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Pe an 
Po 6 lunl 
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Linia de 8* !«*»• P0“ *- P°Bi.na *  ,b“ J* P* pagini rn, 80 bani, pe pagina H, 8 lei noi.

Beoiame 2 lei noi linia.

Un numfir In Capitală 10 bani.

ESE IN TOATE ZILELE DK LUCRU.

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

A - is r x j i s r a x x j i i i
8 c  prii meso In ftr&in&tatft : La D-ni! H n n t m  
itmn A Vogltr In Vienna, Walfi«chfţa*«e 10 
A. Oppelik io Vienna, Stubenbaitei 2 ; Rudo! 
âfo*$9 In Vienna , Seilemt&tte 9 ; Vmom a 
Hrdicka in Vienna, Teinfalttfcracte 17; Philipp 
LBb In Vienna, £tohenbachgaa«e 11; LanS 
dk Comp. In Peffca fi Hamas-L a d k  
Comp. In Parii.

S crbo rt nefrancate no se p rim ate .

Articolele nepnblioatê «e vor arde.

Un numfir In Districte 16 baal.

Cursul île Bncuresol, 1 Septembre.
Iblig. Rurale . . . . .  82

> Domaniale « • ■ 76
¡redit funciar rural • . WVi

» urban . 64
[mpr. municipal al Oapit. 74
)blig. Pensii..............  —
)b)ig. Dacia ' ..............200

,  Romania , , ,  .  40
mpr. municipal ou premii —
tenta Română.............  —
»ari» 3 luni . . . .  9930

81V.
76>i
12»/»

jondra
riena
îorlin

. 2605 

122iA

Corsai de Tlena, 14 Septembre.
Metâlioe . ...........................  65 50
Nationale . ...........................68 15
Renta In aur...........................76 20
Loee . .................... ....  112 50
Acţiunile b&noel .................  859 —*
C r e d i to r i .................... 225 —
London...................... «117 50
Obligaţionl rurale ungare . • 77 50

, temeşvar . . . . 77 50
» transilvane . . . 76 —

Argint In m&rfurl..............  104 60
Dao&tul . . . ................. . 5 62Vt
Napoleonul..................... 9 42
Marc 100 ................. . . 57 75

Cursul de Berlin, 16 Septembre. 
Aoţiun. Căilor ferate rom&ne . 15 80 
Obligaţiunile rom&ne 6% .
Priorität le O. fer. rom. 8% 
împrumutai Oppenheim . .
Napoleon a l .......................
Viena, termen lung . • • •
Paris » so ort , , .

52 90 
50 —
75 75
16 *6i/s

Calendarul filei 
Marţi 6 (18 Septembre).
Patronul (Jilel: Mar. Badoohia 
Rös&ritul sórelul : 5 ore 41 iùin. 
Apusul sórelul : 6 ore 5 min. 
Pasele lunel : Lunii Nou&

P L E C A B E A  T B E N U B I L O B
B in re a o l-g itin  

Buoureeol . . . .  8.15 n 10.— i
Ploesol............. 9.So a
Brăila 1.58n
Teouoifi............. 4.38 n
Roman . . . . .  9.05 d 
Snoéva, «Mire . . 12.03 a

12.06 d 
5.45 4 7.14 d 

11.40 d
4.54 4
9.55 n

Hncnregcl—Verolorova
6.05 nBacmreecl............. ... . 8.

Pitee t i ....................... 11.21 10.15 n
S la ttn »  ......................2.— i
C ra io v a ................................ t . l 7 <, .
VSroiorova, sosire . . . 9.01 n

Nueéva—Bncureeel 
Suoéva . . . . . 5.114 6.46 d 
Roman . . . . . 8.45 n 12.10 d
Tecuoifl............. 1U0 n 5.10 4
Br&ila . . . . .  3.08 n 8.10 n 8.68 ţ
Ploeecl..............7.12 d 2.45 j
Bucurescl, sosire 8.80 4 4.80 <

Vercloreva—Bncnresol 
VSrciorova . . . . . .  6.45 (
C raiova.................... 11.44 ţ
Slatina ....................... 141
PitPjtl....................... 4.42
BucorMol, sosire .

Bucnrescl—(Jlnrylu
Bucurescl................. . 9.16 d
Giurgiu, sosire . . . . .  11.35 g

ölnrgi«—Bncnrescl
Oiurgifi...........................T.U<
Bucarescl, sosire . . . .  9.48 ç

Qalaţl—Barbeţi
G alaţi............1.20 n 8.25
BarbojI, sosire . . 1.55 n 9.—

B a rb e ţi—H ala ţl
Barbosl........... 2.55 n 6.25
Galaţi, sosire . . .  8.80 n 7.—

6 .0 5  n 
8 .27  n

4.66 4 
7.17n

d TJ 
4 8j

7.80 4 
*05»

n 7.25 , 
n 8.— 4

SCIRI TELEGRAFICE
A t i l  «T IM  P O t  O I»

(A gen ţia  H avas).

-  Serviciul de la 15 Septembre, 4 ere seara. —

Vlena, 15 Septemvrie.
S’aii primit aci soiri cum că Soleimari- 

Dap t ar fi treent B ilcanii prin strenatorile 
le la Rovaliţa fi Troian. Daca va fi ast
fel, ar pntea fa patru zile veni în ajntor 
ui Osman-paşa fără a afla mare risistenţă 
n drumul lui, de oare ce Gabrova, Selvi 
i  Lovtea. sunt ocupate — după cum se 
>rede — de puteri puţin numeróse. Cu 
impele cari sunt la Orb mie, Osman-paşa 
ir primi ast-fel ajatóre, ce s'ar ridica 
iprópe la ,40,000 omeni.

Belgrad, 15 Septemvrie 
Un corp turoeso copriniJŞnd 25,000 6- 

meni infanterie fi 5,000 de cavalerie se 
soncentră ia Niş ;i Sofia.

Lesjanim ar dispune deja de 22,000 6- 
meni fi 120 tunuri.

Varna, 15 Septembre. 
(Jbrnizona Rusciuouln! se pregătesce sS 

intre in acţiune luând ofensiva.

— Şsf̂ loinl de ie 15 Septembre, 9 ere seara —
y

Londra, 15 Septemvrie.
Se anunţa din Şiftov că posiţiile tur- 

cesci de la Plevna snnt întărite din tóte 
părţile fi ci armata are provisii pentru 
doă luni.

Serbia fi-a amânat pe opt 4*1* declara
rea de xesboiü, pentru-că aştâptă r isulta- 
tal atacărilor trupelor din Plevna, spre aşi 
lna o hotărîre.

Vlena, 15 Septemvrie. 
D¡ua de 18 Septembre este acum data 

hotărâtă în care Prinţul Milan va părăsi 
Uelgrad fi va da o procla maţie de resboifl. 
Negociaţiunile Serbie! ou Muntenegrul s’att 
reînceput pe basa acordului făcut anul tre
ent, dar cu stipulaţii mai hotărîte relativ 
la cooperaţia celor doă armate.

Totă armata activă a Serbiei va opera 
contra Nifulul, pe când pe'alte punte de 
pe fruntaria, forţele sârbeşti vor sta in 
defensiva.

S’a ordonat mobilisarea tutulor reserve- 
lor române.

Şttmla, 13 Septemvrie. 
Tnrcil aă tari întăriri la Dabnik la 

Sud-Vest de Plevna. Da şi acestii oraş 
este peste tot încungiWat, 4ste de crejut 
că Of'inan-paşa va putea să'fi păstreze po
siţiile satt să’fi facă un drum printre fi
nirile inamicului.

Constantinopol, 15 Septemvrie. 
ţ> ia rele de aci asigură că iu lupta de 

marţi dinaintea P.levnei, Românii aS fost 
respinşi lăsând mai multe tunuri (1!)

Drumul de la Orhanie este tot in pose
sia Iul Oaman-Paşa.

Mehmet Aii înaintează mere ii.
Foatnl mare-Visir, Mehmet-Rnşdl-Paşi 

este greii bolnav.

— Serviciul de la 16 Septembre, 9 ere dimineaţa—

Bnda-Pasta 15 Beptembre. 
.Camera depnUţţior.« 8’aü făcut mal 

mnlU iAterpelaţit Helf, interpelează gu
vernul in privinţa consimţire» Anstró-Un- 
gaMéí la protestul adnsat Porţeî hi cestiea 
cruzimilor din Bulgaria.

Appoiyi interpelează despre intrarea 
Sérbiel in ac ţie.

Limonyi face o interpelaţie despre po-

litioa Austro-Ungarieî faţă cu resboiu) 
turco-rnsesc.

Iranvi întrâbă, dacă esistă o alianţă in
tre Austro-Ungaria, Germania fi Rusia.

In fine Ludovio Simonyi întrebă dacă 
mai esistă alianţa celor trei împăraţi fi 
dacă aii avnt loc arangiamente definitive 
între cei trei monarhi.

Caastantlnopot, 16 Septemvrie.
Mehmet Aii anunţă că eri 22 bata- 

liâne de infanterie rusesci, 4 regimente de 
cavalerie fi 65 tunuri aii fost respinse la 
Sinan de către 18 b ataliâne turcesc!.

Atena, 16 Septemvrie.
Uustrnl amiralii Canaris, presidentulQ 

consililui de miniştri, a murit astă n6pte. 
Regele fi poporul elen sunt în cel mai 
profund dolitt.

Berlin, 15 Septemvrie.
Guvernul german n’a esercitat nici nn 

fel de presie asupra Serbiei fi României 
spre a le hotărâ să intre in acţie.

Gnvernnl german eon desevârşirestrăin 
de aceste hotărâri fi n*a luat deloc parte 
la negoţiările relative la acâata.

Paris, 15 Septemvrie.
Terminnl alegerilor pentrn cameră s'a 

fixat definitiv la 14 Octomvria.
Marefalnl Mac-Mahon a fost aclamat 

la Tours fi Portiera. Bl se vaintârce mâne.

— Serviciul de la 16 Septemvre 4 ore sira. — 
Parodln, 15 Septemvrie.

(‘Oficială,) la 14 Septemvrie, marele duce 
comandant suprem a petrecut $ioa inspec
tând posiţiile fi însemnând afe^area a no! 
bateri!.

La 13 şi 14, bateriile rnso-române aii 
[urmat canonada. Turcii n’aQ răspuns, 
’cruţându-fî muniţiile în cai} de asalt.

Eri la fase ore dimineaţa, Tnrcil aii 
deschis nn foo violent în contra redutei 
de la Griviţa fi apoi aii atacat’o , dar aii 
fost respinfi de conoursul reservelor ruse 
fi române. Lupta a ţinut trei ore fi un 
cart.

Astăzi 15 Septemvrie, canonada urm&Jă 
în contra retranşamentelor turceşti şi în 
contra oraşului.

De la 7 şi până la 14 Septemvrie, per- 
derile nâstre aii fost aprâpe de 12,500 sol
daţi morţi şi răniţi şi de 300 oficeri.

Perderile Românilor snnt de apr6pe 60 
oficeri fi 3000 soldaţi morţi fi răniţi. Spi
ritul trupelor este escelent. Tânăra armată 
română se bate de minune.

Pe cele-l-alte puncte ale teatralul de riSs- 
boitt, liniscea nrmÂJă.

Ultime sclrl pe pagina n i- a

B D C D K E S C I  - Ă  S E P T E M B R E
Pe c&mpnl de rfisbol nu s’a dat 

lnc& nici o deciaiune şi fiarele um
plu pausa cu c&te-va ştiri indeobşte 
puse la IndoialS..

Din Varna se anunţfi, fiarelor din 
Viena, că, din Orhania a plecat o 
col6n& turc^scâ spre Plevna. Se crede 
c& acostă colină nu va sosi la timp 
pe c&mpul de lopt& : In cel mal 

cae ea ar aBigura însă linia de 
retragere a eorpuhiflul Osman-Paşa.

Tot din Viena ni se comunic& 
ştirea, c& Soleiman-Paşa ar fi tre 
cut Balcanii şi ar Înainta dimpre
ună cu colina plecată de la Orha
nia spre a veni lntr’ajutor corpului 
de la Plevna. Aci stă ştire de la In 
ceput era pusă la Îndoială. A& tre
cut apoi doi gile, fără ca să se fi 
adeverit; e dar probabil, căe scornită

Despre operaţiunile de la Iantra 
nn ne-a sosit de căt ştirea că Meh- 
med Aii ar fi avut un succes la Si* 
nan şi că garnisona din Rusciuc s’ar 
pregăti să ia ofensiva. După ce turcii 
atk trecut Lomul, nici nu le rd- 
măne ruşilor de căt a se retrage 
peste Iantra ori a căuta să respingă 
din nofi pe turci peste Lom, de 6re- 
ce nu pot primi o luptă, avfind rîul 
Iantra In dosul lor.

Betragerea ruşilor peste Iantra 
nu este dar de căt o necesitate stra
tegică, o mişcate făcută In intere 
sul operaţiunilor ruseşti, de 6re-ce 
e probabil, că Înainte de căderea 
Plevnef, ruşii nu vor lua ofensiva 
pe linia Iantrel.

Din trecăt6rea de la Şipca nu ne 
sosesce nici o scire : dovadă că am
bele părţi se ţin  In posiţiile, pe care 
le-aâ ocupat pănă acum.

Din cercurile diplomatice nu stre- 
bate nici o scire destul de lămurită. 
Intrarea In acţiune a Serbiei ar fi 
fost amânată pănă după 18 Sep
tembre, cănd Principele Milan va 
inspecţiona trupele. Deasemenea In 
Grecia, m irtea Admiratului Canaris, 
a preşedintelui consiliului de miniştri, 
fără Îndoială va trebui să producă 
o pausă In pregătirea acţiunel.

Ca manifestaţiune de Înaltă diplo
maţie, a făcut multa sensaţiune toa
stul, pe care Impftratul Prancisc Iosif 
’l-a ţinut acum căte-va <Jile la Cas- 
sovia, închinând In sănătatea ami
cului şi aliatului s£& Alexandru II. 
O depeşă din Berlin ne asigură că 
acistă manifestaţiune însemnă punc
tul, din care Austro-Ungaria ’şl pă
răseşte o neutralitate absolută ur- 
mănd o neutralitate bine-voit6re 
pentru Rusia. Se asigură chiar, că 
cu ocasiunea Întrevederii, ce vor avea 
In curând, Principele Bismarck şi co
rniţele Andrassy se vor Înţelege de
finitiv asupra masurilor de luat In 
favdrul Busiel.

De sine se înţelege, că tdte a- 
ceste scirl aii produs 6re-şl-care agi
taţiune !n cercurile politice din Aus
tria şi cu deosebire In cele din 
Ungaria. Drept respuns la manifes- 
taţiunile aceste! agitaţiuni, se des- 
minte ştirea, că împăratul Prancisc 
Iosif ar fi Întrebuinţat In toastul seft 
cuvântul .aliat* — Prin acâsta, epi
sodul pare a se fi Încheiat.

In Pranţa pregătirile pentru cam
pania electorală şi călătoriile mareşa
lului Mac-Mahon precupă opinia

publică. Terminul alegerilor s’a sta 
tornicit definitiv pentru $iua de 
Octombrie, precum se putea preve 
dea de mal nainte. Căt pentru c 
istoria mareşalului Mac-Mahon, 
asigură că el pretutindenea s'a bu 
curat de o bună primire.

După-ce a fost condemnat tn lipsă 
Qambetta a apelat şi Be asigură, că 
guvernul lş! dă t6 tă silinţa spre 
face, ca Curtea de apel să se pro 
nunţe mal nainte d*3 alegeri.

fiarele din străinătate 6ră-şl vor 
besc despre disposiţiunile cartierului 
general rusesc de a Încheia un ar 
mistiţiâ, ba chiar şi pace definitivă 
Cestiunea Insă de ocamdată nu se 
p6te discuta.

D I N  I N T R U

Buletin de la  teatrul resboiulul
Publicăm mal jos lista complectă i 

morţilor, răniţilor şi dispăruţilor In lup 
tele de la Plevna, Începând de la 30 
A aga st şi pănă in 4ioa de 4 Septemvrie. 
Aceste perderl sant fâcate atât In lnarea 
posiţiilor de la Plevna căt şi In păs 
trarea lor tn contra diverselor atacuri 
ale inamicului, care s’a Încercat des a 
le relua fără a isbuti.

DIVISIA 3-a.
O f i c e r i  r ă n i ţ i .

Majorul Lipan, din regimentul 10 de 
dorobanţi; Căpitanul Vălcescu I6n, idem 
Căpitanul Manolescu Nicolae, idem; Că
pitanul Dimitre8cu, din regimentul 7 de 
linie ; Căpitanul Şişman, din regimentul 
8 de linie; Căpitanul Dobrovolski, din 
regimentul 8 de linie ; Locotenentul Te- 
leman, din regimentul 8 de linie; Sub
locotenentul Ene Idn, din regimentul 10 
de dorobanţi; Sub-locotenentul Nicolad C, 
din regimentul 10 de dorobanţ!; Sub
locotenentul George viei, idem; Sub-loco
tenentul Tinea Dim., din regimentul 10 
idem; Sub-locotenentul Elefterescu Mihail, 
idem; Sub-locotenentul N. Paciurea , 
idem; Sub-locotentul Dimitrescu Petre, 
din regimentul 8 de linie; Sub-locote
nentul Stauciu, din regimentul 8, idem; 
Sub-locotenentul M&răşescu, din regi
mentul 9 de dorobanţi; Sub-locotenentul 
Brociner MauriciQ, din regimentul 8 de 
linie ; Sub-locotenentul Crăciunescu idem.

O f l o e r î  m o r ţ i .
Majora Şonţn, din regimentul 10 de 

dorobanţi; Căpitanul Marineanu, din re
gimentul 8 de linie; Căpitanul Panu 
Âlesandru, idem ; Căpitanul Cracalia, 
din regimentul 10 de dorobanţi; Loco
tenentul Chivu Stânescn, idem; Sublo
cotenentul Horia, din regimentul 8 de 
linie ; 8ub-locotenentul Ulescu , idem; 
Sub-locotenentul Iarca, idem; Sub-loco
tenentul Marcovicl, idem.

Gradele inferiore:] \
Băniţi 404; morţi şi dispăraţY 511.

DIVISIA 4-a.
O f ic e r i  r ă n i ţ i  

Căpitanul Codrescn Nicolae, din re
gimentul 16 de dorobanţi; Căpitanul 
Popovic! Nicolae, din regimentul 5 de 
linie; Căpitanul Maican, din batalionul 
al 2-lea de vânători; Căpitanul Cocoş, 
idem; Capitanul Costin, din regimentul 
14 de dorobanţi; Căpitanul Samurcaş, 
idem; Căpitanul Morţun, din regimentul 
5 de linie; Locotenentul Pastia, idem; 
Locotenentul Mateescu, idem; Locotenen
tul Marine8cu, idem; Sub-locotenentul 
Măcărescu, idem; Sub-locotenentul Ge- 
orgeecu, din batalionul al 2-lea de vâ
nători; Sub-locotenentul Dimitriu I6n, 
din regimentul ,5 de linie; Snb-locoteaentul 
Marca, idem; Sub-locotenentnl Mănescu, 
din regimentul 5 de linie; Sub-locote
nentul Aurelian, idem; Sub-locotenentul 
Handoca, din regimentul 5 de linie; 
Sub-locotenentul Ionescu Fotache, din 
regimentul 7 de linie; Sub locotenentul 
Neniţescu, oficer miliţian; Elevul Albu, 
din scâla militară.

O f i o e r l  m o r ţ i  
Căpitanul Boman MihaT, din regi

mentul 5 de linie; Căpitanul Buşilă, din 
regimentul 14 de dorobanţi; Locotenentul 
Niculeecu, din batalionul al 2-lea de 
vânători; Sub-locotenentul Botescu, din 
regimentul 5 de linie; Sub-locotenentul 
Mihăescu, din batalionul al 2-lea de 
vânători; Sub-locotenentul Hristodoreseu, 
din regimentul 14 de dorobanţi.

Grade in feriore:
Băniţi 700; morţi şi dispăruţi 273. 
Toţ! răniţii in general sunt uşor ră

niţi, putându-se, după declaraţia me
dicilor, tămădui In curănd şi fâră in
firmităţi.

Măria Sa Domnitorul a adresat Măriei 
Sale Ddmnel arm&târea depeşe din cuar- 
tirul general princiar de la Paradin, cu 
data de 3 (15) Septembrie:

,Astă4l, am fost la marele cuartir 
„al împăratului, unde am avut on6rea 
■de a’I tnmăna marele cordon al »Stelei 
,Bomăniel*, pe care Majestatea Sa a 
,bine-voit a’l primi. Majestatea Sa m’a 
,decorat cu Crucea St. George la găt 
.şi a desemnat un numâr fdrte mare 
ide Crac! ale Săntulul George pentru 
i ŝoldaţi! noştri; acâsta In vederea is- 
bandelor militare obţinute tn ^ioa de 

„30 August şi a bravure! arătate cu 
tOcasia BăngerOse! bătălii din acea 
i î. Un atac, pe care Turcii afl Încer
cat eri asupra redutei care se află !n 
posesia n6stră, a fost eroic respins.

„(Semnat) CABOL“.

C O M U N I C A T
Cu regret se v0d publicate tn deose

bite fliare depeş! şi corespondenţe de la



1

câmpul de bătaie, dând asupra posiţii- 
lor şi mişcărilor trapelor Rosiene şi 
Române şi asupra numeralul şi caii- 
brnlul baterielor lor amărunte prejodi- 
ciabile siguranţei armatelor aliate, fiind 
c& sunt de natură a arăta inamicului 
posiţia, forţele şi armele n6stre. A- 
căsta s'a fâcutu cu osebire de «Jiarul 
Timpul In nnmărnl sfifl din 28 August 
şi de România Liberă în numărul sifl 
de Sâmbătă trecută.

Guvernul lasă presei libertatea cea 
mal absolută in cât se atinge de po
lemica internă, chiar până la injurii. 
In ce se atinge Insă de scirile publicate 
In privinţa armatelor aliate, se face cu
noscut In mod categoric, că guvernul 
este hotărât a usa de t6tă asprimea le
gilor militare spre a impedica tot ce ar 
putea prin presă compromite siguranţa 
armatelor. O toleranţă din partea sa ar 
fi o crimă, căci ea nu ar Însemna de 
cât însuşi compromiterea oştirilor şi pe- 
ricularea vieţel a mii de luptători.

Guvernul face un ultim apel la pa
triotismul şi chiar la umanitatea, mai 
cu osebire, a redactorilor capi al fia
relor, invitându’l ca s& aibă sub spe
cială privighere a lor, orl-ce depeşe, 
ori ce scire privitore la posiţia, miş
cările şi faptele armatelor aliate.

(Monitorul oficial)

Guvernul a primit de la cnartiral 
general rom&n telegrama urmăWre:

„Dnpii ce am arborat drape- 
,lu l parlamentar, am trim is să 
»rădice pe morţii noştri r6- 
,maşl pe câmpul de bătâe, pen- 
,tru a îndeplini ultimele dato- 
„ril. Turcii au tras asupra im- 
„piegaţilor sanitari şi au omo- 
,răt pe doi dintr’ânşil. Nu se pd- 
,te  descri un asemenea act de 
.barbarie.*

îndată după acostă Incunosciinţare, 
d-nu Kogălnic6nn; ministrul afaceri
lor străine, a adresat d-lor agenţi al 
României iu străinătate depeşa circulară 
ce urmâză:

,După lupta ce a avut loc 
Înaintea Plevnel, comandanţii 
trupelor române au arborat dra
pelul parlamentar şi au trămis 
să rădice pe morţii noştri ră
maşi pe câmpul de bătae pentru 
ca să îndeplin&că ultimele da
torii. Turcii ad tras asupra ofl- 
cerilor sanitari şi au omorăt 
pe doi dintr’enşll. Comunicaţi 
acest act de cruzime cui de 
drept, pentru ca lumea civill- 
sată să vedă cum Sublima Pdrtă 
respectă conrenţinnea din Ge
neva.

(Semnat) KOGALNICÎNU.

O NOA FAPTA FRUMOSA

Când fapta vorbesce de sine, cu
vintele sunt de prisos. Eeâ ce citim 
In „Monitorul Oficial de e r î:

D. Conseantin Porumbaru, din Bu- 
curescl, a depus casei de dotaţie a 
6stei un fond de cinspre <j*jce mii 
lei, representaţl prin cincl-spre-^ece 
obligaţii domenlale cu cup6nele lor, 
destinat ca numai produsnl anual 
sâ se lntrebuinţese pentru ajutorul 
ostaşilor români din gradele infe- 
ridre cari, din causa rănilor dobân
dite nu vor putea sâ’şl a^onisescă 
hrana vieţel.

Ministerul se grâbesce a esprima 
viele sale mulţumiri d-lai Constantin 
Porumbaru, pentru patrioticele d-sale 
simţimfinte.

S C R I S O A R E  A D R E S A T A  

T I I M Í J P T T I j T J I .

Pilşcanl 1 Septembre 1877. 

Domnule redactóte,
Iată înaltul cuvânt oratoric ţinut 

de d-1 Qheorghie Bainan, primarul 
comunei Păşcanl, în fioa de 16 Au
gust espirat, In faţa corpului tehnic 
s’a unul ales şi însemnat public, cu 
ocasia Inaugurărel noului pod de fer, 
de pe Şiret, linia IaşI-PăşcanI:

Domnilor /
„ Rădic acest tuast, cu acest pa

har, pentru d. Orelly, (sub antre- 
prinorul construcţiei...) Sâ tráéscá 
întru mulţi şi fericiţi ani, dinpre- 
ună cu cucóna şi copil d-sale, „că 
bun pod a mal făcut!!!“

Aplausile resunară cu mare in- 
tusiasm şi mal ce semă din partea 
d-lul Sloninsky, directorul companiei 
c&I ferate L.—C.—Iaşi, care rămase 
Înmărmurit fixââd *pe 'd. 'Stlb prefect 
de Şiret, cu un «Jîmbet dulce şi 
pătrunzător I In

Indignaţiunea ce a produs acest 
discurs, cred inutil a v’o descrie, 
rămâind să oapreţie<Je lectorul; dar 
cea ce m'a făcut mal n uit a v6 
ruga sâ '1 treceţi între rândurile 
stim. dv. fiar, este mirarea ce a cu
prins lumea la pronunţarea luí dé 
primarul unei comuni importante, 
şi pretins a avea instrucţie, căci 
dac’acest discurs ar fi fost ţinut de 
un om simplu, fără ştiinţă de carte, 
s'ar fi putut lăsa în uitare.

Apreciaţi, vé rog domnule redac- 
tore, capabilitatea şi rara inteli
genţă a acestui d. primar şi judecaţi 
în consequenţâ, cum sunt conduse 
interesele comunei şi a locuitorilor 
el, şi mulţumiţi publicamente, cu 
comentariile necesarii, d-lul prefect

T I M P U L

DiaconovicI în parte şi în princip 
guvernului liberol-naţional pentru 
nimerita alegere şi menţinere a 
d-lul primar Baican, care a ştiut 
aşa de bine şi frumos a ne repre
senta în faţa străinilor!!!

El, d-le redactor , şansa acestui 
domn luminat d'a primaria, este 
votul ce are în col. II electorale, 
graţie căruia cu ocasia ultimelor 
alegeri de deputaţi, învârtindu-se ca 
titirezul, linguşind pe unii, înşelând 
pe alţii şi denunţând chiar pe şeful 
administraţiei d'atuncl, iatăl şi as
tăzi primăriând tot sub d-1 prefect 
DiaconovicI, pe care 11 denunţase că 
l'a sforţat a vota pentru candida
tul d-sale. X.

OBSERVATIUNI CRITICE

D. dr. Zotu publică In N-rile 6 
şi 7 (Iunie-Iulie) a »Columnei lui 
Traian", o recensiune asupra logi
cei d-lul Titu Maiorescu. Din cauza 
invidiabilelor antipatii, de care au
torul logicei are onórea a se bucura, 
recensiunea a fost reprodusă re- 
pede-repede de .Pressa* şi ,Tele- 
graphul“ in cât atenţia celor, cari 
mal bine ar muri de cât sâ judece 
singuri, a fost deja pusă în cuve
nita mişcare. Căci putem presupune, 
că a tâ t onor. confraţi de la , Pressa* 
cât şi cel, dacă se póte şi mal ono
rabili de la „Telegraphul* nu s’or 
fi dedat la veleitatea de-a ceti mal 
ântâiti logica de Maiorescu, Înainte 
de-a retipări jud»catad-lul dr. Zotu. 
Vivat sequens!

Recensiunea merită atenţie din 
puntul de vedere al observaţiilor 
,ad personam. “ La argumentările 
„ad rem* vom veni mal tárziü.

>La noi — începe d. Zotn, —■ mulţi şl 
8Ü permis a bănui că cunoscinţele filoso
fica ale d-lnl Maiorescu sunt mal contes
tabila de cât elocuenţa sa. Ne lipsea a n  
text, prin care să se potă verifica sciinţa 
«cea pnsă la îndoială* a profesorului.
Un asemenea text îl avem acum înaintea 
ochilor. »Publicarea Ini este cea mal mare 
greşală dintre tóte ce le-a comis d. Ma
iorescu.* —' Suntem siguri, că prin pu
blicarea Logicei, d. Maiorescu va pierde 
mulţi din admiratorii sSípóte chiar îuL.şi.*

Tóte aceste bănuell, aserţiunea c& 
publicarea manualului e cea mal mare 
greşală a d-lul Maiorescu şi siguranţa, 
că şi-ar pierde admiratorii, tóte a- 
ceste, puse la locul, pe care-1 ocupă 
(la »începutul* recensiunil) devin o 
strategemă 1). Aceste aserţiuni ar 
fi trebuit sâ urmeze In mod conclu-

1) O fină de şi vulgarii strategemă, pentrn a 
înscena o petiţie principii, pentru a căşti ga prin 
subrepţiune unul din raţiunile concluziei. Cftud 
începi a snspiciona pe om înainte de a fi dove
d it ceva contra lui, uneşti deja ca idea, ce se 
creaza In capul cetitorului, an predicat în defa- 
vorul lai, in cât concluzia ţi-I cu mult mal uşâră. 
Acostă suspicionare anticipată e fiSrte obicinuită 
In jurnalele politice, a  căror misiune se’nţelege 
că nu e laminarea publicului, oi esoitarea pati- 
melor lui, dar în discaţil.sciinţifice n’are oe căuta.

dent dinrecensiw
A arunca bănuiala neţ’o prem6rgâ. 1 
inte* de-a o fi argumentat mai’1!?* | 
tâiti, Insamnâ a gratifica anticipando 
pe contrariul cu epitete, la între
buinţarea cărora abia argumentaţi- 
unea făcută gata ne dedea un drept.

Dacă noi, plătind cu aceeaşi mo- 
netâ, am zice de pe acuma— la În
ceputul observărilor critice,—câ ne 
permitem a bănui cum câ cunoş
tinţele filosofice ale d-lul Zotu sunt 
pe atât de contestabile pe cât e şi 
lealitatea sa în discusiune câ ne 
trebuia un text prin care să putem 
verifica lealitatea şi sciinţa, puse la în
doială, a d-lul Zotu, câ un asemenea 
text ll avem şi că d-sa ar fi comis 
cea mal mare greşeală de-a’l publica, 
atunci ce-ar avea de gis d. reeen- 
sent î Bănuelele nöstre vor urma 
abia din observările critice, nu le 
vor merge înainte.

»Este deja un semn trist — urmâijă re- 
censentul — când âusuşi d. Maiorescu re- 
cunosce că, acestă carte, pe care o nu
ni esce un »resumat* al prelegerilor ţinute 
în curş de aprâpe zece ani la »universitate* 
este bună de întrebuinţat la cea de'n- 
fceiü învăţare a logicei.*

Pentru noi acesta nu e de loc 
un semn trist, ci numai un semn, 
câ recensentulul nu-l place a şti ce 
e un resumat. Şi fiind-că ne e şi 
indiferent, ce şi-a fi închipuind d-sa 
sub resumat, căci nu avem de gând 
a-I rectifica marginele noţiunilor 
d-sale, vom aduce un exemplu, cal
culat numai asupra naivităţii ceti
torilor s8I ca şi argumentul d sale. 
Eant are asemenea un resumat al 
prelegerilor de logică, ţinute în curs 
de douö-zeei de ani la universitatea 
Königsberg, care este asemenea bun 
de întrebuinţat numai la cea de’n- 
tâiâ învăţare a logicei.

Şi un asemenea ■ resumat îl pöte 
face orl-ce învăţat, din orl-ce ştiinţa 
îndată ce eliminâză tratarea pe larg 
a contraverselor, iar el va fi tot- 
de-una bun pentru cea d’änt&iü în
văţare a ştiinţei respective, căci ori
ce carte elementară este un re
sumat.

D-sea ar putea xespunde, câ există 
resumate, care nu sunt Înţelese de 
Incepötorl, ci sunt pentru — InvâţaţI 
numai, dar d-sa ştie, câ acest res- 
puns 1) ar fi o aofismă — căci re- 
Icensentul va fi ştiind förte bine, 
ice fel de resumat trebue sâ dea un 
¡om, când se hotărăşte a scrie pen
tru scoalele secundare; (pentru cea 
d’äntäiü învăţare a logicei).

Apoi d. Zotu, după ce ia din tes
tul cărţii şi din şirul de argumen
tări strîns legate ale d-lul Maiorescu 
patru citate din John Stuart Mill, 
închee:

»Arătând acestă perfeotă consonanţă ad- 
litaram între d. Maiorescu şi Mill, noi am 
fi diapnşl a o esplica priutr’o »întâlnire în 
idei a doue genie, dacă nu na-ar fi cam 
greii a înţelege o asemenea întâlnire chiar 
în ouvinte, chiar în punote fi virgule.*

1) Fallaoia a dicto secondam quid ad dictam 
simpliciter.

Dar noi nu suntem de loc dispuşi 
a o esplica acta*«, printr’o simplă 
■r^lnire de idei a do»4 genii şi ’n- 
ţerefcv. #xt te bine Înt61n>ea In cu
vinte. Acesta K«ntui Că logica lui 
John 8tuart Mill e (Jtatâ In mod 
cinstit In apendice întie manualele, 
întrebuinţate şi pentru minualul nos
tru, în cât bunătatea rectnsentulul, 
de a se arâta dispus sa estice con- 
sunanţa din întâlnirea în idei a doufe 
genii, este In caşul nostru cel pu
ţin de prisos. Dar acostă ciudată 
bunâ-voinţa a d-sale devine şi mal 
caracteristică, când vede cine-va în
ţelesul, pe care i-o dafi jurnalele 
bucureştene şi când ştie câ recen- 
sentul a şi calculat asupra acestui 
Înţeles. In urma generositâţil, de a 
esplica în acest mod Întâlnirea în 
idei, ele aruncă asupra autorului lo
gicei prepusul plagiâril.

Dar , aceea* ce d. recensent „vo
ieşte a imputa“ autorului logicei 
¿esţe ce-va mal grav.*

»După ce (Maiorescu) in introducere şi-a 
dat at&ta silinţă de a se pune în cea mal 
strînsă armonie cn Mill, indată după ter
minarea introducerii lasă pe Mill la o parte 
şi urmăză altor autori, de astă-dată Ger
mani, mai ales din ţc61a Ini Herbart. A- 
ceastă infidelitate ofitre Mill n'afi pntut 
remânea nepedepsită. Teoriile susţinnte de 
Mill fi adeptate de d. Maiorescu de la alţi, 
logica d-sale a dobândit un caracter forte 
nelogic.*

Aci d. recensent iar seceră, Îna
inte de a fi sem&nat. Fără a fi do
vedit nimic, căci aşa numita dovadă 
vine In urmă, recensentul Împarte 
anticipando pedepsirea infidelităţii 
către Mill şi caracterul nelogic al 
logicei.

Apoi urmează următoarea argu- 
mentaţiune :

»Mill e Bensualist in toată puterea cu
vântului. Sensurile, după el, snnt singnrnl 
isvor al convingerilor s6stre.*

»Noi am v&Jnt; că d. Maiorescu »a a- 
doptat această teoriă a lui Mill.*

(că adică sensurile sunt singurul 
isvor al cunoştinţil).

Acest ,noI am văzut c'a adoptat 
acostă“ teorie a lui Mill* este pur 

şi simplu un bine-voitor esces de 
fantazie a recensentulul, care „crede* 
p6te c’ar fi dovedit-o acesta unde
va, fârâ s’o fi dovedit nicăerl, căci 
„acostă* teorie a lui Mill, a fost 
formulată cu mult înaintea acestui 
fericit muritor prin cuvintele : ,ni- 
hil est in intellectu, qnod non an- 
tea faerit in sensu* (nimic nu este 
In minte care sâ nu fi fost mal ân- 
tdift In simţiri) iar teoria, pe care o 
urmezâ logica-Maiorescu este tot 
acesta, de cât numai cu mica re- 
stricţiune a lui .Leibnitz : nihil est 
in intellectu, quod non prius fuerit 
in sensu, nisi intellectus ipse. (Ni
mic nu e In minte, care să nu fi 
fost mal ântâiti In simţiri, de cât 
mintea însăşi)! Acostă restricţiune 
trebuia s’o Întrevadă ori şi cine, 
care-şl arogă dreptul de-a bănui 
»ştiinţa* autorului logicei.

(Ta urma).

P M m  UÎIMIM.

MIHAIL STROGOFF
8AU

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

I.
— »Sire o depeşe nouă.
— De unde vine?
— De la Tomt'k.
— Firul este rapt dincolo de acest oraş ?
— Este rupt de erî.
— Din oră în oră, generale, trimite câte

o telegramă la Torafk şi să mă ţii in 
curent.

— Da, sire, respunse generalul Kissoff.* 
Aceste vorbe se schimba ii la doă ore de

ditninâţă, în momentul când serbarea dată 
la Palatnl-NoQ era in t6tă splendâren.

In sâra aceea mosica regimentelor Preo- j 
brsjesky şi Panlowpky nu încetase de a 
cânta, polcele, mazurcele shoţişhsle şi val
surile sale alese printre oele mal bune din ' 
repertorii!. Părecbile de dănţuitori |i  dăn-

ţnitore se îmulţeaii mereil prin strălu
citele salâne ale acestui palat, ridioat la 
cftţl-va paşi de la »Vechiul oraş de piatră*, 
unde atâtea drame teribile se săvârşiră 
altă dată şi ale căror ecouri se descepta- 
seră în acea nâpte pentru a însoţi motive 
de cadrilnrl.

Matele mareşal al curţii era, aminteri, 
fârte bine ajutat în delicatele sale func
ţiuni. Marii duci şi ajntoril lor de câmp, 
şhambelanl de servieiQ şi oficeri! palatu
lui presidaQ el înşişi la organisarea dan- 
ţurilor. Marile ducese, acoperite eu dia
mante, damele de on6re gătite in costu
mul lor de gală, daii cu tăriă esemplu fe
meilor înalţilor funcţionari militari şi oi- 
vili din vechiul *oraş de pietre albe». 
Ast-fel când semnalul *poloneseI» s'a dat, 
când invitaţii de t6te rangurile luară parte 
la acâată preumblare cadanţată, oare, in 
sărbători de felul acesta, are tocmai im
portanţa unui danţ naţional, amestecul 
de Inngi rochii mărginite cu dantele şi 
uniformele scântuinde de decoraţiunî. în
făţişă o privire oe nu să p6te descrie, sub 
lumina a o sută polioandre.

A fost în adevăr, o uimire.
Ce e drept, salonnl cel mare, cel mal 

frumos din câte are Palatnl-Noii, făcea

acestui cortegiu de înalte personage şi de 
femei bogat gătite, un cadra demn de 
măreţia lor. Bolta cea bogată, ca podâ- 
bele sale de aur, 6re-cum întunecate de 
urmele timpului, era oa un punct ilumi
nat da stele. Brocartele perdelelor, înfru
museţate de îndneturi plăcute, să potri- 
văii de minune cu splendorile salonului.

Prin giamurile marilor ferestre, lumina, 
care inunda sa)6nele, se resfrângea în 
afară, ca para unui incendii], şi despica 
nâptea, care învăluia palatul soânteind.

Principalul personagiu de bal, acela care 
da acăstă serbare, şi căruia generalul Kis- 
şoff îl dedese o calificare reservată numai 
suveranilor, era simplu îmbrăcat ou o uni
formă de oficer de vânători de gardă. Nu 
era nici de cum o afectaţiă din partea lui 
ci obiceiul unui om puţin simţitor la ce
rinţele gătelel. Ţînnta lui nu se potrivea de 
loo cu costumele snperbe al ofioerilor oe '1 
Înconjurai! şi tocmai aşa se arăta, mai tot 
d'auna, în mijlocul escortei sale de Qeor- 
giani, de Cazaci şi de Lesghianl, esca- 
droane strălucite, splendid îmbrăcate cu 
frumâsele costnmuri din Caucaz.

Aoest personagiii, înalt de talie, ou aer 
blând, fisionomia liniştită, ou fruntea to
tuşi încreţită, mergea de la nn grnp la

altul, vorbea însă puţin fi sa părea că dă 
prea puţină atenţinne atât la glumele ti
nerilor invitaţi cât şi la cuvintele mai se
rióse ale înalţilor funcţionari saü ale mem
brilor corpului diplomatic, cari representaQ 
pe Ungă dânsul prinoipalele state ale Europei. 
Doi saü trei din aceşti isteţi ómenl po
litici — fisionogromişti bani — cretjuseră 
în adevăr că observă pe obrazul óspelul 
lor, ó re-oare simptome de nelinisce, a că
reia causă nu o cunosceaă; dar nici unul 
nn’şî permisa a’l întreba în acestă privinţă. 
In ori-oe cas, intenţia ofioerulul de vână
tori de gardă era, fără îndoială, ca preo- 
cupaţiunile sala secrete să na turbure ser- 
bare» în nici un chip şi fiind că era unul 
din acel rari suverani, cărora mai o lume 
întrăgă s’a obicinuit a li se supune, chiar 
şi în gând, plăcerile balului nu se slăbiră 
un minut măcar.

Generalul Kissoff însă aştepta ca ofice- 
rul, căruia ii comnnioase depeşa trimisă 
din Tomsk, să-I dea ordine de a se retrage; 
dar acesta oontinua a tăcea El luase te
legrama, o oitise şi fruntea lui se posomo
rise şi mal mult. Mâna i se duse fără voe 
spre mânerul săbiei şi apoi se ridică spre 
ochi, pe cari 'I acoperi un moment. Viijéo- 
du-I, eine-va ar fl <Jis că arătarea neaştep

tată a luminii iî făcea răii şi că oăuta în- 
tnneric pentru a vedea mal bine în el în
suşi.

— Ast-fel, reîncepu el, după oe duse 
pe generalul Kissoff în cadrul unei feres
tre, de eri suntem fără oomuuicaţiecu fra
tele meii, marele duoe?
' — Fără oomnnioaţie, sire, şi este de 
temut că depeşele nu vor putea trece în 
curând nici peste frontiera siberiană.

— Dar oştirile Amurului fi laknţsk, pre
cum şi aoelea din Transbaikalia afi pri
mit ordin de a pomi îndată în Irkuţsk ?

— Aoest ordin s’a dat prin cea din 
urmă telegramă, ce am pntut reofi a o 
face să ajungă până dincolo de locul Baikal.

— Cât despre guvernămintele Ienisseisk, 
Omsk, Semipalatinsk, Tobolsk, suntem 
mereil în oomunicaţie directă cu ele de 
la începntal invasiel?

— Da, gire; depef ile nostre, strebat până 
acolo şi avem siguranţa, oă până în acăetă 
oră, Tartarii n'aă înaintat peste Irtyche 
si Obi.

— Şi despre trădătorul Ivan OgrarefF, 
nu e nici o scire P

— Nici una, respunse generalul Kissoff. 
Directorul poliţiei nu p6te să afirme daeă 
a trecut sa ii nn frontiera.
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ocletatea Academică Română.
Şedinţa ttin 25 August 1877.

Membrii p resan ţi: O. Sion, Babesiu, Ho- 
»iu, Urechie, Creţulesou, B aritiu, Ro
ían, I, Ghica, N. Ionesou, I. Caragiani,

T. Laurian, D. Sturza, V. Manin, A. 
Idobeson P. S. Aarelian, Gr. Stefăneacn. 

Preşedinte I6n Ghica.
Şedinţa se deschide la 2 ore p. m.
Sa a n u n ţ i  do8 operate ale d-nnlnî O. 

iaritiQ :
1. «Moţinn! relative la Economia so- 

isJS şi la Istoria civilisaţiunel în Tran- 
jlvanin.»

2. * Despre Musenl Bthnologic nniver- 
kle din Lipsea.»

Se deeide oa lectura acestor operate si 
e pună la ordinea Zilei pentru oltă şe- 
linţi.

D. V. A . Urechii dă lecturi raportului 
omisinnei numita pentru revisuirea Bi- 
jlioteoel şi a Colecţiunilor. (V>-Z* A nexa A.)

D. Lanrian, cerând cnvântul maiântâiQ 
isnpra eonclusiunilor raportului, în ceea 
e privesce donaţinnea d-lul Sturdza, se 
sprimă satisfăcut; dar, aurind despre o 
nonetii de la DragoşI. íntréba dacă este 
igur că se află asemenea monetă de la nu
ni tul Domn.

D. Stnrdza spune oă moneta în cestiune 
aórtU numele lui Bogdan I ; iar în pri
vinţa identităţii acestui Domn cu Dragoş, 
ia facerea catalogului detaliat al colecţiu- 
nel, d-sa se va esplica mal lămurit.

D. Lanrian, satisfăcut de acest răspuns, 
trece la alte obaervaţiun! asupra catató- 
Iţelor Biblioteca!; arată dorinţa că pe lângă 
oatalógele făcute, să se păstreze unul de 
>rdine, în care să se trâcă cărţile de-a- 
•îndul după cum intră.

D. Sion, ca secretar general, răspunde 
ci cărţile intrata în cursul anului curent 
Bunt până acum trecute, unele în listele 
speciale ale donatorilor saQ ale vânzăto
rilor, afară de cele donate de Archîman- 
dritul O. Popescu, cari s'aQ pus într'un 
arm ori Q separat şi pentru cari s’a făcut 
un catalog separat; încheie Zicând că, în
dată ce Bibliotocarnl va fi uşurat de lu
crările de cancelarii ale sesiunel, se va 
face în regulă şi catalogul de ordine.

D. Lanrian, arătând mulţumirea sa de
spre facerea catalogului speciale al Bibli
oteca! G. Popescu, face istoricul donaţiu- 
neî regretatului Archimandrit, arata cum 
here^iî att respectat voinţa reposatnluî e- 
spresă pentru acésta, dar în vedete dl a- 
vere a remas prea puţină spre a se folosi 
numeroşi hereZi ce a’aü arătat, róga So
cietatea ca să încuviinţeze o sumă de 250 
lei pentru monumentul ridicat pe mormân
tul reposatulnl donator, ca ast-fel monu
mentul se fie ridicat din partea Societăţii 
Academice Române.

Societatea, consultată, decide a se trece 
la ordinea ^ilel propunerea acésta şi a se 
discata la timpul să3.

D. Lanrian, mal íntréba pe Comisiune 
dacă a observat bine cărţile legate în anul 
acesta, căci i se pare că a’aQ făcut multe 
erori.

D. Urechiă respunde că in adevăr s’a fost 
făcut 6re-cari erori de către legător, dar 
că acele s’a îndreptat tn cele din nrmă.

La ordinea Z>le! fiind relaţiunea Secţiu
ne! istorice asupra scrierilor Contemiresci- 
or, d. Odobescn, ca secretar ad-hoc al Sec-

— Semnalmentele lui să se trimâţă ime
diat la Nijni-Novgorod, la Perm, Ecaterin - 
burg, Kasaimov, Trimen, Ischim, Omsk, 
Elamski Kolyvan şi Tomski, la tóte postu
rii« telegrafica, cn care firnl mal e în core
spondenţă.

— Ordinile MsjestăţiI Vóstre se vor ese- 
cnta îndată, răspunse generalul Kisaoff.

— Tăcere despre tóte acestea.»
Apoi, făcând un semn de respectuósi 

înţelegere, generalul, după ce s a Înclinat, 
s eamestecă mal în tâ ii în mulţime şi pă- 
săai îndată salónele, fără ca plecarea lui 
s i se bage de sâmă.

Cât despre oficer, el remase gânditor câte
va momente şi când veni să se amesteca 
în grupele deosebite de militari şi órnen! 
politici, can se formaseră in mal multe 
puncte ale salónelor, obrazul lui ’şl reluă 
t6tă liniştea, de care un moment fusese 
lipsit.

Cn tóte acestea, faptul grav care moti
vase aceste cuvinte, schimbate în grabă, 
nu ara tocmai atât de necunoscut pe cât 
putead crede oficerul de vânători de gardă 
şi generalul Kisaoft

Mu se vorbi* oficial, este adevărat, nici 
ohiar oficios, pentru oălimbelenu eratt de
slígate «prin ordin,; darcâta-va peraonage

ţiunel, supune procesul verbal încheiat de 
ea, prin următorul raport:

Domnitor Membri,
*ErI, în urma dccisiunel luată de So

cietate ca să se dea in cercetarea Secţiu- 
nel istorice referatul presentat de Delega- 
ţiunea n6stră, în şedinţa din 20 August 
relativ la răspunsurile ce aii venit de la 
d. Consul general al Rusiei, la cererile ce 
Detegaţiunea făcuse în privinţa manuscrip
telor Principilor Cautemiri, cari se pă
s tra u  în coleoţinnile publice din Moscua 
şi Petresburg, (lisa secţiune a luat îndată 
în cercatare acea cestiune şi, deliberând a- 
supră-I, mi-a făcut on6re a mă însărcina 
să aduc la cunoscinţa d-v., desbaterile el, 
supuind la aprobarea d-v., conclusele ce 
aQ resnltat din ele.

Vin dar a da citire înaintea dv. pro- 
ceenlut-verbal al şedinţei Secţiune!, care 
tot-o-dată cuprinde şi conclusele el.> (V«4' 
Anexa B ).

Preşedintele deschide disouţiunea asupra 
couolusinnilor secţiuni! Istorice.

D. Lanrian, cerând cuvântul, Z'ue P.® 
ar fi dorit ca acest raport, care este lung, 
să se fi comunicat mal d’inainte spre a 
putea fi studiat de Societate.

D. Odobescn respunde că relaţiunea co
municată de delegaţiune chiar d. Lanrian 
a cerut să se trămită la secţiunea Istorică, 
oă aouma când secţiunea acesta s’a pro
nunţat, este îu regulă ca Societatea să 
delibereze şi Bă decidă.

Se emit păreri de a se trămite Ia co- 
misiunea budgetară şi de a se amâna, dar 
în cele din nrmă majoritatea, consultată, se 
pronunţa pentru continuarea discnţiunel.

D. Preşedinte invită pe membri a dis
cuta asupra propunerilor secţiune! Istorice, 
luândn-se pe rând subiectele de care e 
vorba.

D. Lanrian observă c i nu p6te fi vorbă 
şi discuţiune multă pentru terminarea I- 
storieî Imperiului Otoman ; suma e neîn
semnată, apoi dacă Societatea a decis o- 
dată tipărirea operei întrege şi, dacă t i
părirea a ajuns apr6pe de capăt, trebue 
sK aprobăn şi acest rest care se cere.

Dar asupra celor-l-alte ţifre, este bine 
să cugetăm şi să nu ne precipităm a nsa 
aşi a uşior de fonduri pe care p6te nu le 
avem.

D. Preşedinte consultă adunarea asupra 
ţifrel de lei 1065, ceruta pentru traduce
rea şi tipărirea biografiei familielor Brâu- 
coveanu şi Cantacuzin. Societatea aprobă. 
Iar asupra misiune! pentru colaţionarea 
Chroniculul Romano-Moldo-Vlachitor, şi 
alte cercetări Istorice, se deschide discu- 
ţiunea din noB.

D. Lanrian combate propunerea pentru 
mal mnlte cuvinte, temeri şi considera- 
ţinni. Mal ânteiii spune că d-lul în prin
cipiu nu este contra misiunilor sciinţifice, 
că ar dori să putem trimite misiuni nu 
numai de colaţionare, ca aceea care se cere, 
dar tot felul de misiuni, şi sciinţifice, şi 
filosofice. Să cugetăm însă la nepntinţa 
mijlâcelor nâstre. D-lul se teme că suma 
de 2500 le! nu va ajunge, şi trămisul nostru, 
dnpe ca se va duce acolo, va arăta că nu’i 
ajunge şi vom fi târâţi a’I ma! da p6t* 
şi de Zece ori atâta. Dupe acăsta, vorbind 
asupra scopului indicat, crede că colaţio
narea acesta nu e de necesitate absolută. 
Ediţiunea Cbroniculnl, făcută la Iaşi sub 
privegherea răposatului Săulescu, este con
vins că s’a făcut în vederea minnţiâsă a

fuseseră încunoseiinţate mal mult safi mal 
puţin esact de eveniment le ce se săvâr
şi afi dincolo de fruntaria. In orl-ce caz 
ceea ce dânşii nu sciafi de cât prea puţin, 
ceea de care nu se vorbia, nici chiar 
între membri din corpul diplomatic, doi in
vitaţi pe cari nici o uniformă, nici o de
coraţia nn ’I distingea în acăstă recepţia 
de la Palatul-NoO, aceştia vorbiaQ despre 
fapt şi părea că aQ primit informaţii de
stul de eaacte.

In ce ohip, pe ce cale, prin ce mijl6ce, a- 
ceştl doi simpli muritori aoiaQ el ceea ce 
atâtea personage şi din cele mal însem
nate, abia bănuiaţi ?— asta nu o ar putea 
spune cine-vn. Aveaţi 6re darul presoiiuţe! 
saQ al prevedere!? Avea a un simţ supli
mentar ce îl făcea să vadă dincolo de a- 
cest orizont limitat la oare sa mărginesce 
orl-ce privire omenăscă? AveaH 6re un mi- 
ros particular pentru a descoperi noutăţile 
oala mai secrete? Mulţumită obiceiului pre
făcut la dânşii in o a doa natură, de a 
trăi din informaţii şi prin informaţii, 
natura lor se transformase dară? OrI-cine 
ar fi iapitit a orede acesta.

Din aceşti doi 6menl, nnul era Anglez, 
eel-l’alt Francez, amândoi înalţi şi naoi- 
ţivl — cal din nrmă, brun ca toţi meri-

originalulnl, şi că trăuiiBul nostru nn va 
putea afla difnrinţe de cât prea mici, cel 
mult póte in privirea ortografiei, D-lni 
conchide emiţând părerea că pentrn acostă 
lucrare să ne adresăm cu rugăminte la gu
vern ca să destiñere el de la sine fondu
rile care se cer, căci Societatea nu póte 
avea îndestula mijlóce pentru atarl eacrificie.

D. Sturdza întâmpină că despre impor
tanţa colaţionării nu póte fi de opiniunea 
d-lni Laurian. Este de mare necesitate ca, 
dacă am decis a se face o ediţiune com
pletă şi corectă a luí Cunten ¡ir, să o fa
cem pe siguranţa că este esactă. OrI-cât 
am venera seriositatea luorărel de preve- 
ghiarea s regretatului filolog şi profesor 
G. Senlescu, nn trebuie şi nu putem să 
admitem lucrarea lui ca infailibile : aii 
putut s-l se strecóre chiar erori, oăc! dacă 
typografiilo nóstre de nştăZl, cu tot pro
gresul la care aii ajuns, şi încă fac mnlte 
erori, cu cât mal vârtos typografia Mitro
polie! din Iaşi cu 42 ani înapoi. D-lul în- 

I sistă a se observa de aprópe manuscriptul 
spre a se îndrepta erorile ce se vor fi 
strecurat. Prin urmare susţine misiunea 
propusă de secţiunea Istorici. Daca fondu
rile nu ne vor erta, acésta vom vedea-o 
la facerea bugetului; nu este inae de pă
rere oa se recurgem la liberalitatea guver
nului, mai alesă în inipr jurările în care 
ne aflăm.

D. Laurinn revine asupra propunerii 
sale. Tot-o-dată adauge oă valoarea reală 
a autorului, despre care ne ocupăm, se 
reduce la fórte puţin lucru şi că numa 
un sentiment de pietate a îndemnat pe 
Societate a întreprinde retipărirea opere
lor Cantomiriane. Coprinsul chroniculul 
astăZ! noi îl cunóscem mal bine din alte 
sorginţ! ; apoi confruntarea cu manuscrip
tul din Moscua, a căruia autenticitate este 
dubii, i-se pare inutile şi pré costătore; 
in care cas d-lul crede că ar fi pré scump 
plătită pietatea nóstri, întrebuinţând as- 
tiZI^în misiuni, fonduri cari pot avé de- 
stinaţiun! mal ponderóse.

D. Odobescn amintesce cum ci misiunea 
nu ar avea numa! scopul de a ne procura 
un ttx t corect al Chroniculul, care şi a- 
cesta e necesarii!, de óre ce nu i se pare 
c i pntem pune mare temeifi pe scrupulo- 
sitatea lui ŞSulescu, carele nu se d i in 
lătur! de Ia esageraţiun! istorice, precum 
este Isvorul lui Clanău ce i se atribne.— 
Trămisnl nostru va avea încă sarcina de ane  
aduce relaţiun! şi chiar copie dupe aoele 
diferite mannscripte inedite, de un mare 
interes, despre care menţionăză notele pri
mite de !a Consulatul Rusesc. Adunarea 
şi tipărirea operelor Cantemirene se paT 
d-séle a fi lucrarea cea mal importantă fi 
mal capitală din câte a întreprins până 
acum Societatea Academică, cu atât mai 
mnlt că d-lul se declară eu totul în opu
nere cu părerea că limba română n’a avut 
până acuma scriitor! eminenţi care merită 
a servi de modele literaţilor moderni. De 
aceea susţine că banii întrebuinţaţi în mi
siunea propusă pot da folóse mal mari de 
cât cel destinaţi până ocuma la alte lucrări.

D. A. V. Urechie observă că nu numa! pie
tatea ne-a îndemnat a întreprinde o edi- 
tiune a ilustrului nostru sciitor Cantemir, 
ci încă şi marile sélo merite cari le-aii re
cunoscut naţiunile străin**, tipărind şi tra
ducând operile Iu! ce până astă-ZI servă 
de autoritate la o^i moderni.

D. Ionescu felicită Societatea că prin
i disenţiunea sa prelungită a lămurit ce-

dionalil din Provenţa — oel-l’alt roşatec 
ca nn gentlemen din Lanchashir. Anglo- 
Normandul, măsurat, rece, flegmatic, eco
nom in mişcări şi vorbe, se părea oi nn 
vorbesce şi gesticulezi de cât dupi desfa
cerea unu! resort, care lucra la intervale 
regulate. Din contra, Gallo-Romanul, vi oi ii, 
neastâmpărat, se esprima de odati ou bu
zele, ca ochi!, cu mânile, având două-Zec! 
de chipuri de a’şl arăta gândirea, pe când 
întrevorbitornl seS părea ci nu are de cât 
uu singur chip neschimbat, întipărit în 
creeril săi.

Aceste neaseminirl fisice, ar fi atras bă
garea de seami a celui mai puţin obser
vator din 6menl; dar un fisiognomist, pri
vind mal de apr6pe pe aceşti doi străini, 
ar fi deosebit limpede contrastul fisiologic 
oa îl caracterisa, Zicând ci dacă Francesul 
era »numai ochi*, apoi Anglezul era »nu
mai urechi*. In adevăr, aparatul optic al 
unuia se perfecţionase într’un ohip de ne- 
creZut. Simţibilitatea retinei sale trebuia 
să fie tot atât de iute ca şi aceea a presti - 
digitatorilor cari ghiceac o carte, nn după 
alt ceva de cât diu repedea mişoare la 
tăiat, aa& numai după punerea unnl semn 
nevăZut de ori cine altul. Acest Franoes se 
bucura deci în cel mal înalt grad de ceea

atiunea de principiO, in ceea ce priveece 
atribuţiunile comiainnel budgetare; iar in 
cât se atinge de colaţionarea textului lui 
Cantemir, d-sa afli chiar în precuvântarea 
cărţel acestui autor, proba de neceaitatea 
imperi6si ce este d’a se revedea neîncetat 
şi a se corege textul.—D-sa, neputându-se 
uni intru acâsta cu venerabilul d. Laurian, 
crede c i insiş! ortografia lui Cantemir este 
de o mare im portanţi de 6re-ce prin tâte 
lucrările acestui mare acriitor român, se 
simte o învederaţi tendinţă de a intrepta 
limba români cn elementele oele latinesc!, 
care o cunosc ea atât de bine.

Pentru d-sa, Cantemir este urmaşul me
ri tos al măreţelor idei de românităt-* ce se 
ivesc încă în scrierile Vornicului Urechiă 
şi mal ca aămi în ale lui Miron Coatin, 
şi oarl aQ ajuns la apogeul lor In acelea 
ale Iu! Şincal, P. Miijor şi cei-l-alţi mari 
scriitori din Ardăl. OrI-cât de inculte ar 
părea erudiţiunea şi stilnl lui Cantemir, nu 
este mal puţin adevărat c i el este o glo
rie a naţiune! române de care nimeni nu 
pâte s i se atingi f i r i  respect. — Trebue 
ca a tâ t scrierile cât şi faptele Iul să ne 
aerve şi de model şi de învăţământ In ac
ţiunea nâstră literarii şi politici.

Terminând, d. Ionescu inviţi pe d. Lau
rian a se asocia ca marea majoritate a mem
brilor SocietiţiI pentrn trim iterea unei mi
siuni cn scop de a recipeta operele Ini 
Cantemir, car! ţara n’a avut fericirea a 
le pistra.

D. Lanrian, amintind că, dupi statute, 
misiunile trebuie s i întrunăsci doă treimi 
din membrii presenţi, cere ca votarea să 
se faci prin bile.

D. Preşedinte pune la vot prin bile con- 
cluale secţiune! istorice în privinţa misi
une!, fără de a prejudica cestiunea fon
durilor aferenţi, şi reaultă 12 bile albe şi 
3 negre.

Propunerea se declari primiţi de So
cietate.

Şedinţa se ridici la 5 şi jumătate p. m.
Preşedinte / . Ghica.

Secretar ad-hoc : A. Roman.
(Va nrma).

C R O N I C A

Corespondenta politică, află din Cat- 
taro, că Muntenegrenii vor laa ofensiva 

Herzpgovina, din care cansă Salih 
Paşia a veait la Gazko ca 8 balalidne 
de mnstehafizl.

0 telegramă oficială din Petersburg, 
de la 30 Ângnst, anunţă o recnnöscere 
făcută de armata romănă contra anei 
redate tarcescf, recnnöscere pe care o 
numesce temerară şi admirabilă.

Mal multe 4>aro din Viena }i Pesta 
aduc scirea din Atena, că Grecia are 
să intre de sigar In râs boia.

Bombardarea între Giurgiu şi Rusciuc 
a urmat şi erî.

se chiemi »ţinerea de minte a ochiului*.
Anglezul, din oontri, p i rea ficut nu

mai şi numa! pentru a asculta şi a auZi. 
Când urechiă lui era isbiti de sunetul unei 
voci, nu-1 mal putea uita şi peste Z*06 
ani, peste doă-Zec!, l’ar fi cunoscut între o 
mie de alte sunete. Urechile negreşit nu 
aveaii puterea de a se mişca ca ale anima
lelor ce sunt împodobite cn mar! arcuri 
auZit6re ; dar fiind-că învăţaţii aQ dovedit 
eă urechile omenesc! nn sunt de cât *a- 
prope, nemişcătoare, orl-cine ar fi avut 
dreptul de a afirma că acelea ale sus-po
menitului Anglei, ridicându-se, aplecân- 
dn-se, obliiţândn-se, căutatt a lua sunetele 
într’un mod 6re cum aparinte pentru na
turalist.

Se cuvinc s i atragem lnarea aminte ci 
acăsta perfecţiune de vedere şi de auZire 
la aceşti doi âmenî îl slujatt de minune în 
trăba lor, cicl Anglesul era un corespon
dent al Z e u lu i * Daily Telegraph», iar
Franeesnl, nn corespondent al........ Al
cirul Ziar, safl al ciror Ziare, nu spunea 
nici o-dată, şi când eîne-va ’1 întreba, el 
răspundea în glnmă, oi ţinea ooreapondenţi, 
cu *vari-sa Madelenaa. In fond, acest 
Frances, sub o înfăţişare fluşturatici, era 
f6rte strevăZător şi fârte isteţ. Tot vor-

D-i'ul Brătianu de Ia Turnu-Măgurele a 
plecat la cuartirnl generat.

Sâmbătă diminăţă trel-ZecI de surori de 
caritate aii plecat la Turnu-Măgurele.

Principele Dimitrie Ghica le-a însoţit 
âpni la gara Tirgovişte.

In urma toastului ridicat la Caşaii de 
împăratul Austriei, în onârea aliatului 
săQ împăratul Alexandru II , însărcinatul 
militar turc, care era faţă, se Zice c’a eşit 
îndată din sală.

Pleoofea lui înai n’a ficut n id  O iu
ti păr ire. __________

Dupi o scire din Berlin a foiel *Noa 
presi liberi»,guvernul german a’ar fi ho
tărât ca, în cascftud Rusia n'ar avea în cu- 
rftnd in Bulgaria un resnltat decisiv, Ger
mania s i ia măsuri d’acelea cari s i  per
mită Roşiei a ’şl porni f i r i  pericol tâte 
trupele din provinciile el apusene la t i 
trai resboiulul

Maiorul Alesandrn Candiano Popescu 
care, în nrma unul atac de la Pleraa, se 
credea perdut, ni se spune ci s’a aflat 
trân tit de cal la o distanţi 6re-care. Are 
o contusie uş6ri la braţ.

In privinţa rândurilor reproduse din 
»Timpul* în capnl Z>nn,lul »Romanul* 
de aZI, rugim pe redacţia celui din urm i 
s i îndrepteze o greşali de limbi. »Pocas 
palabraal* Zice spanionnl, iar nu: »Pocos...* 

Cât pentrn însinnarea ce face, fie-ne 
permis a’I observa c i ea este o necuviinţă 
din partea protegiaţilor d-ln! Cremieux, din 
partea autorilor cunoscutnlu! articol din 
Constituţie.

ULTI ME  SOIRI
TELEG RAFICE

(Agsn|ia Havas).

Serviciul ds la 17 8 sp ten sb rs  9 are dlsiineata 

C onstant in o pol, 15 Septemvrie.

In lnpta care a avut Ioc vineri la Si- 
nan, lângă riul Iantra, al doisprezecelea 
corp rusesc a atacat şi a fost respins.

O recnnoscere rusi care înaintase Vineri 
pâni prin prejurul Osman- Bazarului, a 
fost de asemenea respinsă.

O altă recun6scere de cazaci care se a- 
rătaae pe lângi Mongalia, s’a reîntors la 
Kiustengea.

Baselne, 15 8eptemvrie.

O recnnoscere de cavalerie ciroasiani a 
avut o încăerare cu Ruşii pe lângi Pirgos.

C attaro , 15 Septemvrie.

In n6ptea din urm i, câte-va mii de Mun
tenegreni înconjurări Billek, Zubomir şi 
Eorjenie somâudu-Ie a  se supune în două- 
ZecI şi patru ore.

Constantinopol, 16 Septembre.

O telegramă a Iul Soleiman-paşa cu data 
de erî, spune ci lnpta de artilerie continui 
la Şipka.

Mehmed-Ali anunţi nisce încierirl fa
vorabile Turcilor pe lângi Eski-Ginmaia şi 
Osman-Bazar.

bind flăcări, pentru a’şl scunde mal bine 
dorinţa la! de a afla noutiţl, el nu si da 
nici o-dati pe faţi. Limbuţia lui chiar ’1 
servia la tăcere şi p6te ci dânsul era mnlt 
ma! restrâns şi mal indiscret de cât con
fratele de la D aily- Telegraph.

Şi daci amândoi se aflafi la acăsti ser
bare, dati la Palatul. NoB în Z'oa de 
15 spre 16 Iuliii, eraQ în calitate de ju r
nalişti, şi spre a încredinţa şi desluşi mai 
bine pe cititorii lor.

Nic! na încape vorbi c i c i aceşti 
do! 6men! eraQ paaionaţl pentru meseria 
lor din aceasti lume, oi le plicea a se as- 
vârli ca copoii pa urmele noutăţilor celor 
ma! neaşteptate, oi nimie nu’I înspăimânta 
nici nu’i da în d irit de la reuşită, oi avăă 
neturburatul sânge rece şi adevărata bra
vuri a omenilor de meserie. Adevăraţi Jo
ke! a! acestei »steeple-chasee*, a acestei 
vânătâre de acirl ei străbăteatt smâr
curile, treceaQ rlurile, aăriaQ opritorile ou 
dorinţa fără sămăn a acelor alergători de 
năm, cari vor ei ajungi »el cel d’intâl* 
aaO si moră.

(Va urma)



GEL 3Æ.A.I M A R E  M A r3- A FTrNT
ni i- hîb  j, ¡ „  D E

H A I N E  C O N F E C Ţ I O N A T E  ş i  de A R T I C O L E  D E  M OD A
„ A .  L A  B E L L E  T A R Î J U T I È R E “

J O S E F  G U t J í l O A l J M
20, Colţul Bulevardului Şl S tr id i i  SogftjóltI, Casele Orecénu, 20

din stofele cele mal moderne ale sesonnlni de faţă, şi erpite dupS jurnalele cele mal none. Preturile sunt eapuse în Galantarele Magasiel pe Strada Mogo§<5ipI şi Bulevardu/ul
şi se p6te convinge orl-cine că am remas fidel devisiel acestui1 magasin:

OOISTSXJIVE M A R E  S I  P R E T T U R I  F O A R T E  M O D E R A T E
J O S E F  « H C M B A U M

,A  L A  B E L L E  JA R D IN IE R E « , 20 C olţu l B u lev ard u lu i şi S tr a d e l M ogoşâiei; Cunele G reoinu 20.

A S i S O I U

GRANDÎHOTEL VICTORIA
3DX3ST. B E A I X . A

Se dS cu chirie de la 26 Ootombre viitor 
annl 1877.

Hotelul se inchiriea<}8 în parte safl in- 
preună eu prăvăliile de jos, safl, în parte 
numai prăvăliile.

Doritorii se pot adresa la snb-semnaţil.
I. JVegulescu.

(622—2) N. G. Tetorian.

U n  p r o fe so r

A eşit de sub presă :

H A M I J A L
pentru deprinderi în cugetare şi composiţiune

de Dr. Caianu
Directorul gimnasiolul din Focşani. Carte 
autorisată de onor. minster al instraeţiunei 
pentru clasele giminasiale.

Deposit în Bucuresci la librăria Socec 
et Comp., in laţi la librăria Petrini.

din Germania de 
Nord, care a absol-

vat academia se oferă a preda

L  I C C  TT s . u  r v  *
în următârale sciinţe:

Desemn şi pictură, geometria, materna' 
tica gi ingenere t6te sciinţele necesare pen 
trn pregătirea de a putea intra în ic61ele 
superiâre. Afară de aceste va putea da leC' 
ţinnl de piano, de limba francesă fi englesă 
A se adresa Strada Virgilin No. 6 bis, *¿0 
la Tipografia Thiel & Weiss.

Pentru Pàrintï
D. profesor Strajan, de la liceul 

Mateifi Bassarab, primeşte 4 elevi 
tn familie, d&ndu-le şi preparaţiunea 
necesrră. Adresa strada Teilor, No. 28

618.

C O R V I M
Profesor de danţ cu răpede metodă dupS 

care ori fi oine fără de osebire etăţei, p6te 
învăţa un Yalţ, trei Polci, fi Cadril frances 
cel mnlt în 8 4*1® > Bm deschis nn Salon 
în Strada Schiţai Măgurenu No. 20, în 
dosal Cismigiulni; nne se va da lecţie peste 
vară cu preţul ma! eftin.

T B I 6 0 N 0 M E T R I A
de d-nu

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

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

A eşit de sub presă:

KT O U L  3WI E T O D  
de

CA LI8R AP HI E  ELEMNTARA
pentra asul claselor II, IU  şi IV prim ară

de 6. Al. Zamphirolu profesor de desemn şi ea' 
ligrafle.

PREŢUL 20 BANI.
De văndare la  Wte LibrSriele ia ră  deposital se 

află la Iiior&riele, L. Alcalai calea Mogoşâiel No 
18 şi L. Steinberg strada Carol I  Ho. 40.

0 LOCOÏOBHE PUTERE DE 8 UI
este de ydndare en. vi.ii.di.. no . , . » ab i

preţul fórte eftin prin Domnu 
G .  S I E B R E C Ü T  

Bucuresci.

PENTRU PĂRINŢI

D-nu profesor Mihalescu, la Liceul din 
Craiova luând un noii local, primeşte în 
amilie câţî-va elevi dându-le pe lângă ce le- 
alte îngrijiri fi preparaţibnea din obiec- 
ele mai grele.

S r i  T T  »

A E Ş I T  D E  S U B  T I P A R
şi se află de vflnflare

L A  T I P O G R A F I A  T H I E L  & W E I S S  
«i

L A  T O A T E  L IB R Ă R IILE:

STAREA FINANCIARA
A

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

de

DIMÎTRIE A. STURDZA 

Preţul 3 Lei n.

F A B R I C A
de

CHARTIE MECHANICA
de la

ZÂ R N E S C I, LÂN G Ă BRAŞOV
produce chârtiă de tipar in diverse cali
tăţi ini formate de cele mai mari usitate 
pentru $iare A se adresa la, direcţiunea 
4urnitei fabrice în Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

M  I V o- »A . » < :  %  f i i  < 1  L
,LA STÉJA ALBĂ*

A V I 8  I M P O R T A N T  
întâiul şi renumitul Magasin de

I N C A L Î I A I I l f T E  P E N T R U  B A R B A T 1, O A I E  S I  C O P I I
sub firma

P H I L I P P  GhOHiIDStCÎBXlST
»LA 8TÉCA ALBA*

Strada Oarol I No. 5 , '(CJnrtea veche) vis-a-vis de 8igisnfand Prager.
Sosind u'ml de curftnd din oele mat renumite fabrice eziatente din str&inătate, cu oare 

•tatt tn relaţiunl intime de mulţi ani, an mare atortim ent de diferite m&rfl du pe faséncle 
oele mal moderne | i  lucrate oa cea m arm are  soliditate, d. e. pentra Dam e: rolonese cu 
nasturi In té te  formele, Sandale, Pantofi, aol.; pentru B&rbaţl: Ghete de vaos, Maroquin, 
Maroquin salon» Pantofi | i  to t oe se atinge de Ino&lţăminte b&rb&tesol, asemenea pentru 
Copil tóte felurile de ghete ou nasturi) elastic | i  altele, vS rog a vé convinge de adevér 

Aceşti magasie este una din oele mal veohie din C apitali, oare ’fi a câştigat o reputaţi une 
de cele mal frumóse pentu soliditatea ţi eftin&tatea m&rfurilor, şi sper, că | i  In viitor voifi fi 
onorat ou Clientela D-vóstri. P H IL IPP  90L D 8T E I5 ,

Strada Carol I No. 5, (Curtea Veche) vis-â-vis de Sigisnr:nd Prager »La Sléua albă.*

TEATRUL DE VARĂ 
G R A D I N A  a U I O H A K D  

Asfcăcjl şi in fie-care speotaoole

SOfflANE. PBANCESÏ 81 GERMANE
Compania dramatică dnigiatA fi  ou cwncuraul artistic 

al D-Ud M. PASC A L  Y

A V I S  P R E A L A B L E
S A L L E  B O S S E L  

THÉÂT RE  DE OPERETTE
et

V A U D E V I L L E  F R A N Ç A I S  
Direction E M I X j B  K J E L L E R  

Saison Théâtrale (1877—78). Commencement le 
1er Octobre 1877

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

M U S I Q U E  D E  CH.  L E C O L ' Q :
La Marjolaine, 8 actes ; La Petite Mariée, 8 actes ; 
Oiroflé, Qiroflo, 3 actes ; Lee Cent Vïèrgts 8 actes ; 

Le* Cloches de Comeville, 8 actes.
Musique d’Offenbach :

La Boulangère a des ecus, A actes ; La jolie Par- 
feumeuse, 8 actes ; La Perichole (nouvelle), 8 actes ; 
Mme L*Archiduc, 8 actes ; La Vie Parisienne, 6 
actes ; La Belle Hélène (nouvelle), 8 actes ; Orphée 
aux Àitfers, 8 actes; La Boite au L a it, 8 act*s ; 
La Créole, 8 actes ; Les Brigands, 8 actes ; Barbe 

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

4 actes.
Musique de Litolff : Heloise et Abaüart, 3 actes.

Musique de Hervi : La Belle Poule, 8 actes. 
Musiqae de Grisart: Les Trois Margot, 8 actes

C O M S D I  B  =
8 Dominos roses, Le leveülon, Le proois Vaura- 

Ledieu, Triooohe et Cacolet, La petite marquise.
En vaudeville toutes les nouvautées de Vannée.

Le tableau du personnel de la  troupe sera publié 
"ic i a  quelques jours avec le programmme général.

L’administration a l’honneur de prévenir M. M. 
les abonnés e t habitués, q <e l’abonnement pour 

sousdite saison est ouvert au bureau du Théâtre 
Bossel, tous les jours de 12 à  8 heures de l’après 

îdi. — L'abonnement sera de 60 réprésentations 
obligatoires e t divisé en deux sériés de 80 répré
sentations. — L’abonnemedt devra être payé en 
deux fois: le moitié en souscrivant e t la  seconde 
moitié le 1er Novembre.

Prix de l’abonnement pour 60 réprésentations
Loges..........................................................  1800 Fr.
F a u te u ils ..................................................  800 »
8 t a l .............................................. .... 150 >

Prix des Places à  la soirée
L o g e s ...........................................................85 F r.
F au teu ils......................... ............................  6 .
Stai n ........................................................... S >
G a l e r i e ..................... .... 1 »

La Directrice, EMILIE KELLER.

LE PORTEFEUILLE 

DIPLOMATIQUE & POLITIQUE 

(Blue-Boock Européen).
»Recueil de documents internationaux 
des principaux travaux parus dans la 

presse périodique enropéene* a apărut si 
află deja eele d'îniâiü 4 Uvresône in li

brăria nôstra spre probă.
Onorabilii amatori de ştiri diplomatice 
politicp, eşita din sorginte siguri, le a- 

nunţam că numele redactorului acestui 
uvragiii periodic, J. E. Delannoy, destul 

cunoscut în sfera Ziaristicei, ne garan- 
te/,5 un conţinut nn numai bazat pe do
cumente oficiale dar şi ştirile neoficiale aü 

fie bine apreţiate de opiniunea publică, 
fiind că redactoral este in relaţiile cele 
mai1 intinse cu cercurile înalte.

Acest uvragiii va eşi în 50 pănă la 60 
res6ne pe an, şi se primesc abonamente 
librăria n6stră cu preţul de fr. 31,25 
termen de un an, trămis acasă direct— 

fără întârziere— prin poştă.
Tot o dată mai avisăm pe D-nii amatori 

de ştirile (jilnice ca se află la noi (j’anit 
frances La France de vônijare cu 20 bani 
numărul.

E. Graeve & Comp.
Podul Mogoşâiel No. 40.

CE SE POATE CAPATA
p K r w n r n a o j  s *  c t h a i w c : !

LA DESFACEREA SPECIAUTATILOfi IN FANZARIA
L I N G E R I A  D I N  V I B N A

Calea Mogogóiel Palais „Dacia“
Pentru 50 bani: I cot Pichet de vară.
Pentri 5 franci : 0  cămaşă de Oxford ongles.
Pentru 4 iranol 50 bani : I păreohe pantaloane pentru oilăretl.
Pentru 6 Iranol: 6 perechi mánchete ori ce lason.
Pentru 6 Iranol : 2 garniture colorate de dame.
Pentru 6 franci : 11 gulere engl., in orl-oare fason şi mărime.
Pentru 5 franci : 8 p&rechl ciorapi patentate.
Pentra 5 franci : 6 gulere modeme pentru dame, după alegere.
Pentru 5 franci : 12 batiste  albe de p in i i  adevSrată.
Pentru 6 frânei: 12 batiste bine colorate tivite  fi spilate.
Pentru 5 franci: 6 prosópe de p&nsi carată.
Pentrn 5 franci: 6 şervete da masă de p&uă adevărată.
Pentru i  franci : 12 şervete albe de ceaiQ.
Pentrn 5 franci : 1 cămaşă modernă, simplă s£3 brodată.
Pentru 5 franci: 2 batiste oa monograme fin brodate.
Pentru 5 franci: 1 batistă francesă fin brodată ou dantele.
Pentru 8—8 franci: 1 corset de damă 
Pentra i>/> franci : 0 cămaşă de nópte.
Pentra S franci: 3 pepturl fin brodate pentra cămăşi de bărbaţi.
Pentru 5 frânei: 2 garniture fine şi moderne pentru daine (gulerul şi manşete).
Pentra 5 franci: 1 camisón qiodern brodat.
Pentru 5 franci: 1 fa ţă  de masă oolorată ca ciucuri, pentru café.
Pentru 5 franci: 1 cămaşă sé# o pereche de ismene de damă, bogat brodate.
Pentra 5 frâne i: 1 cravată de damă, adevărată CrSme-Dentelle.
Pentru 5 franci : 1 fustă costum plissé.
Pentra 5 franci; 1 bucată Tulpan.
Pentru 25 franci: 42  de coţi ~  I bucată Chifon frenţuzssc- 
Pentru 10 Irancl : I bucală Robe d’enfantş de toile.
Pentru 18—24 irancl : I bucată Tartan englei de 5 00(1.
Pentru 20 Iranol : 24 eoţl Pichet.
Pentru 20 franol : I bucată Manta de bale.
Pentru 18— 26 franol : 1 bucată p iază de Bamborg, do 86—45 ooţL
Pentra 55— 68 franci : 1 bucată p&niă de Belgia de 60 coţi.
Pentra 75—108 franci : 1 bucată p&nsă Corona de 58 coţi.
Pentrn 115—110 franol : l  bucată Toile Batiste france*.
Pentra 12—22 frânei. Plapiimit de ltnS forte fino.

Alară de articolile menţionate so găseşte tot-d'a-una trusourl complecte.
Calea Mogoş0ieI Palatal „Dacia“.

/omânÿiledin districte Insolite cu pre)ul resptetiv ie  vor electas toarte grabnlo oonsciincios.

ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa 
y F B A N Z  G Ü I T T H E R  x
X  à la VILLE DE BBUXELES X
X  Podul Mogoş61ei No. 16 vis - à - vis de Consulatul Russesc X
V  Recomandă magazinul seü asortat ta  tot-d 'a-una fdrte bine ca ru f ln ă  de bărbaţi şi deX dame, galere, manchete, batiste de lino, olandă fi m&tas&, ciorapi pentru b&rbaţl fi dame, 

flanele fine (crêpe de santé) camisône, groşette, broderie dantele, cravate de o&rbaţt fi 
femei In oele m al noi forme si culori, umbrele de sére si de pléie etc, etc. Atr&gênd tot 
de-o-dat& atenţiunea onor. Clientele c& din causa orisei am redus férte mult preţurile.

exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

A N ü y C IP  IMPORTANT. 
N M i l  LA S H Î U I i m  MAGASIN

WLiAL %’«  i / n  :■«
S ub  firm a

SAL. WEISERMAITÎT
Strada Carol I  No. 6 

(cartea veche) 
ris-à-vis de farmacia 

Rissdorfer.

Strada Carol I No. 6 
(cortea veche) 

ris-à-vis de farmacia 
Rissdorfer.

A& sosit, pentru sesonul de veţă un bogat asortiment de incăl- 
ţăminte pentru BĂRBAŢI, DAME şi COPII.

Cu deosebire PANTOFI DE DAME In tote formele după eele 
' mai din urmă fasâne şi efectuate din primele fabrici din Europa.

Asemenea un mare transport de cisme lungi de Incht, de Lak 
răsese şi de vaca ca şi Mantale (cancinc) de pl6ie prima qualitate.

Sub-semnatul mulţumind onor P. T. Public de încrederea ce 
aG dat sus^issei firme, care până acum aii depns proba de fina 
calitate a Mărfeî cât ;i de eftiuătatea preţurilor, sperii oa şi d’acum 
inainte va bine voi a 'i da oononrsul soli, găsind in tot-d’a-una 
atăt mărfuri fine şi fasonate cât şi cu proţurilo cele mal modorate.

Cu tâtu stima

H

(5 8 8 -0 ) SAL. WEISERMANJST.

Tipografia Thiel & Wieaa, Palatul .Dacia*.


