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Un număr In Districte 15 bani.

10 Iulie.
Rurale . . . • . • 101% 101%
Oomeniale .  , • • 
¡funciar rural . .

grboo « •

97%
89
79

97%
88%
781/2

nuuicipal Oapit. 98% 98%
Pensii................... 179
O ari»................... 950 —
¡toral n i a ................ 75 —
junicipal cu premii — —

................ — —
1 luni .................... 100% —

2520 —

128% -

Cartul de Vieua, 19 Iulie.
Rente ungarii In aur . . . .  91 90 
Bonuri de teeeur ung , I emit. 113 75 

.  .  .  II » 78 -
împrumutul euitr, In hArtie . 64 75 

,  » ,  a rg in t. 60 60
Renta austriecii tn aur . . .  75 —
Loue din 1866 ............................ Ud —
Acţiunile bAnoel naţionale . . 8 81

.  .  auatr. de credit 250 50
.  ,  ungare ,  101 —

A rg in t........................................101 05
Ducatul ................................... 5 49
Napoleonul. . . . . . . . .  0 27®|io
100 m&rol germ ane................... 67 15

Cursul de Berlin, 32 Ialie. 
Acţiunile CAilor ferate rom&ne. 84 — 
Obligaţiunile rom&ne 6®/« . . 84 — 
Priorităţi Ie O. fer. rom. 9>h 86 75 
împrumutul Oppenheim . , . 101 90
Napoleonul...................   16 24
Viena, termen lu n g ....................— —
Paria ,  scurt . . . .  81 15

Calendarul Şllel 
Marţi, 11 Iulie.
Patronul a ile l: Mart. Eu6mia. 
R6s&ritul soarelui: 4 ore 87 min. 
Apusul soarelui: 7 ore 88 min.
Pasele lunel: Prim cuart.

P L E G A  T . E A  T E I  B I S T  L T E L I D O E l
Buenretel —Suceava

Bucuresc! . . . 10.— 4 Suceava . . . . 6.11 4
Ploesol . . . . 12.00 4 Riman . . . . . 8.45 4
Brkila . . . . 5.46 d 7.15 4 Tecuci . . . . . 12.30 n
Teoaoid . . . . ll-.O d Br4ila . . . . . 3.08 n
Roman . . . . . 9.06 4 4.45 4 PloescL .
Suceava, sosire . .12.03 4 9.66 n Bucureacl •otiro 8.3o

Bncnrcsc—Yorolorovu 
Bucureacl . . . . . .  7.40
P i t e ş t i ........................ 10.18

d 10,40 4

S l a t i n a ........................ 12.81 3
C ra io v a ........................ 2.20 4 8.15 4

.  4
6.30 n

Vtroiorova, sosire 6. — n 6.— 1

Suoeara—Buearesel 
6.464 

12.80 4
5.10 d
8.10 n

Vereiarova—Buearesel 
Verciorova . . . . . . .  11.25 < I
Craiova.............................8.— ţ
S latina.. ............................4.45
P ite jtl . .  . ........................ 7.08
Buouresel, sosire . . . .  9.20 4

8.68 1 
2.45 (
4.80 S

6.—<
6.80 < 
0.8'» < 
1.08 ( 
5.20 <

Buca rosei—CI n rgl a 
Bucureacl. . . . . . . .  9.16 d 6.06 n
GKargiu, sosire . . . . .  11.35 9 8.27 o

Giurgiu— Baeoreecl 
Giurgiu. • • • • • • •  .9.264 4.45 u
Buearesel, so s ire .. . .9 .48  4 7.17 4

Gala)i— Barboţl
Galaţi . . . . . .  1.20 a 825 d 7.80 n
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— 4 8.06 p

Barboţl —Galaţi
B ărboşi.................2.55 a 6.25 n 7 —o
G alaţi, sosire . . .  3.30 n 7.— n 8.246

t va ţine esposiţia, românii mer- 
ia Paris, vorg&si ziarul .TIMPUL* 

^-irands Magasins du Printemps, 
'vard Haussmann 70.*

PEŞ1 TELEGRAFICE
A L E  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havaa)
(20 Iulie 4 ore seara.)

restant nopol, 20 iulie, 
oiaia internaţi ou ală pentru muntele 
p pleacn ari.
iţele Hatzfeld e desemnat ca amba- 
ibI Germaniei la Constantinopol.

Londra, 20 iulie, 
iily Teltgraph* crede, ci austriacil 
cupa Bosnia şi Eizegovina la 28 iu- 
l mult.

(21 lulis, 9 ore dimineaţa.)
Berlin, 20 Iulie, 

târâtul a făcut in tăia pliu bare iu
u . Constantinopol, 201uliii, 

iravorbirileprivitoare la retragerea ru- 
i Hin preajma Constantinopolel sunt 

4 u bună.
Paris, 20 Iulie.

1 telegrafiează din Viena către *le
i is>: Ambasadorii la Pera mijlocesc 
1 Turcia ţi Grecia, spre a incojora 
otul ce ameninţă a itbucni.

Constantinopol, 70 Iulie.
|  nsiderănd negocierile începute cu Gre- 

nnsiliul miniştrilor a hotărit de a nu 
te la Volo pentru moment un al do- 

jleorp de tspediţinne.
Anisia consulară pleacă măne la mnn- 
enSodop, spre a face o anchetă.

(2i Iulie, amiezi.)
Londra, 21 Iulie.

4 jâladstone a pronunţat un discurs 
in meetingnl liberal la Bnmontey.
In atacat in mod viii politica minu
ni, care a făcut ceea ce nici un gn- 
despotic n’ar fi făcut. FI critici tra- 

I de Berlin, fi zice că Anglia a pus 
lofi sub jugul despotic al Rusiei Ba
na, care făcea parte din Romănia li-

fi ratatul de Berlin nimiceşte indepen- 
I a şi integritatea Turciei.
ii 1 privire la convenţia anglo-tnrcă, d. 
w tose zice: Acesta e un act de nebu-
:el ne va fi o ruşine, el e împreunat cu 
.citate fi absurditate.
«glia 6 văndut Basarabia Rusiei, iar 
ririle Muntenegrulul le-a dat egoiş
ti Austriei, Grecia Turciei şi Turcia

Iieî. Orătorul speră, că va veni ora 
poporul va judeca ministerul.

Serviciul de la 21 Iulie 8 ore seara — 
Londra, 21 Iiulie.

i banchetul dat la .Cobden Club*, d. 
;er ¡a atacat convenţia tnrco-engle- 
g, ca fiind nn act secret, ce indato- 

Ipa Englitera a ţine pe picioare o 
jnouă permanentă, spre a apăra in 

se clipă pe Turcia împotriva Rusiei 
6ts guvernul cel mal rlfi din lome.

Parts, 21 Iulie 
¡»Ionelul QaiUard anumit consilier de stat

Londra, 21 Iulie. 
Dbserver* nn crede că Englitera are 

Iul să sprijine eu «ntusiasm politica 
rnnlnl; ziarul englez recunoaşte inzl 

acta toi de la Berlin, lătănd pe Tnrcia 
onnnl-plac el Persiel, îndreptăţeşte 
sari măsuri suplimentare.

!

BUCUREŞTI
(j S â m b ă t ă  8  (2 0 ) I u l i e .

Sunt doi ani şi jumătate de efind 
vântul împrejurărilor— ca să nu zi
cem nişte anumita cerinţe— din a- 
fară, a trebuit să aducă neapărat la 
efirma ţârei noastre pe radicali. De 
a tunci şi până acum radicalii dom
niră după placu-le, fără să fie zâ- 
tigniţl de nimeni in lucrarea lor 
politică.— Incheiarâ o convenţie cu 
guvernul msesc, după o mal dinainte 
invoire la Livadia; concentrară oş
tirea la Dunăre; o trimiseră la bă
taie in Bulgaria, fără zapis, chezăşie 
nici amanet, intra ajutorul .creştină
tăţii primejduite*; răpuseră zece mii 
de oameni şi mal bine fără să ştie 
pentru ce scop anume; luară de re- 
chiziţie şi cojocul ţăranului; risipiră 
banii româneşti cn milioanele fără 
nici o socoteală; pierdură Basarabia, 
şi prilejuirâ amestecul impus al străi
nilor in trebile noastre din lâuntm. I

In curgerea acestor doi ani şi mal 
bine, pe câtă vreme radicalii noştri 
săvârşiră atâtea mari fapte, insu
flate de .patriotism* şi de bun cum 
pât politic, opoziţia conservatoare 
şl-a mărginit lucrarea sa in cercul 
criticei teoretice şi al poveţelor. 
Prin vili graifi in Senat, cât şi prin 
publicitate, opoziţia conservatoare 
nu a 'curmat niclo clipă poveţele 
stăruitoare pentru casă oprească, ori 
cel puţin să indrepteze paşii greşiţi 
al radicalilor. Radicalii insă ferme
caţi de prânzurile impârâteştl, de 
ploaia decoraţiilor, ce cădeaţi cu bil- 
şug pe »virtuoasele* lor piepturi, scoşi 
din minţi de atmosfera ¡naltelor cer
cări diplomatice, — radicalii, in loc 
să asculte de sfaturile conservatori
lor, âşl urmară calea vârtejoasâ, a- 
runcănd asupra opoziţiei, spre în
dreptăţirea purtării lor politice, un 
potop de injurii şi de calomnii, cari 
daca n'ar fi fost şi infame, ar fi fost nu
mai ridicole. Că s'afi răpus miile de ro
mâni d’a surda in Bulgaria, — că 
ni s’a luat Basarabia, —  că străinii 
vor cn d’asila să se amestece in tre- 
bile noastre din lâuntru,— opoziţia, 
numai şi numai opoziţia conserva
toare e de vină, căci ,a  uneltit in 
taină cu străinii pentru pierzarea 
ţării.*

Această purtare politică a radica
lilor ne pune neapărat in faţa unul 
şir de intrebârl, la cari deocamdată 
ne vom opri a răspunde. Oare, daca 
fiind conservatorii la putere şi ra
dicalii in opoziţie, conservatorii ar 
fi mers la Livadia şi a'ar fi înţeles 
a băga pe Ruşi in ţară ; daca gu
vernul conservator ar fi pns să i se 
aleagă in termen nelegal nn senat de 
poruncealâ, şi sub presiunea a 200,000 
de baionete ruseşti, ar fi impus votului 
acelui senat o convşnţie ruso-româ

nească, ca fiind un fapt împlinit; daca 
guvernul conservator ar fi concentrat 
armata la Dunăre şi apoi, fără 
zafiis, chezăşie nici amanet, ar fi por
nit-o la bătaie in Bulgaria , numai 
după o simplă depeşă a comandini
lul impresurăril Plevnel; dacă după 
aceste fapte săvârşite de guvernul 
conservator,' ţara ar fi pierdut zece 
mii de viteji in zadar, milioane peste 
milioane şi pe dasupra şi Basarabia ; 
ducă după aceste pierderi, prilejuite 
de lucrarea politică a gnvernulnl 
conservator, Congresul ne-ar fi ho
tărit să ne-ar fi impus să modificăm 
articolal din Constituţie privitor la 
restringerea drepturilor pentru străi
nii de rit necreştin, adică cum am 
zice să dăm peloc drepturi evrei
lor, fără să mal stăm la g&ndurl şi 
vorbă multă,—şi dacă toate acestea 
fâcăndu-le in doi ani şi mal bine 
guvernul conservator, membrii lui 
in vremea aceasta ar fi primit din 
din când in când decoraţii şi... ama- 
bilitilţl împărăteşti;— daca toate astea 
8'ar fi întâmplat, fiind, cum ziserăm, 
radicalii in opoziţie şi conservatorii la 
patere, oare ce ar fi z is , ce ar fi 
scris, ce ar fi făcut radicalii?

Ori ce om cn judecată obiectivă, 
care cunoaşte pe oamenii noştri politici 
şi ştie ce fel e mersul luptelor sterpe 
şi nenorocite, cari pe zi ce merge 
ne seacă zadarnic puterile de viaţă 
publică , — orl-ce om, ce cunoaşte 
bine pe d. C. A. Rosetti şi şcoala 
d-snle politică, lesne poate răspunde 
la întrebările de mal sus, la cari nu 
vom răspunde noi deocamdată.

Intrând intr'un alt cerc de idei, 
in care fără să vrem ne vlrâ res- 
foirea unei colecţii a , Românului* 
din annl trecut, vom pune iarăşi 
câteva intrebârl; de astă dată insă 
de la niminl altul nn vom cere răs
puns, decât de la radicalii noştri, şi 
in deosebi de la dd. C. A. Rosetti 
şi I. C. Brâtianu.

La 1 octombre anul trecut, când 
âncâ mal trebuia mult până să se 
ia Plevna, şi când opoziţia,—ieşind 
oarecum din sfera de privitoare li
niştită, şi începând a învinovăţi pe 
gnvernnl radical de jertfele de bani 
şi sânge, ce fără scop lămurit se fă
ceaţi din partea noastră in Bulgaria,—  
arăta că răspunderea pentru cele în
tâmplate şi întâmplătoare, nu asu
pra naţiei intregl, ci numai şi nu
mai asupra radicalilor trebue să cază, 
— iată ce scriea d. C. A. Rosetti, 
care pe atunci era numai epitropul 
nevrăsnicilor cu duhul din dealul 
Mitropoliei, prin .Românul* d-sale :

.Opoziţiunea a zis :
,  Răspunderea va cădea şi trebue să 

' cază m im ai asupra miniştrilor si 
nicidecum şi intru nimic asupra na- 

' (iunil.m

.Miniştrii actuali o ştiri şi aceasta.

.Mal mult âncâ. Nu numai e& nu 
se dah la spatele niminul, dar el 
n’ati voit, nu vor şi nu vor voi c» 
nimeni altul, şi mal puţin &11C& 
naţiunea Să aibă cea mal mică răs
pundere pentru orice nu va fi bine.'

Acestea le zicea pe la 1 octom 
bre trecut .Românul*, incheiând fi
reşte ca totdeauna cu o formulă 
melodramatică de seusaţie, cum nu
mai d. C. A. Rosetti ştie să le toarne

.Să piară memoria noastră, nu
mai patria să fie bine! — afi zis şi 
zic el (miniştrii). Aceasta a fost şi 
este religiunea lori!*

Faţă ’n faţă cu fiecare din rân
durile acestea ale .Românului*, vom 
pune câte o Întrebare.

D. C. Â. Rosetti zicea că miniş
trii radicali ,nu ah voit, nn vor şi 
nu vor voi ca alt cineva (Îndreptăm 
gramaticeşte fraza .Românului*) şi 
m al puţin  naţiunea să aibă cea mal 
mică răspundere pentru orice nu va 
fi bine.

întrebăm:
Bina este, că după ce am jerfit 

fără scop atâta sânge şi fără soco
teală atâţia bani, pierdurâm Basara
bia şi suntem osândiţi a primi a- 
mestecul străin tn trebile noastre 
din lăuntrn? —  Bine este?

D. C. A. Rosetti zicea la 1 oc
tombre trecut cumcâ miniştrii radicali 
»ştih, ah voit, vor şi vor voi ca răs
punderea toată să cază numai asu
pra lor şi nicidecum şi lutru ni
mic asupra naţiunii.*

întrebăm:
Oare, după câtă apă a curs pe 

Danâre la vale de acum un an în
coace, miniştrii radicali tot or mal 
fi st ăruind a voi ca respunderea să 
cază asuprâ-le numai, iat nn deloc 
şi Intru nimic asupra naţiunii ? Şi oare 
astăzi, când s’a sfârşit aşa de trist co
media d-lor miniştri radicali, cu ce şi 
cam In ce chip ar putea răspunde d-lor 
naţiei prezente şi viitoare de atâtea 
nenorociri in cari ah tlrlt-o, fără a 
fi şi ea câtuşi de puţin, in tru  nimic 
solidară cu faptele lor?

Acestea sunt Întrebările ce nea
părat ni se impun la citirea Romă- 
nulul de la 1 Octombre, şi la cari 
d. 0. A. Rosetti şi miniştrii radicali 
toţi trebue să răspunză.

»Să piară memoria noastră, numai 
patria să fie bine!* Aşa spunea d. 
0. A. Rosetti că zic miniştrii radi
cali.

întrebăm pe d. Rosetti:
Oare patria este bine acnma? Şi 

poate pieri vreodată memoria unor 
oameni, cari ari adus-o, după atâtea 
chinuri şi jertfe, in starea de astăzi?

,8 â  piară memoria noastră, nu
mii patria să fie bine, ah zis si zic  
el. Aceasta a fost şi este religiunea 
lor.* .....religiunea  lor!!...*

Ca să inch-iâm aci, întrebăm in 
deosebi pe cel mal curat intre că
raţi radical, pe cel mai religios pa
trio t :

Unde’ţf snnt decoraţiile rus-ştf, 
domnule Brâtianu?

DIN AFARA

In Anglia lib-ralil ah in «pat un 
şir de atacuri contra cabinetului pre
zidat de lor.iul Beaconsreld, din < auza 
concesiunilor ce a făcut diplomaţia 
engleză Rusiei la congres. Atacurile 
se urmează in presă, in întruniri şi 
prin societăţi. E nemnlţâmire mare 
şi in parlament, unde cabinetului i 
se adresează o mulţime de interpe
lări.

Faţă cu această situaţie, actualul 
cabinet e decis să disolve camerele.

Regina, departe cum ăl place să 
stea de orice mişcare de partid, a 
plecat la Osborn, locul el predilect 
de petrecere vara. Acolo e aşteptat 
şi primul ministru.

Provoacă mirare in regatul unit 
atitudinea ministeriulul de resboih.

Tratatul de pace s'a incheiat şi 
pacea cel pnţin se speră, dacă nn 
se crede a fi asigurată, cu toate a- 
cestea ministrul de resboih n’a lnat 
până acum nici o măsură pentru re
trimiterea corpurilor de oştire aduse 
din India şi de cari geme insnla 
Malta.

Din această insulă n’a plecat de 
cât un mic despâiţimănt de trupe, 
luat de sir Gârneţ Wolseley spre a 
ocupa achiziţia făcută de Anglia la 
congres, —  insula Cipru.

Trupele trimise acolo sub comanda 
amiralului H ay, sunt in nnmăr de 
7 ,000 , pe o escadră care se va 
opri in apele insulei.

Dacă ,d!e Presse* din Viena e 
bine informată, guvernul sârb a în
ceput negoţicrl privitoare la rela
ţiile comerciale cu guvernul austriac. 
Bazele înţelegerii ar fi acestea : 

Serbia se indatoreşte a construi in 
cnrs de trei ani linia ferată de la 
Belgrad până la graniţele de and 
ale Serbiei.

Această linie va trece pe lângă 
S*va la Topşider, mergând prin va
lea Moravei la Plana şi de aici până 
a Niş, nnde se va despărţi in doă, 

mergând o linie la Mitroviţa. ¡ir  
alta la Sofia, prin tratatul de Ber
lin ludatorindu-se Poarta a construi 
şi ea o linie de la Âdri «nopol la 
Sofia In curs de trei ani.



Ast-fel pe la 1884 va fi o cale 
ferat&, care va lega direcb Constan- 
tinopolul cu Viena.

T R A T A T U L  DE FACE
DE LA BERLIN

3 -Q '7 & .

Art. 1. Bulgaria este constituită in prin* 
oipat autonom |i  tributar, sub suzeranita
tea M. 8. Sultanului; ea va avea un gu
vern creştin şi o miliţie naţională.

Art. 2. Principatul Bulgariei va cu
prinde teritoriile următoare : Fruntaria 
urmează, la Nord, ţărmul drept al Dunării 
de la vechia fruntarie a Serbiei pănă la 
un punct oare se va hotărî de o comisie 
europeană, la răsărit de Silistra şi, de a- 
colo, se va îndrepta spre Marea Neagră 
la Sud de Mangalia, care rămâne lipită 
de teritoriul romănesc. Marea Neagră for
mează hotarul răsăritean al Bulgariei. La 
sud, fruntaria reurcă talvtgul părăolui, 
lângă care sunt Bâtele Hogea-Chioi, Selatn- 
Chioi, Aivagic, Cubibe, Sugiuluc; străbate 
oblic valea Dali-Camcic, trece la sud de 
Belibe şi Chembalio şi la nord de Hagi- 
Mahala, după ce a trecut Deli-Camcic la 
doă şi jumătate chilometre in sus de Cen- 
gei; ajunge culmea la un punt dintre Tt- 
chenlio şi Aidos-Breza şi urmează prin 
Carnabad-Balcan. Prisevica-Balcan, —Ca- 
zan-Balcan, la n ord de Cotei, pănă la De- 
mir-Capu. Urmează prin lanţul principal 
al Marelui Balcan a cărui intindere o ur
mează pănă la vărful Cosica.

Acolo ea lasă culmea Balcanulul, co
fa oară spre sud intre satele Piitop şiDu- 
zanci, lăsate unul Bulgariei şi celălalt Ru- 
meliei Orientale pănă la păriul Tuziu Dere, 
urmează această gărlă pănă la gura apei 
Smovschio-Dere lăngă satul Petricevo, lă
sând Bumeliti orientale o zonă cu o rază 
de doă chilometre in sus de acest confluent, 
reurcă intre păraiele Smovschio Dere şi 
Cameniţa, urmănd linia de împărţirea a- 
pelor, pentru a coti spre Sud-VeBt la înăl
ţimea Voiniac şi a ajunge drept la 875 
din harta statului major austriac.

Linia fruntariei taie in linie dreaptă al
bia superioară a pâri ului Ihtiman Dere, 
trece in Bogdina şi Baraula, pentru a re
ali* linia de impărţirea apelor, despărţind 
albiile Ischerulul şi Matiţei, intre Camurli 
şi Hagilar, urmează această linie pănă la 
virfurile Velina Mogilă, gâtul 531, Zmalica, 
Sumnatica şi se uneşte cu hotarul admi
nistrativ al sangiacnlui Sofia intre Sivri 
Tas şi Cadir Tepe.

De la Cadir Tepe, fruntaria, indrep- 
tăndu-se spre sud vest, urmează linia de 
impărţirea apelor intre albiile Mesta Ca- 
rasu d’o parte şi Struma Carasu d’altă 
parte, ia d’a lung culmile munţilor Rodop 
numite Demir-Capu, lecoftepe, Cadimesar- 
Balcau şi Aiji Gbeduc pănă la Capatenic- 
Balcan şi se confundă ast-fel cn vechiul 
hotar administrativ al sangiaculul Sofia.

De la Capetnic Balcan, fruntaria este 
arătată prin linia de impărţirea apelor 
intre văile Rilisca-reca şi Bistriţa reca şi 
urmează contrafortul numit Vedenice Pia
nina pentru a cobori in valea Strumel la 
confluentul acestei gârle cu Rilsca-reca, 
lăsând satul Baracli Turciei. Ea reurcă a- 
tunci la sud satul Jelisnica, ca să ajungă, 
prin linia cta mal scurtă, lanţul Golema 
Pianina in vărful Gitcei şi a se uni cu ve
chiul hotar administrativ al sangiacnlui 
Sofia, lăsând insă Turciei toatâ albia Su- 
harecei.

De la montele Gitca, fruntaria apusană 
se indreptează spre muntele Cerni Vrh 
prin munţii Carvena-Iacuba, urmănd ve
chiul hotar administrativ al Bangiacului 
So fia, in partea superioară a albiilor Egrisu 
şi Lepnica, urcă pe culmile Babina-Polana 
şi ajunge la muntele Cerni Vrh.

De la montele Cerni Vrh, fruntaria ur
mează linia de impărţirea apelor intre 
Strana şi Marava prin vârfurile Streser, 
Vilogolo şi Mesid Pianina, se uneşte cu 
Gracina, Cerna Trava, Darcovsca şi Drai. 
nica Plan, apoi, Descani Cladanec, linia de 
im părţirea apelor Sucovel de Sus şi Mo
ravei, merge drept ipre Stol şi se coboară 
pentru a tăia la 10C0 metri! la nord-vest 
de satul Segusa drumul dela Sofia la Pi- 
rot. Ea reurcă in linie dreaptă pe Vidlio 
Pianina şi, de acolo, pe muntele Rad ocina 
in lanţul Cogia Balcan, lăsând Serbiei sa
tul DoiohincI, iar Bulgariei satul Senacoe.

Din vărful muntelui Radocina fruntaria 
urmează spre apus culmea Balcanilor prin 
Oiprovec-Balcan şi 8tara Plonina pănă la
schiul hotar orientar al principatului Ser
vi lăngă Cula Smilova Cuca, şi, de acolo,

vechiul hotar pănă la Dunăre ou care bc 
uneşte la Racoviţa.

Această hotărnicire va fi ficsată la faţa 
looului de Comisia europeană, in care pu
terile semnatare vor fi represintate. S’a 
înţeles:

a. Ca această comisie să ia in conside
raţie necesitatea pentru M. S. Sultanul d’a 
putea să apere fruntariile Balcanilor şi ale 
Rumeliei Orientale.

b. Că nu se vor putea rădica intărirl in- 
tr’o rază de zece chilometre in jurul Sa- 
maoovului.

Art. 3. Prinţul Bulgariei va fi liber ales 
de populaţie şi confirmat de Sublima Portă 
prin consimţimăntnl Puterilor. Nici un 
membru din dinastiile domnitoare ale ma
rilor Puteri europene nu va putea să fie 
ales Prinţ al Bulgariei.

In oaz de vacanţă a demnităţii prin- 
ţiare, alegerea noului Prinţ se va face in 
aceleaşi condiţii şi forme.

Art. 4. O adunare de notabili a! Bul
gariei, convocată la Tirnovn, va face, inaito 
de alegerea Prinţului, regulamentul orga
nic al Principatului.

In locurile unde Bulgarii sunt ameste
caţi cu populaţii Turce, Române, Grece 
safl altele, se va ţine seamă de drepturile 
şi interesele acestor populaţii in ceea se 
atinge de alegeri şi facerea regulamentului 
organic.

Art. 5. Dispoziţiile următoare vor fi te
melia dreptului public al Bulgariei :

Osebirea de credinţe religioase şi con- 
fesii nu se va putea opune nimenul ca mo
tiv de escludere safi incapacitate in ceea 
ce se atinge de eserciţiul drepturilor civile 
şi politice, admiterea la sarcinile publice, 
funcţiile şi onorurile săli eserciţiul diferi
telor profesii şi industrii in orice localitate.

Libertatea şi practica esterioară a tutu- 
lor cultelor este asigurată tutulor din Bul
garia cât şi străinilor şi nici o pedică nu 
se va putea pune in organizarea diferite
lor comunităţi saQ in raporturile lor cu 
capii lor spirituali.

Art. 6. Administraţia provizorie a Bul
gariei va fi dirigiată pănă la terminarea 
regulamentului organic de un comisar Im
perial Rusesc. Un comisar Imperial Oto
man cum şi cosulil delegaţi ad-hoc de cele 
alte Puteri semnatare ale acestui tratat, 
vor fi chemaţi să asiste cu scop d’a con
trola funcţionarea acestui regim provizor. 
In cazul de neînţelegere intre consulii de
legaţi, maioritatea va hotărî, şi in cazul 
de diverginţă intre această maioritate şi 
comisarul Imperial Otoman, RepresentanţiI 
Puterilor semnatare de la Constantinopol, 
întruniţi in conferinţă, se vor pronunţa.

Art. 7. Regimul provizor nu va putea 
să se prelungească peste noă luni de la 
schimbul ratificărilor acestui Tratat.

Când regulamentul organic va fi termi
nat, se va proceda indată la alegerea prin
ţului Bulgariei. îndată ce prinţul va fi in
stituit, noa organizare se va pune in vi
goare şi principatul va intra in deplinul 
eserciţid al autonomiei sale.

Art. 8. Tractatele de comerţ şi naviga
ţie, cum şi toate convenţiile şi arangia- 
mentele încheiate intre puterile streine şi 
Poartă şi azi in vigoare, sunt mănţinute in 
Principatul Bulgariei şi nici o schimbare 
nu se va face in privinţa nici uneia din 
Puteri înainte d’a fi consimţit ea.

Nici un drept de transit nu se va per
cepe in Bulgaria de la mărfurile cari vor 
străbate acest principat.

Naţionalii şi comerţul tutulor Puterilor 
se vor trata cu aceeaşi perfectă egalitate.

Imunitâţile şi privilegiile supuşilor stră
ini, cum şi drepturile de juridicţie şi pro
tecţie consulară, aşa cum s’ad stabilit prin 
eapitulaţii şi usagiurl vor remănea in de
plină vigoare, căt timp nu se vor modi
fica prin consimţimăntnl i ărţilor interesate

Art. 9. Suma tributului anual, oare va 
avea să plătească principatul Bulgariei 
ourţel suzerane, transmiţăndu’l unei bănci, 
pe care o va desemna in urmă înalta 
Poartă, se va fixa in comună înţelegere de 
puterile semnatare, la finele ăntăiulni an al 
esistenţel noei organizaţii. Acest tribut va 
fi bazat pe venitul de mijloc al teritorulul. 
La fixarea tributului puterile vor avea in 
vedere partea acestei datorii, care va pu
tea fi impusă principatului pe baza unei 
proporţii drepte.

Alt. 10. începând de la zioa ratificării 
presantului tractat, Bulgaria este substi
tuită guvernului otoman in sarcinile şi în
datoririle ei, faţă cu societatea căief ferate 
Ruaciue-Varoa. Regnlarea socotelelor an
terioare este reservată unei combinări intre 
înalta Poartă, intre guvernul principatu
lui şi administraţia societăţi! căiel ferate. 
Asemenea este principatul Bulgar substi
tu it şi pentru acea parte a îndatoririlor

primite de înalta Poartă, atât faţă ou 
Austro-Uugaris, căt şi faţă cu societatea 
de esploatare a căiel ferate a Turciei eu
ropene, privitoare la terminarea, joncţiu
nea şi circularea liniilor ferate, situate pe 
teritoriul ei (bulgar). Convenţiile necesare 
pentru regnlarea acestor ceştii se vor în 
cheia imediat dupe incheerea păcii, intre 
Austro-Ungaria, Poarta, Serbia, şi princi
patul Bulgariei.

Art. 11. Armata otomană nu va mai 
putea sta in Bulgaria. Toate fortăreţele 
vechi vor fi rase in cursul unul an sad, 
dacă va fi posibil şi mai ’nainte cu chel
tuiala principatului. Guvernul local va lua 
imediat măsuri pentru a le distruge, şi nu 
va putea lăsa să se clădească altele. Înalta 
Poartă are dreptul d’a dispune, după pla
cul el, de materialul de resboid şi de alte 
obiecte, cari aparţin guvernului otoman, şi 
cari vor fi remas incă prin fortăreţele du
nărene, evacuate in puterea armistiţiului 
de la , '/ii Ianuarie sad prin loourile în
tărite Şumla şi Varna.

Art. 12. Proprietarii musulmani sad alte 
penoane, cari vor voi să ia domiciliul per
sonal afară din principat, vor putea să 
rămână stăpâni pe imobilele lor din Bul
garia, putănd să le arendeze sad să le ad
ministreze prin a treia persoană. O comisie 
turco-bulgară va fi însărcinată să reguleze 
in curs de doi ani toate afacerile, cari pri
vesc modul vinzărel, esploatărei sad folo
sinţei in contul Înaltei Porţi a averei sta
tului, sad a donaţiilor pioase precum şi 
eestiile relative la interesele private, cari 
ar putea fi angajate pe lăngă cele de sus. Su
puşii principatului Bulgariei, cari călătoresc 
sad stad prin părţile cele alte ale impe
riului otoman, sunt supuşi autorităţilor şi 
legilor otomane.

Art. 13. In partea despre sud a Balca- 
nulnl se va forma o provincie cu numele 
Rumelia orientalii, care va fi supusă direct 
sub autoritatea politică şi militară a M. 
S. Sultanului, cn oadmihistraţie autonomă, 
avănd un guvernator general creştin.

Art. 14. Rumelia orientală se hotărăşte 
spre nord şi nord-vest cu Bulgaria, şi cu
prinde teritoriul cuprins intre liniile ur
mătoare :

Plecând de la marea Neagră, linia ho
tarului se urcă de la gura şi in lungul a- 
celui rîd, lăngă care se află satele Hogi- 
chioi, Selamchioi, Avragic-Culiuc şi Su
giuluc, străbate oblic valea Dali-Camzicu- 
lul, trece in partea de sud de Belibe şi 
Chemhalic, şi in partta de nord de Agi- 
Mahala, după ce a trecut rîul Delicamzir, 
înaintând la o distanţă de 2 şi jumătate 
chilometre, ajunge la culmea unui punct 
situat intre Toherlic şi Ardos-Breza, ur- 
măndn’l in toată întinderea pănă la vărful 
Cozichei. La acest punct hotarul Rumeliei 
Orientale lasă culmea Balcanulul, se co
boară intre satele Pirtop şi Dusanci, din 
care unul rămâne Bulgariei iar cel-alt Ra- 
rneliel Orientale, pănă la rîul de la Tuz- 
ludere, urmează cursul acestui rîd pănă la 
unirea lui cu Topolniţa, apoi acestui pănă 
la intrarea sa in Smovechiodere lăngă sa- 
tol Petricevo, lăsând Rumeliei Orientale o 
zonă de două chilometre d’asupra acestei 
confluenţe, se urcă apoi intre rîurile Smov- 
şchiodere şi Camtncia, urmănd linia de 
impărţirea apelor, pentru a se indrepta 
spre Sud-vest la înălţimea de Ia Voiniac 
şi a ajunge direct la punctul 875 al har
ţei statului major austriac.

Linia hotarului taie in linie dreaptă al
bia superioară a riulul Ihtimandere, trece 
intre Bogdin şi Carauls, pentru a ajunge 
iarăşi linia care desparte albiile nurilor 
Ischer şi Mariţa intre Camurli şi Hagilar, 
o urmează d'alungul vârfurilor Dvelina- 
Mogliu, creasta 531, Zmailica-Vrh şi Sum- 
catiţa, şi ajunge la hotarul administrativ 
al sangeaculul Sofia intre Sivritas şi Ca- 
dirtope.

Hotarul Rumeliei se desparte de al Bul
gariei la muntele Cadirtope, linia ce des
parte albia Mariţei, urmănd atât afluen- 
ţele acesteia, căt şi cursul şi afluenţele 
riului Mesta-Carasn, indreptându-se spre 
sud-vest şi sud d'alungul crestei munţilor 
Despoto-Dag spre muntele Croşovo (pun
ctul de joncţiune al liniei tractatului de 
la San-Stefano).

De la muntele Cruşova, hotarul cores
punde liniei fixate in tractatul de la San- 
Stefano, adică lanţul Balcanulul Negru 
(Cura Balcan), munţilor Dag, Eşec. Cepe- 
loi, Caracolas şi Işicla, de unde trece di
rect spre Sud, pentru a ajunge rîul Ardă, 
al cărui talveg ăl urmează pănă la un 
punt aproape de satnl Ada-Cole, care ră
mâne Turciei. De la acest punt hotarul se 
urcă pe creasta muntelui Bsetepe Dap, ur
ni ăn d-o pentru a se coborî şi a trece Ma
riţa la un punt situat cinci metri in sus

de podul de Mustafa-Paşa. — De aci linia 
se indreptează spre nord, adică pe linia 
de impărţirea apelor intre Demirhali-Dere 
şi a micilor afluenţi al Mariţei pănă la 
Cnedeler-Bair, de unde se indreptează in 
partea ostului spre Sacur-Bair, trece d’aci 
valea Tnngei, mergând spre nord, oum şi 
Sugeac. De la Buiuc-Derbent ea urmează 
iar linia ce desparte apa, printre rîurile 
laterale ale Tungel spre nord şi ale Mari
ţei spre sud, pănă la inălţimea de la Cai- 
lidar, care remăne Rumeliei Orientale, mer
ge in partea de sud de la Almali prin al
bia Mariţei şi in partea eudnlnl diferite
lor ape, cari se scurg in marea Neagră, in
tre eatele Belevin şi Dlatlit, urmează in 
partea nordului de ia Cazanlic, crestele de 
la Vezla şi Znvac, adică linia care dă im
părţirea apelor Dnchel şi Caragaciul, şi 
ajnnge intre ace'e două rîuri cu acest 
nnme.

Art. 15. Sultanul va avea dreptul eă 
apere hotarele provinciei pe uscat şi pe 
mare, prin radicares de intărirl la hotare 
şi trămitere de trnpe. Ordinea interioară 
in Rumelia Orientală va fi mănţiuntă priu- 
tr ’o gendarmería indigenă, susţinută de o 
miliţie locală. In formarea acestor două 
corpuri, ai căror ofiţeri ee vor numi de 
Sultanul ee obligă a nu întrebuinţa in 
garnizonele graniţei, trupe neregulate, pr«.- 
cnm sunt başibnzncii şi cerchezii. Trape 
regnlate, destinate pentru acest servioiO 
nu vor putea 6 in nici un caz incarti- 
rate la locuitori.

Art. 16. Guvernatorul general va avea 
dreptul să cheme trupele otomane, in ca
zul când siguranţa interioară safi exteri
oară va părea ameninţată. In acest caz 
prevfzut, înalta Poartă va trebui eă in- 
ştinţeze pe reprezentanţii puterilor atât 
de această hotărfre, cum şi de necesitatea 
justificată.

Art. 17. Guvernatorul general al Rnme- 
lie! orientale va fi numit pe un timp de 
cinci ani de către înalta Poartă prin con- 
aimţimăntnl puterilor.

Art. 18. Imediat după schimbarea rati
fic ărei acestui tratat, ae va forma o co
misie europeană, pentru a elabora, in în
ţelegere cu Poarta otomană, organizaţia 
Rameliei Orientale. Această comisie va a- 
vea eă hotărască intr’un interval de trei luni 
puterea şi competinţa guvernatorului gene
ral precum şi regimul administrativ, judi- 
oiar şi fi nnneiar, luând de bază diferitele legi 
alevilaetelor, precum şi propunerile făcute in 
şedinţa a opta a conferinţei din Conetan- 
tinopol. Toate articúlele asnpra Rumeliei 
Orientale vor fi cuprinse intr’un firman 
imperial, care se va promulga de înalta 
Poartă, şi de care va înştiinţa puterile.

Art. 19. Pănă la terminarea nonei or
ganizaţii, Comisia europeană va fi însăr
cinată d’a administra finanţele provinciei 
în acord cn Poarta.

Art. 20. Tratatele, Convenţiile şi aran
jamentele internaţionale de ori-oe natură, 
cari afi fost încheiate între Poartă şi pu
terile străine, safi cari ae vor încheia încă, 
vor fi în vigoare în Rumelia Orientală, 
precum şi în tot Imperiul otoman. Toate 
imunitâţile şi privilegiile obţinnte de su
puşii străini, ori-care va fi poziţia lor, se 
vor respecta în acea provincie. Jaita Poartă 
ee obligă a lăsa să se păzească aci legile 
generale ale Imperialul privitoare la li
bertatea religioasă a cultelor.

Art. 21. Drepturile şi îndatoririle înal
tei Porţi, in ceatinnile privitoare la căile 
ferate din Rumelia Orientală, rămân ne 
atinse şi în vigoare.

Art. 22. Corpul rusesc de ocupaţie în 
Bulgaria şi Rumelia Orientală, se va com
pune din şase divizii infanterie şi doă di
vizii cavalerie, neputănd trece peste 50,000 
oameni, şi va fi întreţinut in contul ţă
rilor ocupate. Trapele de ocupaţie nu vor 
comunica cu Rusia numai prin România, 
după învoelele deja făcute intre aceste 
două state, dar şi prin porturile Mărei 
Negre Vama şi Burgas, unde, pentru tim
pul ocupaţiei, eşt pot stabili depozitele ne
cesare.

Durata ocupaţiei Rumeliei Orientale este 
fixată la nouă luni, cu începere de la zioa 
ratific arel presen tulul tratat. Guvernul Im
perial rus se obligă d'a efectua trecerea 
trupelor sale prin România şi evacuarea 
completă a acestui principat în termenul 
estrem de trei luni.

Art. 23. Ina.ta poartă ee obligă a aplica 
in insula Creta, în mod scrupulos, regu
lamentul organic de la anul 1868. Ase
menea regulamente potrivita cu trebuin
ţele locale, afară de scutirile contribuţi
ilor făcute Cretei, se vor introduce şi în 
bele lalte părţi ale Turciei europene, pen
tru oare presantul tratat nu prevede o 
organizare specială.
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înalta Poartă va însărcina comisiile spe- i 
ciale, în cari va fi reprezentaţia d’ajuns 
elementul indigen, pentru a elabora ame- I 
runtele acestor regalamente nuoi pentru ; 
fie care provincie. Proieotol de orgoniza«*! 
ţie ce va deriva din aceste lucrări, ee va 
supune esamennlu! înaltei Porţi care, 
înaintea promulgărei actelor de sancţio
nare, va oere opinia comisiei europene 
stabilită pentru Rumelia Orientală.

Art. 24. In caz când înalta Poartă şi 
Grecia nu ar fi in stare a ae uni asupra \ 
rectificărei hotarului, conţinută tu art. 13 ' 
din protocolul Congresului berlinez, atunci 
Germania, Austro-Ungaria, Franţa, Marea 
Britanie, Italia şi Rusia îşi reservă drejM 
tul a oferi oelor doă parţî mijlocirea loH 
pentru a înlesni tratările.

Art. 25. Provinciale Bosnia şi Herţego-i 
vina vor fi ocupate şi administrate d e , 
Austro-Ungaria. De oare-ce guvernai Au- ! 
stro-Uugarieî nu doreşte să se însărcineze 
cu administrarea Sangiacnlui Novi-Ba«**, 
care sa întinde intre Serbia şi Muntenegru i* 
in direcţie sudică pentru Mitroviţa, va 
continua guvernul otoman să funcţioneze 
acolo. Cu toate act stea, pentru a se asi
gura noa stare politică şi libertatea şi si-j 
guranţa populaţiei ăşi menţine Auatro-i 
Ungaria dreptul, d’a ţine garnizone şi 
drumuri militare şi comerciale în toată 
întinderea a acelei părţi a vechiului vilaet 
din Bosnia. Iu acest scop îşi rezervă gu-, 
vernnl Austro-Ungar şi acel al Tnrciel’ 
d’a se înţelege asupra detalielor.

Art. 26. Independinta Muntenegrului 
este recunoscută de înalta Poartă şi de 
toate celelalte înalte părţi contractante, 
cari n'o făcuseră încă.

Art. 27. înaltele părţi contractantes’a i 
unit asupra următoarelor puncte: In Man
te negru deosebirea de credinţă religioasă 
şi confesie nu va putea sta nimănui iu 
contra ca un motiv pentru escludere safi 
incapacitate in căt priveşte, admiterea la 
demnităţi publice, funcţiuni şi onoruri safi 
exercitarea diferitelor profesii şi industrii 
iu ori-ce loc. Libertatea şi eseroiţiu exte
rior al tutulor cultelor va fi asigurată tu
tulor locuitorilor din Muntenegru ca şi 
streinilor, şi nu li se va pune nici 
dică nici Ia organizarea ierarechică 
feritelor comunităţi religioase, nici la 
porturile lor ou capii spirituali.

Art. 28. Noile hotare ale Muntenegrului 
se întăresc precum urmează: Linia de la . 
Illinobrdo, mergând de la Kobnc, sooboară 
Trebincica către Granţarevo, care rămâne < 
Herţegovineî, de aici urmează cursul acea- 1 
tu l rifi pănă la un punct, pus la nn eh i-j 
lometra in sus de confluentele Jepeliţei J 
şi ajnnge d’aci în linia cea mai senrtă 1 
înâlţimele, ce hotărniceşte Trebnicica. 
Aici hotarul ee abate către Pilatova, lă- L 
sănd acest sat Muntenegrului, şi ae con-4 
tinuă de alungai inălţimelor in direcţie# 
nordică, unde se ţine, căt se va putea, s 
ia o depărtare de şea se chilometre de la , 
şoseaoa Bilek-Koritc-Gacko pănă la Ker- 4, 
num aşezat între Somina-Planina şi muu- 4 
tale Curilo, de unde ee îndreaptă către ost 
peste Vratcovici, care sat remăne Herţe 
go vinei, pănă la muntele Ori ine. Incepăndi 
de la acest punct şi lăsând Râvno Mun- 
tenegrnluî, merge direct către nord-est, 
trecând peste vârfurile Bebersniculul şi Vo- 
loiaculul, se sooboară pe linia cea mai scurtă 
1 a Piva, pe care o tae, şi ajunge printr. 
Ţichirţa şi Nedvina-Tara la acest puncte 
Merge in bus pe Tara pănă la Siekojeţero 
pentru ca mal in urmă să lase această lo
calitate şi să se uniască cu vechile hotare 
pănă la satul Secuaee. De aici merg noile 
graniţe peste culmile Mocra-Planinei, lă
sând satul Mocra la Muntenegru; aici a- 
junge punctul 2166 al cartel Statului ma
jor austriac, urmând lanţul principal şi li
nia de despărţire a apelor intre Lim d’o 
parte, şi Drina şi Cievna de alta. Aici ae 
uneşte cu adevăratele hotare intre terito
riul tribului Cuei-DrecalovicI d’o parte şi 
Cnui-Crain, Clemenţi şi Gruidi de alta pănă 
la şesul Podgoriţa, de unde se îndreaptă 
către Plavnica, lăsând Albaniei teritoriul 
Clemenţi, Gruidi şi Hoţi. De aioî noile ho- I 
tare trec peste mare pe lăngă insula Go- 
rica-Topal. Lăsând Gorica-Topal, trece di-1 
rect peste vărful culmei, de unde urmează 
linia de despărţire a apelor intre Mtgured 
şi Calimed, lăsând Mrcovee Muntenegrului 
şi ajunge la Marea Adriatică la Craci. La 
N ord-V est hotarele sunt formate de o linie, 
care merge de la ţărmul dintre satele Su- 
aana şi Ţubei, şi se fineşte la punctul estrem 
Sudoatio al graniţelor actuale ale Mnnte- 
negrnlui la Vrauta Pianina.

Art. 29. Antivari şi regiunea sa de pe 
ţărm se daiî Muntenegrului cu următoa
rele condiţinnl: Localităţile aşezate la sud 
de acest teritorii către delimitările stabi-

I
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sud de Caparnic pria coamele Mariţel şiS os pin* la Boiana, coprintănd Dul- 
T r o r  reda Turciei. Comuna Spiua 
^jiiotarnl nordic al teritoriului in- 
l! descrierea detaliat* a hotarelor, 

'''•¡jsorează cu Dalmaţia. Deplin* şi 
tfpertate de navigaţie pe Boiana et* 

l'wriţia Muntenegrnlul. Nu se vor ri- 
•■ijarirî pe cursul acestui riQ, a far* 
•¡|i cari ar fi necesare la spSrarea 

. ul localitSţei Scuturi şi cari na se 
4nde mal departe ie  şase chilometre 
'jcest oraş. Mantenegro na va putea 

corăbii şi pavilioane de resboitt.
' ftintivori şi toate apele Muntenegrene 
Emchise pentru navele de rczboifi ale 

«maţielor. Fortiticaţiele dintre ma- 
I r t l  pe teritorial Muntenegrean vor 

Sate şi in rceasta zonă nu se vor 
1 ridica altele noi. Poliţia maritim* şi 
1 &ii‘ Antivari, precum şi in tot lun

ii n|»,lul Muntenegrean, se va eseroita 
1 lo  Ungaria prin vase uşoare de 
1 Me ţărm.
Pţşnegru adopt* legile maritime esi- 
'* i Dalmaţia, pentru aceasta Austro- 
M se oblig* a lisa să se acorde pa- 
H ni de conerţ Muntenegrean pro- 
"i :ousulatuln! săfi. Muntenegru ie va 
"'eon Austro-Ungaria asupra drep-1 
* ■ a face şi intreţine d l  noi, şi apoi 
4 bi de fer prin teritoriale cele noi 
^ ii grene. Se asigur* deplini libertate 

nnicaţie pe aceste căi.
7)30. Musulmanii sad ceilalţi, cari 
■ lr tp t de proprietate in localităţile 

inia Muntenegru şi cari voieec să ’şi 
linţa afară din principat, pot să’şl 

t proprietăţile, arendăndu-le sad II- 
le să le administreze alţii. Nimeni 
fi expropriat, decXt intr’nn mod le

ii ¡.-interes public şi plitindn-ae mal 
|  jfo despăgubire. Se va întocmi o co- 
I mrco-mnntenegreană, pentru a rt- 
I | timp de trei an! toate afacerile,
I fire la exploatarea şi nanfmctul pe 

da înaltei Porţi a proprietăţilor sta- 
işi a donaţinnilor pietoase (Vacni)
1 şi cestinnile ce stafi in legături 
»roşele particolarilor angajaţi in &-

Î 31. Principatul Muntenegru se va 
ţe direct cn Poarta asupra trămite- 
agenţi muntenegreni la Constanti

ni in annme locuri din imperial o- 
I unde se va recunoască necesitatea. I 
i- aegrenii ce dlitorcec sad şed in 
I , ee vor an pune legilor şi antoriti- 
>; ktomanr, duţe măsura principielor 
. ie ale dreptului internaşional şi a 
.1 irilor existente cu privire la Mnnte- 
| .1.

I ! 32. Trupele muntenegrene vor fi 
i e» intr’un interval de 20 zile so- 
i v din momentul schimbirel ratifica- 
i atentului tratat, sad, unde va fi po

ri mai cnrănd, s* evacueze locurile,
' I Ie ocup* in momentul presinte in
I de graniţele cele noi ale principatu- 
i lupele otomane vor evacua teritoriale
ie Muntensgrnlnl in acelaşi reetimp 
l. de zile. Se concede insă un timp 
ravie pentru completa evacuare, pre- 
i a părăsi locurile fortificate şi a’şl 
e provisiele şi materialul de resbel, 
un inventar de maşinale şi obiectele, 
vor putea sS fie ridicate indat*.

' i. 33. De oare-ce Muntenegru va lua 
i ’şl o parte din datoria da stat oto-

I I pentru teritoriale cele noi, ce i se 
d* prin tratatul de pace, repreeentanţil

. dor la Conatantinopol vor decide in
I gere cn Poarta mărimea acestei părţi 
j ie raţionabile.
I I 34. Înaltele părţi contractante re- 
13 independinţa principatului Serbia,
I l'o de condiţiele detaliate in urmă- 
| articol.
I .  35. In Serbia osebirea de credinţi 
I jzb* de confeeie nn va sta nimănui 
I ntra ca motiv do escludere sad in- 
| tute de la eoerciţinl drepturilor ei- 
I iad politice, admiterea 1* demnităţi 
I a şi onoruri publice sad Ia esercita- 

Dpritelor profesii şi industrii in orf-ce 
Lobertatea şi esercitarea esterioară a 
nr cultelor se asigură tntnlor locoi- 
•r^ca şi streinilor şi nn se va aduce 
o piedici aici organisaţiel ierarhice 
vitelor comunităşi religioase, nici ra- 

I irilor lor cu capii spirituali.
< t. 36. Serbia primesce teritoriale cu- 
t in următoarea delimitare: Noua gra- 

| urmează traseul actual, uimănd tal- 
I Drinel până ia confluenţa el ou Sava,
| ud principatului Mali-Zvornicul şi Sa

şi merge mai departe, urmind gra- 
| Serbiei pin* la Caparnic, de oare se 
\ ute pe vSrful Caniluculuî. De eidee 
nuă mal intiid pe la hotarul veetie 

i mgiscului Niş prin anti-munţi! la

Mida Pianine, care formează lima despăr
ţitoare de apă intre albia Ibarnlnl şi Sil
nicei d'o parte şi a Dolnicel de alta, unde 
Prepolac insă remine Turciei. Aici încon
juri la sud linia deepirţitoare de ape din
tre Brevenica şi Medvedja, lBsănd Serbiei 
toată albia Medvedjel, urmează culmea 
Goliac Pianinei (care formează linia de 
deepfirţire a apelor intre Crivo-Nieca d'o 
parte şi Polianica, Vat amica şi Morava 
de alta) pănă la vârful Polianioel. Aici se 
îndreaptă printre ante-mnnţil Carpina-Pla- 
ninel pănă la confluenţa Cojinskei cu Mo
rava, tae acest rid, ee suie prin linia din
tre Coincabnche şi d'alungnl văiei, ce cade 
la Neradovce in Morava, pentru a ajunge 
la Planina-Svilija d’asupra Tergoviştoi. De 

I la aceat punct urmează culmea Svilijei 
pănă la muntele Cline, şi mergând prin 
petele însemnata pe cartă prin 1516 şi 
1517 şi Balina-Gora, respnnde la muntele 
Erni-Vrh. De la mantele Erni-Vrh gra
niţa este aceeaşi cn a Bulgariei, adie*: 
hotarul urmăreşte linia detpărşiloare a 
apelor Sooovel superioare şi Morav* I şi 
merge direct la Stol, de la care se sco- 
boar*, pentru a tăia la 1000 de metri la 
nord-vestul satului Segusa drumul de la 
Sofia la Pirot. Se urc* la muntele Rado- 
ţină in satul Senacov. Din vârful munte
lui Radoţina hotarul ae conţinu* către Ci- 
proveţ-Balcan şi prin Stara-Planina pănă 
la vechia graniţ* oatică a principatului 
Serbiei la Tercula-Smilova-Cuca şi d’aoi 
tot aceste graniţe vechi, pănă la Dunăre 
pe care o intălneşte la Racoviţa.

Ârt. 87. Pănă la inebetre de noi tra
tate nn se va schimba nimic in Serbia 
din relaţiile comerciale actualmente in vi
goare dintre principat şi ţările străine. 
Nn se va lua de Serbia nici o taxă va
mală de transit pentru mărfurile oe stră
bat ţara. ImnnitSţila şi privilegiate supu
şilor streini, precum şi dreptul de juris
dicţie şi protecţie consulară, vor rămăne 
in deplină putere,"pănă nn ae vor schimba 
prin o înţelegere comună dintre principat 
şi puterile interesate.

Art, 38. Principatul Serbiei intră pen
tru partea sa in loonl Porţel in acele în
datoriri, pe cari aceeaeta le-a lnat, atBt 
citre Austro-Ungarie, c tt şi către socie
tatea de txpoatare a drumurilor de fer 
turceşti din Europa, atât in ceea ce pri
vi şta îndeplinirea, c it şi juncţia şi exploa
tarea linielor ce se vor infinţa din nofi 
pe teritoriul căşti gat din nofi de principat. 
Convenţiele necesarii, pentru a regala a- 
ceste ceştii, se vor încheia imediat după 
subsemnarea presentuluî tratat intre Aus
tro-Ungaria, Poarta, Serbia şi, in limitele 
competinţel sale, principatul Bulgariei.

Art. 89. Musulmanii cari posed bunuri 
in localităţile alipite Serbiei şi care voesc 
să’şl schimbe locuinţa afară din principat, 
pot să’şî reţin* propietaţile, arendăndu-le 
eafi lfisănd pe alţii să le administreze. Se 
va alcătui o comisie turco-rărbească, care 
ei reguleze in un restimp de trei ani toate 
afacerile relative la modnl de vănzare, în
trebuinţare şi ueufruet pe socoteala Por
ţel a bonurilor statului şi donaţiilor pioase 
(Vskuf), precum şi oestiele ce stafi în le
gătură cu interesele particularilor angajaţi 
ia aceasta.

Art. 40. Pănă la incheerea unul tratat 
intre Turcia şi Serbia, supuşii sărbl ce că
lătoresc safi şed in imperial otoman se vor 
trata după principiale generale de drept 
internaţional.

Art. 41. Trapele sărbeşti sunt ţinute a 
evacua teritoriale ce na sunt conţinute in 
noile limite ale principatului, in interval 
de cinol-epre-zsce zile de la schimbarea 
ratificirilor prezentului tratat. Trupele o- 
tomane vor evacua localităţile cedate Ser
biei in acelaşi interval de cincî-spre-zece 
zile. Li se mal concede mai departe nn 
termin de acelaşi număr de zile, atăt pen
tru a părăsi fortificaţiile, a’şi scoate pro
viziei« şi materialul precum şi a’şl lua 
un inventar de maşinale si obiectele cari 
nn pot fi transportate numai de cit.

Art. 42. De oare-oe Serbia are să poarte 
o parte din datoria publică otomană pen- 
trn noile teritorii ce i s’afi cedat prin 
prezentai tra ta t, reprezentanţii puterilor 
in Conatantinopol vor botSri in unire cu 
înalta Poarti, mărimea el pe baze juste.

Art. 43. Pirţile contractante recunosc 
independinţa Romăniai, legăndn-o (inde
pendenţa) de condiţiile deavoltate in amăn- 
doă următoarele articole.

Art. 44. In Rominia nn se va putea 
opune nimennl osebirea de credinţi reli- 
gioas* şi de oonfesie ca motiv de esoln- 
dere şi incapacitate relativ la bconrarea 
de drepturi oivile safi politice, la admite
rea in demnitiţl, funcţiuni şi onoruri pn-

blioe, safi la exercitarea diferitelor profesii 
şi industrii in ori-ce loc. Se aeignr* liber
tatea şi exerciţiul exterior al orl-cirni 
cult tntnlor locnitorilor’statnlui român ca 
şi streinilor şi nn se va opune nici nn 
fel de piedici a tit organizaţiei ierarchice 
a diferitelor comnnitiţl religioase, c it şi 
raportorilor acelora cn capii lor spiritaalL 
Naţionalii aparţinănd tntnlor naţiunilor 
comerciale şi celelalte, vor fi tratate in 
Rominia f ir i  deosebire de religie pe picior 
de deplini egalitate.

Art. 45. Principatul Rominiel retroce- 
deazi Maiestiţel S. Impăratnlnl Rusiei par
tea din ţinntul Basarabiei,care a fost des
părţită de Rnsia in urma tratatului din 
Paris şi care, la vest se mărgineşte prin 
talvegol Prutului, la and prin braţul Chi
liei şi prin gnra Stari-Stambalnlni.

Art. 46. Insulele formate de delta Du
nărei, precum şi insula Şerpilor, sangiacul 
Tnlcsl, cnprizând districtele Chilia, Sa
lina, Mahmudia, Ieaccea, Tolcea, Micin 
Bagdeg, Hirşova, Chinstenge, Mvgidie ee 
vor uni on Rominia.

Principatnl î ai primeşte ţinutul aşe
zat la sudnl I  . brogiel p in i la o linie, 
care incepe delà Silietra şi se termini la 
and de Mangalia, la marea Neagri. Tra
seul graniţelor se va fixa de comieinnea 
enropeani instituită pentrn delimintarea 
Bulgariei.

Art. 47. Cestia impărăţirei apelor şi a 
prescnituln! se va supnne la deliberarea 
Comisiei europene dunăreană.

Art. 48. Nu se va lua nici o taxi va
mali de transit pentru mărfurile ce trec 
piin Principat.

Art. 49, Rominia va putea încheia con
venţii pentrn rsgularea privilegelor şi drep
turilor consulilor in ceea ce priveşte drep
tul de protecţie ce l’afi exersat in princi
pat. Drepturile ciştigate vor rămine in 
vigoare a tita  timp, pănă cind ele nn vor 
fi modificate prin o înţelegere comună in
tre principat şi părţile interesate.

Art. 50. Pănă la incheierea nnui tratat 
care să reguleze intre Turcia şi Romănia 
privilegiile şi drepturile consulilor, supuşii 
rominl ce vor călători eafi vor sta in im
periul otoman, precum şi sapnşii otomani 
oe vor călători safi vor sta in Romănia, 
se vor bucura de drepturile garantate su
puşilor ceior-l’alte poteri europene.

Art. 51. In ceea ce priveşte îndeplini
rea lucrărilor publice şefi site asemenea, 
Bomănia ee substitue in drepturile şi în
datoririle înaltei Porţi pentrn tot terito
rial cedat.

Art. 52. Pentrn a se mări garanţiei«, 
pentrn libertatea navigaţiei pe Dunărei 
care e recunoscută de nn interes european, 
înaltele pnterl contractante hotărîse, ca 
toate intăiirile şi fortificaţiile, ce se gă
sesc pe to t cursul rinlul de la Porţile de 
fer pănă la gurile lui, să fie distruse. Nio 
nn vas de resbel nn va pntea să treacă 
in jos de Porţile de fer, afară de vasele 
nşoare destinate pentrn poliţia flnvinlni şi 
pentrn serviciul vamal. Vasele destaţinne 
ale poterilor de la gurile Dunării vor pu
tea insă să se suie pănă la Galaţi.

Art. 53. Comisia europeană dunăreană, 
in sinnl căreia va fi reprezentată Româ
nia, va rămâne menţinută in funcţiile ei, 
exercitând o-le cn desăvârşită independenţi 
de autoritatea teritoriali p in i la Galaţi. 
Toate tratatele, aranjamentele, actele şi 
hotiririle, cari privesc drepturile, privile
giile, prerogativele şi îndatoririle comisiei 
dnnirene, se confirmi.

Art. 54. Un an inainte de încetarea du
ratei funcţiune!, fixată pentrn comisia eu
ropeană, poterile se vor pnne in înţele
gere comună privitoare la prelungirea drep
turilor lor s«fi pentrn modificările ce vor 
găei necesar a le introduce.

Art. 55. Regulamentele navigaţi* Ï, po
liţia şi supravegherea rialul de la Poarta 
de fer pănă la Galaţi, se vor face de Co
misia europeană sub asistenţa delegaţilor 
statelor litoral« pnnăndn-le in acord cn 
acele cari afi fost făcute, safi cari se vor 
face pentrn cnrsnl din jos de Galaţi.

Art. 56. Comisia Enropeani ae va pnne 
in inţelegerejcu cei interesaţi pentrn a a- 
«ig nra farnl din insnla Şerpilor.

Art. 57. Efectuarea lucrărilor pentru a 
înlătura împiedicarea ravigaţiel lângă 
Poarta de fer şi cele pentrn cataracte, s’a 
încredinţat Austrc-Ungarieî. Statele li- 
torale din aceste pirţl ale rtalalvor aprobe 
toate înlesnirile, cari vor fi necesare ace
stor lucrări. Stipulaţiile art 6 din tratatnl 
de la Londra din 13 Martie 1871 relativ 
la dreptul percepere« anei taxe provizorie 
pentrn acoperirea cheltuelelor, se minţin 
in favoarea Aostro-Ungariel.

Art. 58. înalta Poarti oedeazi Imperialul 
ras in Asia teritoriului de la Ardahan, Cară

şi Batum ou portul acestui din urmi. A- j 
ceste teritorii coprind in sine ţinntnl in
tre botarnl vechili meo-turo şi trasen ur
mător : Hotarul nofi merge de la marea 
Neagri conform on linia determinată de 
tratatnl de San-Stefiano p in i la nn pnnet 
la nord-vest de la Corda şi la and de Ar- 
tvin, prelnngindn-se in linie dreaptă p in i 
la rial Tehoruc, trece peste acest rifi, şi 
curge in partea spre ost de la Orşmicbev 
mergând in lini« dreaptă epre end pentrn 
a ajunge spre and de Narimen hotarul Ro
şiei la nn pnnet desemnat in tratatnl de 
la San-Sttfano, lăsând Rusie! oraşul Olti, 
merge apoi de la podul din apropiere de 
Tebrenec, — care asemenea e desemnat pen
trn  a rămânea Rusiei, — pini la Perecciai. 
Linia urmează acest iffi p in i la Bordanx, 
d’aci se indrepteazi spre sud, lăsând Bor
danx şi Jenicbioi Rusiei. De la nn pnnet 
in partea spre vest a satului Caracnpan 
se indrepteazi botarnl spre Medhingert 
d’aci in linie dreaptă spre virfnl muntelui 
Cassa-Dagh, şi d'aci in d’alnngnl liniei 
despărţire! apel intre afluentele Araxesu- 
lul spre nord şi acelor al Manradsn spre 
sud, p in i la hotarnl rusesc.

Art. 59. M. S. Imperatorul Rnsiel de- ' 
clari, c i intenţia sa este, a face din Ba- 
tum nn port comercial.

Art. 60. Valea de Ia Alaşgherd şi ora
şul Baiazid cari, prin artitolnl 19 al trac
tatului de la San-Sttfano afi fost cedate 
Roşiei, se vor înapoia Turcie7. înalta 
Poarti cedează Persiei oraşul gi ţinntnl de 
la Contur, după cum a fost fixat de co
misia mixtă anglo-rnri pentrn determina
rea hotarelor Turciei şi PersieL

Art. 61. înalta Poarti se obligi a rea
li sa fără nici o zăbavă îmbnnitiţirile şi 
reformele, pe cari le reclami necesităţile 
locale ale provinciilor locuite de Armeni, 
gurantind siguranţa lor contra Cerchezilor 
şi Corzilor. Ea va inştinţa din cind pe 
poterile cari vor snpravtghia paner, a lor 
in lucrare, măsurile luate pentrn acest 
scop.

Art. 62. De oare ce înalta Poarti a pro
nunţat voinţa el, d’a menţine principial 
libertiţel religioase, dindn-i cea mai mare 
latitudine, înaltele părţi contractante iafi 
act de această declaraţie spontanei. In nici 
o parte a Imperiului otoman nn se ve pntea 
opnne cui-va osebirea de religie, ca
motiv de escludere safi incapacitate in tot 
ce priveşte eserciţinl drepturilor civile şi 
politice, admiterea in fcncţii şi demnitiţl 
publice, safi in eserciţinl diferitelor pro
fesii şi industrii. Toţi, fără osebire de re
ligie, vor fi admişi ca martori iuaintea ju
decăţii. Libertatea şi esercitarea publici a 
tntnlor cultelor se garanteazi fie-efiruia, 
şi nici o piedici nn se va pntea pune nici 
organizaţiei ierarhice a diferitelor societăţi 
religioase, nici relaţiilor lor on capii lor 
spirituali. Pelegrinii şi călugării tntnlor 
naţionalităţilor, cari cilitoresc prin Turcia 
enropeani şi asiatici, se vor bacara de a- 
celeaşi drepturi, avantage şi privilegii. 
Drepturile protecţiei snnt recunoscute a- 
genţilor diplomatici şi consulari ai putori
lor din Turcia, atăt in privinţa persoane
lor numite mai sus, cit şi in privinţa aşe
zămintelor lor religioase şi instituţiilor de 
bine-facere din Locarile Sânte safi ainrea. 
Drepturile câştigate de Francia sunt re- 
servate intr’nn mod espres, şi se înţelege 
bine şi intr’nn mod espres, c i nn se poate 
face nici o schimbare in statn qno al Lo
curilor Sinte. Călugării din mantele Athos, 
ori care ar fi patria lor, vor fi minţinnţl 
in proprietăţile şi avantagele lor anterioare, 
gi se vor bncora fără nici o osebire de de
plina egalitate a drepturilor şi prerogati
velor lor.

Art. 63. Tralatnl din Paris de la ,0/n 
Martie 1876, precum şi tratatnl din Lon
dra dela *%4 Martie 1871 snnt minţinoto 
in toate acele botiriri cari nn sunt abro
gate safi modificate prin stipulaţiile de 
faţă.

Art. 64. Prezentul tractat se va ratifica 
şi ratificarea se va schimba la Berlin intr’nn 
termen de trei siptim ini safi, daci e po
sibili, şi mal curând.

Pentru autenticitate împuterniciţii res
pectivi afi sub-semuat acest tractat, puniad 
şi sigililu.

Dat la Berlin in a 13-a zi a lan« Ini 
Iulie 1878.

Bismark, Bulow, Hovenlobe; Andraasy, 
Karoly, Haymerle; Waddington, St. Va- 
lier, Deprez; Beaconsfield, Salisbury. O. 
Ruesei: Corti, De Lauray : GorciaoofF, Şa- 
valoff Onbril: Cara-Teodori, Mebemet Aii, 
Saadolah.

Pentrn conformitate; de Radovioi.

CRONICA
Cântul gtntti latine in limba l a t i n ă »Ga

zeta Transilvaniei* publică o tradocţie ne- 
meriti a »Cântului Gintei Latine* in cla
sica limbi a Romei, tradocţie e f e c tu a t ă  de 
nn profesor Romin din Bebaren, d. De- 
metriu Fekete.

Cântul Gintei Latine, tradus Buci odată 
in limba ebraici.—D. Rabeoer, directorul 
orfelinatului Neuschatz din Iaşi a tradus 
şi d-sa in limba antici ebraici Cintecol 
Ciutei Latine spre a fi cunoscut coreligiona
rilor săi din Rominia, şi a inuiutat d-luî 
Alexandri traducerea sa, cn nruiito'rea 
epistolă :

»Iaşi, In 30 Ionifi 1878. — Stimabi
lului domn V. Alex >ndri. — Mirceţtl. — 
Traducând în limba antici ebraică »Cân
tecul Gintei Latine*, spre a h cunoscut 
şi coreligionarilor mei din Rooiăuia tex
tul pentru care, juriul superior a conferit 
ăntăiul premiu laureatului poet romăn, 
vă rog să consideraţi aceasta din parto’mi 
drept semn de omagifi triumfului d-v. 
de la Montpellier, — asignrindn-vă tot 
odată că şi Israeliţii Români snnt foarte 
mândri văzâudn-vă in primai rang in tre  
glorioşii poeţi de Gintă Lanină. finii veţi 
mai permite dar a vă oferi nn exemplar 
imprimat din traducţinne, şi mă voifi simţi 
prea fericit onorându-mă cn răspunsul 
d-voastră de primire.

»Al d-voastri, cn înaltă stimă gi consi- 
deraţiuoe, — M. S. Rabener, directorul Or
felinatului I. Neuschatz, predicator şi mem
bru onorific a mai multor societăţi bumane 
din Iaşi.*

Ilustrul noatrn poet a rtspuns prin ur
mătoarele :

„MircfştI, 2 Inlifi, 1878.— Domnule pre
dicator. — Cn mare mulţumire am primit 
scrisoarea d-voastră, imj reuuă cu tradu- 
oerea oe aţi făcut in limba antică ebraică 
a Căntnlni Gintei Latine. Nn mă îndoiesc 
că această traducere trebue să fie esacti, 
fiind lucrată de nn om învăţat in bogata 
limbă a Talmudului, insă regret foarte 
mult de a nn o pntea înţelege şi de a nn 
pătrn nde frnmneeţele el. Vă mulţumesc, 
domnul meii, pentru oferirea ce mi-aţi fă
cut a unui exemplar imprimat al tradu- 
oerel d-voastră, precum şi pentru compli
mentele cuprinse in scrieoarea ce mi-aţi 
adresat, gi vă rog să primiţi incredinţsrea 
distinsei mele consideraţii.— V. Alexandri.»

(‘ Presa»).

UL T I M E  Ş T I R I
(Agenţia Havas).

28 iulie, amiază.
Londra, 22 Iulie-

Ministrul de retboifi a ordonat [să se 
licenţieze rezerva gi miliţia pentrn 31 iulie.

Se telegrafiază din Berlin cătră »Stan
dard*:

Ştiri din Viena asigură ci Austria ia 
măsnrl in potriva unei loviri eventuale cn 
Italia.

Cătri »Times* se depegeazi din Bel
grad :

»0 adresă cititi la Scnpoini protes
tează in potriva ocupării Bosniei şi E r- 
zegovinel, şi snsţine ci aceste ţinu tarj 
sunt istoriceşte ţinuturi sărbeşti.

Viena, 10 Iulie.
Se depegeazi din Atena cătri »die Presse*:
*Poa<ta respinge cn total rectificarea 

de graniţe propusă de congres. Voieşte 
si cedeze numai oel mult teritornl ca
prina intre Silistrow (TesaKa) gi Parga, 
aşa ci Epirul ăl rămine iar precum şi o- 
raşele Tricala, Larma şi Ianina.»

Adunarea naţionali din Creta a dat o 
proclamaţie, spre a indemna pe locuitorii 
Greci a nn lisa din miini armele, pe c i ti  
vreme Creta nn va fi căpătat nn guvern 
pe deplin neatărnat de Constantinopol.

Adunarea a mal poruncit inc* o ridi
care de gloate de recruţi.

BIBLIOGRAFIE

S a v a  Soime8CU, Virtutea M ilitarii 
p o ez ii; de vlnzare la libr&nile So- 
cec, Danielopolu, SzOUdssy şi in ju
deţe la librăriile corespondente : pre
ţul 60 bani.

Ronetti Roman, R adu, poem ă ; 
de vlnzare la librăria Szfllldsy, edi
torul.

G. L. Frollo, — U tilitatea Slutitelor 
neolatine, prelegere ţinută la facul
tatea de litere din Bncnresci, pen
tru inaugurarea cursului de Istoria 
literaturilor neolatine.
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P A R F U M E R I E  O R I Z A  
L. LEGRAND

Ps-ftimoro, Furmsoro alti mai mnllorû Curţi Străină 
9 0 7 ,  vu e S t - l l  o n o r c , P A I I I S

parfumată in modulu colii mat agreabile, celă mat bună 
Iu mat dulce din sXpunurile da loaletă dupo Drtl* O. Hbvkil

Ninoni da Leadoa) O l t l / . i - l i . 4 4 ' T I ‘» (ioliuna amulaivi)
ia iransparinţa pelţl penlrQ t  polii neteziră, a distrugă pistruila 

sa evita sbirciturila obraxiulul.

0JI1IADB AII BA11ME DETIWIV
torte puc inu timpQ (aucceaî

C I I K I I E  O K I  /, t
pentru a albi, a îndulci, __ _ _ H
ç’a-ii conserva uX necurmată Juneţe dislrugandû 
sbarciturilo.

BAU TOMQI'E Q11VI\fi L. LEGRAND &
Pentru a auriţi capuIu şi parii ş*a-n face

Aceste producte se găse&cH ia principal i f  ui ndùlorî de parfumörid si la coafori.

a n

l l “ H

ANUNCIU IMPORTAITT.
CIL HAI VICHID SI RIMDMITD MAGASIN

LA S T É U A  A L B Ă
SUB FIBMA

, ¿ u ¿

Strada Carol I  No. 5.
(Cartea Techie) 

T Î8-à-T is de Sig. Prager

Ï

Strada Carol I  No.
(Cartea Techie)

___ ____  w Q  . _ vis-â-vis de Slg. Prager. | J

Q  Am on6re a însciinţa pe onor. PT. Public că mi-a gonit pentru I i i  
gesonnl de iarnă un bogat asortiment de încălţăminte pentru Bărbaţi, -j 
Dame şi Copii, dnpă fasonele cele din urmă, — precum şi nn mare |“ i 

Ly transport de Cisme lungi de Lak răsese, de Iocht şi de Vaca, ca şi ■ 
/ \  Mantale de Cauciuc pentru p!6e, prima calitate; asemenea şi Galoşi 

* (Ia Rumi.

IJ

EF1TR0FIA SEM1NAR1ULUI
NIPHON MITROPOLITUL

»

P U B L I C A Ţ I A
Conform rt galanton talul de deeciplină 

al acestnî SemiuariQ Ia 1 Septembrie viitor 
s'a decis a se ţine concurs pentru admi
terea elevilor tn acest institut.

Cererile de admitere urniră a ti adre
sate Bpitropiel de la 15—25 August fiind 
însoţite de nrmătârele acte:

I. Certificatul de absolvirea careurilor 
Cente.

11. Actul de botez şi
111. De Vaccină.
Materiile concursului vor fi obiectele de 

studii ale claselor inferidre acelei îu care 
aspirantul voesce a freenanta.

Etatea concurenţilor va fi intre 12—16 
ani, el vor fi de naţionalitate Română şi 
do religiune ortodocsă.

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

EPITROPIA S E M I N A R »
NIPHON MITROPOLITUL

P U B L I C A Ţ I A

r  a Sub-semuatul aduc mulţumirile mele onor. PT. Pablic pentru ia- H I M 
|X| credere ce a dat menţio. atei mele firme de nn interval de 12 ani

n

ni l i
care pănă acnma a depus probe suficiente de fina calitate a mărfeî M  
ca şi de eftinătatea preţurilor, sperănd că şi de acnm înainte, va r  
bine-voi al da concursul şeii găsind tot-d’a-nna atât mărfuri fine 
şi fasonate cât şi preţuri forte moderate.

Cu t6tă stima
P1UL1PP GOLDSTEIN.

L A  T Y P O G R A F IA  T H IE L  & W E IS S
PALATUL »DACIA.*

şi la tâte librăriile din ţerâ
«e află de vGuŞare :

METODIA DE CEDA MODALA R E G U L IL EV JUJblI
drept contrast la

•  VĂTĂMĂRILE PRACTICEI MEDICALE CE T R E B U E P  A ţ> I T E j
2  Singura şi sigura pasâ contra pentru a ■
V morţsl premature ei lângesirel oronioe de _  ______________  __ V
(  Aug. Wiih. Konig. AJUNGE LA O BATRANETA ÎNAINTATA I
■  P R E Ţ U L  2 LEI  NUOI .  PREŢUL SO CENŢIM. i

In 4iua de 5 August viitor se va ţine 
licitaţiă la cancelaria Epitropiel, Str. Fila- 
retu No. 2 pentru vâmjarea porumbului 
aflat la moşiile Eiajna şi Gâţcoveci din 
recolta anului trecut adică: de la 100—170 
kile cn aprocsimsţiă la moşia Kiajaa şi de 
la 200—250 kile idem la Bâţcoveni. — Do
ritorii de a cumpăra aceste producte sunt 
invitaţi a se presenta la localul cance
lariei in arătată orele 12 spre a con
cura la licitaţii, fiind însoţiţi şi de cu
venitele garanţii în numerar sau efecte 
publice. (762—0)

TROMPETTA CARPATILOR
întreg* colecţie de când a apărut sub 

numele de Buciumul şi până în ^ioa când 
a încttat d’a mai vorbi dimpr< una cu ilus
trul ci scriitor Cesar Golite.

Acest monument al literatnrei Române, 
la a cărui clădire a lucrat pal-spre-^ece 
ani şi trei săptămâni marele măiestru, se 
află de vâmjsre la Tipografia naţională, 
strada A ca de nr el No. 24.

ION POLESCÜ
fost administrator şi colaborator al 

acestui Şiar.

K VfH renumită esenţă japoneză, care 
•AU vindică îndată ori-ce durere de 

cap se găsesce la farmacia d-lni F. Grus 
vis-à-ris de biserica Sărindar.

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

se póte cumpăra cn ocasinnea liqnidărel a

EABB1CE1 BE PAUZA SI L1EGEB1E DIE V ilii IB DEFDS1TDL GEBEBAL 1» B U C D B E S C I
Calea Mogo§6ieI, Palatul Dacia, vis-A-vis de magasia D-neî A. Carissi

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

I Câmaşe de damă de ţliua, de 01a dă şi de Chiffon, brodate, simplă şi garnisite de fr. 4, 5, S, 11 până la 18 fr.
I Cămaşe de damă de nópte, de pe :al franţusesc şi de olandă, semple şi brodate de fr. 6.50, 9, 12, 16 până la 19 fr.
I Cămaşe bărbătdscă albă semplă, e Chiffon şi de Olandă, cn galere seu fără gnlere dc 4.50, 6, 9, 11 până la 16 fr
I Cămaşe bărbătescă colorată şi d_ Cretton de Oxford veritabile de 4.50, 6 până la 9 fr.
I Camisón de damă, de Percal francés, de Baţistă şo de Piqm>t de érnS, seriplu şi brodat în 100 de desenuri, cele mai 

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

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

la 24 fr.
I Pereche pantaloni bărbătesc!, de Croisé alb, de Pichet de drnă, şi de Olandă, de fr. 3.50, 5, 6.50, până la 9.50.
I Corset de damă diferite fasonnri de fr, 3, 4,50, 7 până la 10 fr.
I Hăinuţă de fetiţe de flanel colorate de fr. 8, 10, până Ia 14 fr.
I Fustă de damă de flanelă colorate de fr. 10, 12, până la 15 fr.
I Cămaşe de fanelă albă sóú colorată de fr. 7, 9, 11, pâră la 14 fr.
12 Gulere bărbătesc! di Percal şi de Olandă oele mai moderne fasónc, de fr. 5, 7, 9 până la 11 fr.
6 Perechi Mánchete fi»ron dnpS alegere de Percal şi de Olandă de fr. 5.50, 7.50, până la 9 fr.
6 Perechi Ciorap! bărbătesci şi de dame, de bumbac, de lină, de fild'ecosse şi mătase, de fr. 5, 8, 11, l i ,  până la 26 fr.
I Plapumă de lină séü de mătasă, de £t. 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 h . 3, 5, până la 7 fr.
6 Baitste albe cu bordure colorate tinte, de fr. 2, 3, 4 până la 8 fr.
6 Batiste de Olandă curată de fr. 3, 4, 6, 7, până la 11 fr.
6 Prosópe de aţă adevărată de fr. 5, 7, 8, 10 până la 13 fr.
6 Şervete de masă de Olandă curată, de fr. 4, 6, 8, 11, până la 14 fr.

Faţă de masă albă saé colorată de inu curat pentru 6 persóne, de fr. 6, 8, 10 până ia 12 fr.
Faţă de masă a'bă de inu curată pentru 12 persóne 10, 13, 16 până la 21 fr.
Bucată de Olandă de Rumburg 36 de coţi, de fr. 17, 19, până la 28 fr.
Bucată Olandă de Belgia 45 de coţi, de fr. 32, 38, 46 până la 52 fr.
Bucată de Olandă de Irlanda 58 de coţi, da fr. 44, 58, 64 până la 86 fr.
Bucată de Olandă de Rumburg 62 de coţi, de fr. 60, 65, 76 pâDă la 92 fr.
Bucată Olandă de Bielefeld 62 de coţi, de fr. 74, 85 până la 115 fr.
Toile de Batiste 60 de coţt, de fr. 120 până la 190 fr.
Bucată de Olandă de Rumburg de cercéf tntr’o f6iă 2V» coţi de lăţime pentru 6 cércéfurl de fr. 42, 48 până la 56 fr.
Bucată de Pichet de érnâ 36 de coţi de fr. 26 31 pănă la 46 fr.

ESTRE COMPLECTE, LINGERIE PEN TR U  OTELURI
cn preţuri mai ales reduse.

Singurul Deposit general pentru Romftnia
Bucuresc!, Calea Mogoşdiel, Palatul Dada, vis-â-vis do Magasia D-neî Â. Carissi.

>in ^ ^ . .T i S r S â d in U a m n ş ' laPariB la JULtigăsesce in  tote larm acnle din 
N o. 120 S trsd a  Richelien, sncoessor a lui B ro n , 
ZÜRNER, farm acist.

higienică, infailibilă 
preservative. Singu
ră vindecatóre fără 
a-I adăuga nimic. Să 

JULES FERRÉ, farmacist 
a BucnrescI la d-nn I. W.

P R O S P E C T U S
DE

L’Institution Française et Italienne
Dirigée par M ESDAM ES M A Z Z A N T IN I

9, Place d’Azeglio, FLORENCE.
Ces Dames , ayant quitté la France leur patrie apïfea la guerre di 

70-71, ont fondé à Florence en 1873 une Institution Française et Ita f 
lienne qui jouit de l’estime générale, et où les jeunes filles reçoiven*’ 
une instruction aussi solide que brillante. Les directrices étant muniev • 
du diplôme supérieur et secondées par des professeurs distinguésie^ 

Dans cette Institution l'enseignement est divisé en 2 cours: court 
élémentaire et cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 classe: [j 
et chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son aptitude h 
l’élëve peut changer de section 2 fois par an. I  4

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

IP

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

M O U L  A T K L 1 E R

DE

FOTOGRAFIE şi PICTURAk
íX . F .  l A A T T D I  <fe Comp-

21, Calea Mogoşioet 21; vis-à-vis de cofetăria Capaş.

Se efectuează ori-ce fel de fotografie şi pictură , de ori-ce fel de mărime, 
ţ  in modul cel mai nou şi elegant aprobat în cel mai înalt grad prin 
M oferă un lucrn solid frumos cu fidelitatea a natnrei.

e w w w v

(ÇXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXni
X
IX
Xy B
j ţ  Podol Mogogôieï No. 16 vis - à -  vis de Consulatul Russesc ^4

Recomandă magazinul seu asortat In tot-d'a-una fórte bine ou rufiriă de bărbaţi şi de

G U N T T H E R  X
à la VILLE DE BRUXELES S

X

^  dame, gulere, manchete, batiste de lino, olandă şi mătasă, ciorapi pentru bărbaţi şi dame, ^  
J ţ  danele fine (crêpe de santé) cninisône, groşette, broderie dantele, cravate de bărbaţi şi 
\ t  fe i' cele mal noi forme şi culori, umbrele de sâre şi de pléie etc. etc. Atrăgând tot 
- ,  de-o-dată atenţiunea onor. Clientele că din causa orisel am redus férte mult preţurile.

v:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

i  P H A R M A C I A  L A  „ 8 P E R A N T I A "
a  26, CALEA MOGOŞOAEI, 26.

|  DEPOUL MEDICAMEMTELOR FRANCESE
v Obiecte de Cancinc şi Articole de Toalete. — • Asemenea se angnjăză a efectua *  
M ori-ce comande din r. sortul medical.

rj

!
iea se angajezi a efectua ■  
cal. ■

B R U S .  I

iAA4 kAAAsI

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION
a . n  jKie i

à Fans. 2 Carrefour de la Croix Rouge- 2-

Il ¡-e charge de tout-8 les commissions commerciales et d’achat des marchan
dises aux prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en France; 
aecoD pagne les voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités de Paris. On 
parle français, allemand, russe et polonais.

S
VkAùAi

‘

O P E R I L E  M U S I C A L E
:
: '

imprimate In ediţiunea năitră •h
T H I E L  S c  W E I S S ,  T Y P O G B A F T

Strada Lipscani, palatal »Daeia.« t
CON8TANTINKSCO D., Souvenir de Zizin, Valse pour pianoforte , 
OARLSON C., Quatre moroeauz Roumains, pour pianoforte . . . . 
t’LECHTENMCHER A., Muma lui Stefan, pentru o voce şi pi ano
. . A o n r a n n  v n  a » . . ; , .  ___ _____, ______ __ _ _ï___

FR.
7
a
i

QEORQESCD TH., Doue suspine, rom. pentru o vooe «a p i a n o ...........................  i
Sep, rounm. naţională, pentru o vcco ou piano 

KRATÖCH WIL A. K.. Hora, Vidţa României pentru piano . . . . . . . . . .  1 40
11EDEK J. W-, România, Quadrille de Concert pentru p ian o ................... .... 4 —
MUS1CESCO G., R&nduiala cununiei pentru piano . . . . . . . . . . . . . .  |  —
STERN L., op. 10, Der Wunsch (Dorinţa) für Singst, und Clavierb.................  ]  —

> • op. II . Lebewohl (Adio Moldova) Singst, und Olavierb.................. i So
a > op. 4. Grande Etüde pour p ianoforte.............................................  i  50
• ■ op. 17. Hora. Mariörn pentru pianoforte ..............................................  l 80
» » op. 18. Durerea 'ml este mare, Valee brii. pentru piano . . . . . .  8 —
> .  op. 19. Visuri Ce de oopil, Quadrille pentru piano . . . . . . .  . 2
» » L a  Favorite, Schottisch pour plano . . . . . .  1
» > Iţik-Polka pentru piano..................  1
> > op. 20. Apele de la Văoărosol, Sehottsioh pour p ia n o ........  1

VIEUX E.. Marche de Cavalerie pour piano ......................................   %
Töte aceste se vând ou rabat de 75 w»

35

50

I

Typ. Tihel & Weias, Palatul BDacia".


