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va ţine esposiţia, românii mer- 
a Paris vor găsi ziarul .TIM PU L* 

(Jtrands Magasins du Printemps 
tţivard Haussmann 7 0 .*

J'EŞl TELEGRAFICE
A L B  . T I M P U L U I *

(A g e n ţia  I la v a s )
(37 Iulie, S are seara)

Londra, 37 Iu'ie.
telegrafia'/, 5 din Viena către >Daily: 

fhph :*
Ut rin a notificat, Turciei, ca trapele 
<or in cepe ocuparea Bosniei la 2f>

,1orning Poet* zice, că toate puterile, 
ido Turcia, aii ratificat tratatul de.
i.

(28 Iulie, 9 ore dimineaţa.)
Constantinopol, 37 Iulie, 

i intignra ca Sa vas paşa va fi numit 
mor al insulei Creta, Altko paşa va 
mit gnvaruor al Rumeliel.

Viena, 27 Inii*. 
şjlair/areii ca se va împărţi cu ocazia 

4 li  apropiate a trapelor austriaco in 
4 | yi Erzegovina zice :
L lupele vin ca amice, spre a pune ca* 
jelelor, cari de mai înalţi aşi turbură 
ţari precum si ţările mărginaşe ale 

a <o-Ungariei. Trapele imperiale vor 
binefacerile păcii. Toţi locuitorii se 

I moara da aceleaşi dreptar! înaintea 
Ei vor fi apăraţi in ezistenţa lor, in 

bţa lor şi in bnnnrile lor. Venitorile 
'se vor intrtbainţa la trebuinţele ei. 

I [şiţele de impozite din anii trecuţi nn 
r maî cere."

I .clamarea se termină printr'o invitare 
I sta locuitorilor, <{e a primi pe soldaţi 

prieteni, de a su snpnne autorităţilor 
>*şT reîncepe Intrările, ale căror frnete 

I rvor garanta.

(23 luiiu, ameazi)
Viena, 28 Iulie. 

Suzeta de Viena* afla, că imperaţnl a 
cat tratatul de Berlin.

BUCUREŞTI
L u n i  17 (2 0 ) I n  ) i e .

u radicalul cela de d. Rosetti nu'i 
■să- stal la vorbă. Gări dnca*t 

( de scurt şi se vede înfundat, 
>c s’o ia cotiş, schimbă vorba, se 
ice că’ l suflet nevinovat şi c«ţ 
e înţelege ,orI că a uitat ce'l 
UBa T in brebi alta ţi răspunde, 

ă e peşte putiuţâ s’o scoţi la c&păt 
-lui,¡afară numai daca n’al a- 
râbdare de mucenic, să tot Btal 
[treci la foaie vorbele, ca să nu 
iomeneşt’l Că tăgădueşte ce a zis 
| aruncă in spinare cliiaE zisţle 
f - Dela m&n.ă p&nă la gură, te 
« şti cu d. Rosetti' că te invitio 
iţeşte de chiar vorbele rostite 
dt nstil, şi cănd nu mal are ’ o 
m, (fiod 61 înfunzi cu cele 
ute negru pe alb la foaie,^tţţpcl 
ace că I aşa de necăjit de .re'al 
l credinţă*) încât nici nu iha 

sft’ţl răspunzâ, şi pe dată te 
pe mâna băieţilor de la canalu 
de scurgere ale „Românului*, ca

să te târască in nomolul lor, de nu 
te mal poate spăla cAt.nT lumea 
toată »pa Dunării.

Cn radicalul cela de d. Rosetti 
nu’i chip să stal la vorbă. —  Buni- 
oară începe d-lu! să aiureze :

,Nu dăm Basarabia, nu primim 
Dobrogea ; ne batem cu lumea toată, 
şi odntâ cu capul nu ne vom închina 
decât forţei brutale.*

El auzi că b&sneşte şi nn te rabdă 
inima să T laşi. Ţe-apucI sfl-I strigi: 

.Domnule Rosetti ! lasă la pustia 
scamntoriile şi mofturile măcar pe 
zio'i de azi, când stăm cu mortu ’□ 
casă. Nu e vreme de chef astăzi; nu 
mal sminti lumea cn nesdrâvăhil; nu 
mai îndemna ţara să se bată cu 
toate puterile, că nu pe d-ta, ci tot 
pe dânşa biata o faci de rlsl*

D. Rosetti nu ’ţi dă deocamdată 
răspuns, şi ’□ vreme ce d-luf se pre
găteşte a ’ţf întâmpina vorba, râmăl 
pe măna .tinerilor patrioţi* dela c?- 
□alurile de scurgere, cari te puu la 
caţe aşa că ’ţi taie pofta de discu
ţie. Indignat de marafetul necinstit 

1 radicalului nostru, te hotărăşti a 
nu’i mal vorbi, când — ce să vezi ţ 
—  d. C. A. Rosetti începe să cănte 
cântecul d-lul Greţulescu. Uită Ba
sarabia, prinde dragoste de Dobro
gea, şi să te mal ţii dragoste : raiă 
& fie Dobrogea, şi par’câ tot n’ar 

fi d. Rosetti mal încântat. Minunat 
de schimbarea aceasta, teindeamnâ 
păcatele să’l întrebi :

,Ce-I asta, domnule Rosetti î Ce 
fe l ! Schimbaşi foaia pe dos aşa de 
repede, ca scamatorii?*

1>. Rosetti nici nu te lasă să is
prăveşti, şi ca să ’ţl astupe graiul 
ncepe să facă, vorba ceea, gură de 
Tărgovişte, strigând :

.Dar ce? nu cumva aţi pofti d-v. 
să ne batem cu lumea toată P Aşa aă 
hotârît puterile, aşa caută să facem. 
Smint*ţl ar trebui să fim ca să ne 
împotrivim congresului. Fireşte că dv. 
aţi vrea să ne batem cu Europa, ca 
să vă folosiţi de turburare, reac
ţionarilor! yi să puneţi mâna pe 
putere.*

El! pas’ de mal siăl la vorbă cn 
d. Rosetti.

In anul trecut, când sa răpuneaă 
bieţii Români, fără ştirea lui Dum
nezeii, de foc, de ger şi de foame, 
tu şanţurile Plevm I, opoziţia întreba 
pe guvern şi In deosebi pe .Româ
nul*, să spuie cn ce anume scop şi 
pe ce teme fi, se jertfesc Românii 
peste Dunăre. Iar d. C. A. Rosetti 
răspundea ca din v is ;

.Colonelul francez d. Gaillard a 
strigat oştenilor români In luptă: 
Oh / vitejii met copil! Gunernlnl rus, 
baronul de Meyfndorff. zise: Fie
care soldat a fost un eroii.*

¡1 —  Frumos de tot! (zicea opozi

ţia) şi foarte le mulţumim şi lui d. 
colonel Gaillard şi lui d. general 
cum ăl chiamă, că d-lor, militari 
bătr&al şi Încercaţi, laudă tlnăra 
noastră oaste; dar —  ce are a face ? 
par’câ nu era vorba despre asta... 
Noi nu Întrebaserăm despre cum 
ăşl daă cu părerea d. general şi d. 
colonel de vitejia oştenilor noştri, 
ci întrebaserăm să ni se spuie cu 
ce anume scop şi pe ce temeiu se 
jertfesc la Plevna acel viteji oşteni.

D. C. A. Rosetti, cuprins ca de 
nişte vedenii, răspundea iarăşi:

.Marele duce Nicolse a zis: Voia 
purta necurmat Steaoa României, 
ca aducere aminte de vitejia oştirii ro 
mâne. *

— Mare cinste pentru noi! (Intlm- 
pinatt opozanţii) foarte Încântaţi sun
tem de sentimentele srâlucitulul înalt- 
comnndir de la Plevna, şi fireşte că 
marele-duce, ca oştean viteaz, nici
odată n’o să poată uita pe uişte 
tovarăşi de arme, cari i-afi dat atâta 
ajutor .Intru apărarea creştinătăţii 
primejduite* ; dar— pare ni se că am 
pierdut şirul vorbei: noi n’am În
trebat despre cele ce zice marele 
duce In privinţa oştirii româneşti, 
ci am Întrebat să ni se spuie cu ce 
scop anume şi pe ce temeiU oştirea ro- 
m ăuească se răpune In pământ străin 
pentru plăcerea marelul-duce ?

D. Rosetti intimpina :
.Suveranul Rusiei, punând pe 

pieptuT simbolul independenţei ro
mâne, a zis : Sunt mândru de aliaţii 
mei!*

La acestea, opoziţia zicea iarăşi: 
Mândri suntem şi prea-mândri de 
zisa M. Sale împăratului, şi nici nu 
mal încape vorbă că M. Sa trebuie 
să ţie la independenţa noastră, de 
vreme ce ne a făgăduit-o. âncâ de când 
cn convenţia încheiată cu n o i; dar 
—  nu am voit să ştim ce a zis M. 
Sa împăratul de Români, ci intrebâm 
să ni se spuie numai cu ce anume 
scop şi pe ce temtiă se răpun Românii 
alături cu so'daţil împărăteşti.

D. Rosetti răspundea :
.Presa Europei dcchiarâ că acum 

cestiunea Oriintelu) nu se mal poate 
deBlega fără ca România să zică cu
vântul el.*

— Sâ le fie de bine şi câştig bun 
gazetelor europenei (ziceau opozan 
ţii); n’avem a împărţi cu ele nimica; 
nu vrem sâ ştim ce zic gRzetele eu
ropene , ci întrebăm sâ ni se spuie 
cu ce scop anume şi pe ce temeiă....

Aşi! ţl-al gfisit: d. Rosetti sâ răs
punsă 1

Şi astfel, un an aproape, această 
stăruitoare întrebare, ci multe altele, 
fără răspuns a rămas. Avurăm noroc 
numai, că la urma urmelor se striuse 
Congresul la Ber)in, şi ne dete la 
întrebarea noastră un răspuns, de

l-om ţine minte câte zile om avea 
Dar, in sfârşit, Congresul, fftrâ sâ 
ne lase măcar sâ’ l intrebâm, barem 
ne dete, bun răfi, un răspnns. D. Ro 
setti — împlineşte anul, şi s’or mal 
împlini âncâ mulţi, şi geaba! nu vrea| 
ori nu ştie a ne respunde cu ce scop 
anume şi pe ce temeiă se repuseră 
zece mii de oameni şi mal bine in 
Bulgaria.

Fireşte. Plenipotenţiarii dela Beri 
lin afi fost oameni de ’nţeles; dai! 
cu radicalul cela de d. Rosetti, nu’I 
chip sâ stal la vorbă.

DIN AFARA

Cu toate obiecţiuuile Porţii f&< ute 
la Atena, că dispoziţiile tratatului 
de Berlin nu le va aplica, decât 
după ratificarea sa, guvernul grec 
a trimis o notă la Constantinopol, 
prin care cere numirea unei comisii 
pentru rectificarea graniţelor.

Poarta n’a decis âncâ ce răspuns 
sâ dea acestr l note. Cercurile înalte 
din capitala Turciei, sunt unite, pre
cum află .Pol. Corr.* in privinţa 
maximului concesiunilor ce se vor 
face Greciei.

Aceste concesiuni nu cor« spund 
pe deplin aşteptării grecilor.

In colo la Constantinopol sunt 
hotârlţl, ca sâ favoriseze elementul 
grec din imperifi printr'o admnis- 
traţie, care sâ nu lase de dorit.

Se zice că ambasadorul din Lon
dra, Musurns paşa, va fi chemat la 
Constantinopol, incredinţăndu-i.se 
ministerul de externe.

Prin cercurile diplomatice din Sbatn- 
bul se zice, că principele Labanof 
va fi inlocuit. Cauza acestei disgraţii 
se zice a fi, că el n’a ştiut nimic 
până in ultimul moment, despre con
venţia anglo-turcă, privitoare la in
sula Cipru.

Consulul engh-z Fawcett a rapor
tat deja guvernului săfi despre si-' 
tuaţiunea refugiaţilor şi a insurgen
ţilor din muntele Rodop- Cruzimile 
săvârşite acolo de ruşi şi bulgari, 
după raportul săft, întrec orl-ce fan
tezie. Faptele săvârşite arată că 
ruşii şi bulgarii tindeab la nimici
rea totală a el<-atentului musulman 
diu nordul şi sudul Balcanilor.

Lupta de rase a luat acolo astfel 
de proporţiunl, incât ea nu se poate j  
sfârşi, decât prin nimicirea totală a 
unal părţi dintre luprâtorl.

D-şi Totleben şi Labanof afi ară
tat Porţii, că lupta e pe sfârşit, ea 
cu toate astea continuă cu destulă 
faroare, şi dacă din când in când 
se întrerupe, cauza la aceasta nu e 
decât foamea, mizeria şi bo&lele din 
ambele părţi.

Noul cabinet belgian a fost pri
mit cu aplauze şi simpatie de către 
senat, unde s’a prezintat la 23 iulie 
st. n.

Opinia publică din Belgia prive
şte cu încredere noul cabinet şi speră 
a respunde pedeplin aşteptărilor ce 
pune ţara in el.

Camerele in sesiunea estraordinarâ 
in care sunt convocate, se vor ocupa 
mai ântăiă cu validarea alegerilor, 
care va lua in considerare vre-o sep- 
tâmânâ. Apoi vor vota legile cele 
mal urgent necesare guvernului. 
Elementele liberale fiind in majori
tate in oouele corpuri legiuitoare, 
lupta nu va fi de cât intre liberali 
şi radicali.

Lupta electorală a Început In Un
garia, şi din cele lntlmplate până 
acum, se vede, că opoziţia coalizată 
n’are sorţi de izbândă. Ziarele anti 
guvernamentale văzăndu-se lnşâlate 
In speranţele lor, se plâng amar. 
Peşti Naplo scrie

.Guvernul va avea şi de astă dată 
maioritate, şi el va face ceea ce nu 
vrea ţara. De când a venit Tisza 
la putere, ţara a ajuns la extreme. 
Se vorbeşte şi se votoazâ cu desă- 
vlrşire contra legii. Această stare 
Insă nu va dura mult.*

• Gaz. de Colonia* i se depeş^azâ 
din Paris, că guvernul francez pre
pară o espunere către ţară, despre 
atitudinea sa la congres.

Ziarele urmăresc cn interes miş
carea din Italia, şi speră că aceasta 
se va potoli In cnrlnd.

Statele din Orient in urma tratatului.

Schimbările de teritor făcute de 
tratatul de Berlin in Orient, sunt 
cele următoare ;

Turcia europeană de la 6517 mile 
pătrate, a fost redusă la un teritor 
de 3867, iar locuitorii el de la 10 
milioane afi scăzut Ia 6*/t. Aici se 
numără şi Rumelia orientală, care 
in viitor va avea un guvernator 
creştin, cu teritor de 630 mile pă
trate şi cu 1 milion de locuitori cari 
sunt calculaţi la Turcia, iar pierderea 
suveranităţii Porţii de asupra alor 
doă state e trecută cu vederea.

Noul principat bulgar cuprinde te
ritor de 1150 mile patr. cu 1,700,000 
locuitori, dintre cari 40°/o (680,000) 
sunt mahomedani.

România devenind independentă, 
prin noua situaţie ce’l crează acel 
tratat, teritoriul sâb, de la 2201 
mile pătrate, devine de 2290 mile 
pătrate, iar locuitorii diu 5,073,000 
se fac 5,110,000.

Basarabia luată de Rusia, are o 
întindere de 150 mile pătrate cu 
135,000 locuitori.



T I M P U L w
Dobrogia are 240 mile pătrate şi 

175,000 locuitori.
Serbia a foat norocoasă. înainte 

de resboiti ea avea un teritor de 
783 mile pătrate cu 1,360,000 lo
cuitori şi acum va avea 993 mile 
pătrate şi 1,640,000 locuitori.

Muntenegrul de la 78 mile pă
trate, s'a urcat la 158, iar locnitoril 
de la 170,000, a ti sporit la 220,000

Austria in Bosnia şi Erzegovina 
ocupă 980 mile pătrate cu 1,250,000 
locuitori. Intre aceştia 750,000 sunt 
ortodocşi, 120,000 catolici, restul e 
mahomedan.

Qrecia după tratatul de Berlin, 
va primi un teritor de 200 mile 
patrate, cu 300,000 locuitori. Insă 
această cestie e încă in litigiti.

Rusia in Asia ia vre-o 600 mile 
pătrate cn 800,000 locuitori, şi a- 
fără de aceasta Basarabia in Europa 
cu întinderea şi locnitoril menţio
naţi mal sus.-

In fine Anglia ia insula Cipru, al 
cărei teritor e de 173 mile pătrate 
cu 150,000 locuitori.

Italia Irredenta

.Journal des Débats* se esprimă 
astfel despre mişcarea din Italia :

Agitaţiunea prea încordată din Ita
lia, deşi nu are un caracter de te
mut, merită cu toate astea atenţiu
nea. Se zice că Austria va respunde 
la insemnătatea ce prezintă acele 
agitaţiuni, prin stabilirea unor cor
puri de observare la graniţele Italiei.

Italia de câţiva ani, s’a deprins 
cu ideea, ca din orl-ce schimbare de 
teritor ce se va face in Europa, ea 
să tragă folos. O esperienţă înde
lungată, părea a adeveri acest mod 
de cugetare. Dar dacă in joc sunt 
zile bune, < sunt şi zile re le , de la 
cari e bine ca să stea omnl la di
stanţă.

Italienii sunt grozav de surprinşi, 
de ce congresul nu i-a rugat ca să 
primească Triestul şi Trentinul.

In lipsa bătrânului Garibaldi, fiul 
acestnia Menotti ţine in Roma mee- 
tingurl, in cari joacă rolul lui Glad
stone. Dar Italia nu e Anglia şi a- 
gitaţiunea al cărei incepnt ël pri
vim, poate să degenereze intr’o re
voluţie periculoasă.

Italia ar face foarte bine, nu nu
mai dacă şi-ar aminti, ci dacă s’ar 
gândi şl-ar‘ înţelege aceasta. S’n 
schimbat situaţiunea in Europa in 
multe privinţe, şi unele ţări privi
legiate ar faoe bine, dacă nu s’ar 
gândi la altceva, decât cum să poată 
consolida poziţia escelentă ce le-a 
creat-o norocul cu atâta grăbire şi 
pe care până acum a cruţat’o tim
pul.

Din Viena se scrie către »Pester

FOIŢA „TIMPULUI‘

ISTORIE ŞI POLITICA
OOCUMINTKLK ISTORICE DESCOPERITE 

de d. C. Esarcn 
(urmare fi fine)

X III .
Nimic, am zis începând acest 

studiă, nu deşteaptă mal mult con
ştiin ţa unei naţiuni, de căt istoria 
trecutului sâă. N im ic nu cimentează 
mal bine şi dă o mal mare coesi- 
une, o mal mare unitate şi forţă  
morală unei naţiuni, de căt snve- 
□irea gloriilor sale trecute, viotori 
ilor şi Învingerilor sale, bucuriilor 
şi Întristărilor sale comune.

Nararea veridică şi eonstiinţioasâ 
şi cunoştinţa raţionată a faptelor 
istorice, ne pot conduce la resultatnl 
ce indic in rindnrile precedente.

Istoria insă trebue să meargă mal 
departe. Pentru oa ea să devie in tr’-  
adevâr »acea lam pă a trecutului care 
pusă in intunerecul presantului, să

Lloyd*, că contele Robilant, amba
sadorul italian de acolo intr’o întâl
nire ce avu cu cancelarul austriac, 
intrebându’l despre -scopul înarmă
rilor, acesta i-a respuns :

»Noi avem ¡atenţiunile cele mal 
pacifice şi nu dorim de cât pacea 
dar dacă am căuta ceva, in Italic 
am găsi.*

Acest respuns a produs mare sur
prindere la Roma, unde s’a comu
nicat.

Tot acelaşi ziar e informat, că 
cabinetnl austriac, e convins despre 
bunele intenţiunl ale actualului ca
binet italian.

Agitaţiunea din Italia, zice zia
rul menţionat, nu e decât un foc 
de paie, in care partidele din Italia 
nu’şl vor arde decât propriei« lor 
unghii.

PROTOCOALELE CONGRESULUI DE BERLIN
P r o t o c o lu l  ¡Nfo. 2 .

Şedinţa din i  fl7 j Iunie 1878.
Erati presenţl:
Pentru Germania principale de 

Bismark d. de Biilow, principele de 
Hohenlohe Schiilingafilrst.

Pentru Austro-Ungaria corniţele 
Andrassy, corniţele Karolyi, baronu 
de Haymerle.

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

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

Pentru Italia corniţele Corti, co
rniţele de Launay.

Pentru Rusia prinţul Gortchacov, 
corniţele Şuvaloff, d. d’Oubril.

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

Şedinţa se deschide la ora 2 şi 
jumătate; protocolul şedinţei prece
dente, citit de. d. comite de Moily, 
e adoptat.

Plenipotenţiarii otomani, Alexan
dru Caratheodory-paşa Mehemed Ali- 
paşa şi Sadnlah-Bey remit împuter
nicirile lor.

Preşedintele propune ca pe viitor, 
pentru a grăbi lucrarea congresului, 
comunicarea prealabilă a protoco
lului imprimat d-lor plenipotenţiari, 
să ţie loc de citirea tradiţională la 
Începutul şedinţei. In cazul când 
nici o modificare nu s’ar face de 
membrii înaltei Adunări, testul să 
fie considerat ca aprobat şi depus 
In arhive.

Asupra observaţiuuilor comitelui 
Andrassy şi d-lul Waddington rela
tive la modificările ce plenipoten
ţiarii ar putea cere tece tulul proto
colului şi care n’ar putea să nu se 
ştie de colegii lor, preşedintele pro
pune şi congresul decide, că se va 
da citire de către secretariat la În
ceputul fiecărei şedinţe. Rămâne afară 
de aceasta bine Înţeles, că proto
colul va trebui să fie citit Iu Între
gul săâ, dacă, cererea se face de 
unul din membrii congresului.

lumineze v iitoru l* trebue să tragem  
diutr’insa învăţăm intele ce ea con
ţine, pentru ca din aceste invăţâ- 
m inte să cate a se inspira, in  ac
ţiunile sale, omul politic  şi omul de 
s ta t ce poate fi ehiămat a d irige 
interesele şi destinele naţiunii sale.

Din numeroasele fapte istorice ce 
am desfăşurat astâ-searâ înaintea 
d-voastrâ, nu voesc a trage  de cât 
doe conclusiunl, doe învăţăm inte.

Vă aduceţi am inte de negoţiaţiu- 
nea diplom atică din anul 1658 in
tre republica Veneţie i şi principele 
Valachiel.

Principele Valach ie l luase în ţe le
gere in Bulgaria, Serbia, Macedonia, 
Tracia, şi Grecia pentru a scutura 
jugul otoman şi a face ca statul 
seti să trăiască prin el însuşi, spri
j in it  prin forţe le  unite ale tutulor po- 
pulaţiunilor creştine din imperiul 
otaman.

A forma un sistem de state unite 
prin interese comnne cari să se ri
dice pe ruinele imperiului turcesc

Corniţele Şuvaloff şi d. d’Oubril 
exprimă dorinţa, ca protocolul defi
nitiv să fle curând Împărţit, ca să 
grăbească comuuicarea către guver
nele respective.

Prinţul Gortchacoff se asociază cu 
această observaţiune: el aprobă mal 
dinainte orl-ce dizpoziţiune, ce ar 
putea înlesni şi grăbi lucrările înal
tei Adunări. Alteţa Sa speră oso- 
luţiune pacifică, şi e de trebuinţă 
ca pacea lumii să fie asigurată căt 
se va putea mal lngrabă.

Preşedintele zice, că va da in
strucţiuni secretariatului pentru o 
iute distribuire a protocoalelor.

Alteţa Sa Serenisimă anunciă co 
legilor săi, că mal multe petiţinnl 
şi documente In număr destul de 
însemnat, s’ati adresat congresului şi 
chiar d-sale. Secretarul a fost În
sărcinat să’şl aleagă piesele, d'o im 
portanţâ foarte inegală. Petiţiunile 
cari presint un oare-care interes 
politic saü resumat lntr’o listă Im-

urmâ ani legâturele de amicie cari 
uneafi altă datâ^ pe supuşii greci şi 
slavi al Porţii s’ati rupt. Din aliaţi 
el ati devenit rivali. Slavii cari re
cunoşteai! altă dată autoritatea pa 
triarculul grec s'afi unit cu o nouă 
organizare bisericească care a recla 
mat supunerea lor. Intr’o mare parte 
a teritoriului locnit de rasa greacă 
dreptul d’a posede bisericele şi şcoa- 
lele a dat loc Ia contestaţi uni, s- 
desea chiar la lupte, intre popula- 
ţiunile de araândoâ rasele.

Conflictul s’a agravat adânc in 
urma evenimentelor ce s’ati petrecut 
iu aceste ultime luni, şi pasiunile 
aăscute din aceste conflicte ati de
părtat din ce in ce mal mult pe a 
ceste doă rase una de alta. Era vorba 
de ceva mal mult decftt diverginţs 
de opiniune asupra cestiunel regi
mului eclesiastic. Grecii se tem, şi 
cu euvănt, de subjugarea bisericii 
lor. de suprimarea limbel lor. de 
absorbirea şi de dispariţiuuea pro
gresivă a rasei lor, daca rivalii lorjârţită tutnlor plenipotenţiarilor:

»ceastă listă se va continua după cum I 8 ar g&si intr’o poziţiune preponde- 
se vor presinta comunicaţiunele ana-1 rentă. Aceste puncte sunt pentru el 
loge şi toate acele piese se vor depune I d'un interes capital şi soarta lor de- 
la secretariat. A. S. crede, şi părerea I pinde de forma ce congresul va da 
sa obţine aderarea unanimă, că in I dispoziţiunilor ce se vor lua cu scop 
principii! nici o propunere sati nici un I d’a protege pe creştini şi d’a asi- 
document nu trebesc a 6 supuse esa-1 gura ordinea şi securitatea provin- 
miuâril înaltei Adunări, de uu vor I ciilor din Turcia europeană, 
fi introduse de verl-unul din pleni- Dar cele două rase nu sunt ma 
potenţiarl. Se conformă dar acestei I intea congresului pe un picior egal 
regule pentru petiţiunile de cari fu Slavii ati de apărător in această 
vorba. I gală un puternic popol militar, fra-

Alteţa Sa propune d’a trece la I tele lor de sânge şi de credinţă tare
ordinea zilei fixată in şedinţa pre-lprin prestigiul victoriilor sale re- 
cedentă, I cente.

Marchizul de Salisbury dă citire I Grecii, din contra, n’ati aici ca
moţiune! următoare : I reprezentant nici o naţiune de a-

» îndată ce propunerea pentru in-1 ceeaşl rasă 
trunirea anul congres se făcu, gu-1 Gnvernnl Maiestăţel Sale e de pâ 
vernul reginei comunică celor şease I rere că decizinnile luate in aceste

cili 5 
o lift

ft

puteri opiniunea sa, că Grecia tre 
buia să fie repezintată in congres 
Se poate vedea cu iulesnire raţiunea 
care a motivat această propunere 
Guvernul care începu resbelul, azi 
terminat, declară că l'a incepnt cn 
scop inalt şi fără precugetârl. Ei a- 
nunţă că nu căuta achiziţiuul teri
toriale; ţelul săti era d'a libera po- 
pulaţiunile creştine de relele a căror 
esieteuţâ era generalmente recunos
cută orl-oare le-ar fi fost cauza. A. 
S. prinţul Gortchacofi a repetat acel 
scop inalt in această sală la prima 
şedinţă a congresului.

Uu resbel întreprins cu asemenea 
scopuri trebue negreşit să se ter
mine printr’o pace, purtând semnul 
aceloraşi aimţiminte; şi prima dato
rie a reprezintanţilor puterilor, va fi 
a veghia ca prevederile tratatului 
să fie restrânse io marginile cari le 
ati fost astfel prescrise.

Obiectul disouţiunilor congresului, 
daca nu’şl întrec adevăratul lor ţel. 
va fi, micşorând cât se va patea 
schimbările de teritoriti, a imbnnâ- 
tâţi soarta şi a asigura bona stare 
a acelor proncii din Tnrcia europeană, 
cari ati fost teatrul calamităţilor de
plorabile.

Deci, creştinii din acele regiuni se 
împart in doă părţi, ale căror inte
rese nu suut identice şi ale căror 
simpatii nu suut iu armonie.

Congresul ştie că in aceşti din

condiţiuul n’ar mulţumi rasa greacă, 
şi prin urmare n’ar aduce nici li
niştea imperiului otoman nici pacea 
Enropel.

E de temut ca nuol agitaţiuni să 
nu nască in acest popol adânc de
votat credinţei şi naţionalitâţef sale, 
care ar avea convingerea că Euro
pa l’a dat sub dominaţiunea uuel 
rase, de la care simpatiile sale sunt 
cu totul depărtate.

Anglia propune dară ca regatul 
elen'C să fie admis a îndeplini 
acel rol in favoarea Grecilor şi a 
lua parte la deliberaţi unile congre
sului, cel puţin a asista la toate şe
dinţele iu care cestiunl privitoare la 
interesele rasei grece se vor discuta 

Principele de Bismark referându- 
se la deriziunea luată de înalta A- 
dunăre in ultima şedinţă, priveşte 
ca eongresul să fie in stare astăzi, 
după o primă lectură, să statueze

rcare implică un oare-car r ; i  
cestiunl de drept public4 
cedurâ asupra chipului 0 -
représentant al Greciei iţ*l\ 
admis in sănul congresul) \(> 

Principele Goatchacoff, l-1'" 
să trateze in acest m om iţi' 
nea admiterel Greciei, şi 
amânarea propusă, doreşti*^ 
o expresiune din discurs! ho* 
Salisbury. Alteţa Sar ar dlkW 
greşul să considere pe reş 
,il Rusiei, nu ca exclusiva 
votaţii intereselor Slavilor 
nteresându se de toate pop 

creştine din Turcia. Princip kM 
cbacoff declară dară d'naiij.fr 
va asocia la măsurile luaţi fi 
voarea Grecilor ; va cere 
tru Grecii din imperiul 1 
autonomie asemenea cu ])M 
se reclamă pentru slavi. Scit 
gemului săti e d’a apropii* 
două rase. Cât pentru ceştii L  
ligioasâ la care lordul Sal 
făcut aluziune, Alteţa Sa t | 
arate că nu e desbinare r j » 
in fond intre patriarcbatul 
exachatnl bulgar : numai,
cestiunea de liturgie a adus 
iunea celor două biserici.

Preşedintele constată, că ( 
nipotenţiaril primesc amâna; 
ouţiunel asupra acestui pun' 
tru şedinţa următoare. - 

D. Desprez in numele d-1 
uipotenţiarl al Franciel, dă 
propunerel următoare, pe cjp 
dori s’o vadă distribuită in trp  
timp cu a lordului Salisbury^ 

Considerând că in cercetau#’ 
lor arangiamente de luat pent) 
gurarea pâcel iu Orient e d 
da curţel din Atena ocaziunew 
exprima dorinţele şi că poitel 
folos puterilor de a le cunota.

«Congresul invită peguverA 
iestăţel Sale Elenice a denur 
represintant, care va fi admis 
pune observaţiunile Greciei căi 
va fixa soarta provinciilor lim 
cn regatul, şi care să poată fi 
mat in sânul congresului, ori dc 
ori plenipotenţiarii vor crede opoi 

Preşedintele zice că imprimatL 
distribuirea acestui document «j- 
face conform dorinţei d-lor plţ 
tenţiarl al Franciel, şi că pro] 
rea va fi pusă la ordinea zii 
viitoarei şedinţe. Alteţa Sa intri 
inainte de a urma ordinea zile 
satâ, dacă verl-unul din membr 
veri o comunicaţiune de făcut T 
tel Adunări.

Alexandru Caratheodory-Paşa 
primă părerea sa de răti, că n'a 
tut asista la şedinţa precedenţi 
urma unui accident de mare cwtg 
a întârziat sosirea, precum şi | .

B

şi să a ibă o fo rţă  a lo r proprie ca 
să poată trăi indipendinte şi prin ele 
însuşi, ia tă  idea politică  ce să de- 
gag iâ  din negoţiaţiun ile  diplomatice 
despre cari v ’am vorb it la începu
tul con ferin ţe i mele.

Această idee nu este o idee de 
m portaţiune streină, ea iese d in în 

suşi rărunchii naţiunii şi e d ictată 
de acel instinct superior de conser 
vare şi de m ărire, ce l ’ati adesea 
naţiunile ce sunt chemate a juca 
un rol in  lume.

Şi aceasta idee nu este o idee tre  
câtoare, ea este persistentă şi a ţi 
vâzut'o reapărând in a doua nego- 
ţiaţiune d iplom atică din anul 1673 
despre care v ’am întreţinut.

Şi astă dată nu este numai prin
cipele Valachiel care este pătruns 
de această idee, este şi principele 
Mold&viel este ăncă şi principele 
Transilvaniei.

Concepţinnea principilor romănl 
lin  secolul X V II  nu este ea o con- 
aepţiune politică de o inaltă preve-

asupra propunerel ce citi lordul Să-1 colegialul săti Mehemed-Âli-Paşţa 
lisbury, şi care atinge atătea cestiunl { fi fost fericit d’a lna parte la ni] 
grave. Orl-care ar 6 simpatia ce | rea preşedintelui, şi ţine a se «n 
Grecia inspiră Europei, Alteţa Sa | in numele gnvernnlnl săti la uri 
crede că ar trebui, in interesai la-1 ce congresul a făcut pentru re 
crârilor, să propue, conform cu prin-1 bilirea sânâtâţel Imperatnlnl Villu 
ci pini stabilit mal inainte , amâna-1 Principele de Bismark îuulţu 
rea discuţiunel asupra acestui punt | şte d-lnl prim-plenipotenţiar a l ' 
până la viitoarea şedinţă. In acest | ciel pentru aceste cuvinte, pe 
interval preşedintele va avea grijă I nu va lipsi d’a le transmite M 
d’a face să se imprime şi să se I stâţel Sale
distribue moţiunea lordului Salis-1 Preşedintele expune dupe aot 
bury, atât de importantă in sine, şi | că ordinea zilei chiamâ discuţia

dere. care trebue să fixeze atenţiu
nea oamenilor noştri de stat?

Indipendinţa statului român ne 
având, după toate prob&lităţile, a fi 
garantată de Europa, cum ne vom 
putea asignra şi garanta mal bine 
această independenţă, sustrăgând’o 
idfinenţel prea mult preponderante 
a vre unia din puternicii noştri
vecini, de cât creând intre toate 
statele peninsulei balcanice acea în
ţelegere, acea armonie, acea identi
tate de interese, cari vor face dintr’- 
insele un tot puternic, capabil de 
a deolina orl-ce protecţiunt şi ori-ce 
ingerinţe străine ?

Dar iată şi a doua conolusiune 
ce voesc a formala.

Ştefan cel mare a prevăzut de 
timpuria un mare adevăr istoric. El 
a înţeles că un stat care nu poate 
să demonstreze că represintă in mij
locul celor-lalte state un alt inte
res de căt interesul seti propria, a 
înţeles, z ic , că un asemenea stat 
este in pericul şi poate cu înlesnire,

la un moment dar, să fie atnerjr> 
ţat să dispare,

De aceaa el se silesce să dem1» 
streze puterilor creştine şi malv. 
seamă puterilor occidentale, că M 
dova este »poarta creştinătăţii“ 
că interesele ţârei sale simt strtşj 
legate ou interesele celor-lalte st 
ale Europei.

Această este a doua idee ce f r 
puiâ meditaţiunel oamenilor noa 
politici.

A lega interesele statului romi. 
cu interesele statelor europene, duţ 
ce le-aă identificat cu ale statei 
din peninsula balcanică intr’un so 
de indipendenţă comună, ast-fel 
căt dispariţiunea sa să fie o cau 
de perturbaţiune generală şi pi 
fundă in sistemul politic europea 
iată daca nu me înşel, formula 
in doe cuvinte politica viitoare: 
Romăniel.



foim'colelor di o tratatul dp San-Sfce- 
V i» .  cari privesc la Bulgaria, ince-

iprin articolul VI.
beţa Sa d& citire aliniatului I-ifi 
•t. V I:

lulgaria e constituită in princi- 
iiutonom, tributar, ou un guvern 
>in şi o miliţie naţională.* 
reşedinţele adaogă: sunt două 

% ioace d’a intra in discuţiune : se 
,► ite sau adiscuta mal ântâiA pri- 
i'îJ l aliniat al art, VI. safi a adăsta 
ttylal IV lea relativ 1» întinderea 

ţ utarielor. Fără a voi s i reeoman- 
 ̂i pe nici una din proceduri. Alteţa 

v j :întreabă pentru care din donâ 
h, greşul se decide, 
v ] irfmlul SaJisbnry ia cuvântul pen- 
i i a presinta observaţiunile urmă

r i  16 •’
. j  jfoctul cel mal isbitor al artico- 

1 r tratatului de San-Stefâno, cari 
Sport la Bulgaria,— (nu zic efec- 

y re a avut intenţiune a le da)—  
injosi pe Turcia pănă la ni* 

. ’ I unei dependinţe absolute către 

. | nea care a impus acest tratat, 
/ j de sarcina noastră d’a o repune 

- pe piciorul independinţef sale an
uare, căci nu s'ar putea desfinţa 
jetul resultatele resbelulul, dară 

' i| l I inapoia o independinţă rela- 
I oare să ’I permită d’a protege 

-jlficacitate interesele strategice,.
ilce şi comerciale al căror păzi- 

* > trebue să răinâe. 
ij lte pericole nu mal puţin im- 
i ianta sunt de temut. Rasa greacă, 

4( locueşte diferite localităţi in 
tîj i Bulgarie, va 6 supusă unei 
f4 iritaţi slave cu care relaţinnile 

: au sunt de loc amicale, şi pre* 
i j i t m  supus deja la apreciările 
un fesului, e probabil că limba grecă 

ispare şi rasa va fi absorbită, 
‘ară de aceasta, admiterea la 

tu aiul măre! Egee a unei noul 
« j r l  maritime, n'ar putea fi pri* 
fără un vio simţimânt de re*

ăi din partea puterilor vecine cn 
a >te rana.
¡ipâ părerea mea ar trebui să 
uite un remedifi la aceste re- 

I te vătămătoare, intr’o modifi- 
Â a articolelor asupra cărora AI- 
1 Sa preşedintele a chemat aten- 
t a noastră. Daca Bulgaria, in loc 
ie intinde pănă la marea Egee 

lacul Ochrida, ar fi mărginită 
id de linia Balcanilor, şi cea* 

'-i: parte a provinciei ar rămânea 
•şiautoritatea Sultanului, aceste 

ole ar fi mult indulcite, chiar 
n’ar dispare cu totul.

4 tr’ocest caz, o nouă putere ma- 
i â  nu s’ar intinde la ţermu mâ- 

a Egee, o proporţiune prea nu* 
t f  asă a populaţiunel greacă care 
jbiâ ameninţată d’a fi absorbită 
gl|i>na Bulgarie şi d’a fi snpusâ 

majorităţi slave, ar rămânea 
A aiţiunea politică ce ocupă ac

ute, şi Poarta ar poseda o 
ilar ie stratepicâ ce ar pntea a* 
m  contra orl-cârel invasiunl vii- j  

Acest avantagiO strategic s’ar 
ajunge fără a vătăma intere* 

popnlaţinnilor acestei regiuni, a 
soartă s’ar mal îmbunătăţi, 

glia n’a admis nici o dată, nici 
4 onferinţa din Constan tino pol, 
Ă in ver-o altă epocă, că spre a 

ta populaţiunile din Turcia eu* 
contra abuzurilor guvernu* 

contra opresinnel, ar trebui 
sustragă la supremaţia politică 
ţel. Această garanţie, care e 

\\ a mal inaltă importanţă, cere 
¿n a lt reforma administraţiunel 

iare, de cât o separaţiune po-

pun dară congresului, din par- 
igliei, examinarea acestor două 
peri:
ga principatul tributar autonom 

" «a r ie i să fie restrâns la partea 
M europene situată la nordul 
ni lor.
Ga provincia Rumeliel şi ori ce 
■ritorift la judui Balcanilor sft 
b autoritatea politică şi mili- 
lirectft a Sultanului, fiind luate 
precauţi unile, ca bana stare a 

.ţiunilor să fie asigurată prin 
ţii îndestulătoare de autonomie 
Istrativă, safi in alt mod. 
i iţele Şuvaloff, fâcănd alnsiune 
pasagifi din documentul ce ne 
i nobilul lord, zice că n’ar pu

tea primi in numele guvernului săfi 
cuvintele .d ’a distruge cu totul re- 
snltatele resbelulul*. Rusia a venit 
la congres pentru a coordona trac
tatul preliminar de la San-Stefano, 
cu interesele generale ale Enropel, 
iar nu spre a .distruge* resultatele 
unul resbel, pentru care ea şl-a 
impus atătea s&crificie. Plenipoten
ţiarul Rusiei constată că sensul ge
neral al oomunicaţiunel făcută con
gresului de marchizul de Salisbury, 
este că Anglia n’ar putea da con- 
8imţimântul săfi la delimitarea trasă 
la San-Stefauo, dar intre această de
limitare şi intre aceea ce indică d. 
plenipotenţiar al Marel-Britanii, e 
un teren de discuţiune, de esemplu 
limitele fixate de conferinţa din Con- 
stantinopol; aceste limite afi avan
tajai d’a fi fost trase de către re- 
presentanţil Enropel, şi sunt con
forme mal ales cu condiţiunele et
nografice ale naţiunel bulgare. Mar- 
chisul de Salisbury iuţelege oare a 
se ţine de delimitarea ce a arătat, 
safi admite discuţiunea pe baza ve
chilor limite ale conferinţei, cu di
viziunea longitudinală trasă atunci 
de representanţil Europei!

Principele de Bismark observă, că 
apreciarea Rusiei va fi neapărat su
bordonată la o esaminare mal deta
liată a institnţiunilor ce afi să se 
dea Bulgariei situată la sudul Bal
canilor. Daca plenipotenţiarii Marel- 
Britanii se afiafi in posiţiune d’a 
nlesni chiar d’acum lămuriri asupra 

regimului şi institnţiunilor ce s’ar 
pntea oferi şi garanta acestei părţi 
a Bulgariei, plenipotenţiarii ruşi ar 
fi poate mal bine in stare a se pro
nunţa asupra totalităţel propuneri
lor engleze.

Marchizul de Salisbury ae teme ca 
o asemenea espnnere să nu comporte 
pentru azi prea lungi detaliurl. E. S, 
doreşte a amăna răspunsul săfi asu
pra acestui punct pentru viitoarea 
şedinţă.

Principele de Bismark crede ca şi 
lordul Salisbnry, că e in adevăr mal 
de preferat d’a amăna această dis- 
cnţiune, şi esprimă speranţa că Ca
binetele mal in special interesate in 
cestinne, vor pntea in acest interval 
a se inţelege asupra .statua cauaae 
et controversiae. * El le orede de a- 
cord asupra multor puncte poate 
peste ceea ce el ănşil cred. Alteţa 
Sa Serenisimă crede incă, că după 
această înţelegere prealabilă, repre
sentanţil acestor Cabinete vor putea 
snpune congresului resnltatul schim
bai ul lor de idei asupra Bulgariei de 
Sud şi asupra instituţinmlor ce ar con 
veni să’l aplice : congresul ar avea 
după aceea sarcina, in cazul când in- 
ţelegerea nu s’ar stabili de tot, d'a că
uta complinirea prin intervenirea pa
terilor amice.

Corniţele Ândrassy aduce aminte 
inalta importanţă ce prezintă dis- 
cuţiunea, al cărei rezultat trebue să 
aducă formarea unor ţări chiemate 
a trăi mult timp, trebue să o spe
răm. E dar asemenea de părere d’a 
o amăna la şedinţa viitoare. E. S. ■ 
observă in privinţa această, că ces 
tinnea prezintă un aspect dnplu 
dintr’o parte că ea e carată politică 
şi poate a se rezuma in aceşti ter
meni: face-se-va o Bulgarie autonomă 
tributară şi administrată de un gu
vern creştin! Chiar de acnm E. S 
declară, că asupra acestui punct 
Au8tro-Ungaria n’are obiecţiuue. Dar 
din altă parte cestinnea atinge o 
delimitare de fruntarii care intere
sează particularraente pe Austro-Un- 
garia, fiindcă e vorba a defini situ- 
aţiunea Bulgariei, in privinţa, fie a 
ţărilor limitrofe cu Serbia, fie a frun
tariilor occidentale cari intru in 
sfera intereselor Austro-Ungare. Co
rniţele Ândrassy observă, că dacă 
Anstro-Ungaria doreşte negreşit o 
bună solnţiune a dificultăţilor pre
zinte, din punctai de vedere general 
al păcel şi &1 stabilităţel, cestiunile 
de fruntarie afi pentrn dănsa o va
loare on total specială : E. S. crede 
dar de folos d’a face să participe un 
delegat al Austro-Ungariel la intre- 
vorbirile particulare ale plenipoten
ţiarilor englezi şi ruşi. Nn se opreşte 
insă a da adesiunea să in principiu 
la propunerea engleză asupra liniei 
de fruntarii, rezervăndn’şl intr’ace-1
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laşi timp d’a prezintă observaţiunl de 
detailifi pe cari speră ale vedea pri
mite de colegii săi.

Corniţele Ândrassy este, afară de 
aceasta, dispus din parte'l a procede 
după regúlele parlamentare, printr’o 
discuţiune generală urmată d’o dis
cuţiune specială.

Principele de Bismarck se asociază 
cn părerea comitelui Ândrassy rela
tivă la modul discuţiunel, căreia ar 
fi, după dânsul, de folos a da forma 
unei prime şi secnnde c it ir i: prima 
va ţine loc de discuţiune generală, 
secunda ar permite intrarea in a- 
mânunte. El consideră că întrunirile 
particulare şi intime intre reprezen
tanţii puterilor directamc nte inte
resate, întruniri ce dânsul recomandă 
fără a se crede in drept de a le 
convoca, ar avea seriosul avantagifi 
de a pregăti mal bine o înţelegere 
asupra cestiunilor de amănunte şi 
de redacţiune. Punctul capital pen
tru întrunirile plenare ale cQugreau- 
lul ar fi d’a stabili înţelegerea a- 
supra cest 'inilor de principio ; când 
aceste ceşti ml vor fi desluşite, s’ar 
putea procede la adoua citire, la re- 
dacţiunea unul text destinat a în
locui articolele tratatului de San- 
Stefano.

In conformitate cu acest mod de 
procedură propus de preşedintele, ple
nipotenţiarii Austro-Ungariel, Marel- 
Britanil şi Rnsiei, convin d’a ’şl împăr
tăşi vedenie lor in întruniri particu
lare destinate a determina punctele de 
inţelegere şi prin urmare a înlesni lu
crarea congresului. El vor comunica 
rezultatul acestor intrevorbirl cole
gilor lor.

Preşedintele, cn primirea congre
sului, pune la ordinea zilei a viitoa
rei şedinţe, fixată Miercuri 19 : I. 
Cestiunea admiterii reprezentanţilor 
Greciei, II-a propunerea engleză a- 
supra Bulgariei, şi daca va fi lo c , 
proiectul asupra căruia reprezintan- 
tanţil celor trei puteri se vor inţe
lege.

Semnaţi: v. Bismark, B. Biilow, C. F. 
V. Hohenlohe, Ândrassy, Karolyi, Hay- 
merle, Waddington, St. Vallier', H. Des- 
prez, Beaconsfield, Salisbury, Odo Rnssell, 
L . Corti, Launay, Gortchiacow, Schonva- 
loff, P. d’Oobril, A l. Carateodory, Mehe- 
med A ii, Sadoulah.

Caetul de Însărcinări pentru 
construcţiunea liniilor Ploeştl- 

Fredeal şi Adjnd-Ocna
(urmare (I fine)

T IT L U L  VI.

Terenuri, priveghere, clauze f i  £ tpoziţti diver se.

Art. 36. Terenurile destinate pentru aşe- 
zarea drumurilor de fer yi dependinţele 
sale, precum căi de abatere şi de staţio
nare, a a B acele necesarii la restabilirea 
drumurilor deplasata ori întrerupte, la 
nouile patun ale nurilor safi canaturilor 
al căror curs se va fi schimbat, cu un 
euvănt toate terenurile neceraril la ese- 
cutarea lucrărilor liniei sub ori-ee titlu, 
se vor cumpăra şi plăti de către concesi
onarii cărora se concede, conform legilor, 
dreptul de espropriaţiune, întreprinderea 
fiind de utilitate publică.

Cu toate acestea pe terenurile neclădite 
ce aparţin statului, porţiunile necesarii 
la înfiinţarea dramului de fer şi depen
dinţele sale, se vor pune gratis la dispozi
ţia nea concesionarilor.

Despăgubirile pentru stricarea terenului, 
întreruperea modificarea safi desfinţarea 
de uaine şi pentru orî-ce stricăciuni vor 
resnlta din esecutarea lucrărilor vor privi 
pe conoesionari, şi se vor plăti de către 
dănşQ.

In caz cănd concesionarii ar voi aă pro
fite de facultatea ce li se acordă prin art. 
17 din convcnţiuue, guvernul va pune 
terenurile la dispoziţiunei concesionarilor 
în cele două lnnî oe vor nruia presenta- 
rea planurilor de ocupaţie generală safi par- 
ticnlarS, ce vor arăta terennrile de cari 
concesionarii vor avea necesitate.

Pentru trenurile cn olădirî termenul de 
mal sas va pntea fi de patra Ioni.

Spre acest sfărşit guvernul va trămite 
in faţa locnlnî nn inginer al controlului, 
la care se vor adăoga persoanele ce se vor 
crede necesara.

Această comisinne va preda in primirea 
oonoesionarnlnl terennrile dobândite spre 
a’I pane ia posesiunea acelor terenuri şi 
a începe lucrările fără întârziere.

Planele ce se vor presenta de concesio
nari pentrn espropriaţinnea terenurilor, 
vor fi întocmite pe scara de Vsooe (0,00O2) 
pentrn proprietăţile oele mari şi de '/.o,. 
(0,0005) pentrn eele mici.

Ele se vor întocmi pe comune safi pro
prietăţi, in dnpln exemplare şi însoţite de 
nn tablofi arătând suprafeţele de dobândit.

Pentrn proprietăţile clădite ce ar fi ne
cesar a se expropria, planele se vor întocmi 
pe soara de '/»»o (0,002).

întreprinderea fiind de utilitate pnblică, 
concesionarii sunt inveetiţl pentru eseen- 
tarea lucrărilor dependinţe de concesiune, 
cu toate drepturile ce, in virtntea legior 
şi regulamentelor, aparţin statului, atât 
pentru dobândirea terenurilor prin espro
priaţiune, căt şi pentrn estragerea, tras- 
portnl şi depozitul pământurilor şi mate
rialelor, pentrn deschiderea de carieri, adu
nare de petre, construcţie de cuptoare 
pentrn var, gips safi cărămizi, infinţarea 
de magazii safi ateliere pentrn punerea lor 
in lacra, etc., ca condiţiune pentrn dănşi 
de a despăgubi pe propietari prin bonă 
învoială, safi, în caz de neînţelegere, con
formând a-se regalelor stabilite.

Art. 37. Concesionarii vor executa lu
crurile cn mijloacele şi Bgenţit aleşi de 
dânşii, aceştia fiind indigeni safi străini. 
EI se vor snpnne legilor şi prescripţinnilor 
ţărel, şi nn se vor pntea niciodată prevala 
de o protecţinns străină in contestaţinnile 
ce s'ar ivi intre dânşii şi administraţi nne 
relativ la presenta concesiune. Guvernnl 
le va da tot ajn torni necesar pentrn a 
înlesni cosntrncţinnea şi a 'I garanta con
tra pedicilor arbitrarii

Art. 38. In toată durata constrocţianet, 
concesionarii vor fi snpuşl controlului şi 
priveghierii statului, in tot ce se atinge 
de modnl eseentăre!, natura şi calitatea 
materialelor intrebninţate şi gradul de 
înaintare al lucrărilor.

Ministerul ăşl reservă, la epoca studielor 
pe teren a proiectelor definitive de a ataşa 
nnnl safi mai mulţi ingineri ai săi la a- 
ceastă lucrare, in scop de a pregăti ser
viciului controlului elementele necesarii la 
o apreciare resonată a ziselor proiecte.

Art. 39. Lucrările de ori-ce natură, pre
cum : căi, nvrage de artă şi clădiri vor fi 
intreţinnte in bană stare de către conce
sionari, in termen de nn an de la data 
reoepţinnei provizorie: Recepţinnea mate
rialului mişcător nn va deveni definitivă 
de căt 3 lnnî dnpă recepţinnea provi
zorie, şi ori-oe piesă care in aeeste 3 lnnî 
va dovedi o rea fabricaţie, materială de
fectuoasă safi viţinrl de construcţie, ae 
va inlocni de către concesionari. Balastul 
necesar la întreţinerea şi ridicarea căii va 
fi in sarcina concesionarilor in tot timpul 
anulai de întreţinere.

Toate stricăciunile safi degradările ca ae 
vor ocaziona lucrărilor in timpul exeen- 
tărel lor şi înainte de reoepţinnea defini
tivă, vor fi in sarcina concesionrrilor.

Dacă in cursul termenului de garanţie, 
concesionarii vor negligea de a face repa- 
paraţiile safi reconstrncţinnile ce snnt in 
sarcina lor, ministerul va avea dreptar de 
a ordona facerea lor in arma nne! soma
ţi ani ramase fără efect, cn samele depnse 
ca cauţiune.

Art. 40. îndată după terminarea com
pletă a lucrărilor, concesionarii vor face 
nn bornaglfi şi nn plan cadastral pentru 
toate părţile dramului de fer şi dependin
ţelor sale. Vor întocmi asemenea nn stat 
descriptiv despre poduri, apednee, clădiri, 
constrncţinnl de ori-ce fel eseditate con
form presantului caet de insărcinări, pre
cum şi nn inventar detaliat de tot mate
rialul fix, mobiliar nl, maşini, unelte scnle 
etc, ale staţiunilor, atelierelor, caselor de 
păzitori şi altor clădiri ale liniilor.

Doă albnmnrl complete coprinzănd pla
nai şi profilai longitudinal al liniilor, pla
nele detaliate a tntnror construcţinnilor, 
nvragelor de artă, materialului mişcător 
şi de tracţiune se vor depnne la ministe
rul lucrărilor publice indată după recepţia 
provizoriă a liniilor.

Art. 41. Ori-ce medalii, obiecte de artă, 
statne, fragmente arheologice etc., se vor 
găsi in timpul esecntărel lucrărilor, vor 
aparţine statala!.

Art. 42. Presentnl caet de însărcinări 
a’a redactat in limbele română şi franeeză. 
In caz de divergenţă intre textnl român 
şi cel francez, textul francez va servi de 
bază autentică la interpretarea caetnlnl de 
însărcinări.

Y A R I E T A T I
Un qu i pregue fe r ic i t ,— Nu de mnlt, zice 

>1« Danube*, nn autor din Statele-Unite

crea nn ziar iutr’nn oraş însemnat. De la 
cel dintâi număr el atacă foarte tara o 
casă clandestină de joc de o reputaţie 
foarte rea. A dona zi, o scrisoare anonimă, 
provoca pe redactor, ca să înceteze atacă
rile, dacă vrea să nn capate o ehelfăneală. 
Redactorul respnnss imediat, annnţănd pe 
a-dooa zi nn non articol fulgerător, şi 
s’a ţinnt cn religiozitate.

A  dona zi, dnpă aceaetă pnblieaţie, pe 
cănd ziaristul nostru se afla Knîştit in 
binronl şefi, intră nn individ spătos, băr
bos şi fioros cn nn felifi de măciucă in 
mână.

—  Unde este redactorul ea-ehef d-le ?
—  Tocmai acum a eşit, respanse zia

ristul, care înţelese, că acest personagiii 
trebue să fie autorul scrisorel anonime. 
De voiţi să aşteptaţi poţin, şi să cetiţi 
ziarele, am să merg să *1 chem.

Omni cn măciuca se pase binişor pe 
scaan. In acest timp, ziaristnl voi să iasă 
in stradă; dar la uşă, iatălni nn alt colos 

I inarmat cn nn ciomag inspăimîntător.
Articolul redactorului se vede, că pro- 

I dusese rezultate strălucite,
<*— Unde este redactorul en-ebef ? în

treabă on nn aer foarte ameninţător no al 
interlocutor.

—  EI veţi găsi in binronl redacţional 
ocnpat cn citirea ziarelor.

Omni ca ciomagul se sne răpede pe 
seări, şi de la uşa biaroalai se răpede ca 
nn fnrios asupra omului cu ciomag. A - 
mindol adversarii Sşi administrează lo v i
turi teribile, şi dnpă ce se sdrobasc nnnl 
pe altul, se rostogolesc ps scări in jos. Se 
aflaţi iatr’o aşa stare, in căt, poliţmenii 
n’afi avat înaltă greutate de a-i oondnce 
la opreală.

„Steaoa României.*

PUBLICAŢIUNE 
Direcţiunea căii ferate a statului 

Bucureşti-Giurgiu
Se aduce la cunoştinţa publicului, că in 

urma ordinnlni de autorizare al d-lnl mi
nistra agricultura!, comerţului şi lu cră
rilor publice cn No. 8978 din 14 Iulie, 
încărcarea şi descărcarea tutnlor mărfuri
lor ce se vor transporta pe această liaie, 
se va efectua in timpnl acordat annme 
prin regulamentul de exploatare al ace
stei linii, revooăndn-se termenul de şase 
ori ce era fixat pe timpnl daratel res be
lului.

Aceasta cn începere da la 16 Inlie.
Director, Lupuiescv.
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N- Scurtescu, Istoria Românilor 
pentru clasele prim are, in editura 
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D. G U I *  Corte, £ £ £ ? £
se anunţe clienţilor săi că va rămâne în 
Bucurase! tot timpnl vacanţelor.

Stradn Lipscani .Palatu l Dacia*.
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EPITROPIA SEMINARIULUI
NIPHON MITROPOLITUL

P U B L I O A T I U N E  
Epitropia Rvêud trebuinţă a cumpăra

obligaţiuni Domeniale purtând cuponul de 
Iulie anul curent pentru suma de 51 mii 
lei, a decis a ţine lioitaţiS pentru d>oa de 
16 August viitor orele 12, in localul Se 
minariulul Strada Fdaretn No. 2; amatorii 
de a vinde asemenea obligaţiuni se vor 
presenta în arătata <)i şi oră spre a con 
cura la licitaţiă fiind însoţiţi şi de cuve
nitele garanţii; iar persâna asupra cfiria 
se va adjudeca acesta licitaţiă, va preda 
Epitropiei un borderoil in care se va in
dica seriile şi numărul obligaţiunilor vân 
dnte valorea fie-căruia titlu şi câte cu- 
p6ne conţine. (765— 1)

mm
găsesce in tóte farmaciile diu Univers şi I» Paris 
No. 120 Strada Richelieu, successor a lui Bron ; 
ZÜRNER, farmacist.

higienicft, infailibilă 
presrrvativă. Singn-1 
ră vindecătorii fără 
a-i adauganimic. Să 

fCSS FERRÉ, farmacist 
BucurescI la d-nu I. W.

In ^ioa de 10 Iuliii curent când s’a fost 
decis a se arenda prin licitaţiă moşia Letca- 
Nonă din Judeţul Vlaşca pe termen de 5 
ani cu începere de la 23 Aprilie annl viitor 
conform publicaţiei No. â6 inserată in Moni
torul No. 134, nepresentândme amatori; 
Epitropia publică din noii 4>o i de 16 August 
viitor pentru când amatorii de a lua in 
arendă acăstă moşiă se vor presenta la lo
calul Seminarului Strada Filaretu No. 2 
orele 12, însoţiţi fiind de ou venitele ga
ranţi în numerar saii efecte publice spre 
a concura la licitaţiă, iar condiţiile se pot 
vedea in ori ce d* de lucru la cancelariă.

(766- 1)
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oplinnlfi modafiefo da Month la dupi 
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TAV.VU

La Librăria Universală

L E O N  A L C A L A Y
18 Calea Mogoşâiei 18»

vâmjare pe doă tablouri mari

ROMANIA SI RESBELUL Alff
aad

se află de
pe hârtie de deiemn bona îu 24 colori 3

I i M u  Eipositie D iiie rsa la
din Paris

(1878), în lungime de nn metro şi lăţime 
de 65 eentimetre, 

cw preţ de un franc tabloul.
Unul represintă vederea Pătatului Dro- 

oadero; şi cel-lalt Palatul din Câmpul lui 
Marte tmprennă cu vederea intrigă a Pa- 
risuluL

FSSSXBBBM2SSZ «K 3 P iG tff»g g 'w T urnituV'vi; \

Fiind-că In 4>oa de 10 Iulie curent des-1 
tinati pentru arendarea prin licitaţiă a I 
moşiilor Kiojna din Judeţul VUşou p« ter
men de 5 ani, cu inoeptre de la 23 Apri- ■ J 
lie viitor, conform publicaţii No. 86 inse- , j 
rate in Monitorul oficial No. 131, na s’a I < 
presentat îndestul concurenţi care să ofere 
preţuri avantagiose; se publică din noii i 
(jioa de 16 August viitor câud d-nil ama
torii se vor presenta la cancelaria Epitro- !

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION
C .  A  ■ >  . »  V I

à Pans. 2 Carrefour de la Croix Rouge- 2-
Il se charge de tout s les commissions commerciales et d’achat des 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 Parus. On 
parle français, allemand, russe et polonais.

v v m v w

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

T H I E L

piei Strada Filareta No. 2 orele 12 inso-

imprimate in ediţiunea nóntrü

cte W E I S S ,  T Y P O G R A F J
Strada Lipscani, palatal ,Daoi&.*

ţiţl de cuvenitele garanţii in numerar s 
efecte pnblice spre a concura la licitaţiă; 
iar condiţiuuile se pot redea în orl-ce 4* 
de lucru la cancelariă. (767— 1)

In 4'oa de 16 August viitor, s’a decis a 
se ţine licitaţiă la cancelaria Epitropiei 
Strada Filaretn No. 2, pentru vâiijarea 
grâului ce va eşi din 3Q0 p g6ue cultivate 
pe moşia Bâţcovenii Jnd» ţnl Vl şea şi 200 
pogâne pe moşia Kiajna din Judeţnl Ilfov. 
Amatorii de a cumpăra act sta producte, 
u  vor presenta in arătata <ji orele 12 la 
localul cancelari.! spre a concura la lici- 
tsţiă, fiind insoţiţi şi de cnveoitele garanţii 
în numerar saii efecte publice, cunoscând 
tot o dată că aceste producte se vând după 
joc fără ca Epitropia sâ’şt ia vre nu anga- 
ameut de transport. (763— I).

Conform regulamentului de desciplină 
al acestui Seminarid la 1 Septembrie viitor 
a’a decis a se ţine concurs pentru admi
terea elevilor iu acest institut.

Cererile de admitere urmă^ă a fi adre
sate ~Epitropi«I de la 15— 25 Augnst fiind 
însoţite de nrmătârele acte:

I. Certificatul de absolvirea cursurilor 
făcute.

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

studii ale claselor in fer: ore acelei în care 
aspirantul voesce a freenanta.

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

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

In 4iua de 5 Augnst viitor se va ţine 
licitaţiă la cancelaria Epitropiei, Str. Fila- 
retn No. 2 pentru vân4*rea porumbului 
aflat la moşiile Kiajna şi Bâţcoveni din 
recolta annlnl trecut adică: de la 100— 170 
kile cu aprocsimaţiă la moşia Kiejaa 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 4>oa arătată orele 12 spre a con
cura la HcitaţiS, fiind însoţiţi şi de cu
venitele garanţii în numerar sad efecte 
1-nblice. (762—0)

CON 8 T A NTIN E SCO L)., Souvenir de Zi*io» Valse pour piunoforfce • • • • • » •  9
CARLSON C., Quatre morceaux Roumains, pour piano forte ............................  2
FLECHTKNMCHER A., Muma lui Stefan, pentru O voce si pi ano • . . • 
QEORGB8CU TH., Două suspine, rom« pentru 0 vooe ca piano « • « . # #

»  • Sfp, rounm. naţionali, pentru o v ce eu piano • • • «
KRATOCEWIL A. K.. Hora, Viéfca României piatra piano. . , « • « |
MEDEK J. W., România, Q mul r iile tl • Consort pentru piano 4
MUSICESCO G., R&nduiala cununiei pentr.i piano • . . , . . . . » . •
STERN L., op. 10, Der Wunscb (Dorinţa) fdr Singst. und Clavier!). , . . «

» . op. 11. Lebewohl (Adio Moldova) Singst. und Ol a vie rb. . . « . « • •  1
» » op. 4. Grande Etude pour pianoforţe • , , . . . . . , . . . .. , 1
. . op. 17. Hora. Mariăra pentru pianoforţe . . . .  . .  «. '. . « '« 1
« » op. 18. Durerea 'ml este mare, Valse brii. pentru piano . . . .
» . op. 19. Visuri Ce de ocpil, Quadrille pentru piano . . • . .. . •
» » La Favorite, Schottisch pour piano • • . . • • * . * . 'i \
» > Iţik-Polka pentru piano . , . . .  . i i, . . . . . I

» op. ttO. Apele de la V&cirescl, 8chottsicb pour piano 
E.. Marche de Cavalerie pour piano' • ll«*U « V • « ' ;  • '.
Tête aoeste se vend ou rabat de 35 •/•

j VIEUX 
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Â eşit de sub tipar şi se aâ& de 
vènzare la magusinele de musicâ 
ale d-lor Gébauer şi Şandrovits, şi 
Ia autor :

C Â N T E C U L  R O Ş I O R I L O R
X > E  L A  V E D E .

Dedicat Măriel-Sale

D0MK1T0RULUI ROMANILOR CABOL
Poesia de

Locotenent de stat major X. C. XANIULE3CO

l’ENTRB VOCE SI PLiNO 
de

CA RO L F A ^ I L L  jnn.

Pruţnl 1 leO 50 bani.

GUVERNANŢII si GUVEI|T
de

N. BLAREMBERO R  

Ediţia I I
Precedată d'o scrionre a anton p 

editor. — Se găseşte la toate librfe I 
capitală. Preţul 2 leY n. Cornant \ 
tru nn număr mal mare de esenj 
pot adresa Ia Librăria d-lol L  ţ 
piaţa Teatrnlnl, pentru editor.

Cumpărătorilor de la 20 esenti 
sus, se dă un rabat dt 20 %. — 1! 
se face grabnic.

A «rşit acnm de snb tipar :

M o ţ i i  şi  Cu rcan i i
două conferinţe ţinute la Ateneul 

din Bucnreşti de 
r> . A .. I . O D O B E S C U ,  

conţinând :
Muţit; Rescoala Românilor Ardeleni snb 

căpetenia lor Horis, in iarna J784— 1785. 
—  Episod din istoria Transilvaniei. (Con- 
ferenţă din l l  Fevruarie 1878).

Curcani/: Luarea Rahovei de cătie oşti
rile româneşti, la Neemvrie 1877.— Epi
sod din ultimul nostru resboiă cu Turcia. 
(Conferenţn din 23 Martie. 1878).

1 volum în 8° niio 'de 96 psgin«.
Se află de vânzare la librăria 1 Socec âr 

Comp., in Bucnreşti, Calea Mogcşoaiel No. 7 
— Preţul 2 lei noul. —;

Beilin.

nn U f! renumită esenţă japoneză, care 
ry ~ H U  vindica îndată ori-ce durere de 
cap se găsesce la farmacia d-lni F. Brus 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

i L1NGEERIEL
il

Cine dor sce să obrţie la Berlin : 
anupciurl publicate io jiareL cotidii^ 
ver un succes, să se servdscă spre p 
scop de cel mal mare şl cel mal j  
citit jurnal poliţie cotidian Tribune : 
apare In capitala Imperialul gerv 
Jurnalul apare de 18 ani I* tOte t); 
şi ese momentan in 28,000 esempL i  
TrlbQne se g&sesce in tOte cercuri^/ 
publicului bine situat precum şi im? 
localele pnblice cafenele ctc. gasindt 
câte o dată chiar mal multe esemp 
io cafenelele mal mari. Sutele de colţ 
tator se ocoap ca imediata col pori 
îndată după aparlţfuuea fie cărui? 
mer, şi să îngrijesc şi de vengar« 
număra ne« st r popular* Cu tdtt 
‘jiarui este aşa de rdspftndlt intr’un x 
grandios, totuşi preoiul inerţi uni lom 
eftin, căci linia de 9 silaba costd 
mal 35 pfenigi safi bani. 44.

Partea inseratelop ale acestei fol! 
dobindit de Espeditiunea de an nuci 
AdolV Steiner. In Hamburg pentru o 
frOte importantă. Tdte comandeljŞ 
inserţiunl ormefă a se inainta espe 
tinnei de anaeoiurl AdoN Stoiner in Ha 
ourg Corespondenţa cu cast. A. Steiul 
pdte fi şi românesce fiind-că lo ne 
birou sunt angajaţi corespondenţi pi 
tru tdte limbfle europene., Costul ia 
ratelor comandate ee pdte transmite 
in timbre poştale romăne.

IM PORTANT
POUR DES PERES de FA Ml

Bjf*

CELE M A I E F T IN E , PRACTICE ŞI D URABILE
se pute cumpăra cu ocasiuma liquidărel a

FABRICII M  Fi UZA SI UFG IfilI DU V1EDA IN DIPOSITOL GENERAL IN BOCOBESCI
Calea Mogoşdiel, Palatul Dacia, vis-à-vis de magasia D-nel A. Carissi

se pot găsi Ir că următărele m ărfuri In alegerea cea mal strălucită şi bogată, pentru a căroraunde

8, 11, 14, până la 26 fr.

b a i a  m a n l a ş
lângă Tusnad.

In urma unei aprinderi a şirului tpinărel mi ; 
s'a ^aralisat ast-fel manile şi picidrele in căt 'ml 
era cu neputinţă să mă mişc sad să mă Întorc 
In pat. Zăceam nemişcat ca un cadavru. A cu stă 
stare dură câte-va săptămâni, când doctorul J. B. 
mă »fătui să visites baia Malnaş, căci numai aci 
mă void putea vindeca. Am f^st dus acolo şi In* 
trebuinţa! băile 6 săptămâni. Mă purtad până la 
baie, mă lăsad In ea şi tot a lţii mă scotead din 
ea, căci de şi eram numai in verstă de ]9 ani 
şi deşi odată am fost tare şi sănătos, nici că 
puteam sta pe picidre, departe d’a putea merge.

Efectul apel fu atât de insemnat şi minunat, 
In căt Îndată după sosirea mea acasă puteam 
merge şi Îndeplini lucrări mal uiăre.

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

Inboldit de recunoscinţă cea msl curată, mă 
simt dator a recomanda cu oăldură baia Malnaş, 
8 ore departe de Braşov, omeni mei suferinde.

Braşov, 15 Maid 1878* E. Schunn.

urm ătd rile  m ărfuri In alegerea cea mal 
cualitate şi provenienţa şe ia garanţia cea mal severă

I Cămaşe de damă de 4¡ua, de Olandă fi du Chiffon, brodate, simplă fi garnisite de fr- 4, 5, 8, 11 pâuă la 18 fr.
I Cămaşe de damă de nópte, de p< real franţnsosc şi de olandă, semple şi brodate de fr. 6.50, i>, 12, 16 până la 19 fr.
I Cămaşe bàrbâtéscâ albă semplă, de Chiffon şi de Olandă, ou galere séii fără galere do 4.5D, 6, 9, 11 pâuă la 16 fr. 
I Cămaşe bărbătăscă colorată şi de Cretton de Oxford veritabile de 4.50, 6 până la 9 fr.
I Camisón de damă, de Percal francés, de Baţistă şe da Piquet de érni, se tupín şi ¡brodat în JOO de desenurî, cele mal

elegante de fri 8, 5, 7.50, 9 pâuă la 16 fr.
I Pereche pantaloni de damă, de Chiffon, de Percal de Olandă şi de Piqnet de Ană, 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, do fr. 4:50, 6.50, 9.75, 12, 18 până 

la 24 fr. ,
I Pereche pantaloni bărbătescl, de Croisé alb, de Pichet de érnü, şi de Oúndff, de fr. 3.50, 5, 6.50, până la 9.50.
I Corset de damă diferite fasonări de fr, 3, 4,50, 7 până la 10 fr.
I Hăinuţă de fetiţe de flanel colorate de fr. 8, 10, până la 14 fr.
I Fustă de damă de flanelă colorate de fr. 10, 12, până la 15 fr.
I Cămaşe de f'anelă albă său colorată de fr. 7, 9, 11, până la 14 fr.
12 Gulere bărbătescl d l Perc'tl şi de Olandă cele m\î módérne f.vsóne, de fr. 5, 7, 9 până la l l  .fr.
6 Perechi Mánchete faron după alegere de Percal şi de Olandă de fr. 5.50, 7.5Q, până Ia 9 fr.
6 Perechi Ciorapi bărbătesci şi de dame, de baaibac, de lini, de fild'eeosse şi mătase, de fr. 5 
I Plapumă de lină séfi de mătasă, de fr. 12, 16, 19, 21 până la 35.fr.
I Tart n englesec de fr. 18 21 pâuă la 29 fr.
I Batistă de linó cu Monograme brodate de fr. 3, 5, pâu$ la 7 fr.
6 Baitste albe cu bordure colorate tivite, de fr. 2, 3, 4 până la 8 fr.
6 Batiste de Olandă curată de fr. 3, 4, 6, 7, până la 11 fr.
6 Prosópe de aţă adevărată de fr. 5, 7, 8, 10 până la 13 fr.
6 Şervete de masă de Olandă curată, de fr. 4, 6, 8, 11, până la 14 fr.
I Faţă de masă albă saú colorată de inu curat pentru 6 persóne, da fr. 6 8, 10 până la
I Faţă de masă albă de inu cu ată pentru 12 persóne 10, 13, 16 pânâ la’ 21 fr. '
I Bucată de Olandă de Rumburg 36 de coţi, de fr. 17, 19, până la 28 fr.
I Bucată Olandă de Belgia 45 de coţi, de fr. 82, 88, 46 j ânS la 52 fr.
I Bucată de Olandă de Irlanda 58 de coţi, du fr. 44, 58, 64 până la 86 fr.
I Burată de Olandă de Rumburg 62 de coţi, de fr. 60, 65, 76 pâuă la 92 fr.
I Bucată Olandă de Bielefeld 62 de coţi, de fr. 74, 85 până la 115 fc.
I Toile de Batiste 60 de coţi, de fr, 120 până la 190 fr.
I Bucată de Olandă de Rumburg de cercéf Intr'o foiă 27- coţi de lăţime pentru 6 córcéfurl de fr. 42, 48 până la 56 fr.
I Bucată de Pichet de 0rnă 36 de coţi de fr. 26 31 p in i ia 46 fr.

Z E S T R E  C O M P L E C T E ,  L I N G E R I E  P E N T R U  O T E L U R I
an preţnrî mal ales reduse.

Singurul Deposit general pentru România
BucnrescI, Calfa Mogoçôieï, Palatul Dacia, vis-îl-vls do Magasia D-nel i .  Carissi.

14 fr.

In acest an a'a înfiinţat şi o cursă 
uiligenţ& Intre Malnaş şi Tuşnald.

ŞOnicS

Typ. Tihel A Weiss, Palatul m Dacia*.

U..e famille distinguée de Vîi une, 
prendre en pension nn jeune homn 
doit faire ses études à Vienne. ET 
reçoit < n tout que deux pensionnaires] 
elle surveillera consci ncieusement le 

des ainsi qne la conduite. On parle V  
çais et l’on cultive la mnsiqne da 
maison. Meilleures références d&nnét 

S’adresser pour renaignements an B 
de ce Journal. (770-

H O T E L  W E ÍS !
BBASIOV.

! Sub-semnatul am onóre a înscifn 
Onor. Public voiagior, că em luat asnpi 1 
acest hote), şi mă VÓiQ sili a satisfai 
în privinţa cură 

Se găştsc odăi 
[fiorin.'-’

Ion Hauptmaiu
antreprenori y

Uingiui , cn oui 1 u»u nnit|g 1
mă VÓiQ sili a BatisfuQih 

iţeniei cât şi preţurilor.«] 
Iul de la  00 kr. până 1 

' Cn deosebită stîfi

locuieşte Strada 
rana No. 7, vis-â-v

biserica Calvină.

DOCTORUL BLUM EKFELDÍatal
le;» Moşilor No. 27 vis-a-vis de Porou-A 
(Tamis.)

Un profesor de la o acad- 
din Germ inia,, 

vosee a preda lecţinnl în iote mat< 
gnunasitllnf, seólei reale sad normal*, 
pentrn bSeţi efit şi pantrn fetiţe. A < 
pros» la administraţia acestei foi.

D e v â n ţ J a r e ^ L t ^
Bele din Strada Episcopiei, No. 9.

]oc v ira »D e  v ^ n ^ a r e ,  taaţ°5»rad.
reatred şi strada Victoria, lingi grăd 
Episcopiei. Pentru ambele imobili a s 
dresa Strada Calvină No. 4 la proprieţi 
lor D-nu Thevenot sed, aceiaşi adres 

nn advocat Athanasiade. (757—4

De arendat, if“,;iar de aci j 
.a  AlbeştiIj 

districtul Prahova plasa Cricovu, av 
staţie de drum de fier pa dinsa, şosele i - 
Brăila, magazii, pitula şi case de lo 
bune. Informaţiunl se pot lua în Sţf 
Colţea No. G6 sad Strada Scaunelor No.

(756 -J


