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inseruvni si bbclamk:
Liai» de 80 litere petit, pagina IV, 80 bani. 
pe pagina IU, 80 bani, pe pagina II, 2 lei noi.

Beci ame 2 lei noi linia.

Un numèr In Capitală 10 bani.

TIMPUL ■ A - N T T K r O I T T R I
Se prii mate tn itrăinktate : La D-nil Haasen 
ttmn 4  Vogler la Vienna, Walfisohgasse 10 
A* Oppalik ln Vienna, Btobenbastei S; Rudo- 
Mou» ln Vienna, SoileraUtte 2 ; Vinems 
Brdteka ln Vienna, Tein falta traue 17; Philipp 
IM  ln Vienna, Etchenbachgaue 11; L* Lang 
& Comp, ln Pefta fi HaKu-LaffiU-BuUim' A 
Comp. ln Pari«.

8cri»orI nafranoate na ie primes o.
BSE IN TOATE ZILELE DE LÜCRÜ.

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 ia “

Artioolele aepnblicate ae vor arde.

Un numfir tn Distriote 15 banl.

Cursul de B nonrcsol, 18 Septembre. 
Oblig. Rurale . . . . .  82V» 831/2
U ,  Domeniale . . .  75 741/3
Credit funciar rural . . 72% 72%

,  1 urban 64 —
Impr. municipal al Capi t. 71 —
Oblig. Pensii . . . . .  130 —
Oblig. Dacia . . . . .  200 —

> România .  . . .  40
Impr. municipal ou premii — —
Renta Românii................  — —
Paris 3 l u n i ................  9936 —
Londra » . . . . .  2605 2506
Viena ,  . . , . . — —
Berlin ,  ................ 12f>/<

Cirial de Vleua, 28 Septembr«. 
Metalice . . . . . . . . . .  64 26
N aţionale .................................  68 85
Renta In a u r.............................  74 86
Lote ...............................................111 26
Acţiunile b & n o e l .....................  858 —
C r e d ito r i ................................. 312 —
L o n d o n .......................................117 85
Obligaţiuni rurale nngare . . 76 50

> t to e n a r  . . . .  76 50
> transilvane . . .  76 —

Argint In m&rfurl . . . . .  104 46
D u oatu l....................................  5 631/2
Napoleonul. ..................................... 9 42
Maro 1 0 0 .....................................57 90

Cnrsnl de Berlin, 18 Septembre. 
Aojjiun. C&ilor ferate romAne . 14 — 
Obligatiunile romAne 8 %  • • 52 80 
Priorittfile 0. fer. rom. 8%  48 50
Imprumutal Oppenheim . . .  7 l 75
Napoleonul................ .... 16 28
Viena, termen lung . . . . .  —- — 
Pari* ,  tourt . . . .  81 36

Calendarul f i le i  
SAmb&tk 18 (80 Septembre). 
Patronul jilel: Cuvióaa Eimenia. 
Ria&ritul idrelul : 5 ore 58 min. 
Apurai aórelui ï 6 ere 44 min. 
Fasele Ionel : Lunft Plini.

PLECAREA TRENURILOR
Buoure««! —Snoéra 

Buouresol . . . .  8.15 n 10.—
P loescl......... 9.50 n 13.06
B r& ila .........1.58 n 6.45 j  7.16
Teouoifl . . . . .  4.88 n 11.40
R om an .........9.05 d 4.54 j
Suelva, totire , . 12.08 ]  9.65 n

Bncnreeol—Yeroloreya
Bucareacï .*•.................... 8.— d 6.05 n
P ite ş t i ............................ 11.21 d 10.15 n
S latina ............................ 2.— a
Craiota . . . . . . . .  4.17 j
Vürciorova, toaire . . .  9.01 n

Sucéva . . . .  
Roman . . . . ,
Teouoifl . . . . .
Brăila .  .  • .
Ploeacl . . . .  
Buoureaol, toaire

Saeéva— Bucnreeel 
. 3 . . 5. I I 4 8.46 d
. . . . 8.45 n lU O d
. . . . 13.80 n 5.10 j
. . . .  3.08 n 8.10 n 8.68 <
. . . . 7.12 d 2.46 <

8.30 d 4.30 <

Terelerera— Bacareeel
V êrciorova .................... 6.45
Craiova ........................ 11.44
Slatina . . . . . . . .  Ul
Piteşti ............................ 4.42
Bucnretcl, toaire . . .  7.40

7.15 < 
11.20 <

6.05 n 
8.27 n

¡Bnonresol—Giurgiu
B uoureaol.....................  9.16 d
Olurgiu, toaire.................11.35 j

« lu rg lu —Bucnrescl 
Giurgifi .  . .  . ,
BueareecI, toaire

Galaţi—Bărboşi
G a la ţ i ...........1.90 n 8.25 d 7.80 4
Bărboşi, aoaire . . 1.55 n 9.— 9 8.05 n

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi.......... 2.55 n 6.25 n 7.25 j
Galaţi, aotire . . . 8.80 n 7.— n 8.— a

. . . 7.36 d 4.66 4 
. . . 9.48 4 7.17 n

8C1RI TELEGRAFICE
din

FOILE STBAIN R

Petersbarf, 25 Septemvrie.

Gornistudeni 23 Septemvrie. Ia <}>°* io  
21 ale curentai, la 11 cegurl înainte de 
amgzl, 20,000 de turc! atacară lângă Cer- 
covna posiţiile nâstre ocupi te d e '12 ba- 
tnliâne. Turcii atacară înteiS aripa drâpta 
sare o comandase generalul Gorciacoff. Ma - 
jor Dombrovschy din regimentul kursohy 
Ir sa pe inimicul să se apropie până la 30 
de păsuri, făou de o^stă un- atac de baio
nete pnnendn'l in fngă, în cât Tnrcit aii 
l“ sat200 de morţi. După aceea atacul fa reîn
noit asupra aripii stânge şi fa respins de 
regimetnl Viateha. Cel din urină atac vio
lent era îndreptat spre centru, fn însă din 
noii respins ou mari perderi ale tnreilor.

Cel mai mult se distinse regimentul 
Rylschy, care lăsa pe inimicul să se apro
pie până la 400 de pasnrl silind.n’ l apoi 
la retragere prin foourl de puşcă bine ţin
tit. La 8 cesurî sera tnrcil se retraseră.

La 22 ale curentei, dimineţa, turci! aii 
trimis un parlamentar cerând permisia de . . . . .
a’şî ridica morţi! lot, diu cartau şi îngropaţ i mnlfc. unul din  m iniştrii daţi în 
800. Turui aii perdut cu totul 2000 de I ^  B. BofltflSCU, este de*
âraqni. I canul baroului capita lei.

Perderile ruse consistă în : 6 ofiţer! 60 I . A • - •_ _ _____, .  D. . .  . . . .  „ „ „  , I Am  d o n  sa seim ce cugetă  R o
die soldaţi morţi, 20 de ofiţeri şi 800 de1
soldaţi răniţi

B U C D R E S C I  - S  S K P T f i M B R E
Acum vre o doi ani cănd In con

siliul advocaţilor din capitală, s’afi 
strecurat căţl-va din aderenţii coa
liţiei de la Maz&r-ţ’aşa, ne amintim 
f6rte bine că Românul a făcut o mare 
găl&gie. Din strecurarea acelor căţl-va 
In consilia, a conchis c& şi baroni 
romăn s a declarat contra guvernu
lui conservator, şi c&te-va $ile d’a 
răndul organul din strada D6mnel 
şi-a Înşirat col6ne Întregi cu frase 
sforăit6re, mustr&rl şi ameninţări 
contra ministrului justiţiei d’atnncl, 
d. Al. Lahovary.

D'atuncI Insă abia doi ani tre
cură şi acum, la realegerea consi
liului de advocaţi, ce văzurăm ?

Conservatorii nu In minoritate, 
nu tn majoritate, dar Întregul con- 

se alese dintr’ănşil. Ce-va

Publicăm mal la vale scrisórea In 
cestie, pe care o recomandăm aten
ţiei cititorilor noştri :

Leailra, 25 Septemvrie. 

F oile  de diminâţă publică o  scrisóre a 1

mânui In acostă privinţă.
Aceea ce acum doi ani era im 

portant, a<Jl nu mai este? Sat) Ro 
mânui oposant şi Românul oficios n’afi

lui Gladstone în care desm inte sgom otu l aQ ei { o c h e la r , • a  ( c u m p ë n â
«8 el ar fi povăţuit pe greci sa ia  parte ,  . . . . .  . , .1 pentru a vedea şi căntăn faptele ?

întrebăm, şi publicul va respunde.
la  resboitt In oontra Turciei.

Boma, 35 Septemvrie. 

Papa priimi aiji o deputaţii de medici 
italianl, cari Q afi presintat o adresă 
Papa îl invită să combată pe materialis
mul crescând. 'Starea Papii este bună,.

Intr’unul din numerile trecute 
am <̂ is căte-va cuvinte despre o 
scris6re ce d. Deşliu, vechili sena
tor şi unul din membrii principali 
al coaliţiei de la Mazar-Paşa, ar fi 
adresat d-lul Cogălnicenu, ministrul 
de Esterne.

A£l o copie după acea scrisdre 
15 ba’tiiH6ne dn redîfl şi de başi-buzucî j ne cade la  m&a§. ş; ne gr&bim a o

fost trămişT, I pÛ jjca Qititoril vor conveni cu noi.

Stuttgard, 36 Septembrie 

,  Schwäbisch« Mercur* anunţă mórbea 
renumitului clinic profesor Wunderlich.

Belgrad, 25 Septemvrie.

cu totul 8000 de ómenl aii 
la Sienica, Nova-Maros şi Novi-Bizar pen-
tra a păzi grăniţa «èrbéed.

SCIRI TELEGRAFICE
A L X  « T I M P U L U I ,

(Agenţia Havas)<

Serviciul de la 27 Septemvrie, 4 ore séra 

Sumía, 26 Septemvrie.

că ea este un ecoă al viilor lngrv 
I jirl cari frământă ţara.

Ceea ce adaogă importanţa aces 
tel scrisori, este că autorului el nu
se p<Ste atribui nici un motiv de in
teres personal d’a tngreuia safi u 
şura respunderea guvernului. Este o 
gură francă şi neinjberesată care 
vorbeşce. Prin urmare, o putem an 
| culta cu Încredere.

Şpleunan-paşa anunţă oă a gp|*it c&te-I In c®ea 06 86 ating0 de evenimen 
»a sute de Bulgari ineurBenţl, «ari oonpaC | ^ le ln W l  Romănia a fost iărătă
str&mtorea de la Tekentra, Şipc» şi Soiai| fără consimţimftntul el. legal şi po

I sitiv, vederile nâstre sunt cunoscute
VIena,27 Septemvrie. • I p .__. . .

U . ... . . . .  I Deşii* espune Europei că con
lna Sipet se eanlics' de * duita guvernului n’a fost nici de cumlna 9*Pca «o ««plică prin  temerea ca eiriatÂ I . ..
la Coastantinopol, ca tn caşul unul ar-l & simţimfentul şi voinţa
mistiţiti, acostă Btrep̂ Wre să nu rămână I c& ^P^omaţ,ia.,europ^nă, ar co
în manele Roşilor, cari î n  t im p u l  armi-l ceft maI m a r e  injustiţie , placă
stiţinlnl, ar face pregătiri p*Btru a ni-1 ar face Romănia solidară de faptei 
vili în Rnmelia. Vnnul guvern pe care frauda şi..vio.

linţa 'I ’l-a impus. "D-sa tot tn acest 
I Sens a scris şl tn d'ftrnl din Paris! 

B inele public.

DIN AFARA

Se scrie giarulul .Deutsche Zei
tung,* că numai Încape Îndoială că 
nu e adevărată telegrama din Con- 
stantinopole care anunţă un suoees 
al lui Mehmet Ali lăngă Hainchiol. 
Esactă Insă este telegrama din Oorni- 
studenl, 22 Septembre, care ijice că 
generalul Taticeff Îşi păstrâză posi- 

ile. In £ioa de 22 ale curentei, la
1 césurl Înainte de amé$I, lupta 

începu la aripa stăngă formată din
2 batalióne egiptene.

Se pare că chiar de la Începutul 
lupţil Egipţianil nu afi justificat În
crederea pusă lntfr'fenşif, căci aceştia 
dobăndiră atăt de puţin teren, tn 
căt Mehemet-Ali a fost silit să co
mándele Înaintarea generală spre a 
sprijini avansarea lor. La 1 oră 
după amia^I, brigada lai Salim-paşa 

isbutit să ia satul Bein-Verboca 
(situat pe malul stăng al Ţiului 
Lom) pe cănd Rifaat-paşa trecea 
peste Lom lăngă Oercovna, înain
tând spre Înălţimile drepte şi góle ce 
se află lăngă Hainchiol. Vö<J6nd Insă 
că Ruşii primesc tntârirl şi că Egyp- 
<|ienil nu sprijinesc de loc înainta
rea, Mehemet-Ali comandă, la 4 oé- 
surf, evacuarea satului Verboca pe 
care ’1 ocupară Ruşii din nofi. In «Jipa 
acésta turcii păstrară In măriile lor 
Cereovna şi Caradas care e situat 
pe malul stăng al rtulal Lom.

E sigur că Mehemet-Ali a avut 
o tnfrăngere.

Cu Muntenegrenii le merge réA 
turcilor. In d<ua de 15 ale curentei, 
armata lui Hafiz-paşa a fosten totul 
repinsă peste Tzara şi invasia lor nu 
mal póte fi privită ca ameninţătdre. 
Ca resbunare, turcii ars töte sa
tele Intre Signavina, Dormitor şi 
Bucoviţ. Perderea lor se urcă la 
1200 de ómenl, adică la a 10 parte 
a armatei Întregi. Muntenegrenii 
aü perdut 14 morţi şi 30 răniţi.

„Ţjmes* conţine o corespondenţă, 
asupra vieţel care o duce. Împăratul 
Rusie# pe cămpul de1 rfisboiti

¿împăratul oare este f6rte lucră
tor chiar tn timpurile obicinuite, 
duce aci o viaţă forte activă. El se 
scdlă de vTeme şi se oţupă t6tă di 
min^ţa cu afacerile currente. Spre 
am iază, suita sa care consistă tn 
vr’o 50 de oficerl se adună tntr’un 
cort mare Înaintea locuinţei lm pă: 
rătescl. La 12 cisurl tocmai, Ma 

Ijesţa tea  sa intră, sfţţntănd toate

părţile şi se pune la masă. Intăifi 
se servesce , Zacusca* constănd In 
icre, şaviter, sardine, scrumbii şl trei 
feluri de vodca; apoi vine supa şi 
friptura; cafeaua n6gră şi ciaiul com- 
plectâză dejunul. După dejun îm 
păratul espediazâ iar afacerile cur- 
găt6re safi ese In trăsură. Pe la 6 
câsurl se servesce dineul care se com
pune din patru feluri de bucate şi 
durâză aprdpe un c^s. Spre 9 se 
servesce ciaiul, spre 10 safi 10 şi 
jumătate Majestatea Sa se culcă. 
In gile de sărbătdre programa se 
schimbă puţin. Căută mal mult mu- 
sica de căt de regulă şi Majesta
tea Sa ese călare, felicitănd pe di
feritele părţi ale armatei.

GROAZA IN BULGARIA

»Times* publică nrmăt6rea core
spondenţă pe care ne grăbim a o 
reproduce :

Carlova.

Experienţa celor doi jile din urmă a 
fost prea penibili pentru oel patru englesl 
cari sunt aci. In epistola precedentă, ’ ml 
pare, am estimat populaţia acestei frn- 
m6se şi bogate cetăţi cam la 10,000* saflete.

In urma unor informări seri ¿se făeute 
după acea, m’am convins oă ea mal esact 
coprinde 20,000 suflate, iar cetatea Sa pot 
9000 «afi 10(000.

Astă-41, afară de vre-o doă-ijecl soldaţi 
şi doT-spre-«jece bulgari, numai aii rămas 
In oraş de căt cam 5,000 6,000 femei şi 
oopil cari parte sunt a! locuitorilor de acit 
parte refogiaţl din Saport şi Calofer, unde 
măoelnl şi jafnl afi fost ma! complecte.

Dintre toţi aceşti nefericiţi nici ce! dot- 
spre-jece n'afi cnrajul de a eşi din casele lor 
g61e; une ori vin la noi pl&ngând, şi ee- 
rindn-ne protecţie, pe care nn suntem în 
starea le-o da.

O asemenea terdra n’a mal fost de la 
revoluţiunea francesă. In alte locuri başi- 
bnzucil şi circasienit afi venit ca nn nor 
de locuste, şi cel ce mai rămăseseră în 
viaţă afi rădicat capul după depărtarea lor. 
Aoî, de vre-o cinci jiptămtnl de furie, cir- 
casienil şi başi-buz>ncil afi venit şi e’afi 
dus după capriţinl Iov infernal şi nefarici- 
tele lor victime afi fost închise prin case, 
ascept&nd r&ndnl lor inevitabil.

Am intrat,—d. Fwaeett, oolouelnl Blnnt, 
d. Maşter şi efi —| in mal multe case bo- 
gfite, pline da,femei şi oopil înspăimfintaţL 
Aci nu afi mal lăsat nici cea mal mică 
răfnăşiţă de mobile; nici o haină, afară 
de aoelea care fnră-,pe jumătate «mulse de 
pe spinarea acelora cari le ^nrtafi., T6te 
femeile afi fugit în o grâză de mârte din- 
ajntea bandiţilor oarî sub pretext că caută 
bărbaţi, comiteafi safi ţeroafi să comită 
blestemăţii fără nume. Inima ni-ee sfâşia 
vădind urmele f6mel şi ţer6reî pe faţa 
victimelor.

Inohipniţî-Tă ,deoI cu ce tril te ţă, auijiam 
In fie-care nopte strigătele de durere ale 
femeilor din diferite părţi ale oetăţeî. Imn 
gioaţi-vă, dacă vă puteţi, suferinţele a- 
cestor nefericiţi fără lumină, •— nu e nici 
o picătură de nleifi, nu e nici o candelă 
In tot oraşul, de cât numai la corpul de 
gardă—t,cu stomacul gol, cu inţma sdrobită,

căci noutatea despre sp&nznrarea de la Fi- 
lipopol a ajuns şi aci. Snnt dovezi deetnle, 
oft totă acestS populaţie se afla înainte cu 
doă luni, în aceea ce numim noi belşug. 
Aceştia nu sunt nisce neftriciţ! dedaţi cu 
miseria şi înăspriţi de lipsele continue.

Nu e nici o zidire prâstă în oraş. T6te 
casele sunt zidite în mijlocul unei grădini 
bine grţjite, şi sunt încă pline de dove- 
(Jile unul fost , belşug*.

Carlova precum şi Sopot, trebuie să fi 
fost In timpnrile trecute un mic peradis; 
aşe^&te in mijlocul unei văl asemenea cn 
aceea de la Cnmberland, brăsdată de mici 
canale artificiale, care adne apa de pe 
munţi şi un pământ nnde tote florile şi 
legnmele cunoscute în climele temperate 
cresc umplând aerul de dnloe profom. Păs- 
cinnile grase prodne cea mai bună carne 
şi cel mal bun lapte din tâtă Turcia ; flo
rile cămpestre dafi în tot locul o mare că- 
tăţime de miere.

Fabricarea postăvăriel indigene a produs 
o generală prosperitate în bani, şi ast-fel 
resnltS, după părerea celor patru voiajor! 
că Carlova şi împrejurimile ei sunt un ţi
nut unde, cn ezeepţiune de patria lor 
scumpă, fie-care din ei ar preferi bucuros 
să locuiască. Insă ce a făcnt, din locurile 
aceetea brigandaginl furios? Noi locuim în 
o casă care pare a fi fost o mare grădină 
de legume.

Avem la disposiţia nostra mazăre, fasole, 
castraveţi, strngurl, mere, pere, nuci, ete.

Plăntătorul şi proprietarul acestor pro
ducte e probabîl că a fost spânzurat, căci 
se vede a fi fost om de trăbă. La stânga 
locuinţei nâstre curge un rîuleţ repede in 
care ne scăldăm în t6te dimineţele. Tre
când peste acest rîuleţ şi intrând pe o 
p6rtă, care a fost stricată, ne aflăm în prin
cipala încăpere de fabricarea postavului.

Ca t6te cele-l’alts case şi acâită fabrică 
a fost cu totul prădată şi proprietarul spân
zurat la Filipopol. Principale'e şi cele mal 
solide maşine pentrn fabricarea postavului 
care se pun in mişcare cn ajutorul unei 
r6te hidraulice, afi resistat putere! destruc
torilor, şi sta ii nemişcate cu un aer bat- 
jocnritor, pe când văduva proprietarului 
şi cel patru copil al lu i, încurajaţi prin 
presenţa n6*tră se furişată în grădină pen
trn a oulege câte-va legume să ’şl aline 
f6mea ce 'I chinueşte. Noi am socotit ca
pitalul defunctului proprietar între 250,000 
şi 300,000 francL Ca cea mare parte din 
Bulgari aşa şi acesta pare că a fost nn 
om pioe, căci am aflat la el un (Testa
ment nofi,* rupt în doă.

La drăpta nâstră snnt o jumătate duzină 
de case g61e, din care am * furat, o veche 
masă, nn eeănnel şi patru scaune de lemn, 
care aii fost singurele objecte întregi. Una 
din aceste case era mal bine făcută, şi 
asără trei femei cu mai multe fetiţe afi ve
nit a ne cere voe(!) de a intra în acesta 
casă, care era proprietatea lor, ca să cu- 
Mgă câte-va ciorchine de etrngnrl şi puţine 
legume din propria lor grădină. Mama, o 
femee plină de demnitate, ne imploră să 'i 
spunem dacă e drept că nn mare număr 
de Bulgari respectabili ar fi fost spânzu
raţi la Filipopol, şi de avem nontăţi de
spre soţul ei oare fusese închis. I! dede- 
răm o speranţă falsă, spnnăndu 'i că Paşa 
a declarat oă nu va speu<Jura de cât pe 
cel vinovaţi; noutăţile de grâză erafi tot- 
d'auna exagerate, să nn pârdă speranţa, 
ete. Insă deaolaţia tăcută ori cât de sfâ- 
şieUSre, fn cn totnl alungaţi din sufletele 
nâstre prin miseria şi plângerile a 2,000 
neferieiţl ale căror dnrerl le alinam în mer
gerea noştri prin oraş. La început, pe când



căruţele în care se afiaii Englezii ou mâ
necile suflecate, cu hainele pline de făină 
se opriaQ sub ferestrele ca grije baricadate, 
nefericiţi! na cat* x«0 a deschide agile lor. 
Carâad după aceea, fâ mea sili pe femeile 
bătrâne a reni tremurând la nisce uşi la* 
terale, pe oare le deschiseră repede, ţi a* 
runcând o privire plină de târnă pe am* 
bele părţi ale atradel, ne tntinserS vasele 
lor, ţi adesea se desbrăcatt de faste pen
tru a pune Sn ele ore4al şi făina pe care 
le împărţiam.

Fie-care după numărul locuitorilor ca* 
seT, primia o cantitate de bucate pentrn 5 
di Io. T6te plânaea ţi ne încărcai oa bine
cuvântările cerului. M<I pe urmă, vă f̂ind 
c8 nn e nicî un pericol, încrederea le re
veni, şi cSrnciârele n6stre fnrS Înconjurate 
de o mulţime de femei şi copil, de t6tS 
virata, leşinaţi de f6me, cari se lnptatt şi ae 
inbnlziafl pentrn ca să se p6tă apropia să 
fie mai ăntâiii aerviţl.

Femeile care se aflatt mal în urmă ri
dica B către noi sacii lor improvisaţl şi ca 
priviri rugStâre.

Ta decurs de 2 ţii le, acesta dură de di
mineţi ţână pera, şi abia impărţirăm la 
jumătate din refngiaţl.

Era ceva teribil văijond desperarea ce 
se imprima pe feţele nefericiţilor, când 
întunereoal nopţel ne silea sS încetăm; 
iasă ca t6tă dorinţa n6stră de a face cât 
mal mult, furăm siliţi a cruţa poterile 
nâstre, căci deja căldura eoreluî şi pute
rea caselor infectate de friguri, înfluinţaB 
asupra nâstre. No! santem siliţi de a ne 
păzi t6tă o6ptea, căci başi-bozaci! na as- 
cundeaQ că ne nraO, şi autorităţile se 
p6rtă ca lecâln, de şi în urma dorinţei 
lor am ajutat pe Bulgari.

DE LA SIPCA

D. general major Cossinski a adre
sat din Şipca urmât6rea scris6re 
„Gazetei de Moscua*:

Vă scria sub impresia acelor lucrări le 
am văzut, petrecând câte-va ^ile la pasul 
Şipca. Am ve&nt na al doilea Sebastopol, 
reiaoirea aceleaşi aaaoaade teribile, ace
luiaşi foc infernal oare s urlat 11 Ioni 
Împrejurai nefericitei cutaţi. Am asistat la 
aceiaşi act da devotament erate şi de di
spreţ al morţii.

Na exagerăm nimic, afirmând ca cele 5 
<Jile de la Şipca aii fost mai teribile de cât 
lele de la Sebastopol: acolo seiam cel puţin că 
prin atare gr6pa vom putea ţinea bastiunile 
în o siguranţă relativi, eunoseeam direcţia 
projectilelor inimice şi pntem mai mult 
safi mal puţin arăta locul unde vor cădea 
sciam când canonada va mal slăbi şi când 
va reîncepe cu o nouă intensitate. Aci era 
an foc încrucişat asupra tuturor puncte
lor, un foc neîncetat, care nu g’a între
rupt nici un minut, nici 4’0a< nici n6p- 
tea. Nu voi descrie lupta, care a fost de 
ajuns descrisă, fiind că nu ful în stare 
să-I observ incideutele, cufundat în exer
ciţiul fuocţiel mele, (iuspector de spitale).

Scopul acestei epistole, este de a da 
câte-va notiţe asupra activităţet persona
lului saoitar al armatei, despre care de 
mult n'a fost nici o Gestiune în jurnale. 
In timpul luptei, medicii eratt admirabili 
în caragitS şi devotament; este imposibil 
de a dovedi o fidelitate şi o abnegare mal 
mare în împlinirea datoriilor.

Pe tetrul lupte! s'a instalat două locur! 
de pansament, o ambulanţă ioderăptul po- 
siţiiior nâstre şi un spital la Gabrova.

Primai loc de paasament se află la
o depărtare de doă verste şi jamătate îna
intea posiţiilor liniei de apărare; al doilea 
punct se află la o verstă înapoi; ambu
lanţa la 1 '/4 versta înapoia punctului 
al 2-lea.

Primai panct era aşe4at pe povărnişul 
muotelul St. Nicolae, în mijlocul şanţuri
lor, fiind espns tot timpul luptei, focuri
lor încrucişate ale inimicnlni postat pe 
îaălţimile care dominaQ drumul, aat-fel 
că na se pătură aduce răniţii de cât nâptea. 
Pansamentul s'a făcut îu focnl neîncetat 
turcesc, ast-fel în cât doctorul Ugriamof, 
medicul uneia din legiunile bulgare, a fost 
rănit.

la timpal nopţel din 11 Aag. inimicul 
câştigând teren, locurile de pansament se 
hflaQ expuse unul foc mal violent, ast-fel 
că trebairă să le retragă : totuşi păstrară 
punctul de pe muntele St. Nicolae, la care 
nu putăm ajange de cât nâptea, şi 6menil 
pe cari ’i triiretem eraă răniţi sail ucişi. 
Cu t6te greutăţile terenului, serviciul de 
transport al răniţilor noştri! la punctele 
de pansament, ae făcea in mod admirabil-

SCRISOAREA Q-IUI DESLIU 
DOMNIl-SALE D-LUI MINISTRU DE ESTERNE 

MIH. COGALNICÎNU.

Domnul meii.

Ga Camarazi de oposiţiune In di- 
sol vatul Senat, am aflat o deosebită 
plăcere când te-am vâcjut numit mi
nistru de esterne.

Eram cu atât mal satisfăcut cu 
c&t contam pe geniul d-le politic şi 
pe esperienţa practică de care al 
dat Învederate probe că al fi sin
gurul om capabil de adejaca caba- 
lile oculte ce se trama prin culisele 
guvernului, In scopul de a lovi In 
priincipiile ce amândoi le susţinem 
In Senat; principii de o politică pru
dentă şi patriotică In năuntru , şi 1 > 
o absolută neutralitate In afară.

C&tă plăcere mi-a făcut Invita- 
ţiunea ce mi-al adresat verbal de a 
veni la minister, şi într’adevâr n'am 
fost desilusionat căci acolo după cam 
iţi poţi aduce aminte, m’ai lhbrăţi- 
şat cn intimitate, rostindu-ml şi ur- 
mât6rele cuvinte :

„Eram decis să refus, dar rugat 
.de Vodă am cedat; şi acum îţi de- 
„clar că nu mâ voi depărta de poli- 
„tica de neutralitate adoptată de noi; 
„când nu mâ voi mal înţelege cu d. 
„Brătianu, voi da singur alarmă şi 
„ţara va da alt guvern. Căt pentru 
„memorandul ce tot cereai In Senat 
„să dppue ministru, Ioneacu, relativ la 
„garantarea neutralităţi Românii, ăm 
„on6re aţi spune că In ministerul meii 
„nu găsesc nici o urmă; se înţelege că 
„lucrurile eraţi ast-fel preparate, în 
„căt numai pntea să atingă chestiu- 

|„nea neutralităţii.“

V’ain crezut, domnul meü. pentru 
cuvântul că esplicaţinnile D-v., îmi 
măgulea simţimentele mele politice 
cele mal intime.

Puţin Insă după acésta, armatele 
Rosiene inundară România adresând 
un manifest către popor, şi guver
nul nu numai că nu s'a formalist 
în nimio de dispreţul ce reişea din 
acest fapt către dinastia nttatră, dar 
nici a protestat către puterile nentre 
garante ca să tnplinéscá mărar o for 
malitate după cum cu drept cuvânt 
a observat şi d. Dimitrie Brătianu 
printr’o Droşurâ ad-hor.; peripeţiile 
acestei politice a dat corp şi pre
vederilor mole nnterióre, că urma să 
se di solve un Senat patriot, caro vo
tase şi legase po guvern de a nu lua 
nici o mdsură ulteriórá în chestiu 
nea Orientului,- |ână ce mul ântâifi 
nu va fl autorizat de către dânsul, 
şi prin urmare era de un interes 
important ca să fledisolvat Senatul 
mal nainte de invadarea ţârii, ca aşa 
să nu mal afle nici un obstacol le
gal la complicitatea sa politică, şi 
vâ iad de martor, domnul meü, că In 
acest sens am lucrat împrenă cănd 
am respins votul de blam propus de 
d. Apostolénu; lucrare In care am 
adus amândoi contigentul nostru, d-ta 
preşedând Senatul, şi eü vorbind ln- 
tr'ânsul, in scop de a ne afla ve
ghind la postul nostru in cazul de 
de vre-o nenorocire eventuală; aici 
fie-ml permis să presupun că d-ta fiind 
deja predestinat de a fi ministru, uci
derea Senatului ce'l presidaţi era ho
tărâtă cu câte-va 4^° mal nainte 
prin chiar consimţimânţul d-le.

Ilegalităţile ce rees mal întâii! 
sunt:

Primo, că aţi târât pe actualile 
corpuri legiuitóro de a supune la e 
ventualitatea resbelulul, chestiunea 
independinţel nóstre ce a esistat în 
fapt şi în drept, Încă de la primele 
nóstre re laţi uni cu Turcia; şi aşa 
negând un fapt positiv. aţi aruncat 
în şanse aleatorii independinţa con
sacrată şi prin traitatul de Pa
ris, pe care '1-aţl denunţat In a- 
dunărl de rupt, dar pe care tóte 
puterile garante îl privesc şi as
tăzi ca Întreg în ceea ce ne a-
tihge pe noi; şi ce esteimal mult,
aţi fâcnt să cadă aeriositatea votu
lui adunărilor (fie el dat şi prin in
terpelări), căci a fost rostit In tim
pul ocupaţiunil Ruseşti; ceea ce face 
pe Europa intrégá sâ'l considere ca 
impus.

Secundo, că aţi declarat resbel l'ur 
ciel ofensif, violând constituţiunea 
ţârei care vâ obligă să cereţi auto- 
risarea corpurilor legiuitóre întru a- 
césta; căci voturile emise de dânsele,

privesc defensiva, pe când guvernul a 
luat ofensiva trecând Dunărea, fără 
ca să consulte golul finanţelor nó
stre, fără să facă iconomil de viaţa 
armatei nóstre care pntea să se în
trebuinţeze aiurea, unde în adevâr 
am fl aflat interese naţionale; şi 
fără ca cel puţin să fi încheiat un 
tractat de alianţă cu Rusia, care să 
ne fl procurat o compensaţi une reale 
pentru sacrifici ele nóstre.

Terţio, aţi compromis dinastia nó- 
stră pentru care ţara are un cult 
basat pe constituţiune; căci aţi es- 
pus viaţa suveranului Intr'o epocă 
nşa de complicată, când el ar fi tre
buit să'şl aibă generalii sâl, sail In 
cas contrariü, să fi numit o regenţă 
In Buouresci; mal mult încă, aţi des- 
preţuit’o , căci aţi făcut dintr’un su
veran autonom, un general Rus, nu
mit prin ucazul Impâratulul Alexan
dru II, şi supus, se înţelege, la tóte 
regulamentele militare ale Rusiei. |

Quarto, convenţiunea Încheiată cu 
Rusia în loc să ne aducă óre-care 
avantage politice, ne-a espus din con
tra la loviturile celel-l'alte puteri 
beligerante; căci în specie, şi chiar 
de n'ar fi esistat acéstá convenţiune, 
încă guvernul Rusiei nu ’ş-ar fi per
mis acte de ostilitate în contra nó- 
stră, care ne am fi aflat în caşul 
nnel stricte neutralităţi, în contra 
nóstrá, $ ic, care avém deja câşti
gată afecţiunea Rusiei, şi când ea 
mal cu sémá ’şi-a Înscris pe drape
lul sáü „Liberarea creştinilor din O 
rient;* şi în acest cas trebue să mal 
adăogăm, că am fi conservat intactă 
îngrijirea puterilor, când astă*<}( acea 
independinţă votată, ne-ar compro
mite de nu va fi primită sub ga 
ranţia lor; aceste observări sunt fă
cute cu mult reson şi de tóte jur
nalele cele mal acreditate din Eu 
ropa.

Ţara nóstrá, domnul meü, estemioă 
într’adevâr, dar plină de viaţă şi de 
viitor; ea de secol! s'a strecurat prin 
mulţimea cataclismelor politice fără 
ca să fi avut nevoe de a alerga la 
întreprinderi aventuróse; şi în spe
cie am fi putut ocoli stlncile peri- 
colóse ce ni se opnn fără de a mal 
fi nevoiţi să trecem bunărea, râmâind, 
ca prudenţa şi respectul tractatelor 
să fie egida naţionalităţii şi auto
nomii nóstre, făcând să dispară prin 
acest mijloc plata tributului către 
Pórtá; şi să obţinem rectificarea 
fruntariilor nóstre Dunărene, precum 
şi recunóscerea oficială a represe n- 
tanţilor noştri, căci în viitorul con
gres European, neapărat că ni s’ar fi 
acceptat tóte aceste drepturi ca răs
plată a conduitei nóstre corecte ce ar fi 
restrâns focarul resbelulul Oriental.

După cum a gis d- Derby in parla
mentul engles, ca şi d. Decapes şi d. 
Andrassy prin foile lor acreditate, şi 
după cum observă şi „La République 
française,* de la 2 Septemvrie s. n., 
care până aci ne apăra cn gel. Dar 
d-v0stră, ameţiţi de vôrtejul eveni
mentelor, v'aţl rostogolit în prăpa
stie în care puteţi trage şi pe ne
norocita ţară unindu-vâ armele cu 
ale puternicului Impârat care n’a 
avut trebuinţă de ajutorul nostru 
fiind destul de tare prin el însuşi 
ca să aducă îmbunătăţiri creştinilor 
din Orient.

Un frémât Întins a desaprobat tre
cerea armatei Române peste Dunăre; 
dar nici ţipetele ţârii, nici protestările 
presei Române independente, nici 
consiliile presei françese, nu v’aü pu
tut opri paşii de la peirea certă ce 
s’a preparat ţârii, al căria interes 
precum am gis, nu se afla dincolo 
de Dunăre; căci spiritul de conchi- 
ste nu există In ţara nóstrá.

De şi departe de ţara mea, ca Român, 
am fost cel d’ântâl care, mişcat de 
noutatea trecerii la Nicopoli a Româ
nilor, am protestat către Domnitor 
printr’o respectuósá epistolă trimisă 
cn recipisă din Baziaş la 4 Iulie, 
arâtând pericolul la care ne espune 
spiritul aventuros al guvernului ; e- 
pistolâ pe care îmi iaâ permisiunea 
de a o reproduce literar:

wPrea In îl [ate Dómne.

„Ori cât de just şi măreţ a fost 
actul ce aţi înplinit rupând legătu
rile cu Turcia, Românii nu găsesc 
că avem nevoe de a’l sprijini prin 
arme dincolo de Dunăre pentrn că 
nu aü tedinţe de vre-o cucerire de 
pământ.

„Ocuparea Nicopolului de către 
trupele Române ne-a sur pins şi 
ne-a întristat; şi lipsa unul trac
tat de alianţă cu Rusia ofensiv, a 
provocat întrebarea, care va fl sóxta 
ce se pregăteşte acestei ţâri în des- 
legarea chestiunii Orientului? pre
cum şi daca fără un asemenea trac
tat, rolul armatei nóstre peste Du
năre, nu devine umilitor, faţă cu 
oştirile imperiale.

»Râmaşi la hotarele nóstre gata 
de luptă contra celor ce ne ar călca 
pământul, mi-sé pare, Măria Ta, că 
făcem un act mai politic, mal ne- 
merit, interesele ţârei mal bine a* 
sigurate în giua păcii, prin justiţia 
cauBel, prin prudenţa ce am obser* 
va ţâră în trecut şi prin susţinerea 
şi afecţiunea puterilor neutre amice, 
pe care astăgl în mare parte le am 
perdut; defensiva dar, M. T., urma ‘ 
să fie conduita nóstrá.

sPe de altă parte, M. T. ţara nu 
consistă în câte-va persóne care a-
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C U R I E R U L  T A R U L U I

(Urmarea 9-a).

V.
Nijni-Novgord, Nodgordul-de-Jos, a şe- 

dat la îmbnc&tm ă Volgil ca O-k«, este 
capitala guvernăn entnl cn acelaş nume, 
Aci trebuia să lase Mihail-Strogoff dramul 
de fer, care, pe timpul acela, nu mergea 
mai departe. Aşa dar, ca cât înainta, 
mijlâcele de comunicaţie deveneaii mai 
puţin grabinice şi apoi şi mai puţin Bi

guri-
Nij ni-Novgorod, oare în timp obicinuit na 

numerft mai mult ca trei-<}»cT până la tr>I- 
4eci şi cinci mii de lo uitorl, coprindea atonei 
peste trei sute de mii, adecă populaţia ei 
era înzecită. Acăstă înmulţire se datora

vestitului băleitt care se ţine aci apr6pe ‘ Caucasul,,—acesta era numele steam-boa- 
trei săptămâni. Altă dată, se folosia de tolal—na pleca la Perm, de câta doa ^.ijla 
acăittă veoire a negustorilor, oraşul Ma- amiază. Septe-spre-<Jece c&mrî de aştep- 
kariev, dar de la 1817, bâlciul s’a stră- tati—era ceva supărător, pentrn nn om 
mutat la Nijni-Novgorod. atât de grăbit; cu 16te acestea a trebuit

Oraşul, destul de posomorit de obiceiS sS se mulţnme-tcă şi cu atâta. Asta a şi 
înfăţişa deci o vioiucinne estra-ordiuiiră. făout, pentrn că el nu se necăjia nicî odată 
Vece rase deosebite de neguţători, euro- fără folos.
ţăn! şi asiatici, şi da ii mâna aci. Şi apoi, în împrejurările acelea, nici o

Cntâte că ora in care Mihail Strdgoff ple- trăsură, t»legS sad tarentas, ori oăraţă de 
case din gară era ffirte înaintată, era încă pootă, nici vre-nn cal nu l’ar fi dus mal 
mare mulţime de lame îa aceste d»8 o- iute la Perna saQ la Cazan. Era deci cu 
roşe despărţite de Volga, ceoompun Nijni- mult m«I bine a aştepta plecarea vapora 
Novgorodul, şi dia care cea mal iualtă, lu!,vehieal mal grabnic de cât ori-care al- 
zidiţă pe o stâncă sgronţ6să, este apărată tul, şi care trebuia sa ’1 facă să-şi câştige 
de unul din acele forturi ce se chiamă timpul pierdut.
»Kreml* îu Rusia. I lată deci Mihail Strogoff m**rgând prin

Dacă Mibarl-Strogoff ar fi fostsilitsă (tea ’ oraş, şi cântând fără multă grijă, vre-un 
la Nij ni-Novgorod, l-ar fi fost cn greii a găsi han ca să petrâoă n.6ptea. Dar despre asta 
vre nn otelsaO vre-nn han 6re cum corive- nici nu ducea grijă măcar, şi fără f6mea 
nabil. Era îmbul^ălă. D-irfiind-cănn putea j! Care ’ l rodia, el ar fi umblat fără căpe 
să plece numai de cât, de 6re ce trebnia tâi negreşit până diminăţa pe uliţile Nij ni. 
să se imbarce pe vre-nn Bteam-boat de pe Novgorodulnl. Luorul ce dfinsul să puse «ă 
Volga, a trebuit să găsăicâ unde-va vre-o J oaute oa tot dinadinsul, a fost mal mult 
gr>sdă. Insă ma! intâ!, a voit să scie esaet un prânij de cât uu pat. Dar na int&r îă a 
ora plecăre! şi se duse deci la binrourile găsi şi una şi alta la firma: ‘ Oraşul Cou- 
CompaoÎHÎ, ale oăreia vapore fac serviciul stantinopol.>
dintre Nij ni-Novgorod şi Perm. I Aoilea, hangiul II dede o odae destnl de

Aci, spre marea lui părere de răii, află oă, ouvilnci6*ă, puţin garnisită da mobile, dar

din care nu lipsea icóna Maicel-preciste, 
nici icónele a câtor-va sfinţi, la cari servia 
de cadru o stofă de aur.

O raţă bine gătită, pâine de or<ţ, lapte 
bătut, o 61ă de Evass, un fel de bere fórte 
obiolnnită in Rusia—i s’att adus îndată ai 
nu ia trebuit mult ca să se sature.

S’a săturat deci, şi mult mai bine de 
cât nn vecin al lui la ceeaşl masă care în 
calitate de *vechiü credincios» al sectei 
Raekolnikilor, voind sft postâscă, arunca 
cartofii din farfuria lui şi să pă^ea grocjav de 
a nn pune 4Ĥ r 1° céiQ.

Sfărşind mâncarea, Mihail Strogoff ia 
loc de a se sui în odae, reîncepu, oa fări 
soirea lui, plimbarea prin oraş. Dar de şi 
crepusoulul se prelungia încă, deja mul
ţimea începuse să se risipâscă, nliţil* 80 
goliatt puţin câte puţin şi fie-oare se da- 
cea pe acasă.

Pentra ce Mihail-Strogoff nu se culcase, 
după cum se oovine când oine-va petrece 
o di lungă in dramul de fer? Se gftadea 
órela aceatdnărfi Livaniană, care ou câte-va 
céaurl i-a fost e6ţă d oălătorie ? Se temea 
el 6fe, oa rătăoită ia acest oraş sgomo- 
tos, să nn fie espnaă la vre-o insultă ? 
Se temea şi avea cuvânt să Be târnă de 
acista. Spera deci *ă o inUln4#ci şi la

trebuinţă b8 o apere ? Nu! Să o intăl- j 
născă era greii. Să o protegă. . . . adică . 
şi cu ce drept ?

»Singură, îşi îeea el, singură in mijlo- - 
cal aoestor nomo^î. — Şi apoi perioolele de 
faţă nu sunt, nimic pe lângă acelea ce ’I 
p ă stră  viitorul 1 Siberia l Iskuţsk 1 Ceea 
ce am di cerc pentru Rnsia, pentru Ţarul
ea are Bă o facă pentru........... Pentru I
oine? Pentru ce? Are autorisaţia a trece 1 
graniţa. Şi ţara de dinoolo este resoulată! 1 
Cete de tartari bântue steppele*...

Mihail Stogoff se opria din când in "  
oând şi apoi iar se punea pe gânduri.

tFără îndoială, gândea el, acăstă idee 
de a călători i-a venit mal nainte de in- 
vasie. Pote că ea nici nu soie oe *e pe
trece! . , . Dar nu, acel negustori aii vor
bit înaintea el de turbnrări din Siberia 
şi ea nici nu păru oa se miră 1 . . . Ser- 
mana fată!... Motivul care o silesce tre
bue să fie fârte puternic, Dar, ori cât de 
curagiâsă ar fi — şi negreşit oă eete — ' 
puterile-i o vor trăda pe drum, şi vorbi 
de primejdii satt piedici, ea nu va pntea 
indura ostenelile anei asemenea călătorii. I 
Nioi o dată nn va pntea ajange la Ir- 

i kuţsk.*
| Ca t6te ace»tea, Mihail Strogoff mergea



TIMPUL
ţăţă pofta reabelalul In detrimen
tul el; corpurile legiuitdre fie ele 
chiar cele de astăgi, urma se fie 
consultate şi puterile m utre garante, 
sondate, căci este vorba de viaţa 
şi ecsistenţa unul popor care are 
viitor şi care s a susţinut de secoll 
cu mari sacrificii.

„Ne este scumpi ţara, M. T „ pre
cum neveste necesară dinastia Mă- 
ni-Tale, chemat a’l conduce desti
nele pe calea tras& de constituţiune; 
iartă-me Măria-Ta, daca cute§ a v8 
spune cu cel mal profund respect 
şi ou cea mal deplină sinceritate, 
c& după mersul evenimentelor, am 
dreptul a m& teme despre consecin
ţele desastrâse ce pot In unele îm
prejurări să tragă In urma lor ; 
avem deja esemplu; naţiuni mal bă- 
trăne de căt noi, afi cfi^ut în ne
norociri urmărind o politică aven- 
turfoă.

«Nobila Franţă fu victima unei 
asemenea politice, fie şi a unei po
litice de ambiţiune personală, safi 
de glorie, şi v’uţl convins căt de 
amar plăti ea greşelile puterii.

.Napoleon III îşi pierdu tronnl 
şi dinastia pentru că a ascultat pe 
cel ce p6te voia să'l piardă. Eşti 
Înţelept, M&ria-Ta, şi timpul nu este 
trecut, ca să eşim bine, ţara şi 
tronu din acostă situaţie desperată 
ce lngrijesce cu drept cuvânt Ro- 
mania Intrigă“ .

Este de normă elementară, dom
nul mefi, că de căte ori o ţară se 
află preparată de a lua parte la un 
mare eveniment politic, safi resbel- 
nio, capul statnlnl să precedă si- 
tuaţinnea printr'un manifest adre
sat ţ&rel, nici o dată nu s'a vfiijlut 
ca manifestul să succede faptului 
Împlinit şi să’l anunţe că are să se 
Intlmple ceva după ce s’a şi Intlm- 
plat; acesta este prima necuviinţă 
logică a manifestului.

Acum să-mi fie permis, Domnul m ei, 
să fac critica manifestului în inte
resul prestigiului ţârei.

Ceea ce m'a frapat la ănt&ia lec 
tură este contradicţiunea ce reese 
comparând seriositatea ce afi pus pu
terile garante în privinţa n6stră, 
pănă a voi să facă din noi un bu
levard al Orientului, şi uşurinţa cu 
care manifestul compromite acâstă 
seriositate a ţârii; şi In adevftr, în
treb, dacă p6te fi serios ca în loc 
de argumente plausibile care pare-că 
v’a lipsit cu totul, să faceţi o elegie 
platonică î că adecă, noi o mănă de 
6meni cu interese opuse unei stări 
resbelnice, noi care nu ne-am întă
rit încă libertăţile n6stre, să aler
găm a ne substitui Europei întregi

prin uliţe, merett, aşa după întâmplare, 
Inşi fiind-d ounoscea fârte bine oraynl, 
se preumbla fără nici o grijă.

După ce a mers ca vr’o oră, reni si se 
nşnrn pe o laviţă de lângi o colibă de lemn, 
care w  înalţa, intre mnlte altele, pe o 
câmpie întinsă.

8e oprise aci numai de vr’o cinci mi
nute, etnd o mâni îl bitu cam tare pe 
«m it.

— EI <w faci aoi? îl întrebi cu o voce 
tare n  om înalt de staturi şi pe oare nu 
’ î v84nse viind.

— Mi odihnesc, respnnse Mihail Strogoff.
—  Ori al de gfcnd să petreci n6ptea pe 

laviţa asta ? — reluă omul.
D*, daci ’ml-o veni la socoteli, res

pnnse Mihail Strogoff ou un ton 6re-cum 
f6rte înseninător pentru nn biet negustor 
ce trebuia si fie.

—  Apropie-te s i te vid, $ise omul.
Mihail Strogoff aducându-şl aminte c i

trebuia s i fie eu bigare de sâmi la ori 
ea, se dete înapoi f ir i  voia lui.

— N » e nevoe dl mi veflî, respnnse el. 
Şi se gribi a se depirta puţin de oonvor- 
bitorul sett.

I i ’a părut atnncl, luândn-I bine s<ma, 
ai are • face eu un fel de ţigan, din aceia

ca să luptăm pentru eliberarea cre
ştinilor din Orient î

Apoi după tristul esemplu ce ni 
l’a dat nenorocita Serbie în anii tre
cuţi cftnd d. UisticI ardea de do
rinţa de a se mSsura cu Covour safi 
cu principele Bismarck, fapt serios 
este acela de a pune în gura capu
lui statului nişte tirade de colegi- 
enlf terade care compromit ţara 
şi tronul espuindn-le la critica se
veră a diplomaţiei şi a presil Euro
pene.

Intr’adevér. este de plăns sórta 
creştinilor din Turcia, „dar nu noi 
suntem chemaţi să o ameliorăm,, 
şi apoi în acest ca<J ne ar trebui cel 
puţin o armată de 800,000 braţe, 
plus trei miliarde de franci c i să 
luăm frumosul şi cavalerescul rol 
de cruciat în contra păgănit&ţil.

Mal aflu, Domnul mefi, încă o lipsă 
complectă de tact politio lu acest 
manifest; căci este impolitic şi ne
probabil de a crede vre o-dată că 
colosul Nordului va fi Învins pe te
ritoriul otoman; aşia încăt teatrul 
resbelulul să se stremute în ţara 
n0stră; acésta argumentaţiune nu 
póte servi de căt ca un pretext 
pe lăngă nisce frase pompóse ce mal 
observ şi care putea prea bine să 
lipsâscă.

.Intru căt timp (adaogă mani- 
.festul) un regim de umanitate şi de 
.legalitate nu va fi stabilit în Bul- 
.garia; şi pănă cănd dreptul şi dem- 
.nitatea omului nu vor fi asigurate 
.şi creştinilor din Turcia ; Romănia 
.nu póte, nu are dreptul a se şti în 
.pace.* etc....

Acest paragraf n’are nici un in
teres practic pentru ţara n0stră căci 
nu sclavia popóreler creştine din 
Turcia a amerinţat vre o-dată li
bertăţile nóstre; putea să mal lip- 
séscft, domnul meü. înră şi urm&tórea 
frasă .numai meschinul egoism, nu
mai órba pasivitate »trebue să fie po
litica naţiuni nóstre ;“ acésta, în in
teresul protecţiunil ce aşteptăm de 
la acele puteri chiar, de care în vii
torul congres vom avea atăta nevoe, 
cu tóte că puterile Intr'un cas nefe
ricii nu vor face solidare ţara cu gu
vernanţii ei.

Termin, Domnul mefi, rugăndu-vâ 
respectuos să me scuzaţi daca am 
abuzat de pacienţa D-le, dar am 
fost împins la acésta împrejurare, 
că vftd acum alt Cogălnicânu de căt 
pe preşedintele fostului Senat; şi 
sunt convins, că dacă amorul pro
pria te face să persistí în idea că 
nu esistă greşelile enuncíate de mine, 
nn pot bănui nn minut că D-ta, ca, 
om de onóre şi inteligente, nu escl 
de acord cu aceste vederi ale mele

pe care cine-va ’I întâlnesce în t6te bâl- 
ciurile, ţi cn cari nu este bine a avea nici 
nn amestec fie fisic fie moral.

Apoi privind cu mal mare bigare de 
s^mi in umbra care incepuse a se riri, la 
zărit lângă colibă un car mare, locuinţi 
obicinuită yi mişcătâre a acestor ţigani 
saQ ţin ţari cari furnici prin Rusia, pre
tutindeni nude este e câştigat ce-va gologani.

Dar ţiganul ficnse vre-o doi trei paşî 
înainte şi se pregitea si ia la socoteli mal 
de aprâpe pe Michail Strogoff, când uşa 
de la colibă se deschise. O f-imse, ce abia 
se zărea, loainti şi 4 '80 îotr’o idiomi as
pri, pe oare Mich-iil Strogoff o recunoscu 
oi este o amestecătură de cea mongola şi 
siberiani.

— luci un spion! —  Lasă-’ l în paco 
şi vino si mâncim. »Pupluka — nn fel de 
plicinţi cn foiţe — aştdptă.

Michail Strogoff nn se pntu opri de a 
ride an4ind calificarea ce î se da, lui mal 
cn s6mi care trebuia si se ferâeci de 
spioni.

Dar in aceeaşi limbi, de şi accentul era 
f6rte deosebit de al femeii, ţiganul res
pnnse câte-va cuvinte, cark însemnaţi:

.AI dreptate Sangarral Şl apoi mâine 
vom fi departe de aci.

In fundul inimi D-le; şi ca bun Ro
mân devotat adesea pentru ţara 
d-tale, să nu per^I şi ocasia acésta 
de a gftai mijlóce să scoţi ţara din 
prăpastia în care este aruncată, 
căutând să recăştigăm afecţiunile pu
terilor amice garante, afecţiuni care 
se reciră atăt d<- mult ca tre^rea  
armatelor peste Dunăre.

Nu me îndoesc un minut măcar, 
domnul mefi. că spre £isul sfărşit, 
nu vel fi în stare de a face ori ce 
sacrificio, mal cu sâmă astă £(, cănd 
cunoşti că Romănia inocentă, este 
streină de tot ce s’a petrecut.

Cu acéstá ocasiune vé mal rog 
să priimiţl asigurarea înaltei mele 
consideraţii.

I. Deşliu.
Vechii! Senator Român.

Bnletin de la tétrul Résboiulnl

Dioa de 5 Septemvri», ca şi ncea din 
ajun, s’a petrecnt in óre-care linisce re
lativi şi f i r i  a adncâ vre-in fapt impor
tant in posiţinnile ocupate de trupe înn- 
intea inamionlul. M. S. Domnitornl a dat 
ordin ca armata de Vest pe tótu linia si 
se intirésci ca activitate şi energie pe 
locurile câştigate.

Trupele dar att esecutat ordinile pri
mite; din partea inamicului asemenea n'a 
nrmat nici o încercare de atac. Artileria 
singuri a fost în acţiune in aceste doi 
(Jile, bătând lucrările inamicului; tnnnrile 
sale rispundétt slab la ale nóstre, şi tira- 
lioril din ambele linii schimbaţi din când in 
când din retranşamente focuri depusei intre 
dânşii.

Cavaleria nóstri, care de la inceputnl 
opereţiunilor înaintea Plevnei are misiune 
de a sopraveghia şi de a acoperi flancu
rile nóstre, de a împinsţo necontenit recn- 
nóscerí pe basa de operaţiune a inamicu
lui şi de a impedica co nunicaţinnile şi a- 
provisionările sale, cavaleria a avnt în 
aceste file mal mnlte angajamente ou ina
micul.

Conform raporturilor primite la Marele 
Cuartier General Domnesc, vedetele divi- 
siel române de cavalerie att fost atacate, 
în <}ioa de 4 Septemvrie, de o forte pa
trulă de cerchezi călări. Una din gardele 
mari române aii alergat in ajutorul vede
telor nóstre, şi, dupi o scurţi dar viui 
lupţi, inamicnl a fost pus pe góni.

In 4ioa de 5 Septemvrie, nn escadron 
de roşiori şi nn detaşament de 30 ciliraşi 
staţionaţi la Mahaliţa pentru snpraveghia- 
rea drumului Plevna-Rthova, trecând prin 
satnl Cneaja, s’att isbit de o trupi de ca
valerie turoâscă compnsi de 150 eerch zî 
călări, comandaţi de caimacamul din Ra- 
hova in persóui. După o lupţi oare a du
rat aprópe o ori, şi dupi mal mnlte şarje 
ale cavaleriei nóstre, Turcii att fost puşi 
pe fu s'a lisând in mânele a lor noştri nn 
stindard, mal mnlte arme şi cal, 3 morţi 
şi 2 răniţi. Perderile nóstre, fórte neîn
semnate, se mirgineec la 1 soldat mort şi 
1 cal ucis.

Stindardul cucerit de cavaleria nóstri 
s'a înaintat M. S. Domnitorului, care a 
ordonat a se aduoe de nu ofioiir M. S.

— Mâine, respnnse femeea cn un ton 
oare areta o mare mirare.

—  Da, Sangarra, respnnse ţigannl, mâine 
şi însuşi Tatii ne trimite....... nnde vrem
si mergem..

Şi apoi indati birbatnl şi femeia in
trări in colibi, a cireia uşă se inchise cn 
mulţi îngrijire.

*—  Bun, şi dise Mihail Strogoff, daci 
aceşti ţigani ţin cu ori-ce preţ ca s i nn 
fie înţeleşi, când ar mai vorbi înaintea 
mea, îl sfitnesc de a întrebuinţa o altă 
lim bi..

Ca Siberian, şi fiind-ci 'şl petrecuse 
copiliria in stepe, Mihail Strogoff înţele
gea mal t6te idiomole ce se obicinuesc din 
Tartaria pâni la Mtrea-Ingh*ţ»ti. Cât 
despre însemnarea precisă a vorbilor schim
bate între ţigan şi ţiganei, nici nn se 
mai gândea la ele. La ce’I putea folosi?

(Va urma)

Dómnei, la Bncurescî, spre a se aş-'^a in 
arsenal, aliturl cn drapelul luat de la ina
mic in 4 'ua de 80 August.

In apropierea red utei luate cn asalt In 
<}iua de 30 August, şi ocupaţi de atnncl 
de trupele nóstre, se afli o mare re
daţi turcésci care prin focnl el causez! 
mari perderl trapelor române. Intre re
duta nóstri şi reduta tarcéaoi (Inc o 
mulţime de cadavre, at&t rnse şi române, 
cât şi turcescT, a luptătorilor căijnţl in 
4ina de 30 August, şi ps cari Torcií n’ad 
lisat a le ridica, cu tóte incercirile nóstre 
trăgând asupra brancardierilor şi a perso
nalului ambulanţelor c-irí s’ att prasintat 
in mal mult* rânduri cn drapelnl alb, şi 
descărcând fojurl chiar asupra parlamen
tarului nostru trimis spre a cere nn ar
mistiţiu de oâte-va ore pentru îngroparea 
morţilor. Aceste cadavre in desaomposiţi- 
nne de atâtea (Jila res pândesc nn miros ne
suferit, infectând aerul şi putând prodnee 
epidemii nu nnmaî in rândurile armatei 
nóstre, dér chiar şi in cea inamici.

M. S. Domnitorul ordoni ca în <)iaa de
6 Septembre trupjle române se faci o re- 
cunóaoers ofensivi asipra acelei redate 
turcescT, care din ijiua luirel redutei de 
alitnri de citre noi, observase ticeroa, 
fiind dominaţi de tunurile nóstre, spre a 
se vedea ust-fel on ce forţe este inci ocu
pată, şi, în casnl când aceste forţe n'ar fi 
pró numeróte, a se lua cn asalt. Parale
lele nóstre inaintaseri pâni la 300 metri 
de rednta inamici.

La 1 şi jum. dupi amé«j(, nn batalion 
din regimentul 1 de infanterie de lini* ina- 
intă in tiraliori spre radnti, având nn ba
talion din regimentul 15 şi nn batalion 
din regimentul 9 de dorobanţi in colóni 
de atac, iari un batalion din regimentul
7 de infanterie in reservi. Tiralioril tnrcl 
deschiseră focnl asupra tiraliorilor noştril 
şi, la înaintarea colónei de atac, inamicul 
demasci artileria sa, care incepu a răget 
ou şrapnelnri, susţinută de focnl vitt al in
fanteriei adapostiti în reduti şi in şanţu
rile el. De doi ori cele doi batalióna din 
oolóna de atac se repeziră îu asalt, spe
rând prin avântnl lor a avea avantagiul 
asupra nnmirnlnl inamicului; ele ajunseră 
pâni la şanţul redutei, gata a arunca soi
rile şi qabiónele spre a escalada parape
tul: o luptă corp la corp seincinse şi dnri 
câte-va minute. Majorul Nicolae Ion, din 
regimentul 15 de dorobanţi, fu neis ; ma
jorul Handoca, din regimentul 9 de doro
banţi, rinit, amândoi în capnl bataliónelor 
lor. Locotenentul Călinescu Dimitrie, ata
şat la ouartierul general, şi care mers-*se 
cu colón a de atac, fn lovit mortal de un 
glonţ în frunte. Cipitannl Bogdan Nico
lae, ataşat la ouartierul genera), fu grav 
rănit. Lupta dura de mai bine de doi ore, 
şi, on tóte eroicele el sforţiri, colóna nó- 
stra, impnţinati prin morţii şi riniţil ce 
lisa in oale, era prea mici spre a putea 
invinge resistenţa înverşunaţi a inamicu
lui mult mai numéros, şi a putea stribate 
in reduti. M. S. Domnitornl, ne voind a 
se cansa prea mari perderi trimiţând noi 
trnpe la atac, dete ordin a se suspenda al 
treilea atac ce era s i se incépi împreună 
cn batalionul de reservi, şi ast-fel, pe la 
orele 5 sdra, lupta inceti cn totul, tru
pele nóstre reintrând in retranşamentele 
lor.

Şi in acésti împregiurare, ostaşii noştri 
a0 dat dovedi incontestabile de vigóre şi 
vitejie, combătând în timp de mal mult de 
trei ore in câmp deschis pentru dânşii, a- 
tacând nn inamic on mnlt superior in nu
măr, adipostit de formidabile intirirl. Pur
tarea oficiirilor de tóte gradele, in tot- 
d’anna in capnl bravilor lor saldaţl, a fost 
mal presus de ori-ce laudi.

Perderile nóstre în acésti <}i se Insu- 
mési la 5 oficiiri şi 123 soldaţi morţi, şi 
15 oficiiri şi 274 soldaţi riniţi.

Se pnblici mai jos lista nominali a ofi
ciirilor morţi şi riniţi. I. S. Domnitornl 
a dat ordin onartierulnl general al arma
tei române a face nn tablofi general de 
tóte gradele inferióre morţi ai riniţi de 
la inoepntul luptelor în faoia Plevnei, in
dicând şi spitalele in oarl s’att evacnat 
riniţil, spre a se publica prin tóte oomn- 
nele ţirel.

ListÂ de ofici&ril io lupta de la 0 Sep
temvrie 1877.

Major Handoca, din regimentul 9 de 
dorobanţi ; cipitannl ; Ionesou, idem ; Ve- 
ropolu Neagoe, din reg. 1 de linie ; An- 
dronesen Grigore, din reg. 13 de dorobanţi; 
Davidesoir, din reg. 7 de linie ; Hacic, din 
reg. 15 de dorobanşl; Rusu loachim, idem; 
Mihiescn Gheorghe, din reg. 7 de linie ! 
locotenenţii : Georgesou Stefan, din reg. 
7 de linie; NicolaievicI, din reg. 15 de 
dorobanţi ; Maori, din reg. 2 de linie ;

Dimitre Ritescn, din reg. 9 de dorobanţi; 
Ridurescu I6n, din reg. 1 de linie; sub
locotenenţii : Nicolescn Gheorghe, din reg. 
15 de dorobanţi; Valentinénn, idem.

Liitft de o6oiâril morţi şi disparaţi pe c&mpal 
de luptă la 8 Septemvrie 1877.

Maior Nicolau Ion, din reg. 15 de do
robanţi ; căpitanii : Nistase 16 n, idem ; 
Bogdan Nicolae, din bat. 3 de vânitori, 
ataşat la Marele Marele Quartier ; locote
nent Cilinescn Dimitrie, din vânitori, a- 
taştt la qnartieral genere ; sub-locotenent 
Dinescn, din reg. 15 de dorobanţi.

In séra de 6 Septemvrie, I. S. Domni
tornl merse, dupi câmpul de lupţi, la am
bulanţele române, spre a visita riniţil şi 
a se încredinţa prin Sine InsnşI de îngri
jirile ce li se di. Domnitorul se duse şi la 
cortnl in care se transportase bravai că
pitan Bogdan, care precum a’a arătat, fu
sese grav rinit, şi, făcându’I cele mal fru- 
m6se lande, cerceti despre starea ranel 
sale. Lovitura, din nefericire, era mortali 
şi nn se conserva de cât pneini speranţă 
a’I scăpa viaţa. M. S, Domnitorul trimise, 
inci In acea séri, căpitanului Bogdan crn- 
cea de cavaler al ordinului »Steoa Româ
niei*, pe care acest brav şi distins oficiir 
avo oonsolaţinnea a o purta pe piept îna
inte de a’şl da eroicul Ini suflet.

Inilţimea Sa se intôrse séra la Marele 
SSQ cuartier genera).

MercnrI, 7 Septemvrie, I. S. Domnitornl 
distribui mai mnlte decoraţinnî şi medalii 
de virtute militari, atât in armata români 
cât şi in armata rnsi, la oficiiri! şi sol
daţii ce se distinseseri mal mnlt in lup
tele precedente. Nici nn fapt important 
nn se petrecu în acea f i  în liniile nôstre, 
şi inamioul păstră cea mai compleţi li- 
nisce. Singur focnl bateriilor ruso-române 
era in lucrare, la care inamicnl respnnse 
slab.

ţ>ina de 8 Septemvrie se petrecu ase
menea In linisce ; pldia, care nrmi t6ti 
(Jiua aceea, împedică ori-ce acţiune, at&t 
în liniile n6*tre cât şi In oele inamice. Ca 
t6te acestea, trapele nôstre tot ’şi conti
nuări lucririle lor de retranşamen te şi de 
intiriri, conform ordinilor ce primise.

Pe la 10 ore sâra, brancardierii noştri 
fienri o Încercare spre a ridica morţii 
dintre retranşamentul nostru şi rednta ina
mici, înainte oirel urmase lnpta de la 6 
Septemvrie ; insă, îndată ce inamicnl ’1 
zări, el incepu un foc vili asupra lor şi 
’i sili a se retrage.

Vineri, 9 Septemvrie, I. S. Domnitornl 
merse de visiti poeiţiunile trupelor, can
tonamentele şi bivuacurile lor spre aripa 
drepţi. Nimic noii nn se ivi in acea pe 
t6ti linia, şi la orele 8 séra, Măria Sa se 
int6rse la Marele Sili cuartier general.

(Monitorul).

U L T I M E  SOIRI
TELEGRAFICE

(Aşanţla Havss).

Servlolul ds la >8 Septemvrie 9 ere Slmtasaţa.

Constantlnopol, 38 8eptemvrie.

Miercurea trecuti a fost lângă Eliena o 
întâlnire între nisce başi-bnznol şi doi ba- 
taliâne şi doi escadrâne russecl. Turcii ar 
fi câştigat.

Mehemet-Ali a părăsit marţia trecută 
posiţiile sale înaintate pe Btnika-Lom spre 
a ocnpa altele mal avantagiâse.

-  Servlolul ds la  19 Seplisivrie »mi»(l* —

Constantlnopole, 88 Septemvrie.

Renf-paşa, fiind chemat la Constanti- 
nopol, a plecat din Şntnla, Bl va fi înlo
cuit prin Tahlr-paşa. Vremea rea conti
nui la Dunire. O telegramă a comandan
tului egiptian de la Btzargik, cu data de 
erl, annnţi oi câte-va oompanil de cazaci, 
aritându-se prin satele vecine, a0 fost ri
sipite de nn detaşament de soldaţi egip- 
tianl şi de cavaleri circaaianf.

Dupi lnpta de la 18, nici o scire noi 
n’a sosit de la Osman-paşa.

O recunâsoere plecaţi din Penek a ajuns 
Ia o mici distanţi de Ardahan f i r i  a în
tâmpina Ruşi.

Ismail-paşa a avnt noi şi puţin însem
nate inoierirl ou Ruşii pe lâugS Igdyr.

Atheaa. S9 Beptemvrie-

P6rta n'a trimis direct nici o notă Gre
ciei în privinţa iaarmirilor sale.

Guvernatorii insnlal Creta a arestat pe 
d. Arghiraki, repreeentantal Eraoleonulul, 
in momentul când era sa ss îmbarce pen
tru Constantinopol.

Í



TIMPUL
ANUNCIU IMPORTANT

Dorini) a veni în ajutorai răniţilor sol
daţi prin ediţiunile mele litografice cn ju 
mătate din bani ce mi se plăteşte de către 
d-nil amatori pentra cumpărăt6rea lor, am 
8co8 tn publicitate tabloul bxact, represen- 
tând asaltul redutei din jurul Plevnel, 
(Gri viţa) unde aii căijut bravul Căpitan 
Valter Mărăcinenu împufcat ou şase g!6nţe 
In momentul înarborăreî drapelului Român 
in yârful acelei redute. Pe tabloii s’aii desinat 
şi adevăratul seil portret dupe fotografia sa.

Preţnl unul tibloQ este numai de un 
leii noii. D-nil doritori il pot cere de la 
mine, Calea Văcăreşti No. 151. Se află 
depus la Magazinele de librărie Ioanidi 
Strada Lipscani, la Ştainberg Strada Carol 
D-niî din districte trimeţend banii in mărci 
poştale, le vor primi fără plată de trana 
port.

Editor: Loct.-Colonel D. Pappazoglu.

A eşit de sub tipar:

Manual de Comptabilitate
tn

PARTIDĂ DUBLĂ ŞI SIMPLA 
pentru usul sc61elor de ambele sexe, de 

D I U I T B I S  I A B C U  
Deposit la librăria Fraţii Ioaniţiu, Lipscani. 

Preţnl 80 Bani.

S’a pus sub tipar ţi Economia domes
tic# cu Comptabilitatea domesticii.

LECŢIUNI PARTICOLARE
de

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

47 Siarda Scaunele 47.

A E Ş I T  DE SUB T I P A R
|i se află do ven jare

L A  TIPO&RAFIà T H I E L  & WEISS

LA TOATE LIBRĂRIILE:

STAREA FINANCIARA
A

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

¡de

DIMITRIE A. STURDZA 
Preţnl 2 Lei n.

D V i n r A » n i l  reîntors în Capi. 
• » I U I  C e t i i  U  tală a reluat eser-

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

di ştiut Do faciale, z ir .;6:::
ticat mai mulţi ani studiele programului 
liceal, doresce a preda lac ţi noi particularei.

A să adresa la admenistraţinnea acestui 
4iar, Palatul «Dama*.

D e  v â n z a r e ,
dresa la Magasinul muzical vis-â-vis de 
.Consulatul Rusesc. (624—1)

c o r  %  m
Profesor de danţ cu răpede metodă după 

care ori şi cine fără de osebire etăţei, p6te 
învăţa un Yalţ, trei Polci, fi Cadril france» 
cel mult în 8 gile; am deschis un Salon 
in Strada Schitul Măgurenu No. 20, în 
dosul Cismigialuî; une se va da lecţie peste 
vară cu preţul mal eftin.

Eforia Bisericel Creţnlescn.
Dumineci 28, neoferindu-se precinl sa- 

stifăcător pentru arendarea moşiei CREŢU- 
LESCI, din Ilfov lingă Buftea, pe termen de 
sini ani cu Începere de la Aprilie 1878; 
ce va ţine o a treia licitaţie , Duminică 
25 Septembrie, în cancelaria Eforiei, curtea 
Bisericei

DESFACERE TOTALA

Recomand bogatul meü aaortiment de 
felurite Pianuri fi Pianine din cele me 
renumita FabricI ale Europei cn pre^nri 
förte scaijute.

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

A. KRATOCHWIL
fiul capelmaistrulul A. Kratochwil, absol 
vend cu bnn succes Conservatorul din Praga 
ţi reinturnăndu-se, doresce a da în oiţele 
«ele libere eMe va -leoţiunl fundamentele 
de Piano, Violină fi Arangiament. —  A se 
adresa strada Pensionatului No. 6.

. A  A  mkVA

M O C L A T K
Dl

l i e : r

FOTOGRAFIE şi PICTURĂ
X . F .  J S / L A .H T 1 D X  C°m p-

21, Calea Mogoşiooî 21; ris-â-Tls de cofetăria Capşa.
Se efectuează orl-ce fel de fotografie fi pictură, de ori-ce fel de mărime, 

in modul cel mal notl fi elegant aprobat în cel mal înalt grad prin oare se 
oferă un lucru solid frumos cn fidelitatea a natnrei.

CE SE POATE CAPATA
P K M T R 1 U  S  F B A I W C I

LA DESFACEREA SPECIALITAÎILOR IN PANZARIA
L I N G E K I A  D I N  V I E N A

Calea Xogoş6i«I Palais „D acia “
Pentru 50 bani: t u t  Pichet de vară.
Pentru 5 franci: 0  cămaşă de Oxford engles.
Pentru 4 franci 50 bani: I parooho pantaloane pentru eilăre|I .
Pentru 5 frânei: 6 perechi manchete ori ce fason.
Pentru 6 fran ci: 2 garnitura colorate de dame.
Pentru & fra te i: 11 gulere fugi., in orl-oare fason |> m&rime.
Pentru 6 franci: 5 p&reohl ciorapi patentate.

6 galere moderne <pentra dame, dup& alegere.
12 batiste albe de pânză adevăraţi.
II  batiste bine oolorate tivite |i spălate.
6 prosdpe de p&nx& ourată.
6 şervete da mas& de pânză adevărată.

Pentra 5 franol: 13 şervete albe de oeaifl.
Pentra 5 franol: 1 cămaşă modernă, simplă sid brodată.
Pentra 6 franol: 8 batiste on monograme fin brodate.
Pentra 5 franol: 1 batistă franoeaă fin brodată cu dantele.
Pentra 3—8 franol: 1 corset de damă 
Pentra 6Vs franol: 0 oămaţă de nipte.
Pentra 5 franol: 3 pepturl fin brodate pentra oSm&gl de bărbaţi.

2 garai ture fine şi moderne pentra dame (gulerul şi mangefco).
1 oamison modern brodat.
1 faţă de masă colorată oa ciucuri, pentra cafs.
1 cămaşă sdu o pereohe de ismene de damă, bogat brodate.
1 cravată de damă, adevărată CrSme-Dentelle.
1 fostă costam plissd.
1 bucată Tulpan.

Pentru 25 franci: 42  de co|I =a I bucată Chifon frenţiucesc.
Pentru 10 franci: I bucată Robe d’enfantş de toile.
Pentru 18—24 fran c i: I bucată Tartan engles de 5 coţi.
Pentru 20 trancl: 2 4  00(1 Pichet.
Pentra 20 fran ci: I bucată Manta de baie.
Pentra 18— 25 franci: I bucată pftnsă de Rnmburg, de 36—45 coţi.
Pentra 55— 68 franci: 1 bucată p&nsă de Belgia de 60 coţf.
Pentru 75—108 franci: 1 bucată pânză Corona de 58 coţi.
Pentra 115—210 franci: 1 bucată Toile Batiste franoes.
Pentra 12—22 franci. Plapămă de lînfi forte fine.

Afară de artieolHe menţionate 30 găseşte tot-d’a-una trusouri complecte.
Calea Mogoş6ieI Palatul „D acia “ .

Comănfiledln districte însoţite ou preţul respectiv se vor efectua foarte grabnic eonseiinoios

Pentra 6 franol: 
Pentru 5 franol : 
Pentru 6 franci: 
Pentru 6 franol: 
Pentru 5 franol:

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

<

s t r a d a  d a r o l . m  «
,L A  STK U A  A L B Ă «

AVIS IMPORTANT 
întâiul şi renumitul 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  SI  C O P I I
aub firma

P H IL IP P  G O L D S T E IN
,L A  STfiUA ALBA*

Strada Oarol I No. 6, (Cartea veche) vis-k-vis de Sigismund Prager.
Sosind u’ml de curând din cele mal renumite fabrice existente din străinătate, ou oare 

stafi In relaţionl intime de mulţi ani, un mare asortiment de diferite m&rfl dape fasdnele 
oele mal moderne ţi lucrate on cea mal mare soliditate, d. e. pentru Dame: Polonese ou 
nasturi In ta te formele, Sandale, Pantofi, sol.; pentru B&rbaţl: Ghete de vacs, Maroquin, 
Maroquin salon, Pantofi şi tot oe se atinge de Ino&lţ&minte b&rb&tesol, asemenea pentru 
vopil tote felnnle de ghete ou nasturi, elastio şi altele, vă rog a vă convinge de adevdr 

Acesta magasieeste una dincelo mal vechie din Capi talii, care ’şl a câştigat o reputaţi une 
de oele mal frum6se pentu soliditatea şi eftin&tatea mărfurilor, si sper, oA şi In viitor voiă fi 
onorat ou Clientela D-v6str&. PHJLLIPP tK)LD8TJElN

Strada Carol I No. 5, (Curtea Veche) vis-â-via de Bigismund Prager »La Sldua alb&.<

LA T YPOGRAFIA THIEL & WEISS
PALATUL .DACIA.« 

şi la  t6 te  lib răriile  din ţâ ră
ae află de vQnţfare :

METODi DE CDEA NATURALA
drept contrast la

VĂTĂMlBILE1 PRACTICEI MEDICALE
Singura şi ai gura pas& contra 

morţii premature şi l&ngesirel cronice de
Aug. Wilh.' Kdnig.

PR RŢ 0 L 2 L E I  N O O I.

REGULILE
CE T R E B U E  P Â Ç I T E

pentru a

AJUNGE LA 0 BATRANETA ÎNAINTATA
PEEŢDL 60 OIÎNTIM.

O P E R I L E  M U S I C A L E
imprimate In ediţiunea n6str&

THIEL Sc W EISS, TYPO G BAFI
Strada Lipscani, palatul »Daoia.*

FR. 0.
CON8TANTINE8CO D., Souvenir de Ziiiu, Valse pour pianoforte.........................  * —
GARLSON C., Quatre morceaox Bonmains, pour pianoforte......................... .... 2 —
FLECHTENMCHER A., Muma Iul Ştefan, pentru o voce şi p i a n o .....................  1 50
GEORGESCTJ TH., DouS suspine. rom. pentru o vooe oa p ia n o .............................  1 40

,  Spune, rom. naţionali, pentru o v .oe ou p ia n o .....................  1 40
KEATOCHWIL A. K.. Hora, Y iita  României puntru p ian o...................................... 1 4 0
UEOEK J. W., Rom&nia, Quadrifle do Conoact pentru piano .................................  4 —
MllSICESOO 6 ., Rânduiala cununiei pentra p ia n o ....................._............................... 5 —
STERN L., op. 10, Der Wunsoh (Dorinţa) fttr Singst. und Clavierb......................... 2 —

» ,  op. 11. LebewoM (Adio Moldova) Singst. und Clavierb..........................  1 60
,  op. 4. Grande Etude pour p ian o forte ......................................................  I S O

„ » op. 17. Hora. Maridra pentru pianoforte...................... 1 20
a » op. 18. Durerea ’ml este mare, Valae brii. pentru p ian o...................... 2 —
,  ,  op. 19. Visuri Ce de ocpil, Quadrille pentru piano 2 —
» . L a  Favorite, Schottisch pour piano ............................. - .......................  1 36
,  .  IJik-Polka pentru piano ..................................................................................  1 —
,  > op. 20. Apele de Ia V&ciresol, Schottsioh pour piano . . . . . . .  1 60

VIEUX E.. Marohe de Cavalerie pour piano ..................... ; ...................................................... 2 —
Tdte aceste se vSnd ou rabat de 95o/..

A Y I S  P R E A L A B L E

S A L L E  B O S S E L  
T H É Â T R E  D E  O P E R E T T E

et

V A U D E V I L L E  F R A N Ç A I S

Direction E M I L E  K E L L E R
Saison Théfttraie (1877—78). Commencement le 

1er Octobre 1877

REPERTOIRE DE LA SAISON
OPERA BOUFFE ET OPERETTE 

M U S I Q U E  D E  CH.  L E C O C Q :
La Marjolaine, 8 actes ; La Petit* Mariée, 3 actes ; 
Giroflé, Oirofia, 8 actes ; Lee Cent Vihrgee 8 actes j 

Lee Cloches de Comevilie, 8 actes.

Musique d’Offenkaeb :
La Boulangère a des ecue, 4 actes ; La jolie Par- 
feumeuse, 3 actes ; La Perichole (nouvelle), 8 actes ; 
Mme L’Archiduc, 8 actes ; La Vie Parisienne, 6 
actes ; La Belle Hélène (nouvelle), 8 actes ; Orphée 
aux Enfers, 8 actes; La Boite an Lait, 8 actes ; 
La Créole, 8 actes ; Les Brigands, 8 actes ; Barbe 

Bleu, 4 actes.
Musique de Lacome : Jeanne, Jeannette et Jeasmetton, 

4 actes.

Musique de Litolff : Heloise et Abaüart, 8 actes.
Masiqne de Herri : La Belle Poule, 3 actes. 

Mnsiqae de Grisart: Lee Trois Margot, 8 actes.

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

Ledieu, Triooche et Cacolet, La petite marquise.
En vaudeville toutes les nouoautées de Vannée.

Le tableau du peraonael de la troupe aera publié 
d ’ici à quelques jours avec le programmme général.

L’administration a l ’honneur de prévenir M. M. 
lea abonnés et habitués, que l'abonnement pour 
la aousdite saison eat ouvert au bureau du Théâtre 
Boaael, tous lea joura de 12 à 3 heures de l’après 
midi.— L’abonnement aera de 60 répréaentationa 
obligatoires et diviaé en deux sériés de 30 répré* 
8entations. — L'abonnement devra 6tre payé en 
deux fois : le moitié en aouaorivant et la seconde 
moitié le 1er Novembre.

Prix de l’abonnement pour 60 réprésentations
Logea.................................... .................... 1800 Fr.
Fauteuils................................................. 800 >
Stal . . . .............................................150 »

Prix des Places à la soirée
L o g e s ........................................................  85 Fr.
Fauteuils . • ...................................................... 6 „
Stal n ......................................................... 3 >
G a l e r i e ................................. ...........................1 >

La Directrice, EMILIE KELLER.

P R U M U S E Ţ  A!
FRĂGEZIMEA TINEREŢE! A PELEÏ

Ca mijloc neîntrecut pentru înfrumuseţarea pelel 1  
a’afi recunoscut de töte damele cea cercetată de 
autorităţi, escelen ta, nev&t&m&tórea şi ade virata

■ M rm sA n i’
de Dr. L E J 0 8 8 B ,  Parle.

Aeett mijloc de purlficaţiunea pelel, 
recunoscut tn tita  lumea, s’a ar&tat 
oa eel mal bun ţl cel mal activ din 
tóte mijlócele de înfrumuseţare spre 
a depSrta sigur pete de t ir e , coloritul 
et relui, roşâţa, pete galbene, precum ¡ 
si tète necur&teniele polei. RAVIS
SANTE d& pelel o (r&geÿlme a tine- 

[grpg. rejel forte frumôsS rosa-descbis&şi ca 
de catife, face pelea gi màiile alb- 
lucitor ]i delicat, este recoritdre şi 

pftstrdjl pelea fragedă p&n& in vírsta cea mal 
înaintată.

NEFALSIFICAT se g&sesce in Bucuresci numai 
la d-nu BRUS, FARMACIA LA SPERANŢA.

PPEŢUL : I flacon mare 8 fr., I flacon mic B fr.
Depeeit general la H. SCHWARZ, Budapest Marie 

Fa'eriegasse No. 9. 595.

Un profesor N ^ “ nÎ j !
vat academia se oferă a preda

■ L . E C ' X ' v u r v m
în nrmătârele sciinţe:

Desemn fi picturi, geometria, matema
tica gi îngenere tote sciinţele necesare pen
tru pregătirea de a putea intra în şcâlele 
Buperiâre. Afară de aceste ra putea da lec- 
ţinnl de piano, de limba francesă fi englesă. 
A se adresa Strada Virgilin No. 6 bis, seii 
la Tipografia Thiel & Weiss.

De arendat, moşia călugI -  
BENI Districtul ü 

Vlaşca, Câlniştea. Doriţoriî se vor adresa 
la d-nn Warthiadi Strada Moţilor No. 96.

625—12.

De închiriat. 3 saloae, 18 odăi, 
3 cuchnie, 3 piv

niţe, 2 magazii ţi nn şopron, snnt de în
chiriat Strada Teilor No. 57. A se adresa 
chiar în acea casă la D-nn Fr. Neugeboren, 
advocat.

De recomandat
nnnî Spital snnt casele cele mari din Strada 
Teilor No. 57.

De vendare, X “« dl^ta!”
Doritorii se pot adresa Strada Clopotarn 
No. GO (675—0)

Doctorul J. Bernfeld
strSmutftudn-se în Bucuresci face cunoscut 
Oonor. Public locuinţa sea Strada From6să 
No. 12, dând consultaţii gratuite pentru 
sărmani de la orele 2—3 post-meridiane.

(6 7 6 -0 )

Damă, solidă, caută, un loc ca gu
vernantă. sâii econdmă,. A. se a- 
dresa la administraţia acestnl (Jiar.

De închiriat
diferite

A P A R T A M E N T E
A se adresa la D-nu 

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

(628-10)

A eşit de sib  presă :

M A M U A L
pentru deprinderi Ia cugetare fi composiţiune

de Dr. Caiaua

Directorul gimnasiolnî din Focşani. Carte 
antorieată de onor. minster al instrucţinneî 
pentrn clasele giminasiale.

Deposit în BucnrescI la librăria Socec 
et Comp., in IafI la librăria Petrini.

F A B R I C A
de

CHARTIE MECHANICA
de la

ZÂRNESCt, LÂNGĂ BRAŞOV
prodnee chârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari nsitate 
pentrn 4>are A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice în Brafov, Strada Ca ţarina 
No. 402.

Moşia Sărata, " 5 0
de BnzeQ, pe calea ferată între staţiile .TJl— 
menit şi Monteornl, avend ca la 1000 ţ 
göne arabile, vie de vre o 40 pog6ne, vii 
cu otaştină, de Ia care să in peste 500 
galbeni anual, han, cârcinmă şi alte mai 
multe calităţi, se dă în arendă de la Sf. 
Gheorghe viitor. Doritorii pe pot adresa 
în Bucuresci la D-nn N. I. Lahovary şi 
la Craiova la D-nn Costică Bengescn, pro
prietarul. (617—0).

®  E 8 P O S I T  S T R A D A  E P I S C O P I E I  No. 4
©  LA „STBDGUBILE NEGKD«2 0 C A 81 UNS RARĂ
1  V I N U E I  N A T U R A L E
2  VECHI DE 4, 8 ŞI 11 ANI
q  jur  f l a c o a n e  s i  c u  o c a u a

cu preţorl forte reduse şi neauzite pdnd acum
INDIfiBNE AI BE ŞI NE«R£

De D«lu Mare * I 'Bâfieati
Mischet I N* lru yârtos
Radeohie I T lm tU tl

V I N U R Î  S T S B I  N  B  
eu gros fi en detail 

De Champagne III De Rhin III Malaga III Cherry
, Bordeaux ||| » Ungaria III Madera |] Museat Lunel

Ĥi

De Cotnari 
, Drifişai 

Odoaefti

Nu póte concura nimeni cu mine nici tn privinţa oalit&ţil vinurilor fi nici In ceea 
ce privesce preţul lor.

NB. LiqueururI, Diterite CognaourI vieux fi Na Champagne, ŢuioS veche naturali fi 
mm Unt-ds-lemn de Toaeana.
^ 3SÆ. THEODOBESCtT.

X * t t X * X X # * * * * X * * * * X * * X * * * X * * * *
X PHARMACIA LuA „SPEEVANTIA“

Ş», CALEA M0Q0Ş0AK1, 28.

Ä  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 .
Obi oct o de Cauciuc şi Articole de Toalete. — Asemenea sp an^aj^zft a efectua orl-co oo.

m au de din ressortul mëdioal. H ' R t J f i .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tipografia Thiel A Wieas, Palatul „Dacia*.


