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Un numfir In Capitali 10 bani.

TIMPUL
ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRU.

R i u r o u l  R e d n c ţ i e l  ş i A d m i n i s t r a ţ i e i :  P a l a t u l  „ I )a o ia " .

- A . I T T J N 'a X T J R X
8e priimeao tn i t r i i i lU M : La D-niT Baatm- 
itein & VogUr la Vionna, WalQsohgas«e 10 
A. Opptlik Ia Vienna, Btubenbaatei S| Budol 
Mot— Ia Vienna , SeileratAtte 9 j Finamm 
Hrdicka In T ln fla ) TMhfUUlHdie 17; PhUipp 
LSb Ia Vienna, Baohaabaohgana I I  ) L . Lim t 
& Comp. Ia Pafta |i ffnw» LufJUt-Bmlliw 4  
Comp. U  Parii.

Botiaorl nefranoate na ae primeas.

Articúlele nop ubi ¡cate ae TOr arde.

Un numfir In OUtriote 15 banl.

Cursul de Baeareiel, 27 August
Oblig. R u ra le ..............

Domeaiale . . . 
Credit funciar rural . .

„ » urban .
Impr. municipal al Capit.
Oblig. P e n s ii ...............
Oblig. Dada . . . . .

,  Romani a . . . .
Impr. municipal ou premii —
Banta Romitnfi............... —
Pari* 3 lu n i ...............9925
Londra ,  ...............96
Viona ,  . . . . .  —
Berlin .......................189

81
72>/î
70
68
78

180
800
40

8O1/0
721/*
TO

9985
85

181 •/«

Canal de Vleaa, 7 Septembre.
.......................................... ...  68 80
N aţiona le................................. #7 85
Keata Ia aur........................... 74 80
Loae............................ ...  111 80
Aofeiunilo bănoel .................... 847 —•
C re d ito r i................................101 85
L o a d o s ................................... 119 80
Obligaţiuni rurale ungare . . 75 75 

»  temei7ar . . . .  75 —
> transilvane . . .  74 —

Argint In m ft r fa r l ................  104 75
D aoatu l.............................................. 5 81
Napoleonul...................................9 56
Maro 1 0 0 .................. ' . . .  58 65

Cursul de Berlin, 8 Septembre. 
Acţiun. Căilor ferata rom&ne . 14 50 
Obligaţiunile rom&ne 6 ®/o , 
Priorităţile 0. fer. rom. 8®/< 
împrumutai Oppeaheim . .
Napoleonul.........................
Viona, termen lung . . . .
Paria »  sourt . . .

50 -  
60 50 
78 —
16 8S>/a

81 80

Calendarul f i le i  
Marţi 30 August (11 Septembre). 
Patronul jile l: Alexandru |i loan, 
RSs&ritul «OreIul : 6 ore 86 min. 
Apusul sârelul : 6 ore 16 min. 
Fosele lunel : Luni Nouft

P E O A K E A  T R E N U R I L O R
Bucureiel— Sucé tb

8.15 n 10.— d 8uc4va ............... 5.114 6.46
d 8.45 n 12.10

Br&ila . . . . . 1.58 o ».45 d 7.15 d Tecuci a ............... 12.30 n 5.10
Tecuci a .............. 4.88 n 11.40 a Brăila . . • . 8.08 n 8.10
Rom an.............. 9.05 d 4.54j Ploeeel .............. 7.12 d
8ucova, sosire . , 19.08 4 9.(5 n BucureacI, sosire 8.304

Bncaresol —Tercloreva Terelereva—Bacnresel
BucureacI . . . . . . . 8.— < 6.05 n VÔrciorova . . . . 6.45 (

10.15 d Craiova . . . . . . . 11.44 <
S la tina .............. . . .  2.— < Slatina............... . . .  1.&1 <
Craiova.............. . . . 4.17 Piteşti ............... . . . 4.42 ■
Vflrciorova, sosire . . . 9.01 Buouresol, sosire . . . 7.40 4

8 aoé Ta—Bacnraaol

2.45 . 
4.80 (

T.15<

Bucnrescl—fila rfta
BucureacI............... ...  . 9.16 d
Oinrgiu, n i N  . . . V V 11.85 g

d la r f la —Baeareael
QiurgiS..................  t.l6<
Boa aratei, aoaire . . . .  9.48 j

«a la ţ l —Barbeţi 
Galaţi . . . . . .  1.20 n 8.25 d
Barbojl, > ori re . , 1.S5 a 9.— ]

Bărboşi -  Bala(I
Bar b o ţi.................. «.65 a «.95
Galaţi, sosire . . . 8.80 n 7.—

6.05 a 
8.87 a

4.55 d 
7.17 a

7.80 £
8.05 a

a 7.95 n
a Air- 4

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

Constatăm cu satisfacţie că 
guvernul s’a hotărît în sferşit 
a vorbi.

8CIRI TELEGRAFICE
din

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

St. Petersburg, 4 Septembre. 

Soirea că Ţarul ar avea să sa mate în 
curând la FrătescI, respândita de ziarele 
din străinătate, a lipsita de temeiQ.

Constantlnopol, 4 Septembre.

Marele Vizir a hotărât a trece cn vede
rea afacerea lhl Aleko Paşa, care, în loc 
de a fi călătorit direct la Constantlnopol. 
a plecat la Londra. Ştirea cS căderea lui 
Aleko Paşa a slăbit posiţiunea rndel sale 
Mnsnrns Paşa, din Lotadra, e lipsită de 

temeiQ.

Constantlnopol, 4 Septembre.

Eri comandantul din Rnscinc, Achmed 
Paşa, a atacat din noii pe ruşi la Cadi? 
cheoi. Roşii aii fost bătuţi şi respins! din 
pogiţiunile lor, perzdnd 1000 oameni, câtă 
vreme turcii nu iQ perdut de cât 150 oaT 
meni Soleiman Paşa urmează a bombarda 
fortificaţiunile ruseşti de la Şipca. Ismail 
Paşa nelinişteşte pe ruşi, prin trupele de 
reennoaştere, ce le trimite mereQ în Eri- 

eia^ -  Rnşi sunt eonoentraţl la Igdir.

Orşova, 5 Septembre. 

„După ştirile sosite din Şumla, o mare 
nţtfe din armata lai Soleiman Paţa a o- 

* \^jbat posiţiunl Intre Kazanlic şi Ieni-Sa- 
g£a şi ae vor întări prin trupele de mili
ţie, ce sosesc din toate părţile. Rasaim Paşa 
şi Şakir Paşa aQ priimit comanda acestor 
trape. Din trupele egiptiene sorite la Varna 
s'aQ trimis până acnm vre-o 4000 oameni 
la Şam la spre a fi incorporate în armata 
Ini Mtibme-1 Aii. Restul de 8000 oameni 
e garnisonat în Vama, Bazardjig şi Man
galia.

Orşova, 5 Septembre.

Mehomed Aii Paşa a format din toate 
detaşamentele de geandarmi nn corp deo
sebit, pe care Pa pas sub comanda lui 
Backer Paşa.

Conatantinopol, 5 Septembre.

DnpS ştirile sosite din Asia mică, Is- 
mail Paşa a făcut de la Carachilisa o re
cunoaştere contra posiţiunilor ruseşti, eare 
ameninţă aripa stângă a posiţiunilor tur
cescl de la Abkaa. Ismail Paşa, ajnngân- 
dn-şl sţopul, s’a retras din faţa inimiour 
Ini numeros.

Constantlnopol, 6 Septembre.
In  trecătoare» de la Şipo» tocmai are loc 

o luptă înverşunată. Tpate corpurile tur
ceşti urmează operaţiunile lor de ofensivă.
—  Foştii comandanţi al trecătoare de 1« 
Şipca aii fost chiămaţl naintea consiliulnţ 
de reaboiii.

Londra, 5 Septembre.

După o depeşă comunicată de către ofi
ciul Renter din Şumla de la 5 Septembre, 
corpul de la Rasgrad, a trecut Lomul şi 
înaintând spre Biela a sosit la satul O- 
bret inc.

Bagnsa, 6 Septembre.

O nouă ceată de turci a trecut pe teri
toriul austriac, din districtul Sini, şi aii 
prădat o casă. Ei aii fost goniţi de către 
20 locuitori, lăsând în urma lor un mort 
şi mal mulţi răniţi.

Orşova, 6 Septembre.

Turcii aii prins până acum vre-o 3000 
spioni bulgari şi i-afl dus la Conatantino
pol. O mare parte dintr’finşil aQ fost tnsă 
depărtaţi în Africa, unde guvernul va for
ma dintr'ânşil o colonie, nu departe de o- 
raşul. Gerran. —  De oare-ce turcii s’aQ 
retras în pripă de la Suchum-Kaleh, mal 
multe mil de CircasienI, ce voiaü să emi
greze, aQ remas în Abhasia.

St. Petersburg, 6 Septembre.

Monitorul oficial publică un ordin al 
ministerului de interne, prin oare ziarului 
„Golqs* i se face cea d’ântîiQ mustrare 
pentru o corespondinţă din Oornistudeni, 
publicată in No. 189 şi pentru articolul 
de fond din No. 192.

Constantlnopel, 6 Septembre.

In ţrepătoarea Şipca este acnm o mare 
lnptă Tôte corpurile turcescl urmézS miş
cările lor ofensive.

8eralevo, 6 Septembre.

Starea de aseditt s'a Întins şi asupra 
Seraievulni şi ZvornionlnL

SCRI TELEGRAFICE
Al L E «T  I M P O L O I »

(Agenţia Havas).

— Serviciul de la 8 Septembre, 4 are seara —

Cotlnlo, 7 Septembre.

Muntenegrenii aQ luat împrejnrnl Nic- 
siciulnl posiţiunl importante ce le permit 
a ţine acest oraş strâns înconjurat. Ne- 
gociările ce s’aQ început pentru predarea 
oraşulni aQ remas fără folos. Nu se scie 
dacă va mal putea ţine încă cât-va.

In Albania, Turoii aQ fost foarte slă
biţi prin trapele ce g'aO trimes în Bul
garia, spre a nn întreprinde ce-va se
rios.

Londra, 8 Septembre.

Corespondentul Ini ‘ Times, telegrafi- 
ează din Sira, cu data de 7 Septembre 
că este rugat de a desminţi cn energie 
aserţiunea lui «Daily-Telegraph,  care pre
tindea că d. Qladstone ar fi dat consiliQ 
Grecilor de a ataca pe Turci.

Belgrad, 7 Septembre.

S8 spună in cercurile diplomatioe eă 
consulul general al Germaniei are dese 
conferinţe cn prinţul Milan. Se afirmă că 
Germania aprobă în tot participarea Ser
biei la răsbol şi că este dispusă, In cas de 
neisbândă, a garanta principatnlnl «Stătu 
qno ante bellum*.

Italia să pare că merge în unire cu Ger- 
mania. Austria păstrează încă o reservă 
strictă.

—Serviciul de la 9 Septembre, 9 ere dimineaţa.— 

Constantlnopol, 7 Septembre.

Ziarele de aci asigură că numai opt 
batalioane tnrcescl erail la Lovcia pe când 
aQ fost atacaţi de 40,000 roşi.

Osman-paşa a sosit în nrmă cu 28 ba
talioane pentru a relua oraşul.

Resultatul încercării sale nu s'a publi
cat încă.

Paris, 8 Septembre.

Un cortegiQ imens a urmat ceremonia 
de imormântare a Ini Thiers. Dricul era 
acoperit de buehete şi de coroane. Doamna 
Thiers urma corpul ilustratul săt soţ, în
soţită de o mulţime" respectuoasă şi lini
ştită, care orescea tn fie-care moment pe 
tot percursnl. La cimitir s'aQ pronunţat 
discursuri de dd. Jules Simon, Jnles Grdvy 
şi de 8aoy.

— Serviciul de la 9 Septembre 9 ore seara. —
Parodln, 9 Septembre.

La 8, după ocuparea Katzelevulnl de 
Tnroi, n’a foet nici un atac contra Kadi- 
keol şi Popkeol.

Toată armata de la Rnsciuca făcut o miş
care retrogradă asupra unor nuoi posiţiunl 
mai concentrate.

In noaptea de 6 spre 7, trupele rusesc! 
ce se află înaintea Plevnei, aQ ren- 
Şit a ridica, în ciuda Turcilor, baterii pe 
înălţimi oarl domină posiţiunea inimicului.

Focul s'a deschis asupra Plevnei la 7t 
şi s'a reînoit la 8 ou o mare vivaoitate. Per- 
derile ruşilor sunt foarte mioi.

Pe restul teatrului de resboiQ, totul este 
liniscit.

Cetlnle, 8 Septembre.

Eri Niceici a căzut în puterea Munte
negrenilor cu 18 tunuri. Garnizoana şi lo- 
cntoril mnsulmani aQ căpătat voe a se re
trage la Gaţko.

Parodia, 9 Septembre.

Eri, bateriile rusesci s’aQ apropiat de 
Plerna. Canonada a ţinut toată ziua.

Spre seară, aripa stângă a ocupat înăl
ţimile de la sudul Plevnei.

Perderile Ruşilor în această bătae aQ 
fost de 500 de oameni.

Centrnl şi aripa stângă aQ înaintat ca 
la doă mii picioare.

Satul Uhviţa a fost ocupat dopă per- 
dere foarte mioă.

Canonada a ţinut toată noaptea. In astă 
dimineaţă şi-a îndoit violenţa.

—Serviciul da la 10 Septembre 9 ara dimineaţa—

Verblţs, 9 Septembre.

Se crede că armata Română va susţine 
principalul sforţ în lupta încăerată înain
tea Plevnei. In ziua de Vineri, artileria 
Română comandată de generalul Mânu, a 
fost admirabilă.

Dnpă opininnea generalilor rnşi, această 
artilerie este prea frumoasă.

Rasgrad, 9 Septembre.

Divisia Negib a trecut vineri Lomul şi 
a ocupat Opaka după o luptă în care Ro
şii aQ suferit perderi simţitoare. Inimicul 
s’a retras In direoţia Bielei, evacnând ca 
desăvârşire împrejurimile de la Popkeol şi 
KarahassankeoL

Athena, 9 Septembre.

801 lăzi, conţinând 18,770 chasepotnri, 
aQ sosit aici.

Ghiventul a hotărât a afecta 14 mili
oane drahme Ia adăugirea marinei.

D. Tricupi, ministru al afacerilor străi
ne, respnnzSnd la observaţiunile adresate

de către Poartă gnrernulul grecesc, a zis 
că face pe Tareia responsabilă de eveni
mentele viitoare şi că resooala din Thes- 
salia nu se datoresce de cât relei admini
straţii turcescl care lasă nepedepeit jafdl 
şi omorurile făptuite de Turci asupre cre
ştinilor.

D. Tricupi îşi termină nota, zicând că 
conduita guvernului grecesc va depinde de 
eventualităţile ce se vor produce.

Escadra germană -va părăsi Sira la în
toarcerea amiralului care s'a dus incognito 
la Conatantinopol.

Ministrul Franţei, d. Tissot a sosit.
Representantnl Porţii, d. Photiades-Bey 

n’a plecat tncă.

B U C Ü R E S C I  10 Septembre.

C&mpnl de resboiQ e furtunos.
Ziua hot&rirel este apropiatA, ori 

poate In clipa, c&nd scriem aceste 
cuvinte, armele a& şi hot&r&t. D aci 
Înainte de lupt&, această ţar& neno
rocită nu s'a putut uni, pentru ca 
unită şi cu toate puterile sale s& se 
arunce asupra vrăjmaşului, acum 
c&nd clipa hot&rlre! a sosit şi lupta 
se petrece departe de noi, cu toţi, 
Întreaga ţară, toate sufletele de ro- 
m&nl, sunt unite In nedumirirea, ce 
le coprinde. Biruiţi satl biruitori, zioa 
de m&ne are s& ne găsească mal pu
ternici şi destul de tari spre a fi 
cumpătaţi la biruinţă, ori stfip&nl 
pe noi Înşine la  nenorocire.

Fie Intr’un chip ori fie Intr'altul, 
m&ne vom putea zice cu m&ndrie, 
că ne-am luptat. Şi dacă s&ugele 
vărsat nu ar g&si altă răsplata, şi 
aceasta ne va fi destulă.

Ziarul „Standard“ comunici ur
mătoarele despre lupta de la Lovcia: 

„Lupta de la Lovcia a fost Înce
pută de către turci, care văzând că 
ruşii se adună In număr In mare faţa 
oraşului, s’ati neliniscit şi afi făcut 
un atac turbat. Ruşii att respins In 
noă răndurl atacurile turcescl şi In 
sf&rşit afi gonit pe tur ol In oraş, 
intr&nd şi lnşi-şl In urma lor, După 
o groaznică luptă, ce a avut loc pe 
uliţe, turcii afi fost respinşi din oraş 
şi afi Început a se retrage In cea 
mal mare desordine, goniţi de ca
valeria lui Skobeleff. A  curs foarte 
mult s&nge, cu deosebire turcesc.* 

Ziarele din Londra privesc luarea 
Lovcel ca cea mal mare nenorocire 
pentru turci.

„Times* comunică din Ostrog şti
rea, că Intre muntenegreni şi turct 
s’ a încheiat un armistiţifi de 24 
ceasuri.

Numai de c&t după moartea lui 
Thiers, „Journal officiel* a publicat

un raport al ministrului de interne 
Fourtou către mareşalul MaoMabon. 
Acest raport cuprinde, In tfe altele, 
urm ătoarele: „C&nd aţi luat cunos- 
cinţă despre neprevăzuta Încetare 
din viaţă a lui Thiers, ce-a d&ntăl 
cugetare v ’a fost că statul e dator 
a-şl arăta devotamentul către me
moria predecesorului vostrn de mare 
nume, Pe un timp mal delungat de 
căt de un jumătate de secol, Thiers 
a servit ’Franţa' 'şi T-a F&cut onoare. 
Ca scriitor, orator, bărbat de stat, 
întru toate el a octfpat âWfcăinfcrang. 
In ziua urmată după nenorocirile 
noastre, fiind pus In fruntea guver
nului, patriotismul lui s'a aflat la 
culmea celei mal grele şi dure
roase misiuni. Franţa nn poate să 
uite asemenea suvenir!. A fară 'ne 
aceasta, datoria el este 'a aduce lui 
Tiers, la mormântul s&fi, toate ono
rurile, pe cari o ţară le  datoresce 6a- 
menior pe care i-a creznt vrednici 
dte a 'Stă ‘tb frhAţW eiI jfi ktttSt În 
cred in ţat,' că toate ' partidele vor lua 
parte la aoeaafcă manifestaţiune de 
dreptate şi recunoscinţă*.

După aceste, riiimstruT ^i’b'pune a 
se Înmormânta Thiers cn oheltue- 
lile statului.

De oare-ce Insă d-na Thiers îş i 
reservase dreptul de disposrţinne re
lativ la ceremonia Înmormântării, 
guvernul a anulat decretul preşe
dintelui republicel, declar&nd că nu 
poate schimba regulamentele privi
toare la aceasta şi că se va măr
gini a da reposatulu! onorurile mi
litare, ce i se cuvin ca unul fost 
cap al statului.

Despre Înmormântare nu a sosit 
p&nă acum nici un raport mal de- 
taiat.

De c&tă-va vreme se vorbesce me
reu despre Încercările de mediaţiune. 
Unele ziare pun aceste scirl tn le
gătură cn Întrevederea, ce va avea 
In cur&nd loc Intre principele Bis
marck şi corniţele Andrassy. „Ob
server* serie relativ la aceiaşi ceB- 
tiune următoarele:

„Se crede, că momentul oportnn 
pentru o propunere de mediaţiune 
va fi pe la finele lunel Septembre. 
Corniţele Andrassy va presenta a- 
tuncl din nou nota sa din Decem
bre 1875 şi Poarta va déclara, că 
nu numai a introdus toate refor
mele generale, ci e tot o dată dis
pusă a acorda Bulgariei reforme deo
sebite. In aceiaşi vreme diplomaţia 
va găsi mijloace, ca să lmbl&nzească 
pe Rusia.

C&t pentru Serbia şi Rom&nia, a- 
ceste ţări nu vor pretinde vre-nn 
rol deosebit In cestiunea orientală, 
ci vor fi mulţumite de a-şl păstra 
independenţa de p&nă acuin. De 
oare-ce energia turcilor a făcut ca



marea soluţiune a cestiunel orien
tale sâ ne pară, într’un timp mal 
depărtat, diplomaţia europeană se 
ya mulţumi cu o soluţiune parţială. *

BISERICA ROMANA

Carte pastorală a înalt Prea S. 8. Mitropoli- 
tul-Primat către poporal die capital

CALINIC,

Cu mila lai Dumne^ed, arhiepiscop şi 
mitropolit al Ungro-Valahiel gi Primat al 
Rom&nieT.

Prea iubiţilor Noştri fii I» Domnul,

Mercurî, 31 ale Ionel curente, la orele 
11a. m., reguiândn-se transportarea Sf. 
Monşte ale S£. Marele Mucenic Dimitrie, de 
la biserica Sf. Mitropolii la biserica Ador
mirea Maiceî Domnului p.enumită Sărin- 
darii, unde seara, este a se face şi prive
ghere la orele 8 pentru ca induratul Dum
nezeii să ajute Prea Iubitului Nostru Dom
nitor Carol I, şi armatelor creştine, cari 
peste hotare luptă pentru ţeară şi biserică, 
îndreptăm vocea Noastră archiepăstorală către 
voi, iubiţilor Noştri fii, şi v8 îndemnăm, ca 
pe unii ce aţi moştenitjsimţimântele religiöse 
ale străbunilor cari, tn împrejurări grele pen
tru ţâră, cereatt mila şi ajutorul lui Dumne
zeu, ca ţjioa de Mercurî să o serbaţi cu o 
strict eţă şi să o petreceţi în postire, eră sdra 
să asistaţi la ruga ce are a se săvârşi în 
biserica mal sus menţionată.

Calintc, primatul României.

SCRISOARE ADRESATA 

T X n V T P X J L X J T .

Priimim din Craiova următoarea 
scrisoare adresată ziarului „ Telegra
ful.* Regretăm din suflet că ziarele 
guvernului nici In aceste momente so
lemne şi grave nu se sfiesc d’a pro
voca nisce polemice vătămătoare.

SerLsoara deschisă d-lul Redactor al zia
rului „Telegraful “

Craiova, 18 Aagnjt 1877.

Domnule redactor^

Când tunul bubue, c&nd străinul 
e la hotarele ţârei, ameninţăndu-ne 
de a ne răpi avere şi v ia ţă ; când 
fraţii şi fii noştri din zi in zi aşteaptă 
a primi botezul focului, vârsându-şl 
sângele pentru ţară şi independenţă, 
trebue oare să mal discutăm şi 
să scriem tn jurnalele noastre ca
lomnii şi certe personale? Sati tre
bue să ne grupăm cu toţi In jurul 
drapelului ţârii, să ’1 strângem cu 
tărie la inimile noastre, şi fără con- 
sideraţiune de persoane sati credinţe 
politice, să ne unim pentru a pă
stra această ţară ereditată de la stră
moşii noştril şi apârată de el cu a- 
t&ta patriotism şi abnegaţiune?

Ce ln-emnează dar că mal pe fie
care zi, foaia d-v. ’şl umple coloa
nele cu discuţiunl personale, arun- 
c&nd f&ră nici un respect de publi
cul ce o citesce. insulte şi injurie a- 
supra persoanelor celor mal distinse 
ale ţârii, numai pentru coloarea lor 
politică 1

Aceasta credeţi d-v. e Înfrăţirea 
proclamată de bâtrSnul jurnal .Ro
mânul,* când cele alte fol ale par
tidei, se Întrec care mal de care a 
arunca cu ţâr&nă asupra persoane
lor partidei conservatoare, a căror 
reputaţinne le este recunoscută de 
ţara Întreagă, şi care vor fi amin
tite cu laudă de istorie ?

Se vede dar că niol chiar când ţara 
ne cere vi» ţa şi averea noastră, nu 
ne este permis de asemenea fol, a 
ne distrage de la laptele politice şi 
a ne directa şi priviri şi lucrări spre 
reuşita patriei noastre.

Jurnalul d-v. de la 3 curinte e un 
model de cam se Înţelege de par
tida ce representaţl a se respecta 
persoanele; cum se Înţelege unirea 
In giurul stindardului naţional, şi 
cum se recunosc faptele mari ale 
bărbaţilor noştri politici, cari s’ati sa
crificat pentru Înflorirea acestei ţâri.

După ce s'aü aruncat insulte şi ca 
lomnil mal asupra tutor bărbaţilor 
noştri politici conservatori cari aü 
avut rol Însemnat In ţară, după ce 
s’a inventat câte In lună şi lu soare 
contra d-lor Lascar Catargi, general 
Florescu, Prinţul Ghica etc., mal re- 
măsese Încă o persoană, care să 
scape de injuríele liberalo-pamfle- 
to-progresiste, mal remăsese Încă 
Doctorul Davila, a cărui capacitate 
şi iubire de ţară nu ’I o poate nega 
nimeni.

Jurnalul „Telegraful“ o împlini şi 
aceasta. Primul séü Bucureşti de la 
3 curinte nu e de cât un şir de in* 
sulte şi calomnii fa adresa Doctorului 
Davila, apoteozând pe membri par
tidului d-v. pentru fapte ce aü de 
cuget a face In viitor.

El bine, d-le şef Redactore al „Te
legrafului,* Înfrăţire de partide, re
spect la persoane o fi din partea d-v. 
a scrie prin jurnale asemeni insulte 
contra Doctorului Davila ?!.... Patri
otism credeţi că este a scrie că ar
mata Română n’are spitale pentru 
răniţii sSI, şi prin urmare, o să fie 
siliţi bieţii soldaţi a muri pe câm
puri fără nici o îngrijire?!..,. Dor de 
patrie şi interes pentru prosperita
tea el, e aceasta din partea d-v. de 
a scrie calomniele cele mal groase 
contra serviciului sanitar şi consiliu
lui medical al armatei Române t !.... 
Când d-v. nu v ’aţl mişcat o oră chiar 
din Bucureşti, a visita oştirea de pe 
marginea Dunărei, a ’I vedea singur 
traiul, a ’I cunoaşte trebuinţele? Du- 
su-v’aţl pe marginea Dunărei să ve
deţi spitalele din Poiana, Galicea, 
Calafat, Cetatea etc, Înfiinţate de 
Doctorul Davila Încă de la primul 
pas făcut de ştirea noastră pe ţermil 
Dunărei, ca să ştiţi că nu sunt spitale 
şi să cereţi Înfiinţarea lor, făcând 
apel la iniţiativa privata? Auzit’aţI 
că avem atâţia bolnavi In c&t nu 
sunt locuri unde să ’I punem? ori aţi 
auzit că Dumnezeul părinţilor no* 
ştri ne-a Îngrijit şi Intru aceasta, aşa 
că oştirea noastră acum are mal pu- 
¡ini bolnavi de cât In timpii ordi
nari? Şi mal mult încă, hotărâse 
teatrul resbelulul, ca să se scie unde 
trebue aşezate spitale pentru răniţi 
şi nu s'a făcut?

De ce dar, D-le Redactore, scrieţi 
contra unor persoane ca Doctorul Da
vila, mal nainte de a vâ Încredinţa 
singur despre cele ce voiţi a scrie ? 
Voiţi a le micşora reputaţiunea, pen
tru că nu fac parte din partida ro
şie, şi fiind-că nu iati steagul sâ um
ble pe stradă, făcând mal multă gură 
de cât treabă, după obiceiul ortalel?

Ori ce veţi scrie, ori ce veţi zice. 
nimic nu va putea atinge In ceva 
gloria Doctorului Davila, fiind câşti
gată prin activitate şi laboare, prin 
capacitate şi merit.

De la un capât la altnl al ţârei, 
— ţara, Europa Întreagă ştie că Doc
torul Davila este cel care a organisat 
serviciul medical In România. Doctorul 
Davila este părintele, este formato
rul mal tutulor medicilor noştri, şi 
cari fac fala neamului Românesc.

Istoria va păstra o pagină fru
moasă Doctorului Davila, şi poste
ritatea 11 va bine-cuvânta.

Sâ nu se mal nege dar meritele d-lul 
doctor Davila, spre a le atribui co
diţelor ortalel. Că precum general 
Florescu este organisatorul armatei 
române, cu care ne fălim astăzi, 
precum prinţul D. Ghica este ini
ţiatorul şi fondatorul mal tutor so
cietăţilor de bine-facere şi al Cru
ce! Roşii In România; de asemenea 
doctorul Davila eBte lnfiinţâtorul şi 
organisatorul medicinel basatâ pe 
ştiinţă şi experienţă In România.

Dacă partida liberală are lipsă de 
persóne cu capacitate, energie şi espe- 
rienţă, pe care să le puie în capul afa
cerilor ţârei, când partida vine la pu
tere, după spiritul de esclusivism ce ó 
predomină, şi fără sâ mal ţie compt de 
mersul regulat al afacerilor publice; 
atunci formezi-şi-le, atribuindu-le şi 
inventându-le fapte mari ce nu 1« 
ati; nu nege însă pe ale bărbaţilor 
ce le aü, şi care aü condus mult timp 
trebile publice cu multă ostei ilă 
şi patriotism. A nega calităţile bune 
ale unei persoane recunoscute de 
opinia publică bine determinată, este 
a cădea In eroare şi d^risiune; maxima 
filosofică zice : «invidiosul, neputând
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ajunge până la cel virtuos, caută prin 
defăimări a pogorl pe acela până la 
sine.*

In resumat, orl-ce s’ar inventa, 
orl-ce s’ar zice contra doctorului 
Devii*, tot doctorul Davila va fi mal 
sus de cât noii dv. înfiinţătorl de 
spitale pentru armată pe marginea 
Dunărei.

Nu trebuia dar, d-le Redactore, a 
calomnia pe doctorul Davila şi con
siliul medical al armatei ca să pu
teţi lăuda pe doamnele Rosetti, Brâ- 
tianu şi Racoviţâ ce ati luat ini
ţiativa a forma spitale pe margi
nea Dunărei. Doamnele ati fost ce 
ati putut, ati făcut ca române şi 
bune-creştine, şi bine ati făcut. N ’ati 
făcut acestea însă pentru a eclipsa 
pe doctoru Davila, ci pentru a veni 
în ajutorul ţârei intrată în resbel, 
cum a făcut încă de mult d-na A. 
Em. Florescu cu ambulanţa d-sele, 
şi societatea damelor din Iaşi cu 
ambulanţa şi spitalul d-lor, tăcând 
şi lucrând, ceea-ce le face mare o- 
noare.

D-le Redactore, ca sâ pot fi mal 
lămurit în această cestinne Înainte 
de a termina, mâ voi Bervi cu esem- 
plul următor, făcând o digresiune 
de la scopul principal al epistolei 
mele.

Aici în Craiova Încă de la pri
mele zile ale intrărel armatei In 
campanie, funcţionează comitetul 
damelor din Craiova, aducend co
lecte şi ofrande de la orăşeni şi par
ticulari, fără să mal publice apelul 
d-lor.

Dacă d-lor craiovene le-a plăcui 
a tăcea şi a face, nepublic&nd ape
lul şi scopul d-lor, şi daca d-na Ro- 
Sc-tti s'a asociat şi d-sea cu ideşa 
spitalului Independenţei şi colectele 
făcute la societatea damelor Craio
vene, se poate oare susţine că d-sea 
prin publicarea apelului este aceea 
care a dat impnlsiune înfiinţărel 
comitetului damelor craiovene şi a 
spitalului? Nu.

Doamnele craiovene n’ati publicat 
prin jurnale constituirea d-lor în 
societate şi causa este că ati serio- 
sitatea reservel, ca mal întâiti să 
facă şi apoi să vorbească; şi ca sâ 
nu se întâmple şi cu d-lor, cred, 
ca cu lauda „Românului* că direc
ţiunea drumului de fer va transporta 
în Craiova gratis toate colectele 
spitalului independenţei, pe când 
în realitate s’a plătit de societate 
250 lei transportul drumului (pe 
lângă alţi 700 lei ce mal plăti pen 
tru instrumentele de chirurgie şi 
care se zicea că sunt tot gratuite).

Aşa este, d-le Redactore |i cu a- 
pelul doamnelor ce publicaţi în 
menţionatul No. de jurnal şi cu care 
găsiţi ocasie a atibui doctorului Da
vila şi consiliului medical al arma
tei, epitetele de nepăsare, inerţie, 
dormire etc.

Doctorul Davila şi consiliul medi
cal s’ati preparat şi ati tăcut aştep
tând timpul de trebuinţă.

Fie-care îşi are partea sea : unii 
pe a facerel, alţii pe a voirel a face. 
Nu trebue, nici unii criticaţi, nici 
alţi! descuragiaţl.

Terminând, d-le Redactore, iată ce 
pot zice şi eti ca român şi craio- 
veanu: ar fi bine sâ vâ deprindeţi 
a nu insulta şi calomnia pe alţii 
prin ju rna l; să respectaţi persoana 
şi meritele verl-cul fie de orl-ce co
loare ; din jurnalul dv. sâ nu faceţi 
un mijloc de resbunare contra ad
versarilor d-voastră politici ci contra 
celor râl, fie de orl-ce coloare 
jurnalul dv. sâ fie o ocasie de 
instruire a poporului. Lucraţi ca 
român, căci românul nici o dată nu 
defaimâ pe nimenlf iubeşte de opo- 
tnvâ pe strâinl ca şi pe al sât, şi 
mal In tot-de una iartă de cât şl 
resbiinâ.

Fiţi siguri că dacă faptele băr
baţilor ce formează partida dv. vor 
fi patriotice, vor fi nobile, ele se 
vor lăuda de sine, lumea le vacnnoa- 
sce, şi nu va mal fi trebuinţă a le trâm
biţa prin jurnale, aruncând oprobiul şi 
insulta asupra adversarilor lor poli
tici.

Şi în scurt, când e vorba de in
teresul ţârei, ca unii, ce şi albi şi 
roşii sunt fii ţârei, sâ se uite ori
ce deoaebire de coloare, şi sâ lucreze

pentru prosperitatea acestei ţ0rl bine 
cuvântată de Dumnezeti.

RecepeţI, d-le Redactore, conside- 
raţiunea unul Craiovean.

P. IImou.

D-sale Domnului Preşedinte 
al consiliului de miniştri al Ro

mâniei. 1)

Domnule Preşedinte.

Sunt mal mulţi ânl de c&nd si- 
tuaţiunea noastră economică devine 
foarte tngrijitoare, pentru că agri
cultura cărei cea mal Însemnată sor
ginte de producere a ţârei, depere 
isbitâ fiind de felurite şi continue 
calamităţi.

De şi de mal multe ori cultiva
torii a adresat legitime plângeri gu 
vernulul şi voci autorisate s’aft ridi
cat din sânul parlamentului cerând 
o îmbunătăţire urgentă, cu toate a- 
ceste până astăzi reclamaţiunile ati 
fost zadarnice iar râul a progresat 
repede în cât acum a devenit into
lerabil.

Este oare de nevoe, d-nule Preşe
dinte, se vâ mal enumărăm aici su
ferinţele agriculturel Române ?

Sciţi că de trei ani trecuţi trăim 
sub povara unei mari crise bănescl care 
cresce mereti încă, calculând apro
ximativ putem estima la */* perde ■ 
rea capitalului nostru circulant. Mo
nopolurile, concesiunile de tot felul, 
imposite grele, anii rel cari s’ati suc
cedat fără Intrerumpere, ati lov it pro
ducerea în toate modurile.

In urmă a venit resbelul care a 
agravat aşa de tare lucrurile In cât 
averile cele mal solide ati resimţit ire
parabile isbirl. Lucrătorii sustraşl de 
la munca c&mpulul, chemaţi fiind de 
o parte sub steaguri şi de alta In* 
trebuinţaţl In transporturile de re- 
chisiţiunl militare, în fine porturile 
Galaţi şi Brăila s’ati blocat tocmai 
atunci când preţurile ce se ofereaţi 
pe productele române era atât de 
avantagioase în c&t ar fi putut com
pensa In parte perderea anilor pre
cedenţi. Căile noastre ferate şi ele 
s’ati întrebuinţat şi se Întrebuinţează 
esclnsiv numai la transporturile mi
litare ; dar ceea ce e mal mult, este 
că s’a lăsat companiilor libertatea 
sâ ne impue voinţa lor despotică. 
Aşa că astăzi In starea cum func
ţionează căile ferate Rom&ne, ne este 
permisa declara că In loc de a ajuta 
produce rel, ele speculează asupra ne- 
norocirel publice.

La toate stăruinţele noastre ni se 
respunde din partea Companiilor, că 
nu ati nici un interes In esportul măr
furilor noastre, de oare-ce transpor
turile de resbel procură câştiguri în
destul de satisfăcătoare traficului 
lor , şi dacă accidental se esportă 
câte-va vagoane de grâne pe sâp- 
tâm&nâ— aceste se procură ca o gra
ţie şi după bunul plac.

Apoi vine rândul şicanelor şi a 
asupririlor de tot felul, ast-fel sub 
cuvântul falacios de stare de resbel 
— chiar şi acolo unde resbelul nu 
are o acţiune directă — Companiile 
obligă pe espeditoril de gr&ne se sub
scrie quitanţe prin care se despo
vărează „de ori ce respundere* at&t 
pentru cuantitatea mărfiI ce i se În
credinţează cât şi pentru timpul pre
dării el la destinaţinne.

Mal mult încă, vagoanele o-dată 
încărcate se descarcă pe la staţiu
nile intermediare, aruncându-se sa
cii pe pământ gol şi espunându-se 
grlnele la prădâciunl şi la toate ln- 
temperile. Cine nu a vâzut munţi 
de saci pe la staţiele Roman, Iţ- 
canl, PâşcanI etc. etc.? Cine poate

1) Originalul dup& oare am pob'ioat aoeattţ 
petiţione fiind grafit, o reproduoem.

calcula perderea ce suferim zilnic 
din causa aceasta. P&nă şi tarifele 
transporturilor de mărfuri s’ati ur
cat In anul acesta cu aproape 100 
la sută In c&t un vagon de 10000 
kilog. espeduit de la Iaşi la Bres- 
law , care după tarifele de la 15 
Aprile 1877 costă 245 franci 50 bani. 
Şi pare că toate aceste nu erati de 
ajuns şi aü trebuit ca şi adminis- 
traţiunea domenielor să vie sâ con
tribue şi ea la augmentarea sufe- 
rinţilor agricultorilor şi să le facă 
viaţa şi mal amară.

Sciţi d-le preşedinte, că In Mol
dova cultura pământului se operează 
numai prin forţa capitalului —  In 
c&t nu este arendaş cât de medio
cru care să nu aibă un capital an
gajat tn moşia ce esploatează de 4 
şi de 5 ori mal mare de c&t agenda 
ce plătesee. Acest capital se com
pune din vite de muncă, din pro
ducte In magasie, din instrumente 
şi maşini perfecţionate, din contracte 
de munci agricole —  prin urmare 
în orl-ce cas statul ca proprietar 
este acoperit pentru c&ştiurile ce i- 
se datoresc; cu toate aceste, tocmai 
lntr’un timp c&nd creditul nostru 
este stins, se reziliază contracte, se 
vinde averea arendaşilor şi li-se im
pun custozl cu c&te 20 fr. diurnă 
care le fac mii de şicane.

Negreşit că după principíele de 
drept strict şi In puterea contrac
telor, administraţiunea are tot cu
vântul de partea sa ; dar oare este 
oportun, este echitabil ca atunci 
c&nd suntem închişi de pretutindene 
ca într’o cetate Împresurată sâ se 
iea asemenea mâsurl esorbitante ş1 
să se arunce arendaşii statului In 
prada traficanţilor cari profită cu ne
omenie de licitaţiunile forţate pen
tru ca sâ cnpere pe nimic averea 
cultivatorilor ?...

Ce va c&ştiga statul din ruina a- 
rendaşilor sôl;— şi nu se va resimţi 
oare în viitor de consecinţele rui
nei a unei clase avute şi munci
toare ?

Domnule Prfedintet

Aceste Împrejurări espuse at&t de 
repede, aci ati deşteptat cele mal le
gitime Îngrijiri In toate părţile ţâ 
rei— şi mal cu seamă agricultorii din 
Moldova s’aù alarmat pentru soarta 
lor viitoare, fiind-că privesc pe zi ce 
merge ruina întinzându-se pretntin- 
dene, desmoştenind ţara de capita
lurile acumulate In curs de zecimi 
de ani prin osteneli de muncă. Noi 
nu putem privi cu indiferenţa fata
lismului, această tristă stare de lu
cruri— nu ne este permis a sta im
pasibili— fiind că atuncea ar trebui 
să ne resignăm la un faliment In 
masă, de oare-ce averea publică ali- 
mentôndu-se din averea particulari
lor, atunci când aceştia se răcesc şi 
se sting, negreşit că bancrute ge
nerale este consecinţa logică la care 
trebue să ne aşteptăm !

N i se va obiecta poate că nu pen
tru prima oară România a avut $ 
străbate crude încercări şi că a pu
tut trăi şi a se desvolta cu toate 
aceste ; dar nu trebue sâ perdem din 
vedere că în timpii trecuţi, intere
sele economiei nu apăsati cu atâta 
greutate asupra esistenţel popoare
lor. Altă dată naţiunile puteaü trăi 
chiar şi numai prin energia vitali- 
tâţel sati prin valoarea lor militară. 
Astăzi insă acele popoare care in loc 
de a cresce, li se scade avuţia, im
puţi nând producţiunea muncel lor şi 
nimicind capitalurile agonisite, acele 
popoare sunt condemnate la peire.
Şi dacă nesocotind legile producerel 
esistă încă ţâri mari, precum este 
Turcia In Europa, care s’ar părea că 
se opune acestei inexorabile aoarte,
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na este probat lusă c& ele pot trăi 
afară din aceste condiţiunl imperi
oase ci numai că agonia adese este 
mal Îndelungat» Intr’un corp mare, 
de c&t lntr'unul mal mic.

Din potrivă sunt state neînsem
nate din punctul de vedere nume
ric, precum este statul Belgian şi 
Sviţeran cari susţin o viaţă, proprie 
fericiţi de şi poate nici o conside- 
raţiune geografică, sad etnografici 
nu reclamă aceasta, ci numai pentru 
că afi ştiut s& se conformeze legi
lor economice şi necesităţilor bine 
înţelese ale muncel şi produserel, 
atlt de imperioase şi de esclusiv pre
ponderente In civilisaţiunea medernă.

Pericolul pentru Romănia este cu 
atăt mal mare cu c&t activitatea 
ţării se esercită numai In domeniul 
agricol: şi, este cunoscut că agri
cultorul lipsit de concursul industrii
lor mecanice, al solidarităţii aso- 
ciaţiunilor şi al institutelor de cre
dit nu numai că nu scoate tot folo
sul ce trebue să'I dea, In timpi nor
mali, munca sa, dar este ameninţat,
In timpii de criză, să se ruineze cu 
multă uşurinţă.

Sub imperiul acestor împrejurări, 
atăt de vio simţite, agricultorii şi 
proprietarii din Moldova s’att convo
cat In Întrunire generală la 2 Au
gust. întrunirea a avut loc In Iaşi,
In sala palatului administrativ şi 
mal toate judeţele de dincoace de 
Milcov a fi fost representate, iar a- 
cel care din diferite cause n’afi pu
tut veni, s'afi representat prin cole
g ii lor, safi atk aderat prin adrese 
şi telegrame la lucrările Intrunirel.

Aci s’a discutat deosebitele cesti- 
unl care interesează pe agricultori 
şi apoi Întrunirea a delegat pute
rile. sale unul comitet compus din 
zece persoane Însărcinate de a studia 
mai de-aprope lucrurile şi de a avisa 
la măsurile cele mal practice care sunt 
de luat, a vi le supune In numel* 
agricultorilor solicitănd bine-voito- 
rul Domniei-voastre concurs pentru 
realisarea lor.

Domnule Trejedmte,

Sub-semnaţiI delegaţi al asocia- 
ţiunel agricultorilor din Moldova, 
vin astăzi şi reclam de la d-voastră 
urgenta realisare a următoarelor 
măsuri :

I. Să se reducă tarifele căilor fe
rate cu 40 °/o.

II. Să se sporească, pe la toate 
staţiunile şi gările, numărul maga- 
siulor podite şi acoperite şi să nu 
se mal lnvoiască C-ielor să arunce 
Bacii cu grăne pe pământul gol.

III. Să se reguleze Îndată un tren 
special şi cotidian de mărfuri, cel 
puţin de 40 vagoane, care să cir- 
ouleze Incep&nd de la Iaşi la IţcanI 
şi de la Galaţi la IţcanI. Aceste 
trenuri să nu poată fi Întrerupte 
sub nici un cuvânt şi să nu poată 
fi deturnate de la desti naţiunea lor.

IV. Marfa odată Încărcată In va
goane, să meargă direct pană la 
deatinaţiune, neputănd să fie trans
portată la nici una din staţiunile 
intermediare. Şi C-iele să fie obli
gate ca şi in trecut, să garanteze 
atăt cantitatea mărfurilor ce li se 
Încredinţează c&t şi timpul sosirel 
lor la deatinaţiune.

In toate caşurile espediarea măr
fii să nu poată fi întârziată mal 
mult de trei zile. Iar sacii deşerţi 
să fie Întorşi fanco, după cum se 
usitează pe liniile Romăne Galaţi 
şi Brăila.

V. Să un se esecute cu vânzări 
silite pe cultivatori, ci să se puie 
numai un sechestru general pe ave
rea celor datori; Invoindu-le să ope
reze venzărl de bună voie, de bună I 
credinţa şi cu preţurile curente, cu|

condiţiune, ca Înainte de ridicarea 
mărfii vândute, cumpărătorul se de
pună preţul la casieria respectivă 
spre achitarea totală a datoriei ne 
inpedicăndu-le, prin nici o măsură 
restrictivă, In operaţiunile agricole.

VI. Să se desfiinţeze cuatoziI>ad- 
miniatratorl impuşi astăzi arendaşi
lor Statului.

VII. Să nu se resiliseze contrac
tele de arendă a arendaşilor datori 
oăt timp va ţine blocarea porturi
lor Romăne.

VIII. Să se aplice imediat condi- 
ţiunile contractelor rectificate pen
tru periodul 1876— 86 şi asupra 
periodului 1875— 85 unificăndu-se a- 
ceste contracte, şi In consideraţiu- 
nea concurenţei nelnţelepte care a 
avut loc la 1875, să se acorde un 
scăzământ de cel puţin 20 °/o a- 
rendaşilor din periodul acela ca să 
nu fim espuşl a vedea aproape 200 
familii de arendaşi ameninţate cu 
o ruină iminentă.

IX . Guvernul să bine-voiască a 
pi esenţa Parlamentului Romăn de 
urgeuţă şi cu precădere, un proiect 
de „Bancă Agricolă" priveligiată de 
Stat care să facă avansuri de capi
taluri cultivatorilor cu procente 7 
la sută.

Avansurile acestea să se facă asu
pra recoltelor In picioare şi din ma- 
gasil, pentru cumpărarea de maşini 
şi instrumente perfecţionate, de vite 
de jug, şi de Îngrăşat. Să se des
chidă credite pe garanţii colective 
şi pe amanet cultivatorilor şi să se 
ţie eonturl curente cu el.

In fine să Împrumute capitaluri 
pentru irigaţiunl şi drenajurl, pen
tru creare de industrii atărnate de 
agricultură precum poverne, mori 
rurale, feresel fabrici de materii o- 
leapinoa.se, etc.

X. Guvernul să bine-voiască a re- 
cuuoasce oficialmente „societatea a- 
gricultorilor României de sus* ca o 
persoană morală şi juridică, acor- 
d&nd toate privilegióle fără de care 
nu se poate desvolta şi să dea forţa 
de lege statutelor sale.

Societatea a ciul om ic & română.
Şedinţa din 22 August 1877.

Membri presanţi]: I. Qhica, N. Creţnlescn, 
G. Sion, A. Treb. Lanrian, A. Roman, D. 
Starea, G. Baritiu, N. Ioneson, A. Odobescu, 
V. A Urechie, V. Manin. I. Caragiani.

Preşedinte: I. Ghica.
Se comnniaă:
1. Adresa d-lnl V. A. Ureche, prin oare 

donează societăţii:
a) Anuarul institutului Ureche pe anal

1876— T7.
b) O copie de pe insoripţiunea bisericel 

catedrale din Chilia.
c) Chiria Istriei.
d) Charia Umgebngen von Dignano nnd 

Pola.
e) Vcelcker and Sprachen Karte von 

Oesterreich, de Q. Kiepert 1867.
f) O carta de înscriere a societăţii la 

lucrările congresului americaniştilor din 
1877, (Luxemhnrg).

Se primesoe ca mulţumire.
2. O adresă din partea d-lnl Odobesca 

In următoarea coprindere:
•Sunt aonm 16 ani (1861), când nemu

ritorul nostru poet Iancu Văcăreecu, de a 
căruia binevoitoare simpatie mă bucur încă 
din copiIBrie, chemându-mă acasă la sine, 
mi-a Încredinţat, spre a le păstra fi a mi 
folosi de ele, diferite manuscripte literare 
ale familiei sale, sub cuvântul foarte mă
gulitor pentru mine, cS este sigur cum că 
acestea, In mân ele mele, vor fi utilisate 
intru eterna păstrare a memoriei acelei 
ilustre pleiade de părinţi al literaturel ro
m&ne, cari resărind cu banul Ienfichiţă 
Văcărescu, s’a complinit prin doi fii al săi, 
clucerul Alecu fi vornicul Nicolae, fi n’a 
apus de c&t după ce fi-a atins oulmea ei 
de lumină in persoana veneratului logofăt 
Iancu Văcărescu, fiii al clucerului Alecu,.

»Astăzi când Bomănia posede un insti-

tnt literar bine întemeiat, ett cred că te- 
saure ca cele oe mi s’a Hat, na pot avea 
o mal bană fi mai sigură |ăstrare decât 
în sânul societăţii academice române.

*De aceea, cu o cuvioasă mulţumire, 
▼in a depune aci toate aceste manuscripte 
după lista de mal jos (1) şi sânt încredin
ţat că, armând îutr'ast fel, îndeplinesc in 
modal cel mal potrivit, dorinţa reposatu- 
lul ilustru poet, de a pane acele preoioase 
remăfiţe ale începândel noastre literatori, 
la adăpost de risipă fi în cea mal bană 
posiţinne, spre a fi utilisate în viitor.

‘ Negreşit că actualii armaşi ai nume
lui marelui poet vor vedea cu o deosebită 
mulţumire intrată fi păstrată pentru tot- 
d’auna aci, în sinul acestei sooietăţl, altar 
al limbel române, hereditatea literară a 
aceluia care a lăsat drept moftenire ur
maşilor săi:

c crescet ea limbel romăne set 
* fi a patriei iubire».

*Cu aceeaşi ocasiune, vin a mal depune 
şi alte câte-va obiecte de interes istorio ce 
posed, fi anume:

,a ) O tablă de lemn, fosta scoarţă a u- 
nei cărţi bisericesc! slavone din biblio
teca mr. Bistriţa, din judeţul Vâlcea, după 
care logofătul Udristea Năsturel din Fe- 
răsci a tradus la 1630 pravila bisericească 
cea mică, tipărită pentru prima oară ro- 
mănesce la Govora, sub Mateifi Vodă Ba- 
sarab (2).

*b) Testamentul manuscris din 1765 al 
banalul C. Năsturel Fierescu, banal feri
citului aostra donator, general C. Herescu 
care ânsnşi mi l’a dăruit înainte de moar
tea sa.

*c) Două iluminaţinui, sad scene evan- 
gelice colorate şi poleite, lucrate în ţară 
la noi în al XVI secol, remase dintr’o 
carte bisericească slavonă, distrusă prin 
umezeală (3). Chiar fi ele sunt in stare 
fragmentară ».

După lectura listei manuscriptelor Vă- 
cărescilor, societatea esprimă mulţumirile 
sale cele mal viul d-lul Odobesca pentru 
această donaţiune cum fi pentru senti
mentele sale de veneraţiune cu cari a păs
trat aşa precioase odoare; ordonă transcri
erea lor în registre fi publicarea în ex- 
tenso atât a adresei cât fi a listei a- 
nexate.

Dnpă aceasta, membri săi se împart în 
oomisiunl spre a'fi urma lucrările cu cari 
sunt însărcinaţi. Către finele şedinţei, d. 
A. Roman este ales a purta sarcina de 
secretar ad-hoc pentru sesiunea anului cu
rent, purtată provizor de secretarul ge
neral.

Preşedinte, L  Ghica.
Secretar ad-hoc, G. Sion.

ANEXA

Lista manuscriptelor Tâeărescilor.

1. O cărţulie de 81 foi (nu toate scrise 
format in 4 oblung, legată cu carton, co- 
prinzend :

Manuscript original fi autograf al gra
maticei romanesc! de banul Ienăchiţă Vă
cărescu.

2. O cărţulie mică, legată cu piele ro- 
fie, în toc de carton, de 120 foi (nn toate 
scris-) format in 16 oblung, conţinând !

Pocsif din ale lai Alecu Văcăresoa. atât 
în limba română cât fi ia cea greacă mo
dernă transcrise de diferite condeie şi înso
ţite ca prevâutărl de Nicolae Văcărescu.

NB. Acolo se află pe o coală osebită, o 
importantă scrisoare originală a lui Nicolae 
Văcărescu către nepotul sătt Iancu Vă
cărescu.

3. O cărticică legată cu pânză roşfe, for
mat în 4 de 94 fol, conţinând oopia dupa 
tragedia lui Racine Bntamicus tradusă 
în versuri românesc! de Nicolae Văcărescu; 
esemplar revisuit de censură şi care a ser
vit pentru editarea tipărită la 1860.

4. Opt-spre-zeoe caiete de hârtie format 
în 4, cusute dar nelegate, conţinând toate 
oopiile după poesiile tutulor poeţilor Văcă- 
resoi, şi a-nume :

I. O mică adunare de câte s'a putut 
găsi din poesiile Banului lanache al II-lea 
Văcărescu — Pag. 38, No. 1.

II. O mică adnnare, idem, poesiile Clu
cerului Alecu VăcăruBou. — Pag. 58 sub 
No. 2.

III. O mică adunare, idem, poesiile Vor
nicului Nicolae Văcărescu, pag. 15. sub 
No. 3.

]V. Poosil ale Marelui logofăt Iancu V&- 
căreacn No. 1. pag. 1— 6u.

(1) Vrii anexa ce vine imediat dnp& acest pro
ces-verbal.

(2) Aceast& înmieaţi ane e scrisă slavonesco de 
Ant&ţl m&na lui Udristea.

(8) Una reprcsintft «Pescuirea lai Petra fi An
dreii!,, iar alta Intrarea H&ntui toral al In Templa.

V. Idem No. 2, pasr. 65— 150.
VI. Id*-m N  i. 3, png. 151— 242.
VII. Idem N  >. 4, pag. 243— 316.
VIII. Idem No. 5, pag. 317— 380.
IX. Idem No. 9, pag. 381 — 460.
NB. Acesce manuscrise (de la IV — IX), 

a& servit pentru tipărirea ediţinnel poe- 
sielor lui lanon Văcărescu. Toate, precum 
fi cele sub No. I— III, sunt transcrise de 
mâna Iul Ştefan Neagoe, ca şi manuscri
sul din Britanic.

X— XVIII. Alte nonă caete coprinzend 
o copie mal vechie a poesielor lui Iancu 
Văcărescu ca corecturi numeroase de pro
pria sa mână fi paginate de-a rândul, la 
No. 1 pină la No. 359.

NB. Multe din poesiele aci coprinse sunt 
nedite. —  Este adaosă fi o tablă de ma
terie a poesielor scrise de mână pe 15 fol.

5. Un pachet cu fapte-spre-zece bucăţi, 
în câte ana saQ mai multe foi, manuscripte 
şi copie de pe diverse poesil, românesc! 
grecesc! şi chiar una turcească, ale Văcă- 
rescilor şi ale altora, precum şi diferite 
note vechi.

Tot aoolo se afla fi o parte, ruptă (de 
la pag. 13 piuă la pag. 72), dintr'o carte 
vechiă de cântece românesc! tipărite, în 
care se coprinde fi dintr’ale lui Alecu Va- 
oăresco. — Apoi câte-va esemplare tipă
rite dintr’o elegiă »Eligiă* de lanon Vă
cărescu. —  In fine, reproducerea sigiliului 
familiei Văcăreşti pe ceară rofiă.

Şedinţa de la 23 August 1877.

Membrii presenţi : N. Creţnlescn. G. Sion, 
G. Baritiu, A. Odobescu, A. Roman, A. 
Treb. Lanrian, V. Maniu, V. A. Urechii, 
N. Ionesco, L Caragiani, V. Babeeiu, D. 
Sturza fi G. Stefănescu.

Vice-preşedinte : G. Baritiu.
Se dă lectură procesului-verbal al şe

dinţei precedente fi se adoptă.
D. Urechie ofere pentru sala Societăţei A- 

cademice o fotografie în format mare, re- 
presentând nn tip de femeia morlaca din 
Dalmaţia îu portal naţional.

Se primesce cn mulţumire.
D. Urechie anunţă că pentru fedinţa 

publică de Joi are gata doă diseitnţiuni : 
1. Notiţă despre cartea d-lu! Emile Le- 
grand, Récueil de Poèmes historiques, en 
grec rulgaire, relatifs à la Turquie et aux 
Principautés Danubiennes.* —  2. Notiţă 
bibliografică a latrie! fi a Dalmaţiei; ob
servând că dacă Societatea doresce, este 
gata a le da citire.

Mai mulţi dintre membri cer ca să se 
reguleze încă de astă-zl ordinea zilei pen
tru fedinţa publioă din Joia viitoare, ca 
publicul să poată fi anunţat prin ziare.

Eăctndu-se observaţinnea că publicul 
este avisat prin conclnsnl din fedinţa de 
la 17 August anul curent, publicat prin 
ziare, deepre ţinerea de şedinţe publice în 
toate Joile, şi că prin urmare nu mal este 
trelninţă de o noă a visare, ordinea zile! 
pentrn Joia viitoare să se fixesze in şe
dinţa de mâne.

Cât pentru prealabila citire a lucrărilor 
ce ar presenta anii dintre membrii, spre 
a fi citite în şedinţele publice, despre care 
face menţiune d. Lanrian, d. OJobeecu 
este de părere cS nu este trebuinţă a se 
citi mai dinainte şi că, de cnm-va asupra 
raporturilor safi a lucrărilor, s’ar ivi ne
cesitatea d’a se face observaţinn!, acelea 
se vor face că în şedinţele noastre ordi
nare, neavând câtuşi de puţin şedinţele 
de Joi, caracterul unor şedinţe solemne, in 
cari trebnia prevăzută de mal ’nainte toată 
programa fedinţei.

Asemenea d. Lanrian zice că d-sa pri
mesce fi a se deschide în toate zilele pu
blicului ufele Societăţeţel, pentru că d-sa 
nu are secrete fi, in fedinţa publică, are 
să vorbească tot afa precum ar vorbi în 
şedinţa seoretă.

Preşedintele, constatând diferinţa Intre 
şedinţele publice ordinare şi cele publice 
solemne, anunţă că ordinea zilei pentru şe
dinţa publiuă ordinară de Joi are să se 
fixeze mâne şi că citirea de mal înainte a 
lucrărilor nu e de rigoare; apoi ridioă şe
dinţa, invitând pe membri a se constitui 
şi a lucra în comisiuni.

Vice-preşedinte : G. Baritiu.
Secretar ad-hoc : A. Roman.

CRONICA

Citim In Resboitd :
Puşcl cu cartuşe numai 30 banii — 

Ni se comunică următorul fapt:

,D-nul Dimitrie Hristodonscu, cărui giee 
şi LipieruJ, In cualitate de căpitan în guardă 
la compania VI, legiunea V, a luat de la 
fla-care guardist câte 30 bani pentru arma 
şi cartuşele ce ’i s'afl încredinţat.

,AceI bieţi gnardiştl, In naivitatea lor, 
cred că guvernul are atâtea arme şi cartuşe, 
în cât le rinde t&cămul cu 30 bani. . .  efti- 
nătate neauzită 1 

,Se mal spun multe despre d-nul Lipieru 
şi ca notabil al suburbiei Oborul NoQ I* 

8ă’ţl tiăiăscă finul, d-le C. A. Rosetti 1

Un nod proces de presă. — Redactoru
lui giarului Timpul, d-lul Grandea s’a in
tentat un noii proces de presă. Dar eum li 
Cartea Juraţilor n’afl isbutit să’i condamne, 
acum II ra judeca la Tribunalul de Ilfov, 
secţia I eorecţională, în 15 Oetomvrie. Ma! 
la sigur 1 Pentru ce tnsft n’ar fi justiţie şi 'n 
Bucuresci P

Armata romănă de la Plevna a 
Început să opereze. Pănă acum suc
cesele el sunt mulţămitoare. O di- 
visiă după o lncăerare crăncenă, a 
Imbrăncit pe Turci din posiţiile lor 
şi s'a apropiat mult de Plevna.

Reserva şi cuartirul general al M. 
S. Domnitorului safi mutat mal nainte 
de Plevna, la satul Verbiţa.

Buletin de la teatrul răbolului. —  
De erl 27 August a început bombardarea 

Plevnel pe toată linia, de trupele Romftno- 
Ruse, care a avut loc In presenţa M. S. 
împăratului Rusiei. Se continuă şi astăzi 
cu multă violenţă. Peste puţine zile atacul 
definitiv. Toate trupele Române şi mal cu 
seamă artileria, eri aii început focul ca cu- 
ragiul şi sângele rece al trupelor bătrâne.

Cuartirul Măriei Sale se va apropia îneă 
mal mult de Plevna In momentul atacului 
defiinitir.

De cât-ra timp, răO voitorii rSspândeso in 
ţără şi in străinătate soiri falşe jicniWre si
guranţe! armatelor ruse şi româna Se face 
dar cunoscut că guvernul este hottrăt a ur
mări cu energie descoperirea unor asemenea 
indivizi, — fi odată prinşi, pământeni saC 
străini, el vor fi judecaţi şi pedepsiţi după 
tdtă asprimea legilor militare.

Tumu-Măgurele, 8 Septembre. — Bombar
darea posiţiunilor turcesc! de către artileria 
română in facia Plevnel, nrmăză, de la 26 cu
rent, fără întrerupere ; pftnă agi diminăţi nu 
era nici o perd ere de 6menl din partea n6s- 
tră, nici răniţi.

(.Monitorul oficial).

Citim In Rom ânul:
Bombardarea Busciuoulul s’a început i<- 

răş! ieri la 5 ore, ş’a durat până la 9 şi jam. 
săra.

Agi dimin^ţă de la 7 şi jum. ore, a'are- 
înouit cu nă sstremă violinţă d'amândouă 
părţile, şi până la 12 ore, continuă cu ace
iaşi violinţă.

Uă câtă de Turci de la Turtucaia a în
cercat ieri năpte se trâcă pe ţărmul nostru 
în câte-va bărci, îndreptându-se spre oomuna 
Căsciărele.

Patrula de la postul cu No. 2, zărind 
barcele, le-a întâmpinat cu strigătul: .cine 
e aoolo*, la care Turci! aii respuns c'o salvă 
de pusei.

Patrula a început şi ea să tragă: spomo
ţai oe s’a făcut in luptă a atras atenţiunea 
întregului post; dorobanţii cari '1 compuneau 
8'a& concentrat şi afi susţinut atacul.

S'aQ schimbat vre 140 focuri.
Turcii, văgând atâta resistinţă, s’afl retras.
N'avem să regretăm nici o perdere.

INSTITUTUL
C. T R O T E A N U

Cursurile primare din acest Ins
titut vor reîncepe la 16 August, ia- 
cele Comerciale la 1 Septemvrie via 
tor. înscrierile se fac la Direcţiunea 
nstitutulul, strada Scaune No. 9, nl 
toate zilele de la orele 8— 12 dimi- 
ueaţa. (6j5-la).
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V A U D E V I L L E  F R A N Ç A I S  

Direction B L M 3 3 L .B  B Œ S L X iE E R  
Saison ThéAtrale (1877—78). Commencement le 

1er Octobre ¿877

R E P E R T O IR E  DE L A  S A IS O N
OPERA BOUFFE ET OPERETTE 

MUSIQUE DE CH. LECOt'4:
La Marjolaine, 8 actes ; La Petite Mariée, 3 actes 
QiroJU, Qirofla, 8 actes ; Le» Cent V&rge» 8 actes 

Le» Cloche» de Oommrille, 8 actes.
Musique .d’Offetibaoh :

. La Boulafûjkre a de» een», 4 actes ; La jolie  Par- 
feumexue, 3 actes ; La Perichole (nouvelle), 3 actes] 
Mme L ’Archiduc, 8 actes ; La Vie Parisienne, 6 
actes ; La Belle Hélène (nouvelle), 8 actes ; Orphée 
otfz "Enfert, 8 actes ; La Boite an Lent, 8 acte a t 
La Qrédle, 8 actes ; Le» Brigand», 8 actes ; Barbé 
W Bien, 4 actes.
Masique de La corne : Jeanne, Jeannette et Jeannetton, 

4 actes.
Masiqne de Litolff : Hèloùe et Abaüart, 3 actes.

Musique de Herri : La Belle Poule, S actes. 
Musique de Grisart: Le» Troi» Margot, 8 actes.

o  O  M  E D I  h :
Les Dominos roses, Le xeveillon, Le procès Vaura- 

dieu, Trîcoche et Cacolet, La petite marquise.
Bn vaudeville tonte» lé» nouoaniée» de F année.

Le * tableaa do personnel de la troupe sera publié 
d’ici à quelques jours avec le programmme général.

L ’administration a l ’honneur de prévenir M. M. 
les abonnés et habitués, que l’abonnement pour 
la sousdite saison est ouvert au bureau du Théâtre 
Bosse], tous les'jours de 12 à 3 heures de I après 
m id i.» L'abonnement sera de 60 réprésentatu>ns 
obligatoires et divisé en deux sériés de 30 répré-! 
sentations. 1 L’abonnemedt devra être payé en 
deux fois : le moitié en souscrivant et la seconde 
moitié le 1er Novembre.

Pentru Părinţi
D. profesor Strajan, de ]a liceul 

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

618— S.

A V I S
Din causa apelor mici pa Dunăre, Soci

etatea Vaporelor c. o. a înfiinţat la Ver- 
ciorova o Agenţie' unde nnb-semnaţî ca 
Spediterî menţionatei Societiiţî aii des
chis o Sucursală.

Recomandăm dar serviciurile noitre onor, 
public Comercial, fi asigurăm o propmtâ 
expediţinne a mărfurilor cn preţurile cele 
mai moderate.

Turnn-Severiu, 1 Septembrie st. n.

Fraţi Strass,
Ecspediterî a I  priv. Societăţi c. c. Vap<5relorpe 
Dunăre in Turnu-Severin, Craiova gi Verciorova.

(616

DESFACERE TOTALA

Prix de l'abonnement pour 60 réprésentatlons 
LogéP. . . . . : . r v  . . iido Fr.
fauteuil« ..........................................>
Stal . . .  i, . . . , .  ..........................150 >

Prix des Place* & la soirée
Loges ............................... ,* IV.
Fauteuils. ® •
Sjbal n . « . ............. . .............. 3 »
Galerie .............................................  * »

La Directrice, EMILIE KELLËR.

De închiriat gSSftţl
conţinând 4 odăi de locuit cn antren, 1 
pentru alugi, bucătărie, spălătorie, depen
dinţe, curte şi grădină, sunt de inchiriat 
de la Sf. Dumitra. Doritorii sunt rngaţi 
a se adresa la proprietarul D-nn Ioan Spi-I 
re seu, oare fade în dosnl gradinei acestor 
ease.

Recomand bogatnl meii asortiment de 
felurite Pianuri şi Pianine din cele mal 
renumite Fabrici ale Europei cn preţnr 
forte scăzute.

Wilhelmine Schreiber 

(613). Calea Mogoşâiei No. 23.

A eşit de sab presă:

N O U L  Iwl E T O D
de

C A L I G B A P H I E  ELE SI N T A R A
pentru usul claselor II, I I I  şi IV  primară

de G. Al. Zamphirolu profesor de desemn gi ca
ligrafie.

PREŢUL 20 BANI.

De v6ndare la ttfte Librăriele iară depositul se 
află la Librăriele, L. Alcalai calea Mogoşâieî No. 
18 ;i  L, Steinberg strada Carol I  No. 40.

ANUNCIU IM PORTANT.
M A I  LA  RENUMITUL MAGASIN

W LtM . V U L . T U R
Sub firma

SAL. WEI SERMAUI T
Strada Carol I  No. 6 Strada Carol I  No. 6

Pi

Ô

&
H

(curtea roche) 
TÍB-&-YÍ8 de farmacia

(curtea roche) 
i ris-â-rls de farmacia

Rissdorfer. Rissdorfer.
AQ sosit, pentru sesonul de veră un bogat asortiment de încăl

ţăminte pentru BĂRBAŢI, DAME şi COPIL
Cu deosebire PANTOFI DE DAME in t6te formele după cele 

mai din urmă fasâne şi efectuate din primele fabrici din Europa.

Asemenea un mare transport do cisme lungi do Ineht, de Lak 
rusesc şi de racs ca şi Mantale (cauciuc) de pl6ie prima qualitate.

Sub-semnatul mulţumind onor P. T. Pnblic de încrederea ce 
aii dat suedissei firme, oare până acum aii depus probe de fina 
calitate a Mărfel cât şi de eftinStatea preţurilor, speră ca şi d’acnm I 
înainte va bine voi a ’i da ooncursul şeii, găsind in tot-d’a-una 
atăt mărfuri fine şi fasonate cât şi cn preţnnle cele mai moderate.'

Cu t6tă stima

(588-0 ) SAL. WEI8ERMANN.

ANUNCIU IM PORTANT

Sentimentele de recunoştinţă ale naţiune! 
Române sunt cnnoecute de tótft lumea ci- 
vilisată prin darea din parte-! a ospitalităţi 
la toţi străin! oe ii visitera. Cn atât mal 
mult fiind datori a arăta acel sentiment 
către Prea înalta familie a Imperatnlni 
tutnlor Ruşilor pe care am avut fericirea 
a o priimi în sânul nostru şi a coopera 
în resbel cn bravele ei armate, am litogra
fiat nn tablou mare cu 16 portrete ale a- 
cestei înalte şi glorióse familii. Românilor 
le vor place negreşit a avea în pereţii lo- 
ouinţelor lor acest tablou frumos, care aü 
a’l găsi tot-d’a-nna Ia mine, Calea Văcă
resc! No. 151, cu preţul numai de duo! lei 
noi. Iar prin districte se vor trimite fără 
plata de transport. A 3-ea parte din iondnl 
strâns este destinot pentru ajutorul crucei 
roşie.

Editor: Loct.-Colonel D. Pappazogln.

ANUNClt
Călătorii la Braşov pot afla la institutul

Răilor de aburi de acolo, în dosul 
gimnastului român,

locuinţe curate şi bine mobilate, cu privirea 
spre grădină, precum şi grajduri de ca! şi 
şopron pentru trăsuri, cu preţuri fârte mo
derate.

Direcţiunea băilor de aiuri din Braşov.

LE PORTEFEUILLE 

DIPLOMATIQUE & POLITIQUE
(Blue-Boock Européen).

»Recueil de documents internationaux 
et des principaux travaux parus dans la 
presse périodique europeane* a apărut gi 
se află deja cele d'întâiü 4 Uvresóne in  l i 
brăria nâstră spre probă.

Onorabilii amator! de ştir! diplomatice 
şi politice, eşite din sorginte sigură, le a- 
nunţăm că numele redactorului acestui 
uvragiii periodic, J. E. Delannoy, destul 
de cunoscut în sfera Ziaristicei, ne garan
tez? un conţinut nn numai bazat pe do
cumente oficiale dar şi ştirile neoficiale au 
să fie bine apreţiate de opiniunea publică, 
fiind că redactorul este in relaţiile oele 
mal intinse cn cercurile iualte.

Acest uvragiü va eşi in 50 pană la 60 
livresóne pe an, şi se primesc abonamente 
in librăria nostră ou preţul de fr . 31,25 
pe termen de un an, trămis acasă direct—  
fără întârziere —  prin poştă.

Tot o dată mai avisăm pe D-ni! amatori 
de ştirile günice ca se află la noi (Jiarul 
francés La  France de vendare cu 20 bani 
numărul.

E. Graeve & Comp.
(615). Podul Mogogóiel No. 40.

PENTRU PĂ R IN Ţ I

D-nn profesor Mihalescn, la Liceul din 
Craiova luând nn nofi local, primeşte in 
familie câţi-va elev! dându-le pe lângă cele
lalte îngrijiri şi preparaţiunea din obiec
tele mai grele.

Sârata,i“i,r pi"ei*M O -S l t l i  W t l l  ctlfCtţ 0 jumătate oră 
de BuzSQ, pe calea ferată intre staţiile U l- 
meniişi Monteorul, având ca la 1000 po- 
gâne arabile, vie de vre o 40 pog6ne, vil 
cn otaştină, de la care să ia peste 500 
galbeni anual, han, cârciumă şi alte mal 
multe calităţi, se dă in arendă de la Sf. 
Gheorghe viitor. Doritorii se pot adresa 
în Bucuresci la D-nu N. I. Lahovary şi 
la Craiova la D-nn Costică Bengescn, pro
prietara]. (617— 8).

Mobile de casă plecare eftin
de vendare. A  se adresa la administraţia 
acestui fiar. (614— 1).

Pensionatul Leo Rosenthal
PENTR U ELEVII  SC 0 A L E L 0R  PUBLICE  

Viena, Landstrasse, Adamsgasse No. 9.
Directorul acestnl institut, care în timp de donă-deoi ani ocupase postul 

unu! învăţător la o sc61ă publică şi a cărui op didactic german a fost apro
bat de onor. e. c. minister itt pentru scâlele reale şi introdus în nnele ca carte 
obligat6re, priimesce elevii, car! visiteză scâlele publice de ori-ce fel, în pen
siune totală şi se însărcinată şi ou corepetiţiile. Preţul pe nn an 600 franci. 
—  Limba de conversaţie cea francesă. Ocaftia cea mal bună spre a se per
fecţiona in eăntarea de piano. Referenţele cele mai bnne.

Ü9
>

«

CE SE POATE CAPATA
P K N T R U  «  F B A I V C 1

LA DESFACEREA SPECIAL1TATILDR IN FANZARIA
L I N G E  R I A  D I N  V I E N A

Calea Mogoşdiel Palais „Dacia“
Pentru 50 bani: I col Pichet de vară.
Pentru 5 franci: 0 cămaşă de Oxford angles.
Pentru 4 franci 50 bani: I păreche pantaloane pentru cSlărefl.
Pentru 6 franci: 6 perechi manchete ori oe fason.
Pentru 5 trancl: 2 garnitura colorate de dame.
Pentru 5 franci: 11 gulere engl., Io orl-oare fason gi mărime.
Pentru 5 franci: 6 p&rechl oiorapl patentate.
Pentru 5 franol: 6 gulere moderne pentru dame, după alegere.
Pentru 5 franol: 12 batiste albe de pftnz& adevârată.
Pentru 5 franci: 11 batiste bine oolorate tivite şi ipftlate.
Pentru 5 franol: 6 prosâpe de p&nz& curată.
Pentru 5 franol: 6 şervete da masft de pânză adevărată.
Pentru 5 franol: 11 şervete albe de oeaift.
Pentru 5 franol: 1 cămaşă modernă, simplă s£3 brodată.
Pentru & franol: 2 batiste ou monograme fin brodate.
Pentru 5 franol: 1 batistă francesă fin brodată ou dantele.
Pentru 3—8 franci: 1 corset de damă 
Pentru &Va franol; 0 cămaşă de (lipte.
Pentru 5 franol: 3 pepturl fin brodate pentru cămăşi de bărbaţi.
Pentru 5 franol: 1 garniture fine şi moderne pentru dame (gulerul şi manşete). 
Pentru 5 franci: 1 camison modern brodat.
Pentru 5 franol: 1 faţă de masă colorată cu ciucuri, pentru oafd.
Pentru 5 franci: 1 c&maşă s6u o pereche de ismene de damă, bogat brodate. 
Pentru 5 franol: 1 oravată de damă, adevărată CrSme-Dentelle.
Pentru 5 franol: 1 fustă costum plissă.
Pentru 5 franol; 1 bucată Tulpan.
Pentru 25 franci: 42 de co|I =  I bucată Chifon franţuzesc.
Pentru 10 trancl: I bucată Robe d’enfantş de toii*.
Pentru 16—24 franci: I bucată Tartan engles de 5 coti.
Pentru 20 trancl: 24 ooţl Pichet 
Pentru 20 franci: I bucată Manta de baie.
Pentru 18— 25 franol: 1 bucată pănxă de Rumburg, de 36—45 oo(L
Pentru 55— 68 franci: 1 bucată pinsă de Belgia de 60 coţi.
Pentrn 75—108 franci: 1 bucată pânză Corona de 58 coţi;
Pentru 115—110 franol: 1 buoată Toile Batiste frances.

Afară de articolile menţionate so găseşte tot-d'a-una trusourl complecte.
Calea Mogoşdiel Palatul „Dacla(<.

Cominţlile din districte însoţite ou preful respectiv si vor efectua foarte grabnio 
oonsciincios.

LA TYPOGRAFIA THIEL & WEISS
PALATUL , DACIA.« 

şi la töte librăriile din ţâră
se află de vânzare :

METODA DE CDBA NATURALA
drept contrast la .

VĂTĂM ĂRILE PRACTICEI MEDICALE
Singura şi şigura pază contra 

morţsl premature şi lângeiirel cronice de

Aug. Wilh. Konig.
P R E Ţ U L  1 L S I  N U O I .

REGULILE
CE T R E B U E  P Â Ç I T E

pentru a

AJUNGE LA 0 BATBANETA M IM A
PREŢUL 50 CENTIM.

ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa
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F R A N Z G U N T H E E Ï
à la VILLE DE BRUXELES J (

Podul Mogogéieï No. 16 ris-à -ris  de Consulatul Russesc
Recomandă magazinul seS asortat la tot-d'a-una fórto bine ou rufăriă de bărbaţi şi de JK

1 . 1______________L.l. I Ja 12.^ «  __X4.--X ______« . . L« L-iv 3 1 F Ite, batiste de lino,- olandă gi m&tas&, ciorapi pentru bărbat! si dame, ^  
santé) oamisdne, groşette, broderie dantele, ora va te den>&rbatY fi  M

ăgâna tot 
preţurile,

dame, gulere, manchete,
flanele fine (crâpe de — _____  „  . „  ______ , ________________ ... r
femei in oele mal noi forme si oulbH, umbrele de sire gi de plâie etc. etc. Atrăgând tot 
de-o-daţii atenţiunea onor. Clientele că din oausa ori set am redus fârte mult preţurile,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

G E L  lÆ JiJL IdLÊŒZJâi Z M L A . Q - - A . S H s r
DE

H A I N E  CONFECŢIONATE şi de AETICOLE  DE MODA
„ A .  L A  B E L L E  J A U D U S H u Ê l I l B “

J O N B F  G R 1 J I V B  J L U i l
20, Colţul Bulevardului 81 Stradel Mogojôiei, Casele Grecénu, 20

1WT ESPOSITIUNEA DE HAINE
invit) pe Onor. Public să bine-voiescă a visita magasinul metk, unde va găsi o E s pos i ţ i une  de ha i ne  c o n f e c ţ i o n a t e  cum n’a fost ineft in Bucuresci, şi anume

C O S T U M E  C O M P L E C T E
REDINGtOTS şi JAQUETE Cü GILETCELE LOR || P A E D E S I D R t  I N  D I V E R S E  FAS OAN E
din stofele cele mai moderne ale sesonului de faţă, şi croite dupé jurnalele cele mai none. Preturile sunt espuse in Galantarele Magasiel pe Strada Mogoş6ieI şi Bulevardului

şi se p6te convinge orl-cine că am remas fidel devisieî acestui magasin:

C O J S r S T T ls Æ  M A R E  S I  P R E T I U B I  F O A R T E  M O D E R A T E .

j o s b v
,A  LA BELLE JARDINIÈRE«, 20 Colţnl Bulevardului |i Stradel Mogofôiû, Casele Greoénn 20.

-SBBfigqaSBg-

Tipografia Thiel & Wiess, Palatul .Dacia*.


