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ESE IN TOATE ZILELE DE LUCBD.

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

- A . i x r u ' i s r a i T X H i
Se prii mese tn itr&inAt&te : La D-nil Haastm- 
§têm ât Vogltr la Vienna. WalfiiohgtiM 10 
A. Oppelik In Vienna, Btabenbutei 2; Rudei 
U out In Vienna, 8eileritAtte 8 ¡ Fineam 
BriUka In Vienna, Teinfaltatraaae 17j Philipp 
U b  In Vienna, Eiehenbaohgaue 111 L. L m t 
<f Comp. In Pejta fi Hamt-LaffUt-Buttiw à  
Comp. In Parii.

ScHiorl nefraneate na ie primees. 

Artioolele nopablicate ie vor arde.

Un numfir tn Districte 15 bani.

Cursul de lincnrescT, 87 August
3Mig. R u ra le ................  81 8O1/2

j  Domeniale . . .  72'/a 72*/»
Credit fnneiar rural . . 70 70

,  » urban . 6 8  —
Impr. municipal al Capit. 78 —
Oblig. Pensii . . . . .  180 —
Oblig. Daoia . . . . .  800 —

1 România . . . .  40 —
Impr. municipal ou premii — —
Renta Rom&n&................  — —
Pari« 8 l u n i ................  9985 9985
L o n d r a ..........................  86 85
Viena » ................  — —
Berlin » '.................188 181*/*

Cartai de Viena, 7 Septembre.
Metalice.................................... 6880
N aţionale................................ 87 85
Renta In aur..........................74 80
Lose.........................................I l l  80
Acţiunile b k n c e l....................  847 —
O re d itu r l.............................101 85
London ................................. 119 80
Obligaţiuni rurale aagare . . 75 75

> temeivar . . . .  75 —
> transilvane .  . . 74 —

Argint tn m & rfa r t .............IO4 75
D a oa tu l.................................... 5 81
Napoleonul....................  9 56
Marc 100 .............................. 58 65

Cunul de Berlin, 7 Septembre. 
Aoţiun. Căilor ferate romftne . 14 70 
Obligaţiunile romftno 6 % .  . 58 —
Priorităţile O. fer. rom. 8%  60 __
împrumutul Oppenheim . . .  78 __
Napoleonul................................ 16 87
Viena, termen lung . . . . .  — — 
Paris > scurt . . . . --------

Calendaral (Jllel 
Duminecü 88 Augu&t (9 Septembre). 
Patronul f^ilel: Cuviosnl Moïse. 
RSs&ritul (¿relui : 5 ore 88 min. 
Apusul sdrolul : 6 ore 88 min. 
Fasele lunel : Lunîl Nouà

P L E C A B E A  T R E N U R I L O R
Buoureiel—Sucéva 

Bucure sol . . . .  8.15 n 10.— d
P loesol........9.50 n 18.06 a
B r i l l a ....... 1.58 n 6.45 j  7.16
TeoueiS....... 4.88 n 11.40
R om an ....... 9.05 d 4.54 _
Bnoëva, sosire . . 18.08 j  9.66 ¿

Bncurescl Veroloreva
Baoorescl............... 8. - - d 6.05 n
P it e r t l ................. 11.81 d 10.15 n
81atina................... 2.— d
Craiova . . . . . . . .  4-17 j
Vêroiorova, sosire . . . 9.01 n

Snoévn—Bueuresol 
Sucdva . . . . .  5.114 6.46 <
Roman • • • • • 8.45 n 18.10 <
Tecuciô . . . . .  12.30 n 6.10 {
Brăila . . . . .  3.08 n 8.10 n 8.68 {
P l o e u l ...................... 7.12 d 8.46 {
Bueuresol, sosire 8.80 j  4.80 c

Verclorova—Baeureacl
VÔrciorova.....................6.45
C r a io v a ........................ 11.44
Slatina ............................ 1.61
Pite|t1 . . .....................4.48
Bucure sel, sosire ,

7.15 d 
7.40 j  11.80 j

Bnonroacï—Slurgiu 
Buourescl • • • • . . .  9.16 d 
Qiargia, sosire.................11.85 q

Giurgiu—Baca regel
GiargiS .  .  ....................... 7.26 c
BucurescI, sosire . . . .  9.48 ţ

Oalaţl—Barbeţi 
Q al aţi . . . . . .  1.80 n 8.85 d
Barboyl, sosire . . 1.55 n 9.— <]

Bărboşi—Calaţi
Bărboşi.....................2.55 n 6.85 n 7.85 n
Galaţi, sosire . . .  8.80 n 7.— n 8.— <J

6.05 n 
8.87 n

4.55 j 
7.17 n

7.30 j  
8.05 n

Armata română cu Domnito
rul nostru în frunte se bato peste 
Dunăre.—Rugim, somăm pe gu
vern a publica zilnic buletine 
prin .Monitorul oficial* despre 
faptele şi actele, despre starea 
sanitară a oştirii noastre şi a 
Domnitorului.—Rugăm şl somăm 
pe guvern a publica liste ofi
ciale a bravilor ce vor cădea 
sau se vor răni în râsboifi.

S C IR I T E L E G R A F IC E
din

F O I L E  S T R A J C I T E -

Belgrad, 4 Septembre.

U n ordin datat de erl al ministróla! de 
resboî hotăresce ca pâui la 13 Septembre, 
toţi ofiţerii să fie la local lor de destina* 
ţiune. Trapele din lagărnl de la Topfider 
pleacă la Negotin.

Constantlnopol, 3 Septembre. 

Trapele turceşti aü plecat din Schum- 
Knleh, ducând ca sine 3000 emigraţi din 
acest oraş. In arma victoriei de la Kara- 
hassankSi trapele turceşti aii oonpat Pop- 
koi. Şi victoria de la Felişat pare a avea 
oareşi-dare importanţi strategici.

Paris, 8 Septembr», 
Mareşalul Mac-Mahon a plecat spre a 

asista la manevrele din departamental de 
la Loire.

Berlin, 4 Septembre. 
După o depeşa sosită din St. Peters- 

burg la legaţiunea rusească, ruşii aâ oon
pat la 1 Septembrie, Suchum-Kaleh; turcii 
s’aQ retras pe vasele lor. Malul Abhasian 
e liber de trape turceşti; generalul Alha- 
so ff a pas capSt insurgenţei din Abhasia.

Londra, 4 Septembre.

In o depeşă a ziarului «Daily News 
despre lupta de lângă Plevna, datată din 
Poradim, de la 31 August, se constată că 
atacul lai Osman Paşa asupra posiţiunilor 
de la Sgaliţe şi Pelişat a fost cea mal gro
zavă încăierare in resboiul actual şi cS ea 
s’a terminat ca retragerea turcilor pe toată 
linia. Ruşii aS reocupat toate posiţinnile 
lor de mal nainte şi afl gonit pe tnrolcu 
cavaleria lor. ErsS vre-o 20,000 din par 
tea roţilor şi aii căzut 500. Porderea tur 
oilor e de 2001 morţi şi răniţi.

După depeşa comunicată de către * Daily 
New», din Gorúistudeni, ruşii nu aii reo 
cupet linia de avant-garde de mal nainte 
dar s’att mă&ţinut în fortifica ţiunile lor 

Dupi ştirile comunicate de către acela} 
ziar din Brzerum, turcii fac pregStirl ca 
să înainteze spre AWxandropol.

8t. Petenbearf, 4 Septembre 
La 28 August avantgarda generalului 

Alkassoff a ocupat posiţiunl la uvoarele 
râului Vottşa, la o depărtare de 800 fa- 
denl de 1» fortificaţi uni le turceşti de lângi 
Suchum. Turcii afl deschis focul contra 
oaheî noastre atât din baterii, cit ii de 
pe monitoare- Am avut 4 răniţi.

Constantlnopol, 4 Septembre. 

Ismail Puşi anunţi, ci iuainteazi fără 
nici o curmare pe teritoriul rusesc din Asia.

Ahmed Yeisfi Paşa, comandantul voi un 1 
tarilor tt'n Asia, s’a îmbarcat la Suchum- 
Kaleh cu o parte din trupele sale spre a 
treco la Varna.

Constantlnopol, 4 Septembre.

Relativ lu ştirile despre încercările de 
mediaţiune, se asiguri ca Poarta e hotă. 
râtiana Începe negoţiirile de pace decât 
cu învoirea parlamentului.

G în exact, oi s’ar fi făcut vre-0 publi
care oficiali relativ la numirea iul AarifF 
Paşa.

Paris, 4 Septembre.

Mareşalul Mac Mahon a asistat azi la 
manevrele, ce aii avut loc în departamen
tul de Loire. Mine se va întoarce la Paris. 
Apoi ministeriul va lua hotărâre relativ la 
înmormântarea Iul Thiers.

(lornl-Staden, 4 Septembre.

(Ziarul »Prese*). Erl, dupi o lupţi de 
12 ceasuri, Lovcea a fost luată de către 
ruşi. Tarcif, care aii dat nivali în noue 
rânduri, aii fost goniţi cn perderi enorme 

siliţi a pirisi Lovcea. Din partea roşi
lor aii fost tot trupe nouS : Divisiunile E- 
meritinski, brigada Davidow, brigada Do- 
brovolşi şi divisiunea de cavalerie Skobe- 
leff junior. Skobeleff urmăresce pe turci. 
Generalul de brigadă Rosgildieiew a fost 
rinit.

Siştov, 8 Septembre, 

Un detaşament de cavalerie rusească, 
care forma avantgarda trupelor trecute pe 
a Corabia, a luat lângi pichetul de la 

Qorni-Dabnic nn transport de 80 care de 
proviant de la turci.

Trupele române formează estrema ari
pei drepte yi de o oam dată afi scopul de 

tăia Iul Osman-paşa comunicaţia spre 
apus şi spre sud.

Generalul Depp a inspectat posiţinnile 
de la Târnova până la Şipca. El raportează 
ci trupele aii destul proviant şi mnni- 
ţinul in deprisos şi ci posiţinnile ruseşti 
din aceasti linie sunt asigurate contra 
orl-cirul atac direct al turcilor.

SCRI TELEGRAFICE
A L B  « T I M P U L U I ,

(A feafla  Bavas).

— Serviciul de la 7 Septembre, 9 ere seara —

Constantlnopol, 4 Septembre.

Mehemet-Ali anunţi astăzi din Koslova 
ci Turcii atacând o divisii din al doilea 
corp al armatei rusesc! de pe lângi Kos- 
lova, Ruşii aii fost respinşi şi aS trecut 
peste Lom dupi o lupţi sângeroasă.

Perderile Turcilor si ridici la 900 oameni.

Constantlnopol, 6 Septembre.
Muntenegrenii afi fost bătuţi naintea 

fortirei Nicşici. El afi perdnt in aceasti 
upti 1300 oameni şi att părăsit impregiu 

rimea Nicsiciulul.

Mverpol, 6 Septe mbre.

Vorbind într’ o reuniune, Lordul Derby 
a zis, ci dupi părerea sa, momentul pen 
trn intervenţiunea unei pnterl nn e favo 
rabil j dar timpul poate sosi, şi nibi nn 
este depărtat, când bunele ofioil ale En 
gliterel vor fi acoeptate. AtnncI, când dup 
părerea guvernului, momentul va fi sosit, 
el nn va lisa si’I scape ocasiunea.

Belgrad, 6 Septembre.

Armata regulaţi a primit ordinul de a 
se pune la 13 Septembre in mişcare.

Viena, 6 Septembre.

S’a luat înţelegere definitivi, ca Princi
pele Bismarck si se întâlneasci ou corni
ţele Andrassy la Salzburg între 12 şi 19 
Septembre.

Londra, 6 Septembre.

Se comunici din Viena, oi dupi indem- 
nirile puterilor, Poarta a hotărât a oferi 
Rusiei pacea în termeni generali numai de 
cât dupi cele d’ântâitt succese importante.

Ultime scirl pe pagina III-a

B U C U R E S C I  7 Septembre.

Fiii jfârel noastre aü trecut Dună
rea spre a ’şl vSrsa s&ngele pentru 
ndependenţa ţârei şi pentru liber

tatea creştinilor slavi de peste Du
năre. El luptă alăturea cu trupele 
imperiale rusescl şi ast-fel e de in
teres pentru noi să ştim, cum II ju
decă Înainte de toate, aceia, cu care 
¥  vor vfersă Împreună sângele. Iată 
dar, ce zice ziarul rusesc din St. 
Petersburg, „Golos*, In numărul sftfl 
de la 26 August, In o corespondenţă 
primită din lagărul de la Parodina, 
despre vredniciile ostaşului romftn :

„Trecănd pe aici, găsesc o ocasiune 
favorabilă spre a v6 adresa această 
scrisoare, pe care o veţi primi sub 
timbrul postai BucurescI, numele ce 
toţi acum avem In desgust.

, V al! acela care a vözut pe ro- 
mănl la Romănia, unde ’şl daâ un 
aer îngâmfat şi belicos, cea ce este 
ridicol, şi tn urmă ’î-ar întâlni pe 
pe cftmpul de resbel, unde bravura 
şi virilitatea lor aparinte se pres
chimbă In frică, nu ’l-ar putea tra
ta alt-fel după cum ’! tratez.

»Dacă s’ar decide ca o luptă să 
aibă loc aci la Plevna, veţi auzi 
fapte care vor justifica aserţiunile 
mele.

„După lungi convorbiri privitoare 
la participarea armatei române la
0 acţiune militară pe malul drept 
al Dunărei, convorbiri care ne-aü 
importunat foarte mult după cum mi 
s’a asigurat, s’a primit In fine ca un 
corp de armată română să coope
reze Împreună cu noi la estrema 
aripei drepte, ş’aceasta nu lntr'un 
mod independent, ci după cum v8 
scriü; orl-cine ar zice alt-fel v’ar a- 
măgi. Insă ce fac el aci, şi ce afi 
făcut până acum ?

,V 6 pot asigura că dacă românii 
vor fi lăsaţi In propriele lor puteri, 
douS safi trei batalioane de nizaml, 
ajutaţi de câţl-va cerchezi ’f-ar pune

1 la goană spre Nicopoli, şi abia dacă

ar putea cineva să parvie la podul 
Şiştovel a opri pe această armată 
fugară.

.Soldaţii români, se zice, n’afi 
fost până acum In faţa inimicului 
dar batalioanele noastre, compuse 
din soldaţi tineri, 1-afi vSzut oare

„Pentru ce al noştri s’ar afla li- 
nisciţt la apropierea inimicului? Pen
tru ce soldaţii noştri aşteaptă pe 
turci cu resignaţie şi Înaintează spre 
el cu sânge rece ?

„Numele de turc inspiră soldatu
lui român teroarea!

„S'ar crede că românii, fiind că 
se află la aripa dreaptă, ar putea 
şi ar trebui să facă recunoascerl 
dincolo de rtul Vid, dacă nu pentru 
a nelinisci pe inimicul, cel puţin 
spre a ne lumina asupra puterilor 
şi posiţiunilor turcilor. Nimic din 
toate acestea, românii nu cad In 
atare ispite, nici nu muşcă In a- 
ceastă pâne albă...... *

Aceste dar sunt apreţiările unul 
ziar rusesc, şi a-nume ale unul din 
cele mal respândite şi mal iubite zi
are din capitala imperiului rusesc; aşa 
vorbesc despre oştenii români fraţii 
camarazilor lor ruşi.

Se vedem acum cum ne judecă 
alte ziare.

Ziarul „ Augsburger Allgeme ineZei- 
tung*, cunoscut ca unul din cele mal 
respândite ziare, comunică in nu
mărul 8âfi de la 4 August, o cores
pondenţă din lagărul de la Seikowa, 
pe care o reproduc, In parte, toate 
ziarele din Viena, pe care le-am pri
mit astăzi. Comunicăm cetitorilor 
noştri din această ceresposdenţă, ur
mătoarele :

„Viaţa puţin activă a lagftralnl in- 
flaenţeză general minte In refl asupra ofi- 
cerilor şi soldaţilor.

Soldatul rom&n, inbesce ca şi cama
razii Ini de aceeaşi rasă, —  francesl şi 
italianl, —  o schimbare necontenită. De 
aci resultă o deosebire Însemnată Intre 
viâţa din lagărul Roşilor şi aceea din 
al Românilor. Pe c&nd In lagărul răsese 
domnesce un fel de linişte, care s’ar 
putea atribui unei 6re-care descuragi&rl, 
In lagăral român este o roioşie din t<3tă 
inima. In lagăral răsese rar se vâd trei 
oficerl Împreună. Fie-care trăiesce sepa
rat şi comunică numai atunci cu cama
radul şefi, când Împrejurările serviciului 
reclamă neapărat. EscepţiI sunt f6rte rari. 
La regimentele române, o masă lungă 
şi bogată lntrunesce de doft ori pe 
toţi oflceril diferitelor corpuri.

Relaţiile de camaraditate Intre ofi- 
cerii români se pot compara cu cele din 
armata austriacă.

In fie-care seră musicele regimentelor 
atrag cn cântecele lor naţionale pe sol
daţii liberi de servieiQ al întregel bri - 
gade la nn joc voios, şi este un ta- 
blott fermecător să vecjl la lumina lunel

batalióne Întregi jucând hora, la care 
oâte o dată iad parte şi oflceril, ceea ce 
Inreselesce şi mai mult pe soldaţi.

Adese-orI a trecut de mnlt meciul 
nopţei, dar tot se Învârtesc sutimi de 
jucători pe iérbá verde, Efl cred că dacă 
li s’ar lăsa tn roia lor música, el ar 
juca până a doa-^i. Trapele sant însu
fleţite de spiritul cel mal ban, şi cotez 
a sosţine că, ca o condacore calmă şi 
Inţelâptă, —  acéstt armată, In momentul 
serios al nnel situaţii, Îşi va face deplin 
datoria.

Unele trape, cărora le-a că<Jnt sar
cina d’a face recunósceri depărtate pe 
teritorial inamic, ad împlinit misia lor 
lntr’un mod strălucit’. Mal ca sâmă ar
tileria are an material forte ban (sis
temul Krupp) ca cal aleşi.
1 Capacitatea de mauerrare a bateriilor 
române Întrece p’a celor rasescl forte 
mult şi sant saperióre acestora In tóte 
privinţele. Acésta afl recunoscut-o’ şv Ru
şii, căci când General al Liscarev a În
treprins la 10 ale carente! o recunós- 
cere dincolo de rial Vid spre Trestenic, 
a propus Comandantului brigadel române 
de la Riben a înlocui o baterie rasă de 8 
tunuri, ca 4 tunuri române.

Oflceril români ca puţine escepţil afl 
făcut cursurile înalte de artilerie din Ber
lin şi Fontainebleaa şi canosc afund me
seria lor.

Infanteria este tot aşia de bine ar
mată. Puşca lai Peabody Întrece malt 
gréua puşcă rasă de sistemul Krnka.

îmbrăcămintea corespunde mal mult 
cerinţelor moderne de cât cea rasă, care 
tn tóte împrejurările este fórte grea.

Impresia generală ce’ţl face an la
găr romăn la tnteia vedere este curăţe
nia. Un lagăr răsese sâmănă mal malt 
ca an târg de lucruri vechi de cât cn
o tabără de trape.

Iatr’an lagăr rusesc nn este cine-va tn 
stare a deosebi linia formaţiei safi a 
lagărului. Total este amestecat.

Ca an cuvânt, armata română ’mi-a 
făcut o impresie sarprin^étóre.

Fiind-că valórea morală se arată mal 
nainte de tóte prin pnrtarea trapei In 

diferite ocasil, cred că pot sosţine a^l 
că cele 40,000 ómenl din trapa româ
nă, cari corâod vor intra In aeţie, vor 
putea lntreoe fórte aşor resultatele câş
tigate până a l̂ de armata rasă.

Mult datoreace armata româ
nit fostului Ministru General 
Florescu, care a dovedit un ta
lent deosebit pentru organisarc 
şi a stilruit fórte mult pentru 
educaţia armatei.

Este de regretat că acest vechifl, 
capabil şi esperimentat soldat, pentrn 
motive politice n’are o comandă activă.

In orí ce cas, Principele Carol va fi 
ln capal trapelor româae cari operézá 
In Bulgaria, şi filele acestea ne va pro
ba că juna armată n’a meritat atacu
rile ce ’ i s’ail aruncat."



Aceste dar (sunt părerile, cărora 
li se d& expresiune într’un ziar din 
Germania. —  Fraţii noştri de peste 
Dunăre vor dovedi, cine are şi cine 
nu are drept. Afi trecut rlul, fârâ 
ca sâ ştie pentrn c e ; dar In deşert 
nu vor lupta : el luptă pentru onoa
rea naţiunel şi ca sâ infrunteze pe 
aceia, care aruncă tină, pe numele 
român.

Despre situaţia armatei române 
se scrin următoarele :

„ Brigada de cavalerio şi cele dofi 
brigade de infanterie ce formează 
divisinnea a patra a armatei române, 
ocupa următoarele posiţiunl naintea 
Plevnel: Brigada de cavalerie a co
lonelului Rosnovanu stă la Ribeni; 
ea este compusă din trei regimente 
de călăraşi, cu o baterie de siste
mul Krupp. Cavaleria face recu
noaşteri până la gurile Vidului, din 
faţă cu Islasul. La stânga se ob
servă terenul până la Apaneş, nnde 
statt avantposturile turceşti. Recu
noaşterile foarte dese, pe care ro
mânii le fac pe terenul din front, 
asigură pe deplin şi din această 
parte posiţiunea destul de tare, pe 
care o ocupă, de oare-ce posiţiunile 
româneşti sunt la o înălţime de pe 
care se poate observa terenul din 
faţă p&nă Ia o depărtare de mal 
mulţi cbilometri.

Imediat lângă cavalerie, stă lângă 
Cialsovat brigada Cantili, care for
mează tot-o-dată cel d’ântâl şir de 
bătaiă. Aceasta şi-a înaintat avant
posturile p&nă la o depărtare de 6 
chilometri de la Plevna şi spre st&n
ga înaintează până la Kbiţa, unde 
se atinge cu corpul rusesc. Turcii 
s’aii concentrat din noii mal aproape 
de Plevna.

După; „Polit. Corr.* ofensiva ru
sească, sub comonda Marelui Duce 
Nicolae, va avea să urmeze c&t mal 
curând. Corpul Marelui Duce Eredi
tar va rfimânea la Lom, observ&nd 
defensiva faţă cu corpul lui M^be- 
med Aii. Mereti vin întăriri pentru 
armata rusească şi în tocmai se a- 
dună provisiunl pentru 20,000 oa
meni, ce a ti intrat de curând în 
Rom&nia.

CAPITALA MOLDOVEI

Trecerea peste Dun&re a armatei 
rom&ne, mişc&nd ad&nc inimele tu- 
tulor Rom&nilor, cetăţenii IaşenI aü 
adresat M. S. Domnitorului urmă
toarea felicitare :

Măriei Sale Domnitorului Caroi I

Comandantul suprem al armatei Româno- 
Huse de la Plevna.

La Corabia, la podul de peste Dunăre, 
Măria Ta al vorbit armatei rom&ne, şi 
acest înalt ordin de <Ji, de Sâmbătă 20 
August 1877, din valea Dunărei a ra- 
sanat peste CarpaţI şi B&lcanl respân- 
dindn-se în lume.

Apelul la vitejia fiilor ţeret şi stri
gătul : „ ’Nainte dar cu inimii romă- 
nescă*, — este glasul mamei Patrie, care 
prin gura Măriei Tale deşt6pt& şi chiamă 
la gloria străbună pe fii sel.

Din sinul pericolului se nasce chiar 
viaţa politică a unei naţii, din c&mpul 
luptei resar laurii triumfului şi astăzi 
cănd In faţa morţel stafl vulturii Româ
niei alăturea cu al Marelui Imperio Ru
sesc, laşul, care atâta Yd iubesce, şi el 
strigă: * Nainte, tinere Principe! 'Na
inte cu valoroşii Jil pe cari mâna pa
ir iei Ţ ii încredinţezi ! *Nainte la tri
umf fi Dumnezeul părinţilor noştri 
scutescă armatele Vóslre! “

Urările ntotre să Vi fie de bun augur, 
c&re, împreună cu umbrele viteze ale 
străbunilor, pentru stogurile V6stre să 
reînvie bărbăţia întru sdrobirea tiranilor 
omenire! şi al creştin ătftţel.

Trăiască România mare şi inde
pendentă !

Trăiască armata ei salvalâre /
Trăiască valorosulDomnitorCarol I !
Trăiascăgraţiosa Elisabeta Dotnna !
(Urmfoă semnăturile unul numâr în

semnat de IaşenI).

SCRI S0RJ ADRESATE  

T I I v I F X J X jT J X .

Galaţi, 84 August, 1817.

Domnule Redactor,

Locuitorii din comuna Cudalai, 
plasa Siriei, acest district, vâzând că 
reclamările lor contra fostului pri
mar Toader Vârlan, at&t c&tre d. 
ministru-preşedinte c&t şi c&tre parr 
cbetul local, att râmas infertile, şi 
denunţ&rile prin ziarul d-voastre n& 
râmas asemenea fâr& nici un efect, 
şl-a ales advocat pe d. George Vol- 
coti, care alalt&-ierî s’a presentat la 
parchet, cerând, ca numitul fost pri
mar d. Toader V&rlan s& se urm& 
rească, şi sa dea curs h&rtielor, ce 
se află. în parchet.

Sciţi ce a răspuns onor. parchet î
—  Nu este cas de urmărire!
D. V&rlan a m&ncat peste 200 

lei al comunei MiasaţI în mod ile
gal... şi nu este cas de urmărire! A 
făcut o mulţime alte gheşefturl cu 
rechisiţiele, cu lemnele comunei, şi 
nu este cas de urmărire 1 ! . . .

D. Volcoti a replicat, că numai 
tribunalul poate să '1 achite, şi câ 
parchetul este obligat să dea curs 
h&rtielor.

Eşind din tribunal, fratele lui Toa
der Vftrlan, d. Costică Varlan, ad
vocat, atac& pe d. V&Icoti, II d& mal 
multe lovituri cu bastonul, aşa în 
c&t a căpătat mal multe răni la 
cap şi. . . .  în aceeaşi seară membrii 
parchetului şi unii din membrii tri
bunalului rîdeatk şi glorificaţi bra
vura lui V&rlan.

Vâ rog să inseraţi aceste rânduri 
în stimabilul d-voastre ziar, şi să 
cereţi cu stăruinţă de la onor. mi
nister s& nu proteagft pe cel mişel; 
c&cl suntem nevoiţi a ne ap&ra con
tra chiar acelora cărora le-a confiat 
averea şi siguranţa persoanei noas
tre..... suntem forţaţi a umbla în
armaţi.

Primiţi asigurarea osebitei mele 
oonsideraţiunl. B.

Piatra, 24 Aagust 1877. 

Domnule redactare,

In ziarul oe aveţi onoare a re
dacta, No. 181 de la 10 curent, am 
vâzut publicată o scrisoare ce ziceţi 
c& vi s'a trimis de la Piatra numai 
pentru a da ocasiune de a eşi la lu- 
min& adevârul.

Regret, d-le redactor, că autorul 
scrisoarel s’a pus la ad&post, căci 
dacă ar fi avut curagiul s& se sub- 
semneze, aş putea s& vâ datt o es- 
plicare despre greutatea şi valoarea 
sa personală, şi atunci aşi putea fi 
mal puţin lung în lămuririle ce in
teresează adevârul.

In lipsă însă de numele sâtt, per- 
miteţi-ml, d-le redactor, a usa de 
dreptul ce am de a râspunde ca unul 
ce numele meii figurează şi intere
sul meti este în joc şi datoria’m! re
clamă a face lumină.

Moşia Almaşu a fost scoasă la li
citaţie pentru a se arenda în mal 
multe rânduri; eti având trebninţ&

de moşie, am rugat pe d. Emanoil 
Pilipescu a ’rai-o lua şi autoris&n- 
du’l a da p&n& la preţul de 4000 
lei, c&nd se ţinu cea din urmă lici- 
taţiâ la prefectura judeţului Neamţu; 
d. Mihuiti Adamescu acel oare se zice 
c& a oferit 7000 lei, alt&-dat& era 
în comitetul permanent şi dară nu 
mâ înşel, a luat parte la presi- 
darea mezatului împreună cu pre
fectul şi casierul; dacă moşia fă
cea suma de 7000 lei de ce n’a ofe
ri t’o î La această licitaţie n'a eşit 
alt preţ de c&t 4000 Iei. D. Filipescu 
a oferit administraţii domeniilor 
c&ştiul anual de 4000 lei, preţ care 
s’a anunţat prefecturii de Neamţu 
spre a se cunoaşte de cel interesaţi 
ca s& pontă oferta trecu terme
nul de 5 zile şi nici o ofert& n’a fost 
dată.

Ast-fel fiind, am remas arendaş 
al moşii Almaşu fără a da d. Filipescu 
un ban măcar de filotim anual 3000 
lei pe an.

Spusele din scrisoare nu sunt de 
c&t puri invenţiunl şi autorele nn 
este de c&t un calomniator. D. Fili
pescu a dat probe în toată viaţa 
sa câ este onestitatea personificată 
şi că nil a fost şi nu este capabil 
a comite gheşefturl, şi calomnii de 
această natură nicl-o-dată nu'l pot 
atinge avându-gl deja f&cută reputa- 
ţiunea.

Finind, d-le redactor, v6 rog să 
desminţiţl şi zicerea c& eti sunt ar
mean: familia mea de 200 ani după. 
acte veridici, a fost rom&nâ ortodoxă 
şi eti dar nu pot fi de cât desciden- 
tele lor legitim; neadevărul cu at&t 
apare mal flagrant în cele coprinse 
în scrisoare cu cât mâ califică de 
Armean, când sunt cu o întinsă fa
milie în oraşul şi judeţul Neamţu, 
şi cunoscut de toţii conjudeţenil mei.

Mulţumindu-vâ de ospitalitate, ee 
sunt sigur c&ml veţi da In cel în- 
tâiti numâr, vâ jrog s& priimiţl asi-' 
gurarea consideraţiei mele.

I. Ghimicescu.

DIN INTRU

Citim în «Monitorul Oficial* :
Unele ziare invită pe guvern a publica 

zilnio prin * Monitor» buletine despre fap
tele armatei române.

Aceasta până neţim na s’a făcut, din 
simpla cansă că armata rom&nă n’a in
trat incS în acţiune, având d’abia timpul 
de a’şi ocnpa posiţiunile.

îndată ce fapte se vor produce, guver
nul nn va lipsi de a publica prin * Moni
tor» dSrl de seamă esacte şi îndestulă
toare.

Până atunci, publicul este rugat să nn 
dea crezământ la feluritele scrirî falşe care 
se col portă îu oraş ou o uşurinţă ce, în 
imprejnrările actuale mai ales, nu pot fi 
de c&t desaprobate.

(Comunicat).

In 24 Angnst, Prea înălţatul Domn a 
inspectat trupele ruso-române aflate îm
preună sub oomanda sa.

Intr’o recunoascere de avan-gardă, am 
avat un sergent şi doi soldaţi răniţi.

ţ)iarul ‘ România liberă» revine în No. 
8& asnpra dennnoiărilor pentru tăerea de 
lemne din pădurea Gpureştil, adăogând oă 
pădurarul Dumitru Olteana ar fi arătat oă 
»ducea in fie-care Duminecă bani după 
lemne, neregulat tăete şi neregalat vân
dute.*

Administraţiunea domeniilor adnee la 
onnosoinţa publică următoarele :

Pădurarul de la Gpnrescl, Dnmitrache 
Olteana, pres^ntându-se la administraţinne 
cu raportul de la 13 Maiti trecut, a arătat 
că, din lemnele cari aii foat rupte de po
leiţi ia namila pădure, cerândn-se a se lua 
de armata rusă, a vândut anul căpitan 
2 stânjeni, cn preţul de lei noi 70, depa
nând această sumă lâ administraţie d’irn- 
preană cu o dovadă a primarului oomu- 
nel EpurescI, Petre Mincu, prin care cer

tifică vânzarea aoelor lemne on preţul a- 
rătat. Tot prin aoel raport, pădurarul arată 
că în acea pădure se găsesc şi alte lemne 
rupte de poleiţi, cari se cer a se cumpăra 
tot de armata rusă.

Administraţiunea, in consideraţiunoa pre
ţului avantagios de 36 lei stânjenul pe 
loc, cn oare pădurarul venduse acele lem
ne şi a necesităţel urgente armati-î ruse, 
aii antorisat, prin ordinul No. 13,165, 
din 12 Maiti, către guardul general al o- 
colulul Ghimpaţi, a sn vinde de către pă
durar cătăţimea de 51 stânjeni, lemnele ce 
numitul declarase că se află în pădurea 
EpurescI, formaţi din crăcile rupte de po
leia, cerând guardului a comunica şi pri
marului pentru a avea cuconsinţă, de a 
ceasta şi a controla.

La 24 Maiti, acelaşi pădurar a mai adus 
la administraţie suma de lei 288, d’îtnpre- 
ună eu un proces-verbal al primarului 
comunei, prin oare să constată oă, drept 
această sumă calculată a lei 36 stânjenul, 
a mai vândut unul comandant de batalion 
rusesc 8 stânjeni letone; acest proces-ver
bal fiind certificat şi de insnşl comandan- 
tele cumpărător.

Atât suma de ltl 70, din prima vân
zare, cum şi aceasta de lei 288, în total 
lei 358, s’a vărsat la casieria centrală din 
ministerul fluance’or cu recepisa No. 1,943, 
din 25 MaiU.

La 14 Iulie trecut, primarul de Epu- 
reşci, ou raportul No. 196, a trămis ad- 
ministraţinnel, tot prin pădurarul Dimi- 
trie Olteana, suma de Iei 283, prinsă din 
vânzarea a şapte stânjeni, a lei 36 unul, 
vândute armatei ruse, şi. 31 Iei pentru 15 
lemne de lucru tot din crăcile căzute, vân
dute locuitorului Nanou Raion, din co- 
mnna EpurescI.

Aoeastă sumă de lei 283 s’a inoasat la 
ministerul de finanoe cu receţţisa No. 2|3Q4 
din 21 Iunie.

Din acestea resultă că cn antorisarea ad- 
ministraţinnei s’a vândut armatei ruse, din 
lemnele căzute de poleiţi, in pădurea Epu
rase!, 17 stânjeni şi 15 piese de lemne, cu 
preţul total de lei 641, vărsaţi în casa 
Statului.

O comieiune este instituită pentru a se 
oonstata la faţa locului care este cantita
tea de lemne vândute de aoel pădurar, pre
cum şi pentru a esamina devisul pe te
meiul căruia s’a antorisat arendaşului tă- 
iatea lemnelor pentrn construcţia eoarete- 
lor de pe moşie, conform contractului.

( Comunicati)

FOI I LU ST R A TE

Lipsa unei fol rom&ne ilustrate şi 
destinate cu deosebire pentru mes- 
cioara din salon, este de mult sim
ţită. In mal multe rânduri a'nfi ivit 
asemenea fol, dar dupâ o viaţ& maî 
scurt& ori mal lungă, ati trecut în
tre »foile căzute. * Una singură, 
„Familia*, a avut o viaţa mal la-, 
delungatâ. Sunt acum trel-spre-zece 
ani de c&nd d. losif Vnlcan a înce
put să publice această, foaie perio
dică ilustrată, şi ast-fel »Familia* 
este cea mal veche foaie literară 
rpm&nâ, chiar mal veche de c&t 
»Convorbirile Literare*, care att ne 
mal pomenitul merit de a fi apărut 
fără de nici o lntrerampere curs de 
un-spre-zece ani. Din nenorocire însă 
»Familia* apare în Pesta. Negreşit 
e pentru noi o onoare de a putea 
zice, că în frumoasa capitală a fe
ricitei Ungarii, apare o foaie bele
tristică rom&n&; dar aceast& onoare 
foarte lesne poate s& rem&e stearpă, 
de oare-ce tocmai faptul că apare 
In Pesta, lipsesce pe »Familia* de 
capacitatea de a se respândi la toţi 
rom&nil. Şi în adevâr, în ţara Un
gurească, In Banatul Timişoaril, Iu 
Ardeal şi întru c&t-va în Bucovina, 
»Familia* se bucura de un publio 
destul de numeros; în Rom&nia Insă, 
chiar după trel-pre-zece ani, ea a 
remas aproape cu desăvârşire necu
noscută. Dar aceasta nu ar fi ni
mic. Foaia din Pesta s’a pus tnsâ 
de la început pe nisce temelii, care 
nu putea sâ se păstreze pe un 
timp îndelungat. Limba în care 
sunt scrise publicaţiunile acestei fol

şi ortografia pe care a adoptat’o, 
sunt proprii unei pârţl foarte mici 
din poporul rom&n. Ast-fel, chiar 
dacă ar fi scris& mal bine de c&t 
cum este, această foaie nici odat& 
nu e capabilă de o înrlurire bine
făcătoare, de oare-ce nu poate mul
ţumi de c&t o mică parte a publi
cului rom&n. De cum să mulţumească 
trebuinţa ce o simţim, „Familia* 
face, ca cu atât mal mult sâ dorim 
a vedea ivindu-se o altă foaie, care
II face o concurenţă binefâc&toare.

Şi în adevâr, ca expresiunea aces
tei dorinţe, se ivesc trei fol perio
dice beletristic« de odată : »Româ
nia Literară* în Iaşi, „Globul* îu 
BucurescI şi »Albina Carpaţilor* In 
Braşov.

„România Literară* este, vorbind 
fără sfiala, un fleac literar, un fel 
de „Telegraph* în formă beletris
tică. Hârtia şi tiparul sunt proaste, 
redacţia e f&râ de gust, şi întreaga 
foaie ne face impresia unei între
prinderi copilăreşti.

„Globul* este o publicaţiune ce 
pare a avea mal multe pretenţiunl, 
şi prin urmare o publicaţiune mal 
mult ori mal puţin primejdioasă. Un 
anume domn B. V. Vermont se pune 
în faţa acestei fol ca administrator. 
Nu ni se spune însă, cine este re
dactorul foii, nu ni se dă un om, 
oare s& garanteze cn numele sSfi 
pentru cele ce se pot zice în foae. 
Nu credem apoi câ d. B. V. Ver
mont ar fi administrator şi tot odată 
redactor şi anume nu credem, fiind- 
oâ ştim câ d. Vermont nu este ro
mân, şi dorim a crede câ nu va cu- 
fcesa sâ se apuce de lucruri pentru 
care îl lipsesce competenţa, puindu- 
se în fruntea unei întreprinderi li
berare. Ori poate câ „Globul* nici 
nu este o întreprindere literară, ci 
în deobşte o Întreprindere, un abus 
de lucrarea literară. Şi dacâ citim 
oele d’ântâl trei numere, cave ati a- 
pârut p&nâ acum abia mal putem 
scăpa de această bânnialfi. Hârtia 
e proastă, tiparul e comun, ilustra- 
ţiunile sunt tocite.

Iată ce conţine num&rul 3 : 1) Din 
pământ în lună, un roman de Jules 
Verne. 2) Resbelul actual şi Ches
tia Orientului. 3) Grindina. 4) E- 
clipsa lunară. 5) In Harem. 6) No
tiţe diverse. 7) Cronica sâptâmânel. 
8) 0 contrabandistă imperială. 9) 
Felurimi.

Cea mal mare parte din acestea 
sjunt traduceri în o limbă cam curi
oasă. — Tot ce ne mângâe faţă cu 
această apariţiune bolnăvicioasă, e 
speranţa câ „Globul* nu va termi
na cursul eclipsâl trecând peste în
tregul şir de planete.

In vreme ce vedem ivindu-se în 
Iaşi un fleac, iară la BucnrescI o 
secătură bolnăvicioasă, D. I. Al. Lă- 
p&dat, un literat cunoscut şi chiar 
de bine ştiut, în Înţelegere cu d. 
Visarion Roman, un om cunoscut 
ca p&rtinitor zelos al lucrării literare, 
sfcot la iveală „Albina Carpaţilor*. 
NumSrul 1 de probă, pe care l’am 
primit, începe cu o nuvelă istorică 
„Amor şi răsounare*. Ne pare râfl, 
câ nu putem &nc& şti, cine e auto
rul aoestel nuvele; constatăm însă, câ 
e scris&.în o limbă limpede şi româ
nească. — După aceasta urmează o 
poesie de I. Al. Lăpâdat. „La griji,* 
Ne mărginim a comunica cea d’ân- 
tâitt strofă din această poesie:
Orescnrăm la olaltă din frageda pruncie 

Voi, grijilor, şi e8.
Oe strînsă legătură, şi oe tovărăşie 
Păstraiăm până astăzi şi vom păstra mereti.

Urmeazâ biografia lui Costache 
Negri, scrisă în o limbă clară şi cu 
obiectivitate, cu care soriitorii noş
tri de peste CarpaţI, nu eraţi de
prinşi pân& acum. Podoaba acestui
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nmftr din ,  Albina Car paţilor,* elnsft 
artretul Iul Costache Negri, 'exe- 
îtat cu at&ba fineţ& artistica, In 
it ar putea fi luat drept model de 
ustraţiune.

Dup& aceste, uruisul o dare de 
eam& asupra .Armatei Romane*, 
lare-mi-se dnpft Albumul publicat 
a BucurescI In anul 1873.

Urmează »Impositele In Bosnia şi 
Jerzegovins*, o scurtă dare de seam& 
irmată, de o iluşţraţiune In care ni 
e înfăţişează, biuroul de perceperi
i patru figuri lucrate cu deosebit & 
ilaritate.

Urmează o conversaţie asupra Ma
niei de a Face politică, şi In sf&r 
fit numârul se Încheie cu căte-va 
rarietăţl interesante.

Hărtia e de o plăcută fineţii, ti- 
jarul e citeţ, întreaga foaie se In 
Făţişează ca o ediţie de lues, oare 
poate să infrumuseţeze masă ori
cărui salon.

.A lbina Carpaţilor“ apare In Bra
şov şi se bucură de concursul unul 
mare numfir din literaţii rom&nl a- 
tăt din Romănia, căt şi din Ardeal. 
Na II lipseşte dar nimic pentru ca 
să se poată rfispăndi prin toate ţ6- 
ţile locuite de romănl, contribuind 
la restabilirea unităţii In lucrarea 
noastră literară.

Cu deosebită mulţămire am vfezut 
numârul I, prin chioşcurile din Bu- 
cutescl şi nu ne Îndoim, că In cu
rând această foae se va vinde In 
toate oraşele din Romănia şi va fi 
citită pretutindenea unde femeie le 
române citesc romănesce şi sunt 
măndre de a avea In saloanele lor o 
podoabă literară.

Succes ar fi de prisos să’I dorim 
d-lul 1. Lepădat, căci dacă va urma, 
după cum a Început, succesul II este 
asigurat.

Societatea academică română.
Stdinţa di* 19 August 2877.

M embri presenţl : N. Cretinlescn, O,
Sion, N. Ionesco, A. Odobescn, V. A U- 
rechie, I. Ghica, V. Mania, A. Treb. Lau- 
rian, G. Baritiu, Gr. Stefănescn, D. Btaraa,
I. Caragiani.

Preşedinta : I. Ghica.
Se dă lectoră prccesului-verbal al şedin

ţei precedenta şi se adoptă.
Se comunică o adresă a d-lnî A. Odo- 

bPBon, prin care înaintează, pentru bibli
oteca Societăţii, trei publicaţronî noi ale 
d-lul Baron d’Avril, membru onorar al 3o- 
cietfţHi fi anume-;

1. *De Paris à Iile des Serpent?, i tra
vers la Roumanie, la Hongrie et les Bou
ches dn Dannbe, par Cyrille.»

2. * Le théâtre en France depuis le moyen 
“ûge jusqu’à nos jours.,

3. * Saint Cyrille. Mémoire sur la lan
gue, .l’alphabet et le rite, attribués aux a- 
potres Slaves du IX-e siècle.,

Se primeece eu mulţumire.
D. Preşedinte comunici din partea De- 

legaţianel :

L 0  relaţiuue asupra scrlerllar prin
cipilor Dimitrie şi Antioeh« Cantimir 
in ..următoarea coprindere :

*D. Baron 8tuart, consulul general al 
Rusiei, a avut extremft bună-voinţă a in
terveni pe lKngS guvernul sW a ne pro
cura o listă detaliată de toate scrierile a- 
eeetor doi mari scriitori, transmlţSndtii se 
tot-odată şi o notiţă foarte însemnătoare 
a d-lul Ennic. membru al Academiei im
periale de sciinţe, prin care ni se face cu
noscut c& Academia seiinţelor nu posedă 
operele principelui Dimitrie Cantimir, ca
rele, repausat la 21 August anul 1723, nu 
a putut fi director al Academiei imperiale 
de ecunţa, acel institut fiind înfiinţat mal 
in urmă, 1» »»ui 1724, Ianuarie 28, dar că 
fiul iăd Antiohu • putut se fi avut rela- 
ţiune cu «nai mnlţ! din membrii aeelel A- 
cademie şi maT alee cu celebrul humanistu 
Aayer, la moartea căruia, in annl 1788, o 
part* din manuscriptele Ini Dimitrie şi An- 
tiochu Cantimir a treent la Biblioteca A- 
0» demi că şi de acolo »’a incorporat cu Mu- 
■eol iu annl 1818.

‘ Titlurile acestor mannteripte sunt:
No. 51. 5.Demetrii Cantemiri, hisţoria in- 

cromentorum atque decromentornm Auloe
Othmanicoe.

No. 52. «Annotation»* ad (incrementa 
Auloe Olhmanioe seu) Historioe Othmani. 
efle librnm I eto. Demetrius Cantemirns Prin- 
ceps Moldavioe (266 In folio.)

No. 63. ‘ Demetrius Cantemirns. Anno- 
tationej ad decrementa Auloe Othmanicoe., 
Pag. 273-378 in fol.

No. 54. ‘ Demetrii Cantemiri Principia, 
Moldav» descriptio. (184 pagina in fol. 
(autographnm antoris pasim in margine.)

MB. *Acest manuscript începe cn capi* 
toiul II şi se teririnS cu capitolul XVIII.

No. 55. ‘ Demetrii Cantemiri principie 
Moldavioe Hif-toria Moldavioe (1) descripta 
ex aprographoquod eins filius mrenm com- 
municayit. Petropoli 1727— 1727 (26 pag. 
in 4).

No. 56. *Vita Constantini Cantemirii cog- 
nomento aenis Mnld. P. P. Autore Demc- 
trio Cantemiro Principe Moldaviae. Ex au- 
tographo auctoris (179 pag. in fol asii a- 
dans la aceste 2 pagine manuscripte 180 
şi 181.)

No. 60. ‘ Collecttinea Orientalin. Aceasta 
provine din colecţinnea librăriei B-iver.

‘ Secţiunea III coprinde: Principia D - 
metrii Cantemiri varioee schedoe et excepta 
e antographo descripta (54 pag. in 4).

NB. Dintre toate aceste copil numai una 
are pe dânsa note antographe ale Princi
pelui Dimitrie Cantemir.

D. Cnnik observă in notiţa ce ne a tri
mis cu Nicola Bantysch—Xamentki, care 
In anul 1783 a fost numit directore ale 
archivelor Colegiului afacerilor esterne, cS 
a publicat într’acelaşi an, o biografie a prin« 
cipilor Dimitrie şi Constantin Cantimir. 
compusă de Bayer în latinesc«,

Intr’nn snpliment adaos de N. Bantysrh 
Kamen pki, nu face menţinne de copiele ci- 
ta te mal sus, dar asigură că Academia sei- 
inţelor posedă o carte manuscriptă a prin
cipelui Dimitrie Cantimir, al cărui titlu 
eate: Monarohiarnm physica examina tio.

*Pânâ acum insă nu s’a putut găsi o 
probă positivă că se fiesistat re odată în 
posesiunea Academiei seiinţelor nn aseme
nea manuscript.

Tot D. Kunik observă că în annl 1732', 
Principele Antiochu Cmtemir luase cu den
sul la Londra mai multe manuscripte ale 
tatălui săil şi că acela manuscript*, dupl 
moartea luT, s’ad vândut cu licitaţiune şi 
mai pe urma ad trecut in manele lui Krus», 
medic ai Împărătesei Catherine! 11, oare le 
poseda încă In anul 1764.

,Unul dintr’acele manuscripte, intitulat 
,Description de la Moldavie*, s’a dat ne
in te de 1764 academicului Müller de că
tre Krnse şi s’a tipărit de două ori : ân- 
tâi, in msgasinnl lui Büsching (Tom. III), 
şi msl în nrniă, separat sub titlul : Dam. 
Cantemiris Beschreibnrg der Moldau. Prane- 
fort 1770.

,MaI esistă din această scriere şi o e- 
diţinne în limba rusă, din 1789; dar aceea 
nn este de căt o tradncţfnne după tra- 
dncţiunea germană.

>D. Kunik ne spune că dnpă mărturi
sirea mitropolitului Eugenrn, care a făcut 
dicţionarul săd pe la 1812, un manuscript 
original al ,Descriptionis Mol da vi ie, dat la 
lnmină de Büsching, s’ar fi aflând la A- 
endemia de Sciinţe. — Alegaţiunea aceasta 
nn poate fi fără temeid dacă ne raportăm 
la No. 54 şi No. 65 ale eopielor Ini Ba
yer; dar aceasta nn are importanţă, de 
bună-oară oe este constatat că traducţin- 
nea germană s’a făcut ia p ă  eeemplaral 
manuscript, care se află în manile princi
pelui Antioeh Cantemir.

'¿Nu se scie ce s’aii făcut manuscriptele 
care aii aparţinut doctorului Kruse, dar 
s’ar putea crtde că Müller (oapnl archi
velor din Moscna pe la anul 1766) le ar 
fi recomandat atenţiuuel lui Nilolae Ban- 
tyseh Kamen ski, ruda a principilor Conte- 
mir. Cel pnein nn se scie de unde pro— 
veniad manuscriptele lui Dem. Cantemir, 
pe cari N. Bantysch-Kamenski le-a fost 
depns in arhivele din Moscnva.

, Rămâne de observat că Demetriu Ban. 
tysoh-Kamenski, fiul lui Micolae, nn mal 
menţionează acele doă manuscripte, cari, 
după spusa tatălui săd şi a Mitropolitului 
Bugeniil făceau parte din manuscriptele 
Academiei seiinţelor.

D. Knnioher recomandă acelor earl ar voi 
gă se ocupe serios eu cercetarea prodneţi- 
unilor literare ale principelui Dimitrie Can
temir, să aibă în vedere notele şi docu
mentele tipărite de răposatul Academic L 
Pokanki.

(Í) Cuvintele, , Historia Moldovei« «n fost ntorso 
Ji Înlocuit prin : »Descriptio antiqui et mo demi 
status Moldaviae.'* AoeastH copia coprinde 80 ca
pitole.

»Tot in privinţa ş>rieţilor principilor 
Oatit:mir, ministrul afacerilor streine ne 
fsce cunoscut, prin nota sa No. 771 din
1 FebuariQ 1877, oă eonso’nl general, al 
Rusiei, ca să răspundă la dorinţa ce am 
eepres de a obţine permisiunea sea să scoa
tem copie după manuscriptele In limba ro
mână ale principelui Dimitrie Cant-imir a 
»Chronictilnî Rotnano-Moldo-Vlachilor‘ , ne 
trămite o listă d» toate manuscriptele prin
cipilor Dimitrie şi Antiochu Con turnir câte 
se găsesc în arhiva împărătească a Rusiei; 
dintr’acea HstX se vede că Chronicul Ro- 
mano-MoIdo-Vlachilor se află în arhiva 
principale din Moseua, şi Baronul Stnart 
face cunoscut că regulamentul menţiona
tului Iustitut nu permite a se scoate afară 
manuscriptele şi cărţile oe posed*, dar că 
putem trămite acolo o persoană de încre
dere şi direcţiunea arohivel se va grăbi a 
pune la dispoaiţinnea trămisalul nostru 
toate manuscriptele , pentru a se scoate 
oopie după dénsele.

,Eată catalogul ce ni se trămite de 
oonsulat:

„  Registrul operelor manuscipte şl 
tipărite ale principilor Dimitrie ţi an- 
tiochu Cantemir, păstrate in biblioteca 
arohivel generale a ministernlnl de extern :̂

I. Manuscripte.
1. , Istoria Ierogliflcă, compuşii in anul 

1700, de principele Dimitrie Cantemir (în 
4, No. 341, file 641, în limba moldavă).

2. , Hronicul Romano-Moldo-Vlahilor. 
Dimitrie Cantemir Voevodul, St.-Peters- 
burg anul 1717 (in limba moldovă,in fo
lio, No, 807, pe 343 file).

3. , Satirele compuse de principele An- 
tiochu Cantemir, presenta te împărătesei 
Ana Iwanowna în Mosoova, ia anul 1731, 
scrise de mână pe 85 file în snul 1760 
preeum se vede din următoarea d'scripţi- 
une pe pagina din urmă: Scriptum ano 
18760 laboribu8 AUril Protopopov Mos- 
cova No. 806.

4. »Despre crescerea şi deoadenţa Im
perialul Otoman, satt prescurtarea Istorie! 
Turciei.

, Partea primă, care conţine crescerea 
de la MCCC pftuă la MDCLXXII.—Origi
nalul s’a scris latinesce de cătră Dimitrie 
Cantemir, principele Moldovei; apoi s'a 
tradus în limba engreeă de Nicolo Tindal 
şi actualmente în italiana. <ţa principalele 
Antiochu Cantemir, fiul antornluL (pe 251 
pagine, No. 318 folio).

5. Anotazione (notiţe la sus menţiona
tul manuscript. (405 pag. fol. No. 79).

II. Operile tipărite.

1. »Cartea: Sistemul, saQ condiţinnile 
religiei mahomatane. S'a tipărit din po
runca Miijestăţei sale Petru cel Mare, îm- 
pSratai şi autocratul tntulor Rnsielor In 
tipographia Capitalei St.-Petersborg, în 
annl 1722, Decembrie 22, în fol.

2. Histoire de l’Empire ottoman, în care 
se văd caúsele mărire! şi decadenţei sale, 
ou note foarte instructive ale lui Dimi
trie Cantemir, principele Mol do viei, tra
duse în limba francesă de Jonquiéres (4 
tom. Paris. 1743, in 8 No. ÎS78).

3. ,Heinrich Eberhards, Freysrr von 
âpilcker, s'a încercat să dea o tradneţiune 
liberă a Satirelor principelui Cantemir, pe 
lângâ oare a adaos şi alte traduceri poe
tice şi poesil proprie, precum şi o lucrare 
asupra origine!, folosnln! şi desvoltărei sa
tirilor şi o, biografie a principilor Cante
mir, editată de C. Mvlius, cn o prefaeiă 
1762. (in 8 No. 744).

4. «Satire şi alte opere poetice ale prin
cipela! Antioohu Cantemir, cn note isto
rice şi on descripţiunea prescurtaţii a vi
ţ e !  sale. Pet rsburg, 1762. (4 No. 1461).

5. .Dimitrie Cantemir, fost domn al 
Moldove!. Descripţia geografică şi politică 
a Moldovei, precum şi viaţa autorului, cu 
oharta ţerel. Prankfurt si Leipzig 1771. 
(In 8 No. 1716).

6. »Operele Iul Cantemir. Edit. Domnu
lui Smirnov. St.-Petersburg (în 8 No. 
4602),

7. , Opere, Epistole şi tradacţiunl alese 
ale principelui Antioeh Cantemir şi cn 
notiţe de d. Stoinnin. Redacţinnea dom
nului Efremov. 2 voi. St. Peternburgy—A- 
nul 1867— 1868. (in 8 No. 4710).

,Intr’această privinţă, Delegaţinoea prin- 
tr’o tncheere din 26 FebrnariQ 1877 a 
dat domnului Odobescn sarcina ca, prin 
oorespondinţe private, «ă afle vre-o per
soană care să na poată da de la Moaoaa
o relaţinne despre manuscriptul intitulat 
»Istoria Ieroglifica;* dar propunerea des
pre modal on oare s’ar putea dobtndi o 
obpie dnpă manuscriptul ia cestiane spe
răm că va face obieot de deliberaţinne a 
societăţii in această sesiune.*

*2. O relaţiune asupra împrejurărilor 
avere! fericitului general Năsturel He- 
răsen, in următoarea cuprindere:

,1a nrma color relatate de onorabilul 
nostru coleg d. Laurian, prin raportai săd 
(fin annl treent, şi iu urma repetitelor 
noastre reclamări, primăria ne-a făcut cu
noscut, prin adresa sa din 15 Ootombre 
1876, oă ia fine a instituit o aeuă epi- 
tropie compusă de :

«Protopopul Th odor Eounomu, paro- 
ohnl bisericei St. Vineri.

,D George Isvorann, ales de enoriaşii 
bisericei.

,D. G. Eftimin, numit de gavern.
,Tot odată ne face cunoscut că epitro- 

pia este datoare a ne eonsalta asupra ori-
00 este ralativ la donaţiunea făcută So- 
oietăţel de reposatnl general Năsturel He- 
răBcn ; iară în cas când am avea a re
clama in contra procederilor el, să avem 
a ne adresa la Primărie.*

, Această epitropie n'a lipsit a ne con
sulta in toate afaceiile privitoare la ad- 
ministraţinnea proprietarilor, din venitu
rile căror» are şiSocietatea Academică 
partea sa. Ea a supus la aprecierea noa
stră budgetul annlul 1877, intru cât pri
vesc* veuiturile, ohemânda-ne formal prin 
adresa din 28 Octombre 1876.*

, Acest budget, confirmat la 19 Noem- 
bne 1876 şi de Primărie cu adresa No. 778, 
conţine, la venituri, lei 44190, ban! 24;
inră la cheltuell....  I. 85052, b. 65.*

,lutre venituri, moşia Năsturelu figu
rează ea le! 21480 bani 50; iar moşia Sa- 
tul-nod, ca &>25 lei in numerariü şi 2800 
valoarea furagiului ce era dator a da a- 
rendaşulu!.*

, Pentru ântêia dată aii intrat in casa 
Societăţei bani din vemtnl consacrat de 
repos.itul donatorii].*

,Din venitul annlul 1376 B’a încasat, lei 
1790, de la moşia NAstnrelu, rgmâind ineă 
din venitul acestni au, a se incasa o su
mă însemnată, dar rămasă asnpra d-lui C. 
Mann din timpnl gestiune! sale; sumă, 
pentru oare epitropia, în unire on noi, a 
intentat acţiune înaintea justiţiei. Acea
stă sumă, după compturile încheiate, se 
urcă la 17000 lei, în care intră atât par
tea aferentă bisericei, cât şi aceea care pri- 
vesce pe seama Societăţei Academice.*

,D. C, Manu, fiind chemat de mai multe 
lnn! snb arme, nn a putut da curs ace
lei acţiuni, dar vom avea îngrijire a o ur
mări la timpnl oporton.*

»Din venitul moşiei Năsturelu din Te
leorman, pe annl 1877, s’a priimit de la 
epitropie, o snmă de 2575 lei ; iar peste 
pnţine zile sperăm a încasa şi partea ce 
se cuvine din câştinl al 2-lea, împreună 
lei 8165 bani 25, ce ni se mai datoresce 
din câştiul 1-ifi. Sperăm că de aei înainte 
vom urmaregulatcu incasările acelui venit.* 

»Cât pentru moşia Satnl-noQ, această 
proprietate astă-sl se cântă in regiă din

1 oaneă că arendaşul, căruia era dată de ră
posatul proprietar, dupe toate stăruinţele 
epitropie!, nerespnnréad câştiul şi decla
rând prin portare ’i că nn mal este In 
stare a continua cu îndeplinirea angaja
mentelor sale, a fost esclns din posesinne, 
fiind că urmărirea pentrn plată ar fi fost 
fărS de résultat.*

»Resultatnl regiei pentru anul curent a 
fost în producte, a căror valoare va trece 
peste 5200 lei , scă7dudu-se cheltnelile de 
administraţiune şi de esploatare.*

,La 14 Iunie, s’a ţinut licitaţiune pen- 
arendarea aoele! moşi! de la 23 Aprilie 
1878 înainte, oare s’a confirmat şi de Pri
mărie asupra D. Alexin, cn sama de lei 
5230 lei pe an, preţul cel mai urcat ce 
s’a oferit. Prin aceasta, resnltând nn de
ficit dupe contractul anterior, se va trage 
la respnndere fostul arendaş, carele are 
depănă o garanţie de 130 galbenL

»Eară in privinţa propretăţii Satnl-noQ 
este o împrejurare mult mai gravă, care 
venim a o supune Sooietăţ«!.«

»Epitropia bisericei St Vineri contestă 
Sooiatăţel Academice dreptul de a parti
cipa la venitul acele! moşii, sub cnvdnt că 
re pansata soţie a generalnlul Năsturel a 
dispos prin testamentul săii că toată ave
rea sa dotale s’o treacă, dnpă încetarea sa 
din viaţ t, la biserica St. Vineri, şi că acea 
dota, fiind asi. urată de soţul săd generalul 
Năsturel în moşia sa Satul-nod, acea mo
şie ar fi devenit dotă şi că, prin urmare 
nn putea dispune de ea prin testamentul 
văd ulterior, invalidând disposiţiunaa tes
tamentaire a soţiei sale.

, Credem că această pretenţinne a Epi- 
tropiel nn este fondată, fiind că moşia n'a 
fost constituită dotă, ci că respnnde nu
mai pentru suma la care va fi fost acea 
dotă în valori mişcătoare, asigurftnd'o so
ţiei sale, şi în tot caşul credem c'avem 
drept la venitul jumătate ale zisei moşii.

,Or! cum ar fi insă, epitropia se refusă 
a ne libera partea ce ni se cuvine din a- 
oel venit înainte de a fi constrânsă prin 
o sentinţă judecătorească. De aceea, dele- 
gaţiunea vine a vă cere antorisarea de a 
intenta acţiune îoaiatea tribunalelor.* 

»Până atunci insă, partea cuvenită So
cietăţei Academice se află reservată, spre 
a i ee restitui îndată oe se va pronnneia 
justiţia.*

3. Uă relaţinne asnpra denaţiunel ră- 
posatuln. V. Mateescu t în următoarea 
obprindero :

,In toamna annlul treent, secretarul ge
neral al Societăţei Aoademioe Române, a- 
flănd că nn Vasile Ma'teescn , mort prin 
sinucidere, ar fi făcut o donaţinne Socie
tăţii, şi urmărind scest fapt, a descoperit 
la tribunalul Ilfov, testamentul numitului, 
antuaticat de tnbonal la 22 Murtei 1876, 
precum se vede din copia legalisată ce este 
1« dosar.*

,Acast’ , prin adresa No. 43, invitând 
pe d. Petre Consfontinetcn, epitropnl nu
mita Iul răposat, ca să predea Societăţei 
donaţiunea ce consistă in acţiuni Stros- 
berg de 6,000 lei, valoarea nominala, iar 
numitnl ne dând nici nn respuns, deleg-i- 
ţinnea a găsit eu oale a’I face o soniaţinna 
prin corpnl portăreilor. La aceasta, numi
tul epitrop a respuns că nn poate libera 
acele obligaţiuni, până ce Societtbw nu 
va stărui la ministernl instracţinneT pu
blice ca să aprob?, drept carte didactică, 
broşura întitulată ,Biogragnia lui Vasile 
Mateesca; fapt despre care se face men
ţiune în testament.

,Delegaţiunea prin adresa No. 89, a fă
cut cnvenita mijlocire către domna mini
stru de culte. Aoeasta insă, prin adresa 
No. 3396 respnnde că, auzind pe consiliul 
permanent al instrucţiune!, această carte 
nn însnşesce calităţile unei cărţi didactice.,

, Acest respuns, comnnicâhda-se d-lul 
Petre CoustantindacD, densul prin adresa 
No. 16, respnnde oă, dacă este aş<t, nn li
berează obligaţiunile, de oare oe crede că 
legatul s’a făcnt snb aeestă condiţiune es- 
presă.*

,Delegaţinnea, în cele din urmă, sub 
No. 111, 1-a adresat încă o somaţiune ca 
să predea legatul, în termen de zece zile, 
căci la urmare contrariS din parte'I va fi 
nevoită a'i intenta acţiune jndiciară.*

,După această relaţinne, r&nâne ca So
cietatea, avSnd în vedere testamentul şi 
lucrările înaintate, să decidă modnl după 
care va avea a proeede in această ceitiune, 
oficiul sSQ.*

Societatea decide a se pune toate aceste 
relaţinni la ordinea zilei spre a se disenta. 
După aoeasta, membrii trec la lucrările 
comisianilor respective, ou cari se ocnpă 
până la 5 şi jumătate ore p. m.

U LT IM E  SCIRI
TELEGRAFICE

(A isnţli Havai).

—Ssrviehri I* 8 Septembre. 9 ere dlminesţ«.—

(Jornlstndenl, 6 Septembre.

La 4 Septembrie tnrcil din Mikren ad 
făcut o încercare de atac asnpra Lovcel. 
După o luptă de 4 ceasuri el ad fost res
pinşi.

In aceeaşi zi turcii ad atacat poriţinnile 
de la Mahren, lângă Eliene, cn forţe pu
ţin considerabile. Şi aici aii fost respinşi.

La 5 Septembre turci! aii dat năvală 
asnpra armate! de la Rnscinc pe întreaga 
linie şi cn deosebire lângă Koţlen şi Abla- 
va, unda atacul a fost făcnt de către 19 
batalioane, 18 escadroane şi 23 tnnnrl. In 
cursul luptei sosead mered trape none. 
Detaşamentul raseec, ce li se opnnea, era 
compus numai din 5 batalioane şi 8 es- 
oadroane on artilerie. El a resistat ca e- 
nergie în curs de 6 ceasuri : dar, cedând 
superiorităţii inimicului, s’ad retras la Os- 
triţa.

Perderile din ambele părţi ad fost con
siderabile.

Detaşamentnl rusesc, ce se află la VlBva, 
de asemenea a fost atacat de către tnrc! 
în număr mare; dar el a respins toate a- 
taonrile lor şi s’a menţinut în poaiţinnile 
sale. In flancul liniei de apărare al arma
te! de la Rnsciuc, tnrcil ad pronunţat un 
atao la Kadikdi şi PenkOi; nu se ştie inB&, 
dacă acest atac e serios ori numai o sim
plă demonstraţiune.

In spre- Balcani domnesce linişte. So- 
lelman paşa işl retrage armata la Cazanlio.

Ruşii ad perdnt vre 1000 morţi şi ră
niţi ia luarea Lovcel. Perderile tnroilor in 
această lnptă ad fost considerabile. Ruşii 
ad făcnt 100 prisonierl, toţi răniţi.

Paris, 7 Septembre.

ErI, cn ocasinnea îmormdntări! lui Thiers 
a avut loo o mare aflainţă de oameni. 
Se crede, oă oeremonia nu va da loo la 
nici nn fel de desordine.

Constanttnopel, 7 Septembre.

S'a oontractat on banoa otomană nn 
nod imprnmnt de două milioane lire ster
line. El e destinat pentrn rambursarea că- 
tor-va avansuri.

Plata pnscilor cumpărate în America e 
garantată in hârtia monedă din oircnla- 
ţinne.

Korna. 7 Septembre.

Papa e foarte bolnav. Starea Ini pane toţi 
in îngrijire.



t i m p u l

Pentru Părinţi
I). profesor Striţjan, de Ia liceul 

Mateifl Bassarab, primeşte 4 elevi 
în familie, dăndu-le şi preparaţiunea 
necesrră. Adresa strada Teilor, No. 28

618-3 . *

F R  U M U S  E Ţ A!
FRĂGEpiMEA T INEREŢE! A PELEl

Ca mijloc neîntrecut pentru înfrumuseţarea pelel 
a'afi recunoscut de tote damele cea cercetată de 
autorităţi, enoelenta, nevătămătârea şi adeTirata

RAV.13SAN.TE
de Or. L E J O S 8 E ,  Paris.

Acest mijloc depurilicaţiunea pelel, 
recunoscut In l i t i  lumea, s a arătat 
ca cel mal bun şi cel mal activ din 
tôte mijliSccle de înfrumuseţare apr* 
a depărta aigur pete de sire, coloritul 
sôrelul, roşeţa, pete galbene, precum 
;i tâte necurăjoniele pelel. RAVIS
SANTE dă pelel o frăgezime a tine 
reţel forte frum&sS rosa-deschisî. şi ca 
de catife, face pelea şi mSniie alb- 
lucitor si delicat, este recoritdre şi 

pelea fragedă pănll în vtrsta cea mal
tuhrtaU

NEFALSIFICAT se (făseaoe In BacarescI numai 
la d-nu BfiUS, FARMACIA LA SPERANŢA.

PPEŢUL : I flacon mare 8 fr., I flacon mic 5 fr 
Depeait general la H. SCHWARZ, Budapest Marie 

Vaoriegasse No. 9. 595

& AlY I S

păatrldă
înaintată.

ANUNCIÜ IMPORTANT

Sentimentele de recunoştinţă ale naţiunel 
Române annt cnnoecnte de t6tă lumea ci- 
vilisată prin darea din parte-i a ospitalităţi 
la toţi străini ce îl visité^. Cu atftt mai 
mult fiind datori a arăta acel sentiment 
către Prea înalta familia a Imperatulul 
tntulor Roşilor pe care am avut fericirea 
a o priimi în sânul nostru şi a coopera 
in resbel cu bravele ei armate, am litogra
fiat un tablou mare cu 16 portrete ale a- 
cestei înalte şi glorióse familii. Românilor 
le vor place negreşit a; avea în pereţii lo
cuinţelor lor acest tablou frumos, care aii 
a'l găsi tot-d’a-una la mine, Calea Văcă
resc! No. 151, cu preţul numai de duoî lei 
noL Iar prin districte se vor trimite fără 
plata de transport. A 3-ea parte din iondul 
strâns este destinot pentru ajutorul crucel 
roşie.

Editor: Loct.-Colonel D. Pappazoglu.

Din oausa apelor mici pe Dunăre, Soci 
etatea Vaporelor c. o. a înfiinţat la Ver 
ciorova o Agenţie unde sub-nemnaţl ca 
Spediterf menţionatei Societăţi afl des
chis o Sucursală.

Recomandăm dar serviciurile n6stre onor, 
public Comercial, şi asigurăm o propmtit 
expediţiune a mărfurilor cu preţurile cele 
mai moderate,

Turnu-Severiu, 1 Septembrie st. o.
Fraţi Strass,

Boapediterl a I priv. Societăţi c. c. Vaporei or pe 
Dunăre in Turao-Severin, Craiovi şi Veroiorova 

(616- 2 .

Un profesor din Germania de 
Nord, care a absol-

vat academia se oferă a preda

în următârale aciinţe:
Desemn şi piotură, geometria, matema

tica şi îngenere toto Bciinţele necesare pen
tru pregătirea de a putea intra în şc61ele 
supmâre. Afară de aceste va putea da lec- 
ţinnl de piano, de limba francesă şi engleaă. 
A se adresa Strada Virgiliu No. 6 bis, s68 
la Tipografia Thiel & Weias.

cnalitatea cea mal bună numai tufan şi fag
t&iat şi adus la domiciliu ou 

"7 6  F U .  S T E N  J J 3 X T X X Ij 
m aga aia de lemne a Ini Leaael, lîngă gara 

Tergovişte, vis-â-vis de fabrica tutunurilor 
Comăn^ile ae prii mese şi Ia Tjpografia 

Thiel & Weiss, palatul Dacia.

£ f o r i a  B i s e r i c e l  C r e ţ a l e s c u .

Ne oferindu-se de concurenţi preţul cu
venit al aren^ii moşiei CREŢULESCI, lîngă 
Buftea Judeţul Ilfov, ae va ţine o altă 
licitaţie Duminecă la 28 August curent. 
Doritorii vor veni la localul din curtea 
Bisericei Creţalescu. 606—1.

C E  S E  P O A T E  C A P A T A
P E M T H U  st F B A W C I

LA DESFACEREA 2PECIAL1TAT1L0R IN PANZARIA
L I N G E R I A  D I N  V I B N A

Calea Hogoş6i«i Palais „D acia“
Peetra S0 banT: I cot Pichet de vară.
Pentru 5 franci: 0 cămaşă de Oxford engles.
Pentrn 4 franci 50 bani: I pâreche pantaloane pentru oălireţl.
Pentru 5 franci: 6 perechi manchete erl ce fason.
Pentru 6 franci: 2 garnitura colorate de dame.
Pentru 5 franci: 11 gulere engi.ţ In orl-care faaon fi mărime.
Pentru 5 franci: 6 părechl ciorapi p a rita te .
Pentru I  franci: 6 gulere moderne pentru dane, după alegere.
Pentru 5 franci: 12 batiste albe de pănsă adevărată.
Pentru ă franci: 11 batiste bine oolorate tivite şi spălate.
Pentru ă franci: 6 proaOpe de pănsă curată.
Pentru 5 franci: 6 şervete da masă de pănsă adevărată.
Pentru $ franci: 11 |ervete albe de oeaiă.
Pentru 6 franol: 1 cămaşă modernă, simplă sâfi brodată.
Pentru § franci: 2 batiste ou monograme fin brodate.
Pentru 5 franol: 1 batistă franoesă fin brodată ou dantele.
Pentru 8—8 franci: 1 corset de damă 
Pentru *7* franol: 0 cămaşă de nbpte.
Pentru 6 franol: S pepturi fin brodate pentru oămăşl de bărbaţi.
Pentru 5 franol: 1 garnitujre fine yi moderne pentru dame (gulerul yi manşete). 
Pentrn 5 franci: 1 camison modern brodat.
Pentru 5 franol: 1 faţă de masă colorată eu ciucuri, pentru oafc*
Pentru 5 franol: 1 cămaşă 8 ci Ci o pereche de iamene de damă» bogat brodate. 
Pentru 5 franol: 1 cravată de damă, adevărată Crâroe-Dentelle.
Pentru 5 franol: 1 fustă costum plisaă.
Pentrn 5 franol; 1 bucată Tulpan.
Pentra 25 franci: 42 de coţi =  I bucată Chifon franţuzesc.
Pentru 10 franci: l bucată Robe d'entantş de teile.
Pentru 16—24 franci: I bucată Tartan engles de 5 coţi.
Pentru 20 franci: 24 oeţl Pichet 
Pentru 20 fraacl: I bucată Maata de baie.
Pentru 18— 16 franol: I bucată pănsă de Romburg, de 86—45 oo|l.
Pentru 55— 68 franci: 1 bucată pănsă de Belgia de 60 oo|Î.
Pentru 75— 108 franci: 1 bucată pănsă Corona de 58 ooţl.
Pentru 115—110 franol: 1 bucată Toile Batiste francei,

Afară de articolile menţionate se găseşte tot-d’a-una trusourl complecte.
Calea Hogoş6iel Palatul „Dacia“ .

Comănţlile din districts însoţite cu preţul respectiv se vor efectua foarte grabnic 
oonsciinoios.

S T T K  A  C A R f l L  ■  r v . " -  B
»LA STEUA ALBĂ«

A V I 8  1 1S/L P O R T  -A.  IN* T
întâiul şi renumitul Magasin de

I N C A L T I A M I N T K  P E N T R U  B i E B A T I ,  D A M E  SI  C O P I I
rob firma

PHILIPP QOliDSTEIN
»LA 8T&UA ALBA*

Strada Carol I No. &, (Cur tea veche) vis-ă-vis de 8igiamund Prager.
Sosind u’ml de curând din cel o mal renumite fabrice eziatente din străinătate, ou oare 

etafi In reiaţi uni intime de mulţi ani, un mare asortiment de diferite mărfi du pe faadnele 
cele mal moderne şi lucrate cu cea mal mare soliditate, d. e. pentru Dame i Poloneae ou 
nasturi In tâte formele, Sandale, Pantofi, aci.; pentru Bărbaţi : Ghete de vaca, Maroquin, 
Maroquin salon, Pantof! şi tot ce ae atinge de Încălţăminte bărbăteaol, asemenea pentru 
Copil t6te felurile de ghete ou nasturi, elastio şi altele, vfi rog a v8 convinge de adevSr 

Acostă magasie este una din oele mal vechio din Capitală, care ’si a căşti gat o reputaţi une 
de cele mal framdae pentn soliditatea şi eftinăUkbOa mărfurilor, şi aper, că şi In viitor voitt fi 
onorat ou Clientela D-v6stră. PHILIPP GOLDSTKIN,

Strada Carol I No. 6, (Curtea Veche) vi s-a-via de Sigiamund Prager »La Bldua albă.4

LE PORTEFEUILLE 
DIPLOMATIQUE & POLITIQUE

(Blue-Boock Européen).

»Recueil de documenta internationaux 
et des prinoipauz travaux parus dans la 
presse périodique européens* a apărut gi 
se află deja cele d'întâiü 4 livresône in li
brăria nostră spre probă.

Onorabilii amatori de ştiri diplomatice 
şi politice, eşite din sorginte sigură, le a~ 
nunţăm ca nnmele redactorului acestui 
uvragiQ periodic, J. E. Delannoy, destul 
de cunoscut tn sfera Ziaristicei, ne garan
t e i  un conţinut nu numai bazat pe do
cumente oficiale dar şi ştirile neoficiale aii 
să fie bine apreţiate de opiniunea publică, 
fiind că redaotorul este in relaţiile oele 
mal intinse cn cercurile înalte.

Acest uvragiS va eşi în 50 pănă la 60 
livresône pe an, şi se primesc abonamente 
în librăria nôstra cn preţnl de fr. 31,35 
pe termen de un an, trămis acasă direct— 
fără întârziere — prin poştă.

Tot o dată mai a visăm pe D-nii amatori 
de ştirile ^ilnice ca se află la noi 4<arul 
france» La France de vânzare cu 20 bani 
numărul.

E, Graeve & Comp.
(615). Podul Mogojôieï No. 40.

DESFACERE TOTALA

Recomand bogatul meii asortiment do 
felurite Piannrl fi Pianine din celo mal 
renumite Fabrici alo Europei cu preţur 
f6rte sc&<jiite.

Wilhelmine Schreiber 
(613). Calea Moffoş6îeI No« 28.

ANUNCIU
Călătorii la Braşov pot afla la institutul

Bftilor de aburi de acolo, In dosul 
gimnastului român,

locuinţe curate şi bine mobilate, cu privirea 
spre grădină, preenm şi grajduri de cal şi 
şopron pentru trăsuri, ou preţuri forte mo
derate.

D irecfiutua băilor dt aburi din B raşov,

Sărata,Moşia oaraia, „ «hi
de BuzeS, pe calea ferată între staţiile Ul- 
meniişi Montaornl, avSud ca Ja 1000 po- 
göne arabile, vie de vre o 40 pogone, vii 
on otaştină, de la care să ia p-'ste 500 
galbeni anual, han, cârciumi şj alte mai 
multe calităţi, ae dă în areada de la Sf. 
Gheorghe viitor. Doritorii se pot adresa 
în Bucurescx la D-nu N. I. Lahovary şi 
la Craiova la D-nn Costică Bengescn, pro
prietarul. (617—3).

PENTRU PĂRINŢI

D-nn profesor Mihaleaen, la Liceul din 
Craiova Inând un noO local, primeşte în 
familie câţi-va elevi d&ndu-le pe lângă cele
lalte îngrijiri şi’ preparaţinnea din obiec
tele mai grele.

FORTE IMPORTANT
pentru

POSESORII 0E MAŞINE 00  ABURi.

ULEI DE KÂŞINE
de calitatea cea mai bună şi cn preţul forte 
eftin, ae găsesce In depon la mine, Strada 
Germana, Hotel Concordia Nonă.

Philip Birman.

F A B R I C A
de

CHARTIE MECHANICA
de la

ZÂRNESCI, LÂNGĂ BRAŞOV
prodnee chârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mai mari nsitate 
pentru t îaro A se adresa ta direcţiunea 
numitei fabrice în Braşov, Strada Catarîia 
No. 402.

-«J .M —1J  —
3  t/> 2;

o mmwu m n  1 8 cu
este de vftn<}are ou

preţul férte eftin prin Domnu 

C- SIEBRBCHT 
BucurescL

TEATRUL DE VARĂ
<3- R  A .  13  X UT -A . O U I O H A R D  

Aatăjl şi tn fie-care ÿ  apectacole

ROMANE. FfiANCESE SI & E R M Ê
Compania dramatică dirigiotd fi cm concuraul artistic

ml D-Ud M. PASO A L T

La Tipografia THIEL & WEISS şi la fote 
librăriele din ţâră se află de vânzare:

DICŢIONAR

PORTATIV
GERMANO-ROMAN

de

T H E O C H A R  A L E X I
Preţnl 3 lei 20 bani.

Moşia Umbrâreştide^V
Teoncifl şi CovnrlniS in tntendere de peste 
3,600 fălci, şi Moşia Oroftiana din Jude
ţul DorohoiQ în întindere de 800 fălci, să 
vend de veci, doritorii bine-voescă a ae 
adresa la D-nii fraţi Snţu în Iaşi.

603—0.

De arendat: l-iii, 2,300 pog6ne 
pământ, de muncă, 

livedl şi islaa in hotarul moşiei Sălcuţa- 
Sulari, plasa Dumbrăvii, districtul DoljiB.

2-lea, 1,200 pog6ne pământ de muncă, 
livezi şi baltă in hotarul Bănisa, plasa 
Margineî districtul Vlnşca, în dramul căii 
ferate Bucureşti-GiurgiS. 609—1.
D a  ease marii în snbur-

U l t U i n o L  bia Biserica Enii, 
cu mai multe încăperi.

Doritorii să se adresele la proprietar, Str
ada Scaunele No. 47, în Buoureaci. 610 l|

D e  în c h ir i a t , odăi mo
bilate

Strada Modei No. 8, în dosul 
Hotelului d’Orient.

Proprietatea Stănislă-
din Districtul Oltul, ae arende^ă 

V t / ţ  u i de aub-eemnatul de acum pentru 
anul viitor 1878. Doritorii ae vor înţălege 
direct cn mine.

602— 0. Ceztano.

Mobile de casă
de vân4are. A ae adresa la administraţia 
acestui 4iar. (614— 1).

0
Damă solidă caută un loc ca gu
vernantă séü económá. A se a- 
dresa la administraţia acestui $iar.

T ) a  Q f p i l i l i l f  moşia BALOTESCI X/V a i t  L IU c ll, U1 apropi„re de 2
ore de Bucurescl cn întindere de peste
2,500 pogone de arătură, fân£ţă şi pădure,
in care pot păşuna vite. Doritorii se vor
adresa la D-nn N. I. Lahovaiy, No. 28,
Calea Mogoşdiei. 601—0.

0 P E R I L E  M U S I C A L E
imprimate la edlţinnea nâitrt

THIEL WEISS, TYPOGBAPI
8trada Lipscani, palatul »Daoia.4

FR. 0.
CONSTANTINESCO D.t Soavenir de Zisin, Valse poar pianoforte . . . . . . . 2 —
0ARL80N C., Quatre morceaux Roumains, poar pianoforte............................. ...  . 1 —
FLECHTENMCHER A., Muma Iul Ştefan, pentru o voce ţi p i a n o ..................  1 5 0
GEORGE8CU TH., Doue suspine, rom* pentru o voce ou piano ....... .................... 1 4 0

• „ Spune, rom. naţională, pentra o V'ioe ou p ia n o ................. ...  1 40
KRATOCHWIL A. K.. Hora, Vi^ta României ponbru p ian o............................ 1 4 0
MEDEK J. W., România, QuadriUe de Oonoort pentra p ia n o ............................  . 4 —
MUSICE8CO 6 ., Rânduiala cununiei pentra p ia n o ..................... .............................  5 —
STERN L., op. 10, Der Wunsch (Dorinţa) fâr Singat. und Clavierb....................... 2 —

» ■ op. 11. Lebewohl (Adio Moldova) Singat. und O la v ie rb .................. ...  1 50
» > op. 4. Grande Etude poar pianoforte . . . . . . . . . . . . . .  ISO
» • op* 17. Hora. Maridra pentra pianoforte................................................... 1 20
• » op. 18. Durerea 'ml eate mare, Valse brii. pentra piano......................  2 —
> t op. 19. Vi auri Oe de copil, Quadrille pentru p ia n o .....................- . 2 —
> » La Favorite, Sohottiaoh poar p i a n o .................v f r t ' ii T ", ■ , ’V  1 35
» » Iţik-Polka pentra pian o................. ................................................  . . . . 1 —
» > op. 20. Apele de la Vâcărescl, Schottsich pour p ia n o ........................ 1 50

VIEUX E.. Marche de Cavalerie poar piano ..............................................................2 •—
Tdte aceste ae vând cu rabat de 25 0/o>

E 8 P 0 S I T  S T R A D A  E P I 8 C O P J I E ; i  No. 4
LA .m O G U R IL E  NKGBU*

OCASIUNE RARĂ

VIITORI NATURALE
VECHI DE 4, 8 ŞI 11 ANI

X1ST F L A C O A N E  S I  O  XJ O C A U A
ou preţuri fârte reduse şi aeaujite p8nS aoua

I N D I G E N E  A L B E  Ş I  N E G R E
De Cotnari j|; De Oili Mar* (|J Băşicată
, Drăfâjanl I Miaeket îl; N«|ru Virtet
.  OduDeştl )|, Rajloohl» !|( Tămăiită

V I N U R I  S T B E I N B  
ea gros yi ea detail 

De Ckaaişagaa III 0« Rtiin III Malaşa III Ckerry
.  Bordeaux ||| > Ungaria ||| Ma4era ||| Muscal Laa.l

Ku p6to concura niuienl ou mine nici In privinţa ealitftţil vinurilor şi aici In ceea 
oe privesce preţul lor.

NB. Llqueururl, Diferii* Cojnicurl vleux şl lin Ckamptfn*, Ţuică veche naturală şl 
Unt-d*-l*mn d* Ttscana.

T H E O D O R B 8 C X J .

:

L E S  T E N T E S  E T  L E S  L I T S
F A B R I Q U E

lu t . L I T T M A I s T I T
Rue Germaine No. 19

B U C A R E S T

k x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x >o  
x F R A N Z  O - Ü N T H B R  X
X à la VILLE DE BBUXELES X
X  Podul Mogoşoiel No. 1* vis - à - vis d» Consnlatul Rbbsmc X  

RecomandU magazinul sefl asortat ţa tot-d’a-una fórte blae cu ruftrik de bkrbaţl şi de
dame, gulere, manohete, batiste de lino, olandă
flanele fine (crôpe de aanté) oamiaône, groşette, 
femei lu oele mal nol forme j  
de-o-dată atenţiunea onor. Oi

fi mătaaă, ciorapi pentru bărbaţi şi dame, 
, broderie dantele, cravate de bărbaţi şi_____ _ ______i ____ ( ____ _ 8R H  _____ _ _____  4* ,

femei in oele mal noi forme ai oulorl, umbrele de aóre al de pldie etc. etc. Atrăgând tot 
Clientele oă din oauaa oriaei am redua fdrte mult preţurile.

v¿xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>o>

\

Tipografía Thiel & Wiess, Palatul , Dacia*


