inimă de Român afi respuns: da. 
Guvernul nostru Insă, n a  Îngrijit a 
pune un Bingur cuvânt, In Conven- 
ţiunea de la Kişinef, asupra existen
ţei armatei n6stre şi rolului ce ’I 
putea fi reservat.

Dar d-nul Brâtianu e mal presus 
de t6te acestea şi dispune de desti
nele ţârii ca on adevărat Dictator !

Ori cum s’a Întâmplat Insă, efi 
creg că trebuia să luăm parte la re- 
sboiul actual, dar nu s’a tra ta t Încă 
cestiunea de a se aci, daca era per
mis guvernului ca, din omnipotenţa 
sa, să angageze peste hotare mal tdte 
fesursele n6stre militare.

Drumul nostru era indicat de pre
cedentul creat de Victor Etnanoil care 
a pua la disposiţia aliaţilor, In Cri-

mea, un corp abia de vr’o 14,000 
de 6menl, sub comanda lui Lamar- 
mora. Acesta a fost destul ca Pie
montul să obţie dreptul de a fi re- 
presentat la Congresul de la Paris 
şi, ca mal târgifi, să devie Italia.

Ca Piemontul, put£m sft dăm şi 
noi armatelor Imperiale vr’o 15,000 
de <5ment. bine Încadraţi, c’un ma
terial de resboifi complect, cu cola
nele necesarii de muniţiunl şi de 
hrană. Iar Domnitorul, fără a mal 
pleca din România, să remâe In ţară 
cu restul armatei, căreia se putea 
alătura şi un corp din armata ru- 
s£scă, ca să apere Dunărea, adevă
rata basă de operaţiuni şi to t de o- 
dată hotarul ţârii.

Ast-fel, resultatul ce putâm aştepta 
In viitor era obţinut şi nu ne espu- 
n6m a sacrifica mal Intriga n6stră 
forţă militară cu to t materialul de 
râsboifi.

In tr’acâstă privinţă, domnul Brâ
tianu n’a voit nici chiar a vedea 
cu câtă parcimoniâ Kedivnl şl dă 
contigentnl sâfi Pâdişahnlul, daca 
exemplul Craiului Piemontului nu’I 
era de ajuns.

Nu mal vorbesc despre enormele 
sacrificii bânescl ce vom fi nevoiţi 
a ne impune, c&cl nu scifi ce con- 
venţiune se va fi Încheiat cu guver
nul Imperial Rusesc; prin urmare, 
nu scifi daca t 6te cheltuelile râs- 
boiului vor apăsa safi nu asupra 
Ţârei.

Nu mal vorbesc asemenea, despre 
altele de o importanţă nu mal pu
ţin Însemnată precum: trecerea ho
tarelor de către un Domnitor cons
tituţional, ba Încă şi intrarea sa In 
li^ptă, fără un vot al camerelor şi 
fără de a lăsa o regenţă In urma 
sa râmâind ţara la discreţiunea u- 
nul dictator ca domnul Brâtianu.

T6te acestea, guvernul, safi mal 
bine ^is, domnul Brâtianu, le-a ho- 
târlt de la sine, fârâ de a crede că 
mal are nevoe de inter venirea Ca
merelor.

Mult s’a trlm biţat on6rea ce s’a 
f&cut Domnitorului cu numirea Sa 
de comandant al unul corp mixt 
Ruso-Român, având drept şef de 
stat-major un general rus... Mie ’ml- 
ar fi plăcut mal bine s&’l v6<j Domn 
al Românilor remâind In ţară, pre
cum am mal £is, ca sâ lotlmpine 
or-ce eventualitate şi mal nainte 
de t 6te ca sâ’şl apere ţara.

Cu modul acesta şi armata nds- 
trâ  ’şi-ar fi pătrat individualitatea 
sa, ceea ce nu mal p6te  exista o- 
dată ce M. S. Domnitorul a fost 
numit comandant al unul corp mixt 
de trupe Ruso-Române, dândn-i-se 
şi ca şef de stat-major un oficer 
general străin.

In Crimea, corpul piemontes pri- 
imea şi el instrucţiuni de la marele 
cuartier general al armatelor aliate, 
căci trebue unitate In comandament, 
dar până la sflrşitul campanii, şi-a 
păstrat individualitatea sa, combă
tând cu elementele sale proprii, ală
turi cu armatele aliate. Tot ast-fel 
putâm face şi noi alături cu armata 
~mperialâ rusâseft.

In cât pentru importanţa corpu
lui nostru de acţiune, el trebuia sâ 
fiă In proporţiune cu mijlâcele n6*tre.



T I MP U L

Â espune mal íntréga armată, cu 
tot materialul nostru de râsboi, fără 
posibilitate de a tnlocui perderile 
mal < u sém& acelea ale cadrelor 
acésta póte, conveni demagogilor 
noştri de la patere, dar nici o datft 
adevératelor interese ale ţâre)'.

Fac apel la orl-ce om cu mintea 
sánátósá, sâ spue daca o urmare 
ca aceea ce depl&ngem póte fi mal bine 
definit& de cât cu cuvlntul de : 
adevârâtă nebunie.“

Intréga forţă militară a unei ţâri 
nu se espune de cât numai In ca£ 
de .imediata“ sa apărare. In ca^ul 
evenimentelor de faţă, 15 000 de 
ómenl eraü destui, spre „afirmarea 
ţârei, pentru a dobândi drepturi la 
recunoscinţa coreligionarilor noştri 
din Orient, şi spre a putea asigura 
recunóscerea Independinţel statului 
nostru la viitorul congres.

E bine, cum am mal £is, ca cu 
sănge rece să se tratele asemenea 
ce8tiunl care sunt de viaţă saü mórte 
pentru o naţiune.

Âst'fel, credul şi eü de a mea 
datorie să daü publicităţii aceste 
cugetări, care de s’ar discuta şi com
plecta, n'ar râmânea fără folos pen
tru aceia ce ar voi să fie luminaţi 
la <jioa de respundere care, mal cu
rând saü mal tăr^iQ, va veni să a- 
rate de ce sunt capabili aceia în 
ale cărora măinl staü astă des
tinele ţârei.

DIN AFARA.

.Invalidul rus* publică nrmătdrea 
relaţiune despre lupta din 19/si Aug. 
de la Pelişat şi Zgalenţa, care re
laţiune s'a presentat A. S. 1. co
mandantului suprem al armatei de 
Sud, Împreună cu raportul locote
nentului general Zotof :

In ţjiua 12 Aug., pe la 6 x/a <5re 
dimin^ţa, am primit de la avant- 
posturile ocupate de divisiunea re
gimentului al 4-lea de lancerl al 
lui Charcof şi de regimentul de hu
sari de la Mariopol, (care ocupa lo
cul de la Bogot prin Tutşeniţa In 
faţă cu Radişevo şi Griviţa, până 
lu drumul de la Plevna spre Bul- 
gărenl) un a vis important că forţe 
considerabile de inimici ar fi eşit 
din retranşamentele aşezate mal jos 
de Radişevo; puţin mal târziii, un 
noA a vis da de soire că aceste forţe 
ar Înainta către Pelişat şi Zgalenţa, 
urmate de un corp tare de cavale
rie, ce le venea tn ajutor.

In momentul cftnd primirăm a- 
aceste scirl, aşezarea trupelor cor
pului al 4-lea, care se părea că va 
fi atacat de inimic, era ast-fel: Re
gimentul al 63 de infanterie al lui 
Uglietsch, şi regimentul al 62 al 
lui Sudzat, care ocupaţi Împreună 
cu doâ companii şi doâ tunuri o În
tărire ridicată In faţa Pelişatulul, 
se aflaţi ca la o verstă lâ spatele 
acestei Întăriri. Regimentul al 20- 
lea de infanterie al lui Golisch (B-a 
divizie, şi 2 batalidne din regimen-

PâUViâ UÏIMM.

U1HA1L STROGOFF
SAU

C U R I E R U L  T A R U L U I .

(Urmarea 6-«).

m.
Mihail Srogoff fu daci dus înaintea Ţa

rului, în cea mal desăvârşită neştiinţă de 
ceea ce împăratul aştepta de la el.

Ţarul, fără să-I adreseze vorba, ’1 privi 
cftte-va minute şi '1 cercetă cu un ochiU 
pătrunzător, pe cftnd Mihail Strogoff sta 
cu totul nemişcat. Apoi, Ţarul mulţumit 
negreşit de cercetarea lui, se întârse la biu- 
îoul săfi, şi făcând prefectului semn de a 
şedea, îl dictă încet o scris6re, ce nu oo- 
prindea de cftt numai cftte-va rânduri.

Scrisorea sferşindn-se, Ţarul o citi cu 
multă luare aminte, apoi o iscăli, punând 
rnaintea numelui ¿80 aceste ouvinte. »Byt po

tul 118 al lui Şuia (130-a divisie) 
cu bateria I-a şi 2-a din a 30- 
brigadă de artilerie, bateria 5-a di 
a 5-a brigadă de artilerie precum 
şi o companie de genitl. ocupaseră po 
siţia fortificată de la Zgalenţa. Cele 
l-alte trei regimente din a 30-a di 
vizie, compunea reserva, Împreună 
cu doâ baterii, la Parodin.

Fiind-câ mişcarea inimicului, a 
nunţată de avant-posturl, nu putea 
fi de c&t o demonstraţie destinată 
a masca un atac contra corpului al 
9 lea sad contra divisiel a 4-a ro 
mână, sad, ceea-ce era mult mal 
probabil, contra armatei române ce 
trecea pe atunci Dunărea pe la Co 
rabia, m’am hotărât a nu schimba 
nimic din disposiţia indicată mal 
sus, nici la corpul al 4-lea nici la 
divisiunea ro:: ână, care acoperea 
drumurile Intre Bulgărenl şi Ni 
copoi.

T6te trupele se afla ti sub arme 
la cel d’ântâiâ semn de atac tru 
pele corpului al 4-lea, care se aflaţi 
Intre Zgalenţa şi Plevna, trimiseră 
ju t6re : cele de la Zgalenţa doâ 

escadr6ne de husari cu a 8-a bate 
rie de cavalerie, cele de la Plevna, 
doâ escadrâne de lancerl, pentru a 
susţine avant-posturile n<5stre de ca 
valerie.

Inimicul acum ’şl continua Încet 
mişcarea sa Înainte. Cavaleria lui 
cam de 2500 6menl, ajutată de ar 
tilerie şi infanterie, nu putea fi O' 
prită de lăncieril şi husarii noştri 
cari, vânând neegalitatea in puteri 
Începură pe Încet şi cea mal bună 
ordine a se retrage : husarii spre 
Zgalenţa, lănceril spre Pelişat, evi
tând or-ce atac, resvrvându-şl rolul 
de observaţie.

La 8 cesurl, cavaleria inimică, care 
era desfăcută In doâ aripi, mars 
când ast-fel în centru frontul unul 
des şir de tiraliorl, se Îndreptă în 
masă asupra celor doâ flancuri, a- 
meninţând ast fel sâ nimicdscă flan
curile corpului al 4-lea. In acelaşi 
timp, infanteria turcă operă o miş
care energică contra brigadel divi- 
siunel a 16-a, căutând sâ o apuce 
In flancuri. Se Începu o violentă 
luptă de artilerie şi de muschete.

Intâritura n6stră, care era apâ- 
ratâ de doâ compănil cu doâ tunuri, 
la care se mal adause o Întărire 
de cinci compănil din regimentul lui 
Sudzat, nu putu, după o scurtă dar 
cerbicdsă resistenţă, susţinea asal
turile unul inimic de patru ori mal 
tare; cele doâ compănil cu tunurile 
lor, începură a se retrage, Insă so
sirea unor compănil nouă din regi
mentul lui Suzdal şi focul a trei 
baterii din brigada a 16-a de arti
lerie, restabiliră lupta. Cum scă
pară, fantasinil regimentului Sudzat 
se aruncară cu bravură asupa inami
cului, ’1 scdseră din Intăritură şi 11 
urmăriră la o verstă In depărtare, 

Insă către 9 ¿re, inimicii se În
mulţiră mereii. Aripa lor driptă 
umplea din ce In ce posiţia de la 
Pelişat. BaşI-buzucil străbătură în 
Pelişat şi II deterâ foc. Inimicul se 
aruncă din noii asupra lntâriturel,

Incercându-se tot-de odată a stră
bate In locul gol dintre acéstá în
tări tură şi dintre posiţia de la Zga 
len ţa ; bateriile nóstre, care mal 
nainte detunaú fórte rar asupra co- 
lónelor inimice încă depărtate, iu 
ţiră  tirul lor.

Avant-posturile corpului al 9-lea 
ale divisiunel române, neanunţând 
apariţiunea inimicului, era Înve
derat, cunoscând forţele ce le a- 
avem lnainte-ne precum şi ca 
racterul şi direcţiunea atacului, 
că scopul turcilor era, sâ atace 
flancul stâng al corpului de Vest, 
adică posiţiunile ocupate de corpul 
al 4 lea. Către 10 6re, dădui deci 
urmátórele ordine.

«a. Unei brigade din divisia a 5-a 
din corpul al 9-lea de a se Îndrepta 
de a dreptul pe drumul ce duce la 
Griviţa, şi lăţindu-se aci sâ apuce 
pe nimic In cóste:

„b. La trei regimente din reserva 
peneralâ a corpului al 9 -leadeasta  
ca reservâ pe ţârmul stâng al rlulul 
Poradin.

c. Divisiunel române de a se con
centra imediat asupra Celisovatulul.

„d. Regimentului al 61-a de in
fanterie Vladimir, care mergea de la 
Zimnicea pentru a ajunge corpul 
al 4-lea, şi a se apropia de Caragaci, 
de a lăsa în acest sat bagagiurile lor 
şi de a merge In grabă spre Poradim.

Era deja amé^l. Masele com
pacte ale infanteriei Pelişat, şi ar
tileria inimică tare cam de 40—50 
tunuri trăgea fără Încetare asupra 
Intregel nóstre linii, însă şi bate- 
riele şi tiralioril noştri respundeaü 
asemenea prin un foc bine nutrit.

Către unu după amé£l, inimicul 
ia de noü şi cu energie ofensivă, In 
dreptând de odată 3 atacuri despe 
rate contra lntâriturel de la Pelişat 
contra aripei stânge şi contra cen 
trulul posiţiel de la Zgalenţa.

Primul atac fu respins, primit de 
focul bine dirigiat de la patru ba
terii din a 16-a brigadă de artilerie, 
şi de la a 8-a baterie de cavalerie 
şi prin un atac făcut de al 14-lea 
regiment de lâncerl precum şi de 
doâ escadróne de husari, trimişi de 
generalul Cryloff asupra estiemulul 
drept al inimicului.

Turcii se readunară pe Încet, re- 
trâgându-şl departe flancul drept, 
ameninţat de lănceril şi husarii 
noştril.

Atacul îndreptat contra flancului 
stâng al posiţiel de la Zgalenţa, a 
avut acelaş resultat nefavorabil, ei 
fu cu totul respins de către tirul a 
patru tunuri din bateria a 2-a a 
brigadel a 30 a de artilerie coman
dată de locotenentul Nagel, care 
perdu un picior, şi de către un ba
talion din regimentul lui Galici şi 
de doâ batalióne din regimentul Ser- 
puchof pe care le-am retras de la 

arodin pentru ca sâ susţie trupele 
care apăraţi Zgalenţa.

Atacul al treilea, condus cu ener-1 
gie asupra centrului posiţiel de la 

galenţa, prin Turcii, cari isbutiră 
străbate până In retranşamentele 

nfanteriel, fu asemenea râspins prin

¡un atac repede făcut de doó bata
lióne din regimentul Şuia, fórte bine 
ajutat de colóna Qudim, coman
dantul primei baterii de la a 30-a 
brigadă de artilerie, şi prin 5 ba
terii de la a 30 a şi a 5-a brigadă 
de artilerie care acoperirâ ou totul 
de cartuşe masele dese ale inimicului.

încercarea făcută de Turci de a 
nimici aripa drépta a posiţiunilor 
de la Zgalenţa cu ajutorul unei tari 
colóne de cavalerie, fu slab condusă; 
In momentul când colóna eşia din o 
pădurice deştejarl, care acopere înăl
ţimile de partea acésta, fu zărită 
la timp de douâ escadróne de hu
sari de Mariopol comandate de lo- 
cotenent-colonel Andricaief şi in- 
proşcatâ de abuze, fu silită a se retrage 
în cea mal mare d»sordine.

Cu tot nesuccesul şi cu tóte per
derile considerabile pe care le-a In
durat, inimicul nu renunţă la ofen
sivă şi pe la trei césurl după amézl, 
după un foc violent de artilerie şi 
muschete, se aruncă de noü asupra 
aceloraşi puncte, fu însă peste tot 
respins; brigada din a 16-a divisie, 
doâ batalióne din regimentul Galici 
şi doâ batalióne din regimentul Şuia, 
atraşi de succesul şi deexemplolşe 
fulul lor, cercară şi el cu vigóre o 
mişcare ofensivă, care fu oprită cu
rând prin un noü atac din partea 
trupelor turce tnprospâtate cu forţe 
considerabile şi susţinute de artilerie.

Acest al 3 -lea atac pare că n'avea 
alt scop de cât de a opri Înainta
rea nóstrá; cunoscând forţele mult 
mal superióre din faţă-le, trupele 
nóstre mal liniscirâ ardórea lor şi 
Îşi reluară posiţiunile ; Insă şi Turcii 
se opriră retrăgându-se spre Plevna 
Era pe la 7 şi juraâtate ore după 
amégf.

Vânând că inimicii se retrag 
generalul Crylof, comandantul corpu
lui al 4-lea, trimise numai de cât ca 
sâ-'l urmâréscâ doâ regimente din 
divisia a 16-a, doâ batalióne din 
regimentele Iul Galici şi Şuia, Îm
preună cu artileria şi cele doâ regi
mente de cavalerie (husari şi lănci- 
eri) ce le avéü la disposiţie (dra
gon ii, cari lngrijaü de valea Osma la 
Carahasan, nu sosiră de cât la 5 
ore sérâ). Infanteria urmări pe ini
mic ca 5 verste, pe timp ce cava
leria ’1 urmări până aprópe de Plevna 
şi până séra.

Ca tótá părerea de râü, nu putui 
urmări pe inimic aşa de energic cam 
aş fl voit, cu o infanteriă ostenită 
de 9 césurl de luptă şi cu o cava
lerie ce de o lună făcea fără Între
rupere servicial de ante-gardă şi re- 
masese pe cal mal tótá ziua de 19, 
fără de a deşela saü nutri caii lor.

Lupta din 19, fu deci terminată 
prin un succes briliant şi complect, 
pentru trupele corpului al 4-lea, a- 
supra turcilor cari suferiră perder! 
considerabile ; Insă nu pot să-mi ln- 
chipuesc ce resultat ar fi avut acéstâ 
înfrângere complectă a inamicului, 
dacă brigada divisiunel a 5-a, pe 
care o trâmisesem pe drumul de la 
Griviţa, ar fi atacat pe inamic In 
flancuri.

Din nefericire, n’a putut-o face Im 
urma marşului Încet şi In urma unei I 
staţiuni prelungite, ce a fost silita 
să facă, luând din neprevedere cu] 
el bagagiul pe o căldură mare, care 
lacru natural a ostenit pe órnenla 
pe când ar fi trebuit să mérgá cu 
o iuţelă mult mal mare.

Terminând acest raport, mâ simţ! 
dator sâ constatez disposiţiile esce- 
lente luate de locotenentul general 
Crylof, comandantul corpa’al al 4-lea, 
de locotenentul general Poroerancef, 
comandantul divisiel a 16-a de im 
fanterie, de general-maiorul Şnitni-’ 
cof comandantul divisiel a SO-a, dej 
locotenent-general Basilof comandan*! 
tul artileriei corpului al 4-lea, şi Ini 
specie de către general-maiorul Bo-, 
gaţevicl comandantul brigadel a 2-a 
de la divisia a 5-a, care comanda 
avant-garda de la Zgalenţa.

Sunt asemenea dator sâ amintescl 
bravura dovedită de comandanţii re
gimentelor de infanterie a lui Sudzat, 
UglicI, Galici, Serpucof şi Şaia, de 
comandanţii de la regimentele de 
lancerl de Carcof şi de artilerie, şi 
dintre oficerl s’a distins mal mulfcj 
colonelul Gadin comandantul bate
riei I-iü de la a 30-a brigadă de| 
artilerie şi locotenentul Nagel.

In general, In lupta din 19, tóte 1 
gradele hierarchicl şl-att Împlinit^ 
cu conscienţiositate datoria lor 1 
cel mal Întins sens al cuvântului.

Mi-nr fi cu neputinţă, a enumera 
tóte actele de bravură personală, 
a tât fură de numeróse, Soldaţii se 
luptă şi cad cu un curag admirabil.

.Sunteţi mulţumiţi acum f Sunteţi 
chit cu Turcii* î întrebai pe ómenil 
divisiel a 31-a şi pe al regimentu
lui lui Galici dapâ lupta din 19.

„Nu, nu e destul, râspunseră, noT 
atunci vom fi chit când vom lua 
Plevna*.

Am Îngrijit a cunósce numfirul per- 
derilor. De sigur sunt considerabile, 
Insă nu puteaü fi alt-fel în o luptă 
cerbicósá, care a durat 9 óre, şi In 
care inimicul, care are pusei esce- 
lente şi o artilerie de admirat, a 
atacat cu atâta energie.

E greu de-a evalua perderile ini
micului ; mal mult ca 400 cadavre 
aü fost Imormântate, şi lmormân- 
tarea continuă şi acum. Luând In 
considerare datina Turcilor de a 
duce cu sine pe m orţi, patern <Jice 
că perderile lor In ţjliua de 19 Au
gust aü fost fórte mari. Aci adaug 
numârul oficierilor făcuţi incapabili 
de laptâ.

Locotenent-Gen erai Zotof 
Comandantul corpului armatei de Vest.

Manifestul lai Mac- Mahon 
pentrn yiitdrele alegeri.

t F r a n c e s i!

Sunteţi In momentul d’a fi chiimaţl ca 
să alegeţi representanţl pentru camera de
putaţilor. Nu am intenţie a esercita asupra 
alegere! vtfstre vr’o influenţă, dar ţin a r i 
sipi orl-ce ecMvocitate. Trebue si sciţi ce 
am făcut, ce am de gând si fac, pentrn ca 
;i voi să sciţi ce av< ţl a face. 

intru cât se atinge de activitatea mea

semn* adică »Amin* după cnm obicinuesc 
toţi împăraţii şi domnii creştini.

Scris6rea fu pusă apoi într’un plic, care 
fu pecetlnit cu sigilinl armelor împărătesei.

Ţarul, sculftndu-se atunci, <jise lui Mi
hail Strogoff să se apropie.

Mihail Strogoff făcu câţi-ra paşi înainte 
şi din noii stătu nemişcat şi gata de res
pundere.

Ţarul *1 privi încă o dată bine în faţă, 
ochi în ochi. Apoi întrebă cu o voce sourtă ;

»— Numele teii ?
— Mihail Strogoff.
— Gradul?
— Căpitan în corpul curierilor Ţarului.
— Cunosc! Siberia?
— Sunt Siberian.
— Escl născut?
— La Omsk.
— Ai rude la Omsk ?
— Da, sire,
— Şi ce rude ?
— Bătrâna mea mamă*.
Ţarul încetă pentru un moment şirul 

întrebărilor sale. Apoi, arătând scrisârea 
ce ţinea în mână, (Jise :

»— Î!ta o seri s6 se, eu oare te însăroi- 
nez, pe tine, Mihail Strogoff, să o dai nu

mai în mftnile marelui duoe şi nimennl 
altui de cât lui.

— O voi da-o, sire..
— Marele duce este la Irkuţsk.
— Mă voi duce la Irkuţsk.
— Dar o să trebuiască să strebaţl o ţară 

resculată cie resvrătitorl, năvălită de Tar
tari, cari vor avea interes de a abate acostă 
scrisore de la destinaţia ei.

— O voi strebate.
— Te vei păzi mai ales de un trădător, 

Ivan Ograreff, oare se va întâmpla să-ţi esă, 
p6te, în drum.

— Mă voi păzi.
— AI bh treci pe la Omsk?
— P’aoolo mi-e drumul, sire.
— Dacă al vrea să ve^i pe maică-ta, 

ai fi în primejdie de a te da pe faţă. Nn 
trebue să-ţi ve^i mama.*

Mihail avu un moment de nehotărîre.
— Nu o voi vedea-o, $işe el.
— Jnră-ml că nimio nu te va putea 

face să dai pe faţă nici ceea ce escl nici 
unde mergi.

— Jur.
— Mihail Strogoff, 4ise Ţarnl atunci, 

dând plionl tânărului curier, ia acostă scri- 
s6re de la oare atârnă mântuirea Siberiei

întregi şi p6te chiar viaţa marelui duce, 
fratele meii.

— Acostă scrisâre va fi dusă Alteţei 
sale imperiale.

— Ast-fel dară, al să treci ou orl-ce 
preţ?

— Voi trece sail voi muri.
— Am trebuinţă ca să trăesci!
— Voi trăi şi voi trece, re-punse Mi

hail Strogoff.
Ţarnl păru mulţumit de siguranţa sim

plă şi neturburată cu care îi răspunsese 
Mihail Strogoff.

— Du-te dar, Mihail Strogoff, plică, pen 
tru Dumne^eiii pentru Rusia, pentrn fra
tele meii şi pentru mine.*

Mihail Strogoff salută milităresce, eşi 
îndată din cabinetul imperial şi, peste 
câte-va minute, plecă din Palatul-Noii.

— Cred că ai avut mftnă norocâsă, ge
nerale, 4ise Ţarul.

— Şi eB cred, sire, reepunse generalul 
Kissoff, şi Majestatea Y6stră p6te fi sigură 
că Mihail Strogoff va face tot ce p6te face 
un om,

— Şi e în adevăr om, »4ise Ţarnl.

IV.
Distanţa ce Mihail Strogoff avea să stre- 

bată între Mosoua şi Irkuţsk era do cinci

mii doă sute verste. Când nu era întins 
firnl telegrafic între munţii Urall şi frun
taria despre răsărit a Siberiei, serviciul de
peşelor se făcea prin curieri, din cari cel 
mal grabniclpuneati opt-spre -<J.ece <Jile ca să 
se duoă de la Moscua la Irkuţsk. Dar a- 
câsta era numai o esoepţie, de 6re-ce a- 
cestă strebatere a Rusiei asiatice ţinea de 
obicei O de la patru până la cinci săptă
mâni, de şi t6te mijl6cele de transport e- 
raii puse la disposiţia acestor curieri al 
Ţarului.

Ca om care nu se temea nici de frig 
nici de zăpezi, Mihail Strogoff ar fi pre
ferit a oiletori pe vremea rea a ernil, cftnd 
putea să-şi întocmâscă transportul pe t6tă 
întinderea peroursului. Earna, greutăţile 
nedespărţite de deosebitele feluri de loco- 
tnoţiune sunt în parte micşorate pe aoeste 
nemărginite pustii nivelate de zăpadă. Nu
mai erafl de trecut ape. Pretutindeni şes 
inţelenit pe care sania alunecă lesne şi 
repede.

P6te oă sunt de temut tfre-carl feno
mene naturali în acest timp, precum ne
guri dese şi neîntrerupte, friguri peste mă
sură, vifore de zăpadă lungi şi gr6xnice, 
ale cărora vârtejuri acoperă câte-o dată şi 
prăpădeso caravane întregi. Se întâmplă
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proprie, am m&uţinut de patra ani pacea; 
încrederea personală ea oare m8 onorfoă 
suveranii «trăinî, îmi permite a face relaţiile 
n6stre cu t6te puterile din gli în ¡Ji mul intime.

înăuntrul ţârei, liniştea na s’a turburat 
nici un moment Mulţâmitâ politicei şi unirel 
6menilor devotaţi ţârei, pe oarl 'l-am chiâ- 
mat lăngă mine,—prosperitatea publică care 
din causa întâmplărilor ndstre nefericite fu
sese cut-va timp oprită, a luat iar avânt 1 
Avuţia generală, cu t6te sarcinele grele, s’a 
rădicat; creditul naţional s’a consolidat. 
Franoia inbitdre de pace, a vfitjnt însă cu 
încredere reorganisarea armatei pe base noi, 
uia oa să fie demnă de ea.

Aceste mari resultate aii fost însă ame
ninţate d'un pericol. Camera deputaţilor care 
din fli in di s’a depărtat de spiritul băr
baţilor moderaţi şi s'a lăsat a fi dominată 
de capii radicalismului, — ajunsese acolo, în 
cât si ’ml necun6scă partea mea autoritară 
şi pe care nu o pot lăsa să fie atinsă flră 
să pătez onârea numelui med in faţa vdstra 
fi ia faţa istoriei. Contestând tot de odată 
influenţa legitimă a Senatului, Camera n’a 
voit nimic alt de cât: a înlocui ecnilibrul 
puterilor statornicite de Constituţie, prin 
absolutismul unul nod convent.

IngSduirea nu era permisă. Usând de drep
turile mele constituţionale şi după ce Senatul 
a manifestat aceleaşi vederi cu priviri ale 
mele, am disolvat Camera deputaţilor.

Acum este rândul vostru 'ca să vorbiţi. 
Yi se spune că vread să restorn Republica; 
să nu credeţi. Constituţia este încredinţată, 
mie, voiii sd să fac să fie respectată; ceea ce 
aştept de la voi este alegerea unei Camere 
care, plutind peste aspiraţiele partidelor, să 
se îngrijască de afacenle ţSrel:

Cu ocasia ultimelor alegeri, s’a abusat 
de numele meii; intre acel, cari atunci s’afi 
înfăţişat ca amicii mei, erad mulţi, cari m’att 
combătut ftră curmare.

Vi se mal vorbeece agi de devotamentul 
pentru pers6na mea, preteetănd numai atacuri 
contra miniştrilor mei. Nu lăsaţi să vS 
amăgiască acăstă apucătură artistică. Spre 
a o nimici, guvernul meii vă va desemna 
pe acel dintre candidaţi, cari singuri se pot 
refera la numele med. Veţi aprecia cu ma
turitate importanţa voturilor v6stre. Alegerile 
favorabile politicei mele, vor uşura mersul 
regulat al guvernului actual, vor întări 
principiul autoritar care a fost subminat de 
demagogie, vor asigura ordinea şi pacea. 
Alegerile ostile politicei mele vor năspri 
conflictul dintre puterile publice, vor împe- 
dica mersul afacerilor, vor nutri turburarea, 
şi Fronda, în mijlocul acestor noi încurcături, 
va deveni pentru Europa sujetul neînrrederel.

Intru o lt mS atinge, datoria mea va creace 
împreună cu pericolul. N’aşi putea să ascult 
pretenţiile demagogilor, nici să devin unâltă 
radicalismului, nici să las postul in care m’a 
pus Constituţia. Voifi remănea, să apăr eu 
concursul Senatului, interesele conservativ«*, 
şi voiQ protegia energic pe acel credincioşi 
uncţionari, cari in momete grele nu să 

efieeo de ameninţări vage.
Francesll cu deplină încredere, aştept ma

nifestarea simţimentelor vâstre. După atătea 
încercări, Francia voiasce stabilitatea, ordinea 
şi pacea. Cu ajutorul lui Dumnedeft, vom 
asigura aceste bunnrl. Ascultaţi glasul unul 
soldat, care nu serveece nici o partidă, nici
o patimă revoluţionară sab retroactivă, şi pe 
care nu ’1 conduce de cât iubirea patriei*.

Buletin de la tâtrnl RSsboiulnI 
în a l t  o r d in  d e  p i

e ă t r e  A r m a t a  R o m â n ă .  
O sta şi!

In fliua de 30 Augnst, virtutea vâstră 
a încununat cn victorie stegurile române. 
Regimentul al 14-lea de dorobanţi şi ba
talionul al 2-lea de vânători împrennS cn 
trei batali6no din glorioâa armată impe
rială rusa, ad luat din manele inamicului 
reduta ce el apăra cu atâta înverşnnare, 
şi un drapel şi trei tunuri aii fost cuce
rite de trupele n6stre.

¿ruşi adesea ca lupi împinşi de f6me, să 
fie ou miile prin câmpii. Dar tot era mal 
bine ca să înfrunte aceste primejdii, căci 
eu aerată vreme aspră, p6te că năvălitorii 
tartari s’ar fi aşezat să petrâcă 6rna prin 
oraşe, jefuitorii lor nu a ar fi avântat prin 
pustii, orî-ce mişcare de oştiri ar fi peste 
putinţă şi ast-fel Mibail 8trogoff ar trece 
mai leane. Dar n’avea să al ¿ga nici timp 

[nici oră. Ori-cari ar fi împrejurările, tre- 
I buia să se supună şi să plece.

Acăata deci era «itnaţia pe oare Mibail
I Htrogoff o vă<ju limpede şi se pregăti să-I 
ţ dea piept.

Mal întâid el nn se mal afla în condi- 
ţ ţnle obicinuite ale unui curier de-a! Ţa

rului. Din contră, era trebuinţă ca în tre
cerea lui, nici aă 1 banuescă măcar ciue-va 
de acostă calitate. Intr’o ţară năvălită, 
■pionii furnică. Dacă ar fi recunoscut, mi
siunea Iul se descoperea. Ast-fel, dândn-I 
o sumă însemnată ce trebuia să-I ajungă 
pe drum şi a ’l înlesni până la un punct 
6re-care, generalul KiasofF nu-I dete niel or
din serie cn menţiunea: serviciul împăra
tului. Se mulţumi a’l căpătui nnmal cn un
>podaroshna*.

Acest podaroebna era făcut pe numele

Aceste trofee, EU ordon a se trămite 
în capitala ţăreî şi a se păstra acolo ca 
o veclnioă dovadă a vitejiei armatei ro- 
mânescl. Drapelul se vn aşe^a d’o-oam-dată 
în Arsenal, până se va hotărî definitiv lo
cul unde are să se păstreze.

Iar tunnrile luat" ds la vrăjmaş, doă 
se vor iiş-‘<ja de ambele păr(I alo statnel 
Iul Mihaî-Vitâzul. Umbra mărâţă a glori
osului Domn va vedea ast-fel că oştenii 
români aii remas până aata-^I fii al eroi
lor ds la Călugărenl.

Cel d’al treilea tun sa va aşc^a înain
tea marelui corp de gardă de la palatul 
Domnesc, pentrn brava nâstră armata un 
glorios esempln de imitat.

Dat în Domnescnl Noatru cuartir ge
neral al armatei de Occident, în Poradim, 
la 5 Septeiuvre 1877.

CAROL.

In *ir» bătăliei de la 30 Anguat, M. S. 
Domnitorul merse de visitâ locurile de pan
sament, unde personalul medical, aci ca şi 
în focul cel mai viii al inamicului, ’şi fă
cea datoria cn nn şi o abnegaţinne 
demnă de t6tă lauda.

M. S. consolă pe răniţi cn vorbe mân- 
găitâre, şi ’î lăudă pentru vitejia cu care 
combătuseră pe inamic.

Răniţii noştri, după ce li se aplică pan- 
samemtele necesarii şi se dă îngrijirie cu
venite la ambulanţele divisionare, se trans 
portă afară din linia trupelor şi înapoi la 
spitalele timporal aatbilite la Mecicn şi Mu- 
selim-Selo, de nnde apoi se evacuâză, în
dată ce snnt în stare de a fi transportate 
prin Turnu-Măgnrele, la epitalele perma
nente stabilite în ţară.

I. S. Domnitorul, după acesta, împreună 
ca Marele Dace Nicolae şi cn suitele Lor, 
petreenră t6tă nâptea pe câmpul de bă- 
tae, unde bivnacase, spre a fi mai aprâpe 
de trupe, in cas când inamicul ar fi încer
cat nâptea nn atac sad o reîntdreere ofen
sivă, care Insă nn se esecută.

A doa <Ji, mercurl 31 August, M. S. 
Domnitorul inspectă trupele în nrma bă
tăliei din ajun. Un detaşament de vână
tori, condns de majornl miliţian Alexandru 
Candiano Popeecu, nnnl din oficiăril cari 
condusese trnpele nostre la asa'.tnl redu
tei, veni spre a presenta M. S. Domnito- 
rnlnT, în presenţa A. S. 1. Marele Duce 
Nicolae, drapelul luat de Ia inamic. Sol
datul Grigore Ion, care cncerise acest tro- 
fed,'l asvârli sub piciârele ambilor coman
danţi. Marele Duce, felicitând pe bravul 
oştean român,’I atârnă de pept Crucea sân
tului George, eră Domnitorul ’1 decoră 
cn „St£oa României.* Trapele rnse, cari 
eraft presente, aclamară cn nrale entusiaste 
pe vit&ul vânător.

Joi, 1 Septemvrie, înălţimea Sa merse 
de inspectă trapele române cari, în 4>oa 
de 30, fuseseră în foc. Ele salutară cn urări 
entusiaste pe Domnul şi Şeful lor suprem, 
oare în ajun *1 condusese la victorie. Măria 
Sa trecu, adânc mişcat, pe dinaintea fron- 
tulni batalionelor cari formaseră colânele 
de atac, şi din ale căror rânduri lipsea îi 
mulţi viteji, rămaşi pe câmpnl de on6re.

Domnitorul se întreţinu în mod afabil 
cu oficiării şi soldaţii, întrebându'l deta- 
-liurî despre lupta de la 30. Moralul aces
tor trnpe era escelent, cu Iote perderile 
ce încercaseră; şi bravii soldaţi spnnead 
Domnitorului că acum cunosc pe inamic 
şi nn se tem de dânsul, că, dacă ar eşi 
din retranşamentele şi întăririle lui, el sunt 
siguri că nu le vor putea reaista.

Măria Sa mulţumi trupelor pentrn bra
vura ce şefii şi soldaţii desfăşuraseră in 
bătălia de la 30. M. S. împăratul Rusiei 
trămise nn adjutant al Se ii spre a felicita 
din parte’i trnpele române pentrn frnm6sa 
lor atitudine şi a le transmite augustele 
Sale mulţnmirl. Domnitorul dete ordin ca 
oştirile să se întărâscă in posiţinnile ce 
câştigaseră.

Vineri, 2 Septembre, M. S. Domnitorul,' 
împrennă cu A. S. I. Marele Duce Nico
lae, merse de inspectă t6te posiţinnile o- 
oupate, in nrma bătăliei, de trupela ar-

lul Nicola KorpanofF, negustor, eu locninţa 
la Irknţsk. El autorisa pe Nicola KorpanofF 
a-I se da, în cas de trebninţă, una sad 
mal multe persóne şi pe lângă acestea 
acest podaroebna, prin menţiune specială, 
era valabil cbiar pentrn caşul când gu
vernul rus ar interzice tutulor naţionalilor 
de a părăsi Rusia.

Podarosbna nu este alt ce-va de cât un 
fel de bilet de voe de a Ina cal de postă; 
dar Mibail Strogoff nn trebuia să se ser- 
vâscă de el, de cât nnnmal în caşul când 
acest bilet nu ar face să-I se bănneacă 
calitatea, adică nnmal cât va fl pe teri
toriul european. Urma deci din acésta îm
prejurare, că în Siberia, adică cât avea 
să tréca prin provinciile rescnlate, el nn 
putea să lucreze nici ca stăpân la ataţiile 
poştale, nici a face să-l se dea cal mal 
buni ca orl-căml alt, nici să reobisiţioneze 
mijlóce de transport pentrn trebuinţele Iul. 
Mihail Strogoff nu trebuia de loc să u ite : el 
nn mal era nn curier, ci un simplu negustor, 
Nicola KorpanofF, care mergea din Moscna 
la Irknţsk şi ca atare, era anpna la tóte în
tâmplările ea şi orî-ce călător de rând.

A trece pretutindeni fără aă fie văsuţ—

matei de Vest. In acea £i, pe la orele 5 
după um iull, inamicul făcu o eşire din 
fortificaţianile sale aaupra aripei nâstre şi 
încercă, ou forţe respectabil-, un atac spre 
a lua înapoi reduta cuoerită de trapele 
nâstre. Turcii eaeoutară atacul ou mare 
vigdre, susţinuţi de focul artileriei lor, 
care trăgea cu şrapnelnrî asupra n6<tră; 
insă, după o oră şi mal bine de luptă crân
cenă, atacnl lor fu respins, Rumânii ră
maseră stăpâni pe redntă, şi o mulţime 
de cadavre inamice acoperi tărâmul înain
tea redntei. Trupele român«', în acăstă luptă 
din care eşiră victoriâse, încurcară o per- 
dere de 80 6menl morţi şi răniţi. M. S. 
Domnitorul încunosciiuţă acest resultat A. 
S. 1. M irulni Duce Nicolae, care ’1 trans
mise pe dată felicitările Sale.

A do:i-<Ji, 3 Septembre, Prea înălţatul 
Nostru Domn merse la Marele Quartier 
Imperial şi oferi M. S. Imperatorulul Ma
rea Cruce a Ordinului Stioa Romăuict, ca 
o amintire a lnptel ce ambele armate sus
ţinuseră împrennă şi in care ’şi vărsaseră 
frăţesce sângele in contra inamicului co
mun.

Imperatorul bine-voi a primi din ma
nele Domnitorului însemnele ordinului ro
mân, şi conferi Măriei Sale Crucea la gât 
a ordinnlul militar imperial al 8t. George; 
ca nn semn de augustă şi înaltă distino- 
ţiune pentrn comandantul snprem al ar
matei române. Majestatea Sa ordonă ase
menea a se distribni la tdte companiile, 
bateriile şi escadrdnele armatei românp, 
cari luaseră parte la bătălia de ia 30 Au
gust, tot atâtea crncl de St. George câte 
hotărâse a se distribui şi trnpelor impe
riale, peste tot mal bine de 150 cruci di- 
stribuite trupelor n6stre.

M. S. Domnitorul luă dejnnal împreună 
cu Majestatea Sa, şi apoi Se Intârse la 
cuartierul Săd general.

Săra, Imperatorul trămise nn adjutant 
al Săd la ouartiernl general al armatei 
române, spre a aduce din parte’i d-lul ge
neral Cernat, comandantul armatei de o- 
peraţinne române, C ruca Ordinului St. 
George clasa IV.

Duminică, 4 Septemvrie, M. S. Domni
torul, împrennă cn A. S. I. Marele Duce 
Nicolae, comandantul şef al armatelor im
periale, însoţiţi de şniţele Lor, merseră de 
inspectară armata română. Trupele cari 
se afiad în imediata apropiere a inami
cului erad în retranşamentele sad In bi
vuacurile lo r; cele ce se aflad ceva mai 
departe erad sub arme, în ordine de bă- 
tae. Ele primiseră cn viue urări pe augu- 
ţtil comandanţi; ţinnta lor marţială şi vo- 
i6să făcea admiraţinnea generală. Marele 
Duce, care nră în româuesce bună 4>oa 
trupelor, şi Domuitornl trecură pe dina
intea frontului ; M. S. Domnitorul le a- 
nunţă înalta distincţinne ce Ie acordase 
M. S. Imperatorul, conferind mal multe 
ernei ale St. George do fie care corp, şi 
ftcându-le • cunoscut oă şi înălţimea Sa a 
decorat pe cei mai meritoşi. Apoi M. S. 
Domnul şi A. S. I. Marele Duce 8e diri
j a r ă  spre reserve, unde se afla şi cnar- 
tiernl general al armatei române. Aci, 
augnştii comandanţi luară dejunul îm
preună cn şniţele Lor şi cu statul-major 
al armatei române, în sunetul mnzicelor 
care esecutad arii naţionale, sub bubuitnl 
tnnnrilor inamioe. A. S. I. Marele Dooe 
Nicolae ridică cn acâstă ocasinne nn toast, 
in care <}i*e că se simte fericit a se afla 
în mijlocal armatei române, spre a putea 
închina în sănătatea el, a nnel june ar
mate care prin bravura şi disciplina el a 
arătat calităţile nnel armate îmbătrânită 
în lupte.

A. S. Imperială închină în sănătatea ar
matei române şi a Domnului el. I. S. Dom
nitorul răspnnse Marelui Duce că a fost 
prevenit de A. S. Imperială, că primul 
toast care urmăză a se rădiea este tn să
nătatea M. S. Augustului Imperator care, 
conferind M. S. Domnitorului Crucea St. 
George, a distins Intrăga armată română, 
care este mândră de a combate alături cu 
gloriâsa armată rnsă, şi că armata română 
se va sili în tot-d’a-una a se arăta demnă

mai mult sad mal puţin iute—dar a trece, 
cam aoeata trebuia aă-I fie programul.

Sunt acnm trel-^eci de ani, escorta u- 
nul călător de însemnătate, nu coprindea 
mal puţin de doă ante fantasinl, doă-<}ecI 
şi cinci călăreţi baskhiri, trei sute cămile, 
patru sute cal, doă-^eci şi cinci oare, doă 
bâtele portative şi doă tnnnri.

Mihail Strogoff nn o să aibă niol tnnnri, 
nici călăreţi, nici fantaainl nici cele-l’alte. 
El avea să mărgă în căruţă sad călare, 
când ii va fi cn pntinţă; pe jos, dacă tre
buinţa cerea să mărgă pe jos.

Cele o mie patrn ante verste, deatinţa 
dintre Moscua şi fruntaria rnaăacă, nn avea 
să presinte nici o greutate. Drum de fier, 
cărpţe de poate, vapóre, cal pe la deoaebitele 
staţii erad la disposiţia tutulor şi prin ur
mare şi la disposiţia ourierulul Ţarului.

(Va nrma).

de distincţinnile ce M ijeetatea Sa ’¡-a a- 
cordat. Măria Sa bău în sănătatea Coman- 
dantnlul-şef al armatei aliate, pe care I 
va conduce de sigur la victorie, inşeriinj 
nepentâre pagini în istoria militară.

Căldnrâse urări din partea asistenţilor 
răspunseră la cuvintele ambilor şefi, atât 
de inbiţl de soldaţii Lor.

Dapă dejun, A. S. L M irele Dnoe, prin- 
t r ’o cordială Smbrăcişare, îşi luă congedid 
de la I. S. Domnitorul, şi' se intârse în  
cuartierul Imperial, ¿ră MSria Sa, după 
oe conferi cât-va timp ou d. preşedinte 
al oonsilinlul de miniştrii, care sosise in 
cuartierul general al armatei române şi 
luase parte la acest dejun, se reînturuă 
apoi la Domnescul onartier general ai ar
matei de Occident, 
tarul ordin de 4i •

Luni, 5 Septemvrie, M. S. Domnitorul 
a ordonat a espedia la Bncnrescl tunnrile 
luate de ia inamio şi oarl se aflad aduse 
la Domnes.ul cartir general de la Poradim.

BINEFACERILE

Bineficere ! Eat& o vorbii rare de 
la un timp lncóce revine des la  con- 
versaţi une, şi mal des In ^i&re.

S& vorbim dar şi noi puţin de 
dânsa. Toţi seim c& sunt diferite mo
duri de a face binele. Unii ’1 fac tr&m- 
biţ&ndu '1 pretutindeni. Qftsesc ast
fel mijlocul de a face s& se vorbéseft 
de d&nşil, de a pune persóna lor in 
vedere şi de a umplea lumea de nu
mele lor.

Acést& binefacere se pótenumi „bi
nefacerea prin vanitate.* Alţii lns& 
din potrivă fac binele pentru el Însuşi 
şi c&tuşl de puţin pentru glorie. Ei 
’1 fac In t&cere, fară ca sâ'l spuie 
niménul, ba caut& chiar a ’l ascunde 
tutulor. „M&ua st&ng& nu scie ce d& 
m&na drépt&." Asta este adevârata 
binefacere creacină.—In orî-ce cas lnsft, 
binefacerea este to t binefacere pen
tru  cel ce o piimesce. Ast-fel ea e 
mai bine s& o faci, ori in ce mod, 
de c&t s& nu o faci de loc.

Aste rânduri de înaltă m orală, 
mi-aü fost inspirate de cele ce se 
petrec la noi In minutul de faţă.

Unii pentru o oca de scamă um
plu fiarele de numele lor, alţii tac, 
dară fac. Noi venim a^I să dăm la 
lumină unele din aceste din urmă per
sóne, şi le cerem mii de ertăciunl 
că facem aci un lucru contrario no
bilelor lor sentimente şi voinţă. O 
facem însă pentru ca ţa ra  să va^ă 
că nu numai cel ce se afişâ^ă prin 
gazete sciâ să facă bine şi să'şt plă- 
tescă datoria lor către dânsa, că nu 
numai el a& monopolul binefaceri
lor. Cel ce ne vor citi se vor lncre 
dinţa de contrariul. •

La GotrocenI, lăngă palatul dom
nesc se ridică doă barace de lemn. 
Trecând pe acolo, intraţi, şi vâ veţi găsi 
In osală mare, spaciósÁ, curată, bine 
luminată, şi bine aerisită. In fie*care 
dintr’lnsele veţi vedea 16 paturi cu me- 
sciórele lor de nópte, pe cari se află 
to t ce póte dori un bolnav. In Se
care pat se odihnesce un rănit, În
văluit In nisce rufe strălucitóre.

Numeróse dame circulă printre pa
turi ducând unuia o bâutură alină- 
tóre, altuia un bullion Întăritor, pre- 
menind tutulor răuile, mergând In 
fine din pat In pat şi purtănd pre
tutindeni consolaţiunea şi bărbăţia.

Acolo, Dómna Elisabeta a Romă- 
nilor, sub modestul vestmânt de am- 
bulancieră, Ingrijesce din <JorI pănă’n 
sâră, pe aceşti fii de la ţară, cu o 
iubire şi un devotament de mumă.

Ea Îşi Implinesce cu simplicitate 
şi tărie, sănta şi nobila sarcina ce 
şi-a impus’o singură, şi scie să’I În
dure grelele sale exigenţe.

Mulţumită dărniciei sale, nimic nu 
lipsesce acestor nenorocite victime 
ale crăncenulul resbol şi In fie care 
<*i doctorii Gluck şi Romnicénu vin 
(le caută pe răniţi, ba chiar In pri
mele £ile el şl aü petrecut nopţile 
acolo, curăţind şi legănd rănile lor. 
Pe lăngă aceştia, d. Themistocle 
Gluck, tânâr student In medicină 
saâ mal bine tânâr doctor de la fa
cultatea de medicină din Berlin, căci 
numai avea de căt un esamen de 
trecut de a obţine acest titlu, la aurirea 
evenimentelor ce se petrec la noi, 
şi-a părăsit studiile şi a alergat aci 
ca să pue la dispoţia răniţilor sci- 
inţa şi dibăcia sa. De la sosirea pri
milor răniţi, s’a stabilit In perma
nenţă la ambulanţa M. S. Dómnel,

şi ^iiia, o6ptea veghiază asnpra lor.
D6mnele Zoe Costaforu şi Lucia 

Duca, Domniş6 rele Zoe şi Ana Ro- 
setti, Olga Brăiloiu, Lucreţia Cuciuk 
fac c’un admirabil devotament oste- 
nitoru 1 oficiu de BurorI de caritate 
şi prin Îngrijirile lor, prin cuvintele 
lor de consolaţiune, fac pe sărmanii 
noştri fraţi Bă uite In lungile câsurl 
de nedormire şi dureri, lipsa de lângă 
dânşii a unei mume, a unei soţii, 
a unei surori.

In fine, pentru a proba pănă la 
ce punt M. S. D6mna se ocupă de 
răniţii el, să ne fie permis a povesti 
aci următorul fapt :

Un soldat din regimentul al 8-lea 
de linie, răn it la măna dreptâ, ex
prima părerea de râfi ce simţea de 
a nu putea scrie bâtrănel sale mume, 
că s’a Întors răn it de la bătălie, dar 
că e aşia de bine Îngrijit In căt in 
curând nădâjduia sâ se Intârcă la 
dânsa. M. S. D6mna luă atunci ime
diat hărtie şi condeifi, şi aşe^ăndu- 
se lingă dânsul, scrise sub propriul 
8â& dicteâ to t ce avea de scris ln- 
grijatel sale mume. Cum o va bine
cuvânta pe M. 3. sermana mumă, 
cănd va primi astă scrisdre !

AideţI, demnelor romăne, im itaţi 
pe nobila v6stră suverană, pe d<5na
nele Costaforu şi Duca pe domniş6- 
rele Roseti, Brătianu şi Cuciuk!

Un trscitsr.

U L T I M E  S O R I
TELEGRAFICE

(A |sa|ls Hsvas).

— Serviciul te  Is 24 Septembre, 9 srs dlmlnsaţs— 

Paris, 38 Septemvrie.

D. Leverrier, astronom destnl de cunos
cut, a murit.

D. Jnles Grăvy primesce candidatura în 
al nonlea arondisment din Paris, înlocuind 
pe Thiers.

O telegramă din Constantinopol confirmă 
soirea că Şefket-paşa a ajuns la Plevna 
eu un convoid de muniţii.

Vtena, 23 Septemvrie.

O telegramă din Constantinopol anunţă 
că în ijiua de Vinerea din urmă Mehemet- 
A’i ar fi respins pe Buşi dnpă o luptă de 
10 caşuri.

Constantinopol, 38 Septemvrie.
Dnpă acirile sosite din Plevna in dimi- 

neţa asta şi ou data de merenri, Osman- 
paşa a fi urmând să resiate la atacnrile 
«jilnice ale Ruşilor. Doă-spre-ijece batali6ne 
rnsesci atacând marţi poaiţiile întărite ale 
Tnrcilor ad foat respinse suferind pierderi 
însemnate.

—Serviciul ds |ji 34 Saptsmvris — amiajlă— 
GoruistnJeni, 23 Septemvrie.

La 17 ale cor. in timpul nopţii, nisce 
aentinele înaintate deacoperind nisce TnrcI 
oe înaintad încet, s’a dat în dată]] ordin 
tiraliorilor de a-i lăsa aă se apropie până 
la 50 paşi şi apoi a da foc. O descărcare 
tare pnse pe inimic în fugă. După doă 
atacnri noi şi nefolositdre. Turcii să retra
seră pe la 9 ore dimineţa. Alte opt ata
cnri, dar mal slabe, erad în acelaşi timp 
îndreptate contra Ruşilor.

Dar atacnl oel mai înverşunat s’a făcut 
în contra fortului St. Nicolae; acesta a 
ţinut trei c6<nri de diminâţă şi până la 
amă41* Grămezi de TnrcI aă aruncară pe 
stânci asvârlind cu mâna granate. Doă 
compănii rusesc! întorcflndn-ae prin aju
torul gabionelor, respinseră pe inamic. Cn 
t6tă canonada şi o împuşcătură vine, tu r
cii se menţinură pe stâncă. La 6 ore di- 
minăţa, plin tară stegal alb cn erneea roşie. 
Ruşii încetară foonl.

In sfîrşit pe la amia^i, doă compănii din 
regimentnl Jitomir, şi o altă companie din 
regimentul Volinia, goniră pe Turci de pe 
stâncă, prăpădindn-1 mai cn totul. Tot 
costişa! despre mia4ă-4i era acoperit de 
cadavre turceaoi.

Colonelul Trajnicoff, care comanda co- 
loua de atac, fiind rănit, prinţnl Hilcovv 
îl înlocni. A patra baterie, a patrn-spre- 
«jecea brigadă a colonela lui Hoffman, ân -  
tâia baterie a prinţului Meacerski ae di
stinseră mal on osebire în acăstă bătae. Prin
ţnl Mesceraky fiind omorît, a fost înlocuit de 
locotenentul Sidorin, care a foat rănit ca 
şi colonelul Rezvil din al doilea batalion 
de sapierl. Perderile rnsesci snnt mal mari 
de cât s'a spns în raportai din urmă. 31 
de oficeri şi 1000 de 6menl ad fest puşi 
afară din aervicid.

Generalul Radeţaki conduse în parsână. 
frumosa operare din 17 Septemvrie.

v Ă n rla rA  cu °°ndiiiQnIU e  V W liy .d X W  tagitoe, două locuri 
de case de diferite mărimi, strada Verde în 
faţa caselor D-luî Plagino şi oâţl-va paşi de
parte de Podul Mogoşăi.

Doritorii se vor adresa la administraţia 
acestui jliar.



T I M P U L

De închiriat
diferite

APARTAMENTE
A m  adresa la D-nu 

Ş T E F A N  P R E T O R I  AN 
Strada Sfinţilor, No. 54.

(628-14)

COR VI IV
Profesor de danţ cn răpede metodă dupft 

care ori fi oine fără de osebire etăţei, p6te 
învăţa nu Valţ, trei Polci, fi Cadril frances 
cel mult în 8 4^®; am deschis un Salon 
în Strada Schitul Măgurenu No. 20, în 
dosul Cismigiolul; une se va da lecţie peste 
vară cn preţul mal eftin.

TRIGONOMETRIA
de d-nu

S P I R E A  H A B E T  
se aflS de v6n4are numai la LibrSria E. 
Graeve & Comp. piaţa Teatrului cu pre- 

ţiul de lei noi 6 esemplarnl.
(619—0).

Ţ ţf l  V Ê î l i l û l 'û  un Piauino cn preţ 
V U l l ţ ld i l  Ü, de 760 fr. A se a-

dresa la Magasinul mnzical vis-à-vis de
Consulatul Rusesc. (934—8)

0
Damă solidă caută an loc ca gu
vernantă s£fi econ6mă. A se a- 
dresa la administraţia acestui! <Jiar.

D V i n r A a n n  reîntors în Capi- 
• v lU rO o illL I  talS a reluat eser-

ciţiul profesiune! de advocat. Strada Po
lonă No. 24.

Mobile de casă
de vêndare. A se adre>. ; administraţia 
acestui 4iar. (614—0).

PENTRU PĂRINŢI

D-nu profesor Mihalescu, la Liceul din 
Craiova luând un noO local, primefte în 
familie c&ţi-va elev! dându-le pe l&ngă cele
lalte- îngrijiri fi preparaţinnea din obiec
tele mal grele. ________

A eşit de sub tipar:
Manual de Gomptabilitate

In
PARTIDĂ DUBLĂ Şi SIMPLA 

pentru usul sc61elor de ambele sexe, de 
D I U I T B I E  I  A  B O U  

Deposit la librSria Fraţii Ioaniţiu, Lipscani. 
Preţnl 80 Bani.

S'a pus sub tipar fi Economia domes- 
ticit cu Comptabilitatea domestică.

jT |p  S r A n d o f  moşia ClLUGĂ- 
1 / 0  d l  C i l  U. t4 t ,  RENI Districtul fi
Vlaşca, C&lniftea. Doriţoril se vor adresa 
la d-nu Wartbiadi Strada Mofilor No. 96.

625—ÎS.
Făcândumi-se on6rea d’a fi chemat de 

Societatea Crucea Rofiă la Spitalul tem
porar de rSniţi de la Turnu-Măgurele, sub
semnatul încunosciinţez pe stimabilii mei 
clienţi că cn începere de la 1 Septembrie 
viitor voiil absenta din CapitalS.

Tot de o dată 1 rog ca la cas de tre
buinţă să se adreseze la stimabilnlQ meii 
amic Dr. Stoicescu, domiciliat Strada Co
vaci No. 1, Casa Arvenescu, care a bine 
voit a m8 înlocui pe timpnl absenţei mele 

Dr. Petrini (Pau/j.

Ţ \ a  Oasele din Strada
l / t J  11101111 i d l .  Popa-RusuNo. 1, 
conţinând 4 odăi de locuit cn antreu, 1 
pentru slugi, bucătărie, spălătorie, depen
dinţe, curte fi grădină, snnt de închiriat 
de la Sf. Dumitru. Doritorii sunt rugaţi 
a se adresa la proprietarul D-nn Ioan Spi- 
rescu, care fade în dosul grădinel acestor

|CE SE POATE CAPATA
P E N T R U  St F B A I V C 1

LA DESFACEREA SPECIAL1TATIL0R IN PANZARIA
L IN  S E R I A  D I N  V I B N A

Calea Mogoşoieî Palais „Dacia“
Pentru 50 bani; I tot Pichet de vară.
Pentru 5 franci: 0 cămaşă de Oxford engles.
Pentru 4 franci 50 bani: I pireehe pantatoane pentru oâlire(l.
Pentru 5 franci: 6 perechi mánchete ori ce fason.
Pentru 5 franci: 2 garnitura colorate de dame.
Pentru 6 franci: ÎS gulere engl., tn orl-care fason |i  mărime.
Pentru 5 franci: 6 p&reohl ciorapi patentate.
Pentru 5 franci: 6 gulere moderne pentru dame, dup& alegere.
Pentru 5 franci: 12 batiste albe de p&ni& adevărată.
Pentru 5 franci: 12 batiste bine oolorate tivite |i  spălate.
Pentru 5 franci: 6 prosâpe de p&nză curată.
Pentru 5 franci: 6 şervete da masă de pănză adevărată.
Pentru 5 franci: 13 şervete albe de oeaiii.
Pentru 5 franci: 1 cămaşă modernă, simplă séü brodată,
Pentru 5 franci: 2 batiste ou monograme fin brodate.
Pentru 5 franci: 1 batistă franoesă fin brodată ou dantele.
Pentru 3—8 franci: 1 corset de damă 
Pentru SVs franci: 0 cămaşă de nftpte.
Pentru 6 franci: S pepturl fin brodate pentru cămăşi de bărbaţi.
Pentru 5 franci: 1 garniture fine şi moderne pentru dame (gulerul şi manşete). 
Pentrn 5 franci: 1 camisón modern brodat.
Pentru 5 franci: 1 faţă de masă colorată ou oiaourl, pentru café.
Pentru 5 franci: 1 cămaşă sdfi o pereche de ismene do damă, bogat brodate.
Pentru 5 franci: 1 oravată de damă, adevărată Crflme-Dentelle.
Pentru 5 franci: 1 fustă costum plissd.
Pertra 5 franci: 1 bucată Tulpan.
Pentru 25 franci: 42 de ootf =  I bucată Chifon franţuzesc.
Pentru 10 franci: I bucată Robe d’enfantş de teile.
Pentru 18—24 franci: I bucată Tartan engles de 5 coţi.
Pentru 20 trancl: 24 ee]I Pichet.
Pentru 20 franci: I bucată Manta de bale.
Pentrn 18— 1$ franci: 1 buoată p&niă de Ramburg, de 36—46 oo(I.
Pentru 55— 68 franci: 1 buoată pftnsă de Belgia de 60 ooţt.
Pentru 75—108 franci: 1 bucată pftnsă Corona de 58 ooţl.
Pentru 115—310 franci: 1 bucată Toile Batiste franoes.
Pentru 12—22 franci. Plapămă de lină forte fine.

Afară de articolile menţionate so găseşte tot-d’a-una trusourl complecte.
Calea Hogoş6ieI Palatul „Dacia“ .

Cemăn0iledln districte însoţite ou preţnl respectiv se ve r efectua loarte grabnic eonseiineios

ANUNCIU I MPORTANT.
I M A I  L i  RENUMI TUL MAGASIN
1 K J M .  V t J L i T U B

Sub firma

' SAL. WEI S EAMAUI T
Strada Carol I No. 6 8trada Carol I No #

(curtea veche) ţm (curtea veche)
| vis-â-ris de farmacia vis-â-vis de farmacia

Rlssdorfer. Rlssdorfer.
Afl sosit, pentrn sesonnl de veră un bogat asortiment de încăl

ţăminte pentru BĂRBAŢI, DAME fi COPII.
Cn deosebire PANTOFI DE DAME in tote formele după cele 

mal din urmă fas6ne fi efeotuate din primele fabrici din Europa.
Asemenea un mare transport de cisme lungi de Iucht, de Lak 

rusesc fi de vacs ca şi Mantale (cauciuc) de pl6ie prima qualitate.
Sub-semnatul mulţumind onor P. T. Public de încrederea ce 

aii dat sus^issei firme, care până acum aii depus probe de fina I 
calitate a MSrfel cât şi de eftinStatea preţurilor, speră ca fi d’acnm ! 
înainte va bine voi a ’i da concursul sefl, găsind in tot-d’a-una 
atăt mărfuri fine fi fasonate cât fi ou preţnrile cele mal moderate. 1

Cn t6t8 stima
(588—0) SAL. WEISERMANN.

©

E 8 P 0 8 I T  S T R A D A  E P I S C O P I E I  No. 4
LA .STBUGURILE NEGRO«

O C A S I V N R  R A R Ă

VINURI NATURALE
VECHI DE 4, 8 ŞI 11 ANI

IN" FL-A.OO-A.ITB S I  OU O O A U A
co preţuri fórte redase şi neaajite pfinS acum

I N D I G E N E  ALBE Ş I  N E G R E
Oe Cotnari (1/ Oe Dilu Mare ( j Băşicată
, Drăaăşanl Mischst
.  Odobeşti I \ Raţlschia

V I N T J B I  S  T  B  B  I  B  
en gros şi en detail 

|| De Rbin | Malaga
|| » Ungaria ||| Madera

Nu póte concura nimeni ou mine niol In privinţa calităţii vinurilor şi niel in ceea 
oe privesoe preţul lor.

NB. Liqucururl, Diferite Cegnasurl vieux fl fin Champagne, Ţuică veche naturală şl 
Unt-de-lsmn ds Toscana.

IVI. THEODORESOU.

Ds Champagne 
, Bordeaux

Negru Vărtss 
Tămăltsă

Cherry
Muscat Lnnsl

S T R A D A  C A R  C I  I .  m  m ° -  «
»LA STÎUA ALBĂ«

A V I 8  I M P O R T A N T  
Intfiiul şi renomital Magasin de

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

P H I L I P P  Q O L D S T E I N
,LA STfiOA ALBA*

Strada Carol I No. 5, (Cartea veohe) vis-îi-via de Sigismnnd Prager.
Soeindu’ml de curSnd din oele mal rennmite fabrice existente din străinătate, ou oare 

stan In relaţiunl intime de mulţi ani, an mare asortiment de diferite mărfi dape faadnele 
oele mal moderne şi lacrate cu oea mal mare soliditate, d. e. pentru Dame: Polonese ou 
nasturi tn tâte formele, Sandale, Pantofi, sol.; pentru Bărbaţi: Ghete de vacs, Maroquin, 
Maroquin salon, Pantofi şi tot oe se atinge de inoălţăminte bărbătesol, asemenea pentru 
Copil t<Ste felurile de ghete ou nasturi, elastio şi altele, vS rog a v i oonvinge de adevăr 

Acdată magasie este una din oele mal vechie din Capitală, oare 'şl a oăştigat o reputajiune 
de oele mal frumise pentu soliditatea şi eftinătatea mărfurilor, şi sper, oă şi In viitor voifl fi 
onorat oa (Clientela D-vâstră. PHILIPP G0LD8TEUT,

Strada Carol I No. 5, (Cartea Veche) vis-â-vis de Sigismnnd Prager »La Slăua albi.*

U U M U M U M U M U U n U U U U U U n X U U M U U U * * * *
#  P H A R M A C I A  I jA  „ S P B R A J S T T I A “  ^
K  CALEI MOOOŞOIEI, SS.
#  DEPOUL M E D I C A M E N T E L O R  F R A N C E S E .  *
K  Obiecte de OaHciuo fi Articole de Toalete. — Asemenea ae angajdză a efectaaorl-ceoo* ^  
M  mande din ressortal medical. B R u  8 -  j ţ

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

DESFACERE TOTALA

Recomand bogatul meii asortiment dej 
felurite PianurI şi Pianine din cele mat 
renumite Fabrici ale Europei cu preţuri 
f6rte scăzute.

Wilhelmine Schreiber I 
(618). Calea Uogof6ieI No. 23. J

AVIS 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 E M H . E  K E L L E R
Saison Théâtrale (1877—78). Commencement le| 

1er Octobre 1877

REPERTOIRE DE LA SAISON I
OPERA BOUFFE ET OPERETTE

■  OS I QUE DE CH.  LECOUQ:
£<• Marjolaine, 8 actes ; La Petite Mmriie, 3 actes;! 
Oirofié, Qirofla, 8 actes ; L u  Cent Vürget 8 actes! 

L u  Clocha de ComeviUe, 8 actes.
Musique d’Offenbaeh :

La Boulangère a de» ecua, 4 actes ; La jolie Par- 
feumeuie, S actes ; La Periehole (nouvelle), 8 actes ; 
Mme L'Archiduc, 3 actes ; La Vie Parvienne, 
actes ; La Beile H ilbte (nouvelle), 8 actes ; OrphÆ I  
aux E ifert, 3 actes; La Boit» an Lait, ¡8 actes J |  

Créole, 8 actes ; Lee Brigand», 3 actes ; Dorj 
BUu, 4 actes.

Musique de Lacome : Jeanne, Jeannette et JeanneUotS 
4 actes.

Musique ds Litolff: Heloiee et Abailart, 8 actes.
Masique de Hervi : La Beii» Paul», 3 actes, f  

Masiqae de Grisart: Le» Troi» Margot, 3 actes. *

-S f
r&i lII

O O H E S I S :  
s Dominos rosss, Ls tevsillon, Le prseès Vaura 

Ledieu, Tricoche et Cacolet, La petite marquise. ■  
Un vandeniU» tonte» le» noueanUe» de Fannie. ■

Le tableaa da personnel de la troupe sera publié 
d’ici k quelques jours avec le programmme générai

L'administration a l’honneur de prévenir M. 
les abonnés et habitués, que l’abonnement pour] 
la sousdite saison est ouvert au bureau du Théâfcre[ 
Bossel, tous les jours de 12 à 3 heures de l’aprt|| 
mid*. — L’abonnement sera de 60 réprésentatioui 
obligatoires et divisé en deux sériés de 80 réprfl 
sentâtions. — L’abonnemedt devra être payé en 
deux fois : le moitié en souscrivant et la secons 
moitié le 1er Novembre.

Prix de l'abonnement pour 60 ripritentMtlom 1
Loges  ..........................................  1800 f r . f l
Fauteuils . . . .. ..................................  800 > m
S t a l ...................................................... 150 > I

Prix det Placet à la toirèa
Loges ................................... ...  35 Fr. V
Fauteuils. * ........................ .................. 6 ,
Stal n ..............................................................  3 ,
G a le r ie ............................... ..................  1 » ■

La Directrice, EMILIE KELLER. I ,

I
Eforia BiserieeI Creţulescu. ,
DominecS 28, neoferindu-se preciul sa-]H 

s ti făcător pentru arendarea mofiel CREŢU- [ 
LESCI, din Ilfov lîngS Buftea, pe termen de. 6 
sinî anî eu începere de la Aprilie 1878; i 
oe va ţine o a treia licitaţie , Duminică i 
25 Septembrie, în cancelaria Eforiei, curtea I 
BiserieeI

-------------------------------------------- " MUn profesor
vat academia se oferii a preda

k ^ e c w u i w k I
in urm8t6rele sciinţe:
' Desemn fi picturi, geometria, materna- k 

tica ţi îngenere tâte sciinţele necesare pengj I  
tru pregătirea de a putea intra în fc6ielţ I 
Buperiore. Afară de aceste va putea da IeM 
ţinnl de piano, de limba francesă fi engleeSJ 
A se adresa Strada Virgiliu No. 6 bis, se^ 
la  Tipografia Thiel & Weiss.

C E 3 L  M A I  n ^ L A -O -A S IiT
DE

H A IN E  CONFECŢIONATE şi de ARTICOLE DE MODA
„ A  L A  B E L L E  J A R D I N I ^ B B “

« O S E ! F  G H i m B A U  W M .
20, Colţul Bulevardului Stradel Mogoş6ieI, Casele Grecinn, ¿0

ESPOSITIUNEA OE HAINE
invit pe Onor. Public b& bine-voiescâ a visita magasinul mefi, unde va g&si o E s p o s i ţ i u n e  de h a i n e  o o n f s o ţ i o n s t o  cum n’a fost ineft In BucurescI, şi anume

C O S T U M E  C O M P L E C T E
REDINGOTS şi JAQUETE CU GILETCELE LOR || P A R D E S I U R Î  IN D I V E R S E  FAS OANE
din stofele cele mal moderne ale sesonnlul de faţ&, şi croite dupfi jurnalele cele mal none. Preturile sunt espuse In Galantarele Magasiel pe Strada Mogoşâiel şi Bulevardului

H  şi se p6te convinge orl-cine c& am remas fidel devisiel acestui magasin:
|  CONSUM MARE SI PBETIUBI FOARTE MODERATR

j r o s f i F  « r C î i v b a .u i i
»A LA BELLE JARDINIÎîBE*, 20 Colţul Bulevardului 'fi Stradel Mogof6ie{, Casele Grecinn 20.

Tipografia Thiel A Wiesa, Palatul , Dacia*


