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va (ine esposiţia, românii mer- 
Paris. vor găsi ziarul .TIMPUL* 

antts Magasins du Printemps. 
nard Haussmann 70.*
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L.mlra, 8 august.
!!j lirm il-lnî Volf ca membru nl co

ri europene, insăreinaiu cu organi- 
fînmi iiiI orienta!»', est« oficiali, 

engleze publică in formaţiunile
.are:
r: illieodoiy-j fş» a declarat, eă olti- 

|  ale instrucţiuni ingăilniail fixarea 
irmen penlrn ocupaţinnea austriacă 

E9 nanii» şi Ergovina, şi că în conee- 
nu’I Temăue decSt să părăsească

I

,! i Muntenegreni s’nfi unit cn insnr- 
E toarnă de o proclamare a res- 
sin t in Bosnia.

. Berlin. 8 August,
ii Sberfald, unde era b»lotngid, xocia- 

Harselmann a fost ales, on 15,218 
'Contra d-lnl Prelle, naţional-liberal, 
fotranit 14,101 votări.
M (8 august, 9 are dimineaţa)

Paris, 8 august.
Coustitntionml* anunţă, că cnsăto- 
-principelnl imperial, Ludovic Na- 

cu principeaaa Tire. a definitiv 
ta. Revizuirea tratatului de Praga 
na acestei căsătorii.

Berlin, 8 august, 
«nitorul* publică n ordonanţă a prin- 

imperial, contra semn'.tă de con
ţi tolberp, convocănd la Berlin consi

dera 1 pentru 14 august.
Vlena, 8 august.

enunţă din Constantinopol către 
yor.*: Poarta avizată deapte lucră- 
ini comitet bnlger instituit la Fili- 
Ct re aspiră la . unirea celor două 
ii, ar avea de gănd să adreseze re- 
i paterilor semnatare ale tratatului 
rlin, cn atăt mai mult, căci prinoi- 
dudtcof observă o neutralitate bine. 
re faţă cu acel comitet.

Tleaa, 6 augnst 
ljbernttl s’a întors.—»Wiener Abend- 

pnblică raportul comandantnlni cor
al XIII, datat din câmpul de la 
iy, 6 aug. Acel raport zice: 
nanele austriaco, după un irers pe- 
att sosit la 5 aug. in faţă de Ma» 
Insurgenţii s’au încercat a opera o 
ere spre Zapce in flancnl lor şi în- 
Ei afi pierdut in urma nnei lupte 

un State oră, două steaguri, multe 
şi provizii, 
mu numeroşi morţi. 20 Insurgenţi 
ji in Boans, şi-au găsit acolo moartea, 
«■genţii n’au fost urmăriţi, ora fiind 
ţain tată, iar căile fiind impractica 

trupele obosite.
Ari le austriece sunt : doi soldaţi 
;{ zece răniţi, 
aanduntul a decis ca trupele să se 
aeze la 6 august. Maglery e părăsită 
®'tori; n’afi rămas locuiul decăt foarte 
• »milii creştine. 25 husari cari se 

fardaţi in nrma afacere! de la 4 
.t, att foat scăpaţi. Perderiie escadro- 
i al o-lea de husari cari se estimase 
l oameni, nn snnt decât 45.
. mulţi husari morţi, afi fost achilo- 
î mod oribili mai mulţi insurgenţi 
i cu obiecte cari afi aparţinut mor- 
afi fost împuşcaţi.

ijfflnl diviziei a VII a înaintat până la 
vnst, fără a întâmpina rezistenţă.

BUCUREŞTI
Vineri, 38 Iulie (O August).

Mal zilele trecute şi pe urmă mal 
alaltăieri am răspuns, in tr’un chip 
destul de lămurit, celor zise cu rea 
credinţă de organul ministerial al d-lul 
C. A. llosetti in privinţa tendenţelor, 
ce ar avea conservatorii d’a veni la 
putere. Nu voim deci a mal reveni 
pe larg asupra acestui punct, de 
oare ce credem, oft pentru cititorul 
de bună credinţă şi cn judecată, 
desluşirile noastre ah fost chiar cu 
prisos. Voim numai să mal amintim 
ăncă odată căteva din zisele noa
stre, pentrn a întâmpina mal dipp- 
inte învinovăţirile, ce .llomănul*, cu 
reaoa sa credinţă vădită, ar mal avea 
cutezanţa să ne arunce.

La inceput, cănd am răspuns in 
privinţa aceasta organului ministe
rial, am zis :

»Vom lăsa ca are! cari atl săvâr
şit faptele ruinătoare pentru ţară 
să 'şl vecinicească cel puţin numele 
lor pe actul înstrăinării unor ţinu
turi rmuâueşti. — Nu dorim deloc a 
primi o moştenire atăt de fatală. 
Guvernul actual trebuie s’o ducă 
pănă la capăt.*

Apoi alaltăieri, to t cn privire la 
aceasta, ziserăm :

»Conservatorii nu cer retragerea 
guvernului in folosnl lor,—o cer spre 
mântuirea prestigiului ţârii.*

Adică, conservatorii nu cer anume 
să cază de la putere radicalii pen
tru a se urca dânşii; cer insă, pen
tru măntuirea prestigiului acestei 
ţâri, ca radicalii, îndată după re
trocedarea Basarabiei, să se retragă, 
fără a se mal folosi de sprijinul ,ne- 
vârsnicilor cn duhul*, ca nişte oa
meni fatali, cari ah adus atâtea ne
norociri şi dureri asupra ţârii lor.

»Religioşil-patrioţI*,—cari inainte 
de resboih, drept răspuns la pove
ţele de cumpătare şi cuminţie ale 
opoziţiei, strigah că .săpiară memo
ria lor, numai patria să fie bine* 
.—să judece acum la ce fel de bine 
ah împins patria şi să o scntescâ cel 
pnţin pe viitor de vreun asemenea 
bine, mal grozav poate ca ceata de 
acum.

»Religioşil-patrioţI*,—cari ah ră
pus zece mii de oameni in Bulgaria 
numai şi numai ca să pierdem Ba
sarabia, şi cari ne-ah dăruit in zile
le trecute cu o »strălucită situaţie 
finanţiarâ*,—să se se gândească că 
ori cât ar fi de moleşită, după cum 
zic dânşii, naţia i s’a luat destul 
sânge; să nu uite .religioşii-pa
trioţi* că nn mal avem ţinuturi al
tele de retrocedat; să nu uite că, 
mal vârtos după potopirea grânelor 
In vara a s ta , ţara nn mal poate 
duce pe spete »situaţii strălucite.*

Ah luai sânge naţiei moleşite; 
ah retrocedat Basarabia; ah ajuns 1 
un deficit de 50 milioane In mal puţin 
de un an, după toată urcarea biru
rilor; ah prilejuit amestecul din 
afară In schimbarea organizaţiei te 
meinice din lăuntru a statului nos 
tru : deci, şi-ah Îndeplinit chemarea 

Acum patria este bine de tot. Ce 
mal vor? Vor poate să o ducă la 
mal bine de cât atâta?

Una dintre foiţele .Românului* 
intre alte naivităţi şi bazaconii, are 
şi naivitatea de a compara gnver 
nul nostru actual cu guvernul lui 
Beaconsfield şi opoziţia de la noi cu 
opoziţia lui Gladstone in Anglia, cn 
scopul de a ne da povaţa bună, de 
a fi mal moderaţi.

Aceasta ne adnee aminte o vorbă 
franţuzească glumeaţă :

Le bonheur et le malheur, vien
nent du même auteur; voilà, la res 
semblance. Le bonheur rend heureux 
le malheur, malheureux; voilà la dif
férence.

Cam to t aceeaşi osebire este şi 
la noi. Guvernul englez n’a jertfit nici 
un om , nici măcar o picătură de 
sânge, şi a câştigat o insulă; guver
nul nostru radical a jertfit mulţi 
oameni, a vărsat mult sânge, şi a 
pierdut trei ţinuturi. Opoziţia din An
glia intrebuinţe&zâ de mască pres
tigiul moral al ţării, pe care ôl pre
supune câştigat, pentru a’şl scuza 
infrângerea in tr’un njod ridicol, etc. 
Este intr’adevăr o oareşl-care ase
mănare in încurcătura aceasta, pă
cat numai că e incftlţatâ pe dos.

Foiţa nu a făcut de loc bine, de 
a scos la iveală abisal care deosi- 
beşte guvernul conservator al An
gliei de guvernai nostru radical, şi 
va primi de sigur o mustrare aspră 
de către capul dirigent suprem, pen
tru alegerea neindemânatecâ a ar
melor cu cari să lovească in oposi- 
ţie.

»Pressa* de ieri, dă, sub toată re
zerva, următoarea ştire

»Zilele acestea ar fi fost o schim
bare de idei. intre cabinetul din Bu
cureşti şi cel din Viena, relativ la 
denumirea ce vor avea nnoil agenţi 
diplomatici, ce aceste cabinete ăşl 
vor trimite, după ce va fi recunos
cută independenţa statalul român 
de către puterile semnatare ale trac
tatului din Berlin.

«Cabinetul din Viena ar fi refuzat 
de a se da acestor agenţi denumi
rea de miniştri plenipotenţiari, ce toate 
statele suverane şi independíate, fie 
chiar de al 2-lea şi al 3-lea ordin, 
ah dreptul a da agenţilor lor diplo
matici.

.încă un semn de incredere, ce 
cabinetele străine arată către cabi
netul nostru radical!

»Ori cine ar fi in drept să se 
mire, cum statul român, având in 
dependenţa absolută, dupe spusa 
d-lor de la guvern, nu poate să se 
bucure de drepturile, ce codnl şi a 
şurile internaţionale acordă stătu 
rilor insuşi de al 3-lea ordin. Cine 
insă a citit tractatul de la Berlin 
pe de o parte, şi cine se gândeşte 
pe de altă parte, la puţina conside 
raţiune de care se bucură, pe lângă 
guvernele Europei, cabinetul nostru 
radical, in genere, şi in special mi 
nistrul de externe, ăşl va explici 
cu înlesnire dificultăţile ce opune ca 
binetul din Viena, de a primi de 
numirea de miniştri plenipotenţiari 
pentru nouil agenţi diplomaticii ce 
vor fi acreditaţi pe lângă curţile di 
Viena şi din Bucureşti...*

DIN AFARA

Telegramele din Roma spun, că 
în urma primirii raportului asupra 
Întâlnirilor prinţului Bismarelc cu 
nunţiul papal Masella, Vaticanul 
statorniceşte instrneţii pentru ele 
rul catolic din Prusia.

Episcopul Ledochowski poate că 
se va întoarce iarăşi In dioceza 
Posen.

Nunţiul Masella este aşteptat Ia 
Roma, unde va face Papei o dare 
de seamă prin vifi graifl, asupra re 
săltatului misiei sale la Berlin pe 
lângă prinţul cancelar.

Trimisul papal pe lângă prinţu 
de Bismarck, a cerut intre altele şi 
surparea legilor împotriva iezuiţilor,

Se crede că daca înţelegerea din
tre Germania şi Sfântul-Scaun s'a 
incheiat, atunci situaţia guvernnlul 
faţă cn Reichstagul cel noh se va 
îngreuna iarăşi.

La Viena ah avat loc negoţierl 
intre Austria şi Vatican.

Negoţierile pentrn o înţelegere 
intre Vatican şi Englitera s’ah sus- 
pens cât-va timp, in urma greută
ţilor ce s’ah ivit in privinţa chipu
lui de a restatornici relaţiile şi atri
buţiile reprezentanţilor respectivi.

Regele şi regina Italiei vor pleca 
din Milano, şi se vor dnce la Ve
neţia.

,Le Temps*, comentând cuvânta
re a  ţinută in zilele trecute de lord 
Beaconsfield la banchetul lor-mairu- 
lui Londrei, zice;

Toată argumentarea ministrului 
englez tinde a dovedi, că starea de 
lucruri infinţatâ prin tractatul de 
la Berlin mulţumeşte cât se poate 
mal bine interesele tutnlora. Toţi 
ah căştigat prin pace şi nimeni nn 
este nmilit. Rusia a renunţat in mare 
parte la cuceririle sale, insă onoa
rea ăl militară este satisfăcută şi a 
fost respectată de Europa. Chiar 
pentru Rusia este o fericire că trac
tatul a infrănt tendinţele partidu

lui militar rusesc , care nu e nici 
cel mal puternic nici cel mal nu
meros in Rusia, insă care s’ar fi fo
losit de împrejurări pentru a abate 
energia poporul rnsesc de pe ca
lea cea mal mare şi cea mal folo
sitoare : desvoltarea producţiei in- 
lăuntrn. Turcia, din parte'!, a păs
tra t in Europa un teritorih deopo
trivă cu al Engliteril intregl, şi si- 
guratc-ţa ce 1 s’a dat in Asia, ăl va 
îngădui să’şl restabilenscă treburile 
mal bine in acele ţinuturi..

PROTOCOALELE CONGRESULUI DE BERLIN
Protocolul No. 0 .

Şedinţa de la 29 Iunie 1878.
(Urmare.)

Congresul incepe discuţiunea a rti
colelor tratatului de San-Stefano, re
lativ Ia Romănia. Preşedintele ci
teşte aliniatul I al a r t .  V ast fel 
conceptat:

»Sublima Poartă recunoaşte in
dependenţa Romănie! care va face 
să valoreze drepturile sale la o in
demnitate ce se va desbate de că
tre ambele părţi.

Preşedintele întreabă, daca con
gresul este dispus a manţine fără 
condiţinne, principiul ce figurează in 
acel aliniat, sah de a subordona a- 
cest principih cazului când Româ
nia ar voi să primească întinderi 
teritoriale, ce dânsa se pare de a- 
cum că refuză. Alteţa Sa nu are 
o părere personală asupra acestui 
punct, dar doreşte să afle daca re
prezentanţii altor puteri oonsideră 
independenţa României ca legată 
de recunoaşterea de către acest prin
cipat, a tratatului de San Stefano, 
in totalitate, şi daca nu priveşte 
prin nrmare ca legată una de alta, 
ambele cestiunl de independenţă şi 
de măriri teritoriale.

Corniţele Corti observă, că pre
liminările tratatului de San-Ste
fano ah fost făcute intre Rusia şi 
Turcia, şi că Romănia nn a putut 
să ia parte , la acele preliminări, fi
ind pusă 9ub suzeranitatea Porţii. 
Excelenţa Sa nu crede că ar fi drept 
ca principatul să fie in acelaşi grad 
legat, precum este guvernul otoman. 
El nn crede că ar fi oportun să se 
facă ca independenţa Romăniel să 
atărne de adesinnea el, la stipnlaţi- 
nnile ce o concerne.

Corniţele Şuvalow nu împărtăşe
şte această părere. Romănia a pro
clamat, in adevăr, insâşl indepen
denţa sa, dar această independenţă 
nu poate fi efectivă fără consimţi- 
mântul Europei, şi congresul este in 
drept de a statua, fără a căuta dacă 
Romănia este angajată sah nn prin 
cele-alte articole ale tratatului de 
San-Stefano.

Lordul Beaconsfield a văzut, cn 
cea mal mare părere de reh, stipu- 
laţiunile articolului XIX a tra ta tu 
lui de San-Stefano, relative la Ba
sarabia. Mal ăntăifi această combi- 

aţie este -o immixtinne in tratatul 
de 1856 şi numai o extremă ne
cesitate ar fi pntut scuza schimba-



ren unu! act at&t de 80*. c® e 
mal mnlt, nu s’a făcut j 'Omenire 
de această necesitate, nl doil- 9a pen
tru Excelenţa Sa ar fi o gri ' vă ®- 
roare de a considera această stipu- 
laţiune ca un simplu schimb de te* 
ritoriU intre doă state. Articolele 4 
şi 20 ale tratatului de Paris Mons- 
tituesc un angajament luat in tre pu
terile europene şi Rusia, cu scopul 
de a asigura libera navigaţiune pe 
Dunăre, şi Excelenţa Sa nu gdseşte 
nici o garanţie in privinţa acestei 
libert&ţl in tratatul de San-Stefano. 
Prin art. 4 al tratatului de la 18' 
puterile aliate s’aU angpja* ^ ^  
tui imperiului Rusiei p&m6n
turile ocupate trupele sale> da

QU Pr ' ve?̂ e retrocesiunea sta tornică a Europei. Alteţa sacre- 
Basarabiel ca necesară. Comible Su- 
val off cugetă că lordul Be iCOnsfield
n ar putea să nu recuno' 
cătă vreme o iscă că, pe 

naţiune } ş[_a reiuat 
posesiunea unei pâri., teritoriu 
răpit de un răsboil 
fi cil de a obţine 
nunţe Ia un te* 
nofl. In ceea ce priveşfcj
vigaţiune a 
ţiar al R>jr

sub condi^iUnea argtată la art. 20 
0 rectificare a fruntariei ruse vl 

avea loc in Basarabia, spre a d 
o siguranţă mal mare pentru liber 
navigaţiune pe Dunăre. Era dar un 
angajament lnat către Europa. Azi 
insă guvernul rus ăşl propune re 
ţinerea pământurilor restituite, fără 
se indeplinească condiţiunile sub car 
aU fost restituite.

Primul plenipotenţiar al Englite 
rel cere pentru o situaţiune aşa 
de gravă toată solicitudinea inal 
tel Adunări. Lordul Beaconsfield 
deplânge ingerenţa aceasta in tra 
tatul de la Paris , şi protestea
ză contra el, fără să se preocupe 
daca schimbul este sancţionat saU nu 
de posesorul actual. Cel alţi semna
tari al tratatului de Paris, decli- 
nănd orl-ce intervenţiune in această 
afacere, primul plenipotenţiar al 
Marel-Britanie, n’ar putea să povâ- 
ţneascâ peguvernul Reginei să man- 
ţie cu forţa stipulaţiunile acestui 
tratat, dar protestează in contra a- 
cestul schimb şi aşteaptă explicaca- 
ţiunile ce colegii săi din Rusia ar 
putea da asupra angajamentelor c-< 
suveranul lor, va lua pentru apăra
rea libertăţel Dunărei.

Principele Gorciaeoff crede ca şi 
lordul Beaconsfield, că libera navi
gaţiune a Dunării este un interes 
european, dar Alteţa Sa nu vede ce 
influenţă cesiunea Basarabiei ar pu
tea avea asupra liberei navigaţiunl 
pe Dunăre. România n’a contribuit 
in nimic la ameliorarea navigaţiunil 
Dunării. Fără indoială, tractatul de 
la Paris a dat Moldovei o parte din 
Basarabia şi Delta Dunării, dar la 
1857aceleaşl puteri atk inapoiat Delta 
Turcilor, făcând astfel Moldovei un 
serviciu, neflind dânsa in stare de a 
esecuta lucrările necesare pentru li
berul acces al gurel de la Sulina. De 
atunci comisiunea europeană a Du
nării a esecutat mari lucrări, cari aU 
avut de resultat avantage impor
tante pentru comerţul lumel.

Alteţa Sa considerând cestiunea 
sub alt punct de vedere, aminteşte 
că la 1856 Basarabia a fost legată 
numai de Moldova, la o epocă când 
principatele trebuiai! să rămăe des
părţite. Mal la urmă, Valahia şi Mol
dova s’aU unit impotriva tratatului 
de la Paris, şi, fără nici o grijă de 
împotrivire a cabinetelor europene, 
Principatele-Unite aU ales un Dom
nitor strein căruia, altmintrelea, Al
te ţa  Sa âl poartă cel mal profund 
respect; situaţiunea deci numai este 
azi to t aceeaşi, ca mal 'nainte. Prin
cipele Qorciacoff declară, in fine, că 
guvernul sâU n’ar putea nici intr'un 
chip să părăsească această cestiune, 
şi speră că lordul Beaconsfield nu va 
persista asupra obiecţiunilor sale, cănd 
Excelenţa Sa va fi încredinţată că 
libertatea Dunării nu va fi lovită de 
loc prin retrocesiunea Basarabiei.

Corniţele Şuvaloff zice că, dacă a 
înţeles bine obaervaţiunile d-lul prim- 
plenipotenţiar al Engliterit, nobilul 
lord regretă că tractatul de San 
Stefano constitue o imixtiune in tra
tatul de la 1856, prin care Rusia 
s’a angajat in faţa Europei. D. ple
nipotenţiar al Rusiei crede de dotoria 
sa să amintească, că tractatul de 
San Stefano este o convenţiune pre
liminară. neavând forţă obligâtoare 
decăt intre cele doâ puteri contrac
tante şi prin care Rusia a voit să 
inştinţeze mal d’inainte pe guvernul 
turc de ce are să ceară mal târziii 
Europei. Cu această intenţiune Rusia 
a venit la congres după o luptă 
lungă şi victorioasă. Nobilul lord a

trecut, este di- 
ca o naţiune să re- 

litoriú dobândit din 
libera na- 

Dunăril, d. plenipoten- 
lie l va presenta oare-carl 

esplje^ţtf' ini cari i se par îndestulă
toare s pre a satisface pe lordul Bea- 
consfiCjld. Rusia ar fi putut privi ce- 
stiur.ea Basarabiei ca o cestiune de 
amtjiţiune şi de interes saü ca o ce
şti'une de onoare. Rusia a voit să o 
reducă la o cestiune de onoare şi 
pentru aceea nu cere inapoiarea păr
ţilor teritoriului, a căruia posesiune 
ar fi putut să constitue o ameninţare 
saU cel puţin o ingerinţă in libera 
navigaţiune a fluviului. In fine, ea 
oferă, in schimb, Romăniel un teri
toriu mal intins, cucerit cu preţul 
săngelul el şi care trebuie să tie con
siderat ca bine luat. Corniţele Şu- 
valoff este convins că România nu 
perde cu acest schimb. In ce pri
veşte integritatea şi independenţa 
Romăniel, Excelenţa Sa crede, ou 
lordul Beaconsfield, că asemenea 
principii nu trebuiesc să fie espri- 
mate numai prin cuvinte, dar tre
buiesc să fie oare cum o realitate. 
Insă, Romănia, n’ar putea să apere 
in realitate independinţa şi integri
tatea el, pe câtă vreme va persista 
a trăi pe pământurile unul mare Im
periu , care se vede in drept de a 
revendica un petec din vechiul sáü 
teritoriu. Corniţele Şuvaloff este tare 
ncredinţat că România iusăşl, ca şi 

Europa întreagă, are interes a vedea 
această cestiune resolvatâ in sensul 
spiraţiunelor legitime ale Rusiei. 

Principele Gorciaeoff doreşte a a- 
dăoga o observaţiune relativă la va
loarea schimbului.

România n’ar obţine numai după 
un râsboiâ la care a luat parte in
dependenţa şi dărâmarea fortereţe- 
lor cari âl ameninţaţi siguranţa. In 
favoarea el s’aú stipulat anexiuni 
eventuale, cari ar mări teritoriul sâtk 
in proporţiunea de 3,500 kilometri 
pătraţi in întindere, de 80,000 ca
pete ca populaţiune, in comparaţie 
cu ce ar ceda, şi care âl va asigura, 
afară de Delta Dunărei, ce i s’a fost 
luat de Europa la 1857, nişte di
stricte fertile ca Babadagul şi un 
bun port de comerţ pe Marea Neagră.

Guvernul imperial al Rusiei este 
hotărât deci nu numai de a manţine 
un d rep t, dar a se pune pe calea 
echităţel, regulând, pe base mutual 
avantagioase, cu guvernul român, o ¡ 
cestiune fără soluţiunea căreia ar fi 
imposibil de a se stabili, intre Ru
sia şi România bunurile raporturi ne
cesare la consolidarea pâcel in Orient.

Alteţa Sa consideră că aceste con- 
sideraţiunl arată in destul că Rusia 
nu cere mal mult decât dă. Princi • 
pele Gorciaeoff mal vrea să amin
tească că, in realitate, toate drep
turile şi privilegiele României i aú 
fost asigurate prin sângele rus. Nu 
s’a incheiat nici un tra ta t intre Ru
sia şi Turcia, de un secol, fără a se 
stipula ceva in favoarea Românilor. 
Alteţa Sa doreşte să mal adaoge o 
observaţiune psyhologică, şi regretă 
de a constata că dacă, in viaţa pri
vată. se întâmplă adese-orl că. fă
când un servicia unul amic, el să de
vie pe urmă vrăjmaş, acest adevâr 
se aplică mal mnlt incâ in politică. 
Principele Gorciakoff se mărgineşte 
a cita esemplul Românilor, şi crede 
că observaţiunea sa poate să liniş
tească in totul pe acei cari se 
tem că Ruşi a va dobândi devota
mentul absolut al populaţiunelor in 
favoarea cărora şl-a impus cele mal 
mari sacrificii.

Principele de Bismark declară că, 
in cât priveşte necesitatea de a a- 
sigura libera navigaţiune pe Dunăre, 
împărăteşte cu totul ideile d-lul prirn- 
plenipotenţiar al Eugliterel, dară nu 
vede că este o conexitate intre liber 
ta tea Dânârel şi retrocesiunea Ba
sarabiei. Se asociază, in ce priveşte 
Basarabia, cu opiniunea plenipoten
ţiarilor ruşi, având in vedere ma 
puţin interesele Rusiei de cât pacea

de că tratatu l de la Paris ar fi fost 
mal solid, daca s'ar fi inlâtnrat a 
ceautâ cestiune de amor propriii, a- 
ceastâ micşorare de teritoriu care 
nu atingea de loc puterea unul Im
periu aşa de mare. Principele de 
Bismark cugetă că opera congresu
lui ar fi com pletă, dacă înalta 
Adunare ar lăsa să subsiste o dis- 
poziţiune de la care ar atârna in 
viitor o amintire dureroasă pentru 
naţiunea rusă, pe cătă vreme schim
bul propus nu pare a fi contrariu 
intereselor României. Se teme că 
congresul, nevoind a satisface sim- 
ţimântul istoric al Rusiei, să nu 
micşoreze sorţii dăinuirel operei sale.

Preşedintele crede insă că ar 8 
preferabil de a amâna discuţiunea 
până in momentul in care repre 
zentanţil români vor fi fost ascul
ta ţi in şedinţa de lunia viitoare. 
Apoi adaogă că doreşte a pune la 
ordine« zilei a viitoarei şedinţe, daca 
va fi locul, cestiunea Muntenegrulul, 
după ce se va termina acea a Ro
mâniei.

(Urmează semnăturile)

Ne vom mărgini dară a expune 
drepturile şi dorinţele ţârei noastre 
pe basa rasumatului présentât in 
memoriul ce am avut onoare de 
supune de curônd congresului.

I.
Noi credem că. după dreptate, 

nici o parte a teritoriului el actual 
nu trebue să fie deslipitâ de Roină-

Protocolul No. IO.

Şedin ţa din 1  Iu lie 1 8 7 8 ,
Prezenţi:
Pentru Germania principele de 

Bismark, d. de Billow, principele 
Hohenlohe-Schillingsfflrst.

Pentru Austro-Ungaria corniţele 
Andrassy, corniţele Karolyi, baronul 
Haymerle.

Pentru Franţa d. Waddington, co
rniţele Saint-Vallier, d. Desprez.

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

Pentru Italia corniţele Corti, co
rniţele de Launay.

Pentru Rusia principele Qorcia- 
kow, corniţele Şuvalow. d. d’Oubril.

Pentru Turcia Alexandru-Caratheo- 
dory-paşa, Mehemed-Aii paşa, Sadu- 
llah-bey.

Şedinţa se deschide la 2 şi jumă
ta te  ore.

Protocoalele 8 şi 9 sunt adoptate. 
Preşedintele face menţiune de pe- 

tiţiunile resumate in lista N. 8.
Corniţele Şuvalow reaminteşte că, 

in tr’o şedinţă prece dinte, a luat ad- 
referendum cestiunea trecerel şi a 
dreptului de garnisonâ al Austro- 
Ungariel in Bosnia şi Erzegovina: 
in urma unei înţelegeri cu corniţele 
Andrassy, d. plenipotenţiar al Rusiei 
âşi retrage obiecţiunile şi aderă la 
propunerea d-lul plenipotenţiar al 
Austro-Ungarieî.

Ordinea de zi cheamă inainte de 
toate, ascultarea representanţilor Ro
mâniei. Preşedintele, conformăndu-se 
decesiunel luate de congres in ul
tima şedinţa, a invitat pe dd. Brâ- 
tianu şi Kogâlniceanu, miniştri al 
principelui Carol al Romăniel, a face 
in şedinţa de astăzi, comunicaţiunile 
cu cari ar fi însărcinaţi.

Delegaţii români, dd. Brătianu 
şi Kogâluiceanu sunt introduşi, şi 
preşedintele âl roagă să ia cuvântul 
spre a explica opiniunile şi aprecie
rile guvernului lor asupra punctelor 
tratatului de San-Stefano privitoare 
la dânşii.

D. Kogâlniceanu mulţumeşte con
gresului că a bine-voit a admite pe 
representanţil români şi dă citire 
memorandului u rm ăto r:

Domnilor Plenipotenţiari.
Mal 'nainte de toate ţinem a mul

ţumi congresului din to t sufletul că 
a bine-voit a asculta pe delegaţii 
români, in momentul de a desbate 
asupra României- Acesta e un noU 
titlu adus de Europa peste cele ce 
de mult incâ i -aU atras recunoştinţa 
Naţiunel Române, şi această unani
mă dovadă de bunâ-voinţâ ne pare 
a fi un fericit augur pentru succesul 
causel ce suntem chiâmaţl a apăra 
d'inaiutea d-vsastre,

Nu ne vom mal opri asupra eve
nimentelor in cari ne am aflat duşi 
ca prin nevoile unei forţe majore. 
Vom trece asemeni cu tăcere şi asu
pra faptelor diplomatice la cari parte 
nu ni s'a făcut. Am avut ocaziunea 
mal d’inainte a constata că perio
dul tractâtilor ne a fost mal puţin 
priicios de cât norocul armelor.

Reinapoierea unei părţi din Ba
sarabia către principatul Moldovei 
prin tractatul de la 1856, a fost 
un act de dreptate din partea Eu
ropei. Căci trunchierea de la 1812 
nu putea să se îndreptăţească nici 
prin faptul, nici prin dreptul de cu
cerire.

La 1812, Basarabia făcea parte 
dintr’un principat a cărui autonomie 
fusese solemn mărturisită de toate 
tractatele ce se încheiase mal 'na
inte intre Imperiele Rus şi Otoman.

Mal cu seamă tratatu l de la Cu- 
ciuc-Cainardi recunoscuse Domnilor 
Moldovei şi ţârei Româneşti calita
tea de suverani şi stabilise că Ba
sarabia f»ce parte din Moldova.

Aşa dară ea era o ţa ră  românea- 
stl, foarte lămurit păstrată de Ma
iestatea Sa împăratul Alexandru I 
Acest respect al vechel naţionalităţi 
era formulat in rescriptul imperial 
care confirmă organisaţiunea admi 
nistrativâ şi judecătorească a ace
stei provincie in urma alipire! sale 
de Rusia, fără ca să se facă acolo 
cea mal mică deosibire intre Basa
rabia de jos şi cea de sus.

S’aU cercat unii de a conchide, 
că Basarabia era un ţinut turcesc 
saU ta tar, din unicul fapt că oto
manii ţineau trei cetăţi in tr’ănsa. 
Dară istoria ţârei Româneşti pre- 
sintă §i ea o anomalie de acelaşi 
f e l ; cetăţi turceşti aU fost mult 
timp şi intr’ăn sa : nu ese insă dintr’- 
aceasta că ţa ra  Românească să fi 
fost vr’o dată ţa ră  turcească.

Nici la 1878, precum nici la 1812, 
nu se putea cere României Basara
bia pe basa unul fapt saU unul drept 
de cucerire. Ea aparţine unul prin
cipat pe care insăşl Rusia, in tot 
cursul ultimului sâU resbel cu Im
periul turcesc, l-a privit şi l-a tra 
ta t ca pe un sta t independent şi 
aliat.

De altmintrelea, chiar de la în 
ceputul campaniei, Rusia a incheiat 
cu România o convenţiune prin care 
!-% garantat foarte lămurit integri
tatea actuală a teritoriului Româ
nesc.

Această garanţie se ceruse şi se 
acordase atunci, pe cănd nu era ce
stiune de cât despre trecerea arma
telor imperiale prin Romănia, S’ar 
fi crezut că ea are să se intemeeze 
cu mult mal bine in zioa cănd, la 
chemarea insăşl a Rusiei, concursul 
naţiunel române devenia mal posi- 
tiv şi se prefăcea in tr’o efectivă 
cooperatiune militară, intr’o com
pletă alianţă. Intr'adevâr ostrile noa
stre aU combătut alături cu trupele 
ruseşti. Decâ aceasta nu este un 
titlu  spre a ne creşte, apoi de sigur 
nu este nici unul spre a ne scădea.

In lipsă de orl-ce a lt drept, con- 
venţiunea dela 4/19 Aprilie 1877, 
care poartă subscrierile şi ratifica- 
ţiunile cabinetului imperial, ar fi de 
ajuns spre a ne păstra o regiune 
însemnată a Dunărei, cu care e 
legată foarte strânss prosperitatea 
comercială a României.

S’a invocat, spre a susţine retro
cedarea Basarabiei, amintiri de glo
rie şi de izbânzi militare. Dară, in
tr 'un  aşa lung şir de resboae arma
tele ruseşti s’aU distins pe multe 
câmpuri de bătălie şi şl-aU preum
blat gloria până sub zidurile Adria- 
nopolel. Şi cu toate acestea , nu li 
se recunoaşte un drept de proprie
tate asupra regiune! Balcanilor.

S’aU mal pus inainte şi conside- 
raţinnl de recunoştinţă. România 
ştie să ’şl împlinească datoriile de 
mulţumire: ea a dovedit aceasta 
totdauna. Ea nu 'şl uită nici istoria, 
nici numele bine-făcâtorilor e l ; ea 
cinsteşte, in Gate rina cea mare şi 
şi in Nicolae I, pe generoşii făptu
itori al tratate lor de 1* Cainardji 
şi de la Adrianopol. Dar ea 'şl a- 
duce totodată aminte şi de toate a- 
acele sacrificii pe cari şi le-a impus
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pentru mărirea, izbănI 
Rusiei. Ea nu poate u f 
Petru-cel-Mare până i 
tăzl, ea a fost, pe râ 
neb, baza operaţiunilor 
Rusiei, grenarul unde e 
nafi armatele el, chiar 
ele se opreau dincolo 1 
teatrul, prea de multe o 
ie Rusia, pentru cele n 
sdriimicărl. Ea ţine mi) 
că la 1812 a permit ii 
siel jum âtate din Mohff 
Basarabia din Prut păs 

II.
Cerem ca pământurile j 

nu fie supuse la un drepi lej 
pe cât timp va ţine ocn ţii 
matelor ruse in Bulgarii 
devâr, Dunărea şi Mar 
acestor armate cele m 
şi cele mal puţin constl 
de transport şi de cor 
Dupe atâtea încercări, I 
trebuinţă de un repaos 
să 'şi indrepteze stricâciu 
de râsboiâ. Rea condiţii 
ndeplin rea acestei lucr 

toare şi pentru liniştirea 
mate străine.

III.
Ne pare că ar fl d re p t! t  

titlurilor el seculare, R 
reintre in posesiunea ins 
gurelor Dunărei, cuprinzgld 
tre acestea şi insula Şerp 
stă inapoiare ar fi numai 
restabilire a dispoziţiunilobr 
prin cari Marile Puteri, i r »  
Principatelor Dunărene , V  
paza libertăţel Dunării Ist lui

ÎV. ] |  |
Avem temeinica sperau 

mânia va primi de la guv 
perial al Rusiei o despâ 
râsboiU, proporţionatâ c 
ce dânsa a pus in mişetf 
pare că este cu totul dre 
păgubirile stipulate şi otki 
Rusia, in numele diferitei 
liate, să fie împărţite dup 
contingentului militar datj 
dintre beligeranţi. Princip: 1 
mpărţirl, guvernul Imperii 

cunoscut şi stăruieşte a’l 1 
folosul Serbiei şi Muntenegi 
mânia este şi dânsa in di 
cere acelaşi beneficiu. In 
fiind silită să ţie foarte n 
armata sa mobilizată spre 
tâmpina împrejurări ameni 
ea a avut sub steaguri, ati 
mată de rezervă cât şi 
activă, mal mult de 70,000 a 
Osebit de aceasta, ea a ince 
derl însemnate : oraşele 
malul Dunărei aU fost bău 
bombardări ; căile sale de 
caţie s’aU ru in a t; materiali 
râsboifi s’a stricat.

Despăgubirile datorite 
ceste felurite daune s’ar 
fie reportate asupra îndemni 
tale ce s'a alocat guvernul) 1 
rial al Rusiei, iar modul ri§>( 
rel lor ar fi să se reguleze 
gros după cum va socoti n 

V.
România are deplină inere 

independenţa el va fi recunos 
tinitiv şi pe d’intreg de că 
ropa. Pe lângă dreptul el cel 
al cărui principiu fusese scâlc j 
restâlmâcirl istorice, astăzi 
se adauge titlurile pe cari 
mprospâtat saU le-a intin 1 

câmpurile de bătaie. Zecea; 
români aU căzut in jurul Pitii 
să câştige patriei lor liberm 
ndependenţa.

Dar toate aceste sacrificii r 
ajuns ca să asigure România u 
pacinica folosire a bunurilor U 
dite. Ea s’ar simţi cu deosenj 
ricitâ şi recunoscătoare, rân d 1 
silinţele, prin cari ea şi-a 1 
stat individualitatea, resplâti 
adevărată bine facere a Euro 
ceasta bine facere ar fi gi 
reală a neutralitâţel sale, i 
pune-o in poziţiune de a do vi 
ropel, că ea n’are altă ambiţi 
cât aceea de a fi păzitoare ' 
cioasâ a libertăţel Dunărei la 
el, şi to t d'odatâ de a se ap 
îmbunătăţirea instituţiunilor 
desvoltarea mijloacelor el mai 

Acestea sunt, d-lor plenipoti
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e pe scurt, dorinţele unul mic 
'.urii nu crede r fi meritat mal 
' din partea Europei, şi care, 

Şorganul nostru, face apel la 
‘ateu şi la bunii-voinţa Marilor 
1, al căror sunteţi eminenţii 
'zentanţl.

Brătianu citeşte apoi considé
ralo următoare :
Domnilor plenipotenţiari,

( pune rea ce v'n ftcut colegul
in numele s30 ii 111 al mefi, 

re drepturile şi interesele Ro • 
el nu are nevoift de desvolt&rl 
lungi.

TJialta adunare, ce are m sinnea 
refula situaţi unea Orientului 

le pe deplin toate noţiunile 
ifcoare pentru îndeplinirea lu- 
•a le .
'tem încredinţaţi cil simţimen 
■\e dreptate si de bunii voinţă 
[te deschise intrarea până d’îna- 
'd nielor voastre, vor determina 
Snea şi primirea decisinnilor 
‘îltoave de Rom&nia.
; ce’ml permit este de a adă- 
că despuierea noastră de o 
ine din patrimoniul nostru nu 
numai o durere adâncă pentru . şI declaraţiime 
îea Română, ci ea ar dărâma j p^„ — ;
iul el orl-ce încredere In tă- 

d tractatelor şi In sânta pază, 
a principiilor de dreptate ab- 
i. cat şi a drepturilor scrise, 
rburarea, ce- ar încerca din 

ijjîta credinţele el In viitor, ar 
jyiza. pacini ¡a el desvoltare şi 

ml el spre propăşire.
! aceea ămi şi iad, sfârşind, 
jetonsa libertate de a supene 
» cugetări la Înalta apreciere 
irelni consiliu european şi a 
iilor repvesentauţl al Majestâţel 
i Lmperatulul tutulor Rusielor,

] irul spirit înalt şi inimă ma- 
J ioasâ am avut aşa des ocazi- 

de a le apreţia la timpal pe- 
j tel Sale în mijlocul nostru.

cipii vor fi fost recunoscute In Ro
mânia şi cânJ rasa hebraicâ va şti 
că nu are de nicăieri nimic de aş
teptat, de cât de la propriele sale 
silinşe şi de la solidaritatea intere
selor sale cn cele ale popnlaţiuni- 
lor indigene. D. Waddington ter
mină, insistând ca aceleaşi condi 
ţiunl de ordine politică şi religioasă 
indicate pentru Serbia, să fie impuse 
şi statului român.

Principele Bismarck, făcând alu 
zinne la principíele de drept public 
In vigoare după constituţim m a im
periului german şi Ia interesul ce 
opiniunea publică pune pentru ca 
aceleaşi principii urinate In politica 
interioară să fie aplicate şi la po 
litica strâinâ, declară că se nneşte, 
In numele Germaniei, cu propune 
rea franţezâ.

Corniţele Andrassy aderă la pro
punerea franţezâ.

Lordul Beaconsfield zice că dă o 
completă adesiune In numele gu
vernului englez la propunerea fran
ţezâ. Excelenţa Sa nu poate presu
pune uu minut, ca congresul să re
cunoască independenţa României, 
fără să i impună această condiţiune. 

Plenipotenţiarii italieni fac ace-

acorde o extensiune de frontieră a 
Dobrogel intre Silistra şi marea Nea 
grâ. Această decizinne ar facilita 
soluţiunea cestiunel presinte.

(Va arma).

i

jşedinşele zice că congresul va 
na conştiincios observaţinnile 
litote de delegaţii României, 
rezentanţil Români retrâgându- 
dinea de zi chiamâ examinarea 

ului aliniat al art. 5 al trata 
de San-Stefano. 
noipele de Bismarck observă 
te vorba de a se sti daca pu 

inţeleg a recunoaşte indepen- 
Româniel. Alteţa Sa reamin- 
câ in 1856, unirea principa 
nu fusese admisă: de atunci 
e, situaţiunea s a modificat de 

te Valachia şi Moldova s’afi 
îit in tr’nn singnr stat: mal 

puteri afi recunoscut această 
du lucruri încheind cn Romă 

cnvenţiunl comerciale. Cu toate 
t , Europa singură are dreptol 
’l sacţioua independenţa, ea 

e dară să ’ş; pună întrebarea, 
e i-omliţiuui va lua această 
rtantă decesiune, şi dacă crede 
ndiţinnile vor fi aceleaşi ca şi 
stabilite de congres pentru Ser-

Waldington declară că, fideli 
ipielor ce i-afi inspirat până 

plenipotenţiarii Franciel cer 
I :ngreşul se pună independenţei 

ie  aceleaşi condiţinnl ca şi in- 
denţfil serbe. Excelenţa Sa nu 
unde dificultăţile locale ce e- 
n România, dară, dnpe ce a 
¡at matur argumentele ce se 

io tr’un sens safi intr’altul. 
tenţiarif Franciel aO crezut 

:abil de a nu se depărta de 
regulă a egalitâţel drepturi - 

ii l a libertăţel căitelor. Este di- 
■  alt-fel ca guvernul român 
ppingă pe teritoriul sfifi prin- 

admis in Turcia pentru pro- 
I®1 supuşi. Excelenţa Sa cogetâ

i *
te de neindoit că România 

* intra în marea familie eu- 
hft. treime să primească sarci- 
|i cliiar neujunsurile situaţiu- 
1<* ‘ârel beneficii ea le reclamă, 

ţl 8b va mal găsi âncâ, multă 
]> ocaziune atât de solemnă 

isivă de a afirma din noti prin- 
fac onoarea şi siguranţa 

Ailor civilizate. Cât despre di- 
|(;iţile locale, d. prim plenipo- 
« r  al Franţei crede că vor fi 
|Şij»siie Învinse, rând aceste prin -

I Principele Gorciacow, referăndn-se 
la expresiunile prin cari s’a moti
vat propunerea franţezâ şi cari daft 
cea mal mare estensiune libertăţel 
religioase, se uneşte pe deplin cn 
această propunere.

Corniţele Şuvaloff adaogă, că ade- 
siunea Rnsiel la independinţa Ro
mâniei este încă subordonată la pri
mirea de către România a retroce- 
siunei reclamate de guvernai rus.

Plenipotenţiarii otomani nu ri
dică nic! o obiecţiune contra prin- 
cipielor presentatede plenipotenţiarii 
franţezl, şi preşedintele constată că 
congresul este unanim de a nu acorda 
independenţa României, de cât cn 
aceleaşi cundiţinnl impuse şi Serbiei. 
Alteţă Sa atrage atenţiunea cole
gilor sâl asupra reservel formulată 
de corniţele Şnvalow, şi după care 
recunoaşterea independenţei române 
nu ar fi consimţită unanim de către 
congres, de cât sub condiţiunea ca 
România să admită schimbul de te
ritorii} stipulat In articolul XIX

D. Waddington, fără a face In 
această privinţă o propunere for 
malâ. se adresează la spiritul de 
echitate şi de bine-voinţă a guvernului 
rus, şi Întreabă dacă nu ar fi posibil să 
se dea oare-care satistacţiune Româ
niei. latrând In această cale, plenipo
tenţiarii Rusiei ar aduce o mare nşn 
rare preocupaţiunilor de conştiinţă 
a mal multor din colegii lor. Cuvin
tele pronunţate ieri de principele de 
Bismarck afi indicat fără îndoială 
interesul ce ezistă, pentru succesul 
operei congresului, in încheierea grab
nică şi definitivă a schimbului des
pre care e vorba : este oportun, in 
adevâr, de a nn prelungi o stare de 
lucruri ce angtjază amorul proprio 
al unnl mare imperifi; dar, dacă a- 
ceasta este şi părerea plenipotenţia
rilor franţezl, el consideră in acelaşi 
timp că Românii afl fost trataţi pn 
ţin cam aspru, şi că compensaţia- 
nea ce li se,oferă nu este suficientă 
De la intrunirea congresului, Franţa 
a consiliat totd’auna pe România de 

primi retrocesiunea Basarabiei 
dar d. Waddington crede că trebne 
să adreseze in numele guvernului 
sâfl, nn apel la sentimentele echita
bile ale Rusiei, şi esprimâ dorinţa 
de a se acorda principatului o es 
tensiune de teritoriu la sudul Do- 
brogiel, care să coprindâ Silistra şi 
Mangalia.

Corniţele Andrassy a reamintit a- 
desea, că guvernul Austro-Ungar are 
mal cu seamă in vedere căutarea 
unor soluţiunl definitive, susceptibile 
de a preveni complicaţiunl ulterioare. 
In această ordine de idei dar a fost 
el de părere, ca delegaţii români să 
fie ascultaţi; tot cn acelaşi gând 
Excelenţa Sa, reservându-se de a in
sista, când va fi vorba de naviga- 
ţiunea ps Dunăre, asupra principiu
lui libertăţii cele mal complete, do
reşte astăzi ca congresul să pionunţe 
anexarea Dobrogel la România şi in 
acelaşi timp, conform cu opiniunea 
esprimată de d. Waddington, să se

Rcsbelul romano-tun* ilustrat
Măria Sa Domnitorul a bine-voit, prin 

intsrvenţinnsa d-lni Lnchiuann, corespon- 
dinte militar,« comanda d-lnl pictor Scheon- 
berg, in Viena, cinol tablonr istorice din 
campania anulai trecut. Aceste tablouri 
reprezintă faptele cele mal însemnate ţi 
annme: 1) Atacul asupra redatei Griviţn 
in zina de 30 august; 2) bombardarea 
Vidinnlnl io zina de 15 Mai fi; 3) vizita
rea redatei Griviţa de către Măria S a ;
4) prima intilnira a Măriei Sale cn Ghaty 
Osman paşa in momentul capitulării, ţi
5) trecerea Dunării de către armata ro- 
mănă.

D. Lachmann, care a avat onoarea a fi 
primit in mai molte rânduri de Măria Sa, 
prezintănd schiţele acelor tablonri, să află 
acnm in V ana, nnde stăruieşte ca toate 
acele 5 tab .urî să fie reproduse in tipar 
de uleifi, dopă însăşi voinţa M. Sale, care 
doreşte ca faptele militare ale iRomănilor 
să poată fi văznte de intreaga naţiune, ca 
şi de străini. Tablourile originale să lu
crează de cel d’ăntăifi artist in această ar
mură, recomandat de academia de Bele- mnlte stricăcinnl precum : ferestre, uşi gea- 
Arte, şi o mulţime do persoane din Ro- muri, invelitoarea şi un canton, pentru 
mănia,-intre cari şi d. mareşal al Cnrţel care sf&rşit a remas d. inginer a) căi-ferate 
care a treont prin Viena şi a vizitat gg ]g constate in detail; stricăciunile rs- 
ateliernl, afi rămas incăntate la vederea I seţtî nn se cunosc, dar dnpe o apreciere

Frăţeşti.—Astăzi ora 9 şi jumătate, in 
gara Frăţeşti, pe linia care aparţine roşi 
lor epre Zimnicea, pe cănd se incărcafi va 
goane cn material de resbel, n isbacnit i 
explosie oare a distras zece vagoane şi ra 
inrile, explosinnea fiind atăt de teribilă 
c& toate bucăţile de fer afi pătrans păai 
la gară şi Ia magazii, spărgăud geamuri]) 
şi fficănd diferite stricăciuni, cari nn sunt 
de o mare însemnătate, lucrătorii ruşi cari 
erafi la vagoane in No. de 90 soldaţi, 36 afi 
pntnt scăpa oontnziţionaţi şi răniţi, res
tul a perit in aer, şi parte morţi contneiaţî: 
din romăni nici unui nn s’a atins ; chiar 
in acest moment arde o magazie de sohar 
paguba materială nn ee ştie pănă acum 
parchetai de asemeuea a luat cunoştinţă 
şi ee află in localitate. Aceste dutaile 
snnt date din localitate fiind că din Ginr 
gifi nu s'a putut, de oare-ce şi linia tele
grafică s’a distrns şi este întreruptă.

Ginrgifi. — In nrma celor comunicate din 
Frăţeşti, adaog că indată ce am luat in- 
formsţinnl despre acel desastro, am mers 
in faţa locala! cn procurornl; terminind 
ancheta, se constată că explosinnea a pro
venit din aprinderea unor lăzi cn dina
mită ce s’afi lovit pe cănd se incărca in 
ragoana, a distrus 13 vagoane, pompa de 
apă, omorând 50 de soldaţi roşi cari ln- 
crafi, din cari nnmal la 10 se cnnosc cada
vrele, cei alţi afi fost sfărâmaţi şi arun
caţi in aer, 36 răniţi, gara a suferit mai

lucrărilor
Afară de aceste tablouri,se lucrează chiar 

acnm portretele Măriilor Lor, in mărime 
naturală, şi iu acelaşi timp ee face repro
ducerea după an tabloü eseentat de picto
rul Volkers, din Düsseldorf, care represintă 
pe M. S. Domnul in frnntea unul regiment 
de călăraşi in momentnl atacului.

Pictornl, d. Schonberg, care deja mai 
nainte a avnt multe însărcinări din par
tea impăratulni Austriei, este vestitol ar
tist al tablourilor al frtsco din marele ar
senal din Viena, tablonri cari storc admi- 
raţinnea tutulor străinilor cari trac prin 
Viena. Nnmitnl artist, a cărui specialitate 
este pictura bătăliilor, a luat parte in toată 
campania trecută, in calitate de artist spe
cial al ziarelor ilustrate engleze, in car
tierul diviziei IV romănă şi e de prisos a 
mai vorbi de talentul săfi, pe cătă vreme 
a fost onorat de Măria Sa cn o comand! 
atăt de însemnată, ceea ce valorează cu a 
tăt mal mult, de oare-ce e cunoscut, că a 
tăt M. S. Domnitorul căt şi M. S. Doamna 
Elisabeta afi o deosebită cunoştinţă de artă

Cu chipul acesta nn numai clasele de 
sus, dar chiar şi cele de mijloc vor putea 
să ’şi procure cu un preţ foarte moderat 
aceste tablouri, eseentate intr’un mod a- 
tăt de demn, cnm poate n’aii fost altele 
in Romănia. D. Lachmann a dobândit 
înalta autorizare ca o parte din produsul 
vănzSrii acestor tablonri să fie destinată 
in folosul văduvelor şi orfanilor soldaţilor 
romăni căzuţi in bătaia.

Aceste tablonri, cari vor avea o mă
rime de aproape 1 metrn cn înălţimea co
respunzătoare, vor fi cea mai nemerită po
doabă in orl-ce casă română, de orl-ce rang 
in societate, şi, cn puţinele mijloace cn 
cari 'şi va procura cine-va intreaga co
lecţie safi nnmai nnnl din tablouri, a că
ror reproducere se bucură de inalta protec- 
ţinne a eroicului conducător al vitezei ar
mate române, se va contribui la răspândi
rea lor, ast-fel că pe de o parte orl-ce 
Român safi străin va putea vedea cn oebii 
glorioasele fapte ale armatei române iutr- 
'nn mod eaact şi fără ssageraţiune, iar pe de 
alta stima şi adroiroţiunea Înmii intregi nu 
va putea de căt să crească.

* Românul,

n ’ar fi tocmai colosale, nici nn român nn 
s’a vătămat.

Căpitanul bandei Cataileşti, numit Bu- 
cinrieă George Cot oi fi Uţa şi alţi doi com
plici al săi, cari băntuiafi şi torturafi popn- 
laţiunea districtului Vlaşca şi cele vecine, 
s’a prins de primarnl comunei Dadilovo, 
şi de locnitorii din acea comună.

cari seara, şi cari continnă âncă cn mici 
întreruperi, inundând terasamentnl oăei 
ferate drept Bărboşi şi la Preval, afi în
trerupt comunicaţia trenurilor cn Galaţii; 
s’afi luat măsuri pentru darea concursolui 
necesar spre restabilirea comunicaţiei la 
Preval.

Plouile, ce urmează in districtul Roman 
de căte-va zile, aii stricat terasamentele 
liniei ferate Roman -Bucareşti, la punctele 
Galbeni-Adjud-TecutI şi Bărboşi: treimi 
de la Bacnreşti de astăzi dimineaţă n’a 
sosit nici păuâ acnm ; şeful garei asigură 
că linia este reparată: seara a plecat de 
aci trenai spre Bacnreşti.

Comunicaţia ce a fost intrernptă la pn ne
tot Gura-Bele?, din judeţul Prahova, de 
inundaţiuoe, s’a restabilit chiar iu ziua 
rupere! soeelei.

In cinci comune din judeţnl Băcăfi , 
este thyfos bovin. S’afi Inat măsurile şi 
se crede că răul va fi foarte m ărginit; 
dar o nenorocire mal mare a bântuit ju 
deţul, o ploaiă necurmată de 60 ore a fă
cut inundaţie in mal molte localităţi, la 
mante. Trotuşul şi toţi afluenţii Iul afi 
debordat cnm nu afi mai fost in secolul 
acesta ; peste o antă de case e’afi înecat şi 
o mare cantitate de pămănt cultivabil al 
locuitorilor a rămas prundiş: in Bacâfi 
inundaţia făcută de Bistriţa este iutr’un 
grad spăimănlător.

In zioa de 23 Iunie trecat, locuitorul 
Stan Radu Ivănescu şi Boţia sa, din co
muna Soboru, judeţnl Olt, aflăndu-se la se
cera a nişte orz, in apropiere de apa Plap- 
cea, a lăsat unul din copii luaţi cu dânşii 
annme Constantin, in etate de nn an şi 
jumătate, cnlcat in capul loculnî, pe care 
după trecere de căte-ra ore nn l’a mai pu
tu t afla in local ce ăl lăsase, şi dnpe mai 
molte cântări, l’a găsit înecat in apa ci
tată.

Pe partea podului Buzăfi oare s’a sur
pat, aflăndu-se atraşi de cnriositate Ghiţă 
lonescn şi N. Ioanide, verificatorii casie
riei generale, c’un pahonţ cn o căruţă cu 
doi cal, afi căzut in apă. Ioanide a scă
pat ridicăndn-se in sus pe fiarele podului 
cari atârnai! in apă; iar Ionescu, pahon- 
ţul şi cărnţa cu caii s’afi dus pe apă in 
jos; Ionescu şi caii s’afi sprijinit pa un 
prundişor in mijlocul apei; caii s'afi scos 

ii cu multă greutate de agenţii poliţiei; 
la locul unde se bănuie a se fi sprijinit şi Io- 
nesen,s’afi găsit hainele Iui legate cu ceasor
nicul, banii şi hărtiile ce a avut iu poin- 
nar. Se presupune că el sprijinit acolo, 
s’a desbrăcat spre a înot* cu uşurinţă şi 
a ieşi la mal, şi l’a luat apa la vale. Po- 
doi fiind cn totul surpat pe o distanţă a- 
procsimativă de 30 metri, reparaţia ur
mează a întârzia, circulaţiunea, fiind în
treruptă.

•Din canza ploilor, cea mai mare parte 
din păneaalbă(grăfi) s’a stricat pe câmp. Rin 
rile Putna, Siretn şi Bărlad, ieşind din albia 
lor, s’afi intrunit pe teritoriul comunei 
Lişti, plasa Bărlad, de unde intinzăndu-ve 
peste câmpii afi inundat cu desăvârşire co
munele ŞerbăneştI, BucheştI, Vuita reni, 
TorceştT, Umbrăreşti şi Bir cea precum şi 
mai multe comnne din jodeţn) Putna, cu
prinzând pe alocarea parte din popnlaţie 
intre ape. S'a dat şi se dă tot ajutorai 
pntinoios pentru scoaterea locuitorilor cu 
vitele, avutul şi familiale prin luntre şi 
şi şăicl, dar parte din case s’afi dărâmat 
şi se dărâmă ăncă, arhivele la unele co
mune s’afi înecat.

CRONI CA
Colegiul al IV din R. Sărat, a ales de

putat pe d. Criatofeanu.

Cons. Comuuei Iaşi a dat stradei st. 
Ilie din acea urbe, unmele de str. Alesan- 
dri, ceea ce se confirmă prin decret Dom
nesc in .Monitorul* de azi.

CăţI-va locuitori din com. Adriana Pot- 
logeaun din jnd. Dămboviţn, afi oferit 
pentru armată 47 I. 50 b

>Monitorul* de nzl romanică următoa
rele ştiri primite de la prefectul de Vlaşca 
in privinţa accidéntalo! in timplat la 
gara Frăţeşti in ziua de 26 curent :

Şiretul, venind ca niciodată, a trecut 
peste şoseaua naţională intre arobsle poduri 
de far, MărăşeştI-Ionăşeşti, şi a întrerupt 
comanicaţiunea cu desăvârşire pe acele 
poduri, cari stafi pănă acum in bană stare. 
S’afi lnat măsnri pentru înlesnirea comu
nicaţiei prin facerea provizorie de punţi 
safi podeţe pe partea şoselei acoperită cn 
npă.

Apa Şiretului a debordat, inecănd sa
tele Cotn-Lnng şi ŞerbăneştI, din judeţul 
Brăila. S’afi lnat bărci şi marinari spre a 
slava oamenii; locnitorii stafi pe case.

In zioa de 12 ale curentei, in comnnele 
Băileşti, Bistreţu şi Catanele, din judeţul 
Doljiu, a căzut peatră, cauzând mari stri
căciuni la grădini şi porumbari.

In zioa de 17 Inlifi cu rin te, o ploiie to
renţială a căzut in oraşul Galaţi, oare a 
degradat mai multe case şi strade.

La 20 Inlifi, seara, pe la 7 şi jnmătate 
ore, a urmat o altă ploaie mai torenţială, 
care a durat o orii, care a dărâmat 15 
case şi magazii din mijlocnl oraşului 
vr’o 20 le-a degradat ast-fel că ameninţi 
a se dărâma, isr prin căte-va strade s’afi 
cnfandat şi s’afi fâcnt gropi enorme din 
cauza apei care a intrat iu pivniţl şi hrabi. 
— S’afi luat măsuri ca pompierii cu pom
pele să scoaţă apa şi locuitorii să se stră
mute din stradele ameninţate.

Plouile căzute zilele acestea a mai cau
zat stricăciunile următoare: L i podul de 
fer după rial Bazăfi, s’a luat un răud de 
picioare la mijloc, ast-fel că treceiea peste 
dânsul este întreruptă. — Terasmentele 
drumnlui-de-fer intre staţiunile Slatina şi 
Potcoava a’afi deteriorat. — Comunicaţia 
ănsă va fi întreruptă numai pentru căte- 
va ore.

BIBLIOGRAFIE

In jndeţnl Peatra, de vr’o căts-vA zile 
nrmează ploi torenţiale, in căt rîul Bis
triţa, venind marc, a ocazionat pagube 
neguţătorilor de cherestele; recilta păine- 
lor albe sa strică din canza ploilor.

La 21 italie, cătr-va riurl mici, şi, la 
22 iulip, de la 2 ore dimineaţa, Bistriţa, 
a debordat, cresc&id necontenit pănă la 6 
ore seara, şi a inuudal tot cartierul o- 
rnşqlui Bscfifi situat pe malul drept al 
Bistriţei, pe întindere de 2 chilometri. Iu 
unele locuri np.< s’a suit aproape 2 me
tri ; tot ajutorul posibil s’.i dat oamenilor, 
mai multe case sunt dărâmate.

Marşul triumfalul Românilor, 
poezie muzicală pentru piano şi voce. 
De vânzare la fraţii Ioauiţiu, calea 
Liscani. pe preţ de 1 fr. 25 b.

I. D uniit rOfiCll. Radu Buztscu 
safi Han-Tătarul, roman istoric. E- 
diţiuuea II. Bucureşti, tipografia So- 
oec. Preţul 2 lei.

Ion C. Lerescn. — Rusia, Uitu, 
poleită, aşa cum este, scriere istoricâ- 
criticfi. De vânzare la toţi corespon
denţii .Telegrafului*. Preţul 1 I. şi 
50 b.

Biblioteca Poporului Romftu. 
Partea I -a : Poeziile vechi româneşti 
(Popular**, Vâcăreştil, Moimileanu, 
Couachi. B-ldnnan, ş. aJ Editura 
Lojei Eliopole. D - vlnzare la toate 
librăriile ; un olum de aproape 300 
lag. pe preţu l de 50 buni.Ploii« inni put» In jndeţnl Teniei il, de mier-
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Acel care cunosc Hapu• | 
rilc purgative ale doctoralul I 
întrebuinţa indată ce vor a- 
vea trebuinţa de curăţenie. 
Ele na produc desgast nici 

slăbiciune, căci, in contra celor-alte ca* 
rSţenil, acesta nu lucrezi bine de c it cîvnd 
este luata cn alimente hune şi băntnrl in- 
târitire, precum: rin, cafea, ceai. Fie-cnre 
’şi alege ora şi pr&ixjul când ’i convine 
mai bine ruf le ia, in conformitate cu oca- 
paţinnile sale. Oetendla pnrgnţiunul fiind pe 
deplin anulata prin efectul unei hrane bane, 
ea m p6te repeţi pe cât va fi de trebuinţă.

Cotii de S şi 2 ir, 50 b. la Paris la doc
toral Dehaut şi la t6te farmacopcele. Si se 
ceri cn fie-care cutie cărticica de 72 pagine, 
care conţine instrnoţiile in t6te limbele. Sil 
se cerii şi mannulnl în limba francesii doc
toralul Dehaut, volamul de -100 pagine.

Deposit in Bncnrescl, la farmacia d-lai 
F. W. Ziirner, calea MogoşâieT, şi la d-no 
Ovessa dtogistul.

F R U M U S E Ţ I I
FRÂGEQIMEA TINEREŢE! A PELEl

Ca mijloc neîntrecut pentru lnlrumute|area peUl 
«'aii recunoscut de tote damele cea cercetata ile 
autorităţi, eecetenta, nev&tim&tdrea ]i adevărata

de Dr. L E J O 8 0 E ,  Paris.
Acest mijloc de purificaţiunea p. lei 

recunoscut In tită lumea, i t  arătat 
ca cel mal bun şi cel mai activ din 
tete miji école de infrumuaeţare spre 
e depărta sigur pete de sire, coloritul 
s&relui, roşeţa, pete gelbene, precum 
şi tète necurăţeniei* petei. RAVIS
SANTE d& pelel o frăgezime a tine- 
reţel lirte (rumbei rosa-deschiii şi ca 

,de catife, face pelea şi minile alb. 
'lucitor şi delicat, este recoritdre şi 

pistredâ pelea Iragedi pini in virata cea mai 
Inaiatati.

PREŢUL: I llccon mare 8 Ir., I flacon mic 5 Ir.

Săpun Ravissante
de Or. Ltjosse din Parle. Acesta este cel mal bon 
şl cel mal renumit i&pon din lume. Cine a ficat 
ea el odstfto irwrcnre nuva mal intnbnitţaun 
alt s&pun.

IViţul unei bucăţi 2  frarei.
Drpoaitul pentru România in Buci rrscl la d-nu 

BRUS, FARMACIA la SPERTNŢA.

« m m m m m m m m m m æ m

DßCTQEUL BLUMENFELDSV cö:
le« Moţilor No. 27 vis-a-vtB de Potra-Verde 
(Tumis.)

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

se póte cumpăra cn ooasinnea liquidirel a

FABRICII DK PINZA SI LINGERIE DIN TUNA IN DEP0S1TDL GENERAL IN BOCOBESCI
Calea Mogoş6ieI, Palatul Dacia, vis-à-vis de magasia D-net A. Carissi

unde se pot găsi Încă urm&tórele mărfuri In alegerea oea mai strălucită şi bogată, pentru a cărora
cualitate şi provenienţa se ia garanţia cea mal severă

I Cămaşe de damă de ţliua , de Olandă şi du Chiffon, brodate, simplă şi garnisite de fr. 4, 5, 8, 11 până la 18 fr. 
I Cămaşe de damă de nópte, de percal franţnsesc şi de olandă, semple şi brodate de fr. 8.50, 9, 12, 16 până la 19 fr. 
I Cămaşe bărbătăscă albă semplă, de Chiffon şi de Olandă, cu galere séü fără galere dc 4.50, 6, 9, 11 până la 18 fr. 
I Cămaşe bărbătăscă colorată şi de Cretton de Oxford veritabile de 4.50, 8 pâuă la 9 fr.
I Camisón de damă, de Percal francés, d« Baţistă şa da Piquet de drnă, semplu şi brodat in 100 de desenări, cele mal 

elegante de fri 8, 5, 7.50, 9 până la 18 fr.
I Pereche pantaloni de damă, de Chiffon, de Percal de Olandă şi de Piquet de ârnă, garnisite şi brodate de fr. 

3.50, 5, 7, 8, pâuă la 11 fr.
I Fustă de damă, de Percal şi de Pichet de ernă, semplă, garnisite fi brodate, de fr. 4.50, 6.50, 9.75, 12, 18 până 

la 24 fr.
I Pereche pantaloni bărbătesc!, de Croise alb, de Pichet de érnâ, şi de Olandă, de fr. 3.50, 5, 8.50, până la 9.50.
I Corset de damă diferite fasonări de fr, 3, 4,50, 7 până Ia 10 fr.
I Hăinuţă de fetiţe de flanel colorate de fr. 8, 10, până la 14 fr.
I Fustă de damă de flanelă colorate de fr. 10, 12, până la 15 fr.
I Cămaşe de flanelă albă séü colorată de fr. 7, 9, 11, până la 14 fr.
12 Gulere bărbătesc! du Percal şi de Olandă cele mai moderne fasóne, de fr. 5, 7, 9 până la 11 fr.
6 Perechi Mánchete fason după alegere de Percal şi de Olandă de fr. 5.50, 7.50, până la !> fr.
6 Perechi Ciorap] bărbătesci şi de dame, de bumbac, de lină, de fild'ecosse şi mătase, d« fr. 5, S, 11, 11, până la 26 fr.
I Plapumă de lină séü de mătasă, de fi. 12, 16, 19, 21 până la 35 fr.
I Tart n englesec 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 Prosope de aţă adevératà 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.
I Faţă de masă albă saú colorată de inu curat pentru 6 persóne, de fr. 6, 8, 10 până la 12 fr.
I Faţă de masă albă de inu cuiată pentru 12 persóne 10, lu, 16 până la 21 fr.
I Bucată de Olandă de Rumburg 36 de ooţl, de fr. 17, 19, până la 28 fr.
I Bucată Olandă de Belgia 45 de coţi, de fr. 32, 38, 46 până la 52 fr.
I Bucată de Olandă de Irlanda 58 de coţi, de fr. 44, 58, 64 până la 86 fr.
I Burată de Olandă de Rumburg 62 de coţi, de fr. 60, 65, 76 până la 92 fr.
I Bucată Olandă de Bielefeld 62 de coţi, de fr. 74, 85 până la 115 fr.
| Toile de Batiste 60 de coţi, de fr. 12U până la 190 fr.
I Bucată de Olandă de Rumburg de cercó! Intro foia 2 7« coţi de lăţime pentru 6 córcófurl de fr. 42, 48 până In 56 fr.
I Bucată de Pichet de 0rnă 36 de coţi de fr.' 26 31 pfină la 46 fr.

ZESTRE COMPLECTE, LINGERIE PENTRU OTELURI
cn preţnri mei ales redase.

Singurul Deposit general pentru România
lîiteiirescî, Calea Mogoşoieî, Palatul Dacia, vis-à-vis de Magasia D-neî A. Carissi.

TROMPSTTA CARPA'll
Întreg.» colecţie de când a 

nnraele de Huciumul şi până i 
a încetat d'a mai vorbi dimpii 
trnl ei scriitor Cesar Bolite.

Acest monntr.ent al literata 
la a cărnl clădire a lucrat j 
ani şi trei săptămâni marele ; 
află de ven^ars la Tipografia 
strada  Academiei No. 24.

ION POLE8
fost administrator şi «I 

acestui <jiar.<

<

HOTEL WEl
B B A S I O V . A 

Sub-semnatnl am ondre a i ş  
Onor. Public voiagior, că am lua 
acest hotel, şi mă v6iu sili a sa 
în privinţa curăţeniei cfttşipraţn 

Se găşesc odăi de Ia 60 kr. 
fiorin. Cn deosebit

Ion Haup
antreţŞ

IMPORTAS
POUR »ES PÈRES de F;

Une famille distinguée de Viai 
prendre en pension un jeune h 
doit faire ses études à Vienne 
reçoit en font qne deux pensionm 
elle surveillera consciencieasemei 
des ainsi qne la conduite. On pari II 
Ctis et l'on onltive la mnsiqne 
maison. Meilleures références da 

S’adresser pour rensignementsi 
de ce Journal. (7

¡ m r m m s m M l

A . 'W  ¥  SS

Un jone cunoscând bine cor«* 
şi comptabilitaten in limba Români 
cesă şi pnţin limba Germană şi 
doreşte a se angaja la vre-un comj 
mercial de Mannfactnră, Bancă e 
preferinţă la vre-nn antreprenor c 
publice. — A se adresa prin poşti 
calea Văcăreşti, Strada Coibnlnî

(f P I C A T U R I

R E G E N E R A T O A R E « * ® * »
ale d-lul

^ " S A M U E L  T H O M P S O N
A Ac'(te picături att o putere reconstitutiva care le pune In primul rând al detcop ririlor A 

folositórc. Ele restabilesc puterile pierdute, sait din pricina unul esees de tinereţe, snQ î  
din pricina bóleior tnd< luegate. Nici o doftori« nu li se póte compara intru cât priveşte (  
búlele femeeşti, pierderile, cloroza, pila albă, ^ «putinţele premature, spermalorea, etc. File- X 

Y conul 8 frore'l, tarmnoia Gelin, No. 88 rue Jfcochfcbcuart, Paria. ó
A In Bucumcl deposit la farmneiile d-lor B’sdOrfer, ZOrner ţi 1» d. Ovrsta dioghistul. j»
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P R O S P E C T U S
DE

l ’Institution Française et Italienne
Dirigée par MESDAMES MAZZANTINI

9, Place d’Azeglio, FLORENCE.

Oea Dames , ayant quitté la France leur patrie aprfes la guerre de 
70-71, ont fondé h, Florence cn 1873 tme Institution Française et Ita 
lienne qui jouit de l’estime générale, et ofl les jeunes filles reçoivent 
une instruction aussi solide qne brillante. Les directrices é tan t munies 
du diplôme supérieur e t secondées par des professeurs distingnésie.

Dans cette Institution l'enseignement est divisé en 2 cours: cours 
élémentaire e t cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 classes 
e t chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son 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 danBe.

Des renseignements on peut avoir h l’imprimerie Thiel & Weiss, 
qui ont visité l'Institution personelleraent e t oii on peut voir le pvos- 
pectus détaillé.

(ÇXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTt 
X F R A N Z  G t T I T T H E E ,  x
X  à la VILLE DE BRUXKLE8 f i
X  xPodul Hogosélri No. 18 r i s - à - r t s  de Consulatul Rusasse ^

EP.TRQPIA SEMINARULUI
NIPHON MITROPOLITUL

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

In 4 '°» de 26 Augv.st viitor orele 12 se 
va ţine licitaţiă la cancelaria Epitropiet 
Strada Filaret No. 2 pentru iarea prin 
antre-prieă pe ternuu de nn an a cărnei 
de vacă uei «sară pentrn nutrin entol Ele
vilor fi personalului de rervicib. — Ama
torii de a se angaja cn aeăstâ antre-prieă 
ae vor presenta la erătata-4i ţi oră ia cali
ci lână spre a concura la licitaţ'ă; condi- 
ţiunile ae pot vedea in orl-re <]i de lucru 
la camelariă. (771—2)

In 4ina de 5 August viitor se va ţine 
licitaţiă la cancelaria Epitropiel, Str. tila -  
rttn  No. 2 pentrn v ăc ă rea  porumbului 
aflat la moşiile Kiajna fi Bâţcoveni din 
recolta anulai trecut adică: de la 100—170 
kilo cn aprocaimaţiă la moşia Kiejoa şi de 
la 200—250 kile idem la Bâţcoveni. — Do
ritorii de a cumpăra aceste producte anat 

, invitaţi a se presenta la locului cance
lariei in 4ioa arătată orele 12 ap re a con
cura la licitaţiă, fiind însoţiţi şi de cu
venitele garanţii in numerar aatt efecte 
imblice. (762—0)

Conform regulamentului de deaciplină 
al acestui SenrinnriO la 1 Septembrie viitor 
b'a decis a se ţine concurs pentrn admi
terea elevilor în acest institut.

Cererile de admitere urrn^S a fi adre
sate Epitropiel de la 15—25 August fiind 
insoţitn de nrmătârele acte:

I. Certificatul de absolvirea cursurilor 
făcute.

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

stndii ale claselor inferifire acelei in care 
aspirantul voesce a freenanta.

Etatea cononrenţilor va fi intre 12—16 
ani, el vor fi de naţionalitate Română fi 
de religiune ortodocşi.

Epitropia publică acesta epre cnnoscinţa 
generală. (763—0)

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION
c  : .  /Ê L  M B  A .  M I

à  F ans. 2 Carrefour de la  Croiz Bouge- 2-
Il se charge de tontes les commissions commerciales et d’achat des marc 

dises aux prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en Fn 
accompagne les voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités de Paria 
parle français, allemand, russe et polonais.
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AFUNCIU IM P 0 HTA £ T j
CIL MAI VICHID SI EMBIITÜ MAGASIN ]

L A  S Ï É Ü A  A L B A  I
8UB FIRMA

Strada Carol 1 No. ó. 
(Curtea Vechie) 

ris-â-vls de Slg. Prager

%
1,

Strada Carol I No. 5. ţ  
(Curtea Vechie) , 

TÍ8-Á-V fs de Sig. Prager. C
I Am onéra a însciinţa pe onor. PT. Public că mi-a sosit pentra [j 
sesonal de iarnă nn bogat a s o rtim e n t de In oăltăm inte pen tru  B ă r b a ţi, 7  
D a m e  şi C o p il, dnpă fasónele oele din armă, — precum şi un mare fL 

, transport de C ism e  lungi de Lak rusesc, de Incht şi de Vacs, ca şi . 
M a n ta le  de C au o iu o  pentrn plóe, prima ca lita te ; asemenea şi Galoşi 
de Gumi. .

Sub-sem natnl aduc mulţumirile mele onor. PT. Public pentrn in- 
credere ce a dat menţionatei mele firme de nn interval de 12 auî 1 . 
oare pănă acuma a depus probe «oficíente de fina calitate a mărfei f "  
ca şi de eftinătatea preţurilor, sperând că şi da acum înainte, va * p  
bine-voi ai da concnrsol sed găsind tbt-d’a-nna a tâ t mărfuri fine 

1 şi fasonate cât fi preţuri fórte moderate.
| Cn t0tă stima

PH1L1PP GOLDSTEUi.

I

6

V  ({ocoin intlii matrazintiî rpQ a so rta t In to t-d 'a -u n a  fârto  bine oa ruf&ri& de b ă rb a ţi şi de
dame, ţrolere, manchete, batiste de lino, olandă yi roàtasft, dorapl pentra b&rbuM şi dame, ^  

X  flanele fine (orêpe de tantd) camitiôno, (ţroyette, broderie dantele, cravate de bărbaţi şi A  
ele mal aol forme si colori, umbrele de sdre yi de plôie etc. etc. AtrlgAoa tot V  

-  -  atenţiunea oaor. Clientele th din eaosa cri se 1 am redus fdrfce mult preţurile.
X  ■ ---------------- -̂--- ;-----:-------------------------------- :—;-------------------- e â
X fe cele mal noi forme si culori, umbrele de adre yi de plóie etc. etc. Atr&gAn

do o.dstfi atenţiunea onor. Clientele e l  din causa cri sel am redus fdrfce mult preţ

V:jLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

seil de închiriat 
H ®  1 0 I I ţ l f t r ©  chiar de acum ca
sele din Strada Episcopiei, No. 9.

De \en ilare,
restreQ şi itrsda Victoria, lingă grădina 
Episcopiei. Pentra Bmbele imobili a se a- 
dresa Strada Calvină No. 4 la proprietarul 
lor D-nn Thevenot săli, aceiafi adresă la 
d-nu advocat Aihsnasiade. (757— 1)

L A  T Y P O G R A F I A  T H I E L  &  W E I S S
PALATUL .DACIA.*

şi la töte librăriile din ţ0r&
M afla de TSnŞue :

BSTOBIA DE CUBA NTDRALA R E G U L I L E
d re p t e o n t r u t  la  ^    

VĂTĂMĂRILE PRACTICEI MEDICALE CE T R E B U E P Ă p i T E
Singura yi s igura  pai»  oontra pen trn  a

m orţe\ p rem atu re  ni l&niiesirel cronice de
Aug. Wilh. König. AJUNGE Li 0 BATRANETA ÎNAINTAI

P R E Ţ U L  S L E I  N U O I .  PREŢUL »0 CENŢIM.

Typ- Tihel é  Wmsa, Palatul .Dacia*.


