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Corsai de Berile, 9o Iulie. 
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Calendarul ţtlel 
Sàmbata, 1» Iulie.
Patroaul silei : Mart. Chirioe |i lulieta. 
KUrital soarelui : 4 ore 41 min. 
Apusul soarelui: 7 ore 31 min.
Fosele Ionel : Luni plini.

PLBOA *IEA THBlsrXJIi.XX.OII.
Buen resel — S uceara 

Baeuresct . . . 8.15 n ML—
Ploèsel..............9,50 n 12.00
Brlila . '. *í . . 1.53 n 5.41 
Teosoifl , , , . . 4.88 •
Roman . , , . . 9.06 d 
Suoeara, sotire . .19.08 $

B neuroso—Vorciorora 
BacurescT . i , . J 7.40 
Kteetl . , . > . . . 10.18 
Slatina , . . . , . . 12.31 
Craiova . . . . . . .  2.30
Vérciorovo, sotire . . 6. — a

Sueeare—Beearesei 
Buceara . . . .  6.11 d 6.46 f 
Roman ... . . .  8.45 4 1230 d 
Teeucl . . . 12.80 a 6-lu.J
Brlila............. 8.08 a 8.10 a
Ploescl. . . . .  7.12 d
Bucureeel sosire 8.8o j

Verctorera—Buen resel 
Verciorora . . . . .  s '. 11.25
Craiora.. . . . . .  . . .  8.—; 
Slatina. . , . . .  . . . 4.45 
P ite ftl. . . . . . . . .  1.03
Bueuresol, sosire . . . .  9.20 j

8.58 i  
2.45 d 
4.30 4

Boeurrsel— Giurgiu 
Baeuresel. .  '. . • . . ¡ 0.16 4 0.06 n 
Giurgiu, sosire.............  11.66 4 8.27 n

Giurgiu—Bucereeel 
Giurgiu.. . . . . . .  . 9.26 d 4.45 n
Baeuresel, sosire. . . . 0.42 4 7.17 4

Galeţi—Bărboşi
G a laţi...........1.20 n 826 d 7.80 e
Bărboşi, sosire . . 1.65 n 9.— 4 9-06 f>

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi ,• . . . 2.65 n 6.25 e 7 — a
Galaţi, sosire , . . 3.30 a 7.— e B.845

tt 3ât va ţine esposiţia, românii mer- 
id la Paris vor găsi ziarul .TIMPUL* 
.Brands Magasins du Printemps, 
ilevard Haussmann 70.*

E P E Ş l TELEG RAFICE
A L B  . T I MP U L U I *

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

Roma. 25 Iulie. 
»11 Diritto* desminte ştirea, ca gurer- 

italiau ar fi dat gnveraula! austriac 
slicarî, in privinţa demonstraţi anilor a- 
¡aoniste oe bu arut loe la Roma.

Paria, 35 Iulie.
a Iu decret al preşedintelui autoriză o 

•ctipţiune, din caro o treime ae va intre- 
mţa peniţa intrarea gratuita a lucrS- 
lilor la expoziţinnea universală, iar cela- 
te doi treimi pentrn cumpărarea obiec-i 
or expuse, cari ac vor pane la loterii, 
şasti snbscripţinne va coprinde mei 
||te milioane da bilet# de oiţe nn frâne.

Londra, 95 Iulie.
I ¡»Daily Télegrnph anunţă ei sesiona par- 
i mitului se rm închide la 20 Angnet.

Times* zice e i Anglia va eere in Asie, 
£ iii rea onor judecători competinţl şi in
ri u iţi, stabi irea nnei poliţii efieace şi 

Sfinţirea arendirel impozitelor.

BUCUREŞTI
V i n e r i  14  (3G) I u l i e .

După, ce se aflase ştirea cil Con- 
■esul a hotârlt definitiv să clAin 
isiel Basarabia, şi drept compen- 
ţe, fAcăndu-se apel la generosUa- 

Czarulul, ni se va da Dobrogea 
Ancă o fâşie de pământ, .Romă* 
)*, de la 22 iunie trecut, scriea':

, De ne-ar da Congresul nu nu- 
lal Dobrogea cu Silistria, ci ăncă 
ne mal ştie căte altele, şi tot ăncă 
jtţiunea romănă nu le va primi in 
hi rob pentru Basarabia.*

Şi mal la vale, adres&ndu-se către 
Insia, şi Europa .Românul“ striga:

;Prin forţă brută ne veţi putea 
fa* basarabia. Romănia insă. sin* 

ml stat adevărat generos in Eu- 
ipa de astăzi, nu primeşte nimic. 

[om rămâne jăfuiţi, şi voi veţi ră- 
|ne jăfuitori !*

Aceste aiurări eraft prefăcute, fi- 
gte, din partea d-lul C. A. Rosetti, 
re mâl bine de căt ori-care altul 
a cum se tocmiseră lucrurile ăncă 
la Livadia. Aiura insă d-lnl in 

j lai acesta, pentru că aşa’l venea 
socoteală. Trebuia neapărat oa 

Ihea să no înţeleagă jocul, să nn 
că religioşii-patrioft ştia ii mal 

incinte cum are să iasă treaba la Con* 
re», de vreme ce chiar dânşii pu* 

| sseră astfel lucrurile la cale; tre* 
aia să se prefacă că sunt trăsniţi 
i dureroasele veşti de la Congres, 
i indignarea lor in potriva Roşilor 
Europei nu mâţ are margine, şi 

intru aceea înşira d. C. A. Rosetti 
•datele aiurări de mal sus in co
lanele .Românului*

I

Pe atunci, opoziţia, deplăngând 
pierderea Basarabiei, pricinuită de 
politica greşită, ca sâ nu zicem mal 
mult, a radicalilor, povâţuia pe ra
dicali şi naţia intreagă, că e foarte 
răfi să nn ; ne supunem hotăririlor 
Congresului, că ar fi mare primejdie 
să ne resculăm (împotriva a şapte 
poteri mari, precum ar fi o prostie 
uriaşă să nn primim Dobrogea ba
rem, după ce am perdnt atâtea şi 
atâtea, şi că mal bine ar fi sâ fim 
cuminţi, să ne supunem Congresului 
şi să căutăm a ne organiza statal 
din nott, potrivit hotăririlor dela 
Berlin.

.Romănnl* răspundea :

.Mal ântâi România, neputând con
simţi eu niciun preţ la retrocedarea 
Basarabiei, şi neprimind in schimb 
Dobrogea. n'are modificare de teri
toriu de consacrat şi de legiferat!*

De atuncea şi până acum ştie 
toată lumea cum .Românul* şi-a 
schimbat glasul. Numai decât, a treia 
zi după ce scrisese cele pomenite 
mal sus, .Românul* schimbă foaia 
şi, cu jocuri de cuvinte, cu scama
torii, începu sâ dea lumii a înţelege 
că, luându-ni-se Basarabia de Ruşi, 
nu pren ar fi râă sâ primim Dobro
gea. Şi iată cum şireţii radicali a- 
duceaâ lucrul din condeiă : Dobrogea 
nn ni se dă in schimb pentru Ba
sarabia ; ni-se dă numai aşa; prin 
urmare, nu e nici o lovitură, nici o 
ucidere morală să o primim.

Adevărul era, abstrâgând de la 
tertipurile de formă ale radicalilor, 
că Congresul ne lua pe de o parte 
Basarabia, iar pe de alta ne da Do
brogea. Cu toate astea .Românul* 
avea nevoie de aiurare pentru a'şl 
vrăji opinia publică şi a o face sâ nu 
priceapă jocnl. Apoi nu trecu mult 
şi, uitându'şt de Basarabia, ne po
menirăm cn .Românul* că iocepe 
a parafraza ca căldură .Cugetările* 
d-lul N. Creţuiescu, cântând pe toate 
glasurile marile foloase ale llobro- 
g e l, .care are şi porturi mari
timei* '

Bine, —  zise opoziţia;—  bine că 
şl-aă venit in cumpăt şi d. C. A. 
Rosetti şi radicalii d-sale ; bine că 
se lăsară de mofturi şi luară calea 
cea adevărată, pe care de atâta 
vreme ăl povăţuim să intre. Când 
—  ce ne pomenirăm? D. C. A. Ro
setti, in numărul de ieri al organu
lui sefl ministerial, învinovăţeşte o-i 
poziţia că nu lasă in pace pe guvern 
a 'şt urma cu cumpăt şi cu minte 
lacrarea, şi că pe câtă vreme gu
vernul vrea să dea Basarabia, sâ 
primească Dobrogea, să se snpnie 
hotăririlor Europei şi să facă toate 
cum e bine, opoziţia ăl învinovăţeşte 
că de ce primeşte, de ce se supune 
la cele hotărite de Congres, şi de ce

nn se reai 'al A impotriva tutui or pu
terilor.

Ar crede cineva că e glumă; cn 
toate astea iată chiar cuvintele ,Ro- 
mânnlnl* :

.Opoziţiunea vorbeşte mereft, cu 
multă mustrare, despre schimbarea 
atitudinii partidului naţional (adică 
radical, vrea sâ zică .Românul*) 
in nrma tractatului de la Berlin. 
—  Oare numiţii conservatori doresc 
ca România, gata la o luptă eroică, 
fie căt de disproporţionat contra 
unei singure puteri, sâ persiste In 
aceeaşi deciziune şt faţă cu Europa 
Întreagă coalizată?*

De şi acestea snnt tocmai cele ce 
noi ziceam radicalilor, când aiuraţi 
că nn dau Basarabia decât răpită 
prin forţa brutală, că nn primesc 
Dobrogea, că nu se supun Congre 
sulul, .Romănnl* ni le Întoarce 
acnma noft, spre a ne da el nişte 
poveţe ce de atâtea ori i le-am tot 
dat n'-!, pentru a ne învăţa radica< 
Iul d. CJ A. Rosetti pe noi, că mof 
tarile, panglicele, scamatoriile tre- 
buesc măcar de astădată părăsite

In adevăr, buna credinţă şi pu 
doarea nu’I poate lipsi cuiva mal 
mult!

ştire, se întreabă in ironie, dacă 
Muntenegrul nu se prepară pentru 
un rôsboiû maritim cu Austria.

D IN  A F A R A

Cestia bosniacă şi cea greacă for
mează pentru moment două punte 
negre pe orizontnl pontic. Dar şi 
acestea incep a dispare. Comunică
rile ce primeşte Cor. Pol. din Con- 
stantinopol, anunţă că Poarta e dis
pusă, atât pentru ocuparea Bosniei 
şi Erţegovinel de către austriacl 
căt şi pentrn indreptarea graniţelor 
Greciei, aşa precum se preved toate 
acestea in tratatul de Berlin.

Reprezentanţii Turcul de lţz con
gres, se află in Viena, spre a nego
cia cu cabinetul austriac ocuparea 
celor două provincii. După depeşele 
ce aă schimbat până acum cn ma
rele vizir, ziarele din Viena speră, 
că cestia se va resolva in cnrind 
in mod favarabil intre cele două 
împărăţii.

Căt pentrn iaţelegerea cn Grecia, 
aceasta mal prezintă oare-cart greu
tăţi. La incepnt Turcia nu voia să 
inceapâ rectificările de graniţe, până 
ce nu va isbuti sâ liniştească insu
recţia din Creta.

Acnm Posrta nn pune termen aşa 
depărtat, dar vrea să aştepte rati
ficarea tratatnlnl de Berlin.

O corespondentă ce primeşte din 
Tirol N . f r .  Presse comunică, că 
guvernul italian minează mal multe 
punte dincolo de graniţa Tirolulul 
la Friaul, Primolano, Valsuguna ect 
Acestea se fac de signr, nu in ve 
derea nnor relaţiuul amicale cu Au 
stria din partea Italiei.

Presa rnsă priveşte cn simpatie 
mişcările din Italia. Golos şi Novoie 
Vremea aprobă procedară italienilor 
şi aruncă toată vina asupra conven
ţiei anglo-turce.

Na(ioual declară in mod oficios 
că gnvernnl francez nn cugetă să 
convoace camerele spre a le comu 
nica tratatul de Berlin, de oare-ce 
csnstituţia nu l indatoreşte la acea 
sta. El va afla alte căi şi mijloace 
spre a comunica ţârii deci ziele con 
greşuluf.

Acelaşi ziar anunţă, că guvernul 
prepară un proiect pentru mărirea 
numeralul secretarilor de stat, cari 
până acum erafi 21.

Către , Perseveranza* se scrie din 
Rom a:

In urma nltimelor comunicări ale 
ambasadorului italian din Viena şi 
a raportorilor ce s’ afi primit dela 
prefecţii nnor provincii, miniştri s’aă 
adunat la 19 Iulie in palatul della 
Consulta, spre a se consulta in pri
vinţa mijloacelor de a se pune ca
păt agitaţiunilor .Italie! Irredente,* 
care ne face greutăţi in raporturile 
internaţionale şi ne conpromite <lem* 
mitatea naţională şi de stat.

Diplomaţii descria impresiunea ne
plăcută ee fac ştirile despre agitare 
in ţările pe luugă cari snnt aaredi* 
taţi, iar prefecţii cer instrucţii.

Ce! d'ântâii voiesc sâ ştie ce să 
vorbească, iar aceşti din urmă vo
iesc sâ ştie ce sâ facă. In această 
stare de lncrurl, Cairoli e cu desăvir- 
şire consternat. El ar fi dispus chiar 
sâ demisioneze. Dar prin aceasta 
greutăţile se măresc. Şi agitatorii 
încă na doresc de cât o criză.

O ştire din Cataro anunţă, că 
muntenegrenii de eâte-va zile, con
centrează mal multe tunuri pe pun
tele coastelor ocupate de el, aglo
merând acolo şi cantităţi de mu
niţii.

Deutsche Zeitung faţă cu această

PROTOCOALELE CONGRESULUI DE BERLIN
Protocolul No. 1.

Şedinţa din 1 (13) Iunie 1878.

Poterile semnatare ale tratatului 
din 30 Martie 1856, hotărând a exa
mina In comun, Intr’acelaşl gând 
de interes general şi Int’acelaşI spi
rit de concili&re şi de pace, situa- 
ţiunea ce rezultă In Orient din ul
timele evenimente, plenipotenţiarii 
Germaniei, Austro-Ungariel, Fran

ţei, Marel-Britanii, Italiei, Rnsiel ş 
Turciei s’aQ Întrunit, după lnvita- 
ţiunea ce li sa  adresat, de guver
nul M. S. împăratul Germaniei.

Se aflaţi faţă:
Pentrn Germania: A. S. S. prin

cipele Bismark, cancelar al Imperi
alul Germaniei;

Ex. S. D. de Balow, secretar de 
stat la departamentul afacerilor 
străine;

A. 8. S. principele de Hobenlohe 
Sihilling8farst, ambasadorul Germa
niei la Paris.

Pentru Auatro-Ungana: Ex. S. 
corniţele Andrassy, ministrul aface
rilor strâiae şi al casei imperiale;

E. S. corniţele Karolyi, ambasa
dorul Austro-Ungariei la Berlin. 

Pentru Franţa:
E. S. D. Waddington, ministrnl 

afacerilor străine;
E. 8. corniţele de Saint-Vallier, 

ambasadorul Franţei la Berlin;
E. 8. D. Desprez, ministru pleni

potenţiar de l-a  clasă, însărcinat 
cu direcţiunea afacerilor politice la 
ministerul afacerilor străine.

Pentru Marea-Britanie:
E. S- tbe Earl o f Beaconsfield, 

primul lord al tezaurului şi prim- 
ministru al Maiesţâţei Sale Brita
nice ;

E. S. the Marquess o f Salisbury, 
ministru afacerilor străine al Ma- 
iestAţel Sale Britanice;

E. S. lord Odo Rnssell, ambasa
dorul Angliei la Berlin.

Pentrn Italia :
E. S. corniţele Corti, ministrul 

afacerilor străine;
E. S. corniţele de Launay, am

basadorul Italiei la Berlin.
Pentrn Rusia:
A. S. S. principele Gortchacov, 

cancelarul Imperiului Rnsiel;
E. S. corniţele Şuvaloff, ambasa

dorul Rusiei la Londra ;
E. 8. D. d’Oubril, ambasadorul 

Rusiei la Berlin.
Pentru Turcia:
E. S. Sadulah-Bey, ambasadorul 

Turciei la Berlin.
Plenipotenţiarii intră In şedinţă 

zi, Jouf, 13 lunii, la 2 ore.
D.' comite Andrassy ia cuvântai 

In aceşti term in i:

Domnilor,
,Am  onoare a, vă propune d'a 

încredinţa A. S. S. principelui 
Bismark preşedinţa lucrărilor con
gresului. No e numai un uz con
sfinţit prin precedinte, e Intr'acelaş 
timp un omAgiă către Suveranul de 
a căruia ospitalitate se bucură In- 
tr’acest moment representanţil Eu
ropei.

,Nu mă îndoiesc de aprobarea 
unanimă ce va găsi această propu
nere. Calităţile personale ale prin
cipelui, Înalta sa înţelepciune ne 
garantează cea mal bună direcţiune 
pentrn lucrările congresului.

.D  ior, sunt signr că mă voi0 
Întâlni cu sentimentele d-voastră. 
constatând chiar de la începutul 
primei noastre întruniri urările căl
duroase ce facem toţi, pentrn cu
rând» restabilire a M. S. împăratul 
Vilhelm.*

Aceste cuvinte fiind primite de a-



T I M P U L

probarea cu gr&bire a tuturor ple
nipotenţiarilor, principele de Bis- 
mark mulţumeşte colegilor sfii pen
tru simţimintele simpatice in privinţa 
împăratului, espHmate in numele 
membrilor congresului de d. comite 
Andrassy, şi se insârcinâ de a duce 
la cunoştinţa Maiestâţel Sale împă
ratului, această mărturie. El primeşte 
apoi preşedinţa, adâogănd :

. Domnilor,
, Vă mulţumesc de onoarea ce ml- 

aţi făcut dându’ml preşedinţa acestei 
ilustre întruniri.

„In eserciţiul funcţiunelor la care 
sunt chiâmat, contez pe concursul 
bine-voitor al d-lor colegi al mei, şi 
pe indulgenţa lor, dacă puterile mele 
n’ar egala totd’auna buna mea vo
inţă.*

Preşedintele procede in aceşti ter
meni la constituirea biuroulul:

„Vă propun ca secretar al con
gresului pe d. de RadovicI, ministrul 
Germaniei la Atena, şi ca ajutor 
al secretarului, pe d. comite Mouy, 
primul secretar al ambasadei Fran
ţei la Berlin, precum şi pe dd. Buscb, 
consiliar actual de legaţiune, baro
nul de Holchtein, consilier de lega
ţiune, şi corniţele de Bismark, se
cretar de legaţiune. Propun aseme
nea a incredinţa direcţiunea arhi
velor congresului d-lul Bucher, con
siliar intim actual de legaţiune la 
departamentul afacerilor străine al 
Germaniei.*

Aceste propuneri fiind primite, 
membrii biuroulul sunt introduşi şi 
presentaţl congresului. Preşedintele 
arată după aceea colegilor săi, că se
cretariatul astfel constituit, va fi în
sărcinat de a aduna şi de a supune 
la esaminarea lor documentele şi îm
puternicirile ce membri congresului 
vor voi, pentru aceasta, a depune la 
biuroA.

Dd. plenipotenţiari remit împuter
nicirile lor secretarului, afară de Sa- 
dulah-Bey, care anunţă că va depune 
pe ale sale şi pe ale celorlalţi doul 
plenipotenţiari otomani la Începutul 
viitoarei şedinţe, la care vor fi pre- 
senţl colegii sfii, Alexandru-Caratheo- 
dory-paşa şi Mehemet-Ali-paşn, cari 
n’afi sosit incă la Berlin.

Principele de Bismark citeşte dupe 
aceea discursul următor:

. Domnilor,
„Mal ăntfiiti de toate, e de datora 

mea, de a vfi mulţumi in numele lm- 
pfiratulul, stâpănul meii, pentru una
nimitatea cu care toate cabinetele 
aA bine-voit a rfispunde la invitarea 
Germaniei. Este permis a considera 
această înţelegere ca un prim gagiA 
al fericitei împliniri a sarcinel noa
stre comune.

„Faptele cari aA motivat întruni
rea congresului, sunt presinte in me
moria tutnlor. încă către finele a 
nulul 1876, cabinetele fişl combinase 
silinţele lor, cu scop d'a restabili pa
cea in peninsula balcanică. Ele cău- 
taseră intr’acelaş timp garanţii efi
cace pentru a îmbunătăţi soarta po- 
pulaţiunilor creştine din Turcia. A* 
ceste silinţe n’ao isbutit. Un noA con-

FOIŢA nTIMPULUI* 
ISTORIE ŞI POLITICA

documentele istorice DESCOPERITE 
de d. C. Etarea 

(urmară)

Dar iată resumatul epistolei Ini 
Mateifi Muriano către Doge, a căreia 
copie o găsim in volumul IV al zia
rului Sanudo: Cu data: Suciava 7 
Decembre 1602.

Matei Murianu comunică Dogelui 
Leonardo Loredau următoarele date 
despre situaţiunea internă şi externă 
a Moldovei:

Matei Murian descrie mal ăntăi 
prima intrevedere ce a avut cu Şte
fan. Dupfi ce mfi presintai, zice Mu
ri- n, şi mfi exprimai cu acea formă 
de cuvinte ce se cuvinea unul aşa 
de mare Domn, con chelia forma di 
parole che se convien a un tanlo Sign- 
nor como e questo, el fiml zise intre 
altele: eA n’am voit să caut medic 
in nid o altă ţară, de căt acolo unde 
am amici, despre cari Bunt sigur 
că mfi iubesc: şi ’ml mal zise ancă; 
efl sunt incojurat de inemicl de tot

flict mal redutabil a isbucnit, căruia 
aranjamintele delà San-Stefano i-aü 
pus capfit.

„Stipulaţiunile acestui tratat sunt 
in mal multe puncte de natură a 
modifica starea de lucruri, după cum 
se află fixată prin convenţiunile eu
ropene anterioare, şi ne-am adunat 
pentru a supune opera de la San- 
Stefano liberei discuţii a cabinetelor 
semnatare tratatelor de la 1856 şi 
1871. Trebue să asigurăm printr’o 
înţelegere comună şi pe baza unor 
noul garanţii, pacea de care Europa 
are atăta nevoe.*

Preşedintele doreşte să adauge la 
cele ce a citit căteva observaţiunl 
de procedură. El crede că pentru a 
inlesni lucrările congresului, ar fi 
bine să se decidă, că orl-ce propu- 
panere, orf.ce document destinat a 
figura in protocol, să fie redactat 
in scris şi citit de membri congre
sului cari ar lua iniţiativa lui. El 
crede a lucra in interesul sarcinel 
impuse inaltel adunări, propuindu’l 
a trage, chiar de la începutul deli
berărilor, ordinea lucrărilor sale. 
Pare că fără a se ţine in urma pa
ragrafelor tratatului care formează 
obiectul discuţiunel, ar fi mal pre
ferabil d’a aşeza cestiunile in ordi
nea importanţei lor. Mal ales pro
blema delimitării şi organizării Bul
gariei, care in acest punct de vedere 
va chema interesul congresului, şi 
preşedintele propune d'a deschide dis- 
cuţiunile, ocupăndu-se in primul loc 
cu ale stipulaţiunilor de la San-Ste
fano, cari se raport in particular la 
viitoarea organizare a Bulgariei. 
Dacă congresul aprobă acest fel de 
procedare, preşedintele va dirige in 
conformitate cu decisiunea sa lucră
rile pregătitoare ale secretariatului. 
Alteţa Sa, crede afară de aceasta, 
că ar fi bine să lase vr’un interval 
intre această şedinţă şi cea viitoare, 
ca să dea plenipotenţiarilor timpul 
d’aşl schimba unii cu alţii ideile lor. 
In fine nu se indoeşte, că plenipo
tenţiarii nu vor fi unanimi asupra 
necesităţii d'a păstra secretul deli- 
beraţiunilor lor.

Toţi membri congresului daü a- 
desiunea lor la propunerile princi
pelui Bismarck.

Corniţele Andrassy adaugă, că pri
meşte întreg punctul de vedere al 
Alteţei Sale şi că e mult de părere 
a se da prioritatea cestiunel bulgare. 

Corniţele de Beaconsfield se pro
nunţă intr’acelaşl seus : priveşte ca 
esenţial pentru soluţiunea greutăţi
lor presinte, ca această cestiune să 
fie tratată fără întârziere cea d'ăntăf.

Preşedintele constată, că proiec
tul de a începe discuţiunea cu ces- 
tiunea bulgară e adoptat iu una
nimitate.

Corniţele Beaconsfield, luând cu- 
vfintul, arată că inainte de a cerceta 
tratatul de San-Stefano, congresul 
intfimpinâ o cestiune preliminară de 
o extremă urgenţă, adică poziţiunea 
ce forţele ruseşti ocupă in acest 
moment in vecinătatea Constan- 
tinopolulul. Lordul Beaconsfield con
sideră această situaţi une ca anor
mală şi periculoasă. El aduce aminte.

felul, şi ara avut 36 de bătălii, in- 
vingfindu'l in 34 şi fiind invins nu
mai in 2. Io non ho voluto doman- 
dar medico tn alcuna parte del mondo 
salvo da li amici mei, li qual son certo 
me am a no, el dissemi etiam: io sono 
circondato de inimici di ogni banda 
e ho avuto balaie 36 dopoi che son sig- 
nor de chesto paese de le cal sono 
stolo vincitore de 34 e 2 perse.

In urmă Mateitt Muriano dă in
forma ţiunile ce urmează:

1. Ştefan este foarte înţelept, iu
bit de supuşii s>‘i pentru clemenţă, 
justiţiă, energiâ şi liberalitate. El 
e bine constituit de corp, afară nu
mai de gravul morb de care speră 
insă a'l vindeca.

2. Bogdan, fiul principelui, tfinfir 
de vre-o 25 ani, imită in toate pe 
tatâl-sfih, e modest ca o domnişoară, 
modesto quonto una donzella, viteaz, 
virtuos.

3. Moldovenii sunt toţi voinici, 
onmenl de luptă şi nu de a sta pe 
saltea, formând o armată de 60,000 
din cari 40,000 câlărime şi 20,000 
pedestrime.

că trupele ruseşti s’aA inaintat din
colo de linia fixată prin armistiţifi, 
şi semnalează presenţa lor ca o pri
mejdie pentru amâudoă părţile in 
cauză, ca şi pentru interesele Eu
ropei. Se teme de intrenarea la care 
pot fi espuse doă armate atât de 
apropiate : un incident, o rumoare, 
pot aduce cele mal mari calamităţi, 
poate chiar luarea Constantinopo- 
lulul (the capture o f Constantinople). 
Se intreabâ dacă se cuvine ca con
gresul să delibereze in presenţa u- 
nor asemenea pericole, şi regretând 
că silinţele încercate de cabinetele 
interesate in sensul unul araogia- 
ment echitabil pentru amâudoă păr
ţile n'a isbutit, chiamâ asupra a- 
oeBtel cestiunl preliminare, atenţiu
nea colegilor săi.

Principele de Bismarck, făcând a 
se observa, că această cestiune nu'l 
pare de natură a fi trstatâ in şe
dinţa din acea zi, intreabâ tot de 
odată pe dd. plenipotsnţiarl al Ru
siei, dacă doresc a răspunde la cu
vintele pronunţate de lordul Bea
consfield.

Principele Gorciacoff declară, că 
Rusia a venit să ia parte la congres 
cu intenţiune d'a evita orf-ce rei ri- 
minaţiune asupra trecutului. Alteţa 
Sa ar putea dar intra in cercetarea 
motivelor şi circumstanţelor cari aA 
condus la tratatul de San-Stefano : 
guvernul rusesc ţine mal nainte de 
toate a înlătura obscurităţile şi ne- 
încrederile. Ţelul împăratului Ale
xandru, conform in gândul Msjestă- 
ţii Sale, cu tos te interesele europene, 
e de a da o ezistenţâ autonomă a- 
siguratâ prin garanţii eficace, supu
şilor creştini al Porţii. Dacă, spre a 
obţine acest rezultat, congresul gă
seşte alte mijloace decât cele ce aâ 
părut cele mal bune Rusiei, guver
nul împăratului le va esamins, dar 
singurul săA ţel, e, ăl repetă, d'a 
asigura şi d’a garanta cu eficacitate 
populaţiunilor creştine o ezistenţâ 
autonomă.

Corniţele Şuvaloff doreşte a pre- 
senta oare-carl obiecţiunl praotiie 
la cuvintele pronunţate de lordul 
Beaconsfield. Constatând mişcările 
inainte ale armatei ruseşti, cari afi 
avut loc mal cu seamă in urma in
trării flotei engleze in Bosfor, no
bilul lord a insistat asupra perico- 
lolor ce pre8intâ proximitatea for
ţelor ruseşti şi otomane. Corniţele 
Şuvaloff ar putea cita multe esem- 
ple de pace definitive; tratate in 
timpul când cele doă armate staâ 
in liniile lo r : dară a se opri asupra 
acestui punct, cel d’al doilea pleni
potenţiar al Rusiei, arată că o sim
plă întoarcere Ia dispoziţiunile pri
mului armistiţiâ, nefiind negreşit de 
natură a modifica opiniunea lordului 
Beaconsfield, ar fi vorba dară pen
tru armata rusă d’a se retrage cu 
mult mal mult inapol. Corniţele Şu
valoff espnne greutăţile, nevoile mi
litare şi chiar pericolele unei ase
menea mişcări. Starea actuală de 
lucruri n'a dat loc de trei luni, la nici 
o ciocnire serioasă ; nV.i fi oare de te
mut din contra, ca retragerea arma
tei ruse sâ fie semnalul unor grave

4. Ţara este frumoasă, plină de 
animale şi producând toate fructele, 
afară de unt-de-lemn; grânele se 
seamănă in aprilie şi in mal; in au
gust şi in septembre se face vin cam 
de felul celui din Friul : bogăţia pâ- 
şunelorar putea nutri peste 100,000 
de cal.

6. Distanţa până la Constantino- 
pol este de 15— 20 zile, fiind tot
odată locul cel mal potrivit pentru 
a ataca pe turci, cari, după măr
turia tutulor acelora ce vin de acolo, 
se tem foarte mult de Ştefan.

6. In Octobre 1502, Moldovenii aâ 
reluat nişte castele şi sate ce le-a 
fost răpit mal de 'nainte Polonia, 
pe care in acelaşi timp aâ atacat’o 
tătarii de Grim.

7. Urmează amănunte despre cele 
trei imperii tătăreşti, dintre cari a- 
cela de Crim este cel mal periculos, 
nu numai prin o armată de vre-o 
100,000 călăreţi, dar şi prin o strinsâ 
alianţă cu Turcia, astfel că Ştefan 
se teme de a nu fi atacat la spate 
in caz de a avea un resboifi cu Turcia.

N'am trebuinţă să insist asupra

desordine? E. S. citează informaţi- 
unl provenind din isvoare cari nu 
sunt ruseşti, şi după cari, daca tru
pele imperiale ar părăsi in acest mo
ment poziţiunile lor, ar fi urmate de 
populaţiunea creştină din Constan- 
tinopol, care s’ar teme de cele mal 
mari primejdii. Al doilea plenipo
tenţiar rus adaogă, că in cele ce pri
veşte temerile exprimate de lordul 
Beaconsfield in privinţa luărel fără 
veste a Constantinopolulul, acest pe
ricol o cu totul depărtat şi această 
eventualitate e chiar imposibilă. E. 
S. e dar încredinţată, că retragerea 
armatei ruseşti nu e in nimio ne
cesară pentru liniştea deliberărilor 
congresului; e mal de temut, ca nu 
voind sâ amelioreze situaţiunea, 9ă 
se ajungă ţelul contrariA.

D. d’Oubril se asociază cu totul 
la consideraţiunile ce s’aA expus.

Principele , de BiRmark crede că 
plenipotenţiarii Marel-Britanii vor 
găsi răspunsul colegilor lor, al Ru
siei, destul de satisfăcător, ca sâ nu 
facă a depinde de cestiunea ce a 
pus, mersul regulat al deliberărilor 
congresului. Alteţa Sa nu poate crede 
afară de aceasta, că cestiunea, in 
faza in care se găseşte acum, poate 
sâ intre in competinţa congresului; 
cel puţin guvernul german, care a 
căutat, in timpul săb, a aduce un 
remediA acestei situaţiunl, pe căt 
l-a fost cu putinţă, nu s’ar putea 
crede chemat a formula o judecată 
pe motivele ce ar putea regula pur
tarea celor alte guverne, in ceea ce 
priveşte nişte puncte in afară d°i 
sarcina actuală a inaltel adunări. El 
crede că această cestiune ar fi tre
buit, inainte de toate, să fie tratată 
directamente intră reprezentanţii 
Marel-Britanii şi al Rusiei: dispozi
ţiunile împăciuitoare ale unora şi ale 
celor-lalţl, permit că aceste intre- 
vorbirl ar avea o soluţiune fericită 
şi numai in cazul contrariA, con
gresul ar pntea sâ încerce, la una 
d.n şedinţele viitoare, d’a pune in 
înţelegere pe amândouă părţile in
teresate printr’o mijlocire pe care 
simţimintele pacifice ale inaltel adu
nări ar fftce-o eficace.

Lordul Beaconsfield aderând la a- 
ceastâ părere, precum şi toţi pleni
potenţiarii, preşedintele declară in
cidentele inchis.

Preşedintele intreabâ, daca vre-u- 
nul din plenipotenţiari are vre o co- 
rnunioaţinne a face congresului din 
partea guvernului săA.

Sadulah-Bey declară, că nu poate 
primi opiniunea esprimatâ de d, co
mite Şuvaloff, că retragerea armatei 
ruse ar tîrî pericole pentru popula 
ţiunea creştină din Constantinopol. 
D. plenipotenţiar al Turciei afirmă 
că forţele otomane ce se află in ca
pitală, sunt de ajuns ca sâ ţie liniş
tea, şi că ordinea publică nu e de 
loc compromisă. El adaogă, că din 
contra prezenţa ruşilor in vecină
tate pune in pericol liniştea ora
şului.

Preşedintele arată d-lul plenipo
tenţiar al Turciei, că congresul a 
pronunţat închiderea discuţiunel a- 
supra punctului la care el a făcut

importanţei documentului ce ana- 
lisaiA.

Fama bravura! Românilor pe de 
o parte, iar de alta a înţelepciunii 
lui Ştefan, era răspândită in toată 
Europa.

Astfel găsesc tot in Sanudo— 28 
noembre 1500— că secretarul Repu
blice!, Francesco dalia Zuecca, reîn
tors din Ungaria, raportând despre 
dispoziţiunile anti-turce ale regelui 
MateiA Corvin, arată că tot ostili 
păgânilor sunt şi Românii, popor 
curagios şi feroce şi mal cu seamă 
Ştefan cel Mare.

Găsesc asemenea in Sanudo o e- 
pistolâ a florentinului Octavian Qucci 
datată, Cracovia 21 IuniA 1500. A- 
cesta, după ce dă multe informaţiunl 
asupra polonezilor, tătarilor din Cri- 
meea şi ducelui de Moscovia, zice :

Ştefan cel Mare nu doarme, ci stă 
gata la hotar cu toată oştirea sa, dar 
nu se ştie ce va face, căci pe deoparte 
are alianţa cu Polonia, iar pe de alta 
este in amiciâ cu Moscovia, in ort-ce 
caz trebue să se aştepte de de la din
eul ceva însemnat, fiind renumit pnn

aluziune, şi e de părere că incii , 
tul fiind inchis, discuţiunea rën|: . 
amânată asupra acestui obiect. I.

Alteţa Sa propune dupe a 
inaltel adunări d'a se intruni 1 41 
viitoare, la 17, la două ore. Ace ,#ţ 
dată e primită cu unanimitate.!'

Marchizul de Salisbury anunţi.’0 
şi propune sâ supue luni, solejţ 
săi cestiunea d’a şti dacă Gr|ţ 
trebue să fie admisă la congre * 

Principele Gorciadoff zice că a 
stă cestiune ăl pare rezolvată ]  H 
chiar termenii convocărel, care n » 
adresează de căt paterilor semnat V 
ale tratatului de Paris. Alte st F 
s’ar putea crede autorizate a A |i 
asemenea participarea lor, dacic l 
depărta de dispoziţiunile convei 
de la inceput.

Principele Bismark, rezrvăr I* 
’şl opiniunea in privinţa ace 1 
subiect, până când cestiunea va 
pusă de lord Salisbury, va Û tor 
snpusă inaltel adunări, profită d<[.< 
caziune ca sâ intrebe, de nu a 
oportun ca membri congresului ci1 
ar voi să facă o propunere, sâ [‘ 
formeze prealabil pe colegii lor in I* 
şedinţă precedentă, saù cel mal rj 
ţin in ajunul şedinţei, pentrn a 
vita discnţiunt neprevăzute şi ? i 
complete. Propunerile conexe«! . 
cestiunile ordinel zilei rezultând** 
discuţiune chiar să fie exceptatei*1 

Alteţa Sa consideră , ca un pift! 
cipiA necontestabil, că minorita < 
congresului nu va putea fi inda , 
rată a se supune unul vot de 1 
joritate. Dară lasă la apreciaţi 
d lor colegi al săi, a decide di 
n’ar fi de folos io interesul Inert l 
lor, ca rezoluţiunile majoritâţel j 1 
vitoare la procedură, fără a atu1 
fodul, sâ poată fi privite ca di 
ziunl ale congresului, ori de c â «|  
minoritatea n’ar crede că va t r «  ' 
sâ înregistreze o propunere forma l 

D. Waddigton se asociază cu 
piniunea exprimată de d. preşedii 1 
In privinţa propunerilor neprevăzi ; 
pentrn care membri congresului 
putea lua iniţiativa. D. prim-ple 
potenţiar al Franţei e chiar dej 
rere că ar fi de folos a se deoA 
că orl-ce propunere de această v: 
tură ar trebni sâ fie anunţată m 
şedinţa precedentă, fără a lăsa ., 
cultatea de a se preveni numai 
ajun. Acest ultim restimp pare 1 
Sale prea restrâns, ca plenipotenţ 
ril să fie totdanna de ajuns pregăt 
pentru o distanţă adâncă,

Principele de Bismark aprecia 
justeţa acestei observaţiunl şi se 
neşte cu totul cu dănsa.

Marchisul de Salisbury zice că 1 
flecţunile d-lul prim-plenipotenţi 
al Franţiel se aplică negreşit num-fl 
la propunerile substanţiale, iară i 
la amandamente şi cestiunl secundaţi- 

Congresul dă in unanimitate ad 
ziune sa la această procedură. „ 

Şedinţa se ridică la orele 31/*. 
Semnaţi : v. Bismark, B. B&’or, C. F /  

Hi-henlohs, Adrassy, Karoly, Haymerj 
W addingtor, St. Yallier R. Deeprez, Bl 
consfield, Salisbury, OJo Russell, L. Cot 
Lannsy, Gortchacow, Schonvaloffj P. d'C 
bri', Sadoulah.

..... - - ik

înţelepciunea sa, perdu, come sapele, 
Saino.

Voift termina analiza document 
lor găsite in Sanudo , resumând f 
o epistolă de cel mal mare inter 
ce se află in tomul 6 pag. 19 1
Şartului neobositului veneţian.

Epistola este datată din Buda i 
Iulie 1504 şi scrisă de medicul Le 
nardo de Massari. Ea povesteş. 
moartea lui Ştefan cel mare şi t 
face sâ asistăm la ultimele momen 
ale eronlnl român. Leonardo de M* 
sari începe prin a descrie spaitţj 
suscitată in Ungaria prin moara 
lui Ştefan cel Mare, lăsând el doi 
fii, unul mal mare in Moldova“? 
altul mal mic petrecător in Con 
tantinopol pe lângă sultan, ast-E 
că toţi se temeaţi ca nn cumva tu 
cil sâ se încerce cu forţa sâ pui 
la domnie pe acest din urmă, şi 1 
şi auzise că armata otomană s'i 
fi mişcat deja in număr de 60,00 
ceea ce a provocat din partea Ui 
gariel un ordin trâmis in Transi 
vauia Secuilor de a sta gata sâ d< 
ajutor Moldovenilor. Povesteşte i



i jjliarele guvernamentale, intre car 
^rnie 8â numârăm şi pe „România 
Ft sâră*, Aşi daü osteneala zadarnică 
d em on stra  publicului c&, tot ce s’a 
¿cit până acum de guvern, bine 
*4)1 Acut şi spre marele câştig al 
Tnâniel. Apoi, adversarii noştri 

i sä probeze, că aceleaşi rezol* 
i i i  s’ar fi obţinut şi daca partidul 
tâsşryatgr şi cel liberat-moderat ar 

‘•ijepşţ la cârma ţârii.
I iceastă argumentare ipotetică 

ş* lipsită de ori-ce temeifl ; căci, 
fpuţin in cestiunea mare a Ba- 

lâ r r t , t, opoziţia, in tot d'auna 
povăţuit pe guvern să ia măsuri 

oase, pentru ca această scumpă 
b4te din teritoriul Romăniel să nu 

i impusă a ni se perde.

u m
lacest sânge vărsat, ni se lua şi o 
însemnată provincie a Romăniel!

Acestea sub guvernul radical, in 
anul de graţie una mie opt sute 
şapte zeci şi opt...

Pe cănd dar delegaţii noştri se 
întorsese in Bucureşti, la Berlin se 
redacta protocolul congresului, ş i , 
intre alte cestiunl privitoare laRo* 
mănia, se dispusese ca tributul a* 
nual ce am plătit Turciei, să se ca* 
pitaliseze, şi suma ce se va fixa, să 
râmaie ca datorie, asupra ţârei noa* 
tsre, impreună cu datoriile ce ne vor 
veni, daca vom lua Dobrogea. A- 
ceeaşl soarte trebuia să aibă şi Serbia. 
Dar ministrul RisticI era prezinte , 
şi, deşi lnorărilă erai! aproape ter
minate in sensul expus mal sus, re-

fitnc! ziceam adversarilor noştri: prezentantul Serbiei luă cuvântul, şi 
irigaţi bine de seamă la ceea-ce* protestând din toate puterile sale, 

,fci; nu treceţi Dunărea cu uşu* J demonstră inicifcafcea monstruoasă, 
â ; stipulaţi, mal ăntăifi, o a- ce se comitea făţă cu doâ s ta te , 
11  costvenp'uste pentru Basarabia ţ cari afl rescumpărat acel tribut, cu 

I vărsaţi sângele romănilor in za- j prisos, prin sângele fiilor sâl căzuţi
Nn

I .
vă lăsaţi a vă incftnta o * ' in resbel. 

irile, ce vi se fac de puternicii| A tonei congresul recunoscu ne- 
, ăi vecini de la Nord. Vorbele,! dreapta şi nelegica sa procedare, şi 
| loliticfi, n’afi nici o valoare, cănd articolul privitor la capitalizarea tri 

cele scrise se mal respectă, butului, pe care l ’a publicat chiar 
i|rta unei ţări nu se riscă pe sim-, «Românul* fu şters din tratatul de 
* 'Cuvinte. Politica de sentiment Berlin
j aste de veacul in care trăim, unde I Cănd dar faptele şi procedările 

neşte interesul, care prim ează' actualilor miniştri sunt aut-fel de 
e cele-lalteconsideraţiuni de drep- bine constatnte in contra lor, ne mi

răm, cum nu recnnosc el inşii gre 
şea le le lor, şi făcând amendă ono- 

pi nenorocirile, ce am prevăzut,! rabilă, nu declară că sunt învinşii.

T I M P U L

Noroc că prefeotnl nostru de Baoăfi are 
casa sa proprie I

Le roi est mort, vive le roi! O foiţă 
din ale «Românului* • reposat iu fericire 
şi iată o alta care iasă -la irealS. Foiţa 
se nnmefte Dunărea, fi oine voefte s’o oitează 
plăteşte 5 bani drept pedeapsă pentrn cu
riozitatea sa, eine nu vrea să o citească 
poate s*o facă degeaba.

şi echitate*, 

ar glasul nostru n’a fost ascul

Imortalizat. Basarabia, suntem o- j Remăne dar probat, că partidul 
s ţl prin tratatul de la Berlin a liberal moderat nn ar fi obţinut, 

adroeeda noi înşi ne Rusiei, fără dupe cum zice «România Liberă* 
fl .ca re condiţinne independenţa aceleaşi triste rezultate pentru Ro- 
M ;tră nu se recunoaşte de către mănia, daca ar fi fost la cărm ă; eu 

Tl. Şi ce ihdependinţă! F ă ră1 atâta mal mult, că noi n’am făcut 
leutralitatea teritoriului nostru 1 nici o dată politică de hasard şi de 
ie garantată de cabinetele eu- 1 aventură, 

h tine, ast-fei precum s’a cerut,! Singurul argument, cu care voesc 
lemorand, de miniştri romănl,' să se fălească adversarii noştri, este

toiaţl la congres!
® ft fel, punctele principale din

bravura ostaşilor noştri, care nea 
ridicat in orbii lume!. Armata insă

roraud ; 1) Nelnstrăinarea teri- ! nu este compusă din radicalii; şi.
3 nostru, şi 2) Independinţa 
j  ntată, —  n’afi fost luate In consi* 

ţ i i  ne de plenipotenţiarii pute- 
Btrăine. Dar ceva mal mult 
ă ni se întâmple, dnpe cam 

i in ziarele străine. După recep
ta, ce s’a făcut d-lor Brătiann 
gălniceanu la congres, d nealor, 
să se ocupe şi de resolvarea 

t» unei tributului, ce am fost obli* 
până acum a plăti Turciei, afl 

ji de cuviinţă să părăsească in- 
I -Berlinul, şi să se întoarcă, fără 
vă, in ţară.

4

na lele sale, că, pe când noi sa
turn zecimi de mii de ostaşi in- * 
tea P evneî, in schimb, pentrn!

dacă ea a fost vitează, aceasta nu 
este cătuşl de puţin meritul escln- 
siv al unul partid politic, ci al ţâ
rei întregi. ,Pressa%.

Ordonanţele poliţiei nu se respectă. —  Ştim 
că d. prefect al poliţiei a oprit acăldarea 
in Dîmboviţa, in locnri deschise fi in cos 
tumnl lai Adam. Cn tonte acestea, vedem 
zilnic, in dreptul otelnlnl Nenbauer fi in 
fnţa bSllor Mitraşewski, oameni, in toată 
firea, răeorindn-se in gărlă, in costumai •- 
rStat mal sns, fără cea mal mici jenl ş 
f ir i ca vrenn sergent de oruf si oprească 
acest mod primitiv de «căldare. — Gestiu
nea birjilor lasă asemenea mnlt de dorit. 
Goana nebunească pe strade freenantate, 
ca podnl Mogofoael, Bulevard, etc., nn 
inoetesză, epre pericolul pietonilor. Am vrra 
si ştim : se m  pane 'vre-o daţi nn frtfi 
acestor necavi - aţe ?

Ne facem datoria a atrage iarăşi băga
rea de seamă a d-lnl Rada Michaifi, şi 
tot n’am perdnt speranţa, că răni se va 
ndrepta. «Preeia»

Eparhia Romanului. — Prea Sfinţia sa, 
archierenl Calist Stratonichias Bacanann, 
locotenentul eparchiel Roman, este însăr
cinat provizoria cn gerarea afacerilor a- 
celei eparchii, in locnl d<cedatului episcop 
Issaia, pănă la alegerea nonlnl episcop.

CRO NICA

Prefectul de Cuhol, d. Iucob Livesco, 
precum aflăm din * Curierul de Bacăfi», 
voind a se muta din hotelul Ini Pa vel 
CoDstantinfscu, a fost intempinat de acest 
din nrmă, ca să'l plătească datoria de 305 
fr. ce a făcut in otel. Prefectul drept

I plată, a ordonat jandarmilor a’l duce la
arestul poliţiei. Advocatul Starea intem- ţion a  nu va mia sa înregistreze i ,v , 1 ’  ,

— | plandn-se a fi pe acolo, a protestat con
tra acesta! med de plată, dar prefectul a 
ordonat să’l aresteze şi pe el dacă va mal 
zice ceva.

O prindere însemnată. —  De eătva timp 
s'a ivit in Bucureşti nn individ, snb no
mele de Heinrich Moritz, care da bănnell 
poliţiei. Agenţii el nn l’afi perdnt din ochi 
şi, cercetănd cn dibăcie şi stăruinţă, afi 
dobăndit convingerea că numele adevărat 
al aoestnl individ este Vasile Danţng, o’a 
fost condamnat, la TaşI, la 10 ani de re- 
clnsiane, şi o’a reuşit a scăpa, atunci cănd 
era transportat de la Iaşi la Închisoarea 
Dobrovăţnl din districtul Neamţn.

Acest individ are pe spate mnlte rane 
de împuşcături vindecate şi crechia dreaptă 
tăiată.

Acesta informaţinnl dobândite, poliţia a 
procedst la arestarea nnmitnlnl individ 
Lucru cnrioe ănsă: el a infăţîşnt nn bilet 
de legitimaţie al primăriei capitalei, in 
care se spune, intre altele, că e născut in 
Bucureşti.

Mnlţlmind aginţilor poliţiei pentru di
băcia cn care afi procedat şi in această 
împrejurare, rugăm tot d'odstă pe d. pri
mar a lua măsuri, ca biletele de legiti
mare să nn se libereze cn atăta uşurinţă. 
Acele bilete sunt nn fel de dovadă din 
partea antorităţel comunale in favoarea 
persoanei ce le posede, nn pasport, en care 
poate umbla prin toată ţara fără sapărare. 
Prin armare, este bine, e neapărat d’a nn 
ee libera cn uşurinţă, d'a nn se libera de- 
căt dnpă oare-carl informaţinnl, cari să 
prezinte măcar presnmpţiunea că ele n’afi 
căznt in mănile nuni Danţng, sau altora 
ca el —Rom.

cutia întreagă de chibrituri, preparată on 
apă. Cauza acestei hotărirl ar fi dorinţa 
de a sfârşi odată ea suferinţele fi de a 
scăpa de cumplitele dnrerl ce'l cauza o 
boală, oe o avea de mnlt timp.

Ea a fost transportată la spitalnl Colţea. 
Nn ştim daca va scăpa.

Virtutea militară. — S'a acordat drep
tul d’a purta această medalia d-lul sub
locotenent Popov iei loan, din regimentul 
fi de dorobanţi oare a fost rănit In urma 
luptelor de Ia 7 octobre, anul eapirst: 
domnului locotenent Stefănescn Vasile, din 
regimental 13 de dorobaaţf, pentru eu- 
raginl ce a deavoltet Sn luptele la cari a 
lnat parte regimentul «ăfi şl in cari a fost 
grav rănit; d-lnl locotenent Cristescn 
Toma din regimentul 1 de dorobanţi; 
d-Ini maior Teleman Constantin, .pretorul 
marelui cartier general al armatei, pen
tru zelul şi activitatea ce a deevoltat în 
tot timpul campaniei, fiind Iu acelaşi timp 
însărcinat la Verbiţs, cn serviciul de vi
zitarea linielor în tranşee; d-lot căpitan 
Teleman Joan, din regimentul 15 de do
robanţi, peotru coraginl ce a desvoltat Io 
aptele la cari a lnat parte regimentul săfi, 

unde a fost şi rănit.

»Monitorul* publică următoarea notă ; 
Un foarte mare număr de cetăţeni, din 

Bncnreştl şi din jndeţe, afi exprimat d-lnl 
loan Brătiann, cn ocazia nea boalel sale, 
simpatiile lor.

D. Brătiann, preşedintele consiliului de 
miniştrii, mă însărcinează a 'i ragă pe 
toţi să bine-voeasoă a primi asprosinnea 
simţimăntelor sale de recunoştinţă.

Ministru din intra C. A. Rosetti.

care ăl stropi şi ft binecuvânta. Veseli de 
jafnl câştigat cn aşa de pnţină osteneală, 
jăfoitori! se depărtară. Dar popa pe dată 
ce a scăpat de el, alergă la oea mal apro
piată biserică şi trase clopotele. La sune- 
tal acestora se adonară oamenii satalol. 
Preotul le istorisi pe scurt tntămptarea şi 
e! invită cn să urmărească pe hoţi şi să’î 
prindă, căci să cunosc lesne, de oarece el 
în loc de aghiasmă, i-a stropit cn cer
neală. Ţăranii îndată s’afi pus in goana 
hoţilor ps oarl i’afi şi prins. Hoţii erafi 
plini de pete de cerneală pe resminte şi 
pe faţă.

I ultimele momente din viaţa 
Jte fan şi anume : având răni pe 

l i t r e ,  cari d'od&tâ începură a so 
I  sie aşa de mult, in cât medici! 

ţianul Ieroniin da Gesena şi nn 
■ de la Hanul tătârâsc, at fost 
a recurge Ia ardere pentru re 

i  rea p lagelor, şi considerau ca 
i a mortal, boierii s’fi apucat a 

rta despre alegerea unul nofl 
u, anii preferind pe cel mal mare 
.Iţii pe cel mal mic ce se afla 
urcia ; acestea ajungând la şti 
ml Ştefan, pe când era aproape 
jţotrie,“ el s’a arâtat la moarte 
P q viaţă şi sănătate teribil şi 
ini-- in acelaşi timp* qual cosst 
tn vitailam morte mostro esseret 

tiie et Prudente. Făcând să'l ducă 
| ttul in câmp, unde se discuta 
I  rea domnească , acolo porunci 
I  Sndâ şi să taie pe principalii 
j  ieri.

urmă ţinu aci un discurs , de- 
pd că ştie că moare şi nu’i im* 

f l  pe dânşii de a alege la dom- 
ie ori cine vor voi dintre fii 

iJ jşi acesta să fie cel mal capa

bil de a apăra ţa ra ; atunci toţi afi 
aclamat pe fini cel mal mare, câ
râia afi jurat pe loc credinţă, însuşi 
Ştefan urcăndu’ l pe tron. Dupe aceea 
muribundul eroii s'a întors in palat 
şi peste doâ zile a murit, nrmându'I 
la domnie acel fiă, căruia se spera 
că nu se vor opune nici turci! şi 
carele are acum un ambasador in 
Ungaria...

Aci se opresc descoperirile mele 
asapra lui Ştefan cel mare.

Documente şi mal numeroase, a- 
supra marelui nostrn principe, exi 
stă fără îndoială ascunse âncâ sub 
pulberea seculară a arhivelor Italiei. 
Aceste documente date la lumină, 
ne vor face cu desevârşire cunos
cută, sub aspectele sale, marea fi
gură a acelui principe care a resu- 
mat Intr'ânsul In cel mal mare 
grad, calităţile superioare ale unul 
adevărat şef de stat adică: erois
mul militar şi înţelepciunea politică.

Aşteptând descoperirea acestor 
monumente, fle’rnf permis a ajunge 
la concinziunea conferinţei mele.

(Finea va arma) I

Tâlhărie.— In noaptea de 4 spre 5 Inlifi, 
o bandă de vre-o 12 tilharî a eăleat casa 
locuitorului Flores Nicolas Gintă, din co
muna Malais, plaiul Cozia, districtul Vâl
cea ; şi, găeid acasă pe soţia nnmitnlni lo
cuitor, afi bătut-o şi efi lnat 67 napoleoni, 
26 imperiali, 10 galbeni şi mal mnlte o- 
biecte. Un d. Savn Lotrennn, din Transi) 
vania, aflăndu-se in gazdă la Ciocă, a fost 
şi dSnsul jăfnit 32 napoleoni şi 15 lei. Se 
crede că această bandă e tot din a lnl 
Maniţa, care acntn trei ani, a mal făcut 
tălhlrie tot prin soele locnri pe cari le 
cunoaşte bine. Autoritoritlţile afi lnat tră
suri grabnice şi serioase pentrn prinderea 
acestor tSIbarl ; ele s’afi pus in relaţii cn 
autorităţile judeţelor vecine şi chiar on a- 
cele ale Acstro-Ungariel ş’afi trimis potera 
de călăraşi pentro a armări pe bandiţi. Cn 
toate acestea, din cauza pădurilor mari 
ripelor, prăpastielor şi munţilor, cari fac 
mari dificultăţi urmăririi, tălharil nu sunt 
ănoă prinşi— Văieta—

V A R I E T A T I

Frisert sănft. — Capii triburilor din in
sula Fidji aQ o îngrijire extraordinară pen
tru cap şi păr. Fiecare ţine o&te an fri
zer care n'are alt-ceva de făcut, de căt de 

ţinea in bună regulă capul stăpănulni 
săfi, a'i îngriji barba şi părul, ceea-ce ia 
in considerare vre-o două ore. Oenpeţia s- 
cestor frizeri e considerată aşa de săntă, in 
căt mănele lor sunt sfinţite de preoţi şi 
snut opriţi de la orl-ce altă ocupaţie. Din 
•stă cauză, nici bucatele nn le duo Îs gară 
cn propriele lor mini, ei li să dă o altă 
persoană înadins care să'i nutrească.

Viera Sasulicl fi Trepof. — Din Geneva 
i se scrie unui zisr polonez : Corespon
dentul genevez al ziarului * Petit Lyon
nais» comunică că ei zilele acestea avu 
fericirea să vadă pe eroina Viera Sasnlicl 
la in mormintarea ministrului comunei Hu
ron, şi că ras.t Chariots Cor day a luat 
parte şi la un banchet ce afi dat comu
narzi! in Geneva. »Aceastâ comunicare care 
nn se bazează pe nici nn fapt real, fiind 
o scornire, va face tnr prin toată Europa, 
dănd loc şi la oorespondenţă diplomatică, 
căcT precum se ştie, Rasia a cerut de la 
toate statele estrsdarea Verel Sasulicl. Fă- 
căndn-se in nrmă cercetări, s’a dovedit’ 
că coresponda ntulul ziarului frneez i s’a 
arătat o altă femeee drept Viera Sasulicl. 
Despre generalul Trepof, fost cap poliţie
nesc in Petersburg se anunţă, că el pe
trece in Polonia rasă pe o proprietate a 
sa , nomită Zakrowka.

U L T I M E  Ş T I R I
(Aşeaţla Harat).

(26 Iulie, 9 ore dimineaţa.)

Londra, 25 Iulie.

Camera Comunelor. — Societăţile liberale 
afi adresat o petiţinne, c» rând punerea sub 
acuzare a lordului Beaconsfield.

D. Bonrke refuză de a comunica memo
randul de la 20 maifi. El zică ei guver
nul ignoră tratatul încheiat intre cei trei 
împăraţi in 1373.

Camera comunelor şi camera lorzilor afi 
votat o dotaţione pentrn ducele de Con- 

| nangbt.
Paris, tt folie.

Greva de-la Anziu pare a fi in descreş
tere. Francia va nomi in cnrănd un con
sul in insola Ciprn.

Roma, 85 Iulie.
Agitaţiunea provocată de »Italia Irre- 

denta* «cade.
Vlena, 85 Iulie.

Se telegrafiează din Constantinopol către 
«Pol. Cor.»: Cn toate observările confiden
ţiale făcute de către Turcia la Atena, gu
vernul grec a trimis o notă la Constanti- 
nopel, invitând Poarta aă numească dele
gaţi pentrn delimitarea nouelor fruntarii.

Poarta n'a respuna, dar ae asigură că 
ea e dispusă să cedeze Greciei teritoriul 
de la oraşul Zagora (Pelion) la Mărgărite 
şi care cuprind) Volo, Phsrsala dar nu şi 
Tricala şi laniua.

(26 Iulie, amlazl.)
Trlest 95 iulie.

Prefectura maritimă locală anunţă, că 
portul Klek şi canalul de la Stegod-Pie- 
colo afi fost întărite prin torpile.

BIBLIOGRAFIE

Vestitul bandit Timofti Vasile Lefcenco, 
carele evadase in cursul transferare! sale 
de la Dobrovăţ la Ismail, s’a prins de 
oătre poliţia Reni.—  «Monitorul».

Otrăvire. — Aflăm că, alaltă-ierl, o fe
meie, al cărei nume no'l cunoaştem bine, 
dar oare locuieşte strada Herăstrăului, s'a 
Încercat să se otrăvească, înghiţind o

Starea sanitară a armatei ruse. — După 
oomnnicările cela mai proaspete, numărul 
bolnavilor armatei ruse garnizonată in 
Bulgaria şi Romănia, se urcă la 47,917 
oameni. Dintre aceştia 12,000 soldaţi şi 
ofiţeri bolnavi, afi fost doşl pe mare la 
Odesa, de nnde vor fi transportaţi mal 
departe in Roşia.

(/n popă isteţ. — Către »Golos* se oo- 
raunică următoarea iatSmplare originală 
din gnvernamentol Lublin: Intr’on sat 
mare trăia nn preot oatolic bătrăn, pe 
care oamenii ăl credeaţi a fi bogat. Intr’o 
noapte popa a fost atacat de mat mulţi 
oameni, cari ăi cereafi bani cn ameninţări 
de moarte. Păcatul de a’l omori nn'I spe
rie, zioeafi jăfnitoril, de oare-oe e! merg 
la resboifi, nnde in luptă cn necredincioşii, 
se vor ispăşi de toate păcatele; astfel nn 
e nimio dacă cn an păcat vor avea mal 
mnlt safi mal puţin. »Aşa dar vreţi să 
mergeţi la resboifi contra necredincioşi
lor 1* zise popa »Aceasta e cu totul *.*\- 
csva. De aceea veţi primi de la mine nu
mai bani, ei vă voi îl şi bine cuvinte.* Cn 
aceste cuvinte el dete jSfnitorilor 800 ra
ble şi iatrănd Intr’o cameră laterală spre 

adaos apă sfinţită, veni cu un lichid cn

S ava  Soi IIICSCU, Virtutea M ilitară 
poezii ; de vlnzare la librăriile Bo
cee, Danielopolu, Szâllâssy şi io  ju 
deţe la librăriile corespondente ; pre
ţul 50 bani.

Ronetti Roman, Radu, poemă ; 
de vlnzare la librăria SzdllOsy, edi
torul.

G. L. FrollO, — Utilitatea. Studielor 
neolatine, prelegere ţinută la facul
tatea de litere din BucurescT, pen
tru inaugurarea cursului de Istoria 
literaturilor neolatine.

N. Scurt eseu, Istoria Romănilor 
pentru clasele primare, in editura 
librăriei Luis, str. Lipscani.

D r  F o lix ,  —  Raport general pe 
1877 asupra serviciului sanitar al 
aşorulul Bucureşti.

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

8t. C. Mihftilescn.— Industria ft 
Resbelul, studiô de sociologie. Suma
rul : O introducere sociologică ; Rps-  
belul; Raportul ştiinţific dintre res
belul şi industrie ; Politica resbel 
lulul; Partea lui estetică; Guver- 

1 nee in resbele ; 0  notă a d-lul de* 
Bismarck; Prorocii sociologice; In* 
(lustria înaltă a resbelulul ; Gene
ralii şi cultura militară ; Un cuvânt 
despre Plevaa; Concluzie; Industria 
mechanicft ; Drumurile de fier in roa
bele ) Legi 8ociólogioe ; Industria chi
mică; Un rdû care a produs mal 
bine ; Schiţe istorice asupra prafu
lui de puşcă şi perfecţionării arme
lor ; Artileria la Români Linii mu|t 
istorice; Cum a schimbat praful de 
puşcă starea »ocinift şi politică a- 
Europei ; Raporturile politice şi so
ciale dintre resbel şi industrie ; Vii
torul.
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Eau et Poudres dentifrices
do

ID R IP  I  I E  I R  I R  I E
de 1» facultatea de medicină din Paris.

PARIS -  8 PLACE IDE L’OPERA - P’jAPî.IS 
Se gisosce la toţi farmatigtl, parfumorii şi coafaril.

Medalia de merit decernatS Casei Doctorului Piirre şi recompensa cea 
mal mare obţinuţi de dentifrices.
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rLA TYPOGRAEIA THIEL & WEISS
p a l a t u l  . d a c ia .*

şi la töte libr&riile din ţâră
«e află de rtaŞar« :

! MIT0DIÀ DE CORA »TDRALA REGULILE
drept oontraet la

v ă t ă m ă r il e  pr a c t ic e i m ed icale  g e  t r e b u e  P Â Ç I T E
Singura fi sigura paxă oontra _ pentru a

morţsl premature şi lăngesirel cronice de

Aug. Wilh. König. 
P R E Ţ U L  * L E I  N U  01.

AJUNGE LA 0 BATBANETA ÎNAINTATA I
PREŢUL »0 CENTIM. i

Acel care cunosc Hapu* 
rile purgative ale doc torn lui 
întrebuinţa îndată ce vor a- 
vea trebuinţă de curăţenie. 
Ele nu produo deegcet nici 

elăbiciune, căci, in contra celor-alte cu
răţenii, acăsta nu lucrlză bine de cât când 
este luată cu alimente bune fi băuturi in- 
tăritore, precum: vin, cafea, ceai. Fie-care 
’fi alege ora şi premjul când ’1 convine 
mal bine să la ia, in conformitate cu oeu- 
paţinnile gale. Ostenela pnrgaţinnel fiind pe 
deplin anulată prin efectpl unei hranebune, 
ea se pdte repeţi pe cât va fi de trebuinţă.

Cntil de 5 fi 2 fr. 50 b. la Paris la doc
torul Dehaut fi la tdte farmacopeele. Să se 
ceră cu fie-care cutie cărticioa de 72 pagine, 
care conţine instrncţiile în t6te limbele. Să 
se cără fi mannalnl în limba francesă doc
toralul Dehaut, volumul de 400 pagine.

Depoait in BnonreecI, la farmacia d-lu* 
F. W. Ziirner, calea Mogofâiel, fi la d-nn 
Ovessa drogistul.
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P IC A T U R I

E N E R A T O A R E
ale d-lul

nn TJft renumită esenţă japoneză, oare 
r i r n u  Vindică îndată ori-oe dnrere de
cap ee găseam la farmacia d-lnl F. Bros 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

S A M U E L  T H O M P S O N  

Ac'ste picături afi o putere «constitutivă care Ie pune In primul rând al descoperiri 
foloiităre. Ele restabilesc puterile pierdute, a&9 din prieina unul exces ds tinereţe, l 
din pricina bălelor îndelungate. Mici o doftorie nu li se păte compara Intru căt prive 
bilele lemscştî, pierderii«, cloroza, pila albă, neputinţele premature, spermaforea, etc. PI 
eonul 8 franci, Karmaoia Gelin, No. 88 rue Rocbechouart, Parie.

In Buouresol depotil la farmaciile d-lor Riedbrfer, Ziirner şi la d. Overna drogbistul

►00-00©«
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COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION [
« 3 .  A l l  A  M

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

dises aux prix de fabriques, de la vente des produite etrangers en Franc» 
accompagne les voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités de Paris. (F 
parle français, allemand, russe et polonais.

4
La Librăria Universală

L E O N  A L C A L A Y
18 Calea Mogoÿôiei 16,

se află de vôa4are pe dod tablouri mari 
pe hârtie de desemn bonă în 24 colori :

I i t i i a  Eipositis O i i n r a l i
din Paris

(1878), in lnngime de un metru fi lăţime 
de 65 centimetre, 

cu prtf de un franc tabloul.
Unol repreeintă vederea Palatului Tro- 

cadero; fi eel-lalt Palatul din Câmpul lui 
Marte împreună cn vederea intrigă a Pa
risului.

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

CÂNTECUL ROŞIORILOR
IDE L A  V E D E .

Dedicat Mărieî-Sale

DOMNITORULUI B0IAN1L0B CABUL
Poesía de

Locotenent de stat major M. C. BANIULE8CU 

PENTRU TOCE SI PUNO 
de

CAROL P A Ş I L L  jnn.

Prnţul 1 leü 50 ban!.

A eşit acum de sub tipar :

Moţii ş i  Curcanii
două conferenţe ţinute la Ateneul 

din BuonreftI de
23. A., 1. O D O B E S O U , 

conţinând :
M oţii: Rescoala Ron anilor Ardeleni snb 

căpetenia lor Horin, in iarna 1784— 1785. 
— Episod din istoria Transilvaniei. (Con
fer enţă din 11 Fevrnarie 1878).

Curcanii: Luarea Ruhovei de către ofti- 
rile româneşti, la Nqemvrie 1877. — Epi
sod din nltimnl nostru răsboiă cn Turcia. 
(Conferenţă din 23 Martie 1878).

1 volum in 8° mio de 96 pagine.
Se află de vânzare la librăria Socec &  

Comp., in Bucureşti, Calea Mogoşoaiei Mo. 7 
— Preţnl 2 lei nonî. —

L I N G E R I E L E
CELE MAI EFTINE, PRACTICE ŞI DURABILE

se póte cumpăra cn ooasinnea liqnidărel a

PABBICE1 DE PANZA SI L1NGEE1E DIN TUNA IN DÍP0S1TDL GENERAL IN BUCORISCl
Calea Mogoşoieî, Palatul Dacia, vis-à-vis de magasia D-neî A. Carissi

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

I Cămaşe de damă de ţjiua, de Olandă şi de Chiffon, brodate, simplă şi garnisite de fr* 4, 5, 8, 11 până la 18 fr.
I Cămaşe de damă da nópte, de ptrcal franţnsesc şi de olandă, semple şi brodate de fr. 6.50, 9, 12, 16 până la 19 fr.
I Cămaşe bărbătăscă albă semptă, de Chiffon şi de Olandă, cn gulere séü fără galera 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 Camisón de damă, de Peroal francés, de BaţistS şa de Piquet de ernă, semplu fi brodat în 100 de desenări, cele mai

elegante de fri 3, 5, 7.50, 9 până la 16 fr.
I Pereche pantaloni de damă, de Chiffon, de Percal de Olandă fi de Piqnet de érnl, garnisite fi brodate de fr. 

3.50, 5, 7, 8, până la 11 fr.
I Fustă de damă, de Percal fi de Piohet de eruă, Bemplă, garnisite fi brodate, de fr. 4.50, 6.50, 9.75, 12, 18 până 

la 24 fr.
I Pereche pantaloni bărbătescl, de Croisé alb, de Pichet de érnS, şi de Olandă, de fr. 3.50, 5, 6.50, până la 9.50.
I Corset de damă diferite fasonări 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 Ia 15 fr.
I Cămeşe de flanelă albă séü colorată de fr. 7, 9, 11, până la 14 fr.
12 Gulere bărbătescl de Percal fi 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. 5.50, 7.50, până la 9 fr.
6 Perechi Ciorapi bărbătesci şi de dame, de bnmbac, de lină, de fild’ecoese şi mătase, de fr. 5, 3, 11, 14, până la 26 fr.
I Plapumă de lină séü 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 cu Monograme brodate de fr. 3, 5, până la 7 fr.
6 Baitste albe cu bordure colorate tivite, de fr. 2, 3, 4 până la 8 fr.
6 Batiste de Olandă curată de fr. 3, 4, 6, 7, până la 11 fr.
6 Prosópe de aţă adevărată de fr. 5, 7, 8, 10 până la 13 fr.
6 Şervete de masă de Olandă curată, de fr. 4, 6, 8, 11, până la 14 fr.

Faţă de masă albă saü colorată de ¡nu curat pentru 6 persóne, de fr. 6, 8, 10 până la 12 fr.
Faţă de masă albă de ¡nu cu ată pentru 12 persóne 10, 13, 16 până la 21 fr.
Bucată de Olandă de Rumburg 36 de coti, de fr. 17, 19, până la 28 fr.
Bucată Olandă de Belgia 45 de co(I, du ú- 32, 38, 46 până la 52 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 coţi, de fr. 60, 65, 76 până la 92 fr.
Bucată Olandă de Bielefeld 62 de coţi, de fr. 74, 85 până la 115 fr.
Toile de Batiste 60 de coţi, de fr. 120 până la 190 fr.
Bucată de Olandă de Rumburg de cercéf într’o foiă 27» coţi de lăţime pentru 6 céroéfurl de fr. 42, 48 până la 56 fr.
Bucată de Pichet de érná 36 de coţi de fr. 26 31 până Ia 46 fr.

TROMPETTA C Â R P I Ţ I »
întreg* colecţie de când a apărat 

nomele de Buciumid şi până în 4'oa 
a încetat d’a mai vorbi dimpreună cn1 
trnl el scriitor Cesar Bolise.

Acest monument al literatnrei Iioâ 
la a cărnl clădire a lucrat pal-spre 
ani şi trei săptămâni marele măiestri 
află de ven4are la Tipografia naţierl 
strada Academiei No. 24.

iON POLE8CU
fost administrator si colaborat 

acestui Şiar.

HOTEL WEISţ
BRASIOV.

Sub-semnatul am onâre a îneciin 
Onor. Public voiagior, că am Inat asup 
acest hotel, fi mă vdifi sili a eatisfaqi 
în privinţa curăţeniei cât fi preţurilor e 

Se găşesc odăi de la 60 kr. până 
fiorin. Cn deosebită

Ion Hauptmaă) 
antreprenor, 1

B A I A  M A N L A Ş
lângă Tusnad.

ZESTRE COMPLECTE, LINGERIE PENTRU OTELURI
cn preţuri mai ales reduee.

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

In urma anei aprinderi a şirului spinii 
•’a ¡.aralisat ast-fel manile |i picidrele in c 
era eu neputinţă să mu mişc sad să m r  
In pat. Zăceam nemişcat ca un cadavru. / 
stare dură căte-va săptămâni, când doctoral 
mă sfătui să visites baia Malnoş, căci nun 
mă voiu putea vindeca. Am fost dus acolo- 
trebuinţal băile 6 săptămâni. Mă purtai p 
baie, mă lâsaă in ea şi tot alţii mă scotei 
ea, căci de şi eram numai In verstă de 1 
şi deşi odată am fost tare şi sănătos, A  
puteam sta pe piciăre, departe d’a puteai 

Efectul apel fu atăt de însemnat şi mi 
in căt îndată după soeirea mea acasă p 
merge şi îndeplini lucrări mal uşă re.

Acum am de gând să mal visites şi in 
an baia Ualnag pentru a’ml Întări cu totul) 

Inboldit de recunoscinţă cea mal curaj 
simt dator a recomanda cu căldură baia! 
8 ore departe de Braşov, omenimel suferii

E. SchunBraşov, 15 Maii 1878.

In acest an s’a înfiinţat şi o cnrsă £ilni. 
diligenţă Intre Mslnaş şi Tuşnald.

biserica Calvină.

locuiesce Strada 1 
rană No. 7, vis-â-v

DOCTORUL BLUM ENFELD «
lea Moşilor No. 27 via-a-vis de Pomu-I 
(Tamis.)

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

J O S E »
FÜRNISORÜL

20, OOLTIUL BTTIsE’VJAK.IDTTIsTJX SI 
Face cunoscut onor. Clientele, c& i a sosit pentru sesonul actual 

mal moderne, fasone elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Benaissance şi diferite alte fasône

PREŢURILE CELE
Se prlimeşte şl comăntp de tdte felurile de haine care se 

cfcctuedil cn mare promptitudine.

«T JA IR Z D IIL T IIE IR -IE

( i H Ú M B A n H I
CÜRT I E I
MOGFOSIOAIBI, OJASJA GZREOÎaSTTX, 530

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

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate
L ingerie 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 E F  G R Ü r t ¡ . TB A U l i l

Furnisorul Curţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogoş6iei, Casele Grecénn.

Typ. Tihel A Weiss, Palatul „ Dacia*


