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TIMPUL
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- A j c s r c n ^ o i u m i
80 prii mese In itrftUAtat«^ L* D-nil ffim m - 
Mim S  Vofltr ln T iln u , WalBsohgaspe 10 
A. Oppalik In Vi>nna, 8tubenbimtei 2 , Kudoi 
Mtm  !■ Vi«m » , , 8ci]*raUtte 8 ; Vinont 
HrtUcka ln Vienna, Teinfaltstrasse 17 ¡ Philipp 
Löb ln Vienna, Ssohenbaobgasse I I  ¡ L. I m !  
<1 Comp, ln f i| U  |i ffiW i L iţţyil» B M itr é  
Comp. la .Parii.

ScrúorI,Míranoste na «o primOso.

Artieolole Drtpublicatí «o vor ardo.

Un nunér în Districte 15 banl.

Cursul de Bnopresol, 1 Septembre.
Oblig. R u ra le..............  83

i  Dotueniale . . .  76
Credit funciar rural . . 72«/»

,  »  urban . 64
Impr. munioipal al Capit. 74

>Oblig. P o n e ii............... —
Oblig. Dacia _ ...............200

,  Romania . . . .  40
Inpr^ municipal ou promil — 
Bonta Bont ul . . . . .  —
Parii 8 lu n i ..............  9980
Londra > ..............  2505
Tiena » .............  —
Berlin »  ............. 188i/«

8iV, 
751, 
78%

Canal de Tiena, 14 Septembre.
Metall ......................» . . .  65 50
Naţionale ............................. 68 15
Bonta In aur........................  76 20
ho se ...................................118 50
Acţiunile bftnool.................  859 —
CraiUturî ...........................  225 —
London . ......................... 117 50
Obligaţiuni rurale ungare . . 77 50

»  temeţvar . . . .  77 50
»  transilvane . . .  76 —

Argint In mA r f a r ! ...........104 60
Pneatu l...............................  g 62 V*
Napoleonul. ........................  9 42
Maro 100 .............................  57 75

Canal de Berlin, 14 Septembre. 
Acţiun. C&ilor ferate rom&ne , 15 80 
Obligaţiunile rom&ne 6 %  . . 58 80 
Priorităţile O. fer. rom. 8% 50 75
Împrumutul Oppenbeim . . .  74 75 
Napoleonul . . . . . . . . .  16 28
Viena, termen lung.............. — —
Paris »  sourt . . . .  — —

Calendarul f i le i  
Duminecii 4 (16 Septembre). 
Patronul gilol: Mar. Va vil a şi Sloiso 
BSs&ritul sdrelul : 5 ore 89 min. 
Apusul sârolul : 6 ore 10 min. 
Fasele lunel : Lunii Nouă

F L B O A B B A  T R E N U B I L O B
11 ucoresel — Sooéra 

BucurescI. . . .  8.15 n 10.— d
Ploeool.................8.50 n ls.Osd
Brăila . . . . .  1.53 n ».45 d 7.15
Toouoid.............. 4.88 n 11.40
Roman . . , . 9.05 d 4.54
8uoéva, sosire . . 12.03 J 9.55 ñ

Bncnreset—Vere I orora 
BucurescI . . . . . . .  8. 6.05 n
P ite a ţ i..................... . 11.21 4 10.15 n

{Slatina , , ..................2.—
Craiova.....................4.17 _
Vùroiorova, sosire . . . 9.01 ñ

8meéra—Baooreoel 
Suoéva.............. 5.11 j  # 46
Roman 
Teouoifl .. . . . t 
Brăila . . i  . 
Ploeool . . . .  
BucurescI, sosire

8.46* 13.(0 
12.30 n 5.10 
&08 n 8.10 
7,13 d 
8.80 d

Terclsreva—Bneorencl 
Vârciorova . . . . . .  6.45
C r a io v a ..............11.44
Slatina ....................141
P ite ş t i................... IM
Bucure »ci, sosire . . .  7.40

8.A8 ( 
8.44 < 
4.80 <

7.15«
11.80«

BaeareifJ—Siargla 
Buoureeel . . . . . . .  9.1» <
Oiaryiu, sori re . . Y . . 11.85 ţ

fctlnrgto—Uaoare»eI 
Giargifl . . . . . . . . .  t
Buearesel, sorite . . . .  8.

6.05 B 
8.87 b

tsm\
«a la ţ l-

Galaţl............ ..
Barbojl, sosire . ,

Barbeţi 
1.20 a 8.85 ţ 
1Í55 a 9.—  <

7.30 j  
8.05 n

Bărboşi— Oalaţl
Bărboşi..................2.55 n 6.85 n 7.25 4
Galaţi, sosire . . . 8.80 n 7.— n 8.— n

SC1B I TELEGRAFICE

din

F O I L E  s t b a i n e .

Crieorit, l i  Septembre.

A<jl aii trecut p’aoi din Germania mal 
mulţi fornisorl ai armate!, earl att lnat din 
noii furnituri de cuantităţl mari de ovăi 
fi alta provisil pentru armaţi, pe 1 unele 
Octombrie, Noemvrie şi Decemvrie.

Belgrad, Î l  Septemvrie.

Afară da conanlul general englez, nici 
oa alt repreeentant n’a făcut vr’o întâm
pinare guvernului sfirb in privinţa intră' 
rel in răsboitt.

Cal doi comandanţi da corpuri, Horva- 
toriel şi Leşianin, aii plecat la Negotin 
şi Alexiaaţ.

In n6pt«a trecută a venit aci nn im 
pnternicit special din cuartierul general 
rns de la Poradin.

Orşova, l i  Septembre.

Generalul Blum-Pajre, capul statului m l 
ior al Ini Mehmet-Ali, a plecat de-ună-^i 
la Constantinopol pentru a comunica mi
nistrului de răeboifl planul etrategio fi 
pentru a mal cere îmnlţirea cavaleriei.

Guvernul turcesc a trimis spre Mioul 
Zvornio o mare parte din armata de la 
Novi-Bazar, unde se va întruni un inaem- 
nat corp de armată.

Belgrad, 18 Septemvrie.

Principele Milan va pleca in 6 Septem
vrie la Alesinaţl începerea acţisî a'a ho
tărât pentru 18 Septembrie. Convenţia în
cheiată acordă Serbiei folâse mari.

Viena, 18 Septembre.

»Deutsche Zeitung* pretinde a soi din 
sorgintea »cea mal bună* că marele can
celar jus, Principele Gtţrciacoff, susţinut 
de Germania, ar fi refnsat filele acestea 
orl-ce mijlocire. La toălnirea de la Gastein 
Intre Bismarck fi Andraey, cel d’înteiil va 
cţnta să înduplece pe cancelarul austriac, 
a voipărtăfi modal Germaniei d’a mijloci 

i i  împăciuirea.
F6rt9| însemnate sunt ouvinteţg dq mal 

deună-41 ale,împăratului Wilhelm către o 
înaltă persână, Intr'o convorbire despre res- 
boiul ruso-turo : »Nepotul meii Alesandrn, 
— a Wilhotyn, — nu p6te fi nici nu va 
încheia pacea mal 'nainte d’a’jl ajunge 
scopu l.*_____________________

SCIRI TELEGRAFICE
A L B  «T I M P D L O 1»

(Agenţia Havas).

— Serviciul de la 14 Septembre, 0 «re ssara. —

Paredln, 18 Septembre. 
Brf artileria a tras la scurtă bătae a- 

aupra retranfamentelor turoesci fi asupra 
¡braţului. Pe la orele 4, mal urnite focuri 
je aprinseră in Plevna fi t’aQ auzit doS 
Mp 1 osii tari In lagărul turoeee. 
i Turcii att respnns slab. Silinţele lor s'att 
tpdreptftt mal ales asupra flanenln! sting 
rusesc, unde generalul Skobileff a respins 
cinci atacuri înverşunate. Dar spre »¿ră 
la al fasolea atac atribuit să părăsăecă 
posiţiunile pe cari le luase la 11 ale cor, 

In n6ptea din din urmă, Buşii s’att re- 
ţranfat în posiţiunile apropiate ce li o- 
ţ p l  împrejurul PlevneL

De la inceputnl atacurilor asupra Plevnei 
pănă erl, o oră după amiază, 6,000 de 

răniţi eratt transportaţi in ambulanţe, 3,500 
att fost deja evacuaţi.

Nici o lovire nu s'a-mal făcut pe cele 
lte punctea 1«  teatrului de resboi. Armata 

rusă din Rusciuc este concentrată in noile 
sale posiţinnl la o mică distanţă de la 
Cerni-Lom (Kara-Lom) care este ocupat de 
Turci.

Ultime scirl pe pagina H I-a

Răniţii români aü Început s& vină, 
la Turnu-Măgurele. Până, acum a’aQ 
adus peste opt sute. Alţii vor urma. 
Unii sunt deja aduşi In BucurescI.

Gemetele de la Turnu-Mâgurele 
şi bubuirile de la Plevna, iacă ceea 
ce trebue să preocupe a£l tófcá su
flarea română.

Primul ministru a venit pentru o 
nópte în BucurescI şi a doa gi s’a 
Întors iar la Turnul-Măgurele. Causa 
acestei colind&rl a primul ni minis
tru nu póte să fie alta de cât că 
n’are ó meni In care să se Încreadă 
că vor face tot ce va fl prin pu
tinţă pentru îngrijirea răniţilor cari 
se aduc.

Compătimim de acésta şi, cu at&t 
mal mult cu cât réul isbesce pe cel 
nevinovaţi.

Fără se prejudecăm răspunderea 
la care va fi chiămat guvernul ln- 
tr’o ţji pentru culpabila sa nepre- 
vedere, —  ne credem datori a în
demna pe toţi Românii, fără ose
bire de colóre politică, avuţi şi să
raci, a contribui pentru uşurarea 
răniţilor.

Crucea roşiă este calea cea mal 
scurtă pentru ca ajutór,el£ fie-căruia 
să ajungă la destinaţia lor.

Principele Dim. Gr. Ghica des« 
voltă o energie rară, pentru care 
armata şi ţara íntrégá II datore scej 
o neperitóre recunoscinţă. Este o 
datoriă sântă pentru toţi Românii 
de a ajuta sârguinţele acestui băr
bat care jertfesce pentru cel mal 
patriotic şi umani tar scop tótá ac-, 
tivitatea lui.

Scirile cari ne vin de la teatrul 
rftsboiulnl aunt ast-fel că : dacă pe 
de o parte ne umple de bucuriă şi 
mândrie, vfi f̂end curagiul cu care se 
luptă fii României, — pe de altă 
parte ne lndémná a ne ruga din a- 
dancul inimei pentru triumful ar
matelor crescine, căci nu numai 
causa popórelor crescine din Turcia 
este în pericol, dar şi prestigiul po
porului Român.

Intraţi o dată în acest rSsboiti, 
să ne oţelim inima pentru a suferi 
| mórtea a mii de bravi, numai prea

tigiul Statului Român să scape near 
tins. Un popor fără prestigiu este 
o pată în omenire, şi Dumnezeii să 
ne ferâscă a fi noi o asemenea 
pată.

Şiarele strfeine sunt unanime însă 
a lăuda curagiul  ̂ energia şi tactul 
armatei româna- Chiar cele ungare 
încep a recun6sce că ati fost ner 
drepte către o naţie al cărei fii soift 
să se bată atât de bine.

Prin urmare, putem spera că ar
mata va scăpa ţara de pericolul 
către care a împins-o guvernul ac
tual, prin incapacitatea şi lipsa lui 
de prevedere.

DIN AFABA.

La o critică ce face un corespon
dent al farului „Daily News* asu* 
pra armatei rnsescl şi prin care im
pută Ruşilor că n’aA avut destul 
Bcuragiú moral*, o pană competinte 
réspunde în »Le Nord* prin urmă- 
tórea scrisóre :

D -hit Director a l Nordalnl.
De p« rlpele Dun&ril, 4 Septembre.

In mijlocul acestui potop zilnic 
de depeşl telegrafice, unele fără să 
arate de unde anume vin, altele 
fără dată fixă, contrazicéndu-se ade
sea unele pe altele, este aprópe 
peste putinţă de a se forma o opi- 
niune esactă asupra posiţiunil celor 
dod armate beligerante din Bult 
garia.

Să cercăm totuşi a o determina 
prin scurte observaţiunl desbrăcate 
de ori cé spirit de partidă şi cn to
tul objective.

Nn trebue să ascundem, posiţia, 
momentan fără îndoială, a armatei 
în Bulgaria, a fost înconjurata de 
greutăţi.

0 vedem, privată de iniţiţtiyăJ 
menţin£ndu-se în defensivă şi com
bătând pe inimic cu o inferioritate 
numerică vétámátóre, care lasă ori 
ce succes la noroc şi nn permite de 
a profita de acest succes în caz de 
izbândă. Care este casa acestui fe
nomen neaşteptat? Nu vom esita a 
o spune, acest fenomen, transitorio 
negreşit, este urmarea firéscá a unei 
cause primordiale şi anume :

S’a subordonat objectul .strategic* 
objectulul „politic*. Acest din, urmă 
a predominat şi a hotărât conduita 
resboiulul.

Care era objectul politic? El era 
luat dintr’un cuget’nobil şi generos. 
El consista în ocuparea pe cât se 
poate de integrală a Bulgariei.

Multe motive militai), în favoarea 
acestei întreprinderi. Cel mal impe
rios era de a scóte cât era cu pu

tinţă naţiunea bulgară de sub apă
sarea ne mal suferită a OsmanilOf 
şi de a afirma, printr’un fapt desă
vârşit, emanciparea acestql naţium 
şi .drepturile sale neprescriptibile l i  
autonomie.

Această idee, precugetată de mulţ 
timp, deveni, la declararea resboiulul. 
pivotul împrejurai c&rnia gravitai 
operaţiunile.

Negreşit se scia că ocupsţiunei 
unei provincii atât de întinsă ţi tre
buinţa ’de a o apSra, vor deveni o 
sarcină foarte grea care va aduce 
de neapărat o răspândire dd forţe, 
va absorbi o mare parte dintr’fensela 
şi ne va lipsi de mijloace îndestu
lătoare pentru a face, la ocasie, o 
ofensivă decisivă. Admiţând aceasta, 
cestiunea bulgară remânea secun
dară, îndată ce trebuia să vorbâscâ, 
tunul.

Ocuparea Bulgariei trebuia să fie 
resultatul operaţiilor strategice ¿r nu 
mobilul acţiunii noastre militare.

Rap6rte neesacte asupra mizielor 
militare ale Turciei, graba cu care 
Abdul Kerim sâ retrase la Şumla 
Înlesnirea cu care mal multe corpuri 
uşâre afi trecut Balcanii, semănând 
spaima până Ui Adrianopol, făcură 
să tacă orl-ce altă consideraţiune 
Armata rusă s'a crezut destul de tare 
pentru o ofensivă energica, păstrând 
Bal garia.

Arătarea lui Osman >paşa la aripa 
nâstră dr£ptă, cu un corp de armată 
care sta de pază în lungul graniţei 
Serbiei, şi eşecul generalului Kxu- 
dener, care mfirse întru Întâmpinarea 
lui la Plevna, dederă primul semnal

S’a aflat In acelaşi timp că So- 
leiman-paşa părăsia Muntenegrul spre 
a se apropia de marele teatru al re-t 
sboiultil.

In sfârşit s’a luat scire c& Me-| 
hemet-Ali se mişca de1 la Şomla'sprej 
Rasgtad şi Giumaia.

Aceste fapte dbvâdiră viţiele1 po-j 
siţiel ndstre. S'a simţit nâcâsitateaj 
unei concentrări’. S'afl chemat înapoi) 
detaşementele de peâte Balcani, măr 
ginindu-se a fortifica strâmt6lea de| 
la Şipka şi a ocupa strâmt6rea de la| 
Hain-Keol. Pe lângă acestea, cor
pul prinţului Shahovskol se apropie 
de Plevna. Totuşi, Îngrijirea de a nu, 
lăsa pe Bulgari, nici chiar parţial^ 
în resbunarea turcească} prevaluă şi 
aiimi. Ac^sla a îtbp^dicilr o concen
trare mal tare care ne-ar fi permis 
de a opera o mişcare ofensivă, câtj 
se p6te bine arătată.

In adevăr, la aripa n<5strâ stângă 
Mehemet-Ali era la 150 chilometri 
de departare; în centru Soleiman-paşa 
¿a da încă semne de viaţă; şi apoi 
posiţia întărită de la Şipca trebuia 
să'l ţie în loo un spaţ de timp su
ficient. Osnlan-paşa remânea isolat 
şi la descreţiunea nâstră. A concen-

j  tra grabnic t6te forţele nfetre, a le 
arunca în grămadă asppra PJevnel, 
a năvăli asupra ,lal Osman-paşa, a 
'1 lua la gcţnă, era o Întreprindere 
care avea şanse agigprate de reuşită.

Trebue sâ .credem că atacul in
tempestiv al fp<psiţiel Plevna, de că
tre prinţpl Şb&h%vskoX In capul nu- 
mal a două brigade, făcu sâ se p&ră- 
stiscâ orl-ce altă Întreprindere. S'a 
luat deci hotărârea de a se ^na în 
defensivă până la soairea ajuterelor 
în destulât<Sre.

De atunci, mal nimic nu s’a shim- 
bat în posiţia celor doă armate be
ligerante,

Soleiman-paşa veni să-şi sfărâme 
armata de posiţia fortificată de la 
Şpka şi face să tr£că posterităţi 
acest nume prin opragiul eroic al 
apărătorilor.

Mehemet A î câştigă la Lom suc
cese sterpe.

In fine, Osman-paşa, după o lungă 
inacţiune a făcut o recun6scere cu 
mari forţe care l ’a costat scump 
Şi a câriia urmare a fost luarea 
Lovcel.

Turcii deci aA câştigat pe ici. pe 
colo fol<5se pe care deja le-aA avat.

Posiţia armatei rusescl, din con
tra s’a îmbunătăţit lntr’un mod sim
ţitor.

Armata română a tfecut Dunărea 
şi s’a aşezat în liniă.

Âcăsta este o armată tânără dar 
şl face datorii.

Pe lângă acestea ajut6re puternice 
trec merefi Dunărea.

Dirigiate pe nisce puncte stra« 
tegice bine alese, ele vor modifica 
într’un mod simţitor posiţia armstel 
ruşesci şi în folosul el. Ea şl va 
relua libertatea de acţiune.

Bravura probată a soldaţilor noş
tri, câriia nimic nu i este peste pu
tinţă când sunt conduci cu energie, 
dar şi ct) acea băgare de s£mâ care 
nu esclude prevederea, va face restul.

Un abonat.

R E V IS T A  Ç IA R E L O R .

Traiasca Armata Româna!
Iată strigătul oe a isbucnit de la 

Severi« la Dorohoitt din töte pep- 
turile române ; şi acéstá urare trium
fală, umplând aerul de o melodie 
re8unât<5re, a fost culésá de legiunile 
cerescl spre a se oferi umbrelor glo
rióse ale Ştefanilor şi Mibailor care, 
râdicându-se şi crucişând aerul cu 
spada lor eroică, esclamarâj Hosana 
Celui de sas!

Nici de astă dată vitejia româ- 
néscá nu s'a desminţit ci, ca In 
timpii străvechi de glpriósa memo
ria, plugarul Încins cu sabia stră
bună şi Înarmat cu puşca modernă,



T I MP U L

strigi păgânului: Fagi c& dafi! Mu
sulmanul uimit părăsi fugind posi- 
ţiile sale Întărite iar ţara réspunse 
acelui strigăt prin : Trăiască Armata 
Romăna!

In mijlocnl acestui entusiasm ne- 
descriptibil, şi pe c&nd tot ce este 
romăn stă cu ochinl aţintat spre ma' 
Iul drept al Dunărei, Însoţind cu ru
gile sale pe voinicii care se luptă, 
adevăratul lntemeiator al armatei 
romăne şi a fale! străbune, acela 
căruia datorim cu toţii isb&ndele 
nóstre, generalul Florescu se află 
departe de óstea sa iubită, din făp 
tura sa, sub lovirea unei acusaţiu 
nel fără asemănare, decretată de 
o cameră invidi6să care a Încercat 
să'I răpâscă meritele sale, neobo 
sita sa labóre şi Înzestrarea arma 
tel precugetată, spre a o atribui 
unor pigmei, creaturele acestuia 
elevii scólel sale, unor ingraţii care 
datoreafl a se Închina lui ca la zeul 
lor! Iată adevărul.

Da, generale; tot ce este romăn 
şi cugetă romănesce n'a uitat, nid 
nu va uita, că ţara datoresce d-tale 
aceste legiuni de bravi care se luptă 
pentru apgrarea căminului şi drep
turile străbune, şi dacă vre-unul ar 
cuteza, In mijlocnl urărilor generale, 
a te atinge, mi! de voci vor striga 
precum aâ strigat şi er !: Trăiască 
generalul Florescu!

Nici Brătienil, aici Roseti, nici 
chiar d. Cogălniceanu această indivi
dualitate romănă, nu’ţ! pot răpi cea 
ce este fructul labóre! tale gene* 
róse, şi pentru care al fost atăt de 
critat din partea acelora car! a£! 
culeg lauri! destinaţi frunte! d-tale. 
Nimeni nu’şî póte apropia făptura 
ta ; nici cel mal Indrăsneţ usurpa- 
tor nu va entesa a $ice: că altuia 
aparţine formarea armatei. RSmâl 
prin urmare singurul cu acea gloriă 
şi cu faptele măreţe ale oştenilor 
români.

Trăiască armata Română! repetă 
ţara redesceptată, ş'acest strigăt căl
duros ajung&nd până la domnia-ta 
trebuie să te mângâie In de ajuns, căc! 
ce! ce se luptă nu nită acusares 
mantalelor ş’a căciulelor atât de 
8tigmatisate, şi Însuşi d. Cogâlni- 
cénu ’1 mărturesce In depeşa trimisă 
Prefectului local, când gice că do
robanţi! (curcanii) laşului aü fost 
cel d’ántéiü intraţi In foc şi stégul 
lor decorat cu marea cruce a Stele! 
României. Ascultă acea mărturisire 
spontaneă, şi marele t&ü suflet se 
va mângâia.

„Antéiul regiment care a dat pept 
inamicului şi al căruia drapel a fost 
întâiul drapel al armatei române 
care a primit botezul de sânge, este 
al tre!-spre-<Jecelea regiment de Do
robanţ! compus din fii! Iaşanilor.

, Acest drapel este astăzi decorat 
Cu marele cordon al „Stelei Româ
niei* şi Impératul Alexandru a dat 
câte doné cruc! St. Gheorghe la fie
care companie din acest regiment, 
care apo! s’aü dat celor ma! brav! 
după alegerea soldaţilor. Ca ma! 
tot-dé-una şi astă-dată Iaşi! aü fost 
Înainte mergător.

„Mândru a fi Iaşan, rogu-vd a fe
licita din parte’ml pe conorăşeni! şi 
conjudeţeni! mei.*

Mândru d’acâstă mărturisire, nu 
uita, Generale, că legiunea XIII Ro
mână a fost cea d’&ntéiü care, ca cu- 
ceritóre, a intrat In Iaşi, şi prin ur
mare regimentul al XIII de doro
banţi! din laş! era dat să intre şi 
el cel ántéiü la foc şi se aşe^e dra
pelul Rome! reînviată pe bastiónele 
Osmanilor. Istoricul Cogălniceanu a 
uitat acéstá fericită coincidenţă, alt
mintrelea ar fi reamintit-o in de
peşa sa. Un militar nu trebue sfi uite 
istoria ţ6re! lui, nici datele glorióse

străbune, prin urmare Iţi dedicăm 
acéstâ mărdţă, coincidenţă de numër 
Intre legiunile Romet ce! veche cu 
dorobanţi! Rome! cele! nouö.

Te-am vëçlut la foc mândru şi 
superb, permite-ne a-’ţ! reaminti a- 
cea dată care face fala juneţe! dom- 
niel-tele şi suntem sigur! că : când 
ora va suna, când colânele acuza- 
ţiune! vor cădea, atunci armata te 
va aclama ca pe părintele e l , iară 
domnia-ta, Generale, ’! vel respunde : 
Trăiască Armata Română!

Onörea, patria şi Independinţa 
României reclamă sabia domniel- 
tele, şi dacă invidia şi ingratitudi
nea, fie de sus, fie de jos, aü putut 
un moment a'ţl răpi comanda, istoria 
va Înscrie numele generalului Florescu 
In litere de aur.—Nu uita acésta, Ge
nerale, nu uita cea ce datorezi ace
stei ţfirî, şi dacă tribunni! ’şl aü per
mis a haranga armata In presenţa 
şefului e! suprem, domnia ta a! sal
vat tronul de trei ori prin lealitatea 
şi devotamentul care ’ţi sunt devisa.

Am $is şi tôtà ţara cugetă ca no!.
( Independenţa)

atacată de Români; de şi trapele n6stre 
aQ fost respinse, 6menit de sciinţft asi
gură c& şi acăstă redută trebne să cadă 
Îndată ce armatele aliate vor Începe 
o bombarda din rednta Criviţa ce acnm 
este In mâna trapelor raso-române. Con 
secinţa este că căderea Plevnel na ma! 
este de căt o cestie de timp. Ultima 
redută lnată nu este de căt opt sate de 
metri departe de oraşul Plevna.

Perderile Românilor sunt Însemnate, 
Insă na sant aşa de mari In proporţie 
ca formidabila Întărire a redatelor şi a 
retranşamentelor din jurul Plevnel, cari 
se pot compara cn tăriile de la Sevas 
topol şi de la Ddpel din Danimarca, 
Nnmgrul morţilor este apr6pe de doă 
sate, Intre cari sunt «Jece oficerl. Numi 
ral răniţilor se apropie de 1,000 Intre 
cari sant 30 oficerl.

Amârantele şi numele ne lipsesc tncă, 
Regimentul de dorobanţi No. 10 şi ba
talionul al 2-lea de vânători ati avat 
cele ma! mari perderl.

Cetim In „Romania liberă*.
Sunt aprôpe doô săptămâni, de 

când am atras atenţiunea d-lu! mi 
nistru de justiţie asupra atentatului 
tâlhăresc sdvlrşit contra d-lu! Dia 
mand, din Bolgrad, de o haită de 
ômenl perduţl, şi asupra negligen 
'¡e! de care se face culpabil procu 
rorul de Ismail.
Ne pare râü că vocea noastră n’î 
putut ajunge, se vede, până la au 
zul onor. ministru, căci procurorul 
nu s’a mişcat Încă spre a’ş! Împlini 
datoria. Sperăm că, după acest al 
doilea avertisment, onor. d. ministru 
de justiţie, a cărui atenţiune se 
preocupă f6rte de sôrta financiarei, 
va bine voi eă Invite pe represen̂  
tantele sdfi In parchetul de la Is
mail sâ-ş! turbure puţin repausul 
căc! este vorba de viaţa unu! om 
contra căruia s’a năpădit o bandă 
de asasini.

Şi fiind că vorbim despre bătăi 
ne vom permite a Întreba pe onor 
cap al dreptăţii : Ce s'a făcut cu 
scandalul petrecut In Grand-Hôtel 
din Severin, unde primarul şi cu 
agenţi publici aü căzut cu ghiontur! 
şi cu palme asupra ospelieril Marie 
comiţSnd un act de brutalitate o- 
di6sâ, dinaintea corespondenţilor de 
la .Temps*, „Neue Fr. Presse* şi 
Siècle* !— Ce s’a făcut cu sub-pre- 

fectul Nestor, din plasa Teleorman 
care a bătut Intr’un mod sélbatic 
pe primarul din comuna Tecuci, In 
cancelaria primăriei şi de faţă cu 
sătenii ?

Asemenea fapte, car! denotă nişte 
deprinderi barbare, devin cu atât ma! 
odidse cu cât vedem că justiţia nu 
se mişcă spre a reprime rëul şi, prin 
nepăsarea sa, le dă <5re-cum un testi- 
moniü de Încurajare.

Nu este greü, ca procurorii sâ’ş! 
cunôscâ datoriele, şi este şi mal pu
ţin greü de a’l chema la Împlini
rea lor.

DE LA TEATRUL RESBOIULUI

Er! guvernul a publicat următorul 
boletín de la teatral resboialal:

Spre complectarea soirilor despre asal
tóle date la Plevna In ţlioa de 30 August 
de către trapele rase şi romăne, pntem 
adăogi că In acea $  sera tăr îfl, B'att 
lnat doă redate tarcescl, din oare ana, 
nnma! de trapele române. Luarea redatei 
cele! man, Criviţa, s’a făcut de doă re
gimente rase şi de doS-spre-fece bata- 
lióne românescl. O altă redată, a fost

Joi, 25 August, M. S. Domnitorul a ple 
cat de la cuartierul sStt general din Po1 
radim la cuartierul A  8. L Marele Duce 
Nicolae la Radeniţa.

In urma Înţelegere! stabilite între ambii 
comandanţi, M. S. Domnitorul e dator 
ca, peste nópte, trupele armatei de Vest 
ţă mérgS înainte spre a ocupa posiţiunl în 
faţa Plevnel.

A doa 4i, 26 August, la 5 ore de dimi- 
n6ţă, bateriile ruse şi române aü deschis 
focul asupra liniei de întăriri a redutelor 
fi retranfamentelor turcesc!, fi tunurile ina
mice aii răspuns îndată.

O canonadă din cele mal vine s'a în
cins îndată pe valea fi pe înălţimile din 
prejurul Plevnel.

La orele 7 de diminâţă, M. S. Domni
torul, însoţit de suita Sa, a mers de a 
inspectat posiţiunile trupelor. E. S. loco
tenentul general Zatow, şeful de stat-ma- 
jor general al armatei de Vest, împreună 
cu statul-major general, a întâmpinat pe 
înălţimea Sa fi ’L a însoţit în acăsta in- 
specţînne. D. general Cernat, comandan
tul armatei de operaţiune române, îm
preună cn statul-major general român, a 
sosit asemenea fi a raportat Inălţimel Sale 
despre mersul aoţinnel spre partea tru
pelor române.

Pe la amé^f, a sosit M. S. Imperatorele 
fi A. S. I. Marele Dnce Nicolae, împreună 
cn suitele Lor. Majestatea Sa fi A, S. 
Imperială aü asistat la lupta de artilerie 
care se urma cu mare vigóre din ambele 
părţi. Canonada a urmat in tot cursul 
^ilel; spre sără M. S. lmperatorul şi Ma
rele Duce s'afi întors la cuartierul Lor, 
iară I. S. Domnitorul, dnpă ce s’a încre
dinţat de efectul produs de artilerie asu
pra posiţiunilor inamice, s'a Întors sera 
la quartierul seü din Parodim. Focul ba- 
terielor ruso-române a continuat fi peste 
noapte, spre a împediea pe inamic de a 
repara stricăciunile produse în întăririle 
sale.

Sâmbătă, 27 curent, M. S. Domnitorul 
S’a dus de diminéţă fi a inspectat posi- 
ţinnile armatei române. Apoi înălţimea 
Sa a venit la'centru, nnde S’a întâlnit 
cn M. S. Impera torni fi cn Marele Dnce 
Nicolae.

Focul artileriei a continuat ou energie 
fi In acăstă £i. Unele din bateriile române 
având ordin a înainta redepe în posiţinne 
n’avuseseră timp a se retranfa fi aü tras 
câtă-va vreme descoperite. Cn tóte acestea 
ele ’fi-aQ făcut datoria ou preoisiune, ti
rul lor aü fost din oele mal precise fi-aü 
atras laude din partea tutulor. De şi focul 
a fost fórte viii, perderile suferite de tru
pele nóstre in aceste <}ile aü fost minime. 
Armata romănă a avut nn artilerist rănit. 
In trupele rusesc! perderile att fost ce-va 
ma! simţitóre, intre oarl un colonel de ar
tilerie ucis.

Spre BÓra s’a observat oă una din ba
teriile turceaol nu mai riposta focului nos
tru. O colóua de atac s’a îndreptat ime
diat spre densa, fi ajungând în baterie, a 
găsit’o abandonată. Turcii transportaseră 
ou mare grabă tunurile dintr’ânsa. Trnpele 
imperiale rusesci, pornite spre a ataca acea 
baterie. aQ luat imediat posesiune de dânsa. 
M. S. lmperatorul S’a întors sera la car
tierul S8Q, 6ră I. S. Domnitorul Împreună 
cu A. S. I, Marele Dace Nicolae S’aü în
dreptat spre Poradim.

In nóptea de 27 spre 28 August, regi
mentul al 13-lea de dorobanţi fi un ba
talion din regimentul al 5-lea de infante-

rie de linie, att esecutat nn atao asupra 
unui rotranşamout turcesc. Dnpă o împuş
cătură fârte vine din partea inamicului 
susţinută prin focuri de şrapnel trase din 
bateriile sale, Turcii att părăsit retranfa- 
mentnl care att fost lnat de trnpele n6stre, 
fi în oare s’afi manţinut cn t6te încercă
rile făcute spre a i’ I lua înapoi. Acăstă 
întreprindere a fost eseentată cu vigâre fi 
cu un avânt admirabil de ţinerile nâstre 
trnpe, fi înaintat la atao cu resoluţiunea 
fi cu bravura unei trupe deja încercate în 
foc. De fi scurtă, lupta a fost însă destul 
de sângerâsă, ceea ce dovedesce vioiciunea 
ei. Perderile inamice nu s'a putut bine 
constata, căci el s'a grăbit a lua cu dân
sul cea mal mare parte din morţii f i  ră
niţi! să(. Din partea trupelor române a- 
vem a înregistra 16 morţi fi apr6pe 100 
răniţi, aparţinând regimentului al 13-lea 
de dorobanţi, batalionului din regimentul 
al 5-lea de infanterie fi nnel baterii că- 
lărâţă, oare a susţinut atacul. Căpitanul 
Morţun, din al 13-lea de dorobanţi, loco
tenenţii Marinescu, din al 5-lea de infan. 
terie, fi Harţei, din bateria călărâţă, att 
fost răniţi,

Acest prim fapt de arme al ostafilor ro
mâni 'fi-a tras laude din partea armatei 
imperiale fi a escitat un mare entusiasm 
în rândurile oftirei nostre.

Duminică, 28 August, I. S. Domnitorul 
a mers 4e B visitat la ambulanţă răniţii 
romăn! în lupta din mSptea precedentă, 
Apoi, Măria Sa s’a Întors înaintea posi- 
ţinnilor, unde a întâlnit pe Majestatea Sa 
lmperatorul fi pe A. S. I. Marele Dnce 
Nicolae. Aci, Augustul Monarch a expri
mat Suveranului nostru felicitaţiunile Sale 
pentru vitejia arătată de trnpele romăne. 
Majestatea Sa lmperatorul a însărcinat apoi 
pe ajutantul SăU, principele Demidoff La- 
puchin, de a merge In liniile romăne fi a 
transmite regimentului al 13-lea de daro- 
banţl, batalionului din regimentul al 5-lea 
de infanterie fi bateriilor românescl au
gustele Sale felicitaţiuni pentru purtarea 
lor In aceste trei cjile de luptă.

La dejunul care s'a luat pe oâmp de 
Majestatea Sa Imperatornl, împreună cu 
A. S. I. Marele Duce Nicolae fi cu I. S. 
Domnitorul, cu suitele Lor, Suveranul tu
tulor Rusiilor a ridicat un toast în sănă
tatea armatei române. M. S. Domnitorul a 
răspuns purtând în sănătatea armatei im
periale, care va stimula avântul de vitejie 
|q armata română. Apoi, lmperatorul a 
bine-voit a da ordin a se distribui 50 de 
cruci ale ordinului Săutulul George solda
ţilor din batali6nele şi bateriile române 
cari luaseră parte la luptă, câte doă cruci 
de fie-care companie din regimentul al 13-lea 
de dorobanţi fi din batalionul regimentu
lui al 15-lea de infanterie, câte doă cruci 
asemenea de fie-care baterie de artilerie, 
oră pentru bateria No. 5, care era cea mal 
înaintată fi so manţinea sub foonl încru- 
cifat al bateriilor inamice, Majestatea Sa 
ordonă a se distribui 4 cruol ale Sântu
lui Qeorge acestei brave baterii.

M. S. domnitorul, merse în persdnă spre 
esprima trnpelor car! fuseseră în foc 

domnăsca Sa mulţumire, fi trapele 'L  sa
lutară cu entnsiaste aclamaţiuni. Domni
torul decora drapelul regimentului al 13 
de dorobanţ! cu crucea ordinului »Stăoa 
României, peatru bravura acestui regi
ment.

Canonada urmă cu cea mai mare vi 
g6re, în tot oursnl <Jileî de 28 August 
sub schi! Majeseăţ»! Sale lmperatorul Ru
siei fi a’l A. 8. I. Marelui Duce Nicolae, 
fi sub comanda direotă a oomandantulul 
Şef al armatei de Vest, M. S. Domnitorul. 
In acostă <Ji bateriile ruse fi române câş
tigară necontenit terăm înaintând spre 
inamic, fi restrângând cercul de guri de 
foc care încongi6ră fi bate posiţiunile sale 
pnternio întărite.

Pe la orale 4 după ame$î, un detafa- 
ment de focul artileriei ndstre, făcu o re- 
cunâscere în tiraliorl spre reduta cea mare 
din liniile turoeecl. Inamicul, crezând în- 
tr’un atac din partea u6stră, scose imediat 
din redută trnpe de infanterie, un foc viii 
se încinse între ambele trupe câte-va mi
nute, fi soopul reounâsoerei, care era de a 
vedea ce forţe are inamicul spre a prote- 
gia reduta, fiind atins, tiralioril noştri se 
repliară în ordine, fi infanteria turcăscă 
se retrase. lmperatorul, Marele Duce Ni- 
oolae fi Domnitorul Se reinturnarl spre 
sără la quartierele Lor, 6t foonl artileriei 
continuă t6tă n6ptea.

Crivitza, 36 August (10 Sept. 1877).

Atafat de cinci săptămâni pe lângă di
vina IV-a d-lul colonel Angbelescu, in ca
litate dc corespondinte al (Jiarulul »Bund* 
din Berna fi  , Gazetei oficiale din Chicago* 
(America) am avat In $iua de 27 Angust 
ocasiunea d’a constata valórea morală a 
bravei armate române. Fiind însumi ofi- 
ciăr într’o armată străină, cred că apre- 
ţiarea mea p6te avea óre-care valóre, de 
vreme ce am destulă esperienţă din tim
purile treente, când am avut fi ett onórea 
de a lupta ou arma în mână.

Timpul nu’ml permite a vă da amănunte; 
mă voitt mărgini dér nnma! In a vă comu
nica ideea ce am căpătat despre armata 
română.

D. loc.-colonel Voinescu, feful statului 
major al divisel IV, era însărcinat a face
o recunóscere cu regimentul al 15-lea de 
dorobanţi, batalionul al 2-lea din regimen
tul al 5-lea de linie fi o secţie de artilerie.

Eü chiar m’am alăturat pe lângă com
pania 5-a din regimentul al 5-lea, cu care 
am intrat In linia de tiraliorl. După pu
ţine momente ne primesce un foc, cum 
n'am vă^ut nici la Solferino, nici la Cu- 
stozza, dar lanţul tiraliorilor se ţine ne
clintit. O ordine perfectă domnia în tóte 
colónele, cari înaintai! pas ou pas spre 
reduta cea mare.

In apropiare de 1000 metri, Turcii a- 
runcaü o plóe de proectile asupra coló- 
neţor nóstre, insă toţ! de la mic până la 
mare eraü la înălţimea sacrei lor miBiunl.

Dnpă 2 ore de luptă Turoii eraü isgo- 
niţi dintr'o redută, pe care a luaseră cu 
baioneta.

Mi-ar trebui mult timp ca să vă numesc 
ps toţi bravii; ’ mă mărginesc dér a vă 
spune numa! că locot.-colonel Voinescu îm
preună cn d. căpitan Groza din statul-ma
jor, aü stat necurmat în foc, dând ordine 
in drăpta fi in stânga unde era trebuinţă.

S’aü distins asemenea căpitanul Pruucu, 
Rofianu fi maiorul larca din regimentul 
al 5-lea, comandat de bravnl oolonel Bo- 
ronesou, acum şeful brigade! II. La doro
banţi, colonelul Potrovan, maiorul Leca 
fi  alţii, sóü ma! bine 4¡s toţi,

piua de 27 a fost 4iua ceremoniei bo
tezului infanteriei române. Nicl-o-dată n’aş 
fi crezut să vă$ atâta bravură la o trupă 
care pân’acum n’a cunoecut too ui.

Astă-^I am ferma oonringere că armata 
română merită a fi pusă lângă ori-ce altă 
armată a Europei fi orí-cine póte fi mân
dru de soldaţii fi oficiaril iei cari aii dat 
probe atât de strălucite ie  vitejiă.

Nu mal menţionez artileriă, căci való
rea iei este destul de cunoscută.

D. colonel Anghelescn póte fi fericit că 
comandă ast-fel de soldaţi.

Vă adresez acestea, rugându-vă a-le da 
publicităţii, fiind o datoria pentru mine 
să relatez un fapt la care am fost mar- 
tnr ocular lângă bravi soldaţi români.

Societatea Academică Română.
Şedinţa din 24 August 1877.

D. Lachman corespondente al fia 
relor „Bund* din Berna şi al „Ga
letei de Chicago* (America) adre- 
sâză »Românului* următurea epistolă:

Membrii presenţ! : G. Sion, Babbsiu, Ho- 
dosiu, Urechie, Creţulescu, Baritiu, Ro
man, I. Ghica, N. Ionesou, I. Caragiani, 
A. T. Laurian, D. Sturza, V. Maniu, A. 
Odobescu, P. 8. Âurelian, Gr. Stefănescu.

Preşedinte I6n Ghica.
Se dS lectură procesulul-verbal al fe- 

dinţel precedente fi după 6re-care mic! rec
tificări se aprobă.

D. preşedinte comnnică scrisorea d-lni 
T. Ciparitt, care anunţă oă ou părere de 
răii nu p6te lua parto la lucrările sesiune! 
de eet-timp. Societatea iea aot.

D. Q. Sion, ca membru al delegaţiunei, 
cere aprobarea sooietăţeî mal ânteiîi pen
tru disposiţiunea tipărire! procesulul-ver
bal în fol volante, făcută după înţelegerea 
oe a vut cu membrii societăţel afară din 
şedinţă, fi apo! fiind că acestea se trag în 
100 esemplare, întnSbă lecă tragerea ana
lelor n’ar fi suficiente a se face In 400 e- 
semplare.

Dnpă 6re-oarn discuţiunl, se resumă o- 
piniunile fi se deoide oa analele să se tragă 
în 500 esemplare, iar foile volante în 100 
esemplare.

D. Preşedinte ennmeră mal mute punte 
din programă spre a se alege din ele o- 
biectele a se pune la ordinea ^ilel pentru 
fedinţa publică ordinară de Joui.

Aici se Inoinge o discuţiune mai lungă, 
la care iad parte mal toţi membrii, fi a- 
nnme :

D. Ionesou cere a se pune la ordinea 
4ilel în seria primă lucrările oitite în co
mision!, precum reiaţi uni le asupra scrieri-



T I M P U L

or lui Cantemir fi asupra legatului Ma- 
Jm wii,

D. Odoboscu crede oi o mal bina a sa pana 
a ordinea (Jilel raportor! fi luorărl da ala 
membrilor oo ar interesa mal mult publi
cul ; aşa socotasoe că relaţiuuea c o misiu
ne! însărcinată oo cercetarea biblioteca! fi 
a colecţiunilor, asemenea fi disertaţiunile,
▼or interesa o * I mult pa public de cât 
Gestiunile administrative.

D. Bnritiu observă ca societatea prin 
deeisinnile s61e mal vechie prevede citirea 
în secţiuni a lucrărilor menite pentru şe
dinţele publice; prin urmare cere ca rela- 
ţiunea asupra scrisorilor lui Cantemir sB 
se oitâscă mai 'nainte In secţiunea istorici.

D. Stefănesen este de aceea-ş! părere, 
fiind că relativ la cestiunaa Cantemir mem
bri! nu sunt informaţi, fi misiunea ce este 
d’a se trămita la Petersburg cere apese.

D. Lanrian cere a se urma nodul de 
până acum, adică ceetiunea Cantemir să 
se dea una! comisiunl sili să sa trămită 
la secţiunea istorică, care apo! să vină cu 
raportai, pentru că altminterea societatea 
surprinsă prin asemenea cestiun! membrii 
eu ut nevoiţi a divaga fi apo! oestiunile se 
încurcă.

Cât pentru cestiunile Năsturel fi Ma- 
tlieoscu se va numi o comisiune să le stu
dieze fi apo! să le presinte.

D. Odobeson în privinţa cestiune! Can- 
tamir, fiind acesta simpla afacere de bud
get, opiueză că numirea unei comisiunl 
e superfluă când avem raport. Cât pentru 
cale-l’alte două cestiunl, crede că s'ar pu
tea nasoe un inconvenient când comisiu- 
nea nnmită ar face relaţiuni asopra ra
portului delegaţiuuel ar putea să vină la 
alt reeultat de cât comision ea specială, 
prin urmare nu este pentru nnmirea unei 
comisiunl.

D. Babesiu relativ la cestiunea scrieri
lor Cânte mi reane, vexând importanţa fi 
urgenţa el, cere a sa discuta in seoţinnea 
Istorică fi apoi, socieiatea, având 1 aportul 
’naintea el, să pota decide mal cu înles
nire'. Secţiunea Istorică se p6te întruni 
âncă astă-ijî imediat după şadinţă. Ast-fel 
se va urma conform regulamentului pă- 
str&ndn-se dreptul secţiune!.

Reia tiv Ia spase, comisiunea bugetară 
să vină fi ea a’şl da votul asupra mijl6- 
celor. Votul insă al secţiune! Istorice este 
a se da prealabil. Cât pentru cele-l’alte 
două cestiunl, este de părere că numirea de 
comisiunl speciale nu e necesară.

D. Creţulescu (Jice că afacerea Năsturel 
fiind cestiune financiară eete necesar ca 
mal 'nainte o comisiune, s6fi secţiunea res
pectivă, să’f! dea votul f ’^pql să se des- 
bată în fedinţS.

D. Preşedinte pune la vot opiniunea d‘a 
8e trămita la secţiunea Istorică ceetiunea 
Cantemineină fi se priimesce.
- Dupe consultarea membrilor asupra or- 
dinel <}ileî pentru şedinţa publică, d. pre
şedinta anunţă că :

In seria 1, e raportul comisiune! însăr» 
cinată cu cercetarea bibliothece! fi a Co- 
lecţiunilor;

In seria 2, relaţiunea asupra scrierilor 
Principilor Cantemir;
C In seria 3, disertaţinnile anunciate da 
d. Urechii.

D. Baritiu, constatând că 8 membrii din 
secţiunea Istorică sunt presenţi, r6gă pre- 
■idiul să ridice fedinţa pentru a s6 putea 
întruni secţiunea Istorică.
i D. StefSnescn comunică societăţii că în 
annl viitor se va întruni in Francia un 
Congres Internaţionalu de Geologiă îm
preună cu o eeposiţiune Geografică; es- 
primă dorinţa că dintre român! se adhere 
membri cât de numerof! pentru ajutarea 
roalisărit aceste! vaste întreprinderi, obser
vând că .taxa de 12 franc! dă membrilor 
înscrişi tote drepturile a asista fi a primi 
publicaţiunile Congresului.
' D. Preşedinte (Jice că cestiunea este im
portantă şi merită a se face obiect de dis- 
cuţinne îutr’nna din şedinţele Societăţi!; 

■Speră că şi guvernul ţăre! se va îngriji ea 
.România să fie respectată la acel Congree,
’ Se comunici o adresă a d-lul D. Sturza 
In urmitârea coprindere :

, Intre odârele preţiâse ce ’ml-afi remas 
da la răposatul mei părinte Vornicul A- 
lesandru Sturza Miclăuşanu, ee află fi o 
■foiţa lungurăţă de hârtie de bumbac, văp- 
sită negru şi serisă ou litere albe de o 
parte pa ‘A rânduri, de alta pe un rând.* 
.♦ ,  Acesta foiţi, dupe cum jice o notiţă a 
părintelui mett, »s’a găsit intre cele-l’alte 
od6re ce s’afi aflat in aom6ra găsită de 
Maiorul Ion iţă Iamandi in ţinutul Dohoifi«, 

şi este, pe lângă vasele de argint, a> 
stă-ijî păstrate în museul Brmitaginlul (din 
Petersburg), singurul obiect ce a rămas 
cunoscut din mormântul Mongolie, deschis

la începutul secolului în satul Conţeşti! 
lângă Prut«.

»Colegul nostru D. A. Odobescu a des
cris pe larg în cartea sa despre Istoria Ar- 
chiologiel (voi. I  pag. 565 şi urm.) acăstă 
foiţă, scrisă în limba tibetani. Din espli- 
cările sale oipitim  convingerea, eă ea este 
unul din monumentele oele mal vechi, oele 
mal însemnate  ̂ aflate în ţara n6stri, că 
ea este o rămăşiţă din timpul năvălirilor 
Titarilor din âutâia jumătate a secolului 
13-lea.«

»Rog, domnule Prefedinte, ca onorata 
Soeietate Academici si primescă a depune 
în eolecţiunile sale acest obiect preţios.«

D. Preşedinte eeprimă mulţumirile So
cietăţii d-lul Sturza pentru acostă preţiosă 
oferi.

D. Siou propune, şi Societatea adheră, 
ca adresa d-lul Sturza să se tr£ci in pro- 
cesul-verbal de astă-flî.

Membrii se împart în secţiuni, şi (¡omi
siuni, ou ale oăror lucrări se ocupă până 
la 5 ore p. m.

Preşedinte /. Ghica.
Secretar ad-hoc : A. Roman.

CALEA FERATA B U C D B E S C l - Q I U I U
Am primit de la d. Lupul eseu, di

rectorul liniei ferate Bucurescl-Giur- 
giu, următ6rea scrisdre pe care din 
sc&pare din vedere, n’am publicat-o 
la timp.

N ’avem nici un cuvânt de a ne 
plânge de d. Lupulescu. Este din cel 
mal competinţl barbaţl In ramura 
căilor ferate, unind teoria şi prac
tica Jntr’un grad mulţumitor.

Recunâscem chiar că pesiţia d-sale 
eate f6rte ingrată. Am avut ocasie 
inşi-ne de a ne convinge de intri
gile şi calomniele ce neîncetat ur
zesc, acel strâinl cari nu suferă şi 
pe Români lntr’o sferă pe care ar 
voi s’o monopoliseze el, strSinii In 
România î

Recnndscem că linia Bucurescl- 
Giurgiu n’a fost pregătită pentru 
mulţimea transporturilor ce face de 
la Începutul râsboiulu! lnc6ce.

Recundscem că, mulţumită zelului 
şi Îngrijire! personalului esistent, ea 
’şi-a Împlinit sarcina uriaşă lntr'un 
mod care merită lauda şi admirarea 
¡Srel Întregi şi recunoscinţa arma
tei ruse şi rom&ne.

Dar când este vorba de a preîn
tâmpina pericularea vieţel călători
lor, nu Înţelegem ca guvernul să 
spună că „mijlâcele ţârei nu permit". 
Să se plimbe miniştrii mal puţin şi 
cu iconomia ce se va face din Îm
puţinarea acestor .duceri şi lnt6r- 
cerl de florile mârulu!,* să se adaoge 
personalul şi materialul necesar la 
acostă linie căreia ’1 cerem a£! mal 
mult de cât pdte.

Iată scris6rea d-lul Lupulescu;

Domnule Redactor,

Relatându-se lntr’un (Jiar acciden
tul Întâmplat pe linia Bucurescl-Giur- 
giu, In luna trecută s’a emis 6re-carl 
erori, pe cari vâ rog să le rectificaţl.- 

Locomotiva de călători n’a sufe
rit de cât o strâmbătură a balama
lei de la p6rta ce Închide cutie de fum.

Despre contusiaţl, tot personalul 
liniei n’a vâţjut de cât unul care se 
plângea că s’a lovit de spatele băn- 
oel şi că '1 durea puţin. Dar nimeni 
n a arătat vr’o contusie.

Chiar stricăciunile de la vag 6ne 
sunt neînsemnate.

In ceea ce privea ce aserţia că va
ginele se găseaţi pe linie, acesta 
asemenea este eronaţi, de 6re-ce In 
plină linie vaginele nu se pot lăsa 
n ic i  o -d a tâ . Era un tren de vog6ne 
g61e, care venia spre Comana şi pe 
care l’a ajuns un tren de călâtorl, 
care nu putea să zăriscă pe cel gol 
căci acesta era lntr’o tăetură şi in 
curba unde abia se putea zări Ia o 
distanţă de câţl-va metri.

Greşiala comisă s’a pedepsit În
dată mal mult p6te de cât se cu
venea.

Cât pentru părăginirea, domnule 
redactor, În care se <Jice că este lă
sată linia, trebue a conveni dom- 
nia-v6stră, că nici mijl6oele ţârei, 
nici chiar timpul nu permite acum 
ce-va mal mult de ceea ce se face.

Domnule Redactor, dacă aţi lua 
statistica drumului de fer şi aţi 
face o comparaţie, v’aţl convinge că 
linia n6stră, In accidente, In timp 
de 8 ani a fost In adevâr escepţie, 
atât de rari şi neînsemnate afi fost 
accidentele. Dacă acum se Întâmplă 
unele f6rte mici şi neînsemnate, tre
bue să credeţi că impiegaţii român! 
a ti făcut şi fac totul pentru a le 
ev ita : dar grămădirea actuală de 
transporturi, pentru care acâstă linie 
n’a fost nici o dată pregătită, este 
singura cansă, care a produs şi a- 
ceste mici accidente.

Primiţi, vâ rog, demnule Redac
tor, asigurarea distinsei mele con
sideraţii.

Director, Lupulesou.

C R O N I C A

Citim în »Steaua României:

Se zice că Langhevid, şeful insnrecţin- 
ne! polone din 1863, se află în tabăra Ini 
Osman-paşa, unde îndeplineece funcţiunea 
de fef de stat major.

Generalul,corniţele Paul Shuvaloff, coman
dantul diviziunel a doa din garda impe
rială eete pentru moment In Iaşi. Genera
lul este fratele comteln! Shuvaloff, ambasa
dorul Rnsiei pe lângi curtea din Londra.

Astă-zî va trece prin oraşul noitrn re
gimentul Pavlovski, nnul din cele mal fru
moase regimente ale gardeL Soldaţii ace
stui regiment p^rtă încă îmbrăcămintea ce 
le-a ii dat'o creatorul lor, Impăratnl Pave).

Erl seara (lunl) afi sosit la Iajï princi
pale Obalensky, nnmit représentant al gu- 
vernulul impérial pe lângi guvernul to
mba, oonform stipula(iunilor oonven^iune! 
ruso-române din Aprilie.

Tôt erl a sosit în urba noastră fi d. 
G. Ghica, comisarul general român pe lângi 
armatele imperiale.

Marţi pe la 10 jnm. ore s'a celebrat 
la catedrala Mitropolie de P. S. Mitropo
litul Moldovei împreuni eu mal mulţi ar
hierei nn Te Deum pentru onomastica Maie- 
stiţil Sale împăratului Alexandru,

T6te autorităţile române civile fi mili- 
; tare cum fi mal mulţi ofiţeri superiori ruşi, 
caii se aflafi presenţi în Iagî, asemenea fi 
consuli! puterilor striine asistafi la acăsti 
solemnitate.

Curtea Mitropoliei fi biserioa erafi pline 
de un f6rte nnmeroe public, din t6te ola
nele societăţii.

Se cunâsce vuetul ce afi eirenlat în mal 
multe rînduri c i generalul Osman-Paşa, 
oare oomandăzăarmata otomani din Plevna, 
nn este altnl de oât însufi fostul mare
şal Bazaine. Eată ei ziarul »Times* pu
blici o telegramă din Giladelfia, care afirmi 
c i Osman-paşa este un cetiţăn al republi
ce! americane d, R. Clay Crawford care 
după ce afi servit ca oolonel în timpul 
resboiulul de succesiune, afi intrat în ser
viciul Kedivulul, de unde afi trecut în 
armata turcăsci.

Mercur! cu trenul de diminăţi a trecut 
pe la gara de laş! corpurile celor doi ge
neral! ruşi: Dorojinski şi Şuber, cari avură 
o mârte atât de gloriâsi în crânoenele lupte 
din Balcani.

Ilustrele reeturl ale generalilor a fost 
transportafi în interiorul Rusie! spre a fi 
Îngropate acolo.

Pe şosăoa ce conduce la CotrocenI, cum 
treci podul de fer, la drăpta, este subur
bia sfântul Elefterie, care, de fi în cen
tral Capitalei, nu este absolut luminată 
săra; aşa, oi chiar biijaril refusi a merge 
înainte din causa obsouritiţil şi a noroiu
lui ce se afli In soăsti suburbie.

Atragem atenţiunea d-lul Primar asu
pra aoestul fapt, care a contribuit f&rte 
mult la îmulţirea jafurilor oe se comit pe 
acolo de ficitoril de rele, şi cerem grab
nici îndreptare.

(.Pretta).

De Ia Plevna. —  Părintele unul mili
tar, care se afli In faţa Plevnd, priimesce 
urmXt6rea scrit6re de la 20 August:

*ImI place s i’ţl şerifi iu acest moment, 
când tunul român bubue lângi al marelui 
Imperifi.

Concertul este sublim ; flneratul obnse- 
lor şi econl bubuiturilor din dălurile în
coronate de baterii ar întineri pe ori-care.

Păcat oi nu eşti ac i!
A^I după trei jile  de bombardarea po- 

siţiilor turceşti, împăratul, care a admirat 
tirul bateriilor române, a dat câte doă 
crud sântul George clasa III pentru sol
daţii din fii-care baterie.

Pe când le impirţiam, obnsele fluerafi şi 
artileriştil noştri strigafi U ra !

Spectacolul era mireţ, căci vedeai în 
rândurile n6stre o bucurie neepusă, fi acel 
despreţ pentru obnsele ce cădeafi în drăpta 
f i ’n stânga, fi oare nn se vede p6te nici 
la cel mal vechi militari. *

De fi artileria turcesci trage eu o pre- 
cisie forte mare, n'am avnt niol o perdere 
de regretat, căci alegerea posiţiilor nâitre 
afi întrecut măestria lor.

Bateriile n6stre sunt aferate pe o erăsti 
în mijlocul tufelor, aet-fal că Turcii nu 
văd de cât fumul.

Mâne se va da de infanteria români şi 
rusă, sub protecţia tunurilor n6stre, asalt 
la redutele Turcilor pe cari le bomba rdim 
de 3 4 ''e- Turcii sunt înconjuraţi de ba
terii din trei părţi şi li s’a lisat înadins 
o parte pe unde si p6t i  fugi....,...,«

{XetMuÎ).

U L T I M E  SCIRI
TELEGRAFICE

(Aşeapa Havai).

—Servliial d* la 1B 8«pltmbre. 9 ere dlmlntaţa— 

Atena, 14 Septemvrie,

Preşedintele consiliului de miniştri, d. 
Canaris, eete grefi bolnav în urma unul 
atac de apoplexie de care a fost lovit.

Mai mulţi voluntari greoi afi sosit de pe 
termnril Măril-Negre.

Cewtaattaopel, 13 Septembre.

(Oficiali) T6te asalturile rusesc! asupra 
intiririlor de la Plevna afi fost pâni acum 
respinse. Doă redute aşezate la miaiji-si şi 
pe car! le luaseri Ruşii, afi fost reluate 
de Turol.

Paris, 14 Septembrie.

Ximbagiul câtor-va jurnale dupi môrtea 
lui Thier», dovedesce tendinţe din partea 
republicanilor moderaţi de a se apropia 
mal mult de mareşalul Mac-Ma hon.

Ceastaatiaepel, 14 Septembre.

O telegramă a lui Muktar-paşa anunţi 
e i o recunâscere turoésci înaintând in di
recţia Ardahanului, Ruşii de tămi de a nu 
fi atacaţi de forţe mari, ar fi evacuat a- 
cestă localitate şi s’ar fi retras in fortă
reţe Emiroglu.

Coastaatiaepele, 14 Septembrie.

Bombardarea Rusciuenlul a înoepnt iar.
— O bitae se asoăpti spre Bela. Luptei s 
eontinui împrejnrnl Plevnel. Osman-paşa 
îşi menţine posiţiele.

Coitantinopol, 14 Septembr*.

Nisce telegrame a lui Soleiman-paşa so
site asti-41 chiar de la Şipka anunţi c i 
lupta de artilerie a foet erl f6 rte violenţi. 
Afi foet 3 morţi şi 10 riniţl din partea 
Tureilor.

O a doa telegramă a lui Mukhtar-paşa 
primită erl spune eă şase-spre-zece bata- 
li6ne de infanteriă, şase regimente de ca
valerii şi patru baterii de artilerie atacând 
avant-posturile aripei sale drepte pe lângă 
satul Ciad, ar fi trimis imediat in oontra 
lor infanterie şi cavalerie şi i-ar fi respins.

Perderile turcilor in această bătaie afi 
fost de 10 morţi şi 17 răniţi. Timpul s’a 
făcut rece fi ploios pa theatrul de reebel 
din Aaia.

SOCIETATEA DE DAfiE LA SEMN „BOOJRESCT
S E R B A R E A  

D&rel Generale la Semn

/or 8 (20), Vineri 9 (ă l). Sâmbătă 10 (22), 
Duminecă 11 (&3) Septembr e 1877

DECI8I0NI SPECIAL?.

La această serbare va funcţiona câte o 
eiblă la fle-care distanţă de carabină, unde 
pot partioipa la tragere atât membrii 80- 
eietăţil, cât fi străinii, şi a căror produs 
se va destina in folosul Ospicielor In- 
depedenţel.

Pentru premiurile ee se vor distribui tră
gătorilor la aceete eible, publicul eete în 
deobsce rugat a participa prin oferire de 
obiecte.

PremiurI venite de la dame sunt pri
mite cu o îndoită plăcere.

In ^ioa 1-ifi şi a 4-a de !a orele 3 după 
amia^i, intrarea în grădina Societăţii este 
liberă A r i  plată, numai membri! Societăţii 
f i  persanelor a nume invitate,

Striinil numai in acele <Jile plătesc: Pen
tru un bilet de persdnS 2 le i noi. Pen
tru un b ilet de fam ilie 4 le i noi.

Aceste bilete eunt valabile pentru tâtă 
durata serbărelşi bal, putând n -se găsi mal 
dinainte la Domnii:

Socac & Comp., Calea Mogoş6ieI. Ber- 
ger & Reinhorn, Calea Mogoş6ieI. Resch 
& Pfennings, Calea Mogoş6inI. F ial- 
kowcky & Comp., P iaţa Teatrului şi in 
filele serbărel la intrarea în grădina So- 
cietăţel.

Biletele trebnesc păstrate şi preeintate 
la cerere.

Darurile oferite de membrii Societâţel 
ori da către străini, ee pot depude la d-nii 
diligenţi al tirului Em. Ploroecu, M. TSrflk 
f i Al. Florescu, precum şi la pers6nele sus 
menţionate, cari afi bine-voit a se insăr- 
eina cn vinderea de bilete.

Semnele de tragere limitată sunt reser- 
vate nnmal membrilor Societăţel.

La tSte eele-l’alte semne străinii pot lua 
parte şi afi în tocmai acelaşi drepturi ca 
şi membrii.

Poliţia generală a tragere! este reservată 
Domnilor diligenţi cari se vor distinge 
printr’o bandă verde şi albă la braţ.

Comitetele Serbare!
Comitatul de dare la semn cocardă verde

şi albă
»  »  finance »  galbenă

Comitetul de decoraţii cocardă albastră 
> »  dans »  roşie

OrI-ce dorinţă sa fi reclamaţiune trebu- 
esoe adresată Comitetului respeetih. —  La 
caşuri neprevăzute decide Consiliul Socie
tăţel. Consiliul.

INSTITUTUL
C. T R O T E A N U

Cursurile primare din acest Ins
titut vor reîncepe la 16 August, ia
cale Comerciale la 1 Septemvrie via 
tor. înscrierile se fac la Direcţiunea 
nstitntnlnl, strada Scaune No. 9, In 
toate zilele de la orele 8— 12 dimi
neaţa. (6 j5—II).

O d o a m n ă  ro m â n a , de bună fa
milie, care a studiat şcoala inaltă 
de piano la Geneva şi care cunoasce 
limba francesâ, doresce a intra Intr’o 
familie distinsă ca damă de compa
nie safi pentru a da lecţii unei dom
nişi oare.

Doritorii se vor adresa la redac
ţia acestui ziar.

D a  v A n r l a r f t  08 âvan-U V  V U I l< ¿ d . l  tagióse, două locuri 
de oase de diferite mărimi, strada Verde in 
ffcţa oaselor D-lni Plagino şi oâţl-va paşi de
parte de Podul Mogoşti.

Doritorii se vor adreea la administraţia 
ecestul giar.



T I M P U L

A N U N C I U

GRAND HOTEL VICTORIA
D I3 S T  B R A I L A

Se dă ca chirie de la 26 Octombre viitor 
anul 1S>T?.—

Hotel al se închiriea^S în parte saQ în- 
preună pu prăvăliile de jos, sâfl, în parte 
numai prăvăliile.

Doritorii se pot adresa la sab-semnaţii.
I .  M egukscu., 

(622—8) N. G. Tetorian.

FR CMUŞ E Ţ Ai
FRĂGEpiMEA TINEREŢE! A PELEi

Ca mijloo neîntrecut pentru înfrumuseţarea pelel 
s’afl recunoscut de t6te damele cea cercetată de 
autorităţi, escelenta, nevAtăm&t6r*a fi adevgrata

RAVISSANTE
de Dr. L E J O S 8 B ,  Paris.

Acest mijloc dé purifioaţiunea polei, 
recunoscut In t6tă lumea, s a ariltat 
ca cel mal bun şi cel mai activ din 
t6te tnijl6cele de înfrumuseţare spre 
a depărta sigur pete de sôre, coloritul 
sôrelut, roşeţa, pete galbene, precum 
si t6te necură|enleie petei. RAVIS
SANTE d& pelel o frăgezime a tine- 
reţel forte frumosă rosa-desohisă şi aa 
dp catife, face peléa şi mănile alb* 
lucitor şi delicat, este reeoriWre şi 

pelea fragedă pănă ta vlrsta oea nai

NEFALSIFICAT se crăsesce în Bucurescl numai 
la d-oD BHU8, FARMACIA LA SPERANŢA.

PPEŢUl ţ  | flacon mare 8 fr., I llacon mic 5 fr. 
Depesit generat la H. SCHWARZ, Budapest Muie 

Va menasse No. 9. 89o

Făcândumi-se on6rea d'a fi chemat de 
Societatea Crncea Roşiă la Spitalul tem
porar de răniţi de la Turnu-Mfigurele, sub
semnatul încuuoHciinţe/. pe stimabilii mei 
clienţi cS ou începere de la 1 Septembrie 
viitor voiii absenta din Capitali.

Tot de o dată 1 rog ca la cas de tre
buinţă să se adreseze la stimabilnlQ m«il 
amic Dr. Stoicescu, domiciliat Strada Co
vaci No. 1, Casa Arveueeou, care a bine 
voit a mS înlocui pe timpul absenţei mele 

i Dr. Petrmi (Paul).

LECŢIUNI PARTICOLARE
«41 ff»Ii>ÿoaoW : he qmn » /

M A T E M A T I p I  

C. Brailoiu, fiul

47 Slarda Scaunele 47.

La Tipografia THIEL & WEISS şi la tóte 
librăriele diţ. ţeră se află davêntjare:,.

DICŢIONAR
PORTATIV

GERMANO-ROMAN
de- « .

T H E O C H A B  A L E X I  

Preţul 3 lei 20 banL

cnalitatea cea mal bună numai tufan fi fag

t&iat şi adus la domioiliQ ou 

f b .  s x m s r j ^ E i s r m - .

a magasia de lemne a Ini LeeseL, lingă gara 
TSrgovifte, vis-â-vis de fabrica tutunurilor 

Comăwjile se priimesc fi la Typografia 
Thiel & Weiss, palatul Dacia.

w  M dI äs facultate, care cunósoe 
Di bine fi a prac 

ticat mai mulţi ani studiele programului: 
liceal, doreece a preda lecţiunl particularei 

À să adreşa la admeuistraţiunea acestui 
<}iar, Palatal »Ducie*.

A eşit de sub Litografie:

C H A R T A  R E S B E L U L U I
In limba Bom&q& lucrată In 6 cu lori, fie care sta 

In deosebita ou.6re ea defluţirile lor

dt vftnţlare la tfte Librăriile cu preţul de

60 BANI ESEMPLABUL
D-nil cumpărătorii din provincie sunt rugaţi a 

se adresa la Librăria Comerciala a lai

E L I A  G R A S S I A N Y  C-ni e
Strada Şelari No. 10 Buoaresol

Înaintând fi costal pentra câte esemplare doresc 
a avea. Cumpărătorii de la 10 esemplare in sus 

afl rabatai de 20 la sata.

ANUNCltJ
Călătorii la Braţov pot afla la institutul

Băilor de aburi de acolo, in dosul 
gimnastului român,

looainţe curat« fi bine mobilate, cu privirea 
spre grădină, precum fi grajduri de cal fi 
fopron pentru trăsuri, cu preţuri f6rte mo
derate.

Direcţiunea băilor tu a iu ri din B ra in .

FORTE IMPORTANT
pentra

posesori! de maşine cu ABURI. 

U L E I  DE MAŞINE
de calitatea cea mal bună fi cu preţul fiârte 
eftin, se găsesce tn depon la mine, Strada 
Germană, Hotel Concordia Nonă.

Philip Birman.

Eforia Bisericel Creţulescu.
Duminecă 28, neoferindu-se preciul sa

tisfăcător pentrn arendarea mofiei CREŢU- 
LESCI, din Ilfov lingă Buftea, pe termen de 
cini ani cn începere de la Aprilie 1878; 
se va ţine o a treia licitaţie,, Duminică 
25 Septembrie, în cance/âjnâ clfonei, curtea 
BntMM

TEATRUL DE VARĂ 

o h a d i n a  c j u i o h a h d  

AstîliJI şiLîn fie-onre rji speotaoole

BOMANfi. FKANCESE SI (jEBHAME
Compania dramatică dirigióteI f i eu concurml artiştie 

al D-Ud M. PASCAL 7

D V i n r A f l n n  »întors în Capi- 
. V I U I  t j C l i l l l l  tată a reluat eaer-

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

Moşia Sărata,Şfflteî
de BnzSH, pe calea ferată între staţiile 171- 
mt-niişi Monteorul, având ca la 100O po- 
a6ne arabile, vie'de vre o 40 pog6ne, vil 
CQ otaştină, de la care să ia piste 500 
galbeni annal, han, cârciumă fi alte mai 
multe calităţi, se dă în arendă de la Si. 
Gheorghe viitor. Doritorii se pot adresa 
în Bacuresci la D-nu N. I. Lahovâiy şi 
la Craiova la D-nu Costieă Bengeacu, proj- 
prietarnl. r. , ., . (817—0). ;

O prăvălie de circiumă
cu cinci camere fi pivniţă mare pentuf 
60 baţi, este de închiriat de la Sf. Dimitrie 
viitor, Calea Văcărejtl No. 57 (Jicniţa). 
Doritorii se pot adresa ‘la snb-aemnatnl 
proprietar acolo in orl-ce oră.

604-1-0. Gr. Gălâşescn.

T ) n  o  p A ţ i  r l o  4« l*'®i 2,300 po(?6ne 
U t }  a i e i l U d t .  pgmâat, de munci 
livezi fi islas în hotarul mofiei Săleuţa, 
Sulari, iplasa Dumbrăvii, distriotn^ DoljW.

2-lea, 1,200 pogâne pământ de juunoă, 
livezi fi baltă în hotarul Bănesa, .plasa 
Margine! districtul Vlaşca, în drumuŢ căii 
ferate Buonreftl-Ginrfritt. 609—0.' j
H a  î n c h i r i a  t  case mari în subur- 
1 / e  I L l O i l l l l d L , b i a  Biserica Enii, 
ca mai multe lncăp«rl.

Doritorii să se adresele la proprietar, Str
ada Scaunele No. 47, în Bacuresei. 610 0.

A V 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 Théâtrale (1677 —7S|* Commencement le 

1er Ootohre, 1877 , o

REPERTOIRE DE LA  SAISON
OPERA BOUFKK ET 0PEBKTTE 

M U S I Q U E  D E  L E C O  CQ:
La Marjolaine, 3 actes ; La Petite Mariée, 3 actes j 
Girojié, Oirofia, 8 lot^s ; Le9 Cent VibrÿM 3 actes 

Le» Cloche» de Comeéille, 8 actes.
Müslqoe d’Offenbach :

La Bouiangbre a de» ecw, 4 actes ; La jolie Par 
feumeuee, 3 actes ; La Periehole (nonvol Ip), 8 actes j 
Mme VArchiduc, 3 actes ; La Vie Parisienne, £ 
actes ; La Belle Hélbne(nouv lie), 3 acres; Orphée 
aux Bnf ers, 3 actes ; La Boite au L a it, 3 act s 
La Créole, 8 actes ; Les Brigands, 8 actes ; Barbe 

Bleu, 4 actes.
Mnsique de Lacome: Jeanne, Jeannette et Jeannetton 

4 actes. i
Musique de Litolff *. Hcloise et Abailart, 3 actes.

Masiqae de Hervi ; La Belle Poule, 3 actes. 
Musiqae ae Grisart: Les Trois Margot, 8 actes

c o m é d i e :  
s Dominos rotes, Le leveillon, Le procès Vaura- 

Ledleu, Tricoche et Caoolet, La petite marquise.
En vaudeville toutes les nouoautées de Vannée.

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

Pentru Părinţi
D. profesor SI rujau, de la liceul 

Mabeifi Bassarab, primeşte 4 elev] 
tu familie, d&ndu-le şi preparaţiunea 
necesrră. Adresa strada Teilor, No. 28.

618.

PENTRU PĂRINŢI

D-nu profesor Mlhalesen, la Liceul djn 
Craiova luând un noQ local, primeşte in 
familie câţi-va elevi dându-le pe lângă cele
lalte îngrijvrl fi preparaţinnea din obiec
tele mai icrele.

L’administration a l’honneur de prévenir M. I l  
les abonnée et-U&bHuâs, q>ie l’abonnement pour 
la sousdite saison est oavert au bureau du Thé&tte 
Bosse), tons les jours de 12 a 8 heures de l’apriks 
mid . — L ’abonnement sera de 60 réprésentatioas 
obligatoires et divisé en deoz sériés de S0 répr|- 
sentations. — L’abonnemedt devra Ôtr© payé an 
deux fois: le moitji en souscrivant et la seconde 
moitié le 1er Novembre. ,

Prix de l’abonnement peur 60 réprésentation*
Loges............................ ...  n . ) » } »  . 1800 Fr. :
Fauteuils..................... 800 »
S t a l .................. ...............................150 >

Prix des Places à la soirée 
Lottes .i . . . . . . . .  . .i . 85 Fr.
Fauteuils 6 .
S t a i n .  8 ,
Qalerio >?..! p l. .1 . . . .■ . 1 »

U  Dlreotrioe, EMILIE KELLER.

C B  S E  P O A T E  Ç A P A T A
P E N T R U  t (  F B A N I G I

LA, D E M I E A  SPECIALITATILOR IN PANZARIA
«i

L I N G E  R I  A D I N  V I  EN A
Calfs Kogoçôiel Palais „Dacia“

Pentra 50 bani: I est Pichet de varfi. ,
Pentru , 5 franci : 0 cămaşă de Oxford engles.
Pentru 4 franci 50 bam : I pirnehe pantatoane pentru călăreai.
Pentru 5 frânai: 6 perechi manehete erl oe fason.
Pentru 8 franci : 2 garniture colorate de dame.
Pentra 6 fracol : IS gatere engi., tn orî-care fason |i m&rime,
Pentru 5 francii 6 pirechliciorapi patentate.
Pentra 5 franol: 6 gulere modprne pentra dame, dap& alegere.
Pentra 5 franci: 12 batiste alee de p&uzâ adevărată.
Pentra 6 franci:/ l i  batiste bine oolorate tiVite fi  spălate.
Pentru 5 franci: 6 prosdpe de p&nsâ curată.
Pentra 5 franol: 6 şervete da masă de p&nsâ adevărată.
Pentrtf I  Fx4ti6Îit*l'2 şervete albe de oeaifi.
Pentrn 5 franol : 1 cămaşă modernă, simplă séü brodată.
Pentra t  franci: 2 batiste cu monograme fin brodate.
Pentra 5 franci: 1 batistă franoesă fin brodată oa dantele.
Pentra S—8 franci: 1 oorset de damă 
Pentra ftt/s franol : 0 cămaşă de nôp,te.
Pentra 6 frapcl : 3 peptur 1 lin brodate pentru oămăft de bărbaţi.
Pentru 5 franol: 2 garniture fine fi moderne pentra dame (gulerul, fi manşete).
Pentra 5 franci: 1 camison modern,brodat.
Pentru 5 franol: 1 faţa de masă oqlorara ou ciocuri, pentru café.
Pentru $ franci: 1 cămaşă séû o pereohe de ismene de dană, bogat brodate.
Pentra o iranul: 1 cravată de damă, adeverată Crôme-Dentelle.
Pentru 5 franol: 1 fustă costum plissé.
P°ntru 8 ’franci; I bucată Tulpan, I . ;
Pentra 28 francii 42 de coti *1 ibaosti Chlfon fren|uzesc.
Pentra 10 franol : I bucată Robe d’enlşnts de foite.
Pentru I8~24 franol : I bucată Tarta, engles de 5 co|L 
Pentre’20 franci : 24 eo|i Pichet.
Pentru 20 franol : I bucată Manta de bale.
Pentru la Sft franol : 1 buoată păuză de Kamborg, de 86— U  oofL
Pentra 55— 68 franci: 1 bucată păuză de ţielgia de 60 ooţt.
Pentru 75—108 franci: 1 bucată pânză Corona dé 58 coţi.
P»ntru 118 -»in  frânei: 1 bdoită Toile Batiste frances.
Pentra 12— 22 frânei. Plt' TmK de lini fo r t e  fine.

Afară de articolile menţionate so găseşte tot-d’a-una trusourl complecte.
Calea H ugoş6ieI Palatal „Dacia“ .

Comànÿiledin districte însoţite ou preţul respectiv se vor efectua fearte grabnic constüneios-

r S T R A . I S A  G A R O L .  9  I V 0* «  
, l a  s tS u a  a l b I *

A V I S  I M P O R T A N T  
Intdial |i renani tal Magasin de

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

P H I L I P P  O O L D S T E I N
»LA STfiDA ALBA*

Strada Oarol I No. 5, (Curtea veche), vis-a-vis de Sigismand Prager.
Soaindu’mt de curând din cele mal renumite fabrice existente din str&in&tate, oa oare 

stafl In reiaţi uni intime de mulţi ani, an. mare asortiment de diferite in&rfl du pe fasânele 
oele mal moderne si lacrate oa oea mal m^re soliditate, d. e. pentra Dame ţ Polonese oa 
nasturi îp t6te formele, Sandale, Pantofi, «ol.; pentra Bărbaţi: Qhote de vaos, Maroquin, 
Maroquin salon, Pantofi si tot oe se atinge de ino&lţ&minte bârbâtesel, asemenea pentra 
Copil tdte felurile de ghete oa nasturi, elastic fi altele, vfi rog a vfi convinge de adpvfir 

Acoată mag asie este ana din oele mal vechie din Capitala, oare 'al a câgtigat o reputaţi une 
de cele mal framdse pentn soliditatea si eftiafttatea m&rfurîlor, si sper, oa fi In viitor voifi fi 
onorat ea Clientela D»yi6stra. PHJLLLPF GOLJD8TEIN,

Strada Carol I No. i, (Cartea Veohe) vi«-i-vis de Sigismund Prager »La Slfaa alba.€

F A B R I C A
de

CHARTIE MECHANI0A
de la

ZARNESCI, lângă braşov
prodnoe chârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari usitate 
pentra 4i&re A se adresa la direcţiunea 
numiţei fabrice in Braşov, Strada Ca ţarinii 
No. 402.

ANUNCIU IMPORTANT

Sentimentele de^reonnoştinţă ale naţiune! 
Române sunt cunoscute de tótS lomea cij- 
vilisată prin darea din parte-i a ospitalităţi 
la toţi străini oe î i , visitera, Ca at&t mal 
mult fiind datori a arăta acel sentiment 
către Prea înalta familie a Imperatulvfi 
tutulor Bufilor pe care am avut fericirea 
a o priimi în sânul nostru fi a cooperp, 
în resbel cu bravele ei armate, am litogra
fiat an tablou mare cu 16 portrete ale a- 
cestei îna te fi glorióse familii. Românilor 
le vor place negrefit a avea în pereţii lo
cuinţelor lor acest tablou frumos, oare aÜ 
a’l găsi tot-d’a-una la mine, Calea Văcă
resc! No. 151, cu preţul numai de duoilel 
noL Iar prin districte se vor trimite fără 
plata de transport. A 3-ea parte din iondal 
strâns eşte deştinot pentru ajutorul cracei 
roşie.

Editor: Loct.-Colonel D. Pappazogln.

T R I G O N O M E T R I A
de d-nu

S P IR E A  H A B E T  

se află de vendare numai la Librăria E. 
Graeve & Comp. piaţa Teatrului cu pre* 

ţiul de lei noi 6 esemplarul.
(619— 1).

DESFACERE TOTALA

Recomand bogatul meii asortiment de 
felurita Pianuri şi Pianine din cele mal 
renumite Fabrici ale Europei cu {preţur 
forte scăzute.

Wilhelmine Schreiber 
(618). Calea Mogofâiel No. 28.

LE P0RTEPEU1LLE 

DIPLOMATigUE & POLITIQUE|
(Blue-Boock European).

jRecueil de documenta internationaux 1 
et des principauz travanz parns dans la J 
presai pnriodique europeane* a apărut fi 
se află dyu cele cTintăiii 4 Vvresâine te li
brăria nâitri spre probă- 

Onorabilii amatori de ftiri diplomatice' 
fi politice, eşite din porgiute sigură, la a- 
nunţăm că numele redactorului acestui' 
uvragifi periodic, J. E. Delannoy, destul I 
de ounoscot tn sf-nra Ziaristicei, ne gann- 
teză un conţiştnt nu numai bazat pe do- , 
comente oficiale dar fi ştirile neoficiale aii 

fie bine apreţiate de opiniunea publică, 
fiind că redactorul este in relaţiile cele 
mal intinse cu cercurile înalte.

Acest uvragiQ va « f i  te 50 p&nS la 60 
livresâne pe an, şi se primesc abonamente 
în librăria nâptră cu preţul de, fr., 31y25 
pe termen de un an, trămis acasă direct— 
fără întârziere — prin poştă.

Tot o dată mal a visăm pe D-nii amatori 
de ştirile Zilnice oa se află la nOl i îarul 
frances La France de vânzare ca 20 bani 
nnmSrul.

E. Graeve ii Comp.
(615). Podul Mogoşdiel No, 40.

DROnOJOWSKI
profesor de limba

PRANCESĂ, GERMANĂ ŞI ITALIANĂ

Teoria tot de o dată aplicată la pcactiţă, 
prin scris şi prin o conversaţinne gradată.

EsecatÂJă fi tot felul de compunere, tra- 
duoţiunl fi frumâăe prescrieri. Strada Şe
lari No. 9, alături cn hotel Fieschî, ia earte 
la mâna stângă in colţ. 608.

nieLibrăria Socec & C
Are onâre a annnoia că priimesce Abona
mente la publicaţiunea literară illnstrată

„ A L B I N A  O A C I E T

pe preciQ de lei a. 20 pe an, 14 pc '/, 
an şi 6 pe trei Ian!, Abonamentul pe pe
riodul de 4'/, luni, adecă de la 15 Angust 
până la 31 Decembre 1877, este de le* 8.

ujO,

0
Damă solidă caută nn Ioc ca gu
vernantă séü económá. A se a- 
dresa la administraţia acestui giar.

E 8 P O S I T  S T R A D A  E P I 8 C O P I E J  No. 4
LA «STBDOjTBILE NKGBO*

O C A S I U N E  R A R Ă

VHTUEI NATURALE
VECHI DE 4, 8 ŞI 11 ANI

X KT F L A C O A N E  S I  O U  O O A U A
oa preţuri fdrte reduse şi neauzite pBnS aoum

I N D I G E N E  A L B E  Ş I  N E Ş R E
Oe Cotnari 
,  Driiăşani 
, Od s ieşti

De Oile Mare ( i Băşicată
Mischet j j Negru Vârtos
Rafecbie { ţ Tămâiisi

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

De Champagie III 0e Rhie llj JJ**1#* ¡11 Cherry
, Bordeaux |||' , Ungaria III Hadera | Muscat Laael

Na pdte oonoara nimeni oa mine niol în privinţa calităţii vinurilor fi aiol In oeea 
oe privesce preţul lor,

NB. Liqueururl, Diferite Cegnacnrl vleex fl  fin Champagne. fa le i veehe naturală fl
Unt-de-temn de Toscana, __

3VL T H E O D O R E S O U .

LA TYPOGKAFIA THIEL & WEISS
PALATUL , DACIA.« 

şi la tóte libcr&riile din ţâră
se afla de vônjare :

METODA DE CUBA NATURALA
drept oontrast la

VĂTĂMĂRILE PRACTICEI MEDICALE
8ingura fi sigura pasa contra 

morţel premature fi l&ngezirel cronice de

Aug. Wilh. König.
P B B Ţ U L  a L S I  N U O I .

REGULILE
0E T R E B U E  P À Ç I T E

pentra a

ajunse la o batraneta înaintata
PBBŢOL 60 CENTIM.

^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^ 
O F B A I T Z  X
Q  à la VILLE DE BBUXELES X
X  Podu l M ogoçéie ï No. 16 t Ib - à -  r is  de Consulatul R o m m c  V

Recomanda magasinai seü asortat ̂ ln tot-d’a-una fórte bine ea ruf&ri& de bărbaţi fi de

X damei gulere, manehete, batiste de lino, olandă fi m&tas&, ciorapi pentru bărbaţi fi dan 
flanele fine (ordpe de santd) oamisdne, gro^ette, broderie dantele, cravate de o&rbaţl 
femei In oele mal noi forme si culori, ambrele de sOre şi de plâie etc. eto. Atr&gâna \ 
de-o-data atenţiunea onor. Clientele ea din oaasa orisei am redms f6rte mult pre|urile.

dame, 
atl fi 
id tot

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
J
x9

Tipografia Thiel é  Wiens, Palatal »Dacia*


