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Cursul de Berlin, 18 Iulie. 
Acţiunile OAilor ferate rom&ne. 84 — 
Obligaţiunile rom&ne &>/• , . 83 — 
Priorităţile C. fer. rom. 8°/a 84 —r 
împrumutul Oppenheim , . . 100 U»
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Calendarul filei 
3 Am bata, 8 Iulie.
Patronul silei: Mart Prooopie. 
BdeAritul soarelui: 4 ore 84 min. 
Apusul soarelui: 7 ore 88 min.
Fosele lunel: Prim cuart.

P L E O A  ^ I E . A .  T R E N U R I L O R
Bnenresol — Suceava 

Bueureeel. . . .  8.15 a 10.— d 
Ploescl . . . . .  9.50 a 13.00 Q
B ră i la .1.58 n 5.451 7.15 d
Tecuci fi................4.88 n 11.40 d
Roman................9.06 d 4.45 f
Suceava, sosire . .12.03 f  9.65 n

B ocăresc—Te re lorora 
Bucureşti . . . . . . 7.40 d 10,40 4 
P ite ş t i................. . 10.18 4 8.— ţ

Craiova............. ... . 2.90 } 8.15 f
VSrciorova, sosire . . .  fi. -  n 6.— ■

S o poara—Bnenresol 
Suceava . . . .  6.11 d 6.46 4
Runan...............8.45 f  1280 4
Tecuci..............12.30 n 6.10 4
Brăila. . . . .  8.08 a 8.10 n
PloesoL . . . .  7.13 d 
Bucurescl cosi re 8.30 (

Tcroler ora—Bncnreael 
Verciorora . . . . . . .  11.38 j  6.— d
Craiova.................... ... 8.—  d 6.30 {
Slatina. ....................... 4.45 d 9.30
Pi te,ti. .  . . . 7.03 4 1.08
Buouresol, sosire . . . .  9.30 9 5.20

8.68 d 
3.46 d 
4.30 4

Bnenresol—dlurgln
Bucurescl.. .................9.16 4
Giurgiu, sosire . . . .  .11.85 9

Glnrgln—Bucurescl 
Giurgiu. . . . . . . . .  9.26 4
Bucurescl, sosire.. . . 9 48 9

Galaţi—Barbeţi 
Galaţi . . . . . .  1.20 n 826 d
Barboţl, sosire . • 1.55 n 9.— 9

Barbojl —Galaţi
Barboţl . • • • . 2.55 o 6.25 n 
Galaţi, sosire . .  . 3.30 a 7.— n

6.06 n 
8.37 n

4.45 n 
7.17 4

7.80 D 

8.06 4

7 . - 4
8.25 u

ICftt va fine esposiţia, românii mer- 
: nd la Paris, vor găsi ziarul .TIMPUL* 

Grands Magasins du Printemps. 
>4silevard Haussmann 70.*

•EPEŞl TELEGRAFICE
A L E  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)
(18 Islis 4 srs seara.)

Berlin, 18 Iulie. 

Principele Bismork a sosit azi Ia Kis- 
|i ¡gen, însoţit de femeea ţi fiica sa.

C ostr nfnopo', 18 Iulie, 

litrele anunţi, că corpul de trupe, la 
^ p u t destinat a merge io Creta, va fi

Eeptat spre fruntariele grece.
oarta doreşte să negocieze ratificarea 
i tărie lor grece cu Grecia însăşi, dar după 

eificarea completă b insulei Creta.
Se asigură că Italia ar aspira să ocupe 
sula Rodos.

Atena, 18 Iulie.
Camera deputaţilor e convocată pentru 
r August.

Londra. 18 Iulie.

I Se telegrefieză din Roma către .Daily 
legraph* : Măne consiliul de miniştri va 
scota oportunitatea trimiterii unei esca- 
a in Levant.
Se consideră ca sigură demisia contelui 
•xti şi înlocuirea sa prin d. Robilant.

Londra, 18 Iulie*
I Se aşteaptă, ea lordul Beacon.sfield să 
e i  azi o declaraţi ane in parlsment.

BUCUREŞTI
V i n e r i  *7 (19) I u l i e .

j jP e  când Ancă retrocedarea Basa- 
nel nu era dec&t o întrebare, a- 

indu-se numai in stadiul preten- 
lor Rusiei, d. N. Creţulescu, vechio 
,embru al partidului conservator, 
bte la lumină o broşură, despre 
re s’a vorbit mult, intitulată ,Cu- 

btărl asupra retrocedării Basara- 
e lk, ia care broşură autorul ăşl 

i jstea părerea, cum că n’ar fi răfi 
ne invoim a da ţinuturile pe cari 
le pretinde Rusia, in schimb pen

ii Dobrogea. Autorul .Cugetărilor* 
silea a dovedi că schimbul ar fi 

;ntru noi cu folos, şi ăşl întemeia 
rerea mal ales şi pe aceea că Do- 

rogea are doâ portinl pe mare.
De onre-ce pe atunci, cum zise- 

im, retrocedarea Basarabiei era nu 
ai o întrebare, partidul conserva

Ir, prin organele sale, se ridicase 
i putere in potriva pretenţiilor Rn 
i®l. cari, şi după dreptul istoric, şi 
|°P& tractate, erati nedrepte. Era 
ncă o întrebare retrocedarea Ba* 
arabiel, o întrebare la care parti 
ul conservator răspândea că , din 
artei, naţia românească, aşteptând 
ptărlrile Europei, nu se invoieşte a 
.spunde Rusiei decât negativ. 
Drepturile de veci ale României 

jiupra Basarabie], le-a dovedit «Tim- 
ll*  foarte lămurit in şirul de ar- 
cole, ce dânsul a publicat in po- 
i  va celor susţinute de ziarul can

celariei ruseşti, .le  Nord* din Bru
xelles.

Broşară d-lnl N. Creţulesca apăra, 
răspunzând afirmativ cererilor Ro
şiei. Partidul conservator, de oare 
ce nu împărtăşea nicidecum părerile 
rostite in aepa broşură, indatâ după 
ivirea el la lumină, s’a grăbit a a- 
răta prin organele lut că, chiar daca 
d. N. Creţulescu ar mal fi, cum nu 
mal este, un membru activ al par- 
titulul acestuia, broşura d-sale este 
rostirea numai şi numai a părerilor 
individuale şi izolate ale autorului, 
şi că partidul conservator nn împăr
tăşeşte, ci respinge aceste păreri.

Ce a fi făcut insă radicalii de la 
.Românul*? De la ivirea broşurii 
d-lul Creţulesca şi până mal zilele 
treente, cn toate declaraţiile şi des- 
minţirileorganelor partidului nostru, 
a cântat necontenit să facă răspunză
toare pe intreagă opoziţia conserva-i 
toare de pâre* ile rostite in acea bro
şură, denunţând opiniei publice că 
conservatorii uneltesc in taină cn 
Rusia, in potriva patriei, pentru pier
derea Basarabiei. Zadarnic noi stri
gam râ nn împărtăşim, câ intregul 
partid respinge fără rezervă păre
rile d lui Creţulescu; zadarnic, căci 
. Românul* şi canalnrile sale de scur
gere, după cum le e năravul, ne în
jurau pe toate glasurile aruncân- 
du-ne in cap răspunderea, nn numai 
pentru broşura de care vorbim, ci şi 
chiar pentru pierderea Basarabiei. 
Toată lumea cu judecată ştia insă 
chiar de pe atunci, câ cn toate ma
rafeturile radicalilor, Basarabia era 
retrocedată de dăDşil, cel puţin in 
principii!, âncă de când cn faimoasa 
vizitft la Livadia, de unde ni s’sfl tras 
mal in urmă atâtea şi atâtea.

Câtâva vreme trecu du,ă invirea 
broşurii d-lul Creţulescu, şi de odată 
cn deschiderea Congresului, Românii 
aflară câ Basarabia se duce, mulţu
mită pe lângă altele şi trecerii ce 
a avut d. Brâtianu in faţa Congre
sului. .Românul* incepu să strige 
şi mal grozav impotriva partidului 
nostru, învinovăţindu'l de botăririle 
Congresului; se folosi apoi de prilej 
şi aminti iarăşi publicului despre .pă
rerile partidului conservator rostite 
in broşura d-lul Creţulescu.* .Ro
mânul*, văzând că se apropie pentrn 
ţară momentul de a inghiţi hapul 
pregătit la Livadia, văzând că se a- 
propie finalul, ti tour non-plus-ullra 
al reprezentaţiei de scamatorie ra
dicală, ce ni se joacă de doi ani in* 
coace, socoti câ trebne să înceapă 
sgomotul şi să mişte cn patere apa
ratele magice, pentru a ameţi ochii 
Înmii şi a face publicului tluzti de
săvârşită. Ne pomenirăm deolonisteţii 
scamatori de la .Românul*, câ incep 
să ţipe in potriva hotârtrilor Congre
sului, şi să declare cu aer deanâdâjduit,

cumcâ odată cn capul nu dafi Ba
sarabia, odată cu capul nu iafi Do
brogea,— după ce cu multă dibăcie fă
cuseră să se împrăştie vorba, cumoă 
afi concentrat oştirea la munţi pen
tru a se împotrivi cu armele la ori 
ce siluire ne-ar veni din partea Ru
siei, sad chiar din partea Europei 
intregl. Cel drept-credincioşl din pu
blic începură, in adevăr, Bă cam simţă 
ameţeală şi vârtejuri la ochi; insă 
cel cu judecată sănătoasă, şi cari 
nn cred până ce nu pipftie d'aproape 
lucrul, bănuiaţi cam ce are să iasă 
pănă n sfârşit din tot jocul sfori
lor magice ale .Românului*.

Trecu ce trecu, şi organul d-lul 
C. A. Rosetti, împreună cu tot co
rul, schimbă pe nesimţite cftntecul. 
Cu aerul cuvios şi plin de resemnare 
teatrală, începură să se plângă la 
cer de nedreptatea Congresului, şi 
să strige cnmcâ Basarabia o daţi, eâ 
n'afi ce face, dar Dobrogea nn o iafi 
Doamne-fereşte! Cel drept credin
cioşi,— cari, ori cât sâ’l  păcălească d. 
C. A. Rosetti , minte n'or să mal 
inveţe— împărtăşiră din tot sufletul 
durerea teatrală a .Românului*, şi 
luară drept bani buni părerea ros
tită de el, câ dând Basarabia nu 
trebue să primim Dobrogea; —  cel 
drept-credincioşl gândeaţi câ, fireşte, 
bine zice .Românul*, şi eum zice 
are neapărat să şi făcâ, pentru câ 
de luat poţi sâT iei omului cu sila, 
dar de dat nu poţi sâ’I da) I Unii 
dintre drept-credincioşl, cei mal ne
vinovaţi radicall-nâscuţl, mergeai! şi 
mai departe : credeaţi câ guvernul 
ţine armata concentrată ca să se 
împotrivească, nu la răpirea Basa
rabiei, ci la hărăzirea Dobrogel. Cel 
cu bună judecată insă înţelegeai! 
foarte bine ce are să ue scoaţft, la 
urma urmelor, d. C. A. Rosetti de 
sub perdea.

Se isprăvi Congresul, şi se vede 
câ plenipotenţiarii, ne fiind dintre 
drept-credincioşil d-lul C. A. Ro
setti, nu s'afi lăsat a 6 amăgiţi 
de marafeturile .Românului*, ci, ca 
0 8 ment cn judecatâ, afi stăruit In 
botăririle lor. Âst-fel, Basarabia ni 
se ia, Dobrogea ni se dă. Noi —  ce 
trebue să facem ? Să vedem ce ne 
Învaţă d. C. A. Rosetti prin .Ro
mânul*.

Vre o şapte sat! opt zile sunt 
de când d. Rosetti, şi prin nrmare 
şi corul foiţelor radicale, uitând Ba
sarabia turn se uită toţi morţii, 
cântă cn extaz Dobrogea. Citească 
oricine .Romflnnl* din zilele acestea 
şi vază cum s'afi Întors sforile. Despre 
Basarabia se mal face din când In când 
pomenire, cum se fac soroacele râ 
posaţilor; Dobrogea Insă... şi apoi 
dâ’l nainte: .Dobrogea e aşa, Do
brogea e pe dincolea! Cum, Doamne

sfinte, să nu luăm Dobrogea I are 
şi porturi maritime !*

Da, să facem cum ne învaţă d 
C. A. Rosetti; da, să luăm Dobro
gea ; Insă d. C. A. Rosetti şi uc^ 
nicil d-sale sunt ş ire ţi: luăm acuma, 
fireşte, Dobrogea, Insă n ’o luăm in 
schimb, o luăm... numai aşa...

Abstrâgând prin nrmare de la ter
tipurile de formă, de unde atârnă 
toată meşteşugirea d-lul C. A. Ro 
setti şi toate aiurările radicalilor, 
întrebăm: oare ceea ce cântă ,Ro 
mânui* de la o vreme încoace nn 
nu este parafraza celor cuprinse iu 
broşura d-lul N. Creţulescu ?

La ivirea acelei broşuri, autorul el 
şi toţi conservatorii, deşi se grăbiseră 
a declara merefi că resping orite so
lidaritate cu părerile rostite de d. N. 
Creţulescu, eraţi trataţi de către ra
dicali ca trădători de patrie, ca vân
duţi străinului şi câte altele...

Astăzi d. C. Â. Rosetti parafra
zează pe d. N. Creţulescu; da, insă 
radicalii totuşi rămân patrioţi fără 
prihană!

Citim iu .Nordd. AUg. Ztng* :
.Ştirile din Basarabia nu sunt de 

tot liniştitoare. Pe când locuitorii 
români al Rusiei, de când se ţine 
minte, s’afi numărat intre cel mal 
leali supuşi, acum precum află .Cor. 
Pol.* 9unt semne de o mişcare se
rioasă.

Această mişrare se pune in legă
tură cn relaţiile încordate dintre 
România şi Rusia. Locuitorii români 
din Basarabia sunt ţinuţi de aproape 
in vedere de către autorităţi.

Grija guvernului rus se măreşte 
prin ] aceea, că in armata rusă se 
află mal mulţi români.*

Dăm aci indatâ textul autentic b1 
tractatului de pace încheiat la Ber
lin de către plenipotenţiarii celor 
şapte pateri. Publicăm tractatul au
tentic, de oare-ce in toate ziarele 
de seară din capitală acest tractat 
a fost publicat cn schimbări foarte 
mari, aşa că multe articole, mal a- 
les privitoare la România, in unele 
ziare există in text fals, iar in al
tele lipsesc cu desăvârşire.

TRATATUL DE FACE
DE LA BERLIN

1 © *7 8 .

AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT.
Sa Majualé-l’Empereur d’Allemagne, Roi 

du Prusse, 8b Majesté l'Empereur d'Au
triche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apos
tolique de Hongrie, le Pré-ident de la Ré
publique Française, Sa Majesté la Reine 
du Royaume-Uni de la Grande Bretagne 
et d'Irlande, Impératrice des Indes, Sa Ma
jesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur 
de toutes les Rnssiea et 8a Majesté l'Em

pereur des Ottomans, désirant rég!*r dans 
U ae pensée d'ordre européen conformément 
aux stipulations dn Traité de Paris dn SO 
mare 1856, les questions soulevées en Ori
ent par les événements des dernières an
nées et par la guerre dont le traité pré
liminaire de San Sttfano a marqué le terme. 
Ont été unanimement d’avis que la réu
nion d'un Congrè* offrirait le meilleur 
moyen de faciliter leur entente.

Leurs dites Majestés et le Président de 
la République Française ont, en consé
quence, nommé pour leurs Plénipoten
tiaires savoir :

8a Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi d; 
Prusse :
le Sienr Othon, Prince de Bismarck, Son 

Président du Conseil des Ministres de 
Prusse, Chancelier de l’ Empire, 

le Sieur Bernard Ernest de B iitlotc, Son 
Ministre d’Etat et Secrétaire d'État 
an Département des Affaires Étran
gères, 

et
le  Sieur CUoâtvig Chartes Victor, Prince 

de Jlohentohe Schillingsfurst, Prince de 
Ratibor et Corvey, Son Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire près 
la République Française, Grand Cham
bellan delà Couronne de Bavière ;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de 
Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hon
grie :
le Sieur Jutes. Comte Andrdssy de Cûk 

Ssent-Kiràly et Krasznt-Horka. Grand 
d'Espagne, de 1ère classe, Conseiller 
Intime Actuel, Son Ministre de la 
Maison Impériale et des Affaires 
Étrangères, Feld-Marérhal-Lientenant 
dans Ses armées,

le Sienr Louis, Comte Kàrotyi de Nagy- 
Karoly, Chambellan et Conseiller In
time Actuel, Son Ambassadeur Ex
traordinaire et Plénipotentiaire près 
Sa Majesté l'Empereur d’Allemagne, 
Roi de Prnese, 

et
la Sienr Henri, Baron de Haymerle, Con

seiller Intime Actuel, Son Ambassa
deur Extraordinaire et Plénipoten
tiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie;

La Président de la République Française: 
le Sienr WiUiam Henri Waddington, Sé

nateur, Membre de l’ Institut, Ministre 
Secrétaire d'État an Département des 
Affaires Étrangères,

le Sieur Charles Raymond de La  Croix 
de Chevrüre, Comte de Saint• Voilier, 
Sénateur, Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire de France près Sa 
Maejsté i’ Empereur d'Allemagne, Roi 
de Prusse, 
et

le Sienr E ihx H ippditt Desprez, Conseil
ler d’E ta t, Ministre Plénipotentaire 
de première classe, chargé de la Di
rection des e flaires politiques an Mi
nistère des Affaires Etrangères;

Sa Majesté la Reine du Royame Uni de la 
Grande Bretagne et d’Irlande, Impératrice 
des Indes :
le très-honorable Benjamin Disraeli, Comte 

de Btaconsfield, Vicomte Hughenden, Pair 
dn Parlement, Membre du trè<-hono- 
rsble Conseil Privé de 8a Majesté, 
Premier Lord de la Trésorerie de Sa 
Majesté et Premier Ministre d’An
gleterre,

le trèe-honoraUe Robert Arthur Talbot 
Gascoym Ceci/, Marquis de SaHsbury, 
Cquiie i t  SaHsbury, Vicomte Cran borne.



Baron Oc//,Pair du Parlement, Membre 
dn très-honorable Conseil Privé de Sa 
Majesté , principal Secrétaire d’État de 
Sa Majeeté an Département des Affaires 
Étrangères, 
et

le très-honorable Lord Odo William Léo
pold -Russell, Membre dn Conseil Privé 
de Sa Majesté, Son Ambassadeur Ex
traordinaire et Plénipotentiaire près 
Sa Majesté l'Empereur d’Allemagne, 
Roi de Prnsse;

S i Majesté le Roi d’Italie : 
le Sienr Louis, Comte Corii, Sénateur, 

Son Ministre des Affaires Étrangères, 
et

le Sienr Edouard, Comte de Launay, Son 
Ambassadeur Extraordinaire et Plé
nipotentiaire près Sa Majesté l'Empe
reur d’Allemagne, Roi de Prnsse;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Rus- 
sies :
le Sienr Alexandre, Prince Gortehacow, 

Son Chancelier de l’Empire, 
le Sienr Pierre, Comte de Schouvaloff, Gé

néral de Cavalerie, Son Aide-de-eamp 
Général, Membre dn Conseil de l’Em
pire et Son Ambasadenr Extraordina
ire et Plénipotentiaire près Sa Majesté 
Britannique, 
et

le Sienr Paul etOubrit, Conseiller Privé 
Aotnel, Son Ambassadeur Extraordi
naire et Plénipotentiaire près Sa Ma
jesté l'Empereur d’Allemagne, Roi de 

Prnsse, 
et

Sa Majesté l’Empereur des Ottomans : 
Alexandre Carathéodory Pacha, Son Mini

stre des travaux publics,
Afehmcd A li Pacha, Muchir de Ses ar

mée», 
et

Sadoullah Bey, Son Ambassadeur Extra
ordinaire et Plénipotentiaire piès Sa 
Majesté l'Empereur d’Allemagne, Roi 
de Prnsse.

Lesquels, suivant la proposition de la 
Cour d’Antriche-IIongrie et snr l’ invitation 
de la Cour d’Allemagne, se sont réunis à 
Berlin munis de pleins pouvoirs qui ont 
été trouvés en bonne et dûe forme.

L ’ accord s'étant heureusement établi en
tre eux, il sont convenus des stipulations 
suivantes :

Article L

La Bulgarie est constituée en Princi
pauté autonome et tributaire sous la son- 
zeraineté de S. M. I. le Snltan ; elle anra 
nn Gouvernement chrétien et une milice 
nationale.

Article IL

La Principauté de Bulgarie comprendra 
les territoires ci-après:

La frontière suit, an Nord, la rive droite 
dn Danube depuis l'an cier, ne frontière de 
Serbie jneqn’à nn point à déterminer par 
nne Commission européenne à l’Est de 
Silistrie et, de là, se dirige vers la Mer 
Noire au Sud de Mangalia qni est rat
taché au territoire roumain. La Mer Noire 
forme la limite Est de la Bulgarie. An 
3nd, la frontière remonte, depuis son em- 
bonchore, le thalweg dn ruisseau près du
quel se trouvent les villages Hodzakiôj, 
Selait-Ei&j, Aivadsik, Knlibe, Sodzuluk* 
traverse obliquement la vallée du Deli

FOIŢA TIMPULUI 
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de d. C. Esaren 
(armare)

2. Chiar cu mult inaite de a sosi 
in Veneţia ambasadorii moldoveneşti 
in trecerea lor din Roma, Republica 
stăruise deja pe IftugA Papa de a se 
da lui Stefan un agiutor pecuniar 
in luptft’I contra păgânilor, după 
cum a stăruit şi acum şi nu va în
ceta de a st&rui.

3. Petrecënd in Moldova, de unde s& 
nu mişte fără un ordin fxpres al Re
publice), Gi rardo Eă cerceteze coula, 
dextro et idoneo modo numărul popo- 
raţiunel române in genere şi al ar
matei in speţă, forţa defensivă şi 
ofesivă a ţârei, mijloacele de atac, 
trecôtorile pe Dunăre, caracterul lai 
Stefan, innmicüle sale, etc...» să cer
ceteze cu deosebire in ce fel de re- 
laţiunl se va fl aflând ca regele ma
ghiar Mateiă Corvin, care toate de 
mal sus să le raporteze apoi cu d a- 
mânuntul.

D-voastră; domnii mei, care aţi

VT I M P U L

Sukowa et d« la Morawa, va directement 
snr le Stol et en descend pour couper à 
1000 mètres an Nord-Ouest du village de 
Seguea la r.oute de Sofia à Pirot. Elle re
monte en ligne tir«.te sur la Vidlio Pla- 
nina et, de là, sur le mont Radocina dans 
la chaîne dn Kodz» Balkan, laissant à la 
S'rbie le village de Doikinoi et à la Bul
garie celui de Senakos.

Dn sommet dn mont Radocina la fron
tière soit vers l’Onrst la ciête des Balkans 
par Ciprovec Balkan et Stara Planina 
jusqu’à l'ancienne frontière orientale de la 
Prineipanté de Serbie près de la Knla 
Smiljova Cnka, et de là, cette ancienne 
frontière jusqu'au Danube qu’elle rejoint 
à Rakovitze.

Cette délimitation sera fixée sur les lieux 
par la Commission Européenne où les Puis
sances signatairrs seront représentées. Il 
est entendu :

1. Que cette Commission prendra en con
sidération la nécessité pour S. M. I. le 
Snltan de pouvoir défendre les frontières 
dn Balkan de la Ronméiie Orientale,

2. Qu’ il ne pourra être élevé de fortifi
cations dans nn rayon de 10 kilomètres 
autour de Samakow.

Article 111.

Le prince de Bulgarie sera librement élu 
par la population et confirmé par la S. 
Porte avec l’ assentiment des Puissances. 
Ancnn membre des dynasties régnantes de 
Grandes Puisas nets Européennes ne poorra 
être éln Prince de Bulgarie.

En cas de vacance de la dignité prin- 
cière, l'élection dn nonvean Prince se fera 
aux mêmes conditions et dans les mêmes 
formes.

Article IV.

Une assemblée de notables de la Bnl- 
garn, convoqué* à Tirnovo, élaborera, avant 
’élection dn Prince, le règlement organique 

de la Principauté.
Dans les localités où les Bulgares sont 

nê éa à des populations Torques, Rou
maines, Grecques on antres, il sera tenu 
compte des droits et des intérêts de ces 
populations en ce qui concerne les élections 
et l’élaboration dn règlement organique.

Article V.

Les dispositions suivantes formeront la 
base dn droit public de la Bulgarie:

La distinction des croyances religieuses 
et des conférions ne pourra être opposée 
à personne comme nn motif d’exclusion 
on d’ incBpacité en ce qni concerne la jouis
sance des droite civils et politiques, l’ad
mission aux emplois publics, fonctions et 
honneurs on l'exercice des différentes pro
fessions et industries, dans quelque loca
lité  que ce soit.

La liberté et la pratique extérieure de 
tous le cultes sont assurées à tous les 
ressortissante de la Bulgarie aussi bien 
qu’aux étrangers, et aucune entrave ne 
pourra être apportée soit à l'organisation 
hiérarchique des d fférentes communions, 
soit à leurs reports avec leurs chefs spi
rituels.

Article VI.

L'admiuistTBtion provisoire de la Bul
garie sera dirigée jusq’à l’achèvement dn 
règlement organique par un oomissaire 
Impérial Russe. Un commissaires Impérial 
Ottoman ainsi qne les consuls délégr és ad 
hoc par les autres Puissances signataires

du présent traité seront appelée à 1 assis
ter à l’ effet de contrôler le foctiounemeut 
de ce régime provisoire. Eu cas de dis
sentiment entre Us consnl délégué», la 
majorité décidera et, en cas de divergence 
entre c> tte majorité et le commissaire Im
périal Rosse ou lé commissaire Impérial 
Ottoman, les Représentants des Paissances 
signataires à Constantinople, réunis en 
Conféri uce, devront prononcer.

Article VIL

Le régime provisoire ne pourra être pro
longé n de là d’un délai de neuf mois à 
partir de l'échange des ratifications dn 
présent Traité.

Lorsque le règlement organique sera 
terminé, il sera procédé immédiatement à 
l’élection dn Prince de Bulgarie. Ausitôt 
qne le prince aura été institué, la nouvelle 
organisation sera mise en vigenr et la 
Principauté entrera en pleine jouissance 
de son autonomie.

Article V III.

Les traités de commerce et de naviga
tion ainsi qne tontes les conventions et 
arrangements conclns entre les Puissances 
étrangères et la Porte et aujourd'hui en vi
genr sont maintenus dans la Principauté 
de Bulgarie et aucun ohaogement n'y sera 
apporté à l'égard d’anenne Paissance avant 
qu’elle n’y ait donné son consentement.

Ancnn droit de transit ne sera prélevé en 
Bnlgarie snr les marchandises traversant 
cette Principauté^

Les nationaux et le commerce de toutes 
les Paissances y seront traités sur le pied 
d'nne parfaite égalité.

Les immneifés et privilèges des sujets 
étrangers ainsi qne les droits de juridiction 
et de protection consulaires tels qu’ils ont 
été établis par les capitulations et les usa
ges resteront en pleine vigueur tant qu'ils 
n’anront pas été modifiés dn consentement 
des parties intéressées.

(sférçitnl œfiine)

ABUZURI 1N REC H IZITII.

Citim in „Pressa* :
„De şi guvernanţii noştri se ocup 

exclusiv de cestiile arzătoare, ce 
vor fi in curând la ordinea zilei, în 
urma rezultatului obţinut inaintea 
Congresului din Berlin , totuşi cre
dem de cuviinţă să le atragem a- 
tenţiunea , acum că ministerul este 
com plet, asupra unor abuzuri re
voltătoare, ce s'aă comis, ăncă din 
iarna trecută, de către agenţii ad
ministrativi, cn ocazia rechiziţionă- 
rel unei însemnate cantităţi de grâă 
de pe moşia Mărăşeştil, din distric
tul Putna, proprietate a domnului 
Negroponte.

Posedăm toate actele autorităţilor 
respective, cari nă lucrat In această 
afacere, şi le publicăm mal la vale, 
in extenso, ca să vază on. guvern 
(A afirmările noastre sunt curatul 
adevăr, şl ca să ia măsurile cele 
mal serioase, spre a se pdepsi cel 
culpabili.

DăunăzI denunţarăm colosala ho
ţie, ce de atât* timp se comite la 
ocnele de la Slănic. Astăzi dăm, ca 
exemplu de modul cum s’aă efectuat 
rechiziţiile in ţară sub acest guvern.

Kamcik, passe an Sad de Belibs et de 
Eemhalik et an Nord de Hadzimabala 
après avoir franchi le Deli Kamcik à 2 Vi 
kilométrée en amont de Cengei ; gagne la 
crête à nn point situé entre Tikeulik et 
Aidos-bredza et la sait par Kurnabed Bal
kan, Prisevica Balkan, K i/.hu Balkan, an 
Nord de Kotel, jnsqn'à Demir K  pn. Elle 
continue par la chaine principale d a Grand 
Balkan dont elle suit tonte l’étendue jus
qu'au sommet de Kosica.

Là, elle quitte la crête dn Balkan, des
cend vers le Snd entre les villages de Pir- 
top et d* Dnzanci, laissés l’ nn à la Bnle 
garie et l ’antre à la Ronméiie Orientale 
jusqu'au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce 
coure d’eau jusqu'à sa jonction avec la 
Topolnica, pois cette rivière jnsqu'à son 
confluent avec Smovskio Dere près dn v il
lage de Petricevo, laissant à la Ronméiie 
Orientale nne rône de denx kilon êtres de 
rayon en smont de ce confinent, remonte 
entre les ruisseaux de Smovskio Dere et 
la Kamenica suivant la ligne de partage 
des eaux, pour tourner an Sud-Oaest à la 
hantenr de Voinjak et gagner directement 
le point 875 de la oarte de l’état-msjor 
Autrichien.

La ligne frontière conpe en ligne droite 
le bassin supérieur dn rnisaean d'Ichtiman 
Dere, passe entre Bogdina et Kareula, 
pour retrouver la ligne de partage des 
eanx séparant les bassins de l ’ Ieker et de 
la Marica, entre Csmurli et Hadzi'ar, suit 
cette ligne par les sommets de Velina Mo • 
gila, le col 531, Zmailica Vrh, Snmnatica 
et rejoint la limite administrative dn 
Sandjak de Sofia entre Sivri Tas et C. dir 
Tepe.

De Cadir Tepe, la frontière, se dirigeant 
an Snd-Onest, sait la ligue de partage 
des eaux < ntre les bassins du Mesta Ka- 
rssn d’nn côté, et dn Stiutna Karasn de 
l’antre, longe les crêtes des montagnes du 
Rhodope appelées Demir Kapn, Iskoftepe, 
Kadimesar Ba kan et A iji Ged&k jnsqn'à 
Kspetnik Balkan, et se confond ainsi avec 
l’ancienne frontière administrative do 
Satdjak de Sofia.

De Kaprimk Balkan, la frontière est in
diquée par la ligne de partage des eanx 
entre les vallées de la Rileka r> ka et de 
la Bistrica rtka et suit le contrefort ap
pelé Vodenica Plsnina pour descendre dans 
la val ée de la Stinma an cor.fluent de 
cette rivière avec la Rileka rtkn, laissant 
le village de Ban kli à la Tnrqqie. E le 
remonte alors an Snd du village de Je- 
lesnica, pour atteindre, par la ligne la pins 
courte, la chaîne de Golema Pianina an 
sommet de Gitks et y rejoindre l’ancienne 
frontière administrative du Sandjak de Sofia, 
laissant toi.t- fois à la Turquie la totalité 
dn bassin de la Snba reka.

Du mont Gilka, la frontière Ouest se 
dirige vers le mont Crni Vrh psr les mon
tagnes de Karv-na Jaknbs, en suivant l’an
cienne limite administrative dn Sandjsk 
de Sofia, dans la partie supérieure des 
bassins de Egrisn et de la Lepnica, gravit 
avec elle les crêtes de Babina poiana et 
arrive an mont Crni Vrh.

Dn mont Crni Vrh, la frontière soit la 
ligne de partage des eaux entre la Stiuma 
et la Morawa par les sommets du Str>ser, 
Vilogolo « t  Merid Pianina, rejoint par la 
Gacins, Urna T rtv ", Darkowska et Drai- 
nica plan, pnis, le Descaui Klsdanec, la 
ligne de partage des eaux de la liante

făcut deplină cunoştinţă cu diploma
ţia veneţianâ, cu mijloacele, carac
terele şi metoda sa, înţelegeţi ace
ste instrucţiuni şi trebue să vă în
tristaţi imprennă cu mine, că n’am 
putut ăncă da peste raportările lui 
Em. Gerardo. Poate ştie cine dacă 
rle nu sunt distruse pentru tot- 
d'auna !

Dar să continuăm.
4. La caz de a pricepe cum-va 

vre o înţelegere intre Ştefan şi Turci, 
Gerardo să întrebuinţeze, pe lăngă 
domnul moldovenesc, toate mijloa
cele de (anvnţiune pentru a o pa 
ralizs.

5. De va fi întrebat despre am
basada tătărească ce fusese in V e
neţia , Gerardo să descrie pe larg 
lui Ştefan originea şi natura acestei 
relaţii, avănd drept ţ in tă , organi
zarea unei coaliţii cât mal întinse 
contra Turcilor, cu at&t mal mult, 
că Hanul, prin solii săi a declarat 
de inaintea RepubliceI că este cel 
mal bun amic şi ca frate cu dom
nul moldovenesc, ceea ce confirmă 
şi ambasadorii romănl întorşi acum 
din Roma, şi este gata a izbi pe

1 Otomani din partea Mărel Negre şi 
[a  gurelor Dunărei.

6. După sosirea lui Gerardo In 
Moldova, intămplăndu-se ca Turcii 
să facă atunci o invaziune in ţară, 
Ştefan, trebue ajutat imediat din 
banii papali cel trămişl in Ungaria, 
precum şi la caz de a putea Ştefan 
el însuşi să faiă o invazie in Turcia 
pentru a distrage o parte din forţele 
otomane de luptă cu ceilalţi creştini, 
io ambele eventualităţi Rupublica 
sperănd că Papa nu se va opune.

7. Daca Gerardo împreună cu am
basadorii moldoveneşti se va abate 
in drum la rrgele Mateiă Corvin, 
să spună acestuia că merge pentru 
a căştiga şi mal mult c~ uzel creştine, 
pe un principe atât de ilustru ca 
Ştefan ale cărui izbânde contra 
păgânilor, de va fi a ju tat, sunt de 
cea mal mare utilitate tocmai Un
gariei.

8. Gerardo să roage pe Ştefan de 
a nu contesta, pe toritoriul moldo
venesc, juridkţiunea asupra creşti
nilor de rit ortodox a patriarculul 
constantinopolitan, lerovim, la care 
ţine foarte mul Republicat.

9. Ca dar se trăroite lui Ştefan 
o bucată de postav aurit.

N ’am trebuinţă să insist asupra 
marel importanţe a acestui document.

Istoricii occidentali vor găsi in- 
tr ’ănsul, precum şi in documentele 
de mal sus şi cele despre care voiă 
avea ăncă a întreţine, apreoiarea 
importanţei rolului te Ştefan cel 
mare a jucat in lupta Creştinităţel 
in contra Islamului şi teribililor săi 
sectari precum şi a serviciurilor 
ce el a adus Europei.

„Succesele tale înţelepte şi viteze 
contra necredincioşilor Turci, ina
mici comuni, afi adus atâta glorie 
numelui tăă, in căt toate gurele ăl 
repetă şi toate inimile te slăvesc. 
9Res tuae contra in ide Ies Tur cos corn- 
munes hosles sapitnter el fortiter hac- j  
lenus gestae, tantam claritahs tuo-no- 
tnim addilerunţ, ut m ore ommum sis, 
el consensu ommum plurimum Iau- 
dens.“ Acestea sunt cuvintele pe 
cari intr’o epistolă Popa Sixt IV le 
adresa lui Ştefan, pe care intr’o 
altă epistolă ăl numeşte atletul lui 
Crist.

faptele comise de sub-prefectul plâ 
şei BilieşţiI, din districtul Putua. |

Acest domn sub-prefect ordonă I 
in iarna treentâ. primarului coma  ̂
□el Mărăşeştil. să meargă la m oş ii*  
d-lui Negroponte, şi să rechiziţionea » 
100 chile g r (IU de semitnţd pentrtyi 
trebuinţele armatei, luând cu sine fot I 1 
ţa armată, pentru ca, la caz de im L  
potrivire, să facă uz de dânsa. (>Silt 
dea in carne vie, dupe expresia d-lu I  
sub-prefect.)

Numitul primar se transportă 1*1 
faţa locului, cn mal mulţi miliţian!1 
armaţi, şi sparge o magazie a d—Iul 

l Negroponte*, şi, de şi se afla ucok 
o cantitate suficientă de grâă obi<9 
nuit pentru rechiziţie, se lasă acesl 
grâu şi se sparge o altă magazie) 
de unde se ridica lOO chile grăit â\ 
siminţă, in saci cam port marca d !u\ 
Negroponte, şi se trim it d\ui sub
prefect al plăşel BilieşţiI din juAe-[,i 
ţul Putna, spre a se pune la dispo-j ■ 
ziţia armatei.

Dar nu trebuinţa armatei Indem- . 
naşe pe sub-prefect a rechiziţiona 
grăii de stmânţă, ci necesitatea fra
telui d-sale, care se afiâ ca arendaş ! 
al unei moşii a statului, şi care 
doria, fără rbeltuâlâ. să semene un 
grâă frumos, adus de d. Negropi-nte 
din Franţa. Ast-fel, grâul luat de 
sub-prefect In asemenea mod arbÎil' 
t.rar. a fost transportat la moşia fi 
fratelui d-sale, care l ’a semănat pe 
moşia arendată d-sale. Sacii, cu 
marca d-lul Negroponte, s’aă găsiţi 
ca corpus delicii, la moşia fratelm 
d-lul subprefect.

Cum a lucrat acum ministerul la 
această scandaloasă afacere!

Cu adresa No. 27,264, din 2v 
Noemhre 1877, d. ministru de in-! 
terne ordonă prefectului de Tecuci 
să facă o anchetă şi sâ’l raporteze 
cazul, spre a lua cuvenitele dispo*

. ziţiunl.
D. prefect de Tecuci, represintaij 

prin directorele d-sale, merge la fâţaj 
locului, constată abuzurile, ast-fel 
precum s’aă espus mal sus, şi col 
munjrâ rezultatul ministerului da 
interne, ăncă de la 31 DecernwA 
1877, cu raportul No. -14,873.

Ce s’a făcut cn acest raport î De« 
stituituitu-s’a sub-prefectul plăşel 
BilieşţiI! Datn-s’a In judecată!

Acestea sunt Întrebările, la cari 
rugăm pe onor. guvern să ne res| 
punzâ prin „Monitorul oficial * ; căef 
noi avem informaţiunl că acelui ra
port nu i s’a dat nici o urmare. 1

Şi acum, cum rămâne cn grâul 
d-lul Negroponte, rechiziţionat pentru 
trebuinţa armatei, şi întrebuinţat în 
realitate, de fratele d-lul subprefecv 
numit mai sus\

Hoţii, bande de tâlhari, rechizi-j 
ţiunl revoltătoare, abuzuri In toata 
ramurile ndministrnţiumî publice: a- 
cestea sunt, In năuntrn, fructele gu4Î 
vernulul radical, care cârmueşte, de 
peste doi ani de zile ţara...

Cât pentru rezultatele obţinut» 
în politica esterioarâ, publicul este 
deja edificat!...*

XII.
Emannel Gerardo, mal nainte de 

a sosi in Moldova, trimite Veneţiei 
mal multe scrisori din Braşov.

El inştinţeazâ de aci pe Repu-i 
! blicâ (după cum rezultă dintr’nn pro
ces verbal al şedinţei Senatului diu 
8 octobre 1476) că Turcii in a- 
lîanţă cu Domnul muntenesc, atl fă» 
ent incursiune in Moldova, prâdând 
şi apoi retrâgându-se fără nici o 
altă consecinţă, înainte chiar de 
a sosi lui Ştefan cel mare un aju-j 
tor de oaste ce ’I trâmise din Unga
ria regele Mateiă Corvin.

Dogele Andrea Vaudramin de ân- 
tâiă mustră pe Gerardo că nu s’â 
grăbit a ajunge mal curând in Mol
dova. apoi ăl recomandă de a ma
nifesta lui Ştefan in numele Repu
blice! durerea, pentru perderile în
tâmplate, de a'I arăta cea mal cor»! 
diată «m uie in toate împrejurările, 
de a ’1 îndemna cn orice preţ, a 'şl 
râsbuna iutr’un mod ofensiv contra 
Turcilor şi a Domnului muntenesc,'| 
şi de a’I spune, că Papa şi Mateiă 
Corvin, după stăruinţa Veneţiei, aă 
convenit de a’I trimite subsidii pe-
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tjltă acum şi actele pe cari le d ă l 

[/fesa* in tru  susţinerea xiselor

Mj Domnule prefect,
inform at c i Nicolae N ia tor, sub- 

«Ui t la plaaa Bilieşti, judeţul Putna, •*•
1 işjja Mărăşeştî, proprietatea d-luî Negro- 
'¿ it pentru a rechiziţiona grifi. Acolo 

Ufoit a lna alt grăi! de e it acela ce se 
im e  de s im in ţi din Eranţa de citre 

siriei ar.
1 «cest fapt necuviincios l'a agravat apoi 

I transportarea gânlnl la Moşia Ciuş/ea, 
J&ne ie arenda de fratele numitului tui

ul. moiorula Nism, intendent al oircmu- 
fţiaî Galitx-Briila. Intendentnl Moşiei 
aşeştî poate da amănunte asupra locu- 

tj unde se păstrează grin l.
amunicîind d-vonstră acest fapt, v i  in- 
|d-!e prt fei.t, ca sS mergeţi la Mărăşeştî 
■şlea, sS cercetaţi şi sâ’ mî raportaţi f la ce punct informaţiile ee am sunt 

ţ] te, spre a pntea apoi lna cuvenitele 
exiţii,
[Ti im iţi, d-le i refeci, etc. etc. 
am  nat), p. ministru Mihăleseu 

Troccs-vcrbal 
ş 39 ol 1877, Decemvrie in 7 zile.

¡tij jdî, A. I. Popovic l, directorele prefec- 
ş I  judeţului Tecocifl, delegat fiind de d. 

ic t  loca), in nrma ordinului d-lul mi- 
•q de interne No. 27,264, de a merge 
ţoşia Cinşlea, proprietatea statalul, din 

ij^jţul Putna, plasa Bilieştil, şi care se 
in  arendă de citre d. Anton Ţincn, 

in administrarea el de c itre d. Maior 
iTestor, spre a cerceta daca se giseşte
0 saQ nn grifi in cantitate de una
1 chile sa ii parte din el, care a’a rechi- 
on it in vara annlnl curent pentru ar
ca româna de la moşia Măraşeştiî, pro-

¡1 Bitea d-lul Ulyse Negroponte, şi care 
f, dnpe informaţia daţi de d. Eracli 
ne, administratorul moşiilor M irişeşti 
onăşeşti, s’ar fi transportat la Moşia 
dea în loc de a se trim ite la desti- 
ia Ini.
ur. pornit astăzi, in nnire cu d. Zuanne 
jnsa moşie, pentru punctul aretat, şi a 
jin d  la hambarnl, ce este pe deal in 
rgiuea satului Furniceni, pe moşia cu 
saşi numire, propritatea statului din a- 
. judeţ Tecocifl, şi care se ţine in a- 
3ă tot de d. Qincu, iar in administra
tei de citre d. maior Nestor; d, Zuanne 
Xutins a se cerceta şi la hambarul a- 
la ,nnde ar avea informaţinnl cum c i 
găseşte din griu l vorbit cel puţin parte 

el, safi sacii d-lul Negroponte in cari 
rechiziţionat griu l. AbatSndu-ne la 

nb&r, am g is it pe chelarul Ilie Popa şi 
mbarnl deschis la rada de la capitul 
jo 3. Am întrebat pe chelar daca este 

cai va g r ifi in hambar safi saci deşerţi, 
iu declarat c i grifi nu este de loo in 
i.bar, după cum ae şi poate vedea in 
te raclele, fiindci nn este p izit pe d’a- 

. şa, iar saci deşerţi sunt câţiva ; am che- 
1 apoi pe consilierul comunei Coemeştil, 
are este anexat şi satul Furca'al, in 
\ locueşte acest consilier, numit Ioan 

»rin ; şi intrând cn dineul şi chelarnl 
I hambar, ce-am uitat pe d’asnpra in 
.te racelele, şi in adevir g rifi nn era de 
, Jar intre sacii ce ni a'afi înfăţişat de 
re chelar, a’afi g is it coiaprezece mar
ţi un boea neagră, şi scris ( C. L  Negro- 
nte Mărăşeştî, Galaţi., S’a intrebat che-

larnl de unda sunt sacii aduşi la ham- 1 
bar ; el a răspuns c i vechiului care 
se afla eu şederea de vale in satul 
Fnrceni, i-a trim is la pluguri din oind 
in ciud cu s im in ţi de secări, şi deşer- 
tindu-se, afi rămas la hambar. Am luat a- 
c* şti doisprezece saol şi am mers dimpreună 
cu consiliatul la vechilul moşiei in mt, pe 
onde ne era chiar şi drnmul de trecere 
inainte. Vechilul numit lancn Nieolafi, fiind 
intrebat de unde a primit acel 12 saci 
ne-a răspuns c i  sont trimişi cu s im in ţi 
de secară de la moşia Ciuslea. Am cerat 
a ne arita  daci mal sunt şi la dumnealui 
asemenea saol cn aceeaşi, mărci şi ne-a 
declarat, deschizând o odiiţă nnde erafi 
nişte saci şi alte obiecte, intre cari s’afi 
mal g is it numai trei saci de al d-lul Ne
groponte.

A t it  pentrn aceşti trei saci, găsiţi la 
casa vechilului, cum şi pentrn aoel 12 de 
Ia hambar, a'afi eliberat chitanţe numitu
lui vechil, iar sacii safi încredinţat toţi in 

, No, de cincisprezece in mina conriliernlnl 
Ioan Marin, spre a’I piatra, şi a’I da faţă 
cind se vor cere. Sacii a’afi lisat nesigi
laţi din cauză c i, cancelaria comunei era 
departe din drumul nostru, şi timpnl nn 
permitea a ne duce p’acoio, vrând a con
tinua drumnl inainte, şi nici ceară nn ae 
găsea in Focşani.

Despre cele constatate am adresat pré
sentai proces verbal, la care vechilul N i- 
colafi, n’a voit s i asiste şi nici s i subscrie, 
primind numai chitanţa ce i s’a eliberat 
pentrn saoL

(Semnat.) Directore, A. /. Popovid. 
Consilier, Ioan Mann.
Chelarifi, llie Popa.

CRONICA

P in i  la insinitoşirea d-lnl I. C. Bră
ii ane, după regretabilul accident de alal
tăieri noaptea pe calea Cotrocenilor, d. 
6 . Chiţu este însărcinat prin decret dom
nesc, cn interimnl lucrurilor publice.

Buletinul medical de ieri araţi, c i d. I 
C. Britiann, preşedintele cabinetului, are 
o rană la cap, dar este in deplini cuno
ştinţă, şi nu există nici o aimtomi gravi, 
astfel c i starea actuali face a crede, c i in 
curăud se va însănătoşi.

O ştire oficiali vesteşte e i io noaptea 
de 26 spre 27 Iunie trecut, o bandă de 
nouă făcători de rele a călcat casa locui
torului Mihaifi Dan, din citunnl lercu- 
leştil, pendinte de comuna Vilcelile, ju 
deţul Rimnicn-Sirat, afi jifh it  pe no mi
tul de 58 poli imperiali, 15 lire otomane 
şi mal multe rable, şi l’afi torturat, a tit 
pe el c it  şi pe soţia sa. Locuitorul Coe- 
tache P irvn, care se afla de carnali in 
acea noapte, fiind imediat alarma, şi con
silierul Şerban Pnrcireţu delegat pentru 
cătunul Iercnleştil, sărind împreună cu lo
cuitorii adunaţi, afi plecat in urmirirea 
tilharilor şi ajnngăndn’ i, s’a incepot o 
lu p ţi prin focuri cn armele intre tilharl 
şi locuitori. In această lupţi s’a distins 
familia Holbineştilor csmpnsi din patru 
fraţi, dintre cari unul numit Dumitru a 
rămas mort, lisind in urma sa nevasta şi 
donl copii, iar cel-lalţl trei afi fost răniţi 
in mai multe locuri. Dintre tilhari nnnl 
s’a prins chiar in acea noapte, nnnl fiind

□ ia r e ; in fine porunceşte Iul Ge- 
J m io  de a se s fla necontenit pe 

jngă persoana Iul Ştefan, studiind 
e . dSnsul şi toate relaţinnile Ini in- 
ifne ş: externe. Scrienein  fiecare 
şi ne avizează despre orice miş- 

re şi despre orice con d iţi un e a 
j; crurilor, despre fo iţe le şi despre 

ce avantagit) safi deaavantagifice 
e  Ştefan, a tă t in ţara sa cât şi 

I n toate p&rţile de prin prejur, 
a gări a ,c ea  la ltă Valachie, Polonia. 
5 ţi a cu care se confinft, şi despre

Âqa lucru ce m erită  să fie ştiut de 
I u ţ i  pcntru ca se fiii nial bine 

jîbrmat şi mal veridic, să nu perzl 
iciodată. pe domnul moldovenesc, aă 
îergl nnde merge el şi, după cum 
j conţine in instrucţiile date , 
■gă de seama de a nu te  depărta 
e dfinful, fără o ? spre să a noastră 

runeft : Sscribe omni die el nos lene 
m verilable advisatos de omni mo tu 

de omni conditione rerum , de vi-  
I iass el potentia deque omni favort 

conlrario quid /tabel idem Vayvoda 
provincia ipsa el ex omni latere el 

i trie tam Hungarie quam alterius

Valachie 1), Polonie. Schithie cum qui- 
bus om ni bus gentibus /tobei confinia, 
et breviter de omni aliare qucc d-gna 
sil nostra scientia, quod ut veratius 
facere possis ex visu el cognilione pro
p r ia , quam ex auditu aliorvm rela- 
tîone, tu vade se cum quocuque ipse 
iverit, el ticul in lua coniinelur corn- 
misstone, cave ab to discedere sine ex- 
presse nostro mandat o."

De ce in teres palpitant trebne să 
fie raportările aer stul observator sa
gace, cărnia Dogele ăl da asemenea 
instrucţiuni şi căruia ăl poruncea de 
a nu perde nici odată din vedere 
pe Ştefan, şi de a merge pretutin
deni după dănsnl : tu vade scrum 
quocumque ipse iverit.

Daca aceste documente se vor des
coperi vre odată, oara etern i, inteli- 
ginţa, fsionomia, deprinderile, am i
c iţiile , afecţiunile etc. etc. iul Ştefan 
cel Mare vor fi cunoscute in cele mal 
m ici amărunturl şi Romănil vor cu
noaşte, in toată intim itatea sa, ma
rea personalitate a marelnl lor prin
cipe.

1) De şi ia genetiv, in acea epocă in loc de 
ae, ie vede totd’euna e.
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rănit in lnpti, şi dupi denunţările Ini e’afi 
prins şi eomplioil sil, inaintindn-ee toţi 
parchetului. Familiei Ini Dumitra Holbau, 
oizut mort in lnpti, s'afi luat măsuri a i 
■e regala pensionea prevăzuţi la Jart. 81 
din legea poliţiei rurale, ia r i fraţilor de
cedatului, răniţi in lnpti, s’a regalat a li 
se da reoompeneele in bani prevăzute la 
art. 79 al legii poliţiei rnrale. Consilie
rului Şerban Pnrcireţu şi caraulaşului Cos- 
tache P&rva, li se ara& mulţumiri din 
partea ministernlnl, pentrn energia ce 
afi desvălit in prinderea acelor hoţi.

Cărfi ¡cotare. —  Ministerul instrucţiei 
şi căitelor publici urmitoarea programă 
pentru elaborarea anul abeceJar in uzul 
şoolelor primare, urbane şi rurale:

In prefaţă ee va arăta clar şi precis mo
dul de procedere al institutorului safi în
văţătorului in aplicarea cn succes a abe
cedarului, spre a putea aduce pe şcolari 
In stare de a pntea citi şi acrie.

Abecedarul se va elabora în condiţinnl 
de a se întrebuinţa a tit on metodul fone
tic c it  şi cel -ilabiatie, şi peste tot intu
itiv.

Scrisul va merge paralel cn cititul, ast
fel In cât cea-ce se citeşte, s i ee şi scrie, 
8pre acest scop se vor forma chiar la în
ceput d iftrite  linii drepte, curbe, verticale, 
oblice şi alte figuri, cari s i servească ca 
rudimente spre a forma literile de scris.

Combinarea literelor vocale cn conso
nantele şi vice-verse, spre a forma silabe, 
ziceri şi propoziţinn! safi frage uşoare, se 
va începe cn vocalele plenieime : a, e, i,
0, n, cele mal simple, şi cn condiţinnile 
cele mal uşoare de a li se exprima sone
tul. După aceasta va nrma mecanismul 
combinirei consonantelor on vocalele scurte
1, fi, apoi cn cele modificate i,  8, şi â, S 
şi I şi în fine cn vocalele diftongiale e, 6 
şi pe nrm i cn diftongii: afi, el, ii, efi şi 
triftongil : alfi. elfi, lifi, olfi, uiţi.

Venind ordinea consonantelor modifi
cate 4, ţi li se re  premite tot-d'a-nna 
consonanta prim itivi, spre a ee cunoaşte 
modificaţi unea. A  gem-nea se va urma şi 
cu consunantele combinate cb, gb, premi- 
ţeudu-ss consonantele simple.

In nrmi vor intra în mecanismul com
bin ftrel literele ce ee întrebuinţează mal 
cn seamă la ziceri strSine şi cari sânt: 
k, q, w, x, y şi combinatele ph, th, şi ch.

In tos Ui operaţiunea combinărilor late— 
i rilor vocale şi consonante, se va evita cn 
cea mai mare stricteţi, de a nn băga în 
combinaţinne nici o literă vocali asii con
sonantă necunoscută; din coctra, literile 
cnnoecnte şi intrate în combinaţinnile an
terioare, vor trebdi a se repeţi cât se va 
pntea mal des în combinaţinnile posteri
oare ce se fac.

Alfabetul intreg, mai in t iifi al literelor 
mici şi apoi al celor mari, a t it  de tipar 
c it  şi de scris, va nrma după terminarea 
mecanismului cambinirilor tntulor litere
lor vocale şi consonante; pentrn înles
nirea cunoaşterel literelor mari, se vor da 
exemple de fie-care literă mare, cn mai 
mnlte ziceri uşoare de oitit şi de înţeles.

Apostroful, jucănd nn mare rol in limba 
t ip ir it i  şi scrisă, se va arita întrebuin
ţarea lai prin msl mnlte exemple.

Din semnele panctaaţinnel se vor arita 
cele mal uşoare şi mal des intreboinţate.

Limba in care se va elabora abeoedor nl

Senatul veneţian nn se mnlţnmeşte 
de a cere IqI Gerardo informaţinnl, 
dar ăncă, cănd are inform aţiunl din 
a ltă  sorginte, să grăbeşte de a I le 
comunica ca să ’1 pue in poziţinne 
de a Incra cu mal multă inteligenţă.

Aşa vedem că la 4 Ianuarie 1476, 
Senatul comunică lui Gerardo, că a 
aflat că Vlad Dracul, cu ajutorul Un
gurilor, a gon it pe Basarab, devo
ta t Turcilor şi a redobăndit tronul 
muntenesc. Guvernul Veneţian re
simte o estremă satisfacţiune pen
tru acest succes al intereselor creş
tine şi recomandă lui Gerardo, pe 
de o parte, a felicita  pe învingă
tori, indemnăndu’l să continue res- 
belul cu forţele unite, iar pe de alta, 
de a anuncia lui Ştefan cel Mare, că 
Veneţia a reuşit pe lăngă Papa de 
a se proclama o cruciadă contra 
Turcilor şi stărueşte in acelaşi timp 
de a se trftm ite Moldovei un ajutor 
pecuniar, ceea ce speră că va ob
ţine ; lui Gerardo AI porunceşte din 
nofl, de a vedea toate cu ochii sAI, 
de a nu ata pe Ioc in Suceava ci d » 
a însoţi pretutindenea pe Domnul 
moldovenesc, cercetând to t deodată

va fi cea mal populari, evitindu-ae pe c it  
■e va pntea zicerile str8ine.

Terminaţi unea *-iuue, şi alte asemenea 
din cele niztate, ee vor intrebuinţa pre
tutindeni» unde necesitatea va cere.

Pentrn eseroiţil la citit vor nrma mai 
mnlte exemple in prosi şi versuri.

Mal mnlte din aceste exemple se vor 
destina spre a f i  tipirite cn litere de scria, 
şi vr’o câteva ca slove cirilice.

La finele abeţedarnlnl ae va adiogi a - 
fabetnl literelor cirilioe safi bisericeşti, 
mari şi mici, cn exemple de citit şi cn 
rngicinnele uzitate ale dimineţei, serei 
precum şi la intrarea şi ieşirea din şcoală.

Abecedarul se va termina cn arătarea 
cifrelor arabice şi cn exemple uşoare de 
calculat, adunări, scăderi, imulţirl şi îm
părţiri.

Volumul intreg al abecedarului nn va 
fi mal mare decit cel mult de la 4 —  5 
coaie tip irite.

Termenul concursului va fi la 14 De
cembre, anul curent, până cind manuscri
sul va fi trim is la minister.

Fie-care manuscris va avea o deviză 
după alegere şi va fi ineoţit de nn plic 
sigilat, care pe d'asnpra va avea însemnată 
deviză manuscrisului, iar in intra nomele 
antoralnl.

Corectarea coaielor tip irite se va face 
de autor.

Cartea va fi proprietate a ministernlnl.
Abeoedarnl se v i  tipări pe hârtie No. 6 

in lormat 16.
Premial pentrn abecedar va fi 2000 lei 

in nnmerar şi 4000 exemplare tip ir ite ; 
pentrn ediţinnile următoare, daci se va 
mai tipări, cartea, se vor da antoralnl 1500 
esemplare, făcând şi corectările.

U L T I M E  Ş T I R I
(â|an|ia Havas).

(18 Iulie, 9 ore dimineaţa.)
Constanttnopol 18, Ialiii.

Este indoelnic s i se poată face vreo 
înţelegere intre Poartă şi Grecia. Poarta 
ia mSsnrl per.trn ca s i împiedice pe Gre
cia de a mai aprinde vreo 'uoni reseoali 
in ţinuturile dela graniţe.

Alaltăieri mal mnlte transporturi încăr
cate cn oştire afi plecat la golful Volo, 
sub comanda amirslnlnl Hassa-paşa.

Se asiguri c i tractirile intre Turcia şi 
Anstria, cn privire Ia ocuparea Bosniei, 
n’afi sjnus ancă la nici nn capit.

Colonia, 18 Inlie.
Din Londra citre »Gazeta de Colonia* 

se vesteşte, c i consiliul de miniştri englejl 
a hotirit în principii! s i disolve parla
mentai.

Belgrad, 18 Iulie.
Scupcina a adoptat bngetnl pe 1878, 

care a sporit cn 15 milioane şi trei sfer
turi de lei tnrceştf, din pricina nevoii de 
a organiza oştire in ţinuturile alipite şi 
de a m iri cadrele ofiţerimiL —  Guvernul 
a mulţumit seopcinel, de unirea patrio
ţi c i de care tonte partidele afi dat dovezi.

Londra, 18 Iotie.
Camera lorzilor. — Lordul Beaconefield 

zice, c i prin congresul din Berlin, Europa 
0-a recâştigat independenţa ea, şi c i An
glia 0 -a reaflat siguranţa.

El neagă, c i convenţia anglo-tnrci ar fi 
stricat Franţei, cn care relaţiele sânt cor
diale. Arată foloasele ce a tras Turcia din

despre nona impăcare a Ini Ştefan 
cel Mare cn Tătarii de cari fusese 
atacat.

Senatul este mulţămit de rapor
turile lui Gerardo, şi’l landă de în
grijirea , osteneala şi zelnl Iul, ceea 
ce trebue şi mal mult să mărească 
părerile noastre de râft c& na pose
dăm aceste preţioase documente. Lau - 
damus curam, studium et dihgentiam 
luam.

Gerardo trim ete rega lat guvernu
lui veneţian raportările sale. In tr ’o 
epistolă ce Senatul trim ete la 17 
Martie 1477 ambasadorului sfiti la 
Roma, el arată că a prim it acum 
in urmă, de la Emanuele Gerardo, 
epistole de cea mal mare importanţă, 
ab A  emanuele accepintus litteras exis- 
tim ataş nobis quam maxime imbor- 
tantie 1). Din aceste, epistole resultă 
că Ştefan nn mal are încredere in 
principii creştini, dar ineft a căzut 
in tr ’o adevărată disperare sed in dis• 
peratione prope modum esse deduc turn.

(va  urma)

1) Io loc do : o»asia»ao importaaţiao.

congros. Congresul a păstrat Turciei pro- 
j vincii importante; ea va pateu apăra cn 
ţ inlesnire BaloauiI şi nu va mul li iuduto- 
| rată a întreţine in Bosnia 59,000.

Lord al Beaconsfield respinge acuzaţii, 
de a fi inat parte la deamădularea Turciei, 
oare nu va pierde decât citevu provincii, 
dar care va conserva nn teritorii! consi
derabil şi 20 milioane de supuşi. Toate po
terile nfi recunoscut trebuinţa de a se men
ţinea Turcia.

Lordul Beaconsfield constaţi ci congre
sul a ficat tot ce era cn putinţă, pentru 
ca Grecia, care se pntea aştepta la ceva 
din partea Angliei, s& fie mulţumiţi. Gre
cia n’are dreptul de a se pl&nge de con
gres, pentrn ci ea a obţinut rezultate în
semnate, fără a se arunca in resb.d, pen
tru care era gata.

Londra, 18 iulie.
»Camera lorzilor,. Lordul Be »conafiie'd 

declari, c i in ceea ce priveşte Asie, tr«- 
bue a se ţine socoteală de poziţia ce i s’a 
făcut Rusiei prin victoriei« sale.

El neagă insemnitatea Bătu mulul ca în
tărire, şi «aplici motivele şi ţ-lul pentrn 
cari a încheiat convenţia anglo-tnrci, con
venţie, care, ziee el, nn e atingătoare pen
tru Franţa, cu care prietenia noastră creşte 
pe fiecare zi.

Arată apoi, că convenţia nn priveşte 
nici Siria nici Egipetul, ci el a respins ori 
ce propunere, care pute» si deştepte bă- 
nueli din partea Franţei. Ocuparea insulei 
Cipru, n’are decit caracterul nnel măsuri 
de precanţinne. El nn crede c i acea ocu
pare şi intimitatea ce va qdnee in rapor
turile Angliei cn Turcia, ar pntea si pro
voace nn reebel.

Lordul Beaconsfield a încheiat astfel :
Noi nu avem frici de resbel, dar ou tre

bue si fim provocatorii.
Paris, 18 Iulie.

Greva de la Anzin pare a fi înlăturată, 
on toate c ied e  crezut oi greva nn va în
ceta, avSnd nn caracter internaţionalist.

Washington, 17 iulie.
Un vapor, încărcat co muniţii in va

loare de nn milion, a pornit din News- 
hauan pentrn a merge la Constantinopol.

(19 Iulie, amlul.)
Londra, 18 lulio.

Camera lorzilor.— Lordul Grtnviile, zice 
c i el va critic» tratatul de la Berlin, pini 
cind protocolul nn va fi supus camerei. 
El se plinge, c i interesele Greciei nfi fo«t 
necunoscute, blamează convenţia secretă 
încheiată en contele Şnvalof; el nn cre
de c i posesiunea insulei Cipru poate si 
ajute mijloacelor de apărare a canalului 
de Snez. Acea ocnpare va lna in conside
rare mnlte cheltaell şi nn va da foloase.

Lordul Derby aprobi ceea ce s’a ficat 
de citre Earopa, dar se intreabi la ce va 
servi insula Cipru. El e de părere, ci po
sedarea insulei, va da loc la mii mulţi 
responsabilitate de cit folos.

Lord al Salisbary respauzSnd lordului 
Derby, zice ci acesta nn şi-a dat iu de 
ajuns socaleali ci şi Anstria a lnat parte 
la tratat.

Daci Tnrcia, zice el, ar fi fost nimicită 
de Rusia, ea nn mai putea si rlm ini 
stăpână pe Bosfor şi Anglia nn’şl p .tea 
păstra Indiele, din momentul ce Rusia ar 
fi venit a se stabili la Eifrat.

Vlena, 19 Iulie.
Ziarele vestesc că tractiri le urmează in

tre Tnrcia şi Austria, atit la -Viena cât 
şi la Constantinopol, in privinţa oonpiril 
Bosniei. P in i acnma nn a’a fixat nici nn 
termen pentrn intrarea oştirilor anstrieceştl; 
insă Poarta ar fi fost incnnoştinţati, oi 
peste nn oarecare timp fixat mai dinainte, 
na i se va mal acorda nici nn termen.

Londra, 19 Iulie.

Englitera a dat ordine la şase vase cui- 
rasate şi la alte trei mai mici si se con
centreze in apele insulei Cipru, sub co
manda amiralului Hay.

Ambasadorii de pe linpi Poartă a i dis
cutat, la 17 Inlie, la Pera, proiectul de 
sporire a dreptului de vămi.

Se semnalează oare-care fierbere in Ma
cedonia.

S’aO trimes instrncţil delegatului turc 
la Viena, in privinţa Bosniei. Tnrcia pri
veşte a negoţia asupra ocupării.
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ENTROPIA SEM1NARIULUI
NIPHON M IT R O P O L IT U L

P U B L I C A Ţ I A

Conform regulamentului de deeciplină 
al acestui Seminarifi la 1 Septembrie viitor 
s'a decis a se ţine concurs pentru admi
terea elevilor in acest institut.

Cererile de admitere urmâŞă a fi adre
sate Epitropiel de la 15— 25 August fiind 
însoţite de nrmătdrele acte:

I. Certificatul de absolvirea cursurilor 
făcute.

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

studii ale claselor inferidre acelei in care 
aspirantul voesce a frecuanta.

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

Epitropia publică aolsta spre onnoscinţa 
generală. (763— 1)

EPITROPIA SEMINARIULUI
NIPHON M IT R O P O U T U L

P U B L I C A Ţ I A

In «Jiuo de 5 August viitor se va ţine 
licitaţii la cancelaria Epitropiel, Str. Fila- 
retn No. 2 pentru vânzarea porumbului 
aflat la moşule Kisjna şi Bftţcoveni din 
recolta anului trecut adică: delà 100— 170 
kile cu aprocsimaţii la moşia Kiajna şi de 
la 200— 250 kile idem la B&ţcoveni. — Do
ritorii de a cnmplra aceste producte sont 
invitaţi a se presanta la localul cance
lariei în 4>oa arătată orele 12 spre a con
cura la licitaţii,* fiind însoţiţi şi de cu
venitele garanţii în numerar sa fi efecte 
publice. (762— 1)

EPITROPIA SEU1NARIULUI
NIPHON M IT R O P O LIT U L

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

Epitropia avănd trebuinţă, a cumpăra 
obligaţiuni domeniale purtlnd cuponul de 
Iulie anul cnrent pentru suma de 51 mii 
lei, a decis a ţine licitaţii în ^ioa de 10 
Iulie curent orele 12 in localul seminariu- 
lni Strada Filaretu No. 2, prin urmi re 
amatorii de a vinde asemenea obliga
ţiuni se vor presenta in arătata zi şi oră 
spre a concura la lioitaţiă fiind însoţiţi 
şi de cuvenitele garanţii; iarpersâna asu
pra căreia se va adjudeca această licita
ţ i i  va preda Epitropiel un borderoQ in 
caTe se va indica seriile şi numărul obli
gaţiilor v&ndnte, valdrea fie-cărnia titlu 
şi c&te copone conţine. (761— 0).

TROMPITTA CARPAT1L0B
în treg» colecţie de când a apărut sub 

numele de Buciumul şi până în ijioa când 
a încetat d’a mal vorbi dimpnună cn ilus
trul ei scriitor Cesar Bolise.

Acest monument al literatura! Române, 
la a cărui clădire a lucrat pai-spre-<jece 
ani şi trei săptămâni marele măiestru, se 
află de v en ire  la Tipografia naţională, 
strada Acadenr’el No. 24.

ION POLESCU
fost administrator şi colaborator al

acestui (Jiar.

lea Moşilor No. 27 vis-a-vis de Pomu-Vnrde 
(Tam ia)

Acel care cnnoso Hapu
rile purgative ale doctorului 
întrebuinţa îndată ce vor a- 
vea trebuinţă de curăţenie. 
Ele nu produc desguet nici 

slăbiciune, căci, in contra celor-alte cu
răţenii, acesta nn lucrezi bine de cât când 
este lnată cn alimente bune şi băutori iu- 
tlritóre, precum: vin, cafea, ceai. Fie-cnre 
’şi alege ora şi prâocjnl când ’I convine 
mal bine eă le ia, în conformitate cu oou- 
paţinnile sale. Ostenéla purgaţiunel fiind pe 
deplin anulată prin efectul unei hrane bune, 
ea se pióte repeţi pe cât va fi de trebuinţă.

Cutii de 5 şi 2 fr. 50 b. la Paris la doc
torul Dehaut şi la tóte farmacopeele. Să se 
cărăcn fie-care entie cărticica de 72 pagine, 
care conţine instrooţiile în tóte limbele. S& 
se ceră şi manualnl in limba francesă doc
torului Oehaut, volumul de 400 pagine.

Depoeit în BuonrescI, la farmacia d-luî 
F. W . Zfirner, calea Mogoşdiel, şi la d-nu 
Ovessa drogietu).

M  renumită esenţă japoneză, care 
vindică îndată orf-ce dnrere ds 

cap se găsesce la farmacia d-lnî F. Brus 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

«A4 i t t e a t t a t hASl > « « « «<

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION
< 2 .  A . D  A U M  

à  Fans. 2 Carrefour de la  Croix Rouge 2-
Il se charge de tout- s les commissions commerciales et d’achat dee marchan

dises aux prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en France; 
accompagne les voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités de Parie. On 
parle français, allemand, russe et polonais.

LA TYPOGRAFIA THIEL & W EISs"!
PALATUL »DACIA.« {

şi la tóte librăriile din ţ£r&
•0 află de vAntJare :

IET0BIA DI CORA MORALA REGULILE
VĂTĂMĂRILE PRACTICEI MEDICALE CE T R E B U E  P Â ţ ) I T E

pentru a 2
AJUNSE LA 0 BATBANETA ÎNAINTATA

La Librăria Universală ,!
L E ON  A L C A L A Y

18 Calea Mogoşoiei 18.

se află de vânzare pe doă tablouri nai 
pe hârtie de desemn bonă în 24 colaje

Intima Eipositie U n im liL .
I f c i 1

din Paris
(1876), in lungime de nn metru şi lăţa l 

de 65 centimetre,

cu preţ de un franc tabloul.

Unul repreeintă vederea Palatului Uit 
cadero; şi cel-lalt Palatul din Câmpul i| 
iiarte împreună cu vederea intrigă a £  j 
risuluX.

Singura fi aigara pară contra 
morţsl premature fi lângesirel cronice de

A eşit de sub tipar şi se află {dl 
v&nzare la magasinele de music | 
ale d-lor Gebauer şi Şandrovits J  
la autor :

Aug. Wilh. König.
P R E Ţ U L  Z L U I  S D O I . PBBŢUi* i0  CENTIM. CÂNTECUL ROŞIORI L I »

ID E L A  V E D E .
Dedicat Mărieî-Sale

LI NGERI ELE DOMNITORULUI ROMANILOR CAROL

Poesía de

CELE MAI EFTINE, PRACTICE ŞI DURABILE
se pote cnmpăra cn ooasinnea liqnidărel a

FABRICII DS PAMA 81 LlDGIBlî DIN TOA ID DSP0S1TDL GIDEBAL ID BDCDBISC1

Locotenent de stat mejor I. C. MASIL J.ESC

PENTRU V0CB SI PUNO

de

Calea Mogoşoieî, Palatul Dacia, vis-à-vis de magasia D-ne! A. Carissi
unde se pot găsi încă urm ătărele m ărfuri In alegerea cea mal strălucită şi bogată, pentru a cărora 

cualitate şi provenienţa $e ia garanţia cea mal severă

C A R O L  P A Ş I L L  jnn.

Pruţul 1 leü 50 bani.

I Cămaşe de damă da ţliua, de Olandă şi de Chiffon, brodate, simplă şi garnisite de fr. 4, 5, 8, 11 până la 18 fr.
I Cămaşe de damă de nópte, de percal franţusesc şi de olandă, serople şi brodate de fr. 6.50, 9, 12, 16 până la 19 fr.
I Cămaşe bărbălăscâ albă sempiă, de Chiffon şi de Olandă, cu gulere se3 fără gulere dc 4.50, 6, 9, 11 până ia 16 fr 
I Cămaşe bărbătăscă colorată şi de Cretton de Oxford veritabile de 4.50, 6 până la 9 fr.
I Camisón de damă, de Percal francés, de Baţistă şe de Piquet de ernă, sempln şi brodat în 100 de desennri, cele mal

elegante de fri 3, 5, 7.50, 9 până la 16 fr.
I Pereche pantaloni de damă, de Chiffon, de Percal de Olandă şi de Piquet de ernă, garnisite şi brodate de fr. 

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

la 24 fr.
I Pereche pantaloni bârbătescl, de Croisé alb, de Pichet de érnl, şi de Olaudi, de fr. 3.50, 5, 6.50, până la 9.50.
I Corset de damă diferite fasonuri de fr, 3, 4,50, 7 până la 10 fr.
I Hăinuţă de fetiţe de flanel colorate de fr. 8, 10, până la 14 fr.
I Fustă de damă de flanelă colorate de fr. 10, 12, până la 15 fr.
I Cămaşe de I'anelă albă sóü colorată de fr. 7, 9, 11, până la 14 fr.
12 Gulere bărbătesc! d»* Percal şi de Olandă cele mal moderne fason**, de fr. 5, 7, 9 până la 11 fr.
6 Perechi Mánchete fason dnpă alegere de Percal şi de Olandă de fr. 5.50, 7.50, până la 9 fr.
6 Perechi Ciorapi bărbătesci şi de dame, de bumbac, de lină, de fild’ecosee şi mătaee, de fr. 5, 9, 11, 14, până la 26 fr.
I Plapumă de lină séü de mătasă, de fj. 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 ia 7 fr.
6 Baitste albe cu bordure colorate tivite, de fr. 2, 3, 4 până la 8 fr.
6 Batiste de Olandă curată de fr. 3, 4, 6, 7, până la 11 fr.
6 Prosópe de aţă adevărată de fr. 5, 7, 8, 10 până la 13 fr.
6 Şervete de masă de Olandă curată, de fr. 4, 6, 8, 11, până la 14 fr.
I Faţă de masă albă saé colorată de inu curat pentru 6 persóne, de fr. 6, 8, 10 până la 13 fr.
I Faţă de masă albă de inu ouată pentru 12 persóne 10, 19, 16 până la 21 fr.
I Bucată de Olandă de Rumburg 36 de coti, 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 !a 86 fr.
1 Bucată 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.
I Toile de Batiste 60 de coţi, de fr. 120 până la 190 fr.
I Bucată de Olandă de Rumburg de cercó! într o foiă 2 V2 coţi de lăţime pentru 6 cércéfurl de fr. 42, 48 până la 56 fr.
I Bucată de Pichet de 0rnă 36 de coţi de fr. 26 31 pănâ la 46 fr.

A  eşit acum de sub tipar :

M o ţ i i  ş i  C u r c a n i
două conferenţe ţinute la Ateneul 

din Bucureşti de 
23. -A.. I .  O D O B E B O U ,

conţinând :

Moft! : Rescoala Românilor Ardeleni sul 
căpetenia lor Hori», in iarna 1784— 1785 
—  Episod din istoria Transilvaniei. (Con 
ferenţă din 11 Fevruarie 1878).

Curcanii : Luarea Rahovel de către oşti 
rile româneşti, la Noemvrie 1877.— Emi 
sod din nltimnl nostru resboifl cu Tara] 
(Conferenţă din 23 Martie 1878).

1 voiam in 8° mic de 96 pogine.
Se află de vânzare la librăria Soccc â 

Comp., in Bucureşti, Calea Mogoşoaiel No. 'V 
— Preţul 2 lei nouL —

I

ROMANIA SI MIELUL ACTUAL
safi

GUVERNANŢII si GUVERNAU
de

N. BLAREMBERS 
Ediţia I I

Precedată d’o scrioare a autorului cătp 
editor. — Se găseşte la toate librăriile du 
capitală. Preţul 2 le í n. Comándele paf

eMtrn nn număr mai mare de «w-m piere, f i  [

ZESTRE COMPLECTE, LINGERIE PEN TR U  OTELURI

pot adresa la Librăria d-lui L Szollosy 
piaţa Teatrului, pentrn editor.

Cu ni părătorilor de la 20 esemplare itJ 
sus, se dă un rabat dc 20 %. — Expediţii 
se face grabnic.

cu preţuri mai ales reduse.
De arendat, de acuta

ia Albeşti di»

DOCTORUL BLUMENFELD u*a: '
%

Singurul Deposit general pentru România
Htutivesc!, Calea Mogoşdieî, Palatul Dacia, vis-à-vis de Magasia D-nel i .  Carissi.

districtul Prahova plasa Cricovu, avêfl*
pnstaţie de drum de fier pe dînsa, şosele spL 

Brăila, inegalii, pătule şi case de locnil 
bune. Informaţinni se pot lua în Strads 
Col ten No. 66 safi Strada Scaunelor No. 41

(756—8) I
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MARELE MAGAŞIN DE HAINE CONFECţIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
i J l. L A  B B L L E  ^  X E T R E 1̂ -

J 0 8 K V
FORN1SORUL

530, C O L T I U L  B U L E V A R D U L U I  S I  

Face cunoscut onor. Clientele, ca i a sosit pentru sesonul actual 
mai moderne, fasone elegante cro ite , dupe

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Benaissance şi diferite alte fasône

PREŢURILE CELE
Se priimeşte şi comüntß de töte felurile de haine care se 

efectué f̂t eu mare prompt itudine. ;

« H t l N B A U M
C Ü R T I E I
M O G O S I O A I E I , C A S A  Q -IR E O În S T C T , 5 2 0  

UN MARE ş i  BOGAT a s o r t im e n t  de h a in e  d in  s to fe le  ce le  

c e le  d in  u r m a  ju r n a le  d e  P a r i s  ş i  L o n d r a .

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate
Lingerie de tóte felurile
Cravatte Plastrón, Pégate etc. negre şi colorii
Umbrele şi objecte de fantasie
Mânuşi şi tóte lucrurile de modă

MAI MODERATE
JOSEF «R CrraKBJAVJM

Furnieorul Curţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogoşoieî, Casele Grecénn.
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