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INSk&ŢIONI ŞI RECLAME:
Linia de 80 litere petit, pagina 17, 10 bani 

| Pe pagina III, 80 bani, pe pag. II, 1 lei noi

Reclame 1 UI noi linia.

Un număr tn capitală 10 bani.

ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRU.

B i u r o u l  R e d a e ţ i e l  ş i  A d m i n i s t r a ^ i e l :  P a l a t u l  ‘ D a n i a , .

A l S T T T N ' O X T T P t l  :
8ê priirâ nc in atrlioiUtfl : La P-nil Hansen• 
dein é  Vogler lo Fienna, WalfiaebfraM* loo, 
A. OppeJiJc in Fiênna» StabenbMtei 3; HudolJ 
M 0996 in Fienna, Seilerstàtte 2 : Philipp 
Lôb in Fienna, EtchenbachgaMe i l  \ JL. Lang 
6  Camp. In Peyta» Hava+LaffiU à  Camp. 
In Paris» O. Adam 2, Carrefour de la Croix- 
Soqm 2» Paris: OramA Camp. Rae Dronot 2 P»* 
ri«j Bug.Micoud, 139—140» rleel Street London

8orisorl nefranoate no se primenc.

Artioolele nepublicate se vor arde.

Un nutnâr In Oistriote 15 banl.

Cnrsn de BnonrèsoL 1 Mie.
¡ty'-'lig. Rurale . . . 100 100>|»
■ • Domeniul* . . . . 100 99>h
•C <?dit funciar rural * • 88 871/,

„ urban • . 78 77i(2
laipr. municipal al Capit. 94 23
Oblig. Pensii • • • • • • — —

, Dacia................ 230 —

Ronnlnia . . . . . 70 60
i In pr. municipal cn premii —

» • t a  Română............. — Of
f  ri< 8 Ioni . . . . . . 100<A —
Mndra . ................ 2525
irlen.i , ................
Berlin „ ................ 123 Vi

Cursul de Vleua, 12 Iulie. 
Renta nngară In aur . . . .  81 50 
Bonuri de tcsaur ung , I emis. 118 60 

■ » > II » 78 25
împrumutul auatr, la hftrtie . 64 86 

.  ,  .  argint. 66 90
Renta austriacă In aur . . . 76 40
Ijoee din 1866.......................113 80
Acţinmle b&noel naţionale . . 888 — 

. auatr. de eredit 159 — 
,  ungare » 181 —

Argint................................ 101 60
Dueatul............................  65 01
Napoleonul. . . . . . . . .  939
100 mtrel germane.............  67 80

Coreul de Berlin, 13 Iulie. 
Acţiunile Căilor ferate rom&ne. 88 90 
Obligaţiunile rom Ane Se/. . . 81 60 
Priorităţile C. fer. rom. 8e/. 84 — 
împrumutul Oppenheim . . .  99 40 
Napoleonul . . . . . . . . .  16 14
Viena, termen lung................— —
Paria ,  scurt . . . .  — ■—

Caleodarol Şllel 
Duminecă, 2 Iulie.
Patronul «ile l: Vestminte V . Domnuiul. 
Răsăritul soarelui: 4 ore 88 min. 
Apusul soarelui: 7 ore 42 min.
Faaele tunel: Lună plină.

P L E O A  H E A  X H B 3S r X J R X X . O P i .
Buonreeel Suceava 

Bueureeel. . . .  8.16 n 10.— i
Ploesd.............. 9.60 n 12.00 i
B ră ila .............. 1.58 n 6.451
Teoauifi , . , , . 4.88 n
Roman.............. 9.0$ d
Suceava, sosire . .12.08 d

Suoeava—Bueureeel

Bacuresc- 
BucurescI . . .  
Piteşti

-Verciorova 
. . .  7.40 i  
. . .10.18 a

S latina............. ... . 12.81 a
Craiova . . . . . . .  2.20 $
Yêrciorova, sosire . . 6. — n

I 7.15 
ll.s0 
4.45 
9.66 ñ

10,40 d 
3-— 4
6.80 n 
8.154 
6.— n

6.11 4 
8.46 4
6.
&

12.30 ñ 
8.08 n

6.46 4 
12.80 d 
6.10 4 
8.10 n

Suoeava 
Roman .
Tecuci .
Brăila.
PIoeacL . . . .  7.13 d 
Bueureeel sosire 8.30 4

Verciorova—Bucuresci 
Verciorova.. . . . .  . 11.26 i 
Craiova. . . . . . . .  8.—
Slatina........................4.45
Pitejtl.........................7.08
Buoureecl, sosire . . . .  9.20 <¡

8.68
2.46
4.30

6.- 
6.80 ( 
9.80 
1.08 
5.20

Buouresoi—dlorgiu
Bueureeel.....................9.16 d 6.06 n
Giurgiu, eotire............. 11.35 j  8.27 n

Giurgiu—Bueureeel 
Giurgiu.. . . . . . . .  0.26 d 6.45 n
Bueureeel, sosire.. , . 9.48 4 7.17 4

Galaţi—Bărboşi
Galaţi............... 1.20 n 826 d 7.80 a
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— 4 8.05 4

Bărboşi—Galaţi
ţ v r b o i l , . . .  . 2.55 n 6.25 n 7.— 
Galaţi, sosire . . .  3.30 n 7.— n 8.25

T

C&t va (ine esposiţia, românii mer
gând la Paris, vor găsi ziarul .TIMPUL* 
in .Grands Magasins du Printemps. 
Boulevard Haussmann 70.*

DEPEŞ1 TELEGRAFICE
A L E  „ T I M P U L U I *

(Agenţia Hayas)

(12 Iulie 4 d. am.)

Berlin, 18 Iulie.

b Ieri citirea tractatului s’a terminat, cu 
ixcepţiune de cutera puncte, nu aşa de 
esenţiale, cari vor fi Ifimurite sămbStă. 
^Congresul n’a ţinut astăzi şedinţă. S&m- 
■bStă va avea loc iscilirea tractatului de 
ipace şi inebiderea Congresului.

(13 Iulie, 9 era dimineaţa.)

Berlin, 12 Talie.

Congrego! va ţine mâine cea din Urmă 
editaţii. Publicarea tractatului de pace se 

ra face peste patru sSptSmănl, după rati- 
icarea lui de cStră guvernele respective.

Paria, 12 Iulie

Congresul şi-a sfârşit lucrurile, şi a ho- 
tarit ca tractatul de pace sS nu se publiee, 
decăt după ce ra fi ratificat. Cu toate 
«tea plenipotenţiarii englezi aü spus, că 

Bl vor depune in curăud parlamentului.

Constontlnopol, 13 Iulie. 
Ieri s’a ţinut un consiliu extraordinar 

1« min îftri. e zice că s’a tratat eeationea 
recească.
Negustorii greci indignaţi de pnrtarea 

Îngliteriî, aü refuzat si asiste la banche- 
il ce li s’a dat de citii comerţul englez 

In Constantinopol.
Ziarele publici textul convenţiei anglo- 

tn rceştî privitoare la Ciprn.

Paris, 13 Iulie.

IO răscoală a isbncnit in Culedonia-nonă.

i
şft persoane aü fost măcelărite, intre cari 
>i t.n colonel. Qavernatornl este d’asopra 
litoaţiel,

; Întăriri s’aă trimis la faţa locnlnL

BUCUREŞTI
Sâmbătă, 113 Iulie.

Mâne se va sfârşi actul final al 
ragediel, care se joacă deja de doi 
nî, ultimul cuvânt se va rosti şi 
ortina o să cază, Dumnezeu ştie 
llentrn cât timp. Şi noi om jucat un 

\ activ in această tragedie. Guyer- 
orl nostru, credul şi fără experienţa 
[s ou copil, slab şi fără inimă ca 
m bătrân moleşit, ne-a tras de bună 
ipie şi pe noi pe scena sângeroasă. 
|ăt timp a ţinut încordarea şi des* 
ţpdămânţul, atenţia poporului a fost 
[trasă asupra sorţilor jocnlul pri- 
ejdios, temerea şi nădejdea i-âfi 
itat sufletul, şi abia din cănd in 
nd a mal putut să se gândească 
la resultatele întreprinderii fatale, 
i împărat puternic, o îmbulzeală

de mari duci, principi, diplomaţi şi 
generali renumiţi, o armată uriaşă 
cu gardă împărătească, propriii sël 
fii cari se duc la luptă, tunuri, mu- 
niţiunl, transporturi de proviziunl 
toate aceste lucruri aü trecut pe 
neaşteptate, ca o furtună pe dinaintea 
ochilor nani simpla popor agricol, 
ne obicinuit deja de veacuri întregi 
cu asemenea vedenii. Nu trebne să 
ne mirăm că poporal, care nu pără
sise nici odată vatra la care se năs
cuse; a fost ameţit de atâtea lucruri 
ne mal pomenite, cari a& trecut ca 
năluci pe dinaintea spiritului sëü ui
mit, când am avut ocazia să vedem 
pe bărbaţii noştri de stat cari re
prezintă guvernai actual, dând cu 
cea mal mare plăcere toată ţara 
pradă străinului, numai şi numai 
pentrn onoarea de a sta la vorbă 
căte-va minate ca un Împărat şi de 
a merge In trăsură pe Podul-Mogo- 
şoael cu un diplomat renumit. Acuma 
Insă nălucirile s’aü dus de unde aü 
venit, ameţeala poporului şi orbirea 
guvernului Încep să dispară, specta
colul se sflrşeşte, şi trebue să ne În
toarcem iar acasă, InftDd remas bnn 
delà politica europeană en gros pen
tru mult timp. Să vedem dar cu ce 
ne am ales.

Să intrăm pe nealese Intr'o casă 
ţărănească. Acn doi ani, ţărannl a- 
vea ăncă doi flăcăi mari şi un g i
nere, cari '1 ajutaû la lncru ; gospo
dăria lui era In stare frumoasă, In 
căt el putea să fie măndru de’ dênsa ; 
avea patru bol la plug şi doi ca! 
bine îngrijiţi, cn cari mergea numai 
la tlrg să vtnză produsele câmpului.

Acum ţăranul este singur. Gine
rele şi un fiü nn s'aü mal Întors 
de Ia Plevna. Al doilea fiü s'a În
tors, dar i lipseşte braţnl drept şi 
apoi are reumatism la picioare, fi- 
ind-că i-afl degerat In resbpiü, aşa 
In căt abia poate să se mişce. Boii 
şi caii nn mal sunt, s'aü rechiziţi
onat ; chiar plugul şi carul lipseşte, 
guvernul avea nevoie a de bani şi i 
le-a vindut pentrn birurile, pe cari 
ţăranul numai era In stare să le 
plătească In lipsa tntnlor ajutoare
lor. Curtea sa frumoasă este acn ma 
goală şi tristă ca şi inima lui. Câm
pul mal că a stat nelncrat, şi pen
tru anul viitor nu se va putea face 
nici atăta din lipsă de braţe şi de 
gTlne pentrn sămănţi. Darţerannlmal 
are o nădejde. O să se plăteascărechi- 
ziţiile, şi atuncea va adnee iar In bnnâ 
stare gospodăria lui, ca să remâe cel 
puţin pentrn copiii orfani al ficel sale, 
căci el tot n’o să mal trăiască mult 
după atâtea câte aü trecut asupra 
capului Ini. In curând insă o să afle 
că şi această nădejde a fost zadar
nică, căci guvernul intr’o ţară agri
colă, nu are nici odată alţi bani. de

cât ace.' pe cari ăl ia de la ţăran 
şi când s’a secat izvorul acesta, cănd 
guvernnl nu mal are nimic de lnat 
atuncea nn i mal remăne nimic de 
dat. Aşa dar ţărannl o să afle intr’i 
zi, că nn i mal remăne nici o spe 
ranţă pentru viitor, nici măcar pen 
tru micuţii orfani, al căror tată i 
căzut, după cum credea e l, pentru 
patrie.

Ţara mal avea nn alt izvor de 
avuţie, mult mal mic decăt ţăranul 
dar tot nn izvor; domeniile Statului 
A cuina şi ele s’afi pus amanet pen
tru hărtia-monedă, şi nn ziar guve- 
namental din Iaşi ne annnţâ, in 
naivitatea lui, cn cea mal mare bn 
curie, că această hărtie se primeşte 
pe piaţa Iaşilor in plină valoare, ba 
se află şi capitalişti cari o caută, o 
strlng la nn loc pentrn a pntea con 
cnra intr’o zi la vinzarea pământu
rilor. Adică că toată lnmea este deja 
de acum convinsă, că gnvernnl nu 
va pntea incasa aceste obligaţiuni 
şi că va fi silit intr'o zi să vinză 
şi domeniile.

Basarabia este perdută.
Şi nu este destul ăncă ea atătea 

rele. Telegraful ne mal aduce o veste 
zdrobitoare. Tributul nostru către 
Poartă nu a încetat in momentul de
clarării independenţei noastre, ci din 
potrivă el se capitalizează; adică ceea 
ce am plătit pănă acuma puţin căte 
puţin pe fie care an, va trebui să 
plătim acuma de odată pentru vecii 
vecilor, o samă enormă care va slei 
restul averii statului; creditorul no- 
stru nu va fi ca pănă acuma guver
nul slab al Turciei; ci chiar credi
torii Turciei, reprezintaţl prin o co
misie compusă din delegaţii tntnlor 
paterilor, vor fi de acum înainte şi 
creditorii noştri.

Şi toate acestea le-a săvârşit gu
vernul roşu in timp de doi ani, — 
şi mal are ăncă cutezanţa să acuze 
pe conservatori, de a fi slăbit pute
rea poporalul in lapta contra străi
nului!

Cine a lnptat in contra străinu
lui ? Voi roşii I Dar— aţi dat străinu
lui Basarabia, i-aţl dat milioane, 
i-aţl jertfit viaţa copiilor ţârii, aţi 
sleit pentru străin averea statului, 
—  şi se pare că ăncă nn vă este 
destul!

DIN AFARA

Iată cum se apreţiază in streină- 
tate atitudinea Camerelor romăne, 
faţă cu nona fază a politicei externe: 

„Nordd. Allg. Ztg.* acrie : 

Camerile române, după o comu
nicare a .Cor. Pol.*, aQ luat o de
cizie post-festa, de a retrage man

datai de la Congres, ministrului de 
externe Cogălniceanu.

Chiar şi cel cari nn cunoşteafi 
până acnm această particularitate 
a statului român, află cn această 
ocazie, că mandatele diplomatice in 
România, nu emană de la prnicipele 
Domnitor, ci de la parlament, care 
ast-fel, poate cn drept cuvânt să ia 
numele de conveni.

Noua decizie a Camerilor române 
se baseazâ pe o acnzaţiune a d-lul 
Dim. Sturza. După această acuzare 
d. Cogălniceanu din propria sa ini 
ţiativă, a consimţit la despăgubirea 
României pentru cheltuelile resbe 
lulul, prin Dobrogea, făcând aceasta 
prin mijlocirea primnlnl plenipotent 
francez.

.Morning Post* vesteşte, că peste 
câteva zile sir Granet Wolseley va 
pleca la Ciprn cn oastea indâ, ce 
acuma se află la Malta.

Toate ziarele englezeşti, afară de 
Daily News* aprobă călduros con 

venţia cn Turcia, in privinţa insulei 
Cipru. După organele englezeşti, acea 
stă politică pe deoparte se împo
triveşte loviturilor îndreptate in po
triva Turciei, iar pe de alta, ocro
teşte interesele englezeşti in Indii 
şi Snez.

. Die Presse* din Viena aprobă 
foarte mnlt luarea insulei Cipru de 
cătrâ Englejl, zicând că aceasta a 
o măsură, ce va pnne odată capăt 
agitaţilor ruseşti. , Austria, Eranţa, 
Italia, România şi Grecia —  zice 
gazeta vienezâ —  vor contribui de 
acum din parte-le a adăposti inte
resele păcii in Răsărit in potriva 
veleităţilor Rusiei.

.Nona Presa*, in acelaşi sens vor
bind, crede că anexarea Ciprului nu 
are să fie combătută de nicăirl, şi 
zice, că e prea cu putinţă, ca Tnroia 
să se ridice din noQ sub ocrotirea 
de aproapă a Engliteril.

Din Atena se vesteşte către .Co
respondenţa Havas*, că hotărârile 
Congresului privitoare la întinderea 
graniţelor Greciei in Tes&lia şi Epir, 
a& fost primite de populaţia gre
cească cu mare bucurie. Opinia pu
blică din partea loculnl ştie foarte 
bine, că foloasele ce i s’afi dat Gre
ciei, se datoresc iniţiativei plenipo
tenţiarilor francejt, şi prezidentul 
consiliului de miniştri greci, inter
pret credincios al sentimentalul ob
ştesc , a rugat pe reprezentantul 
Franţei la Atena, să mijlocească a 
ajunge până Ia Prezidentul republi- 
cel franceze, expresia adâncel recu
noştinţe a poporului şi gnvernnlnl 
din Grecia.

Dumineca trecută, la 25 iunie, a 
avut loc deschiderea Scnpcinef sâr
beşti, după cnm ne-a şi veatit chiar 
de a doa zi o depeşă a agenţiei Havas.

Discursni tronului a semnalat stră
lucitele resáltate ale celui din urmă 
résboiü cn Tnrcia, a exprimat apoi 
speranţa, că Congresul va ratifica in
dependenţa şi creşterea Serbiei. A  
mulţumit guvernelor marilor puteri şi 
plenipotenţiarilor respectivi, de bană 
voinţa lor faţă cu Serbia.— Serbia pa- 
cinicâ, va infinţa căi de comunicaţie 
şi se va apnea de muncă, de industrie 
şi negoţ. Discursul tronului speră, că 
pământurile sârbeşti cari nn vor fi a- 
lipite patriei mume, vor fi cel puţin 
pnse in condiţii de îmbunătăţire, sub 
auspicióle cărora propăşirea lor va 
pntea să se desvolte.

Scupcina sârbeiscă a ales prezi
dent pe MaticI şi vice-prezident pe 
VasicI, negustor.

Toate corespondenţele şi ziarele 
străine spun, că e foarte grefi a se 
pntea spune, de pe acnma, in faţa 
mulţimii şi deosebirii manifestelor 
electorale şi candidaţilor ce ezistă, 
care va fi resultatol alegerilor pen
tru Reichstag in împărăţia germană. 
In Berlin, protivnicil democraţiei 
socialiste, cari ar fi trebuit să se 
strângă toţi snb un singur steag 
pentru a merge in faţa vrăşmaşului 
lor comun, nu se pot invoi asupra 
candidaţilor. Astfel democraţil-so- 
cialiştl vor avea să lupte in parte 
cu progresiştii, cari sunt până la un 
oare-care punct uniţi cu liberalil-na- 
Ijionall, apoi cn liberii conservatori, 
cari vor cn orl-ce preţ a pune candi
datura ministrului instrucţiei, Falk, 

cari şi dânşii se unesc In unele 
cn liberalii naţionali; pe nrmâ de
mocraţii socialişti aQ In faţă-le pe 
lucrătorii social işti-creştini, spriji
niţi de conservatori, apoi pe pro- 
tecţioniştl şi In sfârşit pe fracţia 
centra safi ultramontanâ, care nu 
vrea cn nimeni să se lnvoiascâ. Toţi 
aceşti protivnicl al democraţilor- 
socialişti ar face o masă compactă 
nebiruită In alegeri, daca s’ar pă
ţea invoi Intre dânşii; şi pentru că 
nu se pot Învoi, de aceea nn se 
poate şti a cui va fi biruinţa elec
torală In Berlin.

Un buletin medical despre starea 
sănătăţii Împăiatului Wilhelm, de 
mal alaltăieri, spnne că .puterile 
Împăratului s’afi reîntors aproape 
cn desăvârşire, aşa că M. S. a pu
tut să urce fără mnlt ajutor o 
scară.*

Nişte ştiri din Bosnia ajunse in 
Viena spnn, că mahometanil boani-



aci precum şi catolicii din mal multe 
pumte ale ţinutului, şi mal vârtos 
cel din Seraievo, se înarmează şi se 
organizează In grabă, având de gănd 
să se împotrivească ocupării aus
triaco.

INSULA CIPRU

Dela Incheiarea convenţiei anglo- 
turceştl In privinţa ocupaţiei Cipru
lui de cătră englejl, insula aceasta 
a devenit un punct foarte interesant 
pentru publicitatea străină. ,D6bats* 
se o ’ upâ merefi de această insulă, 
vestită In mitologie şi In istoria Ve 
neţiel, dând necontenit amânunte 
asupră'l. Extragem după foaia fran
ceză următoarele date:

Insula Cipru, pe turceşte şi ară- 
beşte „Kibris*, pe greceşte .Kypros*, 
pe chartele englezeşti „Chyprus* şi 
pe cele nemţeşti „Cypern*, atărnă 
de administraţia vilaietulul Gezairi- 
Bazi Sefid, adică de insulele Medite- 
teranel, pe care Turcii o numesc 
Bazi-Sefid , adică Marea-Albă, iar 
Arabi Bar-Rumi, adică Marea-Ro- 
mană.

Insula Cipru est'» aşezată tocmai 
in marginea de la răsărit a acestei 
mări, intre 30 gr. şi 32 gr. lungime 
răsăriteană şi intre 34 gr. şi 36 gr. 
lăţime de miază-noapte. Are lungime 
de 820 kilometri, şi lăţime de vreo 
120, şi o întindere de 9,537 kilo
metri pătraţi. După o statistică de 
curând, Ciprul are 135,000 locuitori. 
Cifra aceasta se cam pare puţin pro
babilă, de vreme ce mal acum zece 
ani, Turiil nu socoteafi populaţia în
treagă a insulei de ckt până la 60,000 
de suflete, dintre cari un sfert erafi 
locuitorii capitalei, numită Nicosia 
sa fi Levkosia.

La anul 1191, insula Cipru fu 
cucerită de cătră Ricard lnimă-de- 
Lefi. Dânsul o hărăzi lui Guy de 
Lusignan, craiul creştin al lerusali- i 
mulul, al cărui urmaşi o domniră 
până la anul 1485, când, abdicând 
Caterina Cornaro, puseră măna 
Veneţienil pe dânsa. Republica Ve
neţiei stăpâni Ciprul până in 1570; 
atunci Sultan Belim II li-o luă 
cu sabia. Cu toate astea prinţii 
din casa de Savoia, cari se ziceaţi 
a fi coboritorl din Lusignan, afi pur
tat mirefi titlul de regi al Ciprului 
şi Ierusalimului, săpându'l pe bani 
şi pe monumentele lor. Victor-Ema- 
nuel, ajungând rege al Italiei, a le
pădat acest titlu închipuit.

Afară de capitală, cele doâ loca
lităţi mal însemnate ale Ciprului sunt j

FOIŢA TIMPULUI

UTILITATEA

8U D 1FL0 R KEOLATIKE
I 3ST H C ^ A l s I I A .  

Prelegere ţinută la Facultatea de litere din Bu- 
curiţtl Domin cu 7 Maiu 1878, spre inaugurarea 

cursului de ‘ Istor a literaturilor neolatine.»

de

d. G. L Frollo,
(Urmare.)

Pe lângă elementele cele mal In
digene, cari formează principiul t i
pic de viaţă al fiecărui popor mo
dern, doui sunt factorii cel de că
petenie, cari a fi preşezut la recon- 
strucţium a ideală a omenirii, îndată 
ce a f şit aceasta din sbucimările e- 
pocel de transmigrarea popoarelor. 
Aceşti doui factori sunt : revelaţiu- 
nea creştinească şi tradiţiunea greco- 
romană. Naţiunile neolatine afi fost 
personificarea cea mal vine amân
durora ; centrul creştinătăţii a fost 
centrul geografic al romanităţii, or-

Ï  I M P D L V
Flamagusta, pe coasta despre răsă
rit, port minunat, şi Larnaca, iarăşi 
port, pe coasta despre miazăzi.

In partea muntoasă vârful cel mal 
nalt este piscul Sfanta-Cruce, odini
oară Olimpul, înalt de 2.000 metri 
Vegetaţia din partea locului şi mal 
vârtos pe clină şi in văl a râmas tot ce 
era in vremurile din vechime, tot 
precum o vedeaü anticii la Pafoa 
Idalia şi Amatonte,

Bogăţiile minerale ale Ciprului as 
tâzl nu le mal exploatează nimeni. 
Englejil vin tocmai bine. In zioa de 
astăzi obiectele de negoţ ale insulei 
sunt vin, grâû, mâtasâ. undelemn 
bumbac, lână, ţesături subţiri şi 
groase şi altele.

Populaţia insulei Cipru este două 
din trei părţi grecească; partea cea 
laltă sunt musulmani, oameni foarte 
de treabă şi cum se cade, liniştiţi 
religioşi şi foarte ignoranţi; tot aşa 
sunt astăzi, ca şi cel de pe vremu 
rile patriarchale de la cele d'ăntâl 
file ale Bib'iel.

! ziunea distri.buţiunil premiurilor din 
'anul acesta, môsnrile luate pentru

DISTRIBUŢIA PREMIILOR ŞCOLARE

Solemnitatea distribuţiunil premi 
ilor la elevii scoalelor publice secun
dare şi primare din capitală a avut 
loc ie r i, in zioa de St. Petru, in 
locul Senatului din palatul Univer
sităţii. M. S. Domnitorul a bine voit 
a interveni la această solemnitate, 
şi a încununat însuşi, cu laurii me
ritului, frunţile elevilor, cari s’afi 
distins, prin conduita şi silinţele lor, 
in cursul acestui an scolastic.

Anul trecut distribuţ.unea pre
miilor se făcu fără nici o solemni
tate şi fără intervenirea chiar a mi
nistrului respectiv. Nu se ţinu nici 
un discurs, prin care să se arate 
resáltatele anului scolastic, prin care 
să se incuragi ze silinţele profesori
lor şi ale studenţilor, şi prin care 
â se facă cunoscute mâlurile luate 

pentru răspândirea şi îmbunătăţirea 
nstrucţiunil publice.

Deci, dintr’ace8t punct de vedere, 
distribuţiunea premiilor de estimp 
'a făcut cu mal multă solemnitate 

ca in anul trecut, cu toate că, şi 
acum, discursul ţinut de către d. 
vice-preşedinte al consiliului perma
nent, n’a avut de obiect espunerea 
situaţiunil învăţământului public.

Slabele resultate ale esamenelor 
generale din anul trecut, cari afi 
produs o mare nemulţâmire şi tris- 
teţâ in toată ţara, ar fi trebuit să 
decidă pe d. ministru al instrucţiu
nii publice să arate însuşi, cu oca-

indreptarea râulur, şi efectele apli- 
caţiunil acestor mâpurl.

D. Gbiţu insă asista ca simplu 
Bpectator, par-câ n’ar fi avut nici 
uu rol in această solemnă ocaziune 
lăsând sarcina d-lul Aron Florian 
vice-preşedintele Consiliului perma 
nent, a face on discurs, ca să salveze 
aparenţa, numai spre a nu se zice 
că nu s’a făcut nimic ; pe când era 
datoria d-sale, sad. in lipsă’I, a di 
rectorelu! d-sale, d’a arâta, printr un 
discurs detaliat, dupe cum sa  ur 
mat totd’auna in trecut, situaţiunea 
generală a instrucţiunii noastre pu 
blice.

Această procedare din partea d-lul 
ministru respectiv contra obiceiului 
ce s’a observat pănâ la venirea dom 
niel sale in capul acestei importante 
ramuri a administraţiunel publice 
ne confirmă convicţiunea, pe care 
ne am format’o deja, că, in ceea ce 
priveşte şcoalele publice, resultatele 
acestui au scolastic nu sunt, sub nici 
un raport, mal puţin defavorabile 
decât cele din anul precedent.

In ceea ce priveşte partea mate
rială a şcoalelor, n’avem nici o îm
bunătăţire de înregistrat in cursul 
acestui an scolastic. In ceea ce pri
veşte aplicaţiunea regulamentelor 
respective, putem susţine că, daca 
se va fi luat rr ’o măsură din par
tea ministerului in această privinţă, 
dânsa a rămas neexecutată, ca şi in 
trecut.

Am asistat Ia esamene, şi ne-am 
convins, prin noi inşi-ne, de negii 
genţa in care sunt lfieate şcoalele, 
fie in privinţa stârel lor materiale, 
fie in privinţa controlului pentru cel 
ce nu ’şl îndeplinesc datoriile lor cu 
exactitate, şi cari, din nefericire, 
trebue să o spunem, nu sunt puţini 
la număr.

Anul trecut, uol am consacrat 
mal multe articole cestiunel instruc- 
iunel publice, şi am demonstrat 
inele din cauzele ce afi contribuit, 
a resultatul examenelor să însem

neze o pronunţată deca’ inţâ in in- 
ăţâmântul public. Ne vom|j face 
i anul acesta datoria, şi, pentru 

că viitorul ţârei depinde mal cu 
seamă de la respândirăa instrucţiu
ne! publice, vom căuta a desvâlul 
i co mbate Tăul, fără nici o reservâ.

Toate ziarele din capitală şi din 
ură, fără nici o distincţiuno de co

loare politica, afi recunoscut şi de
plâns, împreună cu noi, slabele re
zultate ale examenelor jg. nerale din 
anul trecut. Aceeaşi slăbiciune ca
re cteriseazâ şi examenele anului a 
cestuia, ceea ce ne dovedeşte că, saă

ministerul respectiv n’a luat mă
suri de indreptare la timp, safi că 
dănscle afi fost neeflcace pentru 
curmarea râului şl îmbunătăţirea stă 
rel de faţă.

Gravitatea acestei cestiunl me
rită o serioasă atenţiune din partea 
presei şi a Corpurilor legiuitoare. Cea 
d’ăntâl datorie a unei societăţi este, 
de a face tot posibilul, spre a a- 
sigura viitorul tinerime!, viitorul 
generaţiunel ce ’î urmează. Faţă cu 
rezultatele esamenelor celor doui 
ani din urmă, conţin narea mănţine- 
rel tâcerel, ar însemna voluntara 
călcare a unei imperioase datorii, 
ce incumbă societâţel in genere, şi 
mal ales presei şi Corpurilor legiu- 
to&re.

Vom reveni, in curând, asupra a- 
cestu! important subiect.

(Presta).

Bazându se pe aceste consideraţ j 
Anglia anunţase sus şi tare, că era uf 
pusă retrocedării Basarabiei către R [ 
sia şi după ce abandonase Româniafri 
nimicul sâfl, ea promise de a rech {■■’ 
ma pentru Grecia anexarea Cretei şi 
marginâ, care, intinzăndu se la Noi 
de la Olimp până la Avlona, ar cr 
prinde Tesalia şi cea mal mal 
parte a Epirulul. Pe urmă In loci 
anexârel Cretei a fost numai ce« 
tiune de a face insula tributară d 
Greci, şi In loc de linia de laOlim ]!
până la Avlona, nu sa mal vorbi 
de cât de o linie care ar merge di 
a Volo până la Arta. Mal târziii

Rusia a obţinut In sinul Congre
sului un avantaj foarte important 
In cestiunea elenă. Toată lumea ăşl 
readuce aminte cu ce tărie Anglia 
ridică vocea in favoarea Greciei, pro- 
punându’şl de a opune influenţa e- 
lenâ la elementul slav, care se în
tinde din ce In ce mal mult In pe
ninsula balcanică. Auzind cine-va 
ziarele engleze vorbind despre Gre
cia, ar fi crezut că Atena nu mal 
este la Atena, dar la Londra. En
glezii făcuse din cestiunea greacă 
cestiunea lor proprie. Nu numai ră
mânea Grecilor alt ceva de făcut, 
de cât a adormi liniştiţi, căci Anglia 
63te o mare putere care n’are de 
cât a se culca pentru a înspăimânta 
lumea şi a căreia vorbă nu poate fi 
pusă In Îndoială.

Pe care motiv era bazată politica 
engleză in această privinţă ? Pe in
teresele dreptului şi justiţiei? Ba 
nici de cum. Justiţia pentru Englejl. 
consistă In Întinderea influenţei lor 
până la pancturile cele mal departe, 
şi interesai lor direct este de a opri 
influenţa rivală a Ruşilor. Dar aci 
interesele angleze erafi unite cu drep
tul antic a Greciei asupra provin 
cielot greceşti ale imperiului otoman, 
şi nu era fără folos pentru marea 
Britanic de a lăsa se creazâ, că ea 
lucrează împinsă numai de un sim- 
ţimânt de simpatiâ către Greci.

Slavii sunt în număr de 80 de mi
lioane şi Grecii adevărat că sunt 
prea puţini, dara ştim toţi că el 
sunt foarte inteligenţi, activi, cu o 
cultură mult ma mare de cât acea 
a Bulgarilor şi a Şerbilor; ştim că 
Grecii ah inima pătrunsă de un pa 
triotism arzător, şi sunt convinşi de 
superioritatea rasei lor asupra ce
lorlalte, cari ’şl Impârţcsc peninsula 
balcanică şi sunt inamici ciudaţi 
acelora, a căror picioare calcă pă
mântul stăpânit de strămoşii lor. 
Ajutaţi de Români la nord, el ar fi 
putut opune o barieră tare şi ener
gică In contra Înaintărilor Slavilor.

Anglia a abandonat ideia rectifica- 
ţiunel frontierelor şi a vrut să În
sărcineze pe Grecia de a juca In 
Tesalia şi Epir ace laş rol, pe care 
ăl va juca Austria în Bosnia şi In 
Herz.-govina, adecă de a ocupa, pen
tru un timp limitat, aceste două 
provincii, ca să supravegheze intro
ducerea reformelor. In fine s’a re-Ji 
nunţat şi la această ideie, şi numalu 
este vorbă acum de cât a organiza 
autonomia provincieior pe care tre
buia Înapoiate Greciei.

La Congres ne aşteptam noi ea: 
să vedem pe plenipotenţiarii An-j 
gliei seulându-se In favoarea Gre
cilor care făcuseră atâte promisiuni.' 
Această plăcere nu ne a fost dată. 
Numai plenipotenţiarii Franţei aù 
vorbit pentru Grecia; adevărat că 
toţi delegaţii afi fost de părerea lor 
şi lordul Beaconefield a pronunţat 
în această ocaziune un discurs des
tul de lung. Dar cum ziceaû stră
moşii noştri, Romani, verba volant,1 
scripta manent. Grecia a fost ofi ial 
declarată simpatică, şi Poarta a fost 
Invitată cu politeţă, de a’l ceda ju
mătate din Tesalia şi o parte din 
Epir. Dar ce se va întâmpla, dacă 
Poarta se refnzâ de a consimţi lai 
acest aranjament? Anglia ăl va sus
ţinea ca arm e? Ştim că are alt ceva 
de făcut: trebue ca să intre In po-i 
sesiunea insulei Cipru pe care a 
câştjgat’o, şi ca să ’şl aşeze stăpâ
nirea sa pe nenorocita Armenie, a 
căreia sdavagiA n’a făcut de cât al 
schimba forma, căci protecţiuncar 
anglezâ nu va fi numai nominală, ! 
dar efectivă, şi Armenii In loc de a 
fi exploataţi de Turci, vor fi de 
acum Înainte exploataţi de Englejl. ]

In fine Grecii sunt departe de a 
fi mulţumiţi. El aü drept de a se 1 
plânge, că aü fost sacrificaţi cu toate I 
promisiunile ce li se făcuse de o l  
putere, care are obiceiü de a uita i 
vorbele sale şi de a amăgi pe acel j 
cari sunt destul de simpli, ca să le J
acorde credinţa lor.

Voc* Car».

OPERA ITALIANĂ

D. Gebauer a luat prin contract, între
prinderea operei italiano pentrn anal vii
tor. Reproducem următoarea circulari ce 
ni se adresează din partea noului impre
sarii! :

ganele ofi iale şi limba oficială a 
propagandei bisericeşti prin restul 
lumii cunoscute, ah fost organe şi 
limbă imprumutatâ de la Latini Ast
fel se intâmpla că biserica, creşti- 
nind pa barbari, procură latinităţii 
un fel de maternitate şi de epitro- 
pie intelectuală asupra lor, dfindu-I 
prilej şi mijloace de a reţinea ş: mal 
târziu in orbita cultnrel proprie pe 
orice nu era păgân in lume. Cea 
d'ăntâl floire literară, care inmuguri 
in asemenea împrejurări, fu roman- 
ticismul cavaleresc din evul mediu, 
şi spre a da cugetării latine incâ 
un caracter de universalitate, tot 
latinitatea a fost, care, punându-se 
la avangarda cruciatelor, mijloci tras- 
misiunea elementelor ideale, aduse 
de (ât.re Arabi din leagănul comun 
al tutulor civilizaţiunilor. Yeni apoi 
renaşterea studiilor, şi atunci Neo 
latinii, reintrfind in stăpânirea bo
găţiilor strămoşeşti, avură cu ce să 
continue misiunea lor de învăţători 
şi de tâlmaci al popoarelor, şi do
vediră prin fapte, cumcâ foi mula este
tică a lumii antice era incâ atât de 
roditoare, incăt putea să se crează,

precum se cri de şi astăzi, nesilită 
şi vecinicâ. Iar când sună tocsinul 
revoluţiunilor pentru libertate şi na
ţionalitate, când a fost vorba de a 
aplica principiul creştinesc al soli
darităţii intre popoare şi al nece
sităţii, de a realiza printr’o propăşire 
simultană marea sinteză a tutulor 
societăţilor, seînteia ţlşni tot dintr’o 
literatură neolatină, devenită pentru 
un moment literatura Înmii, şi po
porul care se scula la început nu
mai cu arma cuvântului, fu şi popo
rul care dete cele d’&ntăifi ecatombe 
de martiri, care ispăşi cel d’ântăifi 
păcatele lumii, care câştiga pentru 
alţii cele d’ntăifi bătălii.

Nu toate naţiunile romanice se 
împărtăşiră deodată şi intr’o' mă
sură egală de evoluţiunile ce am a- 
mintit, nu toate cuceririle spiritu
lui se resfrăng in aceeaşi direcţiune 
in literaturile surori. Iniţiativa a- 
parţine, când uneia când alteia din 
ele, şi adesea se transmite succesiv, 
şi se preface după firea târiroulul, 
pe care unul şi acelaşi resad s’a 
strâplântat. Uncţiunen religioasă şi 
naţionalismul cel mal curat ce s’ar

fi aflat vre odată intr’o literatură, 
este o prerogativă a Spaniolilor; 
cumpănirea cea mal desăvârşită in
tre ţese şi antitese, umanismul cel 
mal senin, perfecţiunea formei şi me
ritul de a fi supt şi mistuit mal cu 
fericire mustul clasicităţ I, aparţine 
literaturii italiano; espansivitatea cea 
covârşitoare, avântul cel mal gene
ros, lămurirea cea mal elegantă, vioi
ciunea cea mal drăgăstoasă sunt ca
racteristice ale literaturii franceze. 
Literatura provenţială a fost numai 
o floare de o z i ; dar autorul poe
mului Mireio este faţă cu întreaga 
pleiadă a junilor scriitori, adunaţi 
chiar in minutul acesta la serbările 
fioreale de la Monpellier, spre a a- 
râta că nu s’a uscat âncâ planta 
din care acea floare a răsărit. Por
tugalia D’a dat decât un singur cap 
de operă intr’adevăr mare, şi astfel 
încât sublimul şi nefericitul lui au
tor, să se poată mândri că a cântat.

Como merccP a g^nte Lusitana,
Que veja e şaiba o mundo, quo do T«jo
O lioor de Aganipe corre o mana.

(Os Lusiadatf III )
(pe româneşte : ,  precum se cuvine

neamului Lusitan, ca să vază lumea 
şi să ştie că licoarea Aganipel curge 
şi se revarsă din Tag.“ ) Cu toate 
acestea, literaturile neolatine for
mează un tot, şi afi o solidaritate 
reciprocă cimentată de continuitatea 
geografică şi de comunitatea facto
rilor amintiţi. Imbelşugarea acestui 
tot este atât de mare in toate ra
murile producţiunil, incăt numai li
teraturile spaniolă, italiană şi fran
ceză, sunt ca trei lumi intregl dej 
id e i, in cari erudiţii din Germania’  
şi din alte ţări vor scormoni incâ i 
multă vreme, mal înainte de a fii 
sleit comorile ce stafi acolo adă
postite. Gintea noastră, domnilor, 
ăl lasă să scormonească, căci şi in | 
chipul acesta ea ’şl urmează misiu
nea sa asupra sufletelor; când va | 
fi apoi momentul de a se hotâri 1 
definitiv nobila întrecere pentru pri- : 
matul ideal intre naţiuni, vom ve- | 
dea dacă acele comori sunt numai 
o remâşiţâ zadarnică a măriri! tre
cute, sa fi dacă odraslele Romei se 
împărtăşesc chiar acum de vecinicâ 
juneţâ a creaţiunilor lor.

Meritul i ntrinsec al literaturilor



fl

Circular  ă.
|j®t mal mulţi ani de cSnd Opere ita- 

ItjH unnl din principalii factori al des- 
WP» Şi propagSril arta! ţi gustului mn- 
'*v|i n’a corespuns in tocmai cn dorin- 
>Wfwblioolnl Şi din oanaa nesuficienţei, 
lijssint&ţinnila mnaicale ad foat din oe 
ailcn totnl părăsit« de pnblio. 
•.̂ jD-semnatul, InSnd astăzi direcţiunea 
JSl italiana, aperi ca, grin bona fi co

lţ |j reprezintare a operelor in întreg'®*® 
JirigiualS fi in condiţinnl pe căt se va 

M i mal satisfăcătoare, ra reînvia opera 
fi ra atrage din nod pnbliool no- 

iubitor de arte.
Ipriinţa mea, confirmi in totd'anna, 
mblicul capitalei, a cărui desvoltare 
cală a Înot proporţinni însemnate de 
a timp, nn se interesează de căt de 
ir! perfecte, m’a obligat ca, la repre- 
¡tţinnile mnaicale, concerte, eto., aran- 
jde mine, si esclnd cn desăvârşire me- 
Mţile şi si presiut numai artişti, fie 
(mentali, fie vocali, de merit, şi chiar 
iitiţl europene.
Iste principie lini vor servi şi de asti 
ide baza şi atenţiunea mea va fi aţin- 
> acest singnr scop. Am lnnt direc
ta pentrn a forma o operă demni de 
enl capitalei.
nt sigur ci publicai, care mi-a dat 
tuna probe de buna-voinţă, iml va 
Id’asti dată concursul aii.

Dir. operei italiene, Gcbnucr.

CRONICA

nisterul cultelor şi al instrucţinii, pn- 
prin „Monitor, următoarea listă de 

ţe de pe la şcoalele primare nrbnne, 
re care se ţine concurs, conform legii 
ai a inatrnoţionil, la 1 octobre 1878,

I C e  ( in circumscripţia Bucureşti.

don cursul se va ţine in Bucureşti.

a) De băeţl.

as.i I şcoala 3 din coloarea Albaslră- 
isa 1 şcoala 2 din coloarea Verde-Bn- 
asn 1 şcoala 3 din coloarea Verde-Bu- 
aea I şcoala 4 din coloarea Verde-Bu-
>sa I şcoala 2 din coloarea Roşie-Bu-

V ' şcoala 1 din Ploeşti.
jbciS' şcoala 3 din Ploeşti.

I şcoala 4 din Ploeşti
I „ din Cămpina.
I v 1 din O teniţa.
1 „ 1 din^Tergovişte
I „  2 din Tergovişte.
I „ 1 „  Călăraşi.
III „ 1 „  Călări şi.
I „  2 „  Călăraşi.
I n 1 i, Piteşti,

asa H şcoala 1 din Cnrtea-de-Arpeş.
I şi II şcoala 2 din Cămpn-Long. 

111 şi IV din Urzicenî.

b) De fete.

isa I şcoala 1 din col. Neagră-Bucn.
; i it 3 n H Neagra „
, l i 1 i» 1« Galbena „
, i ♦i 2 V» 11 Galbenă „
, i t» 3 w H Albastră „
, i « 2 11 11 Albastră „
, I i i tt 4 11 R Verde ,,
, i n 1 „ Pioejtï.

Clasa I şcoala 2 din Ploeşti.
I  „ 3 „  Ploeşti.
I „ 4 „  Ploeşti.
I „  1 „  BuzăB.
I „  1 „  Piteşti.
I şi II şcoala din Tărgovişte.
I fi II „  1 Cămpu-L’»ng.
III „  1 Cămpn-Lnng.
I şi II „ 2 Căni pu-Lung.
III „ „ Zimnicea.

II. Cele din circumscripţia Isşl. 
Concursul se va ţine in Botoşani

a) De băeţl.
Clasa I şcoala din Doroboiă.

» I , 1 , Botoşani.

Cnrsnl se va ţine in BăcăO.
Clasa I şcoala 3 din T.-Ocna-BaoSQ.

, J ,  1 din Piatra.

Concnrsnl se va ţine in Ieşi.
b) D • fote.

C asa I şcoala din suburbia Sftrărie-Ieşl. 
, I , 2 » , P.icnrarl-Iaşl.
, I , 2 ,  Roman.
Concnrsnl se va ţine tn Băcăn.

Clasa I şcoala 2 din Piatra.
, I şi II şcoiln din M-rea Văratecn 

Neamţn.
> I şi II > , T'-Occa-Barăâ.

Concnrsnl ae va ţine in Botoşani.
Clasa I şcoala din Fălticeni.

> III şi IV > H>rţe.
» I şi II , Mihăilenl.

DI. Cele din circumscripţia Craiovel 

Concnrsnl ee va ţine In Craiova 
e) De băeţl.

Clasa I şcoala 2 din Craiova.
II » 4 , Craiova.
I ,  5 , Craiova.
I » , Calafat.
I , 1 y Caracal.
I şi II şcoala 2 din Caracal.
I > y din Târgu-Jiulul.
I , ,  ,  Râmnicu-Vâlcea.
I y y y T.-Horezu-VâJoea.

Concnrsnl se va ţine in Craiova, 
b) De fete.

C ata I fcoala 1 din Craiova.
Clasa I şcoala 1 , Severin. 

y I , 2 > Severin.
> III fi IV şcoala din T.-Horez-Vâlcea.
> I şi II y y Crăgăşanî.

IV. Cele din circumscripţia Bârlad. 

Concursul se va ţine în BâMad 

a) De băeţl.

Class I şcoala 1 din Bârlad.
> I » 2 > Bârlad.
> I > 3 > Bârlad.
> I » 5 » Bârlad.
> I > 1 > Galaţi.
> I » > Ismail.
» 11 > > Ismail.
> I şi II şcoala > Chilia.
» I »i U » > Reni.
» I şcoala din P*nein.
> I şcoala 3 din Brăila.
V 1 şcoala I diD Vrancea.

Concursul se va ţine in Bârlad, 

b) De fete.

Clasa I şcoala 1 din Bârlad.

Clasa I şcoala 1 din Galaţi. 
, 1 , 2 »  Galaţi.
, 1 , 3 ,  Galaţi.__________
, 1 , 8 »  Focşani.
, şi II şcoala din R uf,
, şi II ,  , Cnilia.

Clasa I şi II şcoala din Romnicn-Sărat. 
, I ,  1 , Brăila.
, I ,  2 , Brăila.
,  II 2 , Brăila.

V A R I E T A T I
Nepolitc[ă. — Ziarele din Ungaria ne ra

portează următoarea anecdotă :
Regina Belgiei petrece de c&tva timp in 

Pesta. Zilele trecute eşind din biserica Sf. 
Ana, nnde asistase la serviciul divin, ee 
sui ictr’un mic vapor spre a merge la in
sula Margareta. înalta doamnă, zice jur
nalul de Pesta, se indrepâ spre singurul 
loc ee mal era liber j insă o doamnă grasă 
şi groasă ăf apucă inainte, şi ocupănd cn 
grabă locnl, zise reginei, pe care de signr 
n’o cunoştea : ,E deja ocupat.* Maiesta
tea Sa surise şi rămase in picioare. Dar, 
peste pnţin, toată lumea de po vapor află 
cine era doamna in cestinne, şi atonei toţi 
se sculară de pe locnrile lor, spre a 'i face 
loe ; insa regina mnlţămi en nn surie gra
ţios şi rămase tot in picioare. In nrma a. 
cestora, lumea nn se mal aşeză {şi etete 
in picioare pănă la insula Margareta.

Doamna cea groasă, care provocase a- 
ceastă scenă prin nepoliteţa sa, ee afla 
negreşit, Bpre ruşinea el, in o poziţione 
din cele mei cjitice.

Amor fi Afodita.—Ludovic Aes..., nn co
pil in etate de treisprezece ani, al carnl 
părinte locueşte la Cămpurile Elyseeî, 
dirijănd nna din cele mal mari case in- 
distriale din Paris, a fugit, lnănd cn sine 
cinci mii franci din casa tatălui săfi, şi 
împreună cn fata centristei in etate de 
dooleprezece ani.

Aceşti donl mici amorezaţi aveaţi aspi- 
raţiuni spre cerurile de azur, şi scrişeeeră 
fiecare părinţilor, că ee duceai! in Italia. 
Poliţia fa imediat prevenită; se telegafiâ, 
şi, mal zilele trecute, cel doi fngitivl foră 
prinşi la Melon, confortabil instalaţi in- 
tr'nn compartiment de ăntăia clasă

Copilul prins a părut disperat, şi zice 
că’şl va arde creeril, ceea ce insă nn a 
impedicat a’l reconduce la colegii!, nnde, 
de signr, va posa, pănă la finele retoricei 
sale, ca nn eroii de roman.

Cancan inamica tribunalului. — O dănţui
toare engleză, mie Mills, care era anga
jată Ia teatrul de varietăţi din grădina 
zoologici din Stokbo'm, a fost concediată 
pe neaşteptate, de oare-ce—precum susţi
nea directornl — in jocuri avea cnncano- 
manie, amestecând acest joc oprit, in toate 
cele-lalte. Mis Miile nemulţămită, a trag 
pe director in judecată, cerendu’i, ca să 
probeze înaintea tribunalului cnm a jneat 
ea, şi daca mişcările sale aii vre-o asămă- 
nare cn cancanul. Lnmea aşteaptă cn ic-’ 
cordare rezolvarea procesului, şi tribunalul 
nn va pntea să decidă aşa de uşor, in pri
vinţa neprezentaţinniî estraordinare ce i 
ee va da.

Cişmele excelentei sale. — Acesta et itlnl 
istoriei următoare, povestită de *Montegs 
blatt,.

Se ştie, că vagoanele cn paturi, sat! cnm 
le zio englezii, Sleeping Car, sunt ana din 
invenţiunile cele mal folositoare publicului 
călător. Din nenorocirile, ele nn se află 
declt in prea puţină parte din reţelele con
tinentalul. Ele na apar decăt la Viena. 
De abia aci aşa dar, putu eu ee nrce in- 
tr’un asemenea vagon, acnm căteva zile, 
nn călător cn infăţişarea resboinică. Sal
teaua moale, curăţenia cearşafurilor ăi sn- 
rideail, şi foră să mai facă niei nna nici 
alta, se aruncă pe pat, cnm fese cineva 
căte odată acasă la dănsnl, fără sfi’şi mal 
scoaţă cişmele cn pinteni din picioare.

Servitorul însărcinat cn acel vagon, nn 
pntn să crează ochilor şi rămase înmărmu
rit. El era însărcinat cn intreţinerea patu
rilor in benă starea, şi vedea deja in ima- 
gin aţi unea lui, crudele răni ce vor face 
pintenii cearşafurilor. Luăndn'şl inima in 
dinţi, se hotărî se scoale pe călătorul ce 
dormia bute, şi ăl zise: *Mă iertaţi, 
nu este permis*,.. Personagiul deşteptat 
din dulceaţa ăntăiului somn, ee scoală şi 
ţintindn’şi ochii spre prea zelosul servitor: 
—»Ştii tn cine snnt efi ? Sunt Bozo-Pe- 
trovici, preşedintele eenatnlni muntene
grean, şi mă doc la congTee.* Inpietrit de 
această revelaţie, dar venindn’şi apoi in 
eimţiri, servitorul răspunse cn tonul cel 
mal serios din lame : — ,Am onoare, mon
seniore, a vă epnne, că n’aţî cauzat nici 
nn răfi, dur există in Prusia o lege, dnpe 
care nimennl nu e permis să se tolănească 
in pat cn cişmele in picioare; şi fiind că 
in Prusia, ştiţi d-v., legile ennt foarte ri
guros esecutate, am putea fi arestaţi la 
graniţă şi să intămpinăm astfel neajunsuri 
şi întârzieri; de aceea, am crezut că...* — 
Dacă est« aş;, răspunse ilustrul călător, e 
alt-ceva; ecoaWml cişmele, căci trebne să 
sosesc negreşit pentrn deschiderea congre
sului.* Şi trecu graniţa Prusiei in papnei.

O idilă cu sfărsit tragic.— Intr’o casa din 
str. Ferului, in Posta, locuia an eegent-ma 
or de husari, care avea obiceiul să privească 
adesea pe fereastră. De cealaltă parte a 
stradel, casa era inchiriată de o familie, 
căreia aparţineai! două fete june, de o rară 
frnmneeţă, obicinuite asemenea să stea la 
fereastră in fie-esre dimineaţă şi seară, 
Junele soldat şedea de cătva timp mai 
mult a casă, de căt mal ’nainte, şi simţea 
o mare plăcere să privească pe fereastră. 
Intr'nno din zilele trecute, o fată primi 
pe la 6 ore scara, cănd era la fereastră, 
o roză roşie şi nnbi let de aceeaşi coloare. 
Bergen tn l-major era la fereastră şi privea. 
D-ra snrîso, sfărticâ biletul şi arunca roza 
la o parte. Soldatul dispăru; peste căteva 
momente se întoarse iarăşi la fereastră 
cn nn revolver. Fetele incepnră să rîză la 
vederea armei, schimbară nişte şopte sar
castice, toată scena le părea o glumă, o 
comedie. De astă-dată auziră împuşcătura; 
soldatul căzu mort; d-şoarele deveniră pa
lide ca moartea. Sergentu-major iubise pe 
una din fete, dar nn vorbi cn ea nici o- 
dată. Roza şi biletul de coloarea ei con- 
ţineai! mărturiarea de amor; căod din tra
tarea acestora nefericitul văzu, că pasiu
nea sa e fără speranţă, se impnşcă.

Jmp/râteasa Eugenia f i principele L. A'a- 
pol eon. — împărăteasa Eug ni* a plecat 
on fini s$fi Miercurea trecută, de la Lon
dra. Cea d'ăntăili se va dace la Ems, Ia 
scalde, iar principele imperial va face o 
călătorie prin ţările de nord ale Europei, 
După ce va şedea patra zile la Eopen- 
h;>gs, spre a vizita familia regală de aici, 
ee va dnce la Stokhlom, şi după o vizită 
la cartea de acolo, va face o călătorie prin 
Svedia şi Norvegia. La 15 August mama 
şi fini se vor reîntălui la Arenenberg, 
local de petrecere predilect al ¡nalţilor 
proscrişi.

BIBLIOGRAFIE

G. L. Frollo, —Utilitatea Studielor 
neolatine, prelegere ţinută la facul
tatea de litere din Bucurescf, pen
trn inaugurarea cursului de Istoria 
literaturilor neolatine.

N. Scnrtescu, Istoria Românilor 
pentrn clasele primare, in editura 
librăriei Lnis, str. Lipscani.

N. Blaremberg, Guvernanţii ţ i 
Guvrenaţil, scriere politică ; a doa 
ediţie ca o prefaţă a autorului că
tre editor.

St. C. M illă ilescn .— Industria fi 
Resbelul, studio de sociologie. Suma
rul : O introducere sociologică : Res
belul; Raportul ştiinţific dintre res- 
belul şi industrie ; Politica resbel 
lulnl ; Partea lui estetică ; Guver- 
nee in resbele; O notă a d lui de- 
Bismarck ; P rorocil sociologice ; In
dustria înaltă a resbelulul ; Gene
ralii şi cultura militară ; Un cuvânt 
despre Plevna; Concluzie; Industria 
mechanică ; Drumurile de fier in res
bele ; Legi sociologice; Industria chi
mică ; Un rëü care a produs mal 
bine ; Schiţe istorice asupra prafu
lui de puşcă şi perfecţionării arme
lor ; Artileria la RomănI ; Linii mult 
istorice; Cum a schimbat praful de 
puşcă starea socială şi politică a 
Europei ; Raporturile politice şi so
ciale dintre resbel şi industrie ; V ii
torul.

Dr Felix. —  Raport general pe 
1877 asupra serviciului sanitar al 
oraşului Bucureşti.

Mme Olympe N. de Bertier.— 
Chronique humanitaire el réparatrice 
sur les ambulances et hôpitaux rou
mains, pendant la campagne de Bul
garie, 1877— 78; première partie, 
première édition. Prix: 4 frs. La 
deuxième partie sous prpsse, pour 
paraître le 15 juillet 1878.

À eşit de sub tipar şi se află de 
vânzare la librăria Socec et Comp.

LA P LE V N A !.’.
Dramă in j1 aci (in vesrurt).

Steaua României, Crucea Roşie.
de

a. sioN
M< mb ul «ociet&ţel academ;oe rimâne.

latine, caracterul lor de mijlo
cire intre vechia tradiţiune şi 
pi modernă, imbelşugarca in fine 
felurimea productelor Jor, fiind 
zale pentţu cari studiul lor se 
une tutulor naţiunilor culte, ni- 
îl nu se va găsi din D-voastră, 
î să nn ştie a aplica singur con- 
raţiunile de pănă acnm la cazul 

Licular al naţiunii romăne. Două 
t, după opiniunea mea, evoluţiu- 

prin rari trebue ăncă să treacă 
«a tu ra  noastră, mal ’nainte de a 
B igo tu l la înălţimea postului ce 

| cuvine. Una este o evolnţiune 
*?hşecă, adică o mal deplină des- 
|t»*re a resurselor şi a instinctelor 
finale * alta este nna estrinsecâ, 
că o inădire a cugetării româneşti, 
latinele ideale ce formează moş- 
frea obştească a lumii civilizate, 
ambele privinţe exemplul şi im- 
siunea ce I pot da literaturile ro- 
fcice, sunt de o însemnătate ne- 
ţuită. Resursele originale ce avem, 
¡punctul lor de consistenţă in su
ia  noastră literatură poporană, 
a mare lege de critică modernă, 
turn observă in Rivista di filolo

gia romanza (1) neobositul învăţat 
portughee, Teofil Braga că : „nas lit- 
teraturaâ, a fecundidade e a origi- 
nalidade individual corespoudem s< m- 
pre ă existencia de nm riguroso e- 
lemento de tradiţao popular* ; adică 
pe romăneşte, că »originalitatea şi 
fecunditatea individuală, stafi totd’a- 
una in paralel cu un element vigu
ros de tradiţiune poporană.* Noi 
n’am cultivat destul fondul acesta, 
şi ori căt de fericite să fi fost di- 
vinaţiunile celor mal de frunte poeţi 
al noştri naţionali, nu putem zice 
că din isvoaiele noastre rapsodice, 
literatura cea cultă a scos afară vre 
o temă ridicată apoi in formulă es
tetică de o valoare universală; ba 
chiar trebuie să mărturisim, că simp- 
tómele de oboseală se imulţesc, şi 
că manierismul formei şi al fondu
lui tinde a se încuiba din ce In 
ce mal mult In productele timpului. 
Dacă s’ar încheia In realitate ciclul de 
rodnicie al capitalului nostru primitiv, 
numai co ceea ce am ştint a estrage 
dintr'lnsul pănă astăzi, ar trebui să

1) Voi. II, fssr. UI, p. 189.

desperăm pentrn totdauna de chema
rea noastră artistică. De aceea, 
domnilor, chiar de n’ar fi alto cu
vinte, foarte bine ar face nnil din 
tinerii noştri scriitori, dacă ar stu
dia de aproape naţionalismul auto 
rilor castilia ni, nn pentru a pescui 
In redondilieU de la romancearos saü 
de la cancioneros, şi nici pentru a 
preface vicleimurile noastre In autos 
sacr am eriales, ci pentre a răpi de 
la Tajidts m in has, de la fecioarele 
Tagulnl, precum numeşte CamdeB 
musele iberice, secretul de a scoate 
melodii cereşti din blăndele şoapte 
ale cămpiilor şi ale pl&inrilor du
nărene.

Mal mult de căt necesitatea unei 
originalităţi puternice, isvorîto din fi
rea Însăşi a poporului român, şi având 
prin urmare aptitudinea de a oţeli 
fibrele naţiunii şi de a o face să se 
regăsească Însăşi pe sine, creatorii ju 
nel noastre literaturi atk simţit trebu
inţă de a proenra aceştia modelurl de 
imitat şiepitropl streini, sub a cărora 
ocrotire geniul românesc sft se fi putut 
Înfăţişa la banchetnl intelectual eu
ropean. Şi lntr’adevăr apariţiunea

noastră ar fi fost nn anachronism, 
glasul nostru o enigmă, şi conlu
crarea noastră la marea clădire a 
culturi I generale, un lucru zadarnic, 
dacă mafnainte nu ne ar fi domi- 
rit cineva asupra planului acestei 
clădiri, dacă rămâneau cn totul stre
ine pentru noi toate acele odoare 
de fiumuseţe, pe cari le adunase 
Europa Împrejurul nostru, pe când 
urgia vremilor ne osândise a nu ne 
putea lupta pentrn cauza ciriliza- 
ţiunil, de cât pe câmpul resboiulul, 
safi, ridicându-ne chiar mângâierea 
aceasta, ne ţinea gârboviţi sub apă
sarea sclaviei şi paralizaţi Intr'o pi- 
roteală fără sflrşit. N ’a fost deci 
nici fără cuvlnt, nici fără folos, dacă 
am alergat la o naţiune soră, care 
juca In lume rolul cel de căpetenie. 
Ceea ce a fost răfi, a fost exage
rarea lucrului, şi nn Franţa aici a 
fost de vină. Noi am plagiat'o, şi 
adi sen am parodiat’o, crezând că 
era prea puţin dacă ne luâm numai 
după dânsa; ne am mărginit la supra- 
faţa literaturii franceze, şi n'am urmă
rit ideile el generatoare In istoria ce
lorlalte literaturi; am nesocotit prea

mult literatura italiană, depârtân- 
dn-ne ast-fel de datina strămoşească 
şi de exemplul celorlalte popoare 
resâritene; literatura ibericâ a ră
mas pentru noi aproape ca o carte 
cu şapte pereţi; iar literarurile nor
dice afi fost tratate cu un fel de 
despreţ, şi lndrâsneţul avlnt al cu
getării lor s'a Întâmpinat cu preju
decăţi vulgare. De aceea ne am 
format idealuri necomplete şi fără 
soliditate, am dat scrierilor noastre 
o spălăcită lntipârire cosmopoliţi că, 
In zadar ascunsă sub nnele frase 
stereotipice de patriotism, am re- 
renunţat autonomiei noastre inte
lectuale tocmai, când râvniam auto
nomia politicft, am desnăd&jdnit ln- 
fine de a atrage In orbita cugetării 
româneşti pe vecinii noştri de peste 
Dunăre, nnde mal curând ori mal 
târzifi, geniul latin ăşl va desfăşura 
poate ăncă odată aripile sale ocro
titoare.

(va urma)



ENTROPIA SEMINARIULUI ¡F ß U MUSE Ţ A!
NIPHON MITROPOLITUL

P U B L I C A T I U N E

Epitropin având trebuinţă, a cumpăra 
obligaţiuni domeniale purtând cuponul de 
Iulie anul ourent pentru suma de SI mii 
lei, a decis a ţine licitaţii iu Şioa de 10 

Iulie curent orele 12 in localul seminariu- 
lui Strada Filaretu No. 2, prin urmare 
amatorii de a vinde asemenea obliga
ţiuni se vor presenta în arătata si şi ori 
spre a concura la licitaţift fiind însoţiţi 
şi de cuvenitele garanţii; iar persâna asu
pra căruia se va adjudeca această licita
ţ ii va preda Epitropiei un borderofi in 
care se va indica seriile şi numărul obli
gaţiilor vândute, valdrea fie-căruia titlu 
şi câte cupone conţine. (761— 3).

La Librăria Universală

L E O N  A L C A L A Y
18 Calea Mogoşoiei 18,

se află de vêncjare pe doă tablouri mari 
pe hârtie de desemn bonă în 24 colori :

l i t r a  Emositi» Universala

FRÀGEÇIMEA TINEREŢE! A PELE]
Ca mijloe neîntrecut pentru înfrumuseţarea pelel 
i'a& recunoscut de t6te damele cea cercetata de 
autorităţi, escolen ta, nev&t&m&tórea şi adevărata

3 : J ¿ V i k f c f ¿ l J i n r a g
de Dr. L E J O S S H ,  Paris.

Acest mijloc da purificajiunea peloi, 
recunoscut tn tetă lumea, a'a arătat 
ca cel mai bun şi cel mai activ din 
töte mijlöcele de Înfrumuseţare cure 
a depărta sigur pete de sire, coloritul 
tbrelul, roşe|a, pete galbene, precum 
si tote necurăţeniele pelai. RAVIS
SANTE dă peiel o frăgezime a tine
relei tirte Irumisă rosa-deschiaă şi ca 
de oatife, face pelea şi mănile alb- 
lucitor şi delicat, este recoritdre şi 

păstrddă pelea fragedă pănă In vtreta cea mai 
Insistată.

NALSE FFICAT se găsesce in Bucuoeeol numai 
la d-nu BRUS, Farmacia la Speranţa.

PREŢUL: I flceon mare 8 Ir., I flacon mic 5 Ir. 
Depcsit general la H. SCHWARZ, Budapesta Mărie 

Valleriegasse No. 9.

V E R IT A B IL A

APA GERMANA
din Paris

(1878), în Inogime de nn metro şi lăţime 
de 65 centimetre,

cu preţ de un franc tabloul.

Unnl represintă vederea Palatului Tro- 
cculero; şi cel-lalt Palatul din Câmpul lui 
Marte împreună cn vederea intregă a Pa
risului.

Compusă de LESUECR

Acesta apă face a dispare petele roşii, 
impedică sbârciturile şi albeşte pelea.

La Paris, la D. Gastellier, parfumeur, 
47, rue de la Chaueee d'Antin.

Deposit în Bucureşti la farmacia D-lui 
I. W. Ziirner, şi la D. Appel & C-ie.

A  eşit de sttb tipar şi se află de 
vênzare la magusinele de musică 

ale d-lor Gebauer şi Şandrovits, şi 
la autor :

CÂNTECUL ROŞIORILOR
I D E  L A  V E D E .  

Dedicat Mărieî-Sale

DOMNITORDLOI ROMANILOR CAROL
Poesía de

Locotenent de stat major M. C. MANIULESCU 

PENTRU VOCE SI PUNO 
de

C A R O L P A S IL L ju n .

Pruţul 1 lefi 50 bani.

ROMANIA SI BELUL ACTUAL
safi

GUVERNANŢII si GUVERNAŢII
de

R . B L A R E M B E R Û  
Ediţia I I

Precedată d’o scrinsre a autorului către 
editor. — 8« găseşte la toate librăriile din 
capitală. Preţul 2 lei n. Comándele pen
tru un număr mat mare de esemp'are, se 
pot adresa la Librăna d-lnî I. Szollosy, 
piaţa Teatrnlni, pentru editor.

Cumpărătorilor de la 20 esemplare în 
sus, ee dă un rabat di 20 °/o. — Expediţia 
se face grabnic.

Berlin.
Cine dorsce să obţie la Berlin prin 

anunciurl publicate în Şiarele cotidiene, 
ver un succes, să se servăscă spre acest 
scop de cel mal mare şl cel mal mult 
citit jurnal poliţie cotidian TrlbQne oare 
apare in capitala imperiului german. 
Jurnalul apare de 18 ani in tdte ijilele 
şi eee momentan in 28,000 esemplare. 
Tribune se găsesce in tdte cercurile a 
publicului bine situat precum şi in tdte 
localele publice cafenele etc. găsindu-ee 
câte o dată chiar mal multe esemplare 
iu cafenelele mal mari. 8utele de colpor- 
tator se occup cn imediata colportare 
îndată după apariţiuuea fie cărui nu
măr, şi să îngrijesc şi de vcnŞare cu 
numim acest Şiar popular. Cu tdte că 
Şiarui este aşa de răspândit intr'un mod 
grandios, totuşi preciul inserţiunilor este 
eftin, căci linia de 9 silabe costă nu
mai 85 pfenigi sad bani. 44.

Partea inseratelop ale acestei fol, s’s 
dobindit de Espediţiunea de anuaoiurl 
Adolf Sfeiner, in Hamburg pentru o sumă 
fdrte importantă. Tdte comandele de 
inserţiunl urmeijă a se irainta espedi- 
ţiuneide anueciurl Adolf Stoiner in Ham- 
burg Corespond* nţa cu case. A. Steiner 
pdtc fi şi române8ce fiind-că lo acest 
birou sunt angajaţi coiespondenţl peo- 
tru tdte limbele europene. Costul inse
ratelor comandate ee pdte tronamite şi 
In timbre poştale române.

T ă „  a r f t n r la w n  fäß de închiriat 
AN© V © D y f t r ©  chiar de ecom ca
sele din Strada Episcopiei, No. 9.

biserica Calvină

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

Th  „  J n , , «  nn loc viran si
l i ©  v e n ţ l a r e ,  toat Strada Hc- 
restrofi şi »trada Victoria, lingă grădina 
Episcopiei. Pentrn embele imobili a se a- 
dresa Strada Calvină No. 4 la proprietarul 
lor D-nu Thevmot ?eQ, aceiaşi adresă la 
d-nn advocat Ai hanuri» de. (757—4)

T I M P U L P

ARSENIAT de AUR
Dinamizat de Doctorul ADDIS0N

Acest preţios reconstituant, datorit combinării a doă medi
camente eroice, combate victorios Anemia şi Bălele sistemului 

nervos precum şi Lipsa de sânge.
Molţămită proprietăţilor toniee şi prontitudinel acţiunii sale, n'arc rival contra slăbi

ciunii organismului oe resultă din bdle lungi.
Flaconul 6 fr. Farmacia GELIN, No. 88, uliţa Rocheeheuart şi la principalele taimacii. 

Trimis franco.
Deposit in Bucureşti..la farmaciile d-lor Ziirner, Risddrfer şi la d. Ovessa, droghist.

O C H I  SI P L E O P E n

Cea mal vechia si cea mal renumită

E-A-BIRICLA. d e  K O B I L E
a Iul I G N A T Z  K R Ö N ,  témplar şi tapiserf

recomandă marele şi renumitul şeii deposit a mobile'or solid lucrate de tlmplărie şi 
tapiserie pentru Şestre, instalări de oteluri, caselor de locnit şi vile cu preţurile cele 
mai eftine in soliditatea rigur6să, esecutsrea escelentă şi sub garanţie. 80 garnitura 
în orl-ce culore şi matern se găsesc tot-d'a-una in deposit. Probe de materie şi 

preţuri curente ilustrate gratis.

POMMADA ANTI  - ÖPi lTÜ.UM I

a Yedovei FARMER, de Sainí-Actiré I 1
din BOItbEALX

Aceasta preciosa poomRdi, cunoscuta de I 
lumea, este leacul cel mai »-íHcace pentru vii 
carea hulelor de ochi şi de plcope. Succesd I 
cate infailibil in ophthaimu. — Centru a ** [ 
de contra faceri Irebueste exigeat : Horea ne 1 
falencia alba însemnat cu iniţialele V.-F., iegft 
cu sfoara roşia, pecetea de ceara roşia, acc 
risul cu hartia alba purtând aemnatura :

Un imprimat j 
când modul ' 
buintarei reun i  1 

'VJie da cumperatml 
^ (,AL EXIGE).

Deposit la Pharmacia D>» RACOVITZ, la Ja j 
Pharmacia ZIIRNER, la Bucureşti

H la loti Pharmaciani si Drcquisti din Sommé,

A V I S
Viena, Stadt, Lugeok 2 (Regensburgerhof).

CE SE POATE CAP ATA
P E M T R V J  »  F R A M C l

LA DESFACEREA SPECIALITĂŢILOR IN PANZAREA
L I N G E K I A  D I N  V I E N A

Pentrn
Pentru
Pentrn
Pentru

Calea Mogoştieî Palais „Dacia“
S franci : I Pantalon séü I Camisón de Pichet de érní.
5 franci : 0 cămaşă de Oxford ongles.
4 franol 50 bani : I părech Ismene bărbăteşti.
5 franci : 6 perechi mánchete ori ce fason.

Pentru 5 franci : 6 gulere pentru bărbaţi dc olandă fină.
Pentru 6 franci : 12 gulere engl., în ori-oare fason yi mărime.
Pentru 5 franol: 6 păreohi ciorapi patentate.
Pentra 5 franci: 6 gulere moderne pentru dame, după alegere.
Pentru 5 franci : 12 batiste albe de pănză adevârâtă.
Pentru 5 franci: 12  batiste bine oolorate tivite yi spălate.
Pentru 5 franol: © prosópe de pănsă curată.
Pentru 5 franol: 6 şervete dâ masă de pănsă adevărată.
Pentru 5 franol : 12 şervete albe de oeaiù.
Pentru 5 franol : i cămaşă modernă, simplă séü brodată*
Pentru 5 franol: 2 batiste ou monograme fin brodate.
Pentru 5 franci: 1 batistă franoesă fin brodată ou dantele.
Pentru 8—8 franci: 1 corset de damă 
Pentrn 51/2 franol: 0 cămaşă de nópte de dame- 
Pentrn § franol: 8 pepturl fin brodate pentru cămăşi de bărbaţi.

1  fustă de pichet de iarnă.
1 camisón modern brodat.
1 faţă de masă oolorată ou ciucuri, pentru café.
1 cămaşă séü o pereche de ismene de damă, bogat brodate. 
1 fustă costum plissé.
1 bucată Tulpan.

Pentrn 25 franci: 42 de coţi = . | bucată Chifon frenţuzeto.
Pentrn 10 franol: I bucată Robe d’enfants en laine couleur.
Pentru 18—24 franci : I bucată Tartan engles de 5 coţi.
Pentru 20 trancl : 24 coţi Pichet.
Pentru 5—>12 franci : 0 flanală séú o pereche de ismene de lină.
Pentru lb— 25 franci : 1 bucată pănsă de Knmburg, de 86—45 coţi.
Pentru 55— 68 franci : 1  bucată pânza de Belgia de 60 coţi.
Pentru 15—lOb franci : 1 bucată pănsă Corona de 58 coţi.
Pentru 115—210 franci: 1 bucată Toile Batiste francei.
Pentru 12—35 franci. Plapămă de lină fórte fine.

Afară da articolile menţionate so găseşte tot-d’a-una trusturi complecte.

Calea Mogogóiel Palatal „Daci*“ .

Pentru 8 franci: 
Pentrn 5 franci: 
Pentru 5 franol: 
Pentru 5 franci; 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franci;

Magasinele > GRANDS MAG ASIN, 1 
PRINTEMPS* In Paris No. 70 bonlet 
Hausmann, au onore aduce la cunoşti! *  
că a început Jeja desfacerea anuală a Iuti 
mărfurilor de vară.

Un catalog special a acestei desfaceri * 
limba francesă şi germană se trimet^ I 
tis şi franco, îndată ce’ l cere cine-va j ¡j 
o anume aerisire. y

Magazinele ,  Grands Magasins du Pi 
temps* vroesc ca in toţi anii, se vendtţ|i 
preţuri de tot reduse marfa lor remtţ 
spre a face loc altei.prospete şi nouă căci
DDUJ>TPMDG ae fie totul prds- I ) D l UIŢI FIU 
I U I  M lA l f t lU p ă t  şi frumos o a l U l l I I l l D  

I şi titlul I

S Ă P U N  S U L F U R O
al lui A. M O LLA R D

M M  J tA K R O U  e t  V IL L O T ,  Suc<
STRADA MARTEL, 14 —  PARIS 

se întrebuinţează in contra bolelor de psl* 
crapaturelor, muscaturelor de insecte, j

maticarimelor, etc.

1 SĂPUN CU ACID PHENIC 
SI SĂPUN CU GUDRON J

Com&ntfiledin districte însoţit* eu preţul respectiv sc vor eleetua fearte grabnic consciincioc

/<;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn
X  F R A N Z  c a - t J i T o ? h : E K .  S
X à Ia VILLE DE BRUJELES X
X X2 Ç Podnl Mogogóiel No. 16 via - à - vis de Conanlatni Rnaaesc C

preservativi in contra versatului, a cholerj 
frigurilor, a bolelor de pele, epidermelor, ei 

Do vin dare la toata Pharmaciele 1
si la toti Commissionari Drocfuisti V

HOTEL W E /'î
B R A S I O V .

Sub-semnatnl am ondre a însciinţa 
Onor. Public voiagior, că am luat as jprSj 
acest hotel, şi mă văifi sili a satisface a 
în privinţa curăţeniei cât şi preţurilor ■ ffci 

Se găşeec odăi de la 60 kr. până Ia 
fiorin. Cu deosebită stimC

I o n  H a n p t m a n n
antreprenor. I

i
C E R N E A L A  N O U j

M A T H IE U  P L E S S Y  *

u t  Recomanda magazinul şefi asortat In tot-d'a-una fdrte bine ou rufăriA de b&rbaţl şi de j g  
w* dame, gulere, manchete, batiste de lino, olanda şi mAtasA, ciorapi pentru b&rbaţl şi dame, Q  
fn  flanele fine (crêpe de santé) camisdne, groşette, broderie dantele, cravate de bărbaţi şiX fe** ( ' cele mal noi forme şi culori, umbrele de eăre şi de pl6ie etc. etc. Atrăgând tot 

de-o*dată atenţiunea onor. Clientele că din oauia orisel am redus fdrte mult preţurile. J T

Oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

Crucea Legi unei de Onoare la Expoaiţiune^ 
Universala din 1867

CERNEALA NOUA D UBLU -V I0LET
PENTRU COPIAT

Adoptata Ae toate admloisiraiiniille celle mari ’
Deposit la toti Papetiebi si Daosoisn

MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
i - S  X iJ L  b e l l e

J O S E F
FBRNISOROL

2 0 ,  C O L T I U L  B T J lL E 'V - A . R I D X T L X J I  S I  

Face cunoscut onor. Clientele, cft i a sosit pentru sesonul actual 
mal moderne, fas<5ne elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte fasöne

PREŢUJRILE CELE
Se priimeşte si coimlndï de tdte felurile de haine care se 

el’êctuédiï cu mare promptitudine.

C T ^ I R I D I I I S n E E I R I E

C i l l l l i l B / l l j M
CURTIEI
M O O O S I O A I B I ,  C A S A  O - R E C f l l Ţ O ' ,  2 0  

UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele cele 
cele din urma jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate
Lingerie de tdte felurile
Cravatte Plastron, Régate etc. negre şi colorii
Umbrele şi objecte de fantasie
Mânuşi şi tôte lucrurile de modă

MAI MODERATE
J O S K V  « ■ t C r r c R A . u i M

Furnisorul Cărţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogoş<5ieî, C e la

Typ. T ihel & W eise, Pa latu l , D ac ia *.


