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Cât va ţine esposiţia, românii mer- 
Jflênd la Paris, vor găsi ziarul .TIMPUL* 
ţin .Grands Magasins du Printemps. 
‘Boulevard Haussmann 70.*

m DEPEŞ1 TEL! GRAFICE
A L E  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)
(17 Iulie 4 ore seara.)

Londra. 17 Iulie,

t Lorzii Beaconsfield fi Snlisbnry au fost 
robiectnl nneî primiri călduroase la sosirea

rar in Londra.
Lordul Salisbory a trimes Cameriî co

munelor tratatul de la Berlin şi o depeşă, 
[prin care mănţinea, ci politica ce a ur- 
|mat e conformă cn circulara sa de la 1 
Iulie.

Costant’nopol, 18 Iulie.
i . Sava-paşa musteşnr al ministernlnl afa
cerilor străine, a fost trimis ia Rodop ca 
comisar extraordinar.

El rn fi însoţit d’o eomisinne interna
ţională, compui« de consuli şi de drago
manii Această eomisinne va pleca miine.

Ministrul de finanţe pregăteşte o corn- 
binaţiune, pentiu a retrage caimtlt ce Bunt 

Lin circulaţiune. j
Poarta ar fi hotărită să acorde Greciei 

- numai o limbă de pământ, care merge de 
i la Volo pană la golfnl Prevesa, pe marea 

Ionică şi cuprinde oraşele Arta şi Lariaa.
Englitera va forma la Cipru un corp 

de trupe indigene.
Agenţii de schimb au incepnt a emite 

; astăzi renta de 3 la antă amortizabilă.
3

BUCUREŞTI
J o u i  6  (1 8 ) Iul ie .

|  ¡.Românul* de ieri publici in capul 
ziarului, un articol ciudat şi foarte 
semnificativ. Articolul este o pole- 
jnicâ cu .Pressa*, şi caută să dove- 
jileascâ că opoziţia vorbind acuma 
iotr’un ton moderat şi măsurat, şi 

| chemând Ia unire pe toţi românii, o 
face aceasta fiindcă speră a veni in 
Curând la guvern. Ldsând la o parte 
asiguxârea .Românului câ opoziţia 
se inşealâ, constatăm numai un Iu*- 
cru. Pe când .Românul* SI face mus
trări opoziţiei că vorbeşte intr’un 
stil ministerial, ăl vedem pe el in- 
suşl intonând coarda veche din vre
murile blagoslovite când se afla el 
in opoziţie.

AstfizI zice .Românul,* naţiunea 
română ştie lămurit de ce să se pâ- 

i zeasr-â:
■i Drepturile, libertăţile de azi, ga- 
1 r*nţiele asigurate cetăţenilor şi na

ţionalităţii române prin constituţi- 
f une ;

Satt nimicirea tuturor libertăţilor 
publice, oligarhia, spănzurătoarea, 
cnutul, colonizar ta (irit, slăbirea na- 
(ionalilătil in toate modurile.

Eacă cele două alternative.
Acesta este odată tonul ade vârât al 

domnalul C. A. Rosetti. Fiecare period 
poartă caracteristicul penel Bale: Pu
ţină logică, şi maI puţin şir, dar multă

frază umflată şi mult şiretlic. Se 
pare intr’adevăr că d. C. A. Rosetti 
incerca să vază, dacă nu şi-a uitat 
meseria sa de atăţia ani, şi dacă o 
să mal meargă in stilul sătt bine cu
noscut, de care crede pe semne că 
va avea nevoia in curănd, lucra 
care nu este de ban augur pentru 
guvernul actual.

De altminterea ne mirăm cum d. 
C. A. Rosetti, ministru de interne, 
care declară in Cameră că timpul 
său este prea preţios pentru a se 
ocupa cu abuzurile ce se comit in- 
potriva ţăranilor, cari ăl plătesc 
pe d-lul, pe camerile d-lul şi pe o ceată 
de fumţicnarl superiori şi inferiori, 
numai şi numai pentru a se ocupa 
de daraverile lor — ăşl află totuşi 
vremea de a se ocupa cn de amă
nuntul de planurile şi intenţiile o- 
poziţiel care, după cât ştim noi, 
nn l-a plătit niciodată pentru treaba 
aceasta.

înţelegem foarte bine din ce ca
uză strigă .Românul* Incontra spân
zurătoarei cu care, după cum pre
tinde d-lui, conservatorii vor face 
paradă venind la guvern. D. C. A. 
Rosetti, fiind democrat Înfocat, guil- 
lotina i-ar face de sigur mal multă 
plăcere.

Dar, de oare ce d. C. A. Rosetti 
ăşl ia osteneala de a se ocupa gra
tis de opoziţie, 61 vom face şi noi 
concesia de a’l a sigura, tot gratis, 
câ opoziţiei nici prin gând nn l-a 
trecut să Introducă asemenea radi
cale instrumente tnpotriva radica
lilor noştri, fiind pe deplin convinsă 
că atât guillotina cât şi spânzură
toare a, sunt cu desăvârşire de prisos 
pentru oamenii fără cap.

rea predomnitoare in lumea mseascâ 
sa rosteşte astfel :

.Starea de lucruri înfiinţată 
Balcani nu poate fi privită ca 
descâlcire, ci diu potrivă mal mult 
ca o încâlcire. S'a preferit mal bine 
o înjghebare trecătoare decât un 
rësboiù european; asta e tot. In 
devăr, noua organizare a ţinuturilor 
creştine prezice câ peste puţină vre 
me vor avea loc noué incurcâturl.

.Golos* zice că împărţirea Bul 
gariel in dod, nu poate fi un lucru 
care să ţie multă vreme. Alipirea 
la loc a celor doă părţi deslipite 
va fi urmărită, daca nu altfel, cel 
puţin, cum se rosteşte ziarul rusesc 

.....Pe calea intrigilor, aţi ţărilor 
şi răscoalelor. Congresul deci — ur 
mează .Golos*— a făcut o lucrare 
efemeră, care neapărat e menită 
se stinge in scurtă vreme.*

Iată — cel puţin după .Golos"— 
programa rusească pentru viitor in 
privinţa Răsăritului, a cărui cestiune 
se vede câ Congresul n’a putnt- 
descălci aşa de bine, cu toate cele 
ce cântă oficioasele germane despre 
.era de pace şi propăşire", interne 
iată cu iscăliturile plenipotenţiari 
lor la Berlin.

DIN AFARA
Presa străină urmează a apreţui 

lucrarea Congresului de la Berlin. 
Deşi părerea aproape obştească a 
publicului şi a presei din străinătate 
este, câ Rusia a câştigat destul, ba 
fincâ foarte mult, prea mult chiar 
de la Congres; deşi multă lume zice 
câ nu i s’a pus Rusiei nici o stavilă 
înaintea tendenţelor şi poftelor el 
in Răsărit,—opinia publică din Rusia 
tot pare că nu e mulţumită de cum 
s’afi sfârşit lucrurile de astă dată, şi 
tinde, prin organele sale, a arăta 
câ lucrarea Congresului e provizorie, 
neputându-se face altfel deocamdată; 
ba de multe ori, când organul ce se 
rosteşte este exagerat iu iubirea lui 
pentru gintea slavă, spune că Con
gresul a făcut cea mai mare ne
dreptate, de care toţi slavii din lu
me trebue să fie indignaţi adânc.

.Golos*, care de astă dată e mal 
puţin exagerat ca ori când, căutând 
să exprime, dnpă cum zice. gândi-!

Tot in privinţa lucrării Congreau 
lui, .le Temps*, făcând nişte apre 
ţuirl ale sale, le inebeie in chipul 
nrmfttor :

.Daca Congresul din Berlin ar fi 
voit să asigureze pentru Europa 
pace dăinuitoare, ar 6 trebuit să 
caute a face cu neputinţă o nouă 
năvălire a Rusiei in Turcia de Eu 
ropa. N'a făcut insă aceasta, deşi cu 
toate astea avea spre acest sfârşit 
un mijloc aproape fără greşi; n’avea 
decât să neutralizeze valea Dunării 
de jos, punâudu-o sub garauţia ma
rilor puteri. Ştergând orice putinţă 
de atingere intre Turcia şi Rusia 
prin Europa, Congresul ar fi asigurat 
mânţinerea păcii.

Congresul de la Paris incercase să 
depărteze pe aceste doă puteri una 
de alta, înlăturând pe Rusia de la 
Dunăre ; acelui Congres insă nu i-a 
stat in mână neutralizarea Dunării 
de jos.. Moldova şi Valachia, fiind lă
sate atunci sub suzeranitatea Porţii, 
nu putnsrrâ fi neutralizate; rama
seră in o condiţie nehotâritâ la un 
fel, prin care li se infinţa o poziţie 
falsă in caz de războiţi, şi care a 
nevoit in anul trecut pe România 
să se rostească şi să ia armele cu 
riscul şi primejdia el. Insă Congresul 
din Berlin, recunoscând neatirnarea 
României, ar fi putut neutraliza a- 
cest s ta t; ar fi putut intinde foloa
sele neutralizării şi peste noul stat 
bulgăresc, din nod infinţat, şi astfel 
ar fi făcut din ţinutul Dunării de

jos o Bulgarie, a cărei fiinţă- in a- 
devâr, ar fi putut fi o garanţie pentru 
pacea lumii europene. După câte ve
dem, Congresul nu s'a gândit la una 
ca asta ; din potrivă, consfinţind des- 
puiarea nedreaptă a României de 
eâtrâ Rusia, aliata el, Congresul a 
re statornicit pe Rusia la Dunărea de 
jos, apropiându-o, in loc să o depăr
teze, de Turcia.

Pe calea Dunării de jos, Europa 
n'a st&vilit mersul Rusiei spre Con- 
stantinopol; ba âncâ deschisese Ru
şilor calea şi prin Asia, lâsându'l ce
tăţile armeneşti; şi daca astăzi a- 
ceastă cale e stăvilită, nu e meritul 
Congresului, ci numai şi numai al 
Engliteril, care, prin convenţia de la 
4 iunie cn Turcia, in privinţa ocu
pării Ciprului, a făcut aceea ce prin 
slăbiciune nn făcuse Congresul de la 
Berlin.*

Ocuparea Bosniei şi Erzegovinei

După litera tractatului de pace 
de la Berlin, ocuparea Bosniei şi Er 
zegovinel de către Austria trebue in 
curând să se aducă la îndeplinire.

Unele fol străine primesc din Vi 
ena ştiri, cumcă greutatea in acea 
stă privinţă este de a se şti, daca 
poate Austria să păşească in Bosnia 
fără o convenţie formală cu Turcia. A 
ceastâ întrebare âncănn şl-a găsit râs 
punsul. Unii zic, câ contele Ândrassy 
n’ar prea avea de gând să inchee 
vre-o convenţie, care să pue condi
ţii şi mărgini dreptului Austriei a 
supra ţinuturilor ocupate. Din par- 
te’I, Poarta stârneşte in părerea el 
că Congresul n’a împuternicit pe A 
nstria să ocupe Bosnia şi Erzego- 
vina, decât fireşte după o înţelegere 
in parte şi o învoire formală cn Tur
cia. Prin urmare, Poarta zice că o 
cuparea austriacă atlrnâ de la o con
venţie in regulă, intre cele doă im 
pârâţii, fără de care dânsa nu se va 
invoi la această ocupare şi nu va 
retrage din partea locului oştile tur
ceşti, câte le mal are pe acolo. A- 
farâ de asta, după cele mal din ur
mă ştiri, organizarea gloatelor de 
volintir! musulmani, cu hotârlre de 

se împotrivi ocupării austriece, se 
urmează cu hărnicie mare in Bos
nia.

Alte fol iarăşi, din alte isvoare, 
primesc ştiri, cumcă contele Andassy 
se zice că ar fi şi elaborat la Ber
lin, in înţelegere cn reprezentanţii 
Turciei la Congres, clauzele de că
petenie ale convenţiei de ocupare, 

că indată după întoarcerea sa la 
Viena, care trebuia să şi fie zilele 
acestea, va grăbi ocuparea Bosniei. 
Inriurirea englezească câştigă şi se 
întemeiază mult in politica austro-un- 
garâ, in paguba inriuril ruseşti, mal a-

lesinnrma ridicării de intăriturl ru
seşti la Dunărea de jos, ceea ce nu cam 
bate bine la ochii celor din Viena, 
fără ca de aminterl să le pricinu
iască vreo îngrijire serioasă.

In deobşte, in Viena, ocuparea 
ţinuturilor nord vesti ce ale Turciei 
de către austriac!, este privită ca o 
lucrare paralelă ou ocuparea Cipru
lui de către EnglejI. Una are de scop 
ocrotirea Turciei in Asia, cealaltă 
ocrotirea Turciei in Europa. Amân- 
doâ prin urmare sunt doâ stavile 
împotriva tendenţelor Rusiei. S'ar 
putea prea bine, ca in gândurile as
cunse ale diplomaţiei englezeşti şi 
austrieceştl, cele doâ ocupări să fie 
temeiul unul plan de acţiune co
mună împotriva Rusiei, in vreo nouă 
ciocnire orientală, in care Rusia poate 
găsindu-se in faţa Austriei şi Engli- 
terel, înţelese şi pregătite de pe a- 
cuma şi hotârite mal dinainte a ln- 
cra paralel, nn va mal avea sorţii 
de isbândâ, (pe cari i-a avut in rân
dul acesta.

După ştirile din urmă, e probabil 
că oou parea Bosniei şi Erzegovinel, 
o vor săvârşi oştile austrieceştl prin 
următoarele puncte de graniţă : a- 
proape de rinl Una, unde aşteaptă 
grămădiţi 14,000 oameni; aproape 
de Bilibrig, unde se află vreo 5,000, 
şi pe lângă Gabela şi Ianina-bos- 
niacă, unde staü ca la 10,000 de 
oameni.

In cercurile militare, se crede câ 
ocuparea va începe foarte cnrând ; 
insă se zice, câ nn vor păşi oştirile 
concentrate peste graniţă, până ce 
nu vor sosi şi alte oştiri să le ia 
locul râraas gol la spate, in preve
derea împotrivirii ce poate vor face 
gloatele musulmane austriacilor, şi 
chiar,—pentru că nu se ştie ce se 
poate întâmpla— de teama oştirilor 
turceşti, ce se grămădesc pe grani
ţele Dalmaţiei. Pentru orl-ce irupre- 
urare, Austria mal stringe şi altă 

oaste de 40,000 oameni.
.Die Presse*, foaie ministerială 

austriacă reprodnee o ştire trimisă 
din Viena. câtrâ un ziar boem, in 
care se spune, că oastea austriecea- 
8că nu va păşi peste graniţa Bos
niei mal nainte de 1 Aug. (st. n.).

Puterile civile şi militâreştl vor fi 
pentru câtâva vreme încredinţate, 
la un loc, in mânile generalului Fi- 
lipovicl, comandirul suprem al oaste! 
de ocupare. Locotenentul-general, ba
ronul IovanovicI, va comanda in Er- 
zegovina.

POLITICA ENGLITERII.

.Times", intr’un lung articol, ca
ută să lămurească cuvintele cari aü 
hotârtt politica Engliterel, faţă cu 
împrejurările din Râsârit, şi mal in



TIMPUL

deosebi faţ& cu Congresul de la Ber
lin. Ziarul cetăţii Londra se rosteşte, 
cu privire la aceasta, in chipul ur
mător :

.La urma urmelor, pare-se că ma! 
toată lumea a inceput să recunoască, 
cumcâ altă cale nu'f era deschisă 
Engliteril, decăt calea pe care a a- 
pucat, şi că indeplinind datoriile cu 
cari s’ah însărcinat Englejii in A- 
sia, dânşii lucrează in interesul pu
terilor apusene. E prea firesc lucru, 
că afi fost deocamdată excepţii in 
Franţa, şi că nu toată lumea a îm
părtăşit această credinţă. Franţa a 
contribuit mult la civilizarea lumii şi 
la pătrunderea inrluriril europene in 
Răsărit, şi e lesne de desluşit, că 
simte acum un fel de necaz in faţa 
unul lucru, ce’l pare că păşeşte in 
sfera acţiunii sale legitime. Fătă în
doială. că după tradiţiile sale şi po
trivit demnităţii el, este datoare 
Franţa să urmeze cu privirea de 
aproape mersul lucrurilor in Ră
sărit. înţelepciunea oamenilor de 
stat al Franţ-I vede fireşte că 
noua poziţie ce şi-a căpătat-o 
Englitera, deşi ingreunăndu'şl cu 
mult răspunderea, va face să spo
rească mult puterea şi inriurirea en
glezească in Răsărit, şi e foarte fi
resc să se întrebe acel oameni de 
stat, daca nu cumva Englejii n’ah 
încălcat, prin măsurile luate in urmă, 
asupra drepturilor Franţei. Intipă- 
rirea d'ăntăl a câtorva patrioţi fran- 
ţejl a putut fi un fel de sentiment 
de gelozie; insă mal in urmă gla
suri autorizate s'aü ridicat pentru 
a descuviinţa acest chip de a judeca 
purtarea Engliteril, şi Englejii ah 
deplină încredere, că acele glasuri 
vor fi ascultate in curând de cătră 
opinia publică sănătoasă a naţiei 
franţuzeşti. Franţejil trebue sâ’şl a- 
mintească, că nu eraü Englejii sin
guri datori să se împotrivească por
nirii Rusiei asupra Turciei. In puterea 
tractatului de la Paris, Franţa precum 
şi Austria eraü datoare să privească 
ori ce atingere a acelui tractat de 
cătră Ruşi, ca un lucru ce le privea 
d’a dreptul; şi daca aceste doâ pu
teri ar fi fost gata să se puie ală
turi, pentru a se impotrivi năvălirii 
ruseşti in Turcia, greutăţile de astăzi 
nu s'ar fi ivit niciodată. Insă nu aú 
fost gata aceste doâ puteri pen
tru aşa lucru, şi era foarte greü, 
cum se aştepta de la EnglejI, să 
ăşl ia dânşii singuri sarcina de a 
mănţine neatins tractatul dela Paris.

^FOIŢA TIMPULUI 

ISTORIE ŞI POLITICA
DOCUMENTELE ISTORICE DESCOPERITE 

de d. C. Esarcu

Am extras din ultima publicaţiune 
a d-lul Esarcu asupra documentelor 
sale istorice descoperite in archivele 
Italiei mal multe pagini, din cari ci
titorii noştri aü putut vedea impor
tanţa excepţională a acestor studii 
şi a cercetărilor istorice ale d-lul 
Esarcu.

Vom mal publica in căte-va nu
mere succesive ale »Timpului*, ul
tima parte a lucrării d-lul Esarcu 
şi concluziunea politică la care d-sa 
ajunge, concluziune pe care la răn- 
dul nostru o recomandăm oamenilor 
noştri de stat de la putere, dacă se 
poate da o asemenea numire celor 
mal mulţi din politicianil ce ne gu
vernă, cari n’aü deschis in viaţa 
lor o carte de istorie şi de politică, 
şi cari cred că toată politica şi toată 
arta de a guverna, consistă in a de
clama, injuria şi persecuta pe ad
versarii lor.

Nu mal este indoialâ că marea 
scoală a politicei şi a diplomaţiei 
este istoria, şi învăţămintele ce un 
spirit jodiţios poate trage dintr’ân- 
sele.

Nu putem dar îndestul recomanda

Nu voim a indrepta nici un blam, 
nici Franţei nici Austriei, că nu şi
nă ţinut vechile lor legâminte. împre
jurările era& schimbate pretutindeni, 
şi aceste doâ puteri era Ci silite să 
stea de o parte. Insă poziţia Eugle- 
jilor in Răsărit n’a încetat a fi me- 
reh de o însemnătate vitală pentru 
dânşii, şi pentru că ah fost lăsaţi 
singuri, faţă in faţă cu Rusia şi 
Turcia, intru cât privea Asia tur
cească , el ah crezut că n'ar fi 
niclo necuviinţă cătră vechil lor 
aliaţi, să facă o punere la cale 
pentru propria lor siguranţă. Intru 
cât Franţejil nh interese şi simpa
tii in Răsărit, purtarea Englejilor 
dovedeşte, că aceştia le-ah respectat 
cu scumpătate. Englejii necontenit 
ah respins invitările de a stator
nici predomnia englezească in Egipt, 
şi s’aă abţinut de la ori amestec 
d’a dreptul in Siria.—Englejii ah voit 
o ocupare, care să le asigureze po
liţia militară şi care să*! puie in 
stare de a exercita autoritatea tre
buincioasă in Turcia, fără a se a- 
mesteca in pretenţiile tradiţionale 
ale Franţei, sah in drepturile sta
tornicite ale ori cărei alte puteri. 
Intr’un cuvânt, EoglejiI ah făcut a- 
ceea ce le era neapărat trebuincios 
pentru paza împărăţiei lor de la 
Resârit, şi nimic mal mult. In a- 
ceastă privinţă, Englejii se lasă a 
fi judecaţi de nepârtinirea naţiei 
franţuzeşti.*

ROMANIA SI BULGARIA

Sub acest titlu, d. Vegezzi-Ruscala, 
cunoscut filo-român şi eminent pu
blicist şi profesor la universitatea 
din Turin, a publicat, In foaia ita 
lieneascâ »il Torino*, următorul ar
ticol In privinţa ţării noastre şi 
a noului principat bulgăresc.

Iată articolul d-lul Vegezzi-Rus- 
calla, In privinţa căruia facem rezer
vele noastre :

»Citim următoarele, in telegra
mele particulare ale »Gazettel Pie- 
monteze*.

»Mâine va Începe la Târnova, 
capitala principatului bulgar, întru
nirea Adunârel naţionale a notabi
lilor bulgari, ce trebue să numească 
pe prinţul bulgar. Candidaţii sunt 
doi: Prinţul Carol al României, şi 
prinţul bulgar Alecu din familia 
Vogorizilor.*

»Alegând pe cel d'al doilea ca 
Kneaz al Bulgariei de dincoace de 
Balcani, dânsa nu va putea fi ne- 
atlrnatâ In prezent, fiind că Rusia 
a căpătat dela Congresul din Berlin,

studiile istorice acelora ce se destin 
istoriei şi diplomaţiei, şi sub ast 
punct de vedere, »Timpul* le va da 
tot-d’auna un loc de predilecţiune 
in coloanele sale.

Recomandând cu to t dinadinsul 
cititorilor noştri cercetările istorice 
ale d-lul Esarcu, nu ne putem opri 
de a constata şi aci, acel spirit des
tructor de care este animat fatalul 
sistem al partidului şi oamenilor ce 
sunt astăzi la putere.

Pe când partidul ce represintă 
organul nostru, trimetea ca agenţi 
diplomatici pe lângă guvernele străi
ne, bărbaţi cari utilizah momentele 
ce le lâsah libere ocupaţiunile func
ţiunii lor, pentru a face lucrări şi 
cercetări fecunde de natură a mări 
patrimoniul naţional, sistema fatală 
ce se afiă astăzi la putere, nu nu
mai că este incapabilă de a aduce 
vre un contingent acestui patrimo
niu, dar in oarba sa invidie şi or
bul sâh esclusivism, cată a distruge 
tot, a nu lăsa pe nimeni la locul 
sâh, neincredinţând cele mal înalte 
interese ale statului, decât medio
crităţilor sgomotoase sah seizilor fa
natici şi flămânzi.

Dar să lăsăm pe d. Esarcu să 
vorbească:

Documentele despre cari âml mal 
rămâne a vă vorbi, snut cele mal 
importante dintre toate.

ca să o ocupe pentru mal multe luni, 
Mărginită la răsăsit cu Dobrogia 
care a devenit românească, şi la 
apus cu Serbia şi cu Bosnia, care 
este ocupată de austriaci, de fapt 
nu va putea fi neatârnată, nici în
destul de tare, ca să respingă pe 
turcii întăriţi In Bolc&nl; mal mult 
âncâ: un prinţ naţional ar aţlţa 
ambiţiile celor alţi fruntaşi avuţi 
şi influenţi al ţârei, după cum s'a 
Întâmplat şi In România, unde Dom
nul Alexandru loan fu detronat de 
către o conjuraţie, şi după cum s’a 
Întâmplat şi în Serbia, între fami
liile ObrenovicI şi Georgevicl.

»Alegând pe prinţul Carol al Ro
mâniei, german din naştere şi În
rudit cu casa Prusiei, nu se va a- 
tinge susceptibilitatea naţională a 
capilor, şi ar face tot ast-fel şi în 
privinţa Bulgarilor.

»Bulgarii sunt slavi numai pe ju 
mătate. Declinaţi a substantivelor lor 
e identică cu cea românească şi al
baneză ; conjugarea verbelor se de
părtează oarecum de a celorlalte 
imbl slave, chiar şi de cea sârbea

scă, care’l este foarte apropiată. 
»Firea Bulgarilor nu se deosibe-

şi România. Acestea dovedesc că ie 
e de folos a m  ănduor acestor naţii uni
tatea politică, care are in favoarea 
sa şi trecutul istoric.

»Alegerea prinţului Carcl ar avea 
fireşte, sprijinul moral al Franţiel 
şi Italiei, ca una ce ar pune o mare 
piedică primejdiilor uuificârel slave 
cu Rusia; ar avea in favoru’I, pe 
lângă aceasta, si învoirea Maghia
rilor, şi chiar a împăratului Wilhelm, 
dacă n’ar fi prea prieten cu Ţarul, 
şi a marelui Cancelar Bismark, dacă 
marele diplomat german ar cugeta 
ca regretatul conte Cavour. Unirea 
Bulgariei cu România a mal fost 
propusă de către mal mulţi publi
cişti europeni, printre cari merită 
o deosebită amintire şi germanul 
Ugo Reuter ; de aceea noi suntem 
convinşi, că cabinetele dela Paris şi 
Roma ar trebui ca, in comun acord, 
să se folosească de toată inriurirea 
lor, ca să facă a isbnti unirea per
sonală a celor doâ state.

»Misiunea puterilor apusene este 
de a respândi civilizaţia latină in 
Răsărit. Cele doâ popoare, cari pot 
contribui mal mult dacă vor fi spri- 
inite. sunt Românii şi Grecii, după 

cum bine arăta acum câte-va zile,

CRUZIMILE OIN RUMELIA

şte de asemenea; pe când Serbii şi 
Bosniacii sunt impetuoşl, isteţi, şi un distins ziar din Milan. 
mal mult păstori de cât agricultori, I , _
Bulgarii din potrivă sunt agricul- j 
torl, şi de un caracter pacific.

,In  România s’a aşezat de şase) 
ani un comitet, care a lucrat in a- 
ceastâ parte ca să pregătească in
surecţia, bulgărească după cum a pre
gătit-o in Italia acela ce ’şi avea 
reşedinţa in Torino, şi Nahonalverein 
in Breslavia, şi ast-fel spiritele din

In urma plângerilor desnâdâjduite 
ce i*ah venit din ţinuturile munte
lui Rodop, consulul-general englez 
d. Fawcet s’a dus la faţa locului 
să facă o de aproape cercetare.

cele doâ ţâri sunt azi unite intr’o I După ce a sfârşit-o, d. Fawcet a şi
singură gândire.

»Unirea personală a celor doâ state 
ar înlătura ocupaţia militară rusea
scă: ar ingâdul Bulgariei să se poată 
apăra in potriva Turcilor : ar face 
din Dunărea-de-jos nu o linie de 
impârţire, ci un fel de atingere intre 
cele doă popoare ; firea pământului 

a climei find aceeaşi, ar face ca 
să nu fie in această privinţă anta
gonism intre cele doă ţări, după 
cum s’a întâmplat cu Statele-unite 
ale Americel, sah cu Austria şi Un
garia.

.Bulgarii ar inlătura primejdia d’a 
deveni SărbI prin limbă, din pricina 
preponderenţei numărului acestora, 

upă cum s’a întâmplat in Belgia, 
unde Flamanzii s’ah franţuzit prin 
preponderenţa Franţezilor, adică a 
Vallonilor.

Să se privească in sfârşit trecu
tul istoric, dela cea din urmă epocă 

împărăţiei bizantine şi până la 
cucerirea Rumeliel de către Turci; 
Valachia şi Bulgaria formah un stat, 
şi Asan, care le era regele, căpătă 
delà Papa Inocentie al VIU paladinl 

sceptrul regal. Bulgaria, biruită 
de Musulmani, câzn in puterea lor

Înaintat raportai sâh In această pri
vinţă. Despre cele constatate In 
muntele Rodop de către d. Fawcet, 
lăsăm a vorbi corespondentul spe
cial al ziarului .Times*, In urmă
toarea depeşă amănunţită, pe care 
i-a trimis-o din Constautiuopol:

«Consulul-general Fawcet s’a în
tors azi dimineaţă de la Lagos, cu 
un raport asupra suferinţelor cum
plite, in a căror pradă se afiă fu
garii şi populaţia din ţinuturile des
pre miazâ-zioa Rodopulul. Ajutoa
rele, pe cari le a dus cu sine d. 
Fawcet, nu ah fost decât ca o pi
cătură de apă la mare, pe lângă 
ticâloşenia şi foametea ce domnesc 
In partea locului. Raportul d-lul 
Fawcet numără pe rând grozăveni
ile săvârşite de către Bulgari şi Ca
zaci, şi pe alocurea chiar de cătră 
soldaţi regulaţi ruşi, asupra popu
laţiei fără apărare.

»Scopul vădit al ac stor râl-făcfi- 
torl pare a fi stărpirea sah risipirea 
desăvârşită a musulmanilor şi chiar

toţi recunosc marileEle se raportă la ana din epocele , pra Turcilor, 
cele mal emoţionate al istoriei noas- j sale talente militare. Dar daca e-
tre naţionale şi la unul din cel mal roul este cântat de toţi, politicul şi 
m ari, la cel mal mare poate, omul de stat este mal puţin cnnos-
principe ce ah avut vreodată ţările eut.
române.

Ele constitue o adevărată revo- 
luţiune, căci nici un istoric, nici un 
cronicar, nici nu pomeneşte, fie chiar 
in treacăt, de cele mal multe din 
glorioasele fapte ce ele narează, pre

Documentele mele arăt in Ştefan 
cel mare, un om de stat plin de pre
vedere, care ăşi dă bine socoteala 
de condiţiunile politice nu numai 
ale ţârei sale, dar ăncâ ale Europei, 
şi care caută a lega interesele sta-

cnm s. e. de r- laţiunile diplomatice tulul săh cu interesele marilor state
ale lui Ştefan cel mare cu Şahul P er-! europene.
siel şi repubiica Veneţiei.

Mahomet al li luase Constanti- 
nopolu.

Imperial de Orient căzuse sub lo
virea Musulmanilor ale cărora to
rente să revărsah ameninţătoare a- 
supra creştinâtâţel.

Pe de altă parte este de obser
vat că istorici occidentali, in cele 
mal voluminoase tractate de istorie 
d’abia pomenescin treacăt de prin
cipele moldav şi nu par a da un 
mare crezâmănt sah o mare impor- 

* tanţâ rolului ce el a jucat in defiu-
Europa era sguduitâ pâuâ in fun- J derea Europei in contra invaziunil 

damentele sale. Un moment, zice j Otomanilor şi prin urmarea civili
un istoric franţez, ea fu ameninţată: zaţiuuil creştine in contra barbariei 
de a vedea semi-luua înlocuind cru- j musulmane.
cea pe biserici şi catredalele sale. De I Aceasta nu va mal fi permis in 
odată insă ea se linişti dar, in li- urma documentelor ce am descoperit 
niştea sa, nu mal cercetă să afle \n arhivele Veneţiei.
care e ra  b ra ţu l ce pune stav ile  in - 
vasiunel O tom anilor.

Acesta era braţul Românilor, a- 
cesta era, in epoca care ne ocupă, 
braţul şi politica lui Ştefan cel 
mare.

Toţi istorici noştri vorbesc despre

Senatul Veneţian, a lică corpul po
litic cel mal grav şi cel mal com
petent apreţiator ce a esistat vre o 
dată, se va însărcina singur să ne 
arate marea importanţă a lui Şte
fan in lupta sa in contra Musulma
nilor, şi marile servicii ce el a adus

li

victoriile lui Ştefan cel mare asu- EnropsI şi civilizaţiunil creştine.

a creştinilor ce le ţin parte tuj 
lor. In ţinutul Domodea numai, L> 
de sate ah fost prădate şi arse *1/ 
către oştirile ruseşti şi de gloatei ir 
bulgăreşti, in lunile cele doă d 
urmă. Alte 23 de sate ah fost pi 
tiite prin prădâciunl şi foc In ţin 
tul Haskiol, şi alte 12 In ţinuţi1̂  
Filipopoli. In mal multe sate, dei 
pre cari pomeneşte raportul, a fo 
o goană şi o grozăvenie spâimă 
tâtoare, însoţite de barbarii ne raj f 
anzite.

»Bărbaţi şi femei arşi de vii făt 
jndecatâ şi multă zăbavă, ah foi 
mulţi; o femee, fără nici o vină 
fost aruncată In flăcările unei ci 
aprinse. Siluirile ah fost asemeiS 
nenumărate. Raportul vorbeşte dei 
pre nişte cazuri de siluire revolţi 
toare...*

Ne oprim a mal cita chiar vdj 
marea telegramei corespomlentu|L 
englez, peutru a cruţa pe citit®}* 
de scârba, ce ar trebui neapărat §' $ 
simţâ.—Consulul-general, d. FawcŞ 
are de gând sâ’şl supuie raport! 
ambasadorului Engliteril, Austriellj 
Franţei, cu scopul de a hotărî ţ 
aceste trei puteri să trimiţă Ia faţ 
locului o comisie de cercetare, spi 
a se pune odată capăt unor exdj 
suri, ce necinstesc aşa de cum pl 
oinenimea.

1

I
CESTIUNEA ARMENIEI

IN FAŢA CONQBEmOI

Citim in »Vocea Covurluiulul* ţ  
»Una din populaţiile cele mal ia 

teresante ale Asiei otomane, est 
fără indoialâ populaţia armeneasŞl 

Deja înaintea resboiulul, cesfciune 
armenească fusese ridicată in sluj 
Conferenţel de la CoustantinopJ 
Dar plenipotenţiarii repetară: Să 
ne mal vorbiţi despre Armenia, d 
ea este prea departe: nu exista 
cestiuue armenească.

Cestiunea a mal venit înainte 
Congresului de la Berlin, > şi voi| 
zice câte-va cuvinte despre dftns;

Populaţia întreagă a teritoriul! 
cunoscut altă dată sub numele d 
Imperiul asirian, este armeneascl 
limba şi moravurile locuitorilor sui 
armeneşti. Armenii lucrează, cult 
veazâ pământul şi scot dintr’ănsl 
tot ce poate produce. Cu industrj 
lor, cu dibăcia lor nativă, toate bl
gâţiile ar fi curând In mâinile 1 aJ

mit la y!dacă n’ar fi supuşi necontenit 
furile Kurzilor şi la vexaţiunile pt 
şalilor.

Aceşti din urmă nu vor să auz. 
de reclamaţiile Armenilor, şi s’a iE

1

Vom vedea aceasta din delibei 
ţiunile sale, din deriziunile ce 
din instrucţiunile ce dă ambasa 
iilor săi.

Graţie documentelor ce posed ac 
ne va fi permis, transportându-n 
in cea mal ilustră incintă politic 
ce a existat poate vre-o dată, de 
vedea pe ambasadorii noştri romât 
trei ani d’a rândul tractând ca sens 
tul vmeţian, şi trei ani d’a rândi 
vom putea auzi, nu fără emoţiun 
venerata incintă a acestui mare cor 
politic resunâud de numele ţârilo 
noastre, de numele principelui dos 
tru, de numele şi cuvintele amba 
sadorilor noştri.

Dar fama lui Ştefan cel mare n 
s’a răspândit numai in Europa. E 
e trecut şi in Asia.

Mi a fost dat a descoperi un dc k 
cument, de o foarte mare valoart 
care ne a ra tă  pe Şahul Peraiel Uzu» 
Hassan alergând la ajutorul lu s(e 
fan cel mare.

Acest document, un icu l act iutei 
naţional intre România şi Asia, 1 
runeft cea mal viă lumină asupr 
maiestoasel figuri a lui Ştefan «  
mare. Succesorul lui Darih se adre 
seazâ principelui român, printr’o « 
pistolâ, şi ’1 roagă, ca pe unul c 
are mare trecere pe lângă princip 
Europei, să îndemne pe aceşti prii 
cipl ca, printr’o înţelegere comuni



t i m p u l

^ffiplat de mal multe ori, ca Ar- 
cari se duceaţi la Consfcanti- 

jŞol să. ducă acolo suplioele lor 
(jt >st urmăriţi, ajunşi la jumătă
ţi drumului şi măcelăriţi. Iu mi- 
4.oraş Marvezan, nu trece o zi, 
Ei ca vre-o crimă să nu fie co- 

to « : o logodnică este răpită mer- 
la biserică, o casă este râs- 

4£4ată şi locuitorii sunt omoriţi 
fj| unul din fruntaşi este spânzurat 

'Ifcjun copac, după ce i s'a furat tot 
siavea la dânsul.

R elega ţii arm eni aă pus sub ochii 
uipotenţiarilor detaiurile suferin- 

r lor. El aă  arâtat şi p retex tu- 
Jbferite prin o asemenea situa- 
p.comieI Rusiei, care poate rfi- 

lin işţită  pentru un tim p , dar 
de sigur nu este să tu ra tă . El 

ceru t singurul rem edia capabil 
vindeca râul: autonom ia. Nu- 

I prin autonomie Turcii vor con- 
vi Armonia, şi arm enii vor fi 
r  iţi de persecutorii lor.

kftim eul nu poate pune in indo- 
aptitud inea A rm enilor a se ad- 

is tra  el inşişl, căci in teligen ţa  
este cunoscută. Ori ce admiui- 

iiţie el âşi vor da, ea  va fi mal 
iă decât adm in is tra ţiunea  actuală, 

despre apărarea  lor, ea poate 
o fie în cred in ţa tă  fără team ă, 
zis in  adevâr că Armenii n ’aâ 

udrgie destu lă  ca să se a p e re ; dar 
[j| u ita t acel cari aă zis aceasta, 

A rm enii n ’aâ drept de a pnrta 
de ; că el nu pot să facă uz chiar 
o simplă furcă iu con tra  inami- 

>r lo r; că, dacă el m ărturisesc 
lintea tribunalelor, că n'aQ făcut 
iăt a  se apăra in  con tra  a ta c u r i- ! 
j fiind in caz de legitim ă apărare , 
rturisirea lor n’a re  nici-o valoare:

I jacâ el aâ omorit saâ rănit vre 
şagresor, de sigur sunt urmăriţi 

â încarceraţi pentru omicid. Desar- 
ţţ. in neputinţă de a ’şi procura 
ue din afară, el n’aâ putut opune 
Jenţel de căt răbdare şi supunere.

nn ştim că generalii, ofiţerii şi 
laţii incorporaţi in armata rnsea- 

aâ făcut ca bravură datoria lor! 
1839 Ibraim-paşa vru a supune 
Armenii din Taurus, dar fu silit 
retrage trupele sale zecinite. 

d, in 1865, Aziz Paşa fu insăr- 
¡iat de a lua Zeitonienilor privile- 

ile, de cari se bncuraâ de un timp 
n jmorial, după patru ciasurl de 

tă el perdu 800 oam&nl cu toată 
ileria sa şi tot ce ’i râmănea din 
:pele sale fu urmărit de voluntarii 
ueul. Se vede dar că dacă ar fi 
‘redinţată Armenilor grija de a res- 
ige atacurile bandiţilor, Kurzii ar 
reduşi la neputinţă după căte-va 
itâmftnl.
nrcil n’aâ nimic a se teme de 

¡neul, căci aceştia n’aâ cea mal 
1( |ă dorinţă de a fi anexaţi Rusiei, 

au doresc decăt un singur lucru: 
[toacele de a apăra proprietăţile şi

viaţa lor. N’aâ oare el drept de a 
insista pentru a le obţinea!

Penipotenţiaril ruşi ab cerut la 
Congres ca Armenia să fie pusă sub 
protecţia lor. Noi ştim ce vrea să 
cică protecţia rusească: protecţie, 
anexare, tot una pentru dânşii. Con
gresul din fericir» a respins preten
ţiile Ruşilor, dar n’a acordat Arme
nilor autonomia pe care o cereau 
cu energie. In ceşti unea. aceea, ca in 
celelalte, plenipotenţiarii aâ inchis 
urechile ne voind lua ca bază a 
deciziunilor lor libertatea popoarelor. 
El aâ exprimat numai dorinţa de a 
vedea ameliorări introduse de Poartă 
in administraţia Armeniei şi aâ de
cis. că guvernul otoman trebua să 
înştiinţeze pe puterile europene de 
reformele pe cari le va aplica.

Dar Englitera. prin tratatul pe 
care l-a incheiat cu Turcia a luat 
asupra sa grija de a proteja pose
siile turceşti asiatice, adică va exer
cita un protectorat asupra Arme
nilor. Noi ne temem ca acest plo- 
tector&t să no fie o adevărată lu
are de posesiune de către Anglia, şi 
ca această putere să nu exerciteze 
singură in Armenia, prin convenţia 
sea de la 4 Iunie, controlul pe care 
Congresul ăl incredinţase Europei. 
Atuncea Armenii pot să părăsească 
ideile lor de autonomie şi de liber
tate.

Iată âncă un ulrept călcat sub pi
cioarele plenipo enţiarilor Congresu
lui. Unde să ne uităm ca să nu ve
dem injustiţia cea mal flagrantă şi 
despreţul cel mai absolut către as
piraţiile cele mal legitime, cele mal 
sfinte ale popoarelor!*

I NS ULA C I P R U

Ane ca convenţiei Intre Englitera 
şi Turcia de la 4 iunie trecut, prin 
care insula Cipru e cedată Engleji- 
lor, statorniceşte la articolul 3, că:

.Englitera va plăti pe fie ce an 
8. Porţi, excedentul actual al ve
niturilor peste eh- ltuelile de admi
nistraţie ale insulei, care excedent 
va fi socotit şi hotărlt prin mijlocia 
venitului celor din urmă cinci ani, 
fixată la aproape 2,300,000 franci 
(22,936 pungi) care se va verifica 
neapărat mal tărziâ.*

Această clauză are o Însemnătate 
foarte mare, de oare ce Indatoreşte 
pe Englitera a vărsa Porţii numai 
excedentul actual al venitului peste 
cheltu> Îl ; aşa că daca insula va fi 
bine administrată, cum nu mal În 
cape Îndoială că are să fie, exce
dentul va creşte, şi această creştere 
va fi In folosul guvernului englezesc, 
care va putea după placu’I să o în
trebuinţeze la îmbunătăţirea ţârii 
saâ la altceva.

licrească in acelaş timp pe Turci 
.cam el este in resboiă.
Această epistolă se află in Biblio- 
ea marciană din Veneţia : Lat. CI. 
Cod. CLXXIVC. 8.
Ea fusese dusă in moldova de 
Te ambasadorul persian Isak-beg. 
trecerea acestuia prin Crimea, ea 
fost tradusă, dupe cererea lui, in 
işul Calfa, de către generosul Con- 
ntin de Sarra cu ajutorul armea- 

lul Ana-Colii.
Şe vede că relaţiunile intre Ştefan 
leahul Persiel aâ fost frequente. 
Aceasta resultă dintr’o epistolă a 
Ştefan cel Mare câtră Papa Sixtn 
dataU din Vaslui 1474 Noem-

rin această epistolă Ştefan a- 
iţă lui Papa că Şahul Persiel tri- 
¡ese mal de’nainte ambasadori in 
Iova, prin care cerea, ca im 

*'>nă şi cu alţi principi al creşti 
tâţii, să se prepare in contra lui 

oribila lui putere, contra 
hman et ejus horribilem polenctam
am intorc6udu-se din Perei», pri 
mânia, ambasadorul veneţian Paul 
nebono, s'a tratat din noâ a 
aşi cestione.
^iind-că Paul Omnebono s'a in- 
cinat a comunica Scaunului A- 
tolic zelul lui Ştefan cel Mare 

I atra păgânilor, principele român 
1 ţgă pe Papa, a acorda lui Omne 
I

Mijlocia veniturilor, afară de a 
ceasta, arătată In anexă, este so 
cotită pe nişte ani răi, In cart a 
fost o perioadă economică foarte 
slabă, din pricina relei recolte. Dă 
rile Ciprului Iu vremuri bune sunt 
cu mult mal ridicate de pe cât se 
arată mal sus. Ast-fel, pentru anii 
1866-67, documentele ofHale aâ 
dat cifrele următoare :

Ocnele, vămile, dijma, birul, vină- 
ritul, oieritu), deosebite dări, scuti
rea creştinilor de oaste, — peste tot
3.680.000 franci, din care scoţăndu- 
se cbeltuelile, adică lefurile şi chel- 
tuelile administrative, militare şi sa
nitare , in sumă de abia 438,000 
franci, remâne un excedent de
3.242.000 fr., prin urmare cu aproape 
un milion mal mult peste exceden
tul prevăzut in anexa convenţiei de 
la 4 aprilie.

Nu mal incape îndoială, că cu ad
ministraţia englezească, veniturile 
curalt ale Ciprului vor întrece chiar 
cifra veniturilor din 1867, şi astfel 
va rămâne in mâinile Englejilor poate 
de doâ ori mal mult decăt ceea ce vor 
da Porţii ca excedent pe mijlocia 
actuală.

Prin urmare,— afară de foloasele 
politice, ce Englitera trage din con
venţia de la 4 iunie, foloase nemă
surat de insemnate. cari, ehiar după 
mărturisirea Englejilor, precumpă
nesc nemărginitele foloase căpătate 
in Europa şi in Asia de cătrâ liusia, 
— Englitera mal capătă şi un ve
nit de aproape doâ milioane deo
camdată, ce cu timpul va spori ne
încetat, mulţumită ştiinţei admini
strative şi dibăciei economice a co
piilor Albionulnl.

Tot sub această rubrică credem 
nemerit a da cititorilor câteva amă
nunte asupra lui Sir Granet Wol
seley, guvernatorul englez al Cipru
lui, care a şi plecat săptămâna tre
cută din Londra, ca să ia in stă
pânire acea insulă.

Sir Granet Wolseley, om inaemnat 
in Englitera, e in vârstă de vre-o 
patruzeci de ani şi este de viţă ir
landez. A intrat in oaste la 1852;

fost numit locţiitor-colonel la 1859; 
a luat parte la expediţiile de la Bir- 
ma, Crimeea, la impreşurarea Luck- 
novulut, in campania Chinei şi in 
laptele in potriva Achanţilor. După 
aceea a ajuns maior-general, şi Par
lamentai i-a făcut mulţumiri din par
tea ţării şi un dar de 25,000 livre 
sterline.

bono toată increderea in cele ce’l 
va spune din partea Moldovei şi a 
activa realisarea unei alianţe anti- 
otomane intre toate statele creştine.

Paul Omnebono, ajuns in Veneţia, 
âşi face relaţiunea sa, şi iată deli- 
beraţinnea Senatului asupra comu 

icârilor sale.
Ventfta, 6 Marţii, 1475.

Paul Omnebouo, fiind însărcinat 
de Şahul Persiel, de a transmite la 
intoarcerea sa in Europa o scrisoare 
domnului moldovenesc Ştefan, a tre 
cut prin România, unde Vodă, care 
tocmai atunci bătuse pe Turci, l-a 
încredinţat misiunea, ca intorcându 
se in Italia, să ducă vestea ilustrei 
victorii la Veneţia şi mal departe 
in Borna, spre a încredinţa pe Papa 
din partea Moldovei, că e hotărlt 1 
luptă contra păgânilor. Tot deodată 
Ştefan a rugat de a trâmite din Ve 
neţi a un medic, fiindcă snferea de 
un ulcior la picior.

Senatul auzind relaţiunea decide
I. In vederea m&rel importanţe i 

domnului moldovenesc, a căruia a 
miciţie poate 6 de cel mal mare fo 
los Veneţiei din toate punctările de 
vedere : poteri illius amiciţia pluri 
mum prodesse rebus noslris ex Omni 
parte et respectu, a lăsa pe Omnebon 
să meargă, in numele Iul Ştefan, la 
Roma, unde nn numai să’l introduc

pe lângă Papa preşedintele veneţian 
Paul Morosini, dar âncă să stâruia- 
scâ de a se trimete pe dată in Mol
dova nn ambasador papal, fiind 
foarte'oportun pentru cauaa creş
tină a câştiga nn bărbat ca domnul 
moldovenesc. Nen poteri nisi maxi- 
m op ere pro dese rebus christianis be
nigne agere cum Vayvoda.

2. Către Ştefan să se expedieze 
imediat o epistolă din partea Repu- 
blioel, feHcitându’l la persistenţă in 
laptâ in contra Turcilor, şi dorind 
B ă l  imiteze mal curând toţi ceilalţi 
principi creştini.

3. Se va căuta un bun medic chi
rurg şi se va trimete in Moldova im 
prennă Omnebono, pe dată după în
toarcerea acestuia dala Roma.— La 
luarea acestor deciziunl aâ fost 14 
Senatori pentru, 2 contra şi 2 abţi
nuţi.

Vedeţi cu câtă rapiditate şi pe- 
netraţiune Senatul veneţian a înţe
les marea importanţă a domnului 
moldovenesc in lupta sa contra Mu
sulmanilor. El vede îndată că ami 
ciţia lui va fi foarte utilă Veneţiei 
potest illiuş amiciţia plurimum pro
desse rebus noslris şi însărcinează pe 
ambasadorul sââ, la curtea pontifi
cală, s ă  convingă pe Papa, că este 
de o politică prevăzătoare şi foarte 
util pentru cauza creştină, de a cftş 

I tiga un bărbat ca domnul moldo-

Sir Granet Wolseley este cetăţean 
onoror al cetăţii Londra. A fost 
cftbăva vreme guvernator in colonia 
do h  Port-Natal. Este un militar şi 
un administrator de frunte, şi a scris 
lucrări in privinţa artei militare de 
o însemnată valoare.

Procesul contra ziarului englez
„Globe*.

Zilele acestea s’a început la Londra, pro
cesul copistului Mar vin din ministerul de 
externe. Diu depunerea acuzatului reiesS, că 
a dne el ineuşl la redacţia ziarului »Globe* 
o copie după memorand, iar nn exemplar 
al ministernlnl de externe.

Ast-fel nn e vorba de fort.
Depunerea superintendentulul departa

mentului tratatelor din ministerul de ex
terne snnă:

La 29 maiâ e*afi adus in departamen
tul mefi, două documente pentru presciere. 
Aducătorul fu d. Carne, secretarul privat 
al lordului SalLbnry. Unul era tipărit fi 
trebuia a se prescrie imprennă cu nifte 
adăogiri ce eraţi pe o altă parte. Âoesta 
era proiectai de memorand.

Bă am adaos la cel tipărit observaţin- 
nile scrise. Eram invitat ca astfel, să trag 
dosi copii după el, dintre cari nna se tri
mitea la ambasada rasă, iar alta la im- j 
primeria ministernlnl de externe, spre a 
face căte-va exemplare pentru membri ca
binetului.

Asistentul raefi fi efi am scris ambele 
copii, nari s’au predat d-lul Currie.

Conceptul, care era parte tipărit parte 
scris, l’am închis iu sicriul meQ.

Zilele următoare văzul esemplarele me
morandului tipărite, şi sub e l: »tipărit pen
tru membrii cabinetului. (30 maiQ. Con
fidenţial.)*

Subscrieri nu erafi pe esemplare. Am 
fost invitat ca să trag doă copii după e- 
semplarele tipărite şi după alte documente.

Acuzatul in acel timp, (3 ore d. a.) se 
afla in binrofi şi el ajuta la copierea do
cumentului al doilea.

Irving se afla in aceeaşi cameră cu el. 
EQ copia! in camera mea proiectul. Pe la 
6 ore i s’a dat acuzatului un esemplar al 
memorandului No. 2, pentru că mai erafi 
necesare de urgenţă căt -va copii.

Efi terminai copierea aproape pe la 6 
fi jum. iar Irving ceva mei târziii. Am 
colaţionat copiele en originalul, ceea-ce 
ne-a consomat vre-o 20 minate.

Acazatal 5fî termină lucrarea aproape 
de odată ca Irving, cu care mi-o aduse. 
Apoi a’afi făcut căte-va modificări fi co
piele le-am dat d*'.ul Currie pe la 7 ore. 
Acuzatul părăsi biuroul pe la 8 ore. Nu
mărul estraordinar al ziarului »Globe,* a- 
păru in aceeafi seară pe la 9 ore. FI con
ţinea nn rezumat după ambele documente: 
priectul de memovand fi al doilea memo
rand. Acesta atingea punte, cari nu pu- 
teafi fi cunoscute, de căt de persoana care 
a copiat memorandul No. 2.

Globe de la 14 iunie, cuprinde o tradu
cere substanţială a proiectului de memo-

I veness : Non potest nisi maximopere 
prodesse rebus christianis benigne agere 
cum Vnyvoda.,..

N’am dat, pe cât timp m'am aflat 
in Italia, peste nici un document, 
nici in Veneţia nici la Roma, prin 
care să se constate resultatul precis 
ui misiunii lui Omnebono pe lângă 
Scaunul Apostolic.
’ lată insă un document care ne a- 

ratâ că Ştefan cel Mare a trimes el 
insuşl direct, un an mal in urmă, 
ambasadori al săi la Roma, ca să 
ceară ajutoare Ini Sixt IV. Un pro
ces verbal al şedinţei Senatului ve
neţian din 6 Maift 1476 constată, cA 
ambasadorii domnului moldovenesc 
s’aâ intors din Roma foarte nemul
ţumiţi. Ei zic că nu aâ obţinut de 
la marele Ponteflee decăt vorbe : di- 
xcrunt ab summo PonUfici nihil im- 
petrasse Procter verba, iar banii con
tra Turcilor, anume 100,000 ducaţl, 
Sixt IV l-a destinat regelui maghiar 
Mateiâ Corvin, ca şi când Moldova 
p.r fi supusă acestuia, pe când in 
realitate este o ţară cu totul indi- 
pendentă, care se va bate contra 
păgânilor daca va 6 ajutată, iar de 
nu va fi ajutată, atunci se va gândi 
la propriele sale interese. Senatul 
veneţian se sileşte cn orice preţ a 
potoli această iritaţiune. pe de o 
parte promiţând a interveni cu in
sistenţă pe lângă Papa, după cum

rând. In armă insă documentele semnat« 
afi fost modificate in oătva, dar Globe nn 
avea modificările.

Efi păstrez cele donă esemplare tipă
rite ale documentelor, cari afi remaa in o- 
ficinl de esterne.

Depunerea a arătat că copiatol nn era 
dator să păstreze secreţii* 1, iar redactorul zi
arului Globe a declarat, că acnzatnl a scris 
in redacţie din memorie oele zece pante.

ULTIME ŞTIRI
(A|es|ia Hsvss).

(18 Iulie, 9 ers dimineaţa.)
Vlena 17 Iulie.

*Politiscbe Correspondenz» anunţă so
sirea la Viena a lai Careteodorj-paşa şi 
a Ini Mebemed Ali-puşa. Se crede că pre- 
zinţa lor va contribni să grăbească înche
ierea negocierilor pendinte, privitoare la 
cestia ocnpăril Bosniei şi ErzegovineL

Se telegrafisză din Constantinopol ace
luiaşi ziar: Poarta ar fi decis, de e ceda 
Greciei teritorial oe se întinde de la Volo 
la Arta, aici cnprinzănda-se oraşele Larisa 
fi Prevesa. Dacă Grecia nn se va arăta 
mulţămită cu această învoială,Ozrnau paşa va 
fi însărcinat de a respinge ineercările Gre
ciei cn scop de a ocnpa Tesalia.

Vlena, 17 Iulie.
Se anunţă din Roma către „Die Presse*: 

Ministerul roagă pe regele de a se în
toarce în grabă la Roma, in vederea agi
tărilor încrocifate la cari dă loc cestia 
insnlel Cipru.

Gavernnl ia măsor! spre a împedeca 
demonstraţinnl, ce ar pntea avea loc di
naintea ambasadei engleze.

Consiliul de miniştri va discuta măue 
oportunitatea, de a se trimite flota italiană 
in apele Levantnln!.

Paris, 17 Iulie.
Nonl 3% amortizabil, a inchis en frol 

84,80, dnpă ce s’a suit la 86,50.
A fost o grevă intre lucrătorii minelor 

din Anzin. Numărul greviştilor se urcă la 
5000 S’afi luat măsnri energice.

Madrid, 17 Iulie
Azi a avnt loc inmormîntarea solemnă 

a reginei Mercedes

BIBLIOGRAFIE
G. L. FrollO, — Utilitatea Studielor 

neolatine, prelegere ţinută la facul
tatea de litere din BucurescI, pen
tru inaugurarea cursului de Istoria 
literaturilor neolatine.

N. Scurtescil, Istoria Românilor 
pentru clasele primare, in editura 
librăriei Luis, str. Lipscani.

Mme Olympe N. de Bertier.—
Chronique humanitaire et 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 sons presse, pour 
paraître le 15 juillet 1878.

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

insistase şi până acum, pentru ca o 
sumă din acei bani să se dea d'a 
dreptul Moldovei; iar pe de altă parte 
un secretar al Republice! se va tri
mete ca ambasador la principele 
român.

Din ce in ce mal mult convins de 
rolul important al Moldovei şi al 
Domnului seâ in mar9A luptă a Gre- 
ştinâtâţel iu contra Islamului, Sena- 
natul se decide a trimete la Ştefan 
un ambasador, pe care ’1 acreditează 
cu scrisori de creanţă, tractăndu’l 
de Snveran complet indipendent; cu 
toate că Regele Ungariei Matias Cor
vin, pretinde că Moldova este vasala 
Ba, după cum resultă dintr'o epistolă 
a sa din 3 Noemvrie 1475 ce am aci.

Instrucţiunile ce Senatul (17 Maiâ 
1476) dă ambasadorului sââ Ema- 
nuele Gerardo pe lângă curtea lui 
Ştefan, sunt foarte insemnate.

1. Să ofere lui Ştefan alianţa Re
publice!, care’I consideră ca pe cel 
mal bun amic al sââ şi’l admiră pen
tru măreţele fapte ce’l făcură nn 
nume strălucit intre creştini, câşti- 
gându'l o deosebită simpatie, maieu 
seamă ultima’I glorioasă victorie a- 
supra Turcilor.

(va urma)



T I M P U L

La 12 August st. n.
începe tragere* * 8S-*

EPITROPIA SEMINALULUI
NlPHON MITROPOLITUL

Loteria S t a u  B ru m e PUBLICAŢIA
autorisais şi garantata do Stat. Ea con
ţină 86.000 loso ou 44,300 câştiguri 

tn roma de
8 millón« 806,000 m ărci !n aur.

incipate de event.'are câştiguri p. incipate de event. 
)0, spec. 300.000,150,000.80.000 
9, 40,000, 30,000 şi ou un număr

intre care câştiguri 
450.000,
60,000
mare de oăştigurl mai m ici, care vor 
veni la tragere peste puţine luni. In 
contra trimitoroi banilor, trim it numai 

loae originale
J*

ca cftte fr. 5.— fit. 10.— fr. 30.— fr, 40. 
la  ori-ce loc c&t de depărtat şi priimesce 
fie-care participator planul oficial gratia, 
precum şi listele oficiale de câştigări 
îndată după fie-care tragere; banii câşti
gaţi inşii espediim prompt 6 Şile după 
tragerea in ontra remiterel loturilor 
trase. Aranjarea acestei loterie este in 
genere ca şi a lot- rie! regale prusiene 
şi a eelel saxone. Pentru buna-voitdre 
participare recomand coleotimea gene
ra lă , recunoscută prin serviciile cele 

prompte şi discrete.
H. 8ARTH0L0MÂY.

Conform regulamentului de desciplina 
al acestui Seniinnriîi la I Septembrie viitor 
e’a decis a se ţine concnrs pentru admi
terea elevilor în acest institut.

Cererile de admitere unn&jă n 6 adre
sate Epitropiel de la 15—25 Augnst fiind 
însoţite de urmStdrele ac te :

I. Certificatul de absolvirea cnrsnrilor 
făcute.

II. Actul de botez fi 
III. De Vaccină.
Materiile coDonrsnlnt vor fi obiectele de 

stndii ale claselor inferiâre acelei în care 
aspirantul vossce a frecnanta.

Etatea concurenţilor va fi între 12— 16 
ani, ei vor fi de naţionalitate Română ţi 
de religiune ortodocşi.

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

Colectorul principal a loteriei concesionate de Stat. 
I Ueşi editorul listelor grabnice quotidian* ale trageri* 

1er. BBUNBVIC.
NB. 8e Tor efectua p ro m p t ţi m u t ţ i  coatnjUe 

à u p à  IS  August pentru clasele viitor# | i  vom urma 
wscewlswtl cu Macularea conândilor p d *â  la  14 J fo - 
t m b rs  1878.

De arendat, îiT de aonnmşia Albeşti din 
districtul Prahova plasa Cricovn, având 
staţie de drum de fier pe dînsa, şosele spre 
Briile, magazii, pătule fi case de locnit 
bune. Informaţiunl se pot lua în Strada 
Colţea No. 66 saii Strada Scaunelor No. 41.

(7 5 6 -1 0 )

DO U n  reDnln'tă  esenţă japoneză, care 
i  U 'i lU  vindică îndată ori-ce dnrere de 
cap se gusesce la farmacia d-lnl F. Bros 
vis-â-vis de biserica Sărindar.

Tl a V ah ăl r  A f *wĉ ,r,a*JLr U  V t î l l  y  ö l  Ü  chiar de acum ca - 
aele din Strada Episcopiei, No. 9.

De vânzare,
reetreQ şi strada Victoria, lingă grădina 
Episcopiei. Pentru ambele imobili a se a- 
dresa Strada Calvină No. 4 la proprietarul 
lor D -nu Thevenot sefl, aceiaşi adresă la 
d-nu advocat Athauasiade. (757—4)

CE SE POATE CAPATA
P E N T R U  «  F R A N C I

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

Calea Mogogôiel P a la is  „D acia“

Pentru 5 fran c i: 
Pentru 5 franci : 
Pentru 5 franc i: 
Pentru 6 franci: 
Pentru 5 fran c i: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franci:

Pentru 5 franci: 
Pentru 5 frânei;

Pentru 5 franci: I Pantalon său I Camison de Pichet de ărnă.
Pentru 5 IrancI: 0 cămaşă de Oxford englec.
Pentru 4 Iranel 50 bani: I părerii Ismene bărbăteşti.
Pentru 5 frânei: 6 perechi manehete ori ce fason.

6 gulere pentru bărbaţi do olandă fină.
11 gulere engl., in ori-care fason şi mărime.
6 părechi ciorapi patentate.
6 gulere moderne pentru dame, după alegere.

12 batiste albe de pânză adevărată.
13 batiste bine oolorate tivite şi spălate.
6 proedpe de păniă curată.
6 şervete da masă de pânză adevărată.

Pentru ă franci: 13 şervete albe de oeaiS.
Pentru 5 franci: 1 cămaşă modernă, simplă săfi brodată*

2 batiste eu monograme fin brodate.
1 batistă franoesă fia brodată oa dantele.

Pentru 3—8 franci: 1 corset de damă 
Pentru 5*/j franci: 0 cămaşă de nopte de dame.
Pentra 5 franci; 3 pepturi fin brodate pentru o&măşl de bărbaţi.

1 fustă de pichet de iarnă.
1 camison modern brodat.
1 faţă de masă colorată ou ciucuri, pentru cafă.
1 cămaşă sud o pereche de ismene de damă, bogat brodate. 
1 fustă costum plissd.
1 bucată Tulpan.

Pentru 25 franci: 42 de co\I =  I bucată Chifen franţuzesc.
Pentru 10 Iranel: I bucată Rebe d’entante en laine eeuleur.
Pentru 18—24 franct: I bucată Tartan englee de 6 coţi.
Pentru 20 franci: 24 coţi Pichet.
Pentru 5—12 Iranel: 0 flanală seu o pereche de izmene de lină.
Pentru 18— 35 fran c i: 1 bucată pânză de itnmbnrg, de 36—45 coţi.
Pentru 55— 68 franc i: 1 bucată pânză de Belgia de 60 coţf.
Pentru 75—108 franci: I bucată p&nsâ Corona de 58 coţi.
Pentru 115—310 franci: 1 bncată Toile Batiste francei.

Pentru 8 franci: 
Pentrn 5 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentra 5 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franci;

P en tru  12—35 franci. P lapăm ă de lină  fo rte  fine.
Afară de artieelile menţionate te găteşte tot-d’a-una trueeuri eompleete.

Calea Mogoşoieî P alatu l „D acia“ .
Comindiledin districte însoţita eu preţul rezpeetiv se vor electee toarte grabnic eonseiineiee * |

»«««M M dM UlXUbW IO tU W M r

I L a L ib r iir ia  U n iv e rsa lii

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

se află de vânzare pe doă tablouri mari 
pe hârtie de desemn bonă in 24 colori :

I n l r s p  Expositio Universala
din Paris

(1878), în lungime de nn nu tro  şi lăţime 
de 65 centimetre,

cu preţ de un franc tabloul.

Unul represintă vederea Palatului Tro- 
cadero; şi cel-lalt Palatul din Câmpul lui 
M arte împreună cu vederea intregd a Pa
risului.

A eşit acum de sub tipar :

Moţii şi Curcanii
două conferenţe ţinu te  la Ateneul 

din Bucureşti de 
X>.  -A.. Z . O D O B E S C U ,  

conţinând :
M oţii: Rescoala Românilor Ardeleni sub 

căpetenia lor Hori», in iarna 1784— 1785. 
— Epieod din istoria Transilvaniei. (Con- 
ferenţă din 11 Fevruarie 1878).

Curcanii: Luarea Rahovei de către oşti
rile româneşti, la Noemvrie 1877. — Epi
eod din ultimul nostru răsboiii cu Turcia. 
(Conferunţă din 28 Martie 1878).

1 volum in 8° mic de 96 pagine.
Se află de vânzare la librăria Socec A* 

Comp., in Bncnreştî, Calea Mogoşoaiel No. 7 
— Preţul 2 lei noul. —

A eşit de aub tipar şi se află de 
vênzare la magasinele de musică 
ale d-lor Gebauer şi Şandrovits, şi 
la autor :

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

Dedicat Măriel-Sale

DOMNITORULUI ROMÂNILOR CAROL
Poesia de

Locotenent de s ta t m ajor H. C. MANIULE8CÜ

PENTRU VOCE SI PIANO
de

C A R O L  P A Ş I L L  ja n .

Prnţnl 1 lefi 50 bani.

ROMANIA SI RESBELÜL ACTUAL
saü

GUVERNANŢII si GUVERNAŢII
de

N. BLAREMBERQ
E diţia  I I

Precedată d'o scrioare a autorului către 
editor. — Se găseşte la toate librăriile din 
capitală. P re ţu l 2 le í n. Comándele pen
tru  nn număr mal mare de esempWe, se 
pot adresa la Librăria d-lui L Szôllosy, 
piaţa Teatrului, pentru editor.

Cumpărătorilor de la 20 esemplare în 
sus, se dă un rabat dt 20  % . — Expediţia 
se face grabnic.

Geografia de Levasseur
PENTRU CL. 17 GIMNASIALA 

traduc ţie de
F. R A S I A N U

r
C urăţirea  Săngelnl 

Cnrarisin Dartne, Coji
Babele venenare, cu m-

ropul depuratif al doctorului CHABLE, din 
Paris. Băile sale mineral**, hapurile depu- 
rative, Pomăda «nti-dartroasa (Vezt notiţa).

TRINŞI (Heuiorroid«-) Poinadfi curari- 
sind în trei «jile.

In Paris, la D. Chable, rue Vivienne, 36.

Fără fopahu. 
Siropul cu citrate de 

lier al Dr. CHABLE, vin
dicft pe dată scnlanientn’, slăbeşte vina 
canalului, precum Damelor POALA ALBA
(les pertes blanches.) Injecţinni pentru Lmei. 

In Paris, la D. Chable, rue Vivienne 36. 
Deposit la farmec iele D-lor ZSrner Rig- 

dorfer & Eitel, yi la D. Ovessa, Drogistul.

TROMPITTA CARPATILOR

EPITROPIA SEM IN pIU lH
NlPHON MITROPOLITUL

PUBLICAŢIA
Tn 4ina de 5 August viitor se l l

icitaţiă la cancelaria Epitropiel, Str.l 
. 2 pentru vânzarea pornii 

attat la moşiile Kiajna şi Bâţcov
recolta anului trecut adică: de la 1OŞ 
kilo cu nprocsiroaţiă la moşia Kiajm 
la 200—250 kile idem Ia BâţcoveniJ 
ritorii de a cumpăra aceste produci 
inv ita ţi a se presenta la lo ca lu l!  
larieî în 4¡oa arătată orele 12 spre 
cura la licitaţiă, fiind însoţiţi şi i 
venitele garanţii în numerar s a l . 
publice. (76*

în treg»  colecţie de când a apărut sub 
numele de Buciumul yi până în <j>o& când 
a încetat d'a mal vorbi dimpreună cu ilus
tru l u  scriitor Cesar Bolise.

Acest monument sl litera turei Române, 
la a cărui clădire a lucrat pal-spre-ijece 
bd! şi trei săptămâni marele măiestru, se 
află de vânture la Tipografia naţională, 
strada Acadcnrel No. 24.

IÔN POLESCU
fost administrator şi colaborator al 

acestui Şiar.

EPITROPIA SEMINARIUlk
NlPHON MITROPOLITUL

p u b l ic a t iu m !

DOCTORUL B L U M E N FE L D Sa mu
ta t  Ca

lea Moşilor No. 27 vie-a-via de Pomu-Verde 
(Tamis.)

Epitropia avănd trebuinţă, a cu;| 
ob.igaţiunl domeniale purtând cupa! 
Iulie anul curent pentru suma de 
lei, a decis a ţi no licitaţiă în 4 '°# 

Iulie curent orele 12 în localul penii, 
lui Strada Filaretu No. 2. prin ş 
am atorii de a vinde asemenea ţ 
ţiun i se vor presenta in arătate zi? 
spre a concura la licitaţiă fiind îţ| 
şi de cuvenitele garanţii; iar persoi 
pra căruia se va adjudeca această^ij 
ţiă va preda Epitropiel un borderir 
care ee va indica seriile şi numărul) 
gaţiilor vândute, valdrea fie-eăruii 
şi cate cupone conţine. (761

P R O S P E C T U S
DE

Á

L’institution Française et italieni
Dirigée par MESDAMES M AZZANTINI

9, Place d’Azeglio, FLORENCE.

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

Dans cette Institution l’enseignement est divisé en 2 cours:

3
élémentaire e t cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 clt

—  ____ r b i
l’élève peut changer de section 2 fois par an
et chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son apt

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

Des renseignements on peut avoir à l’imprimerie Thiel & ^  
qui ont visité l’Institution personellement et où on peut voir le 
peetns détaillé.

/çxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
X FRANZ O-TjnSTTHIEX
X
X
X

à la VILLE DE BBUXELES

Podul Ilogoşoiel No. IV r i s - à - r i s  de Consulatul Russesc
V  Recomand & magazinul şefi asortat In tot-d’a-una fdrto bine cn rufăriă de bărbaţi 
O  dame, gulere, manehete, batiste delino, olandă şi mătasă, ciorapi pentra bărbaţi ţi di 

flanele fine (crêpe de sântă) camisdne, groşette, broderie dantele, cravate de bărbat] 
fe*nr ’ cele mal noi forme şi oulorl, umbrele de s6re şi de pldie etc. etc. Atrăgând v 

Q  de-o-dată atenţiunea onor. Clientele oă din oansa orisel am redus fdrte mult preţuri]

"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk
3

MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
.A. L A  B E L L E

J «  S  E V
FÜRNISORUL

20, COLTIUL BUiLEVAKDTJLTJI SI 
Face cunoscut unor. Clientele, ca i a sosit pentru sesonul actual 

mal moderne, fasâne elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte faséne
PREŢURILE CELE

Se priimeşte şi conul mil de tête felurile de haine care se 
efectuéfjil cu mare promptitudine.

S S a i Ü N B A U M
C U R T I E Ï
MOaOSIOAIBI, CASA QRECÊNU, 20 
UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele cele 
cele din urmă jurnale de P a r i s  şi Londra.

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

MAI MODERATE
J O S U B K T  C H H L C r r c R A L V J M I

Furnisorul C urţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogoyóie!, Casele Grecénu.

Typ. Tihel à Weisa, Palatul , Dacia*.


