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Cursul do Vlena, 2 auguit 
Renta ungara in mor . . . .  80 25 
Bonuri de tesuur ung., I emis. 113 —

.  ,  ,  II ,  78 -
împrumutul austr, la hârtie . 64 35 

» .  » arg in t. 68 20
Renta austriaeft tn aur . . .  74 SO
Logo tlin 1866......................... 118 50
Acţiunile bAncei naţionale . • 825 —

. .  austr. de credit 164 25
ungare > 235 25

A rgint.................................100 *0
D ucatu l............................. 5 47
Napoleonul. . . . . . . . .  9 Slt/i»
100 mărci germane . • • • • 56 80

Cursul de Berlin, 8 august 
Acţiunile Clăilor ferate române. 32 23 
Obligaţiunile romăne 6«/o . . 88 80 
Priorităţile 0. fer. rom. 8°/t 85 50 
împrumutai Oppenheim . . . 102 75
Napoleonul.............................. 16 28
Viena, termen lung — —
Paris |  scurt • • • • 81 15

Cnleadaral Şl lei 
Duminecă, 23 Iulie.
Patronul silei: Mart. Trofice. 
Rdsăritul soarelui: 4 ore 49 min. 
Aposul soarelui: 7 ore 20 min. 
Fasele lunel: Dltim cuurt.
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Buouresol. . . .  8.15 n 10.— d 
Ploesel . . . . . 9.50 n 12.00 d
B r ă i l a ..................1.58 n 5.45 Ş 7.15
TeoaoiQ..................4.38 n 11..0
R om an................. 9.05 d 4.45
Suoeava, sosire . .12.03 d 9.55 ñ

Snooarn—Bnearesci 
Suceava . . . . 6.11 d 6.46 d
Roman.................8.45 Ş 12.30 d
T ecuci................12.30 n 6.10 Ş
B răila...................3.08 n 8.10 n
Ploesel...............7.12 d
Bacureecl sosire 8.30 4
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Buouresol.. . . . . . .  9.16 <
Qiargia, sosire . . . . .  Î l .85 ţ

Giurgiu— Bueareecl 
Gi urgi a . . . . . . . . .  9.26 ţj
Bucuresci, sosire.. < . . 9.48 ţ

Galop—Barbeţi 
Galaţi . . . . . .  1.20 n 8 25 d 7.:
Bar boţi, sosire . . 1.55 n 9.— ţ  8.i
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Barboţl—Galaţi
Barbo,1 . . . . .  2.55 n 6.25 n 7.—n 
Galaţi, sosire . . .  3.30 n 7.— n 8.254

E P E S I TELEGRAFICE  *
ALE .TIMPULUI"

I

(Agenţia Havas)
(2 August 4 ore d. am.)

Roma, 2 august 
irin cercurile catolice se asignrS oS nun- 

pspa), cardinalul Maselln şi priuoi- 
Bismerk sunt de o cord, relativ la sta

rea nuni tmodus vivtndi*, intre Ger- 
iia şi Vatican.

Berlin, 2 august.
uitatul oficial al alegerilor se va pn- 
in curind.

Londra, 2 August 
e anunţa către »Daily Telegraph*, ci 
ia refuzi de a libera pe prinşii turci, 
u cc un i se vor pliti cheltuelile fi- 

cu întreţinerea lor.
Standard* anunţa, ci imperatul Ger- 
iei şi imperatul Austriei se vor intilni 

Salţhnrg.
The Tiimes* pretinde ca la Constanţi- 

bl se fac intrigi spre a da jos pe Safvet 
şi a se reveni la tratatul de San Ste
şi la protectoratul Rusie!.

(2 august, 8 ore seara )
Vlena, 2 august 

Abendpost» zice: A XVIII divizie »tre
ieri graniţa Erzegovinel aproape de 

igaraz şi Ismoskey, îndreptiudu-se spre 
ibusky, unde pare a domni anarhia 

Boejolnka, 1 august.
udata după intrarea oştirilor anstriace, 

s’.su adresat arhiduce’ui Ioan Salva- 
rugăndn’l sa tilmicensci împilatului 

ntz Iozef simţiminteln lor de devots- 
jt. Ei sunt gata de-a da probe şi a se 
Li de influenţa lor asupra pololaţiel 

"Jiena amical.
ţtil sunt convîr.şl, că numai o alipire 
B de guverna împărătesc, poate să le 
pe religia şi obiceiurile lor.

Berlin, 2 august
S Se cunoaşte rezultatul a 325 alegeri.

.ti ales 33 conservatori, 40 liberali eon
ii datori, 67 clericali, 86 naţionali libe- 
I B l7  progresişti, 32 candidaţi de deo- 

B nuanţs. In 50 locuri sa vor face 
fota ţiuri.
Ret iltat nl oficial al alegerilor se va 
blldi ntine.
Reichstagul va ţinea prima sa şedinţi 
9 septembre.

(8 august, 9 ere dimineaţa)
Londra, 2 august

Jaiueracomunelor. — D. Bontke declari, 
guvernul no va anticipa asupra deci- 

jî comisiunil internaţionale institnită pen- 
finanţele turce. Discuţia moţiune! Har- 

gton s’a respins.
Vlena, 2 august

a telfgrafieazu din Berlin citre *Pol.

Ifine se va procede la schimbarea ra
fturilor, de şi cea a Turciri n’a sosit.
A' elnisşi ziar in se telegrafioaza din 
Imstantiuopol:
jPrineip«!, La ban of csercitu presiune a- 
pra Porţii spre a deşartă Vama. Ruşii 
nţinui de a se intiri cu energie inain- 
t Constantinopolai, r _Uenstaatluepol, 1 august
E neesact, ci s’a suspendat convocarea 
lorvelor turce.

BÜCURESTÍ
Sămb&tA, ~ ~  Iu lie  (3 August).

De o vreme încoace guvernul ra
dical are vedenii ciudate. DupA ce 
d&ruiBe mal deun&zl o prgramă mi
nisterială bărbaţilor reprezentaţi cu 
deosebire prin ziarnl .Press»*, vine 
acnma şi ne dărueşte şi nonă o a- 
semenea programă. Visuri grele tre- 
bue să aibă .vitejii* noştril diplo
maţi, de sunt atăt de neliniştiţi in 
privinţa fotoliurilor lor ministeriale, 
de văd aievea venind deja alţii ca să 
le ia locul.

Cititorii noştri vor 6 de sigar cu
rioşi să cunoască şi el programa 
noastră ministerială. După .Rornâ- 
nul*, ea este foarte scurtă şi lămu
rită. lată-o in intregal el : „Con- 
, servatoril zic dar de mal nainte : 
.când vom veni noi la putere, nu 
.vom avea trebuinţă de a pregăti 
. România in vederea viitorului; li- 
.bertatea şi instrucţiunea mal cu 
.seamă sunt nişte elemente socia- 
, liste; naţiunea romănă are trebu- 
,inţă de ordine şi numai de ordine\ 
o vom rgularisi. *

Le mulţumim d-lor liberali şi in
struiţi că ne tratează cel puţin ca 
oameni sinceri, cari spun verde ceea 
ce voesc. Noi din parte-ne cată să 
mărturisim, fie chiar spre ruşinea 
noastră, că nu am putut isbuti 
pănă acuma a cunoaşte adevărata 
programă ministerială a guvernului 
de azi, căci nu credem că uşurinţa, 
confnziunea, mistificarea şi reaua cre
dinţă pusă in sistem să se poată 
numi o programă, cu care se gu
vernează o ţară constituţională.

Ştim foarte bine că şi radica 
Iii văd, că nu o vor putea duce 
mult timp înainte cu o asemenea 
programă şi că le-ar plăcea ca con
servatorii să ia pentru adoua oară 
sarcina neplăcută de a le descurca 
confuziunile, primind drept resplată 
injuríele şi calomniele cele mal neo
meneşti. Dar Ie vom lăsa ăncă pen
tru cătă-va vreme plăcerea indoioa&ă, 
de a declara prin .Romănnl*, că 
prestigiul lor este neclintit şi că 
sunt mal tari ca niciodată. Vom lăsa 
ca ace! cari afi comis faptele ruină
toare pentru ţară, sâ’şl eternizeze 
cel puţin nomele lor pe actul în
străinării unei provincie a ţării. Nu 
dorim deloc a primi o moştenire a- 
tăt de fatală. Guvernul actual tre- 
bue s’o ducă pănă la capăt; soco
teala va veni in urmă. N'avem prin 
urmare nevoie pănă acuma a lucra 
la programe ministeriale.

Ansă o deosebire trebn s făcută; 
altceva este a confecţiona programe 
ministeriale, şi altceva a face opo
ziţie. «Romănnl* face şi in această 
privinţă o confuziune, crezând că 
orice opozant este in tot acelaş timp

un pretenumt la minister, şi nu
mind trădătoare orice voce care se 
ridică contra ln!. El rugăm dar să 
’şl inchipne pentru un moment că 
nu se află la circ înaintea unei mul
ţimi fără experienţă şi inculte, care 
se sperie de vorbe la te , ci faţă 
cu nişte bărbaţi car! a fi văzut lumea 
şi cunosc in fond viaţa constituţio
nală, asigurăndu’l că modul cu care 
tratează opoziţia, este de o parte 
ridicol iar de alta chiar in contra 
interesului săfi- Opoziţia este farul 
statului constituţional, şi un guvern 
cu minte trebue să căute in  tot- 
d'anna a profita de poveţile el. 
A se supera ănsă pe opoziţie, a 
o iqj ura necontenit, a o numi trădă
toare fiindcă priveşte lucrurile din alt 
punct de ved re , este a nu’şl 
cunoaşte interesele şi a nu recu
noaşte altora un drept care le est$ 
asigurat prin constituţie. Fie care 
cetăţean are dreptul de a’şl da pă
rerea asupra acţiunilor guvernului, 
fiindcă acesta ăl reprezintă intere
sele cele mal vitale, şi dacă să for
mează lntr’o ţară o opoziţie Însem
nată, care este tn stare a nelinişti 
pe guvern, aceasta este In tot de 
ana vina partidului la putere, care 
nu Înţelege a’şl indentifica intere
sele sale cu interesele obşteşti ale 
naţiunel. Aşa dar .Romănul*, ln 
loc de a se supăra pe opoziţie, ar 
face mal bine să se snpere pe oa 
menii zilei pe cari i reprezintă, că 
nu aâ Înţeles a'şl dobăndi sirnpa- 
tiele ţării, neurzind de căt desbi- 
nârl şi nefăcănd de căt nebunii şi 
aventuri intrun mod sumar.

Asupra modulul sumar care l’a 
urmat, după .Romănul" de la 16 
iulie, guvernul actual, in politica 
esterioară, vom da In rurănd şi pă~ 
rerea noastră.

D I N  A F A R A

Ocuparea Bosniei.
Ocuparea ţinuturilor nord vestice 

ale Turciei de cătră oştirile împă
răteşti austriace, deşi astăzi este un 
fapt implinit, tot mal face obiectul 
unor desbaterl ăncă nelămurite in 
cercările politice şi in ziaristica din 
monarhia austro-ungară mal vârtos, 
dănd naştere la intrebărl, ce nea
părat cer o deslegare. Aşa bunioară, 
gazetele din Viena incep a scoate 
la iveală unele dintre întrebările 
constituţionale ce trebue 9ă se pună 
fireşte prin ocuparea Bosniei. Pănă 
acuma aceste intrebărl se resumă 
cam la următoarele : Cheltuelile ocu
pării şi ale construcţie! drumului de 
fier ce va lega Bosnia cu Salonicul 
in sarcina amăndnor părţi ale mo
narhiei afi să cază ? administraţia 
Bosniei va atirna şi va fi diriguită

de ministerul comun safi de minis
terul austriac ? Şi lesne poate ori
cine să înţeleagă, că cu sistemul 
dualist ce domneşte in monarchie, 
aceste intrebărl nu prea uşor ăşl pot 
găsi un răspuns lămurit. Ori şi cum 
insă, mal curând safi mal târziii lu
crurile se vor pune, trebue să se 
pună la cale.

De aminterl ocuparea s'a desăvâr
şit. Ştirile cele din urmă in privinţa 
ocupării Bosniei spun că, cu puţin 
timp imintea păşirii Austriacilor 
peste graniţă, s’afi ţinut la Constat 
tinopol mal multe consilii extraor
dinare de miniştri şi că s’afi trimis 
instrucţii lui Garateodori-paşa, Iu 
urma instrucţiilor primite dela gu
vernul săfi, împuternicitul turc ar fi 
declarat contelui Andrassy, că para
graful din proclamaţia austriacă că
tră locuitorii Bosniei şi Erzegovinel, 
in care se zice că .Sultanul s’a ho
tărî t să pună pe acel locuitori sub 
ocrotirea împăratului Austriei ş. c. 
].* ar putea să dea loc la o protes
tare din partea Turciei şi chiar per
sonal din partea sultanului. Acum 
insă se vede că nici Turcia şi nici 
sultanul nu s'afi mal supărat de 
proclamaţia austriacă şi ah lăsat 
treaba încurcată: proclamaţia s’a 
citit, AustriacI afi intrat pe pămân
tul bosniac, locuitorii din partea 
locului ar fi mulţumind lui Dumnezefi 
că i-a dat sub ocrotirea cesaro-cră- 
iascâ, iar Poarta, după cum spun 
ştirile oficiale, este hotârită a nu zice 
o vorbă măcar in potriva aducerii la 
indeplinire a hotârlrilor Congresului.

In privinţa dăinuirii ocupaţiei aus
triace in Bosnia, de sigur nici cel 
de la Constanţinopol, câţi afi minte 
sănătoasă, nu’şl mal pot face vreo 
iluzie deşartă. După litera tractatu
lui de pace, ocuparea n’are vreun 
soroc anume; Austriei nu i-ar fi vreo 
pagubă 8â’şl intinză pe veci stăpâ
nirea până in Balcani, şi din par- 
te-le locuitorii Bosniei şi Erţegovinel, 
după ce vor gusta din roadele lini- 
ştel şi din binefacerile administra
ţiei austrieceşti, cu grefi le va mal 
veni să se desparţâ de dănsele ca 
să reintre din nofi sub dominarea 
Porţii. Prin nrmare, ocuparea va 
dăinui cât o vrea Austria, şi fireşte, 
că aceasta va vrea să dăinuiască căt 
lumea şi pământul. In adevăr, iată ce 
zice organul ministerial din Viena 
.Fremden-Blatt* in privinţa dâinui- 
rel ocupaţiei anstriace in Bosnia :

‘ Austriecii vor sta in Bosnia yi in Er- 
zegovina, pună c&nd bana rindnialS şi li
niştea se vor restatornici cn desăvărşire 
şi trainic, pinS cănd se vor pStrnnde că 
după retragerea oştirilor lor, aceste ţinu
turi nu vor mai fi iarăşi teatrul nnor tnr- 
burări ce ar ameninţa din noii pacea Îm
părăţiei anstro-nngare....  După oom se
văd lucrurile, ocupaţia va dăinui foarte

multd vreme. E probabil că oştirile ans
triace nu vor deşerta Bosnia, decăt atonei 
cănd şi Eoghjil vor d<şerta Ciprul.»

Acestea sunt cuvintele pe cari le 
scrie foaia ministerială din Viena. 
Astfel dar din nenorocire pentru 
Turcia, pe când Austriacil vor a- 
ştepta să iasă Englenjil din Cipru, 
pentru ca şi dânşii să deşerte Bos
nia, şi EnglejiI n’or să voiascâ a ieşi 
din Cipru, până ce mal ântâl şi Aus
triacil nu vor deşerta Bosnia. Şi aşa, 
aşteptând unii de la alţii pilda re
tragerii, ocuparea şi a Bosniei ca şi 
a Ciprului pare că—cum prooroceşte 
.Fremden-Blatt*—-foarte mulţii vre
me are să dăinuiască.

Reformele din Asia-MIcă

Dâpâ ştirile ca gazetele străine 
primesc din Constantinopol, intre d. 
Layard, guvernul turcesc şi sultanul 
intrev ederile şi legăturile se înde
sesc merefi. Obiectai întrevederilor 
ambasadorului englez cn guvernul 
Porţii ar fi o înţelegere in privinţa 
Mesopotamiel, asupra căreia, sub 
cuvânt că vrea să garanteze dru
mul de fier ce se proiectează a se 
construi prin valea Enfratnlnl, En- 
glitera ar voi sâ’şl ia drepturi de 
ocrotire şi de administraţie. Dacă 
negoţierile d-lnl Layard cu Poarta 
vor ajunge la capăt cn bine, atunci, 
dnpâ cum se crede, convenţia de 
cedare a Ciprului se va preschimba 
cu totul. EnglejiI vor pune mâna şi 
pe Mesopotamia, pentru ca intere
sele lor politice in Răsărit să fie 
puse pentrn totdauna la adăpost de 
ori-ce primejdie; şi tocmai pentru 
insemnâtatea cea mare a acestui câş
tig, pe care, plânuindu’l de mult, vor să 
puie mâna fără sgomot, cam puseră 
mâna şi pe Cipru f&râ să dea de veste 
nimic mal dinainte, tocmai pentrn a- 
ceea Englitera a păstrat, pe semne, 
o atitudine aşa de rezervată şi im- 
pâcinitoare in Congres. Se vede că 
astăzi negoţierile d-lnl Layard merg 
bine şi sânt aproape de sf&rşit, de 
vreme ce gazetele englezeşti se fe- 
licitează, deşi nu tocmai categoric, 
de noua isbândâ diplomatică. .Times* 
bunioară zice, cum că are cuvinte 
destul de tari cari ăl fac să creazâ, 
că .Poarta a primit bine propune
rile englezeşti cn privire la refor. 
mele de introdus in Asia-Mică.* A- 
ceste reforme propuse de Englitera 
tind fireşte a'l da in mână ocroti
rea şi chiar administraţia ţinuturi
lor asiatice ale Turciei. Nn de giaba, 
EnglejiI afi lăsat Roşilor Batumul, 
se înţelege. .Times* mal zice ase- 
me nea, că prin sfaturile şi controlul 
el, Englitera va exercita de acum 
asupra impârâţiel turceşti o adevă
rată inriurire re născătoare. Şi de aci



apoi se porneşte gazeta englezească 
să c&nte lucrarea cea măreaţă 
care este insărcinată Englitera 
Asia-Mică. In această pornire, oare 
cum prea sentimentală, ceea ce de 
aminterl e firesc lucru, „Times* nu 
cruţă deloc vorbele mari. Misiunea 
Engliteril este de a reinapoia civi 
lizaţia, in nişte ţinuturi, cari afl fost 
odinioară leagănul civilizaţiei, unor 
locuitori vrednici a se civiliza, de 
statornici bună rânduială, siguranţă 
şi guvern regulat, neatingându-se 
cu toate astea de drepturile sulta 
nulul. — Acest ton din partea unor 
ziare ca cele englezeşti, ce totd’auna 
aft obiceiul să nu ’şl piarză vorbele 
mari in zadar, ne dă să ’nţelegem 
că neapărat d. Layard la Constan 
tinopol este aproape să facă pe sul 
tanul a iscăli şi in privinţa Asiei 
Mici vre-o convenţie ca cea de la

PROTOCOALELE CONGRESULUI DE BERLIN
P r o t o c o lu l  N o . 0 .

Şedinţa de la 25 Iunie 1878.
Erafl presinţl:
Pentru Germania principele de 

Bismark, d. de Bfllow, principele de 
Hohenlohe Schidingsfflrst.

Pentru Anstro-Ungaria corniţele 
Andrassy, corniţele Karolyi, baronul 
de Haymerle.

Pentru Franţa d. Waddington, 
corniţele de Saint-Vallier, d. Des- 
prez.

Pentru Marea-Britanie corniţele de 
Beaconsfield, marchizul de Salisbury, 
lordul Odo Russell.

Pentru Italia corniţele Corti, co
rniţele de Launay.

Pentru Rusia corniţele Şuvaloff, d 
d’Oubril.

Pentru Turcia Alexandru Cara- 
theodory-naşa , Mehemet Aii-paşa, 
Sadulah-Bey.

Şedinţa este deschisă la 2 şi ju
mătate ore.

Preşedintele anunţă că protocolul 
No. 5 nu va fi citit decăt in vii
toarea şedinţă şi după ce a menţio
nat lista petiţiunilor No. 5, indică 
la ordinea zilei cele doâ amanda- 
mente amânate ieri şi a căror re- 
dacţinne, conform dorinţil congresu
lui, a fost preparată de către d. 
prim-plenipotenţiar al Franţei.

D. Waddington zice că dupe o în
ţelegere intre dânsul şi colegii al 
Rusiei şi al Engliteril, presintâ o lu
crare care speră că va fi agreată de 
înalta Adunare. Excelenţa Sa dă ci
tire mal ântâifl la al doilea aman- 
darnent. Acest text trebue să urmeze, 
in propunerea lordului Salisbury, pa- 
sagiul astfel conceput : „Guvernul 
general va avea dreptul de a chema 
trupele otomane la caz când securi
tatea interioară safl esterioarâ va fi

ameninţată*. D. prim-plenipotenţiar 
al Franţei propune de a adăuga la 
acest aliniat paragraful următor 

„In această eventualitate, Sublima 
Poartă va trebui să facă cunoscută 
deriziunea sa şi necesităţile ce o jus 
tiflcâ representanţilor puterilor li 
Conssanti nopol *.

Congresul primeşte acest gasagifl 
cu unanimitate.

D. Waddington dă in urmă citire 
primului amandament ce propune a 
substitui in locul pasagiulul moţiu 
nel lordului Salisbury in cuprinde
rea următoare :

„Ordinea interioară se va man 
ţine de miliţie al căruia ofiţeri se 
numesc de sultan, şi acesta va ţine 
seamă de religiunea populaţiunel*.

Cele doué d’ântôiü paragrafe sunt 
adoptate de congres in textul ur
mător :

„Ordinea interioară este menţi
nută de o jendarmerie indigenă a- 
[sistată de o miliţie locală.

„Pentru compunerea acestor doô 
corpuri, al cărora ofiţeri se numesc 
de sultan, se va ţine seamă, după 
localităţi, de religiunea locuitori
lor*.

D. Waddington citeşte al treilea 
paragraf următor :

M. S. sultanul să leagă a nu în
trebuinţa in garnizoanele fronturi
lor de cât trupe regulate. Trupele 

destinate acestui serviciü nu vor pu
tea la nici un caz fi cantonate la 
locuitori. Când vor trece prin pro 
incie, ele nu vor putea sta acolo cu 

şedere*.
D. prim-plenipotenţiar al Fran 

i,el adaogă că acest pasaj, care nu 
aplică de cât la starea de pace 

are in vedere trei puncte :
1. Sultanul să nu intrebuinţeze 

başibuzuci :
2. Soldaţii să nu poată fi canto 

naţl pe la locuitori, ci să fi aşezaţi
cazarme safl in hanuri, saü ta 

bere sub corturi ;
3. Trupele să nu poată petrece in 

interiorul provinciei când se duc la 
fruntarii pentru serviciul de garni 
zonă.

Asupra acestor puncte plenipoten 
ţiaril englezi şi ruşi sunt inţeleşl 
subsistă insă o d'verginţâ adică 
Corniţele Şuvalow că aceste aranja 
mente primite de dânsul in princi 
piâ, să fie supuse survegherel unei 
comi8iunI europene, iar plenipoten 
ţiaril englezi nu primesc această 
combinare pe care şi plenipotenţi 
arii franţezl o găsesc că constitue 
o ingerenţă prea considerabilă in 
suveranitatea sultanului. I). Wad 
dington este deci de părere ca con
gresul să voteze aliniatul al treilea 
asupra căruia înţelegerea este de 
săvârşită in principiu, şi corniţele 
Şuvalow ar putea in urmă să des 
volte articolul sôü adiţional.

Principele de Bismarck impârtâ 
şeşte cu totul părerea d-lul Wad
dington asupra cantonamentelor de 
trupe pe Ia locuitori.

Corniţele Şvalow primeşte alini-

atele ce se citiră sub rezerva de a 
adâoga o dispoziţiune adiţională re
lativă la comisiunea europeană. Con
simţind a lăsa sultanului facultatea 
de a ocupa locurile întărite de la frun
tarie şi după litoral, guvernul imperial 
rus voia să rezerve intervenţiuneaco- 
misiunel europene asupra punctelor 
strategice şi asupra ţifrel trupelor oto
mane întrebuinţate la paza fruntrie- 
lor. Rusia a renunţat de atunci la con
trolul punctelor strategice şi ţifrel 
forţelor turceşti, dară să teme ca 
dispoziţiunile indicate in documen
tele supuse acum congresului să nu 
fie puse in execuţiune fără concur
sul a unor agenţi speciali al Euro
pei. Cu toate acestea, nevoind a 
prelungi fără scop o discuţiune, daca 
plenipotenţiarii Britaniel nu voesc de 
loc a accepta csmisiunea europeană, 
lExelenţa Sa crede a lua al treilea 
aliniat ad-referendum şi va răspunde 
la o şedinţă apropiată.

Lordul Beacosnsfield constată mul- 
ţâmitorul rezultot obţinut prin con
cilianta redacţiune a plenipotenţia
rilor fancezl.

Preşedintele, dupe ce a cules vo
tul unanim al congresului in favoa
rea propunere! in g>-nere a d-lul 
Waddington, crede că trebueşte, in 
numele înaltei AnunărI, de mulţâ- 
meascâ d-lor plenipotenţiari fancezl 
pentru serviciul ce ah dat pentru 
cauza pâcel, înlesnind o înţelegere 
prin textul prezentat de dânşii. AI- 

i teţea Sa adaugă că protocolul ră
mâne deschis pentru a primi in ur 
mă, dacă este trebuinţă, votul Ru 
siel asupra aliniatului al treilea.

Preşedintele propune de a trece 
la discuţiunea moţiunel comitelui 
Andrassy inserată in protocolul ul 
timel şedinţe şi relativă la substi 
tuţiunea comisarilor ruşi prin corni 
sari europeni.

Lordul Salisbury insistă in favoa 
rea acestei propuneri, ale căreia con 
cluziuniar dori să fie puse iu execu
ţiune cât se va putea mal curând: d-sa 
a primit din partea ambasadorului en 
glez la Constantinopol o telegramă 
care dă detaliurile cele mal Îngriji 
toare asupra purtării guvernorulu! 
militar din Bulgaria, ala căruia mă
suri par a fi luate in scopul de 
angaja viitorul financiar şi politic 
al ţârei. Exelenţa Sa adaogă că nu 
voeşte nici intr’un chip să arunce 
responsabilitatea acestei stări de lu 
crurl asupra guvernului ru s , dară 
roagă pe congres de a pune un ter 
men ceva mal curând la această si 
tuaţinne, şi mal cu seamă de-a nu 
lăsa angajat viitorul provinciei.

Preşedintele este de părere că co 
municaţiunea făcută acuşi de lordul 
Salisbury ar trebui exprimată intr’o 
prepunere formulată printr'un scris 
şi urmând o înţelegere de idei intre 
principele de Bismark şi al douilea 
plenipotenţiar al Marel-Britanie, 
lordul Beaconsfield sprijinind pe de 
o altă parte opiunea colegului sâfl 
asupra temerilor situaţiunel actuale 
in Rumelia orientală, se înţelege că

lordul Salisbury va remite la secre
tariat o propunere înscrisă pentru 
a recomanda prompta adopţiune a 
moţiunel comitelui Andrassy.

Corniţele Şuvalow voesce a răs
punde la ingrijirile manifestate de 
către guvernul englez. Rusia doreşte 
vin : 1) de a încheia pacea; 2) de a 
vedea sfârşită opera reorganizaţunel; 
3) de a face să inceteze ocupaţiu- 
nea militară. Dară pentru a dobândi 
aceste resultate, nu trebue să se 
complice situaţiunea şi a trece li
mitele indicate prin interesul Eu
ropei. Este util, fără dubifi, de a 
numi comisiunl, dar numirea mal 
multor ar fi vătămătoare. In Ru
melia orientală, Rusia n’are a face 
o operă isolatâ; Europa a substi- 
tuat’o şi poate a lucra acolo cum ăl 
pare oportun ; dar In Bulgaria o 
comisiune europeană nu pare a fi 
indispensabilă, şi ar putea fi mal 
bine Înlocuită prin controlul consu
lilor din Bulgaria şi, la caz, prin 
acel al reprezentanţilor Europeni la 
Constantinopol, acest control pare 
suficient Rusiei, şi dacă guvernul 
imperial pare a ăşt reserva In Bul
garia o parte de acţiune mal diT 
rectâ de cât celalalte puteri, corni
ţele Şuvalow observă că Rusia 
luat şi o parte mal directă la ere 
aţiunea acestui nofl principat au 
tonom.

Preşedintele constată că in cuge 
tul comitelui Şuvalow comisiunea ar 
fi In realitate conferinţa represin 
tanţilor marilor puteri la Constant 
tinopol, şi că consulii ar fi agenţii 
acestei conferinţl.

Corniţele Şuvalow adaogă că re- 
presintanţil la Constantinopol ar fi 
mal mult o curte de apel Intre con 
sulil puterilor şi comisarii ruşi.

Corniţele Andrassy concedâ d-lor 
plenipotenţiari al Rusiei că princi 
piui comisiunilor nu este aplicabil 
pretutindinea, dar corniţele Şuvalow 
merge mal departe şi se refuză 
de a Înlocui, în caşurile prevăzute 
de art. 7, comisarii ruşi, prin co
misiunl europeane. Escelenţa Sa man- 
ţine In contra, in aceste caşuri, ne
cesitatea intervenţiunel europene, 
Făcând aluziune la faptele indicate 
prin telegrama care a fost citată 
de lordul Salisbury, corniţele An
drassy crede că această interven- 
ţiune este chiar In interesul Rusiei. 
Escelenţa Sa arată dificultăţile teh
nice cari pot resulta din combina- 
ţiunea presentată de corniţele Şu
valow ; rolul consulilor ar fi nein- 
dămânatic, şi în ce priveşte contro
lul ambasadorilor, caracterul şi com- 
petinţa lui ar trebui să fie definiţi 
în presinţa acţmnel comisarilor ruşi. 
Intr’o convorbire particulară, d. ple
nipotenţiar al Rusiei propusese o 
altă procedare, adică adjuncţiunea 
a doi comisari europeanl pe lângă 
comisarii ruşi şi turci.

Lordul Salisbury nu înţelege cum 
Rusia care arată că doreşte să facă 
pe Bulgaria tot atât de indepen
dentă precum era odinioară celelalte
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principate autonome şiL# 
insistă pentru manţinerea 1 
misar rus. Escelenţa Sa ItwJ 
In adesiunea ce a dat ] t 
comitelui Andrassy.

Corniţele Şuvalow răspCfŞ1 
înţelege să depărteze intet 
Europei dar să ’I dea o a 
Iar la obiecţiunea lordului 
care se miră că Rusia 
manţină In Bulgaria inttu 
comisar rus, Escelenţa Sa > 
că Rusia insistă In favoarţ 
rutul sâfl tocmai ca să răi 
dorinţa congresului de a a 
minându-se repede organisa 
tul principat şi evacuaţial 
voieşte ca lucrurile să mea 
nu trebue să lege mâine! 
Rumelia orientală dacă ci 
s’ar constitui In guvern, 
a prevăzut această eveoi 
iar pentru Bulgaria nu esfcepf 
acolo trebue să se lucreze fe 
Resumându-se Escelenţa S a»  
că ceea ce doreşte B ă  obţiiţ 
garia, este o unitate de acm: 
controlul Europei, şi ceea c® 
evite, sunt instituţiunile ro'| 
cari ar naştedificultăţl. Cel 
mijloc la ochii săi ar fi d i 
ţinerea comisarului rus luc 
controlul superior al ambqifi 
europeni din Constantinop 
ar avea de agenţi şi de nfa 
tanţl pe consuli.

Corniţele Andrassy relnoit 
ţiunile sale asupra modulul 
control şi asupra dificultăţii 
tel intervenţiunl de ambastbr 
de consuli, corniţele Şuvalp 
să presinte In înscris In 
viitoare desvoltarea idei sal^

Preşedintele zice că congrjqj 
aştepta un amandament al 
sub forma de contra-proiect 
punerea Austro Ungariei.

Lordul Salisbury dă citire 
unei ce indicase puţin mal } 
spre a sprijini propunerea 1 
lui Andrassy şi care crede ci 
fi adăogată la art. 7. Textul 
cel următor:

„Guvernul militar actual a 
cipatulul şi al provinciei in 
administrativă şi financiară, \ 1 
locuit fără amânare in princip» ţj 
guvernul provizorifl al corn 
sus menţionată, şi in provinoi 
guvernul Sultanului.*

Preşedintele crede că acest 
dament cu care congresul se 
tea ocupa in viitoarea şedinţ 

ducă foarte considerabilă iu 
Riinge dreptul ocupaţiunel m 
garantată pentru 9 luni. Ce. 
mult, Alteţea Sa reamintind p 
ce a mal exprimat o dată, u 
seşte de cuviinţă să se disc 
congres cestiunile secundare, 
fel consideră că este şi cestiui 
care se vorbeşte acum, şi ere* 
vorbind de adunare, de notabi [ 
comisiunea rusă şi de comit 
europeană, congresul trece per j 
mitele hotârlte de discuţiune : 
ceastâ deliberare de detalie nu

FOILETONUL „ TIMPULUI «

N. SCURTESCU

I S T O R I A  R O M A N I L O R
PENTRU CLASELE PRIM ARE 

(Editura librăriei Iam, strada Lipscani.)

Sub acest titlu a ieşit de curând 
la lumină o nouă carte didactică, 
pen-rn iuvâţâmăntul primar, apro
bată de ministerul instrucţiunii pu
blice.

Autorul el, d. N. Scurtescu, pe de 
o parte ca publicist este destul de 
cunoscut publicului românesc ; pe de 
alta, ca profesor şi ca membru al 
„Asociaţiei pedagogice*, şi-a atras 
atât din partea autorităţilor cât şi 
din partea iubitorilor de cultură o 
deosebită stimă pentru inteligenţa 
şi hărnicia, cu cari d-sale i place a 
’şl indeplini datoria, — aşa că, spu
nând numele autorului, suntem scu
tiţi a mal face vre-o altă recoman- 
daţie pentru noua „Istorie a Româ
nilor.*

Cartea de care vorbim, este făcută 
pentru a invăţa pe copiii începători 
istoria patriei, cu o metodă practică 
şi lesnicioasă; datele şi numele isto
rice sunt bine păstrate, iar mal vâr

tos limba in care e scrisă merită in 
adevâr laude.

Lăsând pe alţii a face critica a- 
mânunţitâ a acestei cărţi, ne măr
ginim din parte-ne numai a da aci 
câte-va extrase din „Istoria Româ
nilor*, pentru ca publicul să poată 
apreţui prin el insuşl limba şi va
loarea in deobşte a lucrării d-lul 
Seu tescu.

Mircea Basarab. —  Alexandru Cel Bun
In anal 1383 ţara românească alese de 

Domn pe Mircea Basarab, care domni 36 
de ani. El a fost nn Domn inţel- pt şi vi
teaz. Tot timpul domniei, el s’a luptat cu 
dojmanil pentru apărarea drepturilor ţărel. 
Mircea a făcut multe întocmiri bone şi a 
in finţat oaste, care era vestită in toată 
lumea. Pentru multul bine ce a făcut pa
triei, noi suntem datori să’l socotim ca un 
sfănt al neamului nostru.

Dintre faptele căte a săvărşit, cele mal 
insemnate sunt acestea. Mircea a mers să 
dea ajutor lui LszSr, Domnul Şerbilor, con
tra lui Amnrat, Sultanul Turcilor. Şi in 
bătălia ce se incinse pe cămpul Mirlei, creş
tinii ramaseră biruiţi.

Sigismnnd, regele unguresc, porni cu res- 
boifl contra ţărel româneşti. Dar Mircea 
81 bătu grozav la muntele Pasărea. Apoi 
inebeiară pace, şi amăndol uniţi porniră,

resboili asupra Turcilor şi la NicopolI 86 
dete o bătălie undeacnrs mult sănge. Aci, 
din nenorocire, a rămas tot creştinii bătuţi.

Mal in urmă, Baiazet Sultanul veni cu 
furie mare asupra lui Mircea şi trecu Du
nărea. Mircea 81 intimpinâ cu armele la 
Rovine, 81 bătu de ’I stinse şi 81 luă la 

! goană pănă la AdrianopoL Cn toate ace
stea, el v8zu că Turcii snnt tari şi cugetă 
că bine ar fi să fscă învoială cu el, ca ţara 
să nn mal aibă supSrare din partea lor. 
Mircea şi Baiazet inebeiară tractat pentru 
viitorime aşa : Ţara romăneasoă să dea 
Turoiel un peşcheş in bani pe fie care an; 
iar Turcia să dea ajutor ţ8reî romaneşti 
la trebuinţă şi să nu se amestece in tre- 
bile el. Acest tractat ne-a folosit in vre- 
mile trecute. Mircea a făcnt mai mnlte 
mănăstiri, a strămutat capitala la TSrgo- 
vişte şi a infinţat întăriri la Bucureşti.

Pe timpul Ini Mircea domnea in Mol
dova Alexandrn-cel-Bun. El se alese domn 
la 1401 şi domni 82 ani. El era un bărbat 
inţelept şi vestit in bunătate pe vremea 
aceea. Nici nn vinovat nu s’a osăndit la 
moarte sub domnia lui, căci era om milos.

Alexandru Vodă se Întrecea cu Mircea in 
întocmiri folositoare.

Putem povesti despre dănsul, că la în
ceput a fost in bună înţelegere cn Vla- 
dislav, regele Poloniei, cn care se şi înru

dise. Şi cănd Vladîslav avu un rSsboiă cu 
cavalerii Teutoni din Prusia ceru ajutor 
lui Alexandru.

El trimise regelui patru sute de Cava
leri saii Călăreţi moldoveni, cari se bătură 
cu atâta  vitejie la Marienbnrg, că se duse 
pomina.

Ion Paleologul, fini impăratnlnl bizan
tin, căn d se întorcea de la Viena, se abătn 
prin Moldova şi Alexandro 61 primi bine. 
De aceea cănd Ioan Paleolognl se întoarse 
la Ţari grad (Constantinopol), trimise Ini 
Alexandru o coroană impSrătească in semn 
de mulţumire.

In cele din nrmă, Vladîslav uita bine
facerile lui Alexandru. începu a’l prigoni 
şi a’l unelti căderea. Din aceasta se născu 
intre el un resboiă, ceea ce amari zilele din 
urmă ale bunului Domn.

Acest Domn intemeiâ episcopiile dela 
Roman şi de la Rădăuţi şi Acu mal multe 
mănăstiri. Pe vremea lui veniră in ţarii 
Armenii şi Ţiganii.

Dnpă ce trecură din viaţa cel doi Domni 
mari, urmaşii lor se sfuşiară pentru domnie. 
Se varsă mult sănge frăţesc numai pen
tru căştigarea tronului, atât in Moldova 
căt şi in ţara romănească.

Tocmai dupe 30 ani se ridică, alţi doi 
Domni vreiiici de pomenit, adică Ţepeş şi 
Ştefan cel Mare.

Ştefan cel Mare
Ştefan luă cârma Moldovei la H lj 

domni aproape o jumătate de veac Bl 
vitejie şi prin cbibzuire, el întrecu fjj 
Domnii din naintea lui. Vestea desprl 
sol merse pe la toate impSrăţiile. b l  
de 47 ani el purtă resboiS mai in fi ( 
an. El devenise a groază pentru Turei I 
trn Tătari, pentru Unguri şi Poloni  ̂

Şi făcu pe to ţi vecinii să cunoaseu 
sunt Moldovenii. Mohamed, Mateiţi- 
vin, Cazimir, Radu cel Frumos şi 
Tătarilor, pe toţi i-a bătut StefaţU. 
rendnl. Multe şi minunate aii fost f 
lui, dar vom spune pe cele mai ternii 

Era vre-o zece ani de cănd domnea. 
fan. Matei3 Corviu 81 porni resboitk, 
chiar senin. Trecu prin mnnţil B a a  
şi inaintâ pe Şiret cătrB Suceava. Ş l  
81 intâmpinâ Ia BAia şi ’1 bătu. A ţi  
luă la goană pănă in Transilvania I  
sili la pace. 'M

De aci inainte Corvin nu mal ind ş  
a se măsura cn Ştefan.

Nu mnlt dupe aceasta, Ştefan s 
din Domnia ţărel româneşti pe prăpl 
de Radu. i

Pe acesta 81 sprijineaă Turcii. De au ■ 
mară do8 groaznice resboaie intre M 
med şi Ştefan.

Snltanul trimise pe Suleitnan-pay ii 
oaste mare in Moldova. Ştefan 81 ieşi ,



s.
“interes european. Alteţa Sa zice 
Wcî are o multă confienţă m re- 

Htul discuţiunilor in car! se vor 
lira notabilii. Făcând alusiune la 
ea sândtăţel sale, care nu '! ar 

paite să asiste la multe şedinţe, 
■tcipele de Bismarck adaogă câ 
jrea sa ar fi s& se lase de o 
te cestiunea Bulgarie!, îndată ce 

iWMegerea va fi completă asupra 
t Æiicipiilor cele mari, şi îndată apoi 
j  se ocupe de cele alte puncte mal 

sortante ale tractatului de San- 
!fano precum sunt schimbările teri- 

riale şi afacerile de navigaţiune. 
arată că are de gând să propue la 
oarea şedinţă ca cestiile subal- 
ne să se trateze numai pe scurt 
să nu se discute in delung decât 
'ectele de o adevărată importanţă
•opeană.

j n*.şedinţele spune insă că nu in- 
să préjudice in nimic simţimăn* 

* colegilor săi, şi că opiniunea ce 
fe primă ăl este cu totul personală, 
iomitele Corti nu vede că ar fi 

1 teii să se stabileze un a< ord intre 
miunile plenipotenţiarilor al Ru

şi al Austro-Ungariel, Escelenţa 
observă că in realitate, comisin- 

de consuli cerută de corniţele 
Valoff, răspunde la dorinţa comi
ci Andrassy şi formează o ade- 
ală comisiune europeană, fiindcă 
care pntere numind consul nu- 
Işte tot intr'o vreme şi pe comi- 
ul el.

fcăt pentru apelul ce s’ar face la 
^ oferinţa ambasadorilor la Costa n- 

opol, Escelenţa Sa a putut indica 
n esperienţă, că înţelegerea intr'o 
menea Adunare este destul de 
î  a se stabili, şi că această corn
ard nu ar avea nici o eficacitate, 
crede că sar putea mărgini la o 
hisiune consulară, şi amintind bu- 

resultat al intervenţiunil pleni» 
benţi&rnlu! Franţei in cestiunea 
t t  de importantă a garnizoanelor 

ijjmane, sujeră ideia de a incre- 
ţa şi de astă dată plenipotenţia- 
nl uneia din puteri neutre ingri- 
ea de a găsi elemente unei inţe- 

I rerl intre corniţele Andrassy şi co
ntul séü al Rusiei.

^Preşedintele aprobă acest proiect 
care să uneşte de o potrivă Înalta 
imare, şi corniţele Corti, după ce
ea congresului consimte a esa- 
na. împreună cu represintanţil ce- 

trei puteri mal special intere- 
ie, modificaţiunile de făcut la textul 
ictatulul de San Stefano in sensul 

la pposiţiunil comitelui Andrassy.
Congresul apoi trece la propune- 

[flt presentată de Austro-TJngaria, 
j! Franţa şi de Italia in privinţa 

1,1 :n ţinerii integrală in Bulgaria şi 
û melia orientală a tractatelor de 
«■erţ, de navigaţiune, şi a regie- 
«steior de transit încheiate cu 
'fltrtoa. Textul acestui proiect s’a 
■ «t at in protocolul 5. 
p3lordul Salisbury cere a se şterge 
9 ¡vântul de Rumelia orientală, care 

ie pare de prisos.
ii Principele de Bismarck priveşte * I * * * 5 * * * 9

Îs valea Racoveî, SI birui şi ’1 goni 
ll ta. Dunăre.
j  itefan voia se se facă şi Domn al ţârei 
| nftn< şti, ca ast-fel să unească ţările su- 

r, dar din »norocire împrejurările nu 
ijntară şi nn isbnti la aceasta. El lăsă

I domnească tot Radu, pe care iar ăl pu- 
Turciî şi pentru ca să fie in bnnă

/ipîegere de aci inainte, se şi căsători cn 
Ini Radn.

îpă doi ani de la bătălia Rahovel, 
amtd porni cn oaste ea frunza şi ca 

f p  ca să ’şl resbnne contra Ini Ştefan.
| an dete piept cn duşmanii la Valea-

5 undo se facn o lupta cnm na s’a 
pomenit. Oastea Ini Ştefan era vitează,

Iar» mică I» număr şi ostenise tăiănd
T urcL

M l i s  găsi cn cale să meargă sft se in- 
şa^eă in cetatea Neamţa. Acolo maica 
jjMinebise porţile şi ’iziae:*Nu te pri-

9 pănă ce nn te vei întoarce cn biru-
, deaăvkrşitt.*
tu n d  Ştefan Bnnă cornul şi Moldova 
ha glasul lut. Maree din noii contra 
Inilor şi ’I bfttn nemilostiv, şi pe căţi mal 

seră 81 duse in goană pănă peste Du- 
Ai Dnpe aceea se întoarse, etrinse toate 

din Valoa-albă şi Jăcu o movilă, 
nel loc de atunci se cheamă Resboienl, 
[5 merse la maica sa, care ’1 imbrăţişft 

M d. *Să trăeştT, fini meă, aşa trebne 
|i®8 poarte Românul.>

ca de drept al gintelor ca Bulgaria 
a& rém&ie sub autoritatea tractate
lor la cari era supusă sub guvernul 
Porţii.

Corniţele Andrassy doreşte aseme
nea s& dispinit cuv&ntul Rumeiie o- 
ritn ia lă  ca s& nu se facă vre-o con
fesiune şi ca s& fie bine inţeles că 
aceasta provincie nu va putea avea 
autonomia provinciala precum a a- 
vut’o România.

O. Waddington observa ca nn se ştie 
inca ce regim politic se va stabili in 
Rumelia-orientala şi se teme ca nu 
cumva o Adunare locala sa se creaza 
in drept de a modifica tractatele în
cheiate cu puteri. Ca sa evite ase
menea neînţelegeri, Ercelenţa Sa 
prefera ca cuvântul de Rumelia-o- 
rientaia să fie manţinut şi insista 
mal cn seama asupra primejdiei in- 
tervenţiunel adunărilor locale in ma
terie de drept de transit.

0 discuţinne se ridica asupra a- 
cestnl subiect la care iaü parte lor
dul Salisbury d. Waddington, baron 
de Haymerle şi Caratheodory- paşa.

Primul plenipotenţiar al Turciei 
afirmând in fine ca nici un drept de 
transit nu poate fi stabilit pe teri
toriul Imperialul, fără autorizaţiunea 
speciala a Suveranului, d. Wadding
ton luând act de aceasta declnraţiune, 
consimte la ştergerea cuvântul „Ru- 
melivori» ntalâ din textul proposi- 
ţinnel.

Cele patru d’ăntai aliniate sunt 
primite asupra celnl de al 5-lea. Co 
mitele Şuvaloflf oprindn-se la cuvin
tele capitulaţiunl şi obiceiuri cere 
supresiunea cuvântului obiceiuri, ca 
prea vag şi putând da loc la abuzuri.

Lordul Salisbury şi corniţele An
drassy consimt la această ştergere.

D. Desprez zice ca este de noto
rietate c a  capitulaţiunile sunt neîn
destulătoare rudimentare şi n'a& de 
cat principii generale de juridicţiune 
şi de protecţiune consulara. Obice
iurile sunt complimentele necesare 
al drepturilor stipulate in tractate. 
D. Desprez citează căteva esemple 
şi priveşte ca util să se manţină cu
vântul obiceiuri.

Corniţele Şuvaloff râspunde că aci 
este vorba numai de Bulgaria şi a- 
duce aminte că România na  ţinut 
nici o seamă de obiceiuri de când 
şi-a deavoltat instituţiunile el judi
ciare.

Lordul Beaconsfield nu crede că 
este necesar să se apli< e in acest 
moment asupra capitnlaţiunilor, cari 
sunt incă obiect de diverse negocia- 
ţiunl: daca sunt inutile nn trebuiesc 
păstrate; ia caz contraria va trebui 
negreşit să li se dea o forţă adiţio
nală, impresiunea insă a Escelenţel 
Sale este, că capitulaţiunile aü Bă 
dispară. Escelenţa Sa crede dar pre
ferabil să se suprime tot aliniatul 
din urmă.

Carat beodory-paşa adaogă că afară 
din câteva puncte asupra cărora con
gresul ar pntea aduce modificaţiunl, 
stare de lucra esistentâ in celelalte 
părţi ale Imperiului in ce se atinge

In acest rásboiü, Rada in loc de a ţine 
cn Ştefan, ţinu on Turcii. De aceea Şte
fan dete ajutor In! Ţepeş ca să ee facă 
Domn, şi astfel ăşi spăşi păcatul de reaua 
purtare ce avúsese cn Ţepeş la ăntăia dom
nie. Amăndol prinseră pe Radu, şi ţara 
scăpă de nn Domn care o înjosise. Ţepeş, 
in unire cn Ştefan Batori din Transilvania, 
şi cn Pani Chineza din Temişans, mal 
bătură 100,000 de Tnrcî snb Paşa-Alibeg, 
Ia apa Vinerii in Transilvanie, cam pe la 
annl 1480.

In Polonia ee făcuse rege Albert şi in 
Ungaria Vladislav, amăndol fii al Ini Ca
simir. El se înţeleseră pre ascuns ca să 
restoarne pe Ştefan şi să paie domn pe nn 
frate al lor. La 1497, Albert veni cn oaste 
mare in Moldova, impresară Suceava şi o 
ţinu împresurată trei lnnl. Dar cetatea era 
intărită şi nn isbnti nimic. Soldaţii săi ăl 
siliră să ia drumul înapoi spre Polonia- 
Atonei Ştefan ăl luă la goană şi la pădu
rea Cosminel ăl bătu de ’1 stinse. Aoel loc 
dnpe aceea se nnmi Dumbrava-Roşie. Cănd 
fa aproape de sfărşitnl vieţii, Ştefan chemă 
la sine, pe fini aăfi Bogdan, şi sfatnl ţării, 
şi ’I povăţni ca să inchee tractat cn Tur
cii, dar cn păstrarea deplină a drepturilor 
ţării. El le zise: >Foceţî invoială cn Tur
cii, cari ’şl ţin cnvSntnl, mal bine decăt 
Ungurii şi Polonii.*

El nori la 1504, plăna de toată Mol-

TIMPUL
de legi, tractate şi convenţiun! se va 
aplica şi in Rnmelia-Orientală.

Dnpă aceste declaraţiunl congre
sul conservă aliniatul din urmă al 
proposiţiune! celor trei puteri, adâo 
gând frasa nrmătoa e : „pe cât nu 
vor fi modificate pnn consimţimân- 
tul părţilor interesate.*

Ordinea zilei trece apoi acele doâ 
propuneri franceze inserate la pro
tocolul 5 şi relative la libertatea cul
telor.

Asupra celei d’ântâiâ d. Desprez 
cere substituirea cuvintelor locuito
rii principatului Bulgariei in loc de 
supuşi bulgari: această modificare 
este admisă şi propunerea primită 
in unanimitate: asupra prosposiţiel 
a doua relativă mal cu seamă la e- 
piscopi şi preoţi catolicii, corniţele Şu- 
valow propune să se substitue cu
vintele cleril ţi călugării străini.

Lordul Salisbury ar dori ca ace
eaşi legislaţiune să fie Btabilită in 
această privinţă pentrn Rumelia şi 
pentru oele-alte provincii ale Turciei.

Oara theodory-Paşa declară că in 
adevâr o nroposiţiade privitoare la 
liberul eserciţă al cultului iu pro 
vincia Rumeliel orientale, se pare 
cu totul snperfiu, fiind că această 
provincie are să fie snpusă autori- 
tăţel sultanului şi prin urmare su
pusă principiilor şi legilor comune 
tutulor părţilor Imperiului cari sta
bilesc tolerenţa pentru toate cultele 
de o potrivă.

D. Waddington luăud act de ace
ste cuvinte, anunţă intenţiunea de 
a introduce căte-va schimbări la re
dacţia proposiţiune! sale şi cere a- 
mănarea discnţiunel pentru mâine.

Baronul Haymerle dă citire urmă
toarei propuneri :

„Plenipotenţiarii Austro-Ungariel 
propun să substitne la part“a din 
nrmă a aliniatului al doilea de la 
art. 9 disposiţiunile următoare: Prin
cipatul Bulgariei ia asupra sa toate 
angajamentele şi obligaţiunile ce Sn- 
bima Poartă a contractat, atăt că
tre Âustro-Ungaria căt şi către com
pania pentrn exploatarea drumuri
lor de fer ale Turciei de Europa, in 
privinţa completârel, racordărel şi 
exploatărel liniilor ferate aşezate pe 
teritorial sâO.

.Convenţiunile necesare pentru 
regularea acestei cestinnl se vor în
cheia intre Austro-Ungaria, Poartă, 
Serbia şi principatul Bulgariei, îndată 
după incheerea păcei.

„Se înţelege câ drepturile şi obli
gaţiunile Sublimei Porţi pentru dru
murile de fer din Rumelia orientală 
rămân intacte.*

Preşedintele amână discuţiunea 
acestui proiect pentrn şedinţa vii
toare. Alteţa Sa adaogă că este incă 
la ordinea zilei propunerea otomană 
inserată in protocolul al 5-lea şi 
relativă la partea proporţională ce 
va trebui să ia asupra el Bulgaria 
din datoria otomană.

Lordul Beaconsfield recomandă a- 
ceastă propunere la toată solicitu
dinea congresului; mal multe obiec-

dova, şi fa îngropat la mănăstirea Patna, 
lăngă Suceava.

Suntem datori să ingenncbi&m pe mor
mântul celnl ce a apărat patria o jumă
tate de veac şi care striga: „Ţara mea e 
mică, dar e tare.*

Tudor Vladimiresou
Durerea şi jalea ţării treenseră ori ce mă

sură. Romănil erafi adănciţl in ticăloşie. 
Nimeni n’ar fi creznt că el se vor mal ri
dica. Şi cn toate acestea a fost de ajuns 
o jumătate de veac de unire şi bărbăţie, ca 
să arate Înmii că sunt nn popor mare.

Alexandrn Şnţn mnri Ia 1321. Atunci 
Tndor Vladimirescu de peste Olt ridică 
steagul romanesc cn botărîre ca eă scape 
ţara de streini. El striază oaste şi făen 
chemare către toţi Romănil, zicâudn-le: 
„Fraţilor, a venit timpnl ca să gonim pe 
Fanarioţi.* Toată ţara alergă la strigarea 
Ini, şi el veni cn ostaşii săi la Bucureşti, 
unde toţi ăl primiră ca pe on măntnitor.

Eyl puse lagărul la Cotrocenl. Şi dupe 
aceea, prin înţelegere cn ţara şi cn boeril, 
trimise ştiinţă la Ţarigrad, că nn mal vor 
Domn fanariot, ci Domn romăn. Dar tot 
pe acea vreme venise, despre Rusia in 
Moldova, Alexandru Ipsilante, fiul Iul A- 
lexandrn Ipsilaute-vodă. El ăşî făcuse o a- 
dnnătnră de oaste din deosebite neamnrL 
Mihaiă Şnţn din Moldova se uni cn dânsul

ţiunl fiind anunţate de corniţele Şu- 
valow, discuţiunea este amânată pe 
măine.

Şedinţa se ridică la orele 5.
Semnaţi: v. Bisamk, B. Billow, C. F. 

V. Hohenlohe, Andrassy , Karolyi, Hay
merle, Waddington, St. Vallier, H. Des
prez, Beaconsfield, Salisbury, Odo Rnssell, 
L. Corti, Lannay, Gortchiacow, Schouva- 
loff, P. d’Onbril, Al. Carateodory, Mehe- 
med Aii, Sadoulah.

C R O N I C A

Se zice că col. Leca va fi nnmit gnver- 
nor general al Dobrogei, iar dd. col. An- 
gelescn şi Slăniceann comandanţi trapelor 
ce se vor trimite acolo.

D. Al. Lăcnstennn, director prefecturii 
de Duljifl, e autorizat a gera lucrările pre
fecturii in timpnl absenţii prefectului.

Din canza Slimnionlnî, intre Rămnicn- 
Sărat şi Focşani, toate liniile telegrafice şi 
comunicaţie poştală întreruptă; asemenea 
intre GalaţI-Tecuci, la Preval calea ferată 
intreroptă, din canza debordăril Siretnlnl, 
trenai nn circulă decăt de la Brăila spre 
BacureştI.

In noaptea de I I  spre 12 Inlie curent, 
o bandă de 15 tălharl, a călcat casa lo
cuitorului Mandoifi, din comnna Rovinari, 
cătunul Poiana, judeţnl Gorjifi. In lipsa 
nnmitnlnl de acasă, tălharii aü torturat 
pe soţia sa María, aü omorit pe nn tănăr, 
oare se afla in casă şi aü bătnt pe nn pi
cher annme Ciocărlie.

Dnpă măsurile luate de administraţie, 
omorttoril s'aü prins şi înaintat justiţiei. 
Intre funcţionarii cari aü urmărit pe tăl
harl, s’aü distins d. Bănea Pescnreann, 
ajutorul snb-prefectarel plăyii Ocoln, din 
judeţnl Gerjiü şi Th: odor Prună, prima
rul comunei Urecheştil.

Ministerul, pnblicănd aceasta, exprimă 
mnlţămirile asie numiţilor funcţionari pen
trn zelnl şi aotivitatea cn cari şi-aii în
deplinit datoriile.

V A R I E T  A T I

Chinezii in California — Califarnia, ţara 
fabnlaaeă, ţara de anr, care inninte de asta 
ca 20 ani atrăgea din toate părţile glo
balul oameni sătosl de aur, acum aceştia, 
in urma săcăril vinelor de anr, dQ încetat 
de a o mal vizite, dar in locnl lor merg 
cb inezi in aşa număr, in căt au pus pe 
găndnrl pe indigeni. Nu e au in oare să 
nn meargă 10,060 chim zi in California, 
de nnde se intorc dnpă ce eşi fac o mică 
stare. Chinezii in California lucrează ef- 
tin şi prin asta, snpără mult pe lncrătorî, 
indigeni. Apoi mai sunt acuzaţi că sunt 
puţin moral?, din care canză justiţia nici 
na’i admite ca martori, de căt alături cn 
nn indigen. ÂQ aplecări mari spre crime 
şi sunt foarte risbnnătorl. Această stare 
a făcut pe guvernai federal ca să ia mă
suri contra lor. Dar nici prin acestea nu 
merge departe, căci ori-oe măsură provoacă 
contra măsnră din partea guvernului chinei

şi ridicară steagul grecesc. El avea ii de ţintă 
ca să scape ţara grecească de jugul Tur
cilor.

Ipsilante veni la Bucureşti şi ee aşazâ 
la Colintina. Apoi cern de la Todor ca 
să se unească cn dănsnl în contra Tur
cilor. Tndor respnnee: “Noi ne am res- 
cnlat ca să scăpăm ţara de Greci; iar nn 
să ajnlăm pe Greoi. Ipsilante să se dncă 
în ţara grecească ca e’o scape, aici n’are 
amestec». Ipsilante atunci se dete pe faţă 
de vrăjmaş al Io! Tndor.

Sultanul auzise de aceste mişcări şi 
pornise oaste la Dnnăre. Oastea turcească 
trecuse Dnnărea şi se apropia. Tudor se 
retrase cn al săi la Goleşti. Ipsilante se 
retrage cn ai săi la Tărgovişte. Doi căpi
tani al Ini Tndor, străini de neam, puseră 
de gănd să’l dea pe măna Ini Ipsilante. 
Aceşti ticăloşi vănzători prinseră şi duseră 
pe Tndor la Ipsilante. Atonei Iada de 
grec, străin blestemat, ncise pe Tndor la 
Tărgovişte. După aceea a fost bătnt şi gre
cul de către Tnrcî.

Cn toate că Tndor fn omorit, dar dnpă 
urma lui ţara căştigâ drepturile sale. 3ă 
binecuvântăm numele lnl.

Pe vremea Ini Tndor afi fost mulţi Ro
mâni iubitori de ţară. Dar snnt trei mal 
Însemnaţi cari 1-aH ajutat cn sfaturile lor.

A fost Lazăr, nn om învăţat, care a în- 
finţat şcoala romăneasoă, şi Ilarion epis
copul de la Argeş, nn părinte care povă- 
ţuia pe popor la dragostea patriei, şi Dinn 
Golescu, boer cn suflet mare şi milos de 
ţară.

contra americanilor dio China, cari aU 
acolo afaceri foarte întinse.

inima tul Napoleon /. — Ziarul *Voltair*„ 
ce apare in Paris, povesteşte următoarea 
istorie interesantă : Corpnl Ini Napoleon I, 
după moartea sa in insula St. Elena, don! 
medici engl-ji, Machard şi Cariwetl ăl 
preparai! pentrn îmbălsămare. Aceştia i-afi 
scos inima şi aii pns-o in tr’o oală, pe CAre 
afi aşezat-o descoperită intr'o cameră ală
turi cn cea in cere era cadavrnl. Zioa ur
mătoare, pe cănd medicii ăşl nrmail ope
raţia, nn servitor bate la nşă strigănd ; 
„Gentleman!, s’a intămplat o nenorocire 
mare.» Nenorocirea era, că şoarecii cari 
abnndă in insulă, măacase peste noapte 
inima marelui împărat. Această intăm- 
plare nn pntea fi comunicată Înmii. De 
aceea Machard zice lnl Carswell ea să 
meargă şi b!  taie nn viţel, căruia eă'i ia 
inima. Carswell nrmă sfatnl colegnlnl tăO. 
Astfel imbălsămăndn-se corpul Ini Napo
leon I, a fost aşezat la palatnl invalizilor, 
nnde stă de la 1840, cn inima atârnată 
intre braţnl stâng şi cadavru, dar acea 
inimă nu e a sa.

ULTIME ŞTIRI* i
(Agenţia Ha vas)

(3 August, amlazi.)
Londra, 8 August.

Camera comunelor. — Dnpă lungi dez
bateri, moţiunea Hartington a fost res
pinsă de 338 votări, contra a 195, eafi 
cn o majoritate de 143 in favornl gu
vernului.

Constantinopel, 3 august.
Notabilii maroniţi au trimis delegaţi la 

Constantinopo), spre a prezintă nn memo
rand cu privire la administraţia Libanu
lui. Ei cer o anchetă în ceea ce priveşte 
arestarea episcopalul şi a altor şicane.

BIBLIOGRAFIE
Biblioteca Poporului K o ih u ii . 

Partea I-a : Poeziile vechi româneşti 
(Populare, Văcâreştil, Momuleann, 
Couacbi, Beldiman, ş. a .) Editura 
Lojel Eliopole. De vlnzare la toate 
librăriile ; nn volum de aproape 300 
pag. pe preţul de 50 bani.

Ion  O. Popescu. Curs elementar 
de istoria literaturel române pentru 
uzul claselor secundare. La librării: 
un voiam de aproape 100 pagine, 
preţul 3 1. n.

I. 6 . PopesCU. Curs elementar 
de istoria literaturel româneşti pen
tru secundare, partea 1. Preţul 3 1. 
n. De vânzare la toate librăriele din 
capitală.

Ronetti Roman, Radu, poemă-, 
de vlnzare la librăria SzOlldsy, edi
torul.

Puterea de propăşire a limbel 
studio filologic comparativ asupra 
limbel româneşti, de B. lonescu, ba
calaureat in litere şi ştiinţe, profe
sor suplinitor la şcoala normală „Va- 
sile Lupu,* Iaşi.

St. C. M iliăilescn. — Industria şi 
Resbeltd, studio de sociologie. Suma
rul : O introducere sociologică; Res- 
belul; Raportul ştiinţific dintre res- 
belul şi industrie; Politica resbe- 
lnlul; Partea lui estetică ; Guver
nele in resbele; O notă a d-lnl de 
Bismarok ; Prorocii sociologice; In
dustria înaltă a resbelulul; Gene
ralii şi cultura militară ; Un cuvânt 
despre Plevna; Concluzie; Industria 
mechanică; Drumurile de fier in res
bele ; Legi sociologice; Industria chi
mică; Un rââ care a produs mult 
bine ; Schiţe istorice asupra prafu
lui de puşcă şi perfecţionării arme
lor ; Artileria la Români; Linii maţi 
istorice; Cum a schimbat prafnl de 
puşcă starea socială şi politică a 
Enrope!; Raporturile politice şi so
ciale dintre resbel şi industrie ; Vii
torul.

N. Scurtescu, Istoria Românilor 
pentru clasele primare, in editura 
librăriei Lnis, str. Lipscani.

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

Sava SolmeSCH, Virtutea Militară 
poezii; de vlnzare la librăriile So- 
cec, Danielopoln, SzOllflssy şi in ju
deţe la librăriile corespondente : pre
ţul 50 bani.



T I M P U L

EF1TR0FIA SEMINARIULUI
N IP H O N  M IT R O P O L IT U L

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

obligaţiuni Domeuiale purtând cnponul de 
Iulie annl curent pentru suma de 51 mii 
lei, a decis a ţine licitaţii pentru 4>oa de 
16 August viitor orele 12, in localul Se 
minariulul Strada Filaretu No. 2; amatorii 
de a vinde asemenea obligaţiuni se vor 
presanta in arătata (Ji şi oră spre a con 
cura la lic ita ţii fiind insoţiţi şi de cuv 
niţele garanţii; iar persdna asupra căria 
se va adjudeca acăsta licitaţii, va preda 
Epitropiei un borderoii in care se va 
dica seriile şi nnmărnl obligaţiunilor von 
dute valârea fie-căruia titlu şi câte cu 
p6ne conţine. (765— 1)

IMPORTANT
POUR DES PERES de FAMILLE

In Şioa de 10 Iuliii curent când s’a fost 
decis a se arenda prin licitaţiă moşia Letca 
Nouă din Judeţul Vlaşca pe termen de 
ani cu începere de la 23 Aprilie anul viitor 
conform publicaţiei No. 86 inserată în Moni 
torul No. 134, nepresentânduţe amatori 
Epitropia publică din nofi fjio.i de 16 August 
viitor pentru când amatorii de a lua in 
arendă acesta moşiă se vor presei.ta la lo
calul Seminarului Strada Filaretu No. 2 
orele 12, însoţiţi fiind de cuvenitele g 
ranţi in numerar safi efecte publice spre 
a concura la licitaţiă, iar condiţiile se pot 
vedea in ori ce Şi de lucru la cancelariă.

(766- 1)

Fiind-că in <jio& de 10 Iulie curent des
tinată pentru arendarea prin licitaţiă a 
moşiilor Kiojna din Judeţul Vlaşc» pe ter
men de 5 ani, cn începere de la 23 Apri
lie viitor, conform publicaţii No. 86 inse
rate in Monitorul oficial No. 131, nu s’a 
presentat indtstul concurenţi care să ofere 
preţuri avantagiose; se publioă din noii 
4ioa de 16 August viitor când d-nil ama
torii se vor presenta la cancelaria Epitro
piei Strada Filaretu No. 2 orele 12 inso
ţiţi de cuvenitele garanţii in numerar safi 
efecte publice spre a concura la licitaţiă; 
iar coudiţiunile se pot vedea in orl-ce <j> 
de lucru la cancelariă. (767—1)

Une famille distinqnée de Vienne, désire 
prendre en pension un jeune homme qni 
doit faire ses études à Vienne. Elle ne 
reçoit en tout que deux pensionnaires, dont 
elle surveillera consciencieusement les étu
des ainsi que la conduite. On parle le fran- 
ai s et l'on cultive la musique dans la 

maison. Meilleures références données.
S’adresser pour renaignements au Bureau 

de ce Journal, (770—1)

aee»e«4»eif  «»♦♦«♦ssew eso M M taeeee 'ee—

BAIA MANLAŞ
lângă Tusnad.

In arma anei aprinderi a şirului spin&rel mi 
s’a para li sat ast-fel manile şi picidrele in c&t 'ml 
era ea neputinţă să md mişc sad să mu întorc 
în pat. Zăoeam nemişcat ca nn cadavru. Acostă 
stare dură câte-va scpteiuânî, când doctorul J. R. 
md sfătui să visitez baia Malnaş, căci numai aci 
md voi îl putea vindeca. Am fost dus acolo şi In- | 
trebuinţa! băile 6 scptămânl. Md purtau pănă la 
baie, md lăsaă In ea şi to t alţii md scoteai! din 1 
ea, căci de şi eram numai In verstă de 19 ani 
l i  deşi odată am fost tare şi sănătos, nici că | 
puteam sta pe pioidre, departe d ’a putea merge.

Efectul apel fa a tă t de insemnat şi minunat, 
In cât îndată după sosirea mea acasă păţeam j 
merge şi Îndeplini lucrări mal uşdre.

Acum am de gând să mal visites şi in acest I 
an baia Malnaş pentru a’ml Întări cu totul trupul.

Inboldit de reounoscinţă cea mal curată, md I 
simt dator a recomanda cu căldură baia Malnaş, 

ore departe de Brişov, omeni mei suferinde.
15 Maifl 1878. E. Schunn.Braşov,

In acest an s'a înfiinţat şi o cursă £ilnicä de I 
diligeuţă între Malnaş şi Tuşnald.

HOTEL WEISS
B R A S I O V .

CE SE POATE CAPATA
P K I M T K I J  «  V H A M O I

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

. C ă le a  MogOÇÔieï P a l a i s  „ D a r i a “
5 franci : I Pantalon séü I Camison de Pichet de érni.
5 franci : 0 cămaşă de Oxford englee.
4 franci 50 bapi : I părech Ismene bărbăteşti.
5 frânei : 6 perechi manchote ori ce faeon.

6 gulere pentru bărbaţi do olandă fină. 
ia  gulere enţl., în ori-care fason şi mărime.
tf părechl ciorapi patentate, 

gulere moderne pentru dame, după alegere.
12 batiste albe de pănsă adevdrată.
13 batiste bine oolorate tivite şi spălate.
6 prosdpe de pănxă curată.
6 şervete da masă de pânză adevdrată.

12 şervete albe de oeaifi.
1 cămaşă modernă, simplă séfl brodată*
2 batiste ou monograme fin brodate.
1 batistă francesă fin brodată ou dantele.

Pentru 8—8 franci: 1 corset de damă 
Pantru 6Va franci: 0 cămaşă de nôpte de dame.
Pentru * franci: 3 pepturl fin brodate pentru cămăşi de bărbaţi.

1 fustă de pichet de iarnă.
1 camison modern brodat.
1 faţă de masă colorată cu ciucuri, pentru café.
1 cămaşă şefi o pereche de ismene de damă, bogat brodate. 
1 fusta costum plissé.
1 bucată Tulpan.

42 de coti =  I bucată Chifon frenţuzesc.

Pentru 
Pentru 
Pentru 
Pentru 
Pentru 5 fran c i: 
Pentru b fran c i: 
Pentru b franc i: 
Pentru b franc i: 
Pentru 5 fran c i: 
Pentru b franoi: 
Pentru b franoi: 
Pentru 5 franoi: 
Pentru b franoi: 
Pentru b franoi: 
Pentru b franci: 
Pentru 5 franoi:

Æ. 'w n s ilf
Un june cunoscând bin« co li1! 

şi comptabili tatua in limba Komâij 
j cosă şi pnţin limba QermanS V lt  

doreşte a sh an gaj* la vre-nn ca le  
mercial de Manufactură, Banei t- 
prtferinţu la vre-nn antreprenor 1 
publice. — A se adresa prin poş 
calea Văcăreşti, Strada Corbului

FRUMÜSE
FRĂGEPIMEA TINEREŢE! Aq

Ca mijloc neîntrecut pentru Tnfrumuse 
s’afi recunoscut de tóte damele cea «
autorităţi, escelenta, nevătămătdreaâ lom

RAVISSAN

I

I
de Dr. L E J 0 8 S B ,  Paris

Pentru 8 franoi: 
Pentru 5 franoi: 
Pentru 5 franoi: 
Pentru 5 franoi: 
Pentru 5 fran c i: 
Pentru 5 franci ; 
Pentru 25 franci:
Pentru 10 tranol: I bucată Robe d’snfants sn laine couleur.
Pentru 18—24 tra n c l: I bucată Tartan engies do fi coti.
Pentru 20 trancl: 24 co|( Pichet.
Pentru 5—12 franoi: 0 flanală seu o pereche de ismene de lină.
Pentru 18— 25 franci: 1 bucată pânxă de Kumburg, de 8b—45 coşi.
Pentru fifi— 6b franci: i bucată pănxă de Belgia de 60 coţi.
Pentru 75— lOfi franci: 1 buoată pănxă Corona de 58 coţi.
Pentru 115—810 franci: 1 buoată Toile Batiste francei*

In Şioa de 16 Angnst viitor, g’a decis a 
se ţine licitaţiă la cancelaria Epitropiei 
Strada Filaretu No, 2, pentru vânzarea 
grâului ce va eşi din 300 pegâne cultivate 
pe moşia Bâţcovenii Judeţul Vlr şca şi 200 
pogone pe moşia Kiajna din Judeţul Ilfov, 
Amatorii de & cumpăra aceste prodnete, 
se vor pre.-enta in arătata <]i orele 12 la 
locala! cancelariei spre a concura la lici- 
tsţiă, fiind însoţiţi şi de cuvenitele garanţii 
in ncmerar safi efecte publice, cnnoscând 
tot o dată că aceste producte se vând dnpă 
joc fără ca Epitropia sk’şi ia vre nn anga- 
ament de transport. (768— 1).

Sub-semnatul am on6re a insciinţa pe 
Onor. Public voiagior, că im  lnat asnpră’mî 
acest hote), şi mă vfiifi sili a satisface a tâ t | 
in privinţa curăţeniei cât şi preţurilor eftine.

Se găşesc odăi de la 60 kr. până la 1 
fiorin. Cn deosebită stimă.

Ion Hanptmann
antreprenor.

Pentru 12—35 franci. Plapăină de lină forte fine.
Afară de articolils menţionate so găseşte tot-d’a-una trusouri complecte.

Calea Mogogoiel Palatul „Dacia“ .
ComănŞitsdin districte însoţite cu preţul respectiv se vor efectua (carte grabnic eonseiincioe

Acest mijise da purifica) sa 
recunoscut ta tită  lumea, a. 
ca cel mal bun ţi cel ms olt 
tdte mijldcele de Înfruntu 1 
a depărta sigur pete de so ‘ 
şiretul, roşeţa, pete galii g* 
şi to te necurăţeniele pel I ' 
SÂNTE dă pel el o frage;' 
reţei firte frumiaă roxa-djjK'' 
de catife, face pelea şi b '

* lucitor şi delicat, este rei 
p&streŞă pelea fragedă pănă In vîrst' 
înaintată.

NALSE F FICAT se găsesce in Bucuafcj ( 
la d-nu BRUS, Farmacia la Speranţa.

PREŢUL : I flccon mare 8 fr., I flacoi - 
Deposit general la H. SCHWARZ, Budap il 

Valleriegaase No. 9.

VERITABILA

APA GERMAI <ă
C om p u să  d e  L E S U E U B

P R O S P E C T U S
DE

Acestă apă face a dispare petei

L ’Institution Française et Italienne

1

TBOMPETTA CABPATILOB

In 4iue de 5 August viitor se va ţine 
licitaţiă la cancelaria Epitropiei, Str. Fila- 
retu No. 2 pentru veuijaren porumbului 
aflat la moş’ile Kiejna şi Bâţcoveni din 
recolta anului trecut adică: de la 100— 170 
kile cu aprocsimiiţiă la moşia Kiajaa şi de 
la 200—250 kile idem la bâţcoveni. — Do
ritorii de a cumpăra aceste producte sunt 
inv ita ţi a se presqpta lu localul cance
lariei iu ii ion arătată orele 12 spre a coc- 
cura la licitaţiă, fiind însoţiţi şi de cu
venitele garanţii în numerar safi efecte 
1 «blice. (762—0)

biserica Calvină.

Io cu ie.see Strada Lute
rană No. 7, vis-à-vis4e

întregit colecţie de când a apărut sub j 
numele de Buciumul şi până în $ioa când 
a încetat d’a mai vorbi dimpreună cn ilus-1 
tru l ei scriitor Cesar Boli ac.

Aoest monument al literaturei Române, I 
la a cărui clădire a Incrat pal-spre-Şece 
ani şi trei săptămâni marele măiestru, se 
află de vâmjare la Tipografia naţională, 
strada Academiei No. 24.

ION POLESCU
fost administrator şi colaborator al | 

acestui 4 iar.

Dirigée par MESDAMES MAZZANT1NI
9, Place d’Azeglio, FLORENCE.

V  MTI d l  î l  1*0 de închiriat I 
chiar de acnm c a - | 

sule din Strada Episcopiei, No. 9.

De vânzare,
restrefi şi strada Victoria, lingă grădina 
Episcopiei. Pentru ambele imobili a se»- 
dresa Strada Calvină No. 4 la proprietarul 
lor D-nu Thevenot şefi, aceiaşi adresă la | 
d-nu advocat Athauasiade. (757— 1)

Ces Dames, ayant quitté la France leur patrie après la guerre de 
70-71, ont fondé à Florence en 1873 une Institution Française et Ita
lienne qui jouit de l’estime générale, et où les jeunes filles reçoivent 
une instruction aussi solide que brillante. Les directrices étan t munies 
du diplôme supérieur et secondées par des professeurs distinguésie.

Dans cette Institution l’enseignement est divisé en 2 cours: cours 
élémentaire et cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 classes 
e t chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selonâson aptitude 
l’élève peut changer de section 2 fois par an.

Le prix de la pension pour les*internes est de 1200 frs. par an, y 
compris la musique, le dessin e t la danse.

tmpedică sbârcitnrile şi albeşte pe 
La Paris, la D. Gastellier, p a r|d  

47, rne de la Chansée d’Antin 
Deposit în B u c u re ş ti la farmaçi ( 

T. W. Zfirner, şi la D. Appel & (

Des renseignements on peut avoir à l’imprimerie Thiel & Weiss, 
qui ont visité l’Institution personellement et où on peut voir le pros 
pectus détaillé.

De arendat, h in r de acuma
a Albeşti din 

districtul Prahova plasa Cricovu, având 
staţie de drum de fier pe dinsa, şos-le spre 
Brăila, inegalii, pătule şi case de locuit 
bune. {»formaţiuni se pot lua in Strada 
Colţ ea No. 66 safi Strada Scaunelor No. 14.

(756—4)

P H A R M A C I A  L A  „ S P E R A N T I A ”
26, CALEA. MOGOŞOAEI, 26.

D E P OU L  M E D I C A M E M T E L O R  F R A N C E S E .
Obiecte de Cauciuc şi Articole de Toalete. — Asemenea se angajeză a efectua 

ori-ce comande din resortul medical.
B R T T S .

Berlin.
\

ti

Cine dor sce să obtie Ja Berlin 1 
aminei urî publicate in <jiareJ<- cotijf  
ver un succes, să se sersdscfc spre ffP* 
scop de cel mal mare şl cel mal n 
citit jarn&l poliţie cotidian TribQne < 
apare in capitala imperiului gem i' 
Jurnalul apare de 18 ani în tdte »ji
şi ese momentan în 28,000 esemph 
TribQne se găsesoe in töte cercuri] | f
publicului bine situat precum şi in lA
localele publice cafenele etc. gasindi fe

--------------------------------if?câte o dată chiar mai multe csempl I 
in cafenelele mal mari. Sutele de coh »• 
tator se occop cu imediata oolponŞ' 
îndată dnpă apariţinuea fie c ă ru iI■  
măr, şi •& îngrijesc şi de vCnŞars m  
numirii acest ijiar popular. Cu tó teS  
ijiarul este aşa de riapăndit in tr unali 
grandios, totuşi precial ineerţianilorln 
eftin, căci linia de 8 silabe costă : 
mal 85 pfenigi safi bani. 44.

Partea inseratelop ale acestei fol, I 
dobindit de Eapediţiunea de anunct 
Adolf Steiner, in Hamburg pentru o siaj 
fróte importantă. Tóte comándele 
inaerţiunl ormefă a ae Irain ta e.pe |  
ţiunei de anueciurl Adolf Stainer in '  
burg. Corespondenţa cu ras». A. Stshl 
póte fi şi românesce fiind-că Io a n  
birou sunt angajaţi ooieepondenţl ■ [ 
tru tóte limbele europene. Costul inI 
ratelor comandate ee póte tronsmitRl 
in tim bre poştale romăne.

wm*
M A R E L E  M A G A S IN  D E  H A IN E  C O N F E C Ţ I O N A T E  Ş l A R T IC O L E  D E  M O D A

_A_ L A  B E L L E

J O §
FURNISORUL

530, C O L T I T J L  B X T X cE ' V - A H I D X J I jX J I  S I  

Face cunoscut onor. Clientele, cft i a sosit pentru sesonul actual 
mal moderne, fasone elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
Be din go te Harding ton 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte fasone
PREŢURILE CELE

Se priimeşte şi coinămjî de töte felurile de haine care se 
eí’ectuédil cu mare promptitudine.

C Ü R T I E I
M O Q O S I O A I E I ,  C A S A  O H E O Ê J S T T J ,  3 0

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

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

MAI MODERATE

k

J O S E F  G B C i V H A t m
F a raiBornl Curţii, No. 20 Colţul Bnlem daluî şi Mogoş6ieî, Casele Orecénn

Typ. Tihel A Weiss, Pal*tul .Dacia*.


