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Carenl de Berlin, 15 iulie. 
Acţiunile Căilor ferate româno. 83 70 
Obligaţiunile româno 8°/> . . 81 60 
Priorităţile O. fer. rom. 8°/t 81 — 
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Mirţ , 4 Iulie.
Patronul silei: P ir. Andrei Creteauul. 
Ruaăritul soarelui: 4 ore 88 min. 
Apusul soarelui: 7 ore 13 min.
Pasele tunel: Lună plinii.
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Bucurescl, sosire. . . . 9.18 4 7.17 4

.104 10,40.; 
1.I8 5 3 .-C

Verciorova.......... 11.36 d
Craiova , . . . . . . .  3.— d
Slatina.. . . , . , , . 4.45 u
piteşti.................7.03 d
Buouresol, sosire , . . . 9.20 j

6.—
6.80
9.3-1
1.08
&.30

Galaţi—Bărboşi
G ala ţi................ 1.20 n 8 26 4 7.80 n
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Bărboşi —Galaţi
Bărboşi . . . . .  9.55 n 6-35 n 7 .-4  
Galaţi, sosire . . .  3.30 n 7.— n 8.25a

Kt va ţine esposiţia, românii mer- 
i la Paris, vor găsi ziarul .TIMPUL* 

1 .Grands Magasins du Prmtemps, 
levard Haussmann 70.*

Londra 13 Iulie.

Sir Ornnet Wolaeley, nutnit guvernator 
al insulei Cipru, pleacă aslâr.1, însoţit de 
ofiţeri de etat-mujor. El va aosi la Cipru 
probabil po la 22 (10) iulie.

^ÎPKŞl TEU GRAFICE
A L E  . T I MP UL UI *

Londra, 13 Iulie.

* Times,j in a doa ediţie, apărută amara, 
publică textual 53 articole din tractatul da 
la Berlin.

a

1

(A g e n ţ ia  L ia  van)

' (13 Iulie 4 d. am.)

Berlin, 13 Iulie..

(16 Iulie, 9 ere dimineaţa)

Berlin, 14 Iulie,

'Principele Bismark in discursul s5Q de

■i tr cutii, contele Şovnlof a cerat 
j  fusului ile-n restrânge drepturile sol* 
] lut, de-a autoriza nuvile de rcsbol eS 

cîi strimt orile.
iur him' Sălisbnry respuuse, cS de oara- 

> ratatele de Paria şi Londra uŞ fost 
modificate, guvernul britanic era o- 

at numai u se ţine do îndatoririle sale 
ca Poarta, şi de a respecta in cestia 
lorilor, ôrï-oe botirlre voluntară a

Londra, 18 Iulie, 

ţ - . irufinză din Berlin către »Times* 
i ţbciârifc intre Austria şi Poartă, in pri- 
¡n ocnpării Bosniei şi a HsrMgoyine î, 
t pe oale bonă.

: hn pelgrad i se comnnicS aceluiaşi ziar : 
,| tpcina a votat un proiect de adresă 
ie principe, care nn conţine uiol nn n- 
contra ocupării Bosniei şi a Herzego- 

ieî de către Austria.

închidere a afirmat, că a fost imposibil de 
a realiza toate aspiraţiile.

Istoria, a «le el, va face jnetiţie operei 
congresului, operă care in limitele posibi
lul, asigură pacea ; şi niol • critică şi nici 
nn apirit de partidă nu vor putea micşora 
aqeat rezultat.

Am nădejde ferată, că înţelegerea Eu
ropei va fi durabilă şi şi că relaţiile mele 
amicale personal*, vor întări bunele ra
porturi dintre gsverue.

(13 talie Bere seara.)

Censtantlnopel. 13 Iulie, 

liarele oficiale apreciază

Londra, 14 Iulie.

Eoglszii aQ luat iu posesiune insula Ci
pru, In 12 Iulie.

Cestant'nopel, 14 Talie.

Poarta n trimis trape şi muniţii la Volo, 
ta prevederea uuel rene oale a popnlnţiuueî 
grece.

Arestările continuă la ConStantinopol, 
pentru fapte privitoure In .complotul lui 
Aii Suavi.

Populaţia tuneulniană e domnită de o 
mare neraulţăVuire, din cauza cedării meu Iei 
Giprn.

fuvorabil, a- 
I iţa ihclieiată cu Anglia, pentru apă- 
i ţa poeeeiunilor asiatice ale Tureieî, şi 
| ionizează ideia unei alianţe de aceeaşi 
tută cu Austria, pentru Turcia europeana'. 
3ii număr oare-care de trupe engleze, 
desbarcat iu insula Cipru.

(14 Iulie, 9 are dimineaţa.)

Berlin, 13 Iulie.

In şedinţa de astăzi n Congresnlni, con-
e Audrassy a rostit o cuvăutere in care, 

H .̂ numele aduc Ani, a mulţumit prinţului 
ntarck, pentru direcţia ce a dat lncrAri- 

¡9 ¡ou spirit pacinic, ca înţelepciune şi e-
| * “ •
J jjt,_ arătat asemenea respectoasă recunoş-

Î ţu Congresului, pentru inalta sa bună- 
uţA şi graţioasa ospitalitate, ce M. 8a 
4ratnl şi familia impărăteascu i-aQ dat 
nţnl de Bismarck a răspuns arătăndu'şi 

■caria de iabAnda Congresului, şi a mul- 
]  aijt plenipotenţiarilor, de sprijinul şi a- 

rul ce i-aQ dat.
sa trei ceasuri şi jumătate, pleoipoten- 
tl aQ iscălit instrumentat păc9, după 

cea din urmi şedinţă plenarii s'a ri- 
X

Berlin, 18 Iulie.

I .1« prânzul de gală, dnt in onoarea mem- 
Jj (ilor Cot)greşului, prinţul impărăteec a 
1 Btit o cuvântare, in eare şi-a a-ătat mnl- 
5 op ir ea pentru marele reţnltat, căpătat J>rin 
I iritul împăciuitor şi înţelept, de care e’a 
((suflat Congre.nl. •

Prinţul împărătesc a zis, că inţelegerea 
tofrnicită in Congrss, este o nouă garan- 
pentru pacea fi bunul traiQ obştesc, şi

S— concursul Germaniei sete mal dinainte 
ţtigal, pentru orice nr tinde eă nsigureze 
nă păstreze aceste mari biaefâctrl.

B U C U R E Ş T I
Li n h I 3  (15) I  u I i e.

Trecerea Ruşilor pe pământul ro- 
mănesc,^rr» surprindere, după cum 
ticeiiâ pe atnncl radicalii noştri, însă 
prin btrnă înţelegere, ăncă de la Li- 
vadia, cu guVermil nostru;

Convenţia rtiso-romănească, vo
tată â ¿a vqfieur de cătră un Senat 
ales cu violarea prescripţiilor con- 
stitnţionale când ţara era impâbatâ 
de aproape 200,000 baioAete ruseşti;

Trimiterea oştirii romăneştl in a- 
jutorul creştinătăţii ameninţate la Pleu- 
na, pentru a se bate alături cu Ruşii;

Risipirea a sutimi de milioane din 
vîsteria statului, şi răpirea averii 
ţăranilor şi orăşenilor sub formă de 
rechiziţii şi beilicurl;

Jertfirea a zece mii de oşteni vi
teji in cămpiile Bulgariei, fără un 
anume lămurit scop, unii răpuşi prin 
foc, alţii, şi mai mnlţi, prin ger şi 
foame;

Pierderea Basarabiei şi, in loc de 
despăgubire de râsboiti, îndatorirea 
de a capitaliza tributul, ce plăteam 
pănă acum Sultanului, pe socoteala 
creditorilor Porţii, ale căror interese 
vor fi regulate de cătră o comisie 
internaţională europeană :

lată recapitularea puntelor de că
petenie ale istoriei vieţii noastre po*

litice de doi aui pănă acuma, sub 
guvernul radicalilor.

să vedeiu ce a făcut iu vremea 
aceasta de doi ani opoziţia conser
vatoare, care, cn toată greutatea si
tuaţiei, a fost radical ¡alăturată de 
la cărmulrea treburilor şi de la sfa
tul ţârii.

De la începutul evenimentelor, 
prin publicitate şi in Senat —  căci 
radicalii noştri, inazariştii . liberi-a- 
legâtori*, n'aft îngăduit să pâtrnnză 
in Cameră mal nictun conservator— 
opoziţia conservatoare a crezut de 
enviinţă să păstreze tonul cel mar 
cuviincios şi mai cumpătat atăt in 
privinţa guvernului, căt şi in privinţa 
Rusiei şi politicei sale.

Când guvernul radical, după ce a 
disolvat senatul care, da şi âl adu
sese la putere, Începuse a arăta 
oareeari veleităţi de opoziţie şi a- 
tueninţa a nu fi unealtă oarbă a 
politicei guvernului, a pus să i se 
aleagă un senat ad-Aoc, ajiiirâ din ter
menul prescris tu legea tomeinică a 
ţârii, opoziţia a trebuit 9â combată 
această abatere dela lege a guver
nului, pe aoelaşi ton Insă, cu modera
ţie şi cuviinţă,

Cănd in noul Senat guvernul a 
adus convenţia cu Rusia, opoziţia a 
crezut de datoria sa să se ridice cu 
putere In potriva acestei convenţii. 
Zadarnic tuşă. Cele patru discursuri,! 
rostite iu deosebite rânduri de se
natorul conservator, d. P- P. Carp, 
sunt de faţă. In deşert, ca şi Ca- 
sandra din Troada, d. Carp a proo
rocit d-lui Brătianu şi guvernului 
radical urmările greşitei lor politice, 
arătăndu-le de mal nainte că dânşii 
*& să trimiţă, spre pierzarea intere
selor noastre, oştirea romăneoscă 
peste Dunăre.

Oştirea s'a pornit, In adevăr, In
tru ajutorul creştinătăţii ameninţate, 
la Plevna. Opoziţia atnncl a stăruit 
mai ăntăl din toate puterile să facă pe 
radicali a înţelege, că ne batem cn 
propriile noastre mâini) că interesul 
nostru nu e nici de cum să grăbim 
isbăndele slavismului şi să prăpă- 
stnim pe Turci. Zadarnic insă. Vă
zând că in felnl acesta nu o poate 
scoate la câpâtăib cu radicalii, că
rora »nervii toţi le eraţi in linşi spre 
grozava faptă*, opoziţia a zis gu
vernului : Trimiteţi in bătălie oşti
rea ţării să apere, alături cn oşti
rea rusească, cauza creştinătăţii; 
bine! dar ca să lucreze cele doă oş
tiri la olaltă, trebue să vă îngrijiţi 
a avea un tractat de alianţă in re
gulă cn M. Sa impâratul şi cu gu
vernul împărătesc al Rusiei, spre a 
şti lămurit, spre a vă putea da seama 
bine, pentru ce vlrlţl in foc atătea 
mii de RomănI, pentru ce deschi
deţi şi rdstnruaţl pe dos punga ţă

rii, pentru ce chiar voi daţi lovi
tura hotăritoare tractatului dela 56.* 
Zadarnice şi acestea.

Si, cănd atl început să se verse 
milioanele ; cănd aQ inceput să se 
ia ţăranului până şi cojocul de re- 
chiziţie ; când aQ inceput buletinele 
de pe câmpul de bătaie să facă po
melnicul vitejilor căzuţi in Bulgaria; 
când aQ început să vie sute de Ro
mâni, nemâncaţi, gol, bolnavi, schi
lodiţi şi degev aţi de peste Donâre; 
cănd am aflat că suma milioanelor 
vărsate nu se poate ăncă socoti, iar 
numărul victimelor râsboinlul se urcă 
la peste ze'ce mii de oam eni, —- 
zadarnic opoziţia a tot întrebat şi 
iar întrebat pe guvernul radical: 
Oare —  daca uu care cumva a luat 
Dumnezeii minţile Românilor —  pen
tru ce atâtea dureri şi atătea jertfe  1

Când, Ia nrma urmelor s’a deschis 
Congresul dela Berlin, şi tocmai d. I. C. 
Brătianu şi-a luat sarcina a merge să 
înfăţişeze ţara dinaintea înaltului a- 
reopng, lâsănJ la prezidenţacabinetu
lui pe d. C. A. Rosetti, opoziţia, văzând 
mai ales cele ce zic organele din străi
nătate, in privinţi relei intipârirl 
ce a produs această remaniere mi
nisterială in cercurile înalte de la 
Berlin, —  opoziţia a creznt de dato
ria el să strige şi să povâţuiascâ pe 
pe radicali a nu mal compromite 
ţara şi de astâ-datâ in faţa Eu
ropei, de oarece atât d. Brătianu 
căt şi d. Rosetti, pe drept ori pe ne
drept, trec in ochii lumii de demo- 
oraţl-socialiştl având legătură strlnsâ 
cn secta politică a Iul Hoedel şi No- 
biling. Zadarnice insă ca totdenna 
aQ fost şi d'astă dată strigătele şi 
poveţele noastre.

După cum toată lumea ştie, şi 
după cum trebue orice om de bună 
credinţă să mâturisească, —  acestea 
le-a făcut şi zis opoziţia conservatoare 
in curgere de doi ani in coace, in 
vreme ce s’afl ţesut drama, a cărei 
deslegare tristă toată naţia o cu
noaşte astăzi.

Să vedem acuma ce purtare a a- 
vut guvernul faţă cu faptele şi zi
sele opoziţiei conservatoare in aceşti 
doi ani de z*le.

Când opoziţia conservatoare, prin 
organele sale de publicitate, a osân
dit politica guvernului radical, ară- 
tâdu'I că răQ face de aruncă Romă-i 
nia trup şi suflet In braţele Rusiei, 
ziarele radicale aQ răspuns că opo- 
ziţia urmează această cale numai şii 
numai din pricină, că e necaz vă
zând pe radicali In stare să sâvâr- j 
şeascâ fapte mart politice şi naţio
nale, şi că e geloasă de decoraţiile 
ruseşti atirnate pe piepturile virtuo
şilor radicali,— şi guvernul şt-a urmat 
calea pe care apucase.

Cănd opoziţia a strigat In potriva 
convenţiei rnso-româneştl şi a proo-

rocit unde aQ să ajungă lucrurile , 
radicalii d’abia i-aQ d.it ascultare 
şi aQ refuzat să T dea lămurit răs
puns; nn potop de declamaţii sQ 
iuecat cuvintele patriotice şi sânâ 
toase ale oratorilor conservatori—  
şi convenţia, care de aminterl era 
pusă In vigoare de mult, s'a votat 
ca fi ud un fapt Implint.

Când opoziţia conservatoare a s. us 
guvernului că Rumânii, ajutând şi 
grăbind isbăndele, de aminterl oare
cum sigure, ale cauzei slave, se 
bat cu propriile lor mâlul, că res- 
boiul pentru noi, chiar cn biruinţă 
din parte-ne, spre pierzare ne-ar 
fi, că trebue să fim cu minţi, şi iu 
certele celor m ari, cu uşurătate 
să nu ne amestecăm,— organele ra
dicale aQ ¡strigat că »numai cio
coilor le e dat să se conducă după 
deviza : capul plecat de sabie nuT 
tăiat*, iar d. C. A. Rosetti prin .R o
mânul* d-sale a răspuns la îndem
nurile sănătoase ale opoziţiei con
servatoare, cum are obiceiul, cu o 
formulă sacramentală de s^nsaţie : 
»Unei naţii moleşite trtbue să i se 
ia sânge.* Prii jul era bine venit, 
cauza creştinătăţii fiind primejduită 
la Plevan, şi formula d-lul Rosetti 
s’a şi pus in lucrare.

Cănd apoi opoziţia conservatoare, 
văzănd că oştirea noastră trece Du
nărea şi intră in foc la olaltă cu 
Ruşii, a inceput să iutrebe pe guvern 
cum, cu ce tractat de alianţă ne ba
tem alături cu oştirea împărătească, 
şi că daca n’avem tractat, trebue nea
părat şi degrabă să facem uuul in 
regulă— organul d-lul C. A. Rosetti 
cu tot corul foiţelor radicale aQ în
ceput să ia opoziţia iu bătaie de joc 
şi să ne zică, cu ton picant, că cn 
împăraţii, radicalii n’aQ obiceiQ să 
facă zapis, că dela împăraţi d-lor nu 
cer chezăşie, nici amanet.

Se răpuserâ in Bulgaria cu miile 
sărmanii noştri viteji —  cari se vede 
că n'aQ fost moleşiţi, cum ăl credea 
d. Rosetti; curseră pe apa Dunării 
in jos milioane, sute de milioane de 
bani româneşti munciţi ; se luă de 
beilic şi cojocul bietului român, şi 
»cauza creştinătăţii* fu scăpată de 
primejdie. Dar noi— ne aleserăm cu 
ce 1 Ne pomenirăm că vine d. ge
neral Ignatief să ne oeară de zor 
Basarabia ioapol.

Opoziţia conservatoare cea d’ântâl 
şl a ridicat paţernic glasul, cuviia- 
cios insă, in potriva pretenţiilor ne
drepte ale Rusiei. »Timpul* a publi
cat, despre drepturile de veci ale Ro
mâniei asupra Basarabiei, nn şir de 
articole ştinţifico-politice, cari, sun* 
tem fericiţi a spune f&râ mândrie, 
aQ făcut, după mărturisirea altora, 
epocă in desbaterea acestei dure
roase cestiunl. Cu toate astea, .Ro-
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ne trebue de-oeamdată pentrn ca 
să nu ne prâpâstuim de loviturile 
ce ne-a fost dat s& suferim ; minte 
şi inim& drepte şi sănătoase ne tre- 
buesc pe viitor, ca să ne apărăm 
de alte noue suferinţe !*

După cum s’att purtat de doi ani 
p&n’acuma radicalii faţă cu opoziţia 
conservatoare, ast&zl mal putem oare 
n&d&jdui că ne vor asculta această 
din urmă povaţâ?

„Fremdenblatt* din Viena publică 
o telegramă din Bucureşti de la 11 
iulie, care coDţine următoarele :

„ Principele Garol s’a decis a nu 
se opune hotărlrilor Congresului şi a 
accepta Dobrogea.

„Se aşteaptă chemarea la guvern 
a unul minister conservator.*

Precum am mal zis in revistele 
noastre precedente, avem nevoie de 
tot calmul, de tot săngele rece, de 
toată adânca chibzuinţă, spre a apuca 
calea cea mal nemerită, ca să ieşim 
din grelele evenimente, ce s’au grâ 
mădit asupra ţărel noastre. Astfel 
numai, răul, ce ni se causează prin 
luarea uneia din provinciile noastre 
va deveni căt se poate mal mic şi 
poate, nu ireparabil.

Ori de căte ori Romănia a înde 
plinit vre-un act măreţ, naţional 
toţi fiii el aă luptat cu bărbăţie, şi 
aii reuşit in intreprinderea lor, pro- 
vocănd stima şi admiraţi unea Eu 
ropel.

Aceste poveţe le-am dat, incă de 
la începutul perioadei de nevoi şi ne 
norociri, ce s’a ivit in ţară. Şi, daca 
lucrurile s’att agravat şi n’am putut 
să ne presintăm uniţi inaintea con 
greşului, de bună seamă că, nu noi 
suntem de vină, ci oamenii din gu 
vern, cari s’aâ crezut destul de forţl 
spre a triumfa, şi a culege, in acest 
caz, laurii victoriei. Opoziţi unea, care 
reprezintă o mare parte din ţara a 
ceasta, a fost esclusă, ca să nu aibă 
cătuşl de puţină parte la un even 
tual triumf, precum acum nu are 
nici respunderea celor întâmplate 
Aşa a crezut că e bine să lucreze on 
guvern.

Cănd dar, in asemenea situaţiune 
am demonstrat, prin organul nostru 
de publicitate, că delegaţii guvernu 
lui nu eraâ in stare să inspire de 
plină încredere Europei şi să reu 
şască in misiunea d-lor, nu spuneam 

! decăt un mare adevăr : şi era de da-
r toria noastră să ’1 spunem, spre a 
nu fi avut aerul că aprobăm, prin 
tăcerea noastră, tactica partidului

advers, de a se presinta singur ina- 
ntea Congresului.

Răfl, dar, ne învinovăţesc onor. 
oştri adversari, susţiind că nu tre

buia să criticăm pe delegaţii guver
nului ; căci, in^ă odată, urma să 
protestăm contra unei greşite proce
dări, pe care o vedeam că este in de
trimentul ţărel. Şi acum, facem apel 
la confraţii noştri de la ziarele cari 
sprijin acest guvern, şi 'I rugăm să 
ăşl aducă aminte de modul cum e- 
ratt trataţi guvernanţii, In timpul 
cănd d-lor se aflaă In opoziţiune, 
!n cestiunea convenţiunel comerciale 
cu Austria, şi daca nu se făcea tot 
ce e cu putinţă, spre a’l discredita, 
atăt In ochii Europei, căt şi In in
teriorul ţărel!

Şi, cu toate acestea noi, opoziţia, 
In aceste momente solemne şi grave 
pentru ţară, nici că am tipărit zia
rele încadrate în doliu, fiind că ni se 
ia, sub acest guvern, o provincie a 
ţârei, nici că ne-am asvârlit cu fu
rie asupra delegaţilor romănl, Întorşi 
de la Congres.. va l! cu o provincie 
mal puţin pentru Romănia.

Căci urmează să cunoaşteţi bine, 
onor. adversari, că aci nu este vorba 
de a se şti, daca aă vorbit bine 
saă râă onor. dd. delegaţi inain 
tea Congresului, ci de faptul real 
al perderă provinciei noastre Basa
rabia !

In politică, orl-ce s'ar zice, se 
consideră mal mult rezultatul final 
De esemplu: este învederat că s’aă 
comis greşeli sub acest guvern, In 
politica ce a urmat faţă cu cestiu 
nea Orientului. Daca, cu toate ace 
stea dd. miniştri reuşiaă a ne scăpa 
Basarabia şi a face să ni se ga
ranteze independinţa de către pu 
teri, cu toţii eram să ne pro ster 
năm Înaintea resultatulul încunanai 
de succes.

On. adversari s’aă mirat insă, că 
in împrejurarea contrarie, adică a 
nereuşitei d-lor miniştri la Congres, 
noi, opoziţiunea, am fost aceia, cari 
am invitat pe toţi a’şl păstra cal 
mul şi săngele rece. Dar de ce se 
miră on. noştri adversari?

Noi n’avem şi n’am avut obiceiul 
d’a provoca lumea la scandal.

Suntem dar cuprinşi de mirare, 
vâzănd că Românul, de la 29 Iuniă, 
n’are destulă putere spre a’şl stă- 
păni, in asemenea momente, necazul 
săă in contra noastră, presupuindu- 
ne cine ştie ce intenţiunl râă-voi- 
toare. Credem că va reveni asupra 
unei asemenea greşeli.

Verdictul areopagului european va 
apare in curănd. Vom vedea pozi- 
ţiunea ce ni se crează. Pe căt cu-

meritat puţina simpatie cu care a 
fost tratată la Congres. Marele a- 
reopag câta să treacă cu vederea 
greşealele oamenilor noştri de stat, 
căci ţaţa este inocentă. Cu săngele 
eroilor noştri, vărsat in şanţurile 
Plevnel. şi cu imensele sacrificii pe
cuniare, ce am făcut, aveam dreptul 
să ne aşteptăm la o soartă mal 
bună.

Dar şi timpul nedreptăţilor va a- 
vea un sfârşit. Răbdare dar şi cu- 
ragiă. De se va lucra bine, vom ieşi 
şi din acest impas,

Val insă acelora, cari, şi de astă 
dată, vor pune mal presus de inte
resul patriei, interesele personale şi 
de partid!...

(Pressa).

sonalmente admiraţia mea cea mal <f 
simpatică. Cu toată fraternitatea 
noastră romană, numai este cu pu-. 
tinţă a citi poesiile d-tale, din cauzal j 
necunoştinţef melc ; dar prin mâre-1 
ţul cântec de gintă, ce ne aţi tri- 
mis la Montpellier, am putut judeca r 
lărgimea, înlţimea şi ¡splendoarea (
seremtăţ'-I geninlul dumitale poetic. ■el«'

Mă félicitez d’a fi avut onoarea 
vă reprezintă Ia sărbătorile latine 
şi, daca ce- va a putut să mă facă demn
d’această alegere, este, de sigur, cul-J 
tul patriotic ce profesez pentru tot? 
ce ţine de lumea latină, şi, In pardj

1

Societatea limbelor romane, pu
nând la concurs conferirea premiului 
oferit de d. de Quintana celui ce va 
scrie cel mal frumos cântec al Gin 
tel Latine, avu fericita inspiraţiune 
de a găsi mijlocul cel mal eficace, 
pentru a redeştepta, ca să ne espri- 
mâm astfel, sentimentul de ginte in 
naţiunile Latinitâţel. Triumful ob
ţinut de marele nostru poet V. A- 
lexandri, probă naţiunilor surore, că 
naţiunea română a cultivat, cu o 
îngrijire particulară, acest sentiment, 
care s’a manifestat in toate ocazi- 
unile, şi mal cu seamă la concursul 
de la Montpelier, in Cântecul poe
tului nostru, care fu interpretul sen
timentelor naţiunel române. Prin 
iniţiativa Societâţel Limbelor Ro
mane, şi coardele lirei poetului nos
tru Alexandri, sentimentul de ginte, 
a luat o desvoltare in naţiunile la
tine, la care n’a ajuns nici odată 
pănâ acum, şi la care, prin opera 
diplomaţiei, n’ar fi putut ajunge de 
cât foarte târzia, şi, de sigur, intr'un 
grad inferior.

Astăzi, sentimentul de ginte, in 
naţiunile Latine, credem că nu mal 
lasă nimic de invidiat naţiunilor de 
altă gintă, in privinţa aceluiaşi sen
timent, mulţumită Societâţel Lim
belor Romane şi marelui geniO al 
poetului nostru ^lexandrij

Ne simţim fericiţi;—Împărtăşind 
lectorilor noştri incă o piesă preţi
oasă, cuprinsul epistolei primită de 
d. V. Alexandri din partea mare
lui poet al Provencel, d. F. Mistral

ticular; pentru juna d-voastră naţiune,, 
care In ultimul resbel, Ja dus aşa de' 
strălucit lubarutn( 1) al lu i Constantin.

Primiţi, domnule, cn fratemela 
acoladă a tunsei din Provence ex- 
presiea sentimentelor mele celor mal 
cordiale şi mal distinse.

(Pressa) F. Mistral. \

îndată ce am cunoscut tratatul 
care ne despoia de a provinciă, am] j 
rămas incremeniţl; ne refuzam a 
acorda credinţă ochilor noştri şi mi 
adormeam seara fără speranţa de a 
găsi adouazi pe biuroul nostru o de
peşă, care ar desminţi fatala ştire. 
Dară in zădar am aşteptat; nimic 
n’a venit ca să liniştească inimi 
noastră de patrioţi cu durere lovităi 

Vrea să zică aceasta, că trebue si 
ne lăsăm la o desperare zadarnică' 
Este necesar ca să plecăm fruntea 
noastră in pulbere şi se ne rugim 
cerului, să ne dea cea din urmă Ic* 
viturâ ? Sad trebne să ne sculăm ca ; 
hotărire in contra Europei şi să *1 
strigăm, ca alta dată regele Canut: 
valurilor mărel: Nu te vel duce m| 
înainte ? Cea d'ântăifi rezoluţiune 
fi opera unor oameni laşi, osteniţi 
de luptă, descurajaţi şi încredinţând!^ 
de acum înainte hazardului grija drţi 

a conduce afacerile. A doua ar t 
bravă şi curagioasă, dară cine ni 
vede, că in cele două cazuri, atr * 1

Maillane (Oarele Rhonului). 82 Ianie 1878.

Ilustre şi scumpe confrate,
Am primit buna d-tale epistolă 

şi operile d-tale complete. Sunt fe
ricit d’a avea aceasta mult plăcută 

noascem pănâ acuma, România n’a I ocazie pentru a vă mărturisi per

(1) Labarum, stindard imperial institui 
de Constantin. Era na mic drapel de stofl 
roşie, pătrat, fics şi intim în vîrfnl unei 
soliţi, cn un cincnre jos. In eentrnl Ini 6 
rad desemnate literile greci X P, ce fign 
rad totdeodată monograma vorbei Chist, 
fi crucea Mântnitornlnl.—Constantin foa; 
in ta in contra împăratului roman Maxeni. 
oid, la annl 312, cănd o stea lominoasi 
81 apărn pe cer, on aceste cuvinte: „Al 
boc sigtto vincn* (Vel triumfa prin eon*. 
semn). Nooptea următoare, vezu in vis p
1. Christos, ducând un stindard ornat d’ at 
semn asemenea. Atonei puse aă 'I fao. 
unul ca acel ce veznse în mâinile omule, 
Ini Dumnezeii, şi '1 chemă Lnbarnm, nn 
me, a cărui origină este neennoscată. A 
cest drapel se purta in fruntea armatei | 
era încredinţat gardel de 50 pretorienl, di 
cel mal bravi.

mânui* şi corul foiţelor radicale, 
de rând cu venirea generalului Ig- 
natieff eu nedreapta cerere a guver
nului rusesc, aü inceput, şi d'atuncl 
urmează necontenit, a injuria opo
ziţia conservatoare, deşi cu desă
vârşire înlăturată delà sfatul ţârii, 
acuzănd-o de pretenţiile Rusiei şi de 
pierderea Basarabiei. Ba âncâ. zilele 
trecute, unul dintre canaturile de 
scurgere ale „Românului* a ajuns 
să ameninţe pe conservatori cu adoa 
dare in judecată şi cu justiţia su
mară a poporului pentru pierderea 
pământului românesc de lângă gu
rile Dunării, amintind in acelaşi timp 
că „poporul a fost generos odată cu 
conservatorii şi i-a iertat la ântâia 
acnzare, astăzi insă . . . .*

Delà începutul vremurilor grele 
prin cari am trecut pân’acuma de 
doi ani, opoziţia conservatoare, vă- ■ 
zându-sesistematiceşte înlăturată nu 
numai delà cârma statului, ci şi delà 
sfatul ţării, mereü a tot strigat ra
dicalilor, că ne trebue înfrăţire, 
unire, inţelegere intre toţi Românii, 
pentru ca tăria ţeril să fie căt se 
poate mal mare, pentru ca să infă* 
ţişâm lumii o naţie nedesbinată de 
nrâ intre fraţi şi fraţi. Drept răs
puns la chemările opoziţiei, radicalii, 
fără cea mal mică teamă de păcat, 
fără cel mal din urmă sentiment 
de pudoare, aü acuzat-o că urzeşte 
iu taină cu Ruşii in potriva ţării.

Când opoziţia a povăţuit pe d. 
Brâtiauu să nu meargă tocmai d-lul 
la Congres, şi a osândit numirea 
d-lul Rosetti la prezidenţia minis
terului, radicalii ne-aü potopit cu 
injurii, ne-aù acuzat că insinuăm şi 
calomniâm cu perfidie, pentru ca să 
facem rëû cauzei României şi să 
slujim interesele şi poftele străinu
lui. Astăzi toată lumea vede ce tre
cere aü avut d. Brâtiann în faţa 
Congresului, şi poate judeca daca 
opoziţia a avut aaü nu dreptate.

In faţa atâtor rele, ce fără să 
asculte câtuşi de puţin glasnl po- 
văţuitor al altora, radicalii aü făcut 
acestei ţări, şi după atâta răutate 
şi rea credinţă din parte-le faţă cn 
opoziţia conservatoare, un sentiment 
adânc de indignare şi de durere tre- 
bne să cnprinză pe ortce om cum 
se cade, pe orice adevărat şi cinstit 
Român. Şi ca toate astea, astăzi 
âncâ le zicém : „In urma hotâriri- 
lor înalte ale Congresului, trebne 
să’şl vie odată în fire şi ţara a- 
ceasta şi să se puie pe calea ade
vărului. înlături de acuma declama
ţiile fără frëü, paradele şi scama
toriile ; înlături fraza goală şi chi- 
mera fără trup ; înlături şcoala re - 
lei credinţe. Cumpăt şi iar cumpăt

FOIŢA TIMPULUI

UTILITATEA

STUDIELOR NEOLATINE
n s r  R O M A N I A

Prelegere ţinuţi In Vacuitatea de litere din Bu
cureşti Duminică 7 MaiS 1878, spre inaugurarea 

cursului de < Ia toria literaturilor neolatine.„

de

d. G. L. Frollo,

(Urinare.)

De aci încolo, domnilor, literatura 
franceză ar trebui să se cultive Iu 
România cu alte criterie şi cu alte 
gânduri. Este acum Io Franţa în
săşi o mişcare foarte respicată şi 
activă, pentru a desgropa întregul 
trecut al cuvântului naţionaţioual , 
şi mal cu seamă spre a ilustra ci
clul veche) limbi franceze, de unde 
a pornit romanticismul Evului de 
mijloc, şi s’a revărsat peste tot a* 
pusul şi sudul Europei, precum şi ci-

clul provenţal, care atâta înrîurirei 
exercită asupra literaturilor medi-| 
terane. Direcţiunea critică a istoriei ! 
literare tinde ast-fel acolo a se face 
mal filologică. Aşa dar nu vă veţi 
mira dacă şi noi, când va fi răndu- 
de a vorbi In acest cars despre li
teratura franceză, vom lăsa câteo
dată în pace pe Boileau şi pe bunul 
Fénelon, şi ne vom permite de a 
cerceta regalele limbel de oc Iu Raizo 
de trobar a lui Donat provenţal, saü 
de a tâlcui stihurile lui Bernard de 
Ventadour, şi de a resfol povestirile 
cele desfătătoare de la Chanson de 
Roland.

Mal presus insă de toate, trebue 
ca literatura franceză să nu se stu
dieze singură la noi, şi ca de la 
dănsa numai să împrumutăm pris- 
mul prin care să observăm pe cele
lalte : italiana şi spaniola incailea 
aü să se întrebe deadreptul, şi dea- 
dreptul trebue să aflăm raporturile 
ce stabilesc un fel de unitate in 
eoncepţiunea neolatină, simptomele 
cari prevestesc zioa de reconvocare 
a fraţilor pribegiţi de sub căminul pă
rintesc.

Recapitulând cele zise până aici 
despre stndinl literaturilor neolatine, 
am văzut că pentru naţiunile cele 
mal înaintate, el este isvorul cel 
mal nemerit, de a’şl atrage spre si- 
neşl curentul tradiţiunil estetice, con- 
diţiunea preliminară de cea mal nea
părată trebuinţă, spre a se putea 
împărtăşi de nobila intrecere, al că
rui premiă poate să fie primatul 
universal asupra omenirii : iar pen
tru naţiunile cele mal june şi mo
deste, acelaşi studiâ se înfăţişează 
ca o şcoală priincioasă şi o indis
pensabilă gimnastică a spiritului, ca 
un brevet de introducere la conlu
crarea tutulor neamurilor in sensul 
propăşirii. Naţmnea noastră apar
ţine intr’adevâr la această a doua ca
tegorie, ea este insă in aceeaşi vreme 
o parte integrantă dintr’o colecti
vitate mare şi glorioasă. După ce 
i-am aplicat cele zise astfel precum 
se puteaâ aplica şi orl-cârel naţiuni 
din orl-ce fel de tulpină etnică, tre
bue dar să i le aplicăm in privirea 
specialităţii el de naţiune romanică.

In viaţa lor sufletească, Româ
nii pâcâtuesc, domnilor, cam des

in contra latinităţii şi in contra me
nirii proprie; şi aceasta o fac pri- 
vindu-se ca latini mal puţin de căt 
sunt, şi privinduse totodată ca latini 
mal mult decăt sunt.

Pentrn a ne tâmâdni de cea d’ân- 
tâiâ greşeală, nimic nu ne vine mal 
bine la îndemână, decăt ca să cer
cetăm de aproape geniul latinităţii, 
ca să cerem esplicarea însuşirilor 
noastre proprie, ca să scotocim di
plomele nobleţei noastre intre na
ţiunile surori de la apus, cari, m&I 
fericite decăt noi, puse intr'un mal 
strâns contact reciproc, şi aşezate 
imprejurul leagănului comun al ro- 
mânimel, aâ păstrat nişte m&terialurl 
din vechia clădire perdute pentru 
noi, şi aa avut apoi vremea şi pri
lejul de a se folosi de dânsele, spre 
a dura alte clădiri cari de cari mal 
minunate. OrI-căt de mult faptele is
torice să fie modificat in acest lung 
restimpşi firea noastră şi a lor, fondul 
comun s’a păstrat şi in limbă şi in 
aplicări, şi in năravuri, şi in religiu- 
nea memoriilor, şi in conştiinţa fră
ţiei originare : frumoasă prevestire 
şi învederată dovadă despre posi

bilitatea nnul viitor comun. Monn > 
mentele cnvântulnl sunt floarea ceiW 
mal scumpă a geniului acestor sû pi 
rorl, sunt cuceririle cele mal &u| | 
guste ale muncii lor culturale, cun 
totdeodată şi resfrăngera şi pricini , 
măririi de care s’aâ bucurat şi # 
bucură. De la ele mult ne este ier | 
tat de a ne insuşf, pentrn că ceefM 
ce luăm, este ca ale noastre şi uni: 
Cu ale noastre : multe cun tem chim i 
dator! de a le trage spre noi, păor 
cănd ne vom învrednici a da in lo 
de a primi, fiindcă altmintrelea nit 
că nu va fi cu putinţă o legă tur 
sufletească intre toate părţile din a 
ceeaşl familie, şi noi am rămâne 
părăsiţi in voia întâmplării.

(fine va urma). «



i  i n r u  u

1 |B la perderea patrie!? Căci nu 
1 tp&dă cine-va in zadar hazar- 
' or existenţei, şi n*ar fl fără pa- 
' c& am căuta de a ne pune 
"jioaiţiune cu toată Europa.
!*ţ .că am avea armata care in tim- 
 ̂oiarel revoluţiuul franceze plim * 
 ̂tindardul victorios in toate ca- 

si iele, am putea să ţinem sus 
re drapelul revendecaţiunei'. Este 
Srat, că dacă ne am fl găsis in 
nenea caz, nimenea nu sar fi 
clip a ne despoia. Dară din ne- 
jqire nu este ast-fel. Armata 
Ură este bravă, a făcut probele 
; şi este încinsă de nn amor ar» 
r pentru patriă. Dară asta este 
ml pentru a lupta contra altor 
¡te poate mal puţin'brave, "dar 

ijx atăt de numeroase, in căt ar 
latul să fie aruncate peste noi, 
liru ca să fim înăduşiţi? Să avem 
t-d’auna înaintea ochilor noştri 

Itacolul Poloniei măcelărită şi 
irsă  din cartea Europei. Dreptul 
I! mal tare introdus ca principii

gura Kiliel şi Dunărea nu va putea 
să ne fie închisă, pentru că *1 vom 
ţinea cheile in mâni. Noi câştigăm 
un teritorifl, care prin poziţiunea sa 
pe mărginite mărit, ne va permite, 
perfedţionăndu-nă iharina; ae a fega 
ndaţinnl mal intime cu popoarele 
Occidentului, cari sunt de aceeaşi 
rasă ca noi, şi ne aă arătat in tot- 
d'auna simpatia lor.

Aoeste sunt consideraţi uni pe cari 
ne*am permis de a le desvolta, gân- 
diudu-ue că concetăţenii noştri vor 
fl de acer. părere ca noi. Guvernul 
roagă Camera a nu respinge Do- 
brogia. Să ştie că fără a aparţine 
partidului oamenilor de la patere, 
oritica noastră către dânşii a fost in 
tot d’auna foarte moderată, pentru 
că am crezut de cuviinţă, in circum
stanţele critice in cari se află Ro 
mânia, de a nu arunca petre in pi 
cioarele celor de la guvern. Am gân
dit că făcând astfel, am orea nouă 
subiecte de discordiâ. Numai ne vom 
permite o singura iutrcbare : n’ar fi

B. de Bismark, in locul Ireptulul | Cu înţelepciune şi patriotism in im
11 mnilor, nn este noă in istoriă 

ste o vechiâ cunoştinţă printre 
care l’am păţit de mal multe 
S6 nu uităm mal ales, că ve- 

t noştril sânt aceiaşi, cari aft mă* 
iti irit pe poloni.
q (â nu ne lăsăm a fi împinşi de 
B cârile Franciel, care s’a hotârit 
li acrilica două din cele mal fru- 

ise provincii. Cine poate zice că 
i  t  ,c zii n’ar fi putut, dacă ar fi 

I, să prelungească lupta doi ani 
( i, trei ani, zece ani şi să ailaa- 

inamicul la retragere opunând 
¡ratelor sale trupe, făcând resbelul 
•guierillas, stricând toate pe dru- 
1 germanului şi iutărâtăndu’l ne 
etat. Afl vroit ei? Nu, att pre- 
at a se reculegi, a repara stri* 
fnnile lor. a ’şi lega ranele şi a 
spta cu răbdare ocaziuuea de a 

lua ceea ce le a fost luat. 
lă fim înţelepţi şi prudenţi. Să 
ne punem in caz ca să ni se 

i e, că suntem o rasă de agita- 
I. şi că Românig este o vatră pe- 
uloasă pentru odihna OrieiituÎuf: 
bbue ca să ştim a primi ceea ce 
putem iupedeca. Lâ3âm să lu

xe capul nostru şi să moderăm 
iţimentele prea violente, cari ferb 
fundul inimelor noastre. România 
linte de toate: ast-fel trebue să 
| strigarea noastră de unire, 

ft'ârâ mdoealâ nu ‘ trebue aban do- 
I fe protestaţi unea noastră in con- 

reţrocesiunel Basarabiei; ar 8 
î partea noastră o părăsire cui- 
bilă a drepturilor noastre, şi nu 
*fl& printre noi un singur om 
abil de a consilia o astfel de 

fetică. Dar pentrn ce să refasăm 
d ibrogia, pe care Earopa ne-a idat’o, 

cele-lalte popoare orientale şi 
bine decât ele, nor nn avem 

I ept la o întindere de teritorii ? Să 
1 ipingem cuvântul schimbul, care 

;e impropriu şi pe care ne refasă 
’1 primi, şi să uu recunoaştem in 

(ire de posesiunea Dobrogiel de 
mânia, decât justa recompensă a 
rificiprilor noastre in timpul res

tului. Dobrogia ne aparţine pentru 
I am căştigat’o şi plătit o ou por- 

bravilor morţi pe câmpul bă

§i in fine trebue să ne intrebâm 
BT deveni Dobrogiâ refuzată de 

ornăm. Ar fi ea adăogită Bulgariei 
¡fi Rusiei ţ Ori ce resoluţiune ar iz 
Iti, n ar fl pentru nof o lovitură din 
le mal fatale? Ne-am găsi atuncea 
ţ totul izolaţi din restul» Europei, 
0>rejoraţl de naţiuni, cari ştim prea 
fie că sunt departe de a ne fi sîin- 
Itice, şi nu este grefi de a ghici ce 1 fi viitorul nostru. Altmintrelea 

Mogăndu-ne -Dobrogia, câştigăm

prejurările de faţă, de cari depinde 
viitoful ţârei noastre, ca naţiunea 
singură să fie chiemată a se pro
nunţa ? Noi suntem de părerea ace 
lora, cari cred că patriotismul nu 
esté monopolul unul partid, şi că toţi 
Românii sunt unanimi a dori feri 
cirea României.

(Vot. Cor)

CRONICA

împărţirea premielor şcolare.— Zioa de 
29 lonie fiind, ia toţi anii, destinata peYr 
tru Solemnitatea distribuirii premielor şco
lare, annl acesta această zi e’a serbat, ca 
şi anul trecut, in palatnl Universităţii 
(sala Senatului), pentru toate scoalele d 
băeţl din capitală, conform programului 
pnblieat mal dinainte prin ‘ Monitor,.

In această zi, 'du' mnlt mai nninte de 
ora fixată prin prag ram, atăt sala Sena
tului jos, destul de spaţioasă, căt şi tri
buna publică sus, eraQ pline de asistenţi 
de toate elasele societăţii, adăstând des
chiderea solemnităţii. Intre asistenţi se 
vedea fignrănd d. preşedinte al înaltei 
Curţi de Cuaţione, d. Calenderu, membra, 
şi alţi inalţl funcţionari.

M. S. Domnitorul, exprimănd înalta do
rinţă, de a «sista, ca şi alte dăţT, la a-' 
oeste solemnităţi şcolare, la oieie 12 şi 
jumătate a şi sosit, insoţit de d. mareşal 
al curţii şi de unul din adintanţii dom
neşti; la coborire din trăsură a fost salu
tat de muzica gardel civice şi, la scara 
principală, primit de către d<L miniştri 
de interne şi instrucţiune, d. rector al 
universităţii, dd. membri a! consiliului 
permanent de instrucţiune şi d. director 
general al ministerului instrucţiunii, cari, 
aii însoţit pe Măria Sa, iu sunetul mu* 
zioei, pănă in sala solemnităţii, unde M. 
Sa ’Şt-a luat locul in faţa tronului pe es
trada făcută înadins, avănd Ia dreapta pş 
d. ministru de interne şi la stănga pe <9 
ministru de instrucţiune.

Solemnitatea s’a incepnt prin executa-: 
rea Gâstalul ginteî latine, de distinsul 
nostru poet V i Alexandri, de către elevii 
Conservator ol al de mazică şi de al celor-' 
lalte coruri însoţite de orchestra compusă 
din profesorii şi elevii conservatorului.

După aceasta, d. Aron Fior ian, vice-pre- 
şedintele consiliului permanent de instruc
ţiune, inaintăod ia faţa Măriei Sale, a 
pronunţat următorul discurs:

/Vf,j Inâlfate Doamne,

Presiaţa Augustei Persoane a Măriei 
Voastre la această solemnitate, consacrată 
tineriml studioase din diferitele institute 
de instrucţiune şi edncaţinne din capitală, 
spre a’şi lua recompensa diliginţit şi le- 
bord depnse in cursul anului seblar trecut, 
cete proba cea mal evidentă iţe viul inte
res ce Măria Voastră poartă progresa lai 
şi prosperităţii morale şi materiale a ţârei, 
care cu toată, siguranţa şi-a încredinţat 
^destinele in' mSnele Măriei Voastre.

Căad deviza, timpului in care trăim este 
progres&l şi m*  mal mare posibilă dna- 
voltare a activităţii omeneşti, era foarte 
natural ca, după exemplul naţiunilor ci
vilizata, să se creeze şi in Romănia dife-

rite institute de cultură, in cari tinerimea 
să’şl poată desvolta şi a’şi face utile fa
cultăţile sale fizice şi intelectuale, spre o» 
noaren ţSrel şi binele umanităţii.

Secuii! trecuţi, Prea înălţate Doamne, 
n’atl fost, din nefericire, nici decum favo
rabili progresului şi ctiUnrel României 
şi po cănd alte naţiuni rivalizau intre 
iănsele spre a'şl întinde sfera ideilor şi 
cnnoştinţelor şi a se intrece unele pe al
tele in descoperiri şi invenţiunl, de cari 
ne tninunăm astăzi, Roraănnl eu arma la 
braţ, se lupta cu eroiem pentru imlepen- 
dinţa ţârei, pentru libertatea şi chiar exi
stenţa el.

A trebuit să vină timpi de resu fiare, 
de linişte şî pace, pentru a se putea funda 
i Ia Romănia atoace şi institnte de dife

rite ramuri ale cunoştinţelor omeneşti, de 
arte şi ştiinţe, şi apoi prin zel şi activi» 
tete, a rescnmpăra timpul trecut şi a de
veni demnâ de a figura ca membru cău
tat şi respectat în concertul ţârelor culte.

N ’avetn pretenţioase, Prea Tuălţate 
Doamne, de a compara tinerele noastre 
institute de instrucţiune fi educaţiune; 
cari datează abia de ieri a laltâ ieri, cu 
ale altor ţăr mal înaintate, şi cari sânt 
fandate şi fu cţionează de sute de ani 
dar, mulţumită impulsiunei patriotice şi 
naţionale a guvernului, putem constata 
cu o modestă bucurie că ele, după condiţi- 
unile in cari se află, 'şl duQ fructele dorite 
şi aşteptate cu sete de întreaga naţiune.

Astfel şcoelele rurale dai pe tot anul 
căte nn nnmăr inaemuat de copii dotaţi 
cn cunoştinţele elementare cerute de pro
grama oficială ; din şcoalele primare ur
bane de ambe-aexe iese pe fiecare an nn 
număr şi mat mare de băeţl şi fete, cari 
ş!-aii procurat cunoştinţele necesare, ce
rute de o cultură mal îngrijită; semina
rele dad preoţi pătrunşi de misiunea lor 
şi demni de a învăţa pe popor religiones 
ai.a propaga morala evangélica, din şcoa
lele de agricultură iţa tineri cn cunoştin
ţe teoretice şi practice pentrn exploatarea 
bogăţiilor pămăntnlnl; şcoalele de meserii 
şi piofsaiani. promit,, că peste puţin ee va 
emancipa industria romană ;. gimnaziale. şi 
liceele prepară cu succes tineri pentru 

1 specialităţile universitare, pentrn necesi
tăţile statului şi p&rttrt a forman o elită 
de bărbaţi cari să dea ton societăţii; in 
fine şcoalele normale de bieţi şi fete pre
pară-învăţători şi învăţătoare, dotaţi cn 
cunoştinţe pedagogice, metodice şi didac- 
tice.4

Fiind recunoscut, Prea înălţate Doamne, 
că cultera şi eivilisaţionea maţ înaltă nn 
nn se improvizează, Komănnl modest, nn 
pretinde a face sforţări imposibile ca să a- 
jongă cnrănd marile ideale din seoolnl lui 
Perişle, August şi Lndvic XIV, dar cn cre
dinţa in Dumnezeii şi cn speranţa in stimu
larea şi incurajarea guvernului, aspiraţinnile 
Ini tind ea prin muncă şi laboara, prin răb
dare- şi aşteptare, cel puţin să ne apropie 
de acel oameni mari, cari aii ilnetrat acele 
Bectrictíelln es for şterge niciodată dru me
moria umanităţii, şi vor fi toţd'anna ideale 
şi modele de imitat.

Despre inteligenţa, aptitudinea şi eura- 
ginmomănnlul, avem probele cale mal stră
lucite şi mal apropiate, cele două victorii 
reportate in zilele trecute : una din câm
pul de bătălie, unde armata români, sub 
comanda Mărim Voastre, s’a încărcat de 
glorie pentru eroismul şăfi, şi alta pe căm- 
pul literar, câştigată de simpaticei poet Ale
xandri cu ocaziunea, concursului intre 
naţiunile de origine latină, pentrn compu
nerea cântului ginteî latine. Acute două 
victorii, dnpâ ce aii trâmbiţat în lame 
nomele de Român, geniul şi talentul lui, 
şi afi Ineărcat de glorie pe victorioşii lup
tători, vor umplea două pagine din cele 
mal frumoasa ale istoriei naţionale, spre 
a servi de exemple generaţiunel contim
porane şi celor viitoare, şi a fi un monu
ment sublim pentru întreaga naţiune ro
mână.

Terminând, nn pot a nn vă adresa câte» 
va cuvinte şi voă, elevilor, car! prin diti- 
ginţa in stndifi şi buna condaită in cur
sul anulai şcolar espirat, aţi meritat dis- 
tfncţinnea de a fi recompensaţi pentrn 
oştenelele voastre. Veniţi acum de primiţi 
premíele ce vi s’afi destinat, şi nu uitaţi 
că printr’aceasta aţi luat obligaţiunea, oa 
şi în viitor, până la finele carierei şco
lare, prin zel fi activitate, să fiţi demni 
de a participa lâ asemenea onoare. Păs
traţi in adâncul inimel voastre recunoş
tinţa cea mal curată, pentru părinteasca 
solicitudine şi Umoare, cn care Prea înăl
ţatul nostru Domn a bine-voit a presida 
această solemnitate şi a încnnnna la boa
rea şl silinţele voastre. Aduceţi-vă tot- 
d’a-nna aminte de înţeleaptă povaţă ce 
v’o dă poetul fliloeof din antioitate;

Qui cupit cptatam cursu fer Ungere metam. 
Multa fecittulUque fuer, sudări! el alţii.

Săpaţi adânc in inima voastră trinita
tea ce» nedespărţită, pe care o formează 
Dumnezeii, Patriă fi Jastiţia, care să vă 
fie ateaon polară, spre a vă conduce la 
port pe marea furtunoasă a vieţel, fie 
pnblică, fie privată. Numai nst-fel veţi 
deveni creştini adevăraţi, oameni bani fi 
cetăţeni patrioţi oneşti spre onoarea ţă- 
rel şi binele nroanităţel.

Trăească Românie i 
Trăiască M. 3. Domnitorul I 
Trăiasoă M. S. Doamna 1

După aoest discuri M. S. Domnitorul a 
bine-voit a răspunde în termini! urmă
tori :

Domnilor profesori,
Domnilor institutori,

Simţ o deosebită mulţumire a mă afla 
arăşi in mijlocul tinerimel studioase in 
ziua împărţire! premielor, şi a putea în
cununa cu raăna Mea, silinţele şi dib'genţa 
la invăţătnră.

Mari şi, pentrn ţara noastră, pnrnrea 
memorabile evenimente, M’att impedicat a- 
nnl trecut a Mă afla in capitală in timpul 
acestei solemnităţi, dar şi atunci am ser
bat zioa de astăzi in acea parte a ţărel, 
care a fost in tot d’anna enib de vitejie 
şi de fapte româneşti, in Oltenia, al cărei 
fii, rivalisănd in cnragtQ şi sbnegaţinne 
co fraţii lor de diacoace de Olt şi de din
colo de Milcov, au justificat incă odată 
vechi al lor rename.

Puţine cuvinte VoiO avea de adăogit 
la cele ce Vă ziceam acum doi ani, spre a 
lăuda zelul şi activitatea d-voastră, d-lor 
profesori şi d-lor institutor!; spre a îm
bunătăţi silinţele şi aplioaţinnea voastră 
la învăţătură, iubiţi copii, prin care voi 
faceţi nu numai fericirea părinţilor voştri 
dar prin care vetî putea intr'o zi deven 
c-tăţenl buni şi folositori al Patriei.

Frumoasa şi nepreţuita comoara a stră
veche! noastre măriri, s’a mal inavnţit, in 
cursul anulai încetat, cn no! şi strălucite 
fapte, şi astfel presenta!, destăinninda-ne 
frecntnl, ne-a deschis porţile ’ măreţe ale 
viitorului» către carp ntăna nevăzută a Pro
videnţei a condus pururea naţiunea noa
stră, făcănd’o să învingă pănă in sfârşit 
toate greutăţile.

Pe de o parte, viteji! noştri oşteni îm
pleteaţi iarăşi dafini pe glorioasele lor stea
guri şi făceai! ca bătrâna *Dunăre să tre
salte din nofi la nomele de Român, iar 
pe de alta, bardul nostra naţional dncea 
acest nume neperitor in ţările depărtate 
şi inrndite, nnde el cnlegea înflorită ca
nana a meselor. Acest nume de Român, 
cuvântat astăzi cu stima şi cu respect in 
tonte părţile, voi trebue dar, iubiţi şco
lari, să vă siliţi a’I face onoare, imbogă- 
ţindo-vă mintea, desvoltăndn-vă şi cnlti- 
văudu-vS inteligenţa, intărindn-vă iniiua 
cn morale şi religioase percepte, cu mari 
şi patriótico esemple.^'*

Iar d-voastră, domnilor profesori şi dom
nilor institutori, cari înzestraţi şi înar
maţi junimea ce vă este încredinţată cn 
valoarea ştiinţei, cu puterea şi credinţa 
in Danmezeü, in adevăr şi in virtute, 
aveţi una din oele mai inportante mi
siunii in stat şi meritaţi astfel cea mai 
de aproape solicitudine din parte’ f. Fiţi 
siguri, domnilor, că no& din cele mal 
constante preocupaţiunl ale guvernului 
MeS este yi aceea, de e vă iolesni, pe căt 
se va putea mal mult, implinirea cu (ac
ces a nobilei d-voastră sarcini, punăndu-vă* 
pe căt se va putea mal bine, in poziţiune 
d’a ajunge la scopul căruia v’aţî devotat.

Societatea întreagă vă va fi astfel reen- 
nâsoătoare de bana direcţiune ce veţi da 
aoestor tinere fiinţe, şi dinea va bine cu
vânta ostenelile d-voastră.

Aei in şcoli odrăslesc fragedele lăstare, 
cari ăşi vor desfăşura mal târziii numeroa
sele lor ramnre in toate direcţiunile acti
vităţii acţionate; faceţi dar ca aceste lăs
tare să devină intr’o zi puternicii stejari, 
sub cari aă se poată umbri cn încredere 
şi cn mândrie scumpa şi iubita noastră 
mamă, Romănia.

Aoest răspuns, plin de patriotism şi in- 
ouragiare pentrn dd. profesori, fn intrernpt 
de mal multe ori prin aplauze prelungite.

îndată dnpe răspunsul Măriei Sale s’a, 
făcut apelul nominal al elevilor de pre
miat, cari s’a& presintat succesiv de şl-afi 
primit ouuanile şi premiele din mânele 
M. 3. Domnitorului.

Premianţii I cu cunună eraO salutaţi la 
încununare de către mnzica gardel, iară 
premianţii absolvenţi de licee, siminar, 
şcoala comercială şi normală, pe lângă pre
míele date de minister, afi mai primit şi

căte nn deosebit premii! din partea M. 3. 
Domnitorului, consistând in cărţi, atlase 
ii tablouri, premie trântise anume de Mă
ria Sa pentru această ooazinne, ca semn 
de marele interes şi înalta solicitudine ce 
are pentrn instrucţiune in genere şi pen
trn elevii diligenţi in parte.

Dnpă terminarea acestei solemnităţi, 
Măria Sa adresă căte-va cnvinre unora 
din dd. profesori şi apoi părăsi sala, in 
urările asistenţilor şi cănteonl mnzicei, fiind 
codaş pănă la scara de jos de aceleaşi 
persoane, cari 1-afi întâmpinat la intrare

VARIETATI
. O socoteală monstruoasă.— Şahnl Persiel, 

ae dusese zilele treente, pe când ee afla 
ăncă Ia Paris, Intra escursiune de plăcere 
până la Fontainebleau; el era însoţit de 
cinci persoane, ea servitorii soeetora. So
cietatea se inetalâ în otelnl »France et 
Englitere*. Dapă petrecere de donă zile , 
raonarchnl cern oteliernlni socoteala; 
»14,000 fr,, responso acesta serios. Căt... 
14,000 franci?*.... replicară intr’ nn glas 
oaspeţii, şi cuvintele ulterioare le expirară 
pe bnze. Şahul declară in armă di no plă
teşte; otelieral se aprinse şi era pe ai el... 
nn conflict, cănd interveni loc. colonel La- 
morell, ofiţer ataşat de Mae-Mahon, pe 
lângă persoana şabnlnl. Acesta provocă 
pe otelier la ordine, ordonând să'l urmeze 
la Paris, unde ăşi va explica mărimea so
cotelii de 14,000 franci, pe două zile, 
Şahnl nn putuse să nn fie uimit de această 
surprindere singulară, căci la grand-botelol 
din Paris, unde locuise cn toată mita sa, 
nn plăti pe zi, in total, de căt 3,000 de 
fr. Se vede că otelieral din Fontainablan 
înţelese »prea bine*, că Fontainablan nn 
mal e Paris.

E fo r ia  s p it a le lo r  c iv i le .

Obiectele conf-scţionate la şcoala profe
sională din institutul Asilnl Dlena Doamna 
precum diferite flori, pălării, Ungerii şi 
rochii, mal cn seamă pentru copii, vor 
ste expusa până la 15 Inlifi viitor in lo
cala acela! institut de la Ootroceni.

Se pnblică dar spre cunoştinţa generală, 
ca amatorii cari vor dori să cnmpere'ase- 
menea obiecte, să bine-voiască a se pre
miata in aceet timp la direcţiunea Asi- 
lnlnl.

p. Capnl serv. /. V. Proiopopeteu.

Seriile obligaţiunilor domeniale
eşite la sorţi tn «jioa de 1 Iulie I 1878.

86 969 1718 2804 3697 4696 6602 6276 7133
90 97« 1949 3902 8092 4647 6619 689 7186
108 996 19729969 3703 4670 6514 6341 7190
119 1001 2008 2996 8716 4764 6629 6877 7197

, 184 1006 2030 8012 8760 4846 6648 6466 7206
le« 1036 2022 3069 3848 4862 6660 6486 720«
111 1061 2069 8064 8897 4876 6674 6600 7281
188 1066 2081 8082 3901 4898 6589 6641 7289
136 1097 31698009 8928 4914 6691 6639 7801
ies 1161 21608104 3941 4917 6696 6644 7808
188 1108 2194 8198 4018 4961 6669 6679 7809
818 1110 2260 3l87 4023 4965 6099 6680 7819
887 1111 2271 3168 4061 4966 5726 6712 7842
408 1149 3804 3186 4099 4996 67806714 7807
461 1191 2329 8318 4118 6105 6771 6787 789a
408 1802 2360 8288 4126 6111 6788 6747 740«
403 1843 2876 8247 4233 6117 6828 6782 7**0490 1862 2448 8261 4966 6132 6843 6797 744j
606 1409 2401 3368 4812 6162 6844 6816 746„
666 1430 2600 8298 4814 6164 6863 6884 760®
697 1441 2613 3316 4841 6166 6880 0887 762j
604 1478 2609 8340 4342 6171 6946 6844 764®
616 1482 2073 3366 4384 6204 6968 6863 756-
617 1623 3707 3376 4417 6217 6985 6860 766j
684 1647 2709 3381 4480 6283 5996 6864767g
781 1604 2780 8482 4489 6335 6030 6922 770®
746 1679 2743 8623 4613 62686062 0983 ?T1®
777 1024 2747 3626 4616 6866 6076 7018 777®
798 1080 2820 3629 4667 6418 6181 7026
906 1703 2843 8670 4666 6466 6218 7066 779®
911 1704 2840 8677 4694 6494 6328 7116 779»
Numărul 5156 a eşit de doă ori şi re- 

mâne a se trage tnci nn număr pentru a 
complecta sama de 280 serii.
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Magasinele »GRANDS MAG ASIN DU 

PRINTEMPS* ta Paris No. 70 boulevard 
Hauemann, aii onore adnce ia cunoştinţă 
că a început ieja desfacerea anuală a tuturor 
Mărfurilor de vară.

Un catalog special a acestei desfaceri, în 
limba franceză şi germani se trimete gra 
tis fi franco, îndată ce’l cere cine-va prii 
o annme scris6re.

Magazinele ,Qrands Magasins du Prin 
temps* vroesc ca în toţi anii, se vândă cn 
preţuri de tot reduse marfa lor remasS 
spre a face loc altei ptâspete şi nod căci în

PRINTEMPS PRINTEMPS
fi titlet

TROMPETTA CARPATILOR
întreg.» colecţie de când a apărut snh 

numele de Buciumul şi până în 4ioa când 
a încetat d'a mai vorbi dimpr« una cn ilns- 
trnl ei scriitor Cesar Bolise.

Acest monument al literatnreî Române, 
la a cărui clădire a lncrat pal-spre-clece 
ani şi trei săptămâni marele măiestru, se 
afli de vânzare la Tipografia naţionali, 
strada Academiei No. 34.

IÓN POLESCU
fost administrator si colaborator al 

acestui ijiar.

Noroc la Brunsvig
este si va remâne devisa mea cea vechii, 

tub oare earişl coa io semnat mărita

LOTERIA STATUII DRÜNSVIG
aprobată şi garantată. de pnv rn ; 

aceşti lotărie conţine 44,500 câştiguri in 
suma de

8 M IL IO N E  806.000 M Ă R C I
între care cvrnt. 450,000, sprcial 30,000, 
150,000, 80,000. 60,000, 3 â 40000, 3 à 
30,000 etc. etc., cari *e vor t.age in interval 
de c&t'-vâ tout. Prima tragere lre*pe la

1 8  I u l i e  1878 s t. n .
fi la ocd'ta tiimit lrsnrl origins1« 

. su »/ AU lj
tr. 20 ,- fr. 10, -  fr. 5, — fr. 2‘h 

in centra trimitere! p'ăţil. Fic-cărul pur-
ticipator voii trimite gratis planul oficia1, 
şi voiü rsp'dia prompt şi listele de c8j*i- 
gnri f  banii r&jtigaţl. fortuna a f  vori- 
sat moi multe ori cn Imbelşugare firma mea 
(una din cele ma! vechi in acdstâ branşa) 
şi pentru acosta nu mal e trebuinţă de 
recomandări bombastice a acestei loterie. 
Mulţumind pentru încrederea avută până 
acuma timp de ani îndelungaţi, rog a’ml 
reinoi-o ş:, fiind-ră intrebfrile sunt deja 
numeróse, a face comăn^ile cât se pâte

N. RÉISS
colector general

B R X J I S r S ’V I O
Langerhox 8«

HOTEL W EISS
B R A S I O V .

Sub-semnatul am onore a însciinţft pe 
Onor. Pnblic voiagior, ci am Inat asnpr&’ml 
acest hote), fi mă v6iă sili a satisface atât 
in privinţa curăţeniei <ât şi preţurilor t ftine.

Se găfesc odăi de la 60 kr. pânl la 1 
fiorin. Cu d« osebită stimă.

Ion Hauptmann
antreprenor.

■ m L I N Q E E I E L E
CELE MAI EFTINE, PRACTICE ŞI DURABILE

se póte cumpăra cu ocasinne8 liquidărel a

F A B B IC II DE PAUZA  SI L U M I I  DIB T I P A  IB  BEP0S1T D L  G IN IB A L  IB  BDCDBISC1
Calea Mogoş6ieI, Palatul Dacia, vis-à-vis de magasia D-nel A. Carissi

unde se pot găsi încă următorele mărfuri In alegerea cea mal strălucită f i  bogată, pentru a cărora 
oualitate şi provenien|a se ia garanţia cea mai severă

I Cămaşe de dami de ţţiua, de Olandă fi de ChifFon, brodate, simplă şi garnisite de fr. 4, 5, 8, 11 până la 18 fr
I Cămaşe de damă de nópte, de percal frsnţnsesc fi de olandă, semple fi brodate de fr. 6.50, 9, 12, 16 până la 19 fr-
I Cămaşe b&rbitâsoâ albă semplă, de Chiffon fi de Olandă, cn gulere séfl fără gulere do 4.50, 6, 9, l i  păuă la 16 fr 
I Cămaşe bărbâtdscă colorată fi de Cretton de Oxford veritabile de 4.50, 6 până la 9 fr.
I Camisón de damă, de Percal francés, deBaţistă fe de Piquetde ărnă, semplu fi brodat în 100 de desenări, cele mal

elegante de fri 3, 5, 7.50, 9 până la 16 fr. , ■
I Pereche pantalon! de damă, de Chiffon, de Percal de Olandă fi de Piqnet de ernă, garnisite fi brodate de fr. 

8.50, 5, 7, 8, până la 11 fr.
I Fustă de damă, de Peroal fi de Pichet de ărnă, semplă, garnisite şi brodate, de fr. 4.50, 6.50, 9.75, 12, 18 până 

la 24 fir.
I Perache pantaloni bărbătesc!, de Croise alb, de Pichet de ărnă, şi de Olandă, de fr. 3.50, 5, 6.50, până la 9.50.
I Corset de damă diferite fasonnrl de fr, 3, 4,50, 7 până la 10 fr.
I Hăinuţă de fetiţe de flanel colorata de fr. 8, 10, până la 14 fr.
I Fustă de damă de flanelă colorate de fr. 10, 12, până la 15 fr.
I Cămaşe de i’anelă albă sóü colorată de fr. 7, 9, 11, până la 14 fr.
12 Gulere bărbătesol de Percal fi de Olandă cele mai moderne fásóne, de fr. 5, 7, 9 până la 11 fr.
6 Perechi Mánchete fason după alegere de Percal şi de Olandă de fr. 5.50, 7.50, până la 9 fr.
6 Perechi Ciorapi bărbătesci şi de dame, de bumbac, de lîaă, de fild'eoosse şi mătase, de fr. 5, â, 11, H, până la 26 fr.
I Plapumă da lină séü de mătasă, de fi. 12, 16, 19, 21 până la 35 fr.
I Tart n engleseo de fr. 18 21 până la 29 fr.
I Batistă de linó cu Monograme brodate de fr. 3, 5, până la 7 fr.
6 Baitste albe cu bordure colorate tivite, de fr. 2, 3, 4 până la 8 fr.
6 Batiste de Olandă curată de fr. 3, 4, 6, 7, până la 11 fr.
6 Prosópe de aţă adevărată de fr. 5, 7, 8, 10 până la 13 fr.
6 Şervete de masă de Olandă curată, de fr. 4, 6, 8, 11, până la 14 fr.
I Faţă de masă albă saé colorată de inu curat pentru 6 persóne, de fr. 6, 8, 10 până la 12 fr.
I Faţă de masă albă de inu ou ată pentru 12 persóne 10, 13, 16 până la 21 fr.
I Bucată de Olandă de Rumburg 36 de coţi, de fr. 17, 19, până la 28 fr.
I Bucată Olandă de Belgia 45 de coţi, de fr. 32, 38, 46 j  ană la 52 fr.
I Bucată de Olandă de Irlanda 58 de cof, da fr. 44, 58, 64 până la 86 fr.
I Burată de Olandă de Rumburg 62 de coţi, de fr. 60, 65, 76 până la 92 fr.
I Bucată Olandă de Bielefeld 62 de coţi, de fr. 71, 85 până la 115 fr.
I Toile de Batiste 60 de coţi, de fr. 120 până la 190 fr.
I Bucată de Olandă de Rumburg de cercó! tntr’o foiă 2V, coţi de lăţime pentru 6 céroófurl de fr. 42, 48 până la 56 fr.
| Bucată de Piobet de érná 36 de coţi de fr. 26 31 pănă Ia 46 fr.

ZESTRE COMF1 ECTE, LINGERIE PENTRU OTELURI
cn prtţurî mai ales rtduse.

Singurul Deposit general pentru România
Biicurescï, Calea Mogoşdiol, Palatul Dada, vis-à-vis de Magasia D-nel i .  Carissi

EP1TR0PIA SEMIHAR1ULUI
NIPHON MITROPOLITUL

p U B L I O A T I U N E

Epitropia avănd trebuinţă, a cumpăra 
obligaţiuni domeniale purtând cuponul de 
Inlie anul curent pentrn suma de 51 mii 
lei, a decis a ţine licitaţia în 4'°* de 10 

Inlie curent orele 12 în localul seni iu ari jv- 
lni Strada Filaretu No. 2, prin urmare 
amatorii de a vinde asemenea obliga
ţiuni se vor presenta in arătata zi fi oră 
spre a concura la Heitaţiă fiind însoţiţi 
şi de cuvenitele garanţi!; iar pereăna asu
pra căruia se va adjudeca această licita
ţia va preda Epitropiel nn borderofi in 
care se va indica seriile fi numărtll obli
gaţiilor vândute , valdrea fie-căroia titlu 
şi c&te cupone conţine. (761—3).

V

La Libr&ria Universală

L E O N  A L C A L A y I
18 Codea Mogoşâiei 18,

se află de vSn4are pe doă tablouri mată 
pe hârtie de desemn bonă ta 24 colorii

I n t r e e a  E u o s i t i e  U n ive rsa la LM

din Paris
(1878), in lnngime de nn metra fi lăţim« 

de 65 centimetre,

cu preţ de un franc tabloul.

Unul represintă vederea Palatului Pro-, 
cadero; fi cel-lalt Palatul din Câmpul lut 
Morte împreună ca vederea intrigă a Pa- 
ristilui.

A eşit acum de sub tipar:

M oţii şi Curcanii
două conferenţe ţinute la Ateneul 

din Bacoreştl de 
X>. A ..  I .  O D O B E 8 C U ,  

conţinând:
M ofit: Rescoala Românilor Ardeleni snb 

căpetenia lor Horit, in iarna 1784— 17851

!
— Episod din istoria Transilvaniei. (Gou-4 
ferenţă din 11 Fevrnarie 1878).

Curcanii: Luarea Rahovei de către oşti4 
rile româneşti, la Noemvne 1877.— Epi-i 
sod din ultimul nostru resboiti ou TnruiaJ 
(Confereaţi din 23 Martie 1878).

1 volnm in 8° mic de 96 pagine.
Se află de vânzare la librăria Socec i&î)£ 

Comp., in Bncnrefti, Calea Mogoşuaiel No. 7 
— Preţul 2 Iei noni.

BAIA MANLAŞ I
lângă Tusnad.

In urma unei aprinderi, a şirului apinArfl mv 
s’a paralisat ast-fel manile şi pici6rele in cât’ml 
era eu neputinţă s& ine mişc sau sa me întorc 
în pat. Zăceam nemişcat ca un cadavru. A căşti i  
■tare dură căte-va septdm&nl, când doctorul J. R] 
mâ sfătui să viei tei baia Malnaş, cuci numai ac|n 
me voiii putea vindeca. Am fost dus acolo şi în
trebuinţai băile 6 septămânl. Mc purtaîi până’ la 
baie, me lăsau îu ea şi tot alţii m£ scoteau diţ 
ea, căci de şi eram numai in verstă de |9 ani 
şi deşi odată am fost tare şi sănătos, nici că 
puteam sta pe picidre, departe d’a putea mergqft 

Efectul apel fu atât de însemnat şi minunaţi 
in cât îndată după sosirea mea acasă puteam 
merge şi îndeplini lucrări mal uşdre.

Acum am de gând să mal visites şi in a cal 
an baia Malnaş pentru a’ml întări ou totul trupiit.

Inboldit de recunosciniă cea mal curată, mdf 
simt dator a recomanda cu căldură baia Malnaş,ţ 
8 ore departe de Braşov, omeni mei suferinde. \ 

Braşov, 15 Maiă 1878* E. Scbunn.

In acest an s’a înfiinţat şi o cursă £flnică df 
diligenţă Intre Malnaş şi Tuşnald.

DOCTORUL B L U M E N F E LD ^  c °.:
Ied Moşilor No. 27 vis-a-vis de Pomu-Verde 
(Tamis.)

TNra o  p o v i  /) o  f  chior ds ocnntl
y o  c i r e i i u t u ,  nMit  dii
districtul Prahova plasa Cricovn, având 
staţie de drum de fier pe dînsa, şosele spre 
Brăila, îrnigmjil, pătnle fi case de locui] 
bune. Informaţinni se pot lua in Strada 
Colţea No. 66 safi Strada Scaunelor No. A ii 

(756— 12)/

D e  v â n z a r e
sale din Strada Episcopiei, No. 9.

D e  v â n z a r e , S A M
reetreü şi strada Victoria, lîngă grădini 
Epiicopiel. Pentrn ambele imobili a se a 
dresa Strada Calvină No. 4 la proprietara 
lor D-nn Thevenot séü, aceiaşi adresă li 
d-nn advocat Alhanasiade. (757—4) f

ANUNCIU IMPORTANT.
CSL MAI VECHIO SI RENUM IŢI) MAGASINLA STÉUA ALBA

SOB FIRMA

mam wwmm
Strada Carol 1 No. 5.

(Cartea Vechie) 

vis-à-vis de ííig. Prager

Strada Carol I  No. 5.

(Cortea Vechie) 

vU-â-vis de Sig. Prager.

Am onôre a înseiinţa pe onor* PT. Public că mi-a sosit pentrn 
•esonnl de iarnă nn bogat asortiment de încălţăminte pentru Bărbat), 
Dame şi Copil, după fasônele cele din nrmă, — precum şi nn mare 
transport de Cisme lungi de Lak rusesc, de Incht şi de Vacs, ca fi 
Mantale de Cauciuc pentrn plôe, prima calitate ; asemenea şi Galoşi 
de Gumi.

I Snb-semnatnl aduc mulţumirile mele onor. PT. Pnblic pentrn în
credere ce a dat menţionatei mêle firme de nn interval de 12 ani 
care pănă acnnia a depus probe snfioiente de fina calitate a mărfei 
ca şi de eftinătutea preţurilor, sperând că fi de aonm înainte, va 

i bine-vol al da concurau 1 seQ găsind tot-d’a-nna atât mărfar! fine 
I şi fasonate cât fi preţuri fôrte moderate.
| Ca tâtă stima

t  EPITROPIA S E M I N A R »
NIPHON MITROPOLITUL

P U B L I C A Ţ I A  
La 10 Inlitt viitor se va ţine licitaţii la 

canoelaria Epitropieî Strada Filaretu No. 2, 
pentrn arendarea mofiilor Kiajna din Jad. 
IlfovB şi Bâţcoveni din Jud. Vlaşca, pe 
tern en de 5 ani cn înoepere de la 23 
Aprilie anul vii or; doritorii de a arenda 
aceste moşii se vor presenta în arătata 
zi la cancelaria Epitropieî orele 12, spre a 
concnra la lieitaţiă, fiind însoţiţi şi de 
cuvenitele garanţii; iar condiţionaleae pot 
vedea în ori-ce ţji de lucru la Cancelarii

(749—Q)

biserica Calvină.

locuiesce Strada Lute
rană No. 7, vis-à-vis de

O i  profesor íe  l i iÉ le ,
Română, cunosont in BncnrescI, oferi ocu- 
paţinnile sels ca profesor , translator la 
o redacţinne, fcóli sab casă particulară. 
A se adresa la administraţinnea acestui 
4>ar.

PHILIPP OOLDSTLIN.

R â l . l ^ l . l ë B - l t - l K - U â l â K K

renumită esenţă japoneză, care 
i  U*AU v'ndică îndată ori-ce_____  durere ds
cap se găsesce la farmacia d-lnl F. Bros 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

16,600
Vr.

RECOMPENSA naţionala 1R600 
T P V w  rr.

Quina larochn ssts un Elixir tinos oonjlnend 
principíele color 3 specii do quinquina.

Do ua amaracione plăcută el este cu mult superior 
viiturilor seu siropurilor do quinquina şi lucioasa ca 
aperitif, tonic, sau febrifug, in contra affoctiunilor 
stomachului, a UabiciunUor, a anemici şl a frigu
rilor inoechita, etc.

ELIXIR VINOS
AOLAS FER RUGI NOS Í S S “ "do fer toarte »asi
milabil«, Quina Laroche devino unul din reoonad- 
tuanii coi mai eftlcaci ln contra aer add aengohd şl 
a dacoloratiunai lui, a chloroaei, atgmphatiamuhaL 
aleuziei. a convaleacentalor proa lungii ai osett a Şi 
favorise«« digeatíunaa, ato.

P A R I S ,  9 9 ,  S trada  D ronot, ş l la  pharm acist!.

iu

si

higienică, infailibilă 
preservativă. Singu
ră vindecitóre fără 

_  _  a-I adanga nimic. SS 
8  FERRÉ, farmacist
*  No. 120 Strada Richelieu, successor a lui Bron; la BucnrescI la d-nn I. W. 

ZÜRNER, farmacist.

INJECTION BROU
>addAA

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION
c : .  d t D  a  n s  

à Paris, 2 Carrefour de la Croix Rouge. 2*
Il se charge de ton tes les commissions commerciales et d’achat des marchan

dises aux prix de fabrique«, de la vente des produits etrangers en France;1 
açronipagne les voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités de Paris. On 
parle français, allemand, russe et polonais.

Typ. Tihel A Weias, Palatul .Dacia*.


