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"'Js de a ml pune in lucrare gân- 
l'ţele, le-am împărtăşit mal multor 

*iL car! nu hQ încercat să mS scoaţă, 
l. J. hot&ririle ce le mărturiseam, 
fţ Jj pot prin urmare aice că şi dânşii 

i incuvinţafi gândurile şi planul 
’Bm. Insă — nu pot spune pe nume 

‘ yj acel cărora le-am împărtăşit ce 
« n m  de gând să fac.*
«Acesta este rezultatul celor trei 

1 urmă interogatorie ce i s’att luat 
t Nobiling. După cel d’al treilea, 
di cil se sfătuirâ intre el şi hotâ- 
ă să se oprească interogatorile 

• joca undată, de oare ce starea să-

r^ l ţ i l  Iul Nobiling se jignise iară, 
pricina silin ţe lo r ce şi dedese 

f vremea cercetărilo r.
(Cu toate aatea. Nobiling nu are 
svoie decât de puţină odinâ, şi va 
titra iarăşi să fie cercetat. Oricum, 
¿şi e ăncă râă bolnav, viaţa nu i 
Imal află in primejdie. Vorbeşte 
M limpede ; insă cu păzitorii nu 
îi. de vorbă decât despre lucruri 
jinsemnătoare. Niciodată nu pome 
işte despre atentatul lui. Are multă 
oftă de mâncare. 1 se dă de măn- 
ire orice pofteşte ; insă, din pricină 

tocmai creeril i-aă suferit de 
4b  puşcâtnrâ, vin i se dă numai 

gura şi foarte puţin.

T I MP U L
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CRONICA
Împărţirea premielor la şcoalele de fete. 

a ziua de 30 iulie, s'a ţinu t to t in palatul 
nivrrsităţel (sala senatului), şi solemni- 
atc-a împărţirii premielor la elevele şcoa- 
felor secundare şi primare de fete din 
capitală, conform programului publi- 
•at mai dinainte prin ‘ Monitorul ofi- 

. iu l,.

.. La această solemnitate, care a fost ase- 
nenea onorată prin augusta prezenţă a 
11. S. Domnitorului, afluenţa asistenţilor 
ira  aşa, in căt circulaţia devenise aproape 
imposibilă 

La orele 12 şi jumătate, M. S. Domni 
torni sosind, a fost salutat de muzica gar 
lai civice şi inlimpinat la scara priuci 
pală de către d. miniştri de interne şi 
de instrucţiune de către directorul minis
terului instrucţiune! şi de către consiliul per- 

] mam ut, şi condus astfel, in sunetul mu- 
1 zicet, pană in sala solemnităţeT, nnde M. 

B. intrând, a luat loc in faţa tronului pe 
•cebrada făcută ic adine, avenâ la dreapta 
pe d. ministru de interne, iar la stau ga 
pe d. minstrn de instrucţiune.

După ce elevele şcoalel centrale de fete 
! raft intonat imnnl Căntulnl gintel latine, 

acompaniate de piano de către profesorul, lor 
1 apoi d-na Paulina Zachaxescn, directoarea 
şcoalel profesionale, a pronunţat următorul 
Idiscurs:

Prea înălţate Doamne,

Prezenţa Măriei 'Voastre la sărbătoarea 
distribuţinnel premielor este, şi de astă 
.dată, o probă de iubire ce Mărit Voastră 
1 re pentru poporul romăn, şi de înalta so- 
licituâine ce poartă pentru instruirea şi 
. luminarea naţiunel.

Măria T a !
Intre reformele cele mari, cu cari s’a i- 

lustrat secolul prezent, una din cele mai 
importante este aceea a educaţional şi in
strucţiune, femeel, care are principalul rol 
in formarea inimel şi sentimentelor omului, 
şi influenţează' in tr’un mod decisiv asupra 
existenţei lui.

In antichitate, pentru femei eraB închise 
toate căile prin cart puteafl ajunge la sanc
tuarul ştiinţei, şi toate popoarele refuzară 
a o admite in tr’o poziţiona mai nobilă, 
a ţine in seamă, că femea csercită o influ
enţă puternică in societate, şi că ea, ca şi 
bărbatul, cugetă, simte şi este capabilă de 
fapte mari şi frumoase.

In veacul de mijloc, graţia influinţei 
bine-făceto&re a  chrestinismuluî, femeea 
incepe a fi considerată ca om ; fu incon- 
iurată de stimă şi respect, insă remase tot 
sclavă ignoranţei, pană pe la finele »ocolu
lui trecut, cănd începe a se cunoaşte şi a 
M întreba, daca Creatorele, care a dotat’o 
cn stătea facultăţi intelectuale, a pus’o pe 
pămănt fără a lt scop, decăt a vegeta, ră
ni fiind intr’o veolnică pruncie. Atunci, pe 
orizontele Franţei şi al altor ţări mari, in 
cari pătrunseseră rozele civilizaţi unei, în
cepură a apare mici steluţe lucitoare; dar 
aceste steluţe apărvafi foarte ra r , şi nu 
aveaB putere a risipi intunerecul ce era in 
jurul femeie!, şi prin urmare in jurul lea- 
gfinului omului; ăl trebuia şcoli, şi inoă 
multe, căci intunerecul era mare.

Bărbaţi instruiţi şi patrioţi, din ţările 
cela mal civilizate, începură a pricepe, că 
omenirea va trage profite imense, avăud 
femeia mal bine instruită şi luminată, de 
căt ignorantă. Ei se convinseră, că natura, 
oare i-a încredinţat leagănul omenire!, l-s  
dat o inteligenţă asemenea ou a bărbatu
lui, şi I-a pus in inimă sentimente nobile 
şi un devotament fără m argini; de aceea 

’afi crn ţat nici un sacrificiB pentru a pre
veni această imperioasă necesitate a tim
pului, aşa c i in secolnl present, aspiraţiu- 
nile începură a  deveni rea lită ţi, şi mai 
toate popoarele culte se întrec a da oăt 
se va putea mai multă desvoltare educa- 
Ijiuuei şi instrucţiunei femeie!, ca s’o poată 
prepara pentru împlinirea frumoasei mi
siuni oe Providenţa T-a însemnat; el pre
văd că nu este departe timpul, cănd femeia 
va fi chiămată a ’şi lua locul ce merită in 
organizam! societăţei.

Dar preocupaţianea cea mai serioasă a 
acestor bărbaţi culţi, cari lucrează pentru 
fericirea şi prosperitatea geniului uman 
este d’a forma mal ăntăifi bnne mame, so
ţii morale şi devotate, ceri să influenţeze 
intr’un mod salutar asupra faptelor omului, 
întărind astfel familia, care este temelia 
cea mal puternică a statelor, şi apoi s’o 
prepare a deveni buufi ct-văţ- ană, bonă Ro 
mină.

Juna Ronănie, atrasă de aceste idei ci- 
▼ilieătoare, ce ca nn curent electric a& 
străbătu t Europa, nu rămase mai in urmă. 
O eră nonă începu pentru femeia in Ro- 
mănia. Educaţinnea şi inetrncţinnea el luară 
o repede desvoltare, şcoalele primare se 
imulţiră in tr’an mod simţitor şi, pe lăogă 
aceasta, ae creară şi şcoale secundare prin 
mal multe oreşe ale ţării. Dar aspiraţia- 
uile femeie! nu se opriră aci; ea începu a 
manifesta dorinţa d’a se ridica prin enl- 
tura spiritului şi a inimel, in tr’o poziţiune 
mai înaltă, şi in anii din urmă se văzură 
copile preparate in particnlar, trecănd cn 
socces esamenele liceelor de băeţi. Aceste 
tendinţe progresiste făcură ca onor. con- 
siliB general de instrucţiune să proiecteze 
infinţarea a tr«I lieee pentru femei, care 
proiect realieăndu-BP, precum sperăm, va 
rădica pe femea romană alături ou femeile 
ţărilor celor mnl civilizate: uşile facultă
ţilor li se vor deschide, spre a primi in 
sinul lor pe femeele bacalauriate, unde 
▼or lupta alături cu bărbaţii, spre a obţine 
titlu ri academice in diferite specialităţi.

Necesitatea ce se mai simţea insă d’a 
se da femeie! cunoştinţele câtor-va meserii 
practice indispensabile vieţeî, cori să’l asi
gure asistenţa şi bunul traifi, şi cu produ
sul cărora să poată in timp grtfi a veni 
in ajutorul familiei sale, ae recunoscu de 
înaltul guvern al Măriei Voastre, care fi
ind incredioţat că numai acolo este ade
văratei progres, unde industria şi comer
ţul ăşi afi partea lor in ramnrile de acti
vitate naţională, şi că numai ţ>cin indus, 
tris şi oomerţ o ţară devine avută şi pros
peră, crea şcoli profesionale de fete, nnde 
Romanele, pe lăngă instrucţiunea ce pri
mesc, învaţă şi căte o meserie, pentru care 
sunt destul de apte. Deşi numărul acestor 
şcoale este încă mit in raport cu necesi
tăţile ce se simt, sperăm că ele se vor 
înmulţi proporţional cu mijloacele. Chiar 
de pe acum mal multe capitale de judeţe 
se grăbesc a deschide şcoli de asemenea 
natură, recunoscăndu-le importanţa că, pe 
lăngă aervioiele ce aduc societăţii in genere 
şi femeiel in parte, dafi şi un avănt in
dustriei naţionale, şi foc ca comerţul ţărei 
să fie pus pe o cale de prosperitate.

Retuăne acum la vo i, june copile, să 
lucraţi conţin ofi spre a ajunge scopul pen
tru care Creatorele; v’a pus in lume pen
tru  că numai prin muncă, fie inteleotnală, 
fie fisică, naţiunile, ca şi individele, se 
înălţă şi se apropie de perfecţiune. Nu prin 
minere, fie ele ori căt de avute, se erează 
adevărata avuţie a popoarelor şi a state
lor, ci prin munca intelectuală şi onestă; 
căci mineralele cele mal avute, adată ex
ploatate, nu se mal reproduc , iară labosrea 
este o sorginte uesecabilă de avuţie, care 
se prepetuă din generaţiune in generaţiune. 
La lucru dară, şi siliţi-vă a arăta lnmei, 
că şi femea romană doreşte progresul şi 
merită ca cel in drept să se oeupe cu a- 
ceeaşl solicitudine de educaţinnea şi in
strucţiunea el, oa şi de a bărbatului.

scolastic, prin silinţă la învăţătură şi bună 
conduită.

Asigurăndu-vă totdeodată de vinele sim
patii ale doamnei şi de marele interes ee 
port pentru to t oe se referă la progresul 
şi cultura şcoalelor de fete, na pot a nu 
vă readuce din nofi a minte, că familia 
fiind piatra angulară a ori-clrel societăţi 
bine organizate, a d-voaetră este sarcina şi 
misiunea instrucţiunii acelor fiinţe cari, 
in tr’o zi, aB să fie temelia familiei romane.

Dacă istoria treentnlol nn ne poate a- 
răta decăt starea de ignoranţă şi de sclavie 
a femeiel, mai la toate popoarele lumel 
antice, revelaţionea divină insă a creşti
nismului ne arată, şi in pririnţa femeiel, 
adevărata cale ce omenirea trebue să apnee, 
spre a răspunde la doctrina Măntuitorulnl. 
Ceştinismnl a făcut şi in privinţa femeei din 
intnueric lumină, şi astfel, in lnpta de mai 
multe ori seculară a credinţei celei none 
eontra învechitelor soposiţiuni ale pă- 
gănismului, cununa m artirului a fost pri
m ită şi disputată de femei cu acelaşi cn- 
ragifi, cn acelaşi devotament şi, adesea, 
cu mai multă ardoare, de căt chiar a ce
lor mai mari eroi.

Istoria deevoltărei creştinismului ne 
arată, în chipul cel mai învederat, de ce 
parte însemnată era lipsită omenirea în 
tot timpul sclaviei, în care zecea femea tu 
anticitate.

Onoare dar timpilor moderni : onoare 
iluştrilor bărbaţi din toate ţările, cari 
deşteptaţi la făclia religiuneï, a justiţie! 
şi a moralei, afi recunoscut în femei fru
moasele şi gingaşele virtu ţi eu cari Dom- 
nezefi a înz> strat’o, spre desvoltarea şi fe
ricirea neamului omenesc.

Cn cătă sufletească bucurie, cu cătă na
ţională mândrie, n’am văzut cu toţii ano 
trecut, devotamentul, abnegaţiunea şi sa- 
crificiele de cari este capabilă femeea ro
mână, atunci cănd fiii Patriei sângeraB 
pentrn cucerirea independinţei, cănd du
rerile ranelor strigau alinare, cănd boa- 
lele şi moartea chiar trebniafi învinse spre 
a asigura trium ful nostru naţional !

Convinşi dar de nobilele eimţiminte şi 
aplecări, oe DumnezeB a pus în inima fe
meei române, Noi suntem siguri, doam
nelor profesoare şi doamnelor institutoare, 
că d-voastră nu veţi cruţa nici o oste
neală, nu veţi négligé nie! o datorie, oi 
veţi căuta să desvoltaţi şi să îmbunătă 
(iţi acele fericite dispoziţiuni ale fragede
lor fiinţe ce vă sunt Încredinţate, prin ne 
contenită propagare a luminai, a cunoş
tinţei şi a ştiinţei, bazate pe religiune şi 
pe morala oreştină.

Ast-fol numai fiicele române vor de
veni temelia familiilor, vestalele Patriei, 
fericirea şi podoaba Bocietăţel, speranţa 
unui viitor demn de solicitudinea noastră, 
de sacrificiels generaţiune! presante.

După răspunsul Măriei Sale, făcendu-se 
apelul nominal al elevelor de premii, e’afi 
présentât succesiv toate premiantele ce 
şî-afi primit cnnnnele şi premiale din în
săşi manele M. S.

Premiantele I eraB salutate de muzică 
la incunnnare.

Premiantele clasa V a scoale! centrale, 
cele de muzică, cele de la studie ale scoa
le! profesionale şi toate premiantele I ale 
clasei IV a şcoalelor primare, pe lângă 
premiele destinate de minister, afi mal pri
mit da la M. 8. Domnitorul şi căte un 
deosebit premifi, ce a nume se trimisese de 
la M. 8., ca încurajare şi semn de distinc- 
ţinne pentrn elevele diligente.

Mal moite din elevele de premiat, pre- 
sentăndn-se la apel, oferefi M. 8. Domni
torului buchete de flori, adresănd M. 8. 
Domnului şi M. 8. Doamnei călduroase 
urări; era ceva care mişca pe asistenţi, vă- 
zănd cum M. 8. Domnitorul, cu obicinui- 
ta’I blăudeţe şi iubire, măngăia mal pe 
toate elevele ce premia.

După terminarea acestei solemnităţi, d-na 
Zacharescu, directoarea scoale! profesio
nale, a oferit M. 8. Domnitorului un bu
chet de fiori artificiale, lucrate de către e- 
levele secţiune! de florărie a aceste; scoale. 
Măria 8a, mulţumind d-nsî directoare, a 
arătat părerea Sa de răfi, că M. 8. Doamna 
nn a putut lua parte la această frumoasă 
serbare, şi a arătat dorinţa ce are, de a 
vedea exposiţiunea şi produl scoale! de me
serii, care a atras a tă t de mult atenţiu
nea autorităţilor şi a publicului.

L» care Măria Sa a bine-oit a răspunde 
în termenii următori :

Doamnelor profesoare,
Doamnelor institutoare

Cn o vină mulţumire vifi astăzi in mij
locul d-voaetră, a lua parte la sărbătoarea 
tinerelor eleve, încununând pe acelea cari 
mal mult e’afl distins, in decursul anului

„Presa* împărtăşeşte cititorilor urmă
toarele :

Marele nostru poet Alexandri, a primit 
următoarea Bcrisoare'~lIe~1a Rabinul din 
Băriad, cn data de 12 iunie tre e n t:

Prea onoraţi ie domn,
Gloria, ce s’a revărsat asupra Romănie!

prin marea d-voaalră isbăudă, a umplut 
de măndrie şi inimile copiilor săi vitregi, 
izraeliţilor.

Nu pot exprima mai bine admiraţinnea 
mea pentrn d-voastră, de oăt traducăod su
blimele versuri ale Cântului Lat mita ¡ti in 
vechia limbă ebraici.

Voifi fi fericit, dacă in tradneţinnea mea 
am reprodas de departe numai profondi- 
tatea idee! şi eleganţa stilolni din Cântul 
Latmitâjei.

Binevoiţi dar, prea onorabile domnu e, 
a primi această traducţiune, ea un tribut 
al admiraţinnel şi oa semn al deosebitei 
mele stime, en care am onoare a fi al 
d-voastră. A. Taubet

Iată şi răspunsul bardului României: 
Domnnle rabin,

pinul ordoană mal IntăiB cânelui săB să 
ia opoziţie cuvenită, zicăndui: Frumos! 
apoi ăl întreabă: „Ce vrea la Congres 
Biemarck?* Cânele se scarpină. — „Ce 
vrea Rusia ?* Un lătrat vivace şi prelun
g i i  — „Ce zice Austria?* Cinele s* în
tinde pe pământ, cu bota pe labe şi cli
peşte din ochi. — „Ce zice Turonl ?< Câ
nele uită la această întrebare toată dre
sura şi începe să urle înfricoşat. Re
adus la linişte, stâpinul ef. rşeşte repre- 
zentaţiunea, intrebăndu-1; dar Serbia, Mnn- 
tenegrnl şi Grecia, ee eng- tă ele.* La în
trebarea asta cinele ăşi lasă coada între 
picioare şi merge spre nşS, fâcăod semne, 
că ar vrea să meargă bucuros afară. Cu 
scena aceasta, represent&ţinnea e sfârşită.

„Primind tradneera Cântului Gintel Latine 
făcută de d-voastră in limba htbr&ică, am 
regretat mult de a nu cunoaşte această 
vechil şi bogată limbă, şi de a nn fi in 
stare să apreciez meritai opere! d-voastră.

„Nu mă indoieso insă de ale sale cali
tă ţi literare, căci am anzit despre întin
sele cunoştinţe şi despre agerimea opritu
lui ce posedaţi.

„Foarte simţitor de a vedea, că împăr
tăşiţi veselia romănilor, ievorită din feri
cita mea isblndă la concursul delaM ont- 
p.ellier, vin a vă adresa sincerile mele com
plimente pentrn interesanta lucrare ce ’mi 
aţi comunicat, precum şi molţămirile mele 
pentrn amabila d-voastră scrisoare.

„Dacă israeliţil din ţară ar păşi pe ur
mele d-voastră, luminăndn’şi astfel spiritul 
şi inâlţăndu’ş! sufletul credeţi, domnul 
mefi, că lesne ei a r inceta de a fi — dupe 
denumirea ce le daţi — Copii vitregi ai Ro
mâniei; România fiind ţara cea mai ospi
talieră şi mal tolerantă din intreaga lume>

„Prim iţi, domnnle rabin, s. 0. L

V. Alexandri.

Copie dupe telegrama adresată domnului mi
nistru de interne fi domnului procuror general.

A seară in grădina Lebel, ora 9 '/a, 
oăpitannl ras de gendarmi, Leon Sperbel, 
fără motiv, a arestat in mod bratal pe 
domnul Pascaly, unul dintre comersanţil 
principali din acest oraş, conduc&udn’l on 
forţa intre cinci geeandarmi ruşi pănă la 
poliţii, unde a avut cnraginl de a ame
ninţa pe poliţaiB şi a pretinde ca sub zisa 
persoană să fie arestată, declarând cate
goric, că in caz contrari ăl vor aresta dânşii* 
Această faptă a alarmat oraşul intreg. In- 
dignaţiunea este la culme. Pentrn onoarea 
ţărei, sperăm că ni se va acorda o ecla
tantă şi imediată satisfacţinne, gpre a nn 
fi forţaţi să ne apărăm libertatea ca pro
priile noastrr mijloace.

(Semnaţi): Hariton Racottă. N. C. Far-, 
onleaca, L. Saohellarie, Iepurescn, N. Bă- 
dulescn, Clearck, Diamandeeou, Caracally, 
F. Marinesca. V. Tomaidis, Archondie, A 
V am al ly, Dandria, Â. Theodorescu, M. 
Popesou, D. Vasmagidi, D. Carbonidi, O. 
Paiehidis, Chiriac Riga, Paraschiva Nico- 
laidi.

YARIETATI

Annuaire militaiare, — pnblicaţinn fran
ceză oficială, împărtăşeşte efectivul statu
lui de ofiţeri franţezi, cn rangurile lor in 
anul acesta. Armata activă numără actual
mente, conform acestei împărtăşiri : 3 ma
reşali, 10 generali de diviziune, cari afi 
avut câte o comandă supremă, 100 alţi 
generali de diviziune, 200 generali de bri
gadă, 433 ofiţeri de stat-maior, 11,752 0- 
fiţeri de infanterie, 3208 ofiţeri de cava
lerie şi 2676 ofiţeri de artilerie, 1147 me
dici şi 159 farmacişti, total 25,754 ofiţeri. 
Rezerva are 7109 ofiţeri, intre cari 80 ge
neral! de diviziune, 188 de brigadă. Mili
ţiile afi 10,570 oficeri. Armata intreagă 
are dar 43,443 ofiţeri de toate gradele.

{Pom. U t)

. ULTIME ŞTIRI
(âftnţia Havat).

/  (17 Iulie, 9 ore dimineaţa.)
r „ .Londra, 16 Iu-ie.

Camera Comunelor. — D. Northcote a 
zis, că convenţia de la 4 Iunie, dă An
gliei dreptul de a interveni intre soltan şi 
supuşii sei, şi că acest drept primează tra
ta tu l de la 1856 şi 1671.

Anglia nn e datoare să ţină o armată 
pentrn apărarea Tarciel asiatice.

D. Northcote declară, că no are cunoş
tin ţă  de sgomotnl ce circulă, despre o con
spirare contra snltannlnl.

D-l Bouike, sub-aecretar de sta*, zice 
că n'are cunoştinţă de luarea eventuală 
in poeesiune a Tunisului safi, Tripolis« de 
către Franţa saB Italia.

Marchizul Salisbury şi contele Beacons- 
Seid aB revenit la Londra.

Respunzăad la o adresă a municipali
tăţii de Donvres, lordul Beaoonsfield a zis: 
Sper că rezultatele obţinute, asigură pros
peritatea ţărei şi pacea Europei.

Atena, 16 Iulie.
Focul nimiceşte Tesalia şi Epirnl. Tar

ei! ard secerişurile şi recoltele. Cretenil aB 
reluat armele.

Tlena 16 Iulie.
„Politische Correspondenz* declară lip

sit de bază egomotol, ce circnlă la Con- 
stantinopol, că se va încheia nn tra ta t de 
alianţă intre Tnrcia şi Anstria, in preve
derea ocnpăril Bosniei şi a Herzegovinei.

Imprtsiunile unul deputat ftran. — Deputa
tul X., fiind condos la camera legislativă, 
nn'şi lăsa po rta l: El intră in adunarea 
coconaşilor şi a cioooilor—cum numesc in 
genere locuitorii de ţară pe eurtucari—Sn 
cămaşă cn bibiluri şi bondă cu lănnri.

Bucuria reprezentanţilor poporului îl în
tâmpină, şi un domn ministra îl poartă prin 
toate eamerile Adunărel, ca s8’I explice fru
museţile şi plăcerile în care se răsfaţă tri
mişii alegătorilor. Apoi, incepăndu-se lu
crările mari ale intereselor ţării, unii eă 
aubeemnafi in amendamente, iar alţii maţ 
limbuţi şi mal pricepuţi, ăl povestiafi, de
spre bunătăţile ee euprinde catare şi ca
tare lege.

După un timp de vre-o 20 zii*, depu
tatu l ţăran se cam dăduse in obioeiurile 
colegilor săi, şi convingăudu-ee că drumu
rile nn ţin  nic! o para, se intoarse acasă.

— EI nene X ! AI venit de la.... Ia gpu- 
nene şi nonă oe e pe acolo pe nnde al fost? 
ăl întrebară prietinii din oomnnă.

Să vă apun de la cameră : frumos 
este, mulţi sunt, multe vorbesc; dar din 
cel o sută şi mal bine deputaţi ce ee zie 
că sunt — căci efi nn am văzut decăt vreo 

'60 — * numai vreo 25 lucrează ea oameni 
de treabă, ceilalţi sunt nişte gheşeftari.*' 

( ,Curierul de Bacifi*.)

Un câne diplomat. — Intr’unul din res
taurantele Berlinului, un om bătrln faoe 
în fle-care seară, de căte-va zile, cn oă- 
nela elfi nişte produeţiunT, eari provoacă 
oea mai mare ilaritate la asistenţi. Stă-

CIRCULABA GENERALA
Către d-nil prefecţi

Bucureşti ®/i 7 iulie.
D. ministru preşedinte L C. Brătiann, 

intorcendu-se de la palatul Cotvocenl a- 
eeară la 9 ore şi j  amătate, a fost restur- 
nat de birjă.

Are o rană la cap şi d-sa este îndeplini 
cunoştinţă, şi nu ezistă nici o simptom! 
gravă, astfel că starea actuală ne face a 
crede, că in enrănd se va însănătoşi.

Semnaţi: D -rii Fotino, Sergiâ, Pămniceanu.
Ministru de interne, C. A. Posetti.

BIBLIOGRAFIE

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

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

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 sou9 presse, pour 
paraître le 15 juillet 1878.

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



A D E V E R A T E  I N J E C Ţ IU N I  SI C A P S U L E
I C o }R

F A V R O T
A cesto Capsule posedă proprietăţile tonice a G udronului adăogate pe lăngă ac 

ţi unea antiblenoragioâ de Copăhu. Ele nu oboseseu stomahul şi nu provócá nie
ao-

_______________ f. _  r ____  nloi
diaree nloi grcţă ; constituoscu medicamentul prin esoelenţâ in tratarea bolelor 
conUgtAso a ambolor socso, scurgeri vechi seu recente, ca taro a boşi cei yi curze- 
rea fără voie aurinulul.

Pe la finele tratamentului, yi oând ori-cc durere a dispărut, usul 
IN JE C Ţ IU N U  R IC O R D

tonice yi astringente, este mitjilooul infailibil de a consolida vindecarea şi de a 
evita întâroerea.

A D E V E R A T  S IR O P  D E P U R A T IV
Ft I C O Ft D

F A V R O T
Acont sirop osto neApart pentru a vin deoa cu desevârşire tnaladiele pelei şi pen 

tru  a sflrsi de a c urnii sângele după un tratamontu anti-sifllitio. Bl feresce de tóU 
.■eidontt'Io ce pot resulta din sifilis constituţionala.
Publicul, trebue a lepada, ca contra facere periculósa tóte medicamentele 

RICORD, caro nu vorú purta sigliulú C. FAVROT.
DEPOSITO GENERAL.— F‘ Favrot, 107, strada Riclxelieu 

lassy, Racovits, Konia; Ducuresc'i. Risadorfer, Zurner, T h e il , 
seschi, Marino Kurtovich: Braila, Petsalis, Kaufmea; Crojo 
Plojesti, Schuller; Parlad, Brettner, şi in tóte farmaciile.

in  Paris ; In 
Galatz, Tatu- 
a, F. Pohl:

D9BB!

A N U N C I U  I M P O R T A N T .
C IL HAI VECHIO SI B fH D H ITD  MAGASIN

LA S T É U A  A L B A
SUB FIRMA

S m i K ?  M i i
Strada Carol I No. 5.

(Cartea Tochio) 
YÍ8-á-ri8 de Sig. Prager Ä Strada Carol I No. 5.

(Cartea Veehie) |_.
ris-ă-vis de Sig. Prager. ( J

H 
R

1 J  Am on6re a însciinţa pe onor. PT. Public că mi-a sosit pentrn 
sesonul de iarnă nn bogat asortiment de Încălţăminte pentru Bărbaţi, 
Dame şi Copil, dnpă fasonele cele din armă, — precum şi nn mare 

V y  transport de Cisme lungi de Lak rusesc, de Incht yi de Vacs, ca şi 
/ \ Mantale de Cauoiuo pentrn pl6e, prima ca lita te ; asemenea şi Galoşi 
•*  de Gumi.

H Sub-semnatul adne mulţumirile mele onor. PT. Public pentrn în
credere ce a dat menţionatei mele firme de nn interval de 12 ani 
care pănă acuma a depns probe suficiente de fina calitate a măriei 

• ca şi de eftinătatea preţurilor, sperând că şi de acum înainte, va 
■ bine-voi ai da concursul şefi găsind tot-d’a-nna a tâ t m&rfnri fine 

şi fasonate cât şi preţuri forte moderate.
Cu t6tă stima

PHILIPP GOLDSTEIN.

i K K I K I K K

ENTROPIA SEMtNARIULUI
NIPHON MITROPOLITUL

F T T B X . X C A . X I - A .
Conform regulamentulnf de desciplină 

al acestni Seminaritt la 1 Septembrie viitor 
s’a decis a se ţine concnre pentru admi
terea elevilor in acest institut.

Cererile de admitere urrn&jă a fi adre
sate Epitropiei de la 15—25 August fiind 
însoţite de următ6rele acte:

I. Certificatul de absolvirea cursurilor 
făcute.

II. Actnl de botez şi
III. De Vaccină.
Materiile concursului vor fi obiectele de 

stndii ale claselor inferiâre acelei in care 
aspirantul voesoe a frecuanta.

Etatea concnrenţilor va fi între 12— 16 
ani, ei vor fi de naţionalitate Română şi 
de religinne ortodocsă.

Epitropia publică acesta spre cnnoscinţa 
generală. (763 —8)

EPITROPIA SEMINAR1ULUI
NIPHON MITROPOUTUL

P U B L I C A Ţ I A
In ^iua de 5 Angnst viitor se va ţine 

licitaţiă la cancelaria Epitropiei, Str. Fils- 
retn No. 2 pentru vânzarea porumbului 
aflat la moşiile Eisjna şi Bâţcoveni din 
recolta annlni trecut adică: de la 100—170 
kile cn aprocsimaţiă la moşia Kiajna şi de 
la 200—250 kile idem la Bâţcoveni. — Do
ritorii de a cumpăra aceste producte sunt 
invitaţi a se presenta la localul cance
lariei în 4io& arătată orele 12 spre a con
cura la licita ţii, fiind însoţiţi şi de cu
venitele garanţii in numerar săli efecte 
publice. (762—3)

EPITROPIA SEMINARIULUI
NIPHON MITROPOLITUL

P U B L I C A T I U N E  
Epitropia avănd trebuinţă, a cumpăra 

obligaţiuni domeniale purtând cnponul de 
Inlie unnl curent pentrn suma de 51 mii 
lei, a decis a ţine licitaţiă în jioa de 10 

Iulie curent orele 12 în localul gemi nari u- 
lul Strada Filaretn No. 2, prin urmare 
amatorii de a vinde asemenea obliga
ţiuni se vor presenta în arătata zi şi oră 
spre a concura la licitaţiă fiind însoţiţi 
şi de cuvenitele garanţii; iar persóna asu
pra căruia. se va adjudeca această licita
ţ i i  va preda Epitropiei nn borderofi în 
care se va indica seriile şi nnmărnl obli
gaţiilor vândute , valóre» fie-clrnia titln 
şi c&te onpóne conţine. (761—0).

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION
C .  A .  H »  A .  » M

à Paris, 2 Carrefour de la Croix Rouge, 2-
11 se charge de tontes les commissions commerciales et d’achat des marcha 

dises aux prix de fabriquée, de la vente des produite etrangers en Franc I 
accompagne les voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités de Paris. 0 j 
parle français, allemand, russe et polonais.

^ e a  ma M i

M O U t k l i k h

DE

J
FOTOGRAFIE şi PICTURj

I X. F -  3 S Æ A .N D X  «5c CJ°mP- 
21, Calea Mogoşioel 21; vis-à-vis de cofetăria Capăş.

fSe efectuează ori-ce fel de fotografie şi p ictară , de ori-ce fel de „faime 
în modal oel mai nod şi elegant aprobat in cel mai înalt grad prin care ţ j  
oferă nn lucra solid frumos cn fidelitatea a natnrei.

1
"mr

P R O S P E C T U S
DE

L’Institution Française et Italienn
Dirigée par MESDAMES MAZZANTINI

9, Place d’Azeglio, FLORENCE. i

Ces Dames, ayant quitté la France leur patrie après la gnerrei 
70-71, ont fondé à Florence en 1873 une Institution Française et 1 
lienne qui jouit de l’estime générale, et où les jeunes filles reçoive 
une instruction aussi solide que brillante. Les directrices étant mua 
du diplôme supérieur et secondées par des professeurs distingués 

Dans cette Institution l’enseignement est divisé en 2 cours: roi 
élémentaire et cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 cia« 
et chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son aptitq 
l’élève peut changer de section 2 fois par an.

Le prix de la pension pour les internes est de 1200 frs. par a 
compris la musique, le dessin et la danse. 1

Des renseignements on pent avoir h l’imprimerie Thiel & Wei 
qni ont visité l’Institntion personellement et où on peut voir le pit 
pectus détaillé.

SĂPUN SULFUROS
MM.

al lui A. MOLLARD
R A K R O U  e t  V IL L O T , S u ce« »

STRADA MARTEL, Î 4  —  PARIS
te întrebuinţează in contra bolelor de pele, 

crapaturelor, muscaturelor de insecte, 
mancarimelor, etc.

S A P U N  Gil AGI D P H E N I G  
SI  S A P U N  GU G U D R O N

preservativi in contra versatului, a cholerei, a 
frigurilor, a bolelor de pele, epidemielor, etc. 

De vindere la toate Pharmacielo
si la to ti Conunissionari Droguisti

F R U M U S E Ţ  A!
FRÂGEQIMEA TINEREŢEi A PELEl

Ca mijite neîntrecut pentru înfrumuseţarea pelel 
i ’afi recunoscut de tóte damele eea cercetata de 
autorităţi, escalenta, nevătămătărea şi adevărata

i m l■ m u s
de Or. I E J O B S B ,  Paris.

Acest mijloc dt purifieaţiunea petei, 
recunoscut in t i t i  lumea, s'a arătat 
ca cel mal bun şi cel mai activ din 
tdte mijlâcele de înfrumuseţare spre 
a depărta sigur pete de sire, coloritul 
sôreluî, roşeţa, pete galbena, precum 
şi tète necurăjeniele polei. RAVIS
SANTE dă pelei o frăgezime a Uns- 
ratei f Arte trumosă rosa-deschis&şi ca 

şde catife, face pelea şi mânile alb- 
tur¡tor şi delicat, este recoritdre şi 

păetrdŞă pelea fragedă pănă In vîrtta cea mai 
înaintată.

NALSE FFICAT se g&sesce in Bucuaescl numai 
la d-nu BRUS, Farmacia la Speranţa.

PREŢUL: I tlceon mare 8 Ir., I flacon mia 5 Ir. 
Deposit general la H. SCHWARZ, Budapesta Mărie 

Valleriegasse No. 9.

TROMPITTA CAPPATILOR
Întreg» colecţie de când a apărat anb 

nomele de Buciumul şi până în <}ioa când 
a încetat d'a mal vorbi dimpreună cn ilus
tra i el scriitor Cesar Bolite.

Acest monument al literaturel Române, 
la a cărnl clădire a lucrat pal-gpre-tjece 
ani şi trei săptămâni marele maieetro, se 
află de vânzare la Tipografia naţională, 
etreda Academiei No. 24.

ION POLE8CU
fost administrator şi colaborator al

acestui ( u r .

LINGERIELE
CELE MAI EFTINE, PRACTICE ŞI DURABILE

se póte cumpăra en ocasiune* liqnidărel a

FABRICII DE n m  SI L1FGEEJE Dili VIEKA IK DEPOSITDL GIDIBAL Di BÜCDBISC1
Calea Mogoçôieï, Palatul Dacia, vis-à-vis de magasia D-nel A. Carissi

unde se pot găsi încă următărele mărfuri In alegerea cea mal strălucită şi bogată, pentru a cărora  
cualitate şi provenienţa $e ia garanţia cea mal severă

I Cămaşe de damă de {|iiia, de Olandă şi de ChifToo, brodate, simplă şi garnisite de fr. 4, 5, 8, 11 până la 18 fr#
1 Cămaşe de damă de nopte, de percal franţusesc şi de olandă, semple şi brodate de fr. 6.50, 9, 12, 16 până la 19 fr*
I Cămaşe bărbătdscă albă semplă, de ChifFon şi de Olandă, cn gulere sefl fără galere dc 4.50, 6, 9, 11 până la 16 fr 
I Cămaşe bărbătăscă colorată şi de Cretton de Oxford veritabile de 4.50, 6 până la 9 fr.
I Camison de damă, de Percal frances, de Baţistă şe de Piqnet de ernă, aempln şi brodat în 100 de desenări, cele mal

elegante de fri 8, 5, 7.50, 9 până la 16 fr.
I Pereche pantaloni de damă, de ChifFon, de Percal de Olandă şi de Piqnet de ărnă, garnisite şi brodate de fr. 

8.50, 5, 7, 8, până ta 11 fr.
I Fustă de damă, de Percal şi de Pichet de ârnă, semplă, garnisite şi brodate, de fr. 4.50, 6.50, 9.75, 12, 18 până 

la 24 fr.
I Pereche pantaloni bărbătescl, de Croieé alb, de Pichet de ârnă, şi de Olandă, de fr. 3.50, 5, 6.50, până la 9.50. 
I Corset de damă diferite fasonorl de fr, 3, 4,50, 7 până la 10 fr.
I Hăinuţă de fetiţe de flanel colorate 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 flanelă albă séC oolorată de fr. 7, 9, 11, până la 14 fr.
12 Gulere bărbătescl de Percal şi de Olandă cele mai moderne faeóne, de fr. 5, 7, 9 până la 11 fr.
6 Perechi Mánchete fason dnpă alegere de Percal şi de Olandă de fr. 6.50, 7.50, până la 9 fr.
6 Perechi Ciorapi bărbătesoi şi de dame, de bumbac, de lină, de fild’ecosse şi mătase, de fr. 5, 3, 11, 14, până la 26 fr. 
I Plapumă da lină sófi de mătasă, de £i. 12, 16, 19, 21 până la 35 fr.
I Tart> n engleseo de fr. 18 21 până la 29 fr.
I Batistă de linó ou Monograme brodate de fr. 3, 5, până la 7 fr.
6 Baitste albo cu bordura colorate tivite, de fr. 2, 8, 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.
| Faţă de masă albă saé oolorată de inu curat pentru 6 persóne, de fr. 6, 8, 10 până la 12 fr.
I Faţă de masă albă de inu curată pentru 12 persóne 10, 13, 16 până la 21 fr.
| Bucată de Olandă de Rumburg 36 de ooţl, de fr. 17, 19, până la 28 fr.
| Bucată Olandă de Belgia 46 de coţi, de fr. 32, 38, 46 până la 62 fr.
| Bucată de Olandă de Irlanda 58 de coţi, de fr. 44, 58, 64 până la 86 fr.
| Bucată de Olandă de Rumburg 62 de ooţl, de fr. 60, 65, 76 până la 92 fr.
I Bucată Olandă de Bielefeld 62 de coţi, de fr. 74, 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 cercóf tntr'o foiă 27» coţi de lăţime pentru 6 córoéfurl de fr. 42, 48 până la 56 fr.
| Bucată de Pichet de Ornă 36 de coţi de fr. 26 31 pănă Ia 46 fr.

Berlin.
Cine dorice să obţie la Berlin prin 

onuncinrl publicate Ia ijiarele cotidiene, 
ver un succes, să se servescă spre acest 
scop de cel mal mare şl cel mal mult 
citit jurnal poliţie cotidian Tribune oare 
apare In capitala imperiului german. 
Jurnalul apare de 18 ani in tdte filele 
şi ese momentan ia 28,000 esemplare. 
Tribllna se g&sesce in tdte cercurile a 
publicului bine situat precum şi in tdte 
localele publice cafenele etc. găsindu-se 
câte o dată chiar mal multe eseaiplare 
in cafenelele mal mari. Sutele de colpor- 
tator se occup cu imediata oolportare 
Îndată dupi apariţiuuea fie cărui nu
măr, şi să îngrijesc şi de vănŞare cu 
numeru acest Şisr popular. Cu tdte că 
Şiarui este aşa de răspândit lntr'un mod 
grandios, totuşi preciul inserţinoilor este 
eftin, căci linia de 9 silabe costă nu
mai 35 pfenigi saă bani. 44.

Partea inseratelop ale acestei fot, s'a 
dobindit de Espediţiunea do anuaeiurl 
Adoli Steiner, în Hamburg pentru o sumă 
fdrte importantă. Tdte comand ele de 
inserţiunl urme^ă n se înainta espedi- 
ţiunei de anueciurl Adolf Stsinsr în Nara- 
burg. Corespondenţa cu cass. A. Stsinsr 
pdte fi şi romftnesce fiind-că lo acest 
birou sunt angajaţi corespondenţi pen
tru tdte limbele europene. Costai inse
ratelor comandate ee pdte tronsmite şi 
in timbre poştale româno.

De arendat, j ÿ  d* •“*'

ZESTRE COMPLECTE, LINGERIE PENTRU OTELURI
en preţuri mai alee reduse.

Singurul Deposit general pentru România
BucurescI, Calea Mogoşdlei, Palatul Dacia, vis-â-vis de Magasia D-nel i .  Carissi.

, ,iia Albeşti dir
districtul Prahova plasa Cricora, avânţi 
staţie de dram de fier pe dlnsa, şosele sprîj 
Brăila, magagir, pătnle yi case de locul 
bnne. Informaţiun! se pot lna în Stradj, 
Colţea No. 66 saă Strada Scaunelor No. 41 i 

( 7 5 6 - 1 0 ) J
_____________ ______ _—41
De vânzare fi,£££3
sale din Strada Episcopiei, No. 9.

Do venflare, tnat stnM)a Haj
restreS şi strada Victoria, lingă grădina 
Episcopiei. Pentru ambele imobili a ee a- 
dresa Strada Calvină No. 4 la proprietarol 
lor D-nu Thevenot seO, aceiaşi adreeă la 
d-nu advocat Athanasiade. (757—4) |

D O alin  r8DIln’' ^  esenţă japoneză, care 
J w 'l l U  vindică îndată ori-ce durere de 
cap ee găsesce la farmacia d-lul F. Brus 
via-à-vis de biserica Sărindar.

Typ. Tihel A  Weiss, Palatul .Dacia*


