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ÎN STRĂINĂTATE :
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* 30 litere petit, pagina IV, 30 bont

T * «  in* 111, 80 bani, pe ţmg. 11, 2 lei noi

Reclame 2 lei noi linia.

I in număr In capitală 10 bani.

ESE IN TOATtf ZILELE DE LUCRU.

BiurOul şi Adm in intra^ ie l: P a la tu l  cir)*toin».

A  3 S T X J J > X O X X J R I»
8e prnm»«c in străinătate: La D*nil JIaasen• 
dein A Vogler In Vieona, Walfisch^snse lOo, 
A. Oppdik in Vienna, 8tubenbastei 2; RudolJ 
Moşie in ^ienna, 8eilerat&tte 2: Phdipp 
lob in VicuiA, l£«cbeobaebgisse 11 : L. Laruj 
i  Comp. in Pofta, Ha ras- Jsaffite A Comp. 
In Paris, O. Adam 2, Carrefbur de la Croix- 
Roujxo 2, Pariu; Oraindk Comp. Rue Dronot 2 Pa» 
rii; Kug. Miroud, 139—140, PJoet Street London

Scrisori nefrancate no ee primesc.

Articolele nepublicate se vor arde.

Un număr In Districte 15 bani.

n i,  97 *|, 
891/-. 89
80 10>U

Cursul de Bucnresol, 18 IuN#-
g. Rurale...............101 *b

I »omeniale . . 
titt funciar rural

urban * * — ■*
r. municipal ^*P’  ̂ 83*|i 93*14
g. Ponsil......... 1J0 —

X o i i .......  880 —
R miaría....... 70 /—

r. m iri«i>al cn premii —
[HMoOná . . . . . — «
J luai................ IOO'/j lOOlfg
. ..............  2530 —

l23<fa -r

Cursul de Vlena, 29 Iulie. 
Renta ungarii In aur . . . . oo 95 
Bonuri de teeaur ucg , I emis. 113 50 

> , n , 78 75
împrumutul austr, lu hdr’tie . 64 15 

.  . .  argint. 6e —
Renta, austriaca in aur .*. . 74 45
Loae ilin 1866......................111 60
Acţiunile bAuoel naţionala . . 8 27

, m austr. de credit 262 50 
. , ungare , 23s 5

Argint ......................... . . 100 35
Ducatul -. , i . . . . . .  . 5 46
Napoteonal . . . . . . . . .  9 81
100 m&rol germane . . . . .  66 80

Cursul de Berlin, 80 Iulie. 
Acţiunile C&ilor ferate mmlne. 32 50 

. Obligaţiunile române fl0/i , , 8$ 90 
Priorităţile C. fer. romi &>/. 85 50 
Imprumptul Oppenheim . . . 103 50
Napoleonul..........................16 24
Viena, termen lung . . . . . .  — —
Paris , scurt .• . ,u  81 10

Calendarul filei 
Miercuri, 18 Iulie.
Patronul kilel: Curioasa Mac rin a. 
Răsăriţ ii soarelui: 4 are 46 min. 
Apusul soarelui t 7 ore 26 min.
Fosele lunci: Luni plioă.

P I j~EiCSA 1 E A  T R B N T U B I L O R

Bucurescl . 
PlpeecI . . . .
Brilla . . P ,
Tecuci 0 , . . ,
Roman . . . ,
Suceava, sosire ,

Jlucnrescl — Suceava Snoeara—Boeorescl
.8.15n 
. 9.50 n 
!  1.53 n 
. 4.38 n 
. 9.09 d 
.12.03 4

1Q.-4
12.00 a 
5.46 j  7

B acárese—Vereiorora 
Buen reíd . . . . , L 7.40 
Piteşti . . . . . . .  10.13
Slatina , „  . . . .. i. 12.81 
Craiara ’ .* '. . . .  ; l ,  2.20 
VOrciorora, sosire , . 6. -  n

15 
1. 0 
4.45 
9.55 ñ

10,40 4 
3—  4
6.30 n
3.154
6.— n

.11 4
1.45 d

6.46 4 
12 30 d
6.10 d
8.10 n

Ssciar.i.. . , 6,
R iman . f . , , 8 
Tecuci . . .  . . 12.30 ñ 
Brilla. . . . , 3.08 n 
Pi onecí. :. . '■/ 7.17 d 
Bucurescl sosire 8.30 9

Vereiorora —Bucurescl 
Vereiorora . . . . . .  .11.25
Craiova ( 3.—
Slatina.. . ? ............. 4.45
P ite ftl.. . .  . .. . . . . 7.03 
Buoureecl, sosire . . . .  .9.30

Bucurescl—Ginrgla 
Bucurescl. . V .  I  . . . 9.15 ¡j 6.06 n
Giurgiu, sosire . . . , . 11.36 4 8.27 n

Giurgiu—Bucurescl 
Giurgiu.'. . . . . . '. . 9.36 4 4.45 n
Bueareeel, sosire., . ,9,48 4 7.17 4

Galaţi—Bărboşi
Galaţi . .  . . . .1.20 n 825 d 7.30 n 
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— ç 8.05 4

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi. . . . .  2.55 n 6.35 o 7.—o 
Galaţţ, sosire . . .  8.30 n 7.— n 8.254

* l&t va ţine esposiţia, românii mer
ii la Paris vor găsi ziarul .TIMPUL* 
Grands Magasins du Printemps 

fevard Haussmann 70.*

4 I lE P E S I TELEG RAFICE  *
A L E  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)
(29 Iulie, 4 ere d. am.)

Lendra, 29 Iulie. 
Marchizul de Lomé, ginerele reginei Vic- 

a, a fost n oD.it gn verilor general al] 
i hdei.
Vin ies, anunţă că Poarta a primit bine 
(u/ierils engleze privitoare la refor- 
rin Asia mică.

(29 Iulie, 8 ere seara)
Brod, 29 Iulie.

Iştirile austriaco aS trecut azi graniţa, 
ea mai bună ordine şi fără de nici o 
mrure.
xchiducele Toan Salvator şi-a făcut in- 
ea in Btrbir in capul nnel brigade.

Doroholă, 29 Iulie, 
rocesul ţăranilor din DorohoiB. A dona 
bnţa. Ministerul public anunţă, că el 
[ să ridice o cestinne prealabilă, şi cere 
xin o n esnră de ordine publică, aco- 
să nn fie introduşi înainte de a nu 
pronunţat curtea in această ci ştie. 

jj ort ea, cn toată apărarea, admite ¿¿ré- 
ţ ministerului public. După acest inel- 
, procurorul general desvoaltă céstin- 
sa: el cere am&narea procesului, ba- 
lu-se pe aceea, că lista juraţilor, care 
ne stabilită in fiecare an, nn s’a fă- 
de la 1875.
părătorii susţin, că acele liste aă ser- 

I in cursul celor trei ani din armă şi 
.. nrtea le-a admis ca valabile luna tre- 
■ şi in acel aş proces. Ei conchid, că 
a ta nn se poate contrazice şi că ea 

e să respingă cererea ministerului 
W

ittea intră in deliberare şi se prronnţă 
■re amânării.
*cnzaţii Bunt introdnşL Se procédé la 
iul nominal şi la formarea lie tel jnra- 
|| npoî la apelul părţii civilr, care e 
iun Sr de 150. 
indien ţa continuă.

BU CLBESTI
M a r ţ i  18 (30 ) I u l i e .

^Românul“ , simţind poate, că cu 
;ica exterioară ,ă grand effet*, 
m incurcat-o, începe, prin n-rnl 
din 14 iulie, a lăuda iarăşi pe 
delà guvern pentru buna lor 
odărie finanţiară. Tactica elesne
i nţelee ; faţă cu nişte alegeri
>, a căror necesitate se presim-
: din ce in ce mal mnlt, diba- 
bedactor al „Konoănulul* şi dic- 
t al Romăniet a înţeles nevoia» 
i’şi pregăti terenul. Şi-a trimis 
( d*‘potaţii pe acasă, să puie toate 
ale după cum vor putea mal 
Ï şi, pentru a le înlesni Incrâ - 
cautâ să diatragă atenţia ale* 
-¡lor delà situaţia dureroasă şi 
in care se află ţara, şi s&'i 

I ţăie de flascul in politica ex- 
I bră, ca pretinsa bună gospo- 

ce s’ar fi introdus in lăuntrn.

.Monitorul* de odată, la 8 iulie, 
aduce un cont de veniturile incasate 
in timpul delà 1 ianuarie până la 
1 iunie a. c.y in comparaţie cn în
casările efectuate in epoca corespun-. 
zôtoare a anului trecut. Acest cont 
prezintă un plus de 15.950.280 1. 
n. in favorul anului curent, şi .Ro
mânul*1, care nu se indoeşte nici 
când de naivitatea cititorilor sëï, 

poinrşte de aci a lăuda pe ai lui 
şi a iuegri, se înţelege, pe conser
vatori. Cel de astăzi aû toate me 
ritele : prevedere, economie, dibăcie 
cel de ieri sunt taxaţi din noü de 
risipitori, mincinoşi, rêl gospodari 
D. C. Â. Rosett’ ştie bine că punga 
e locul cel mal simţitor pentru mul 
ţime. El şi-a zis dar : .Să asigur 
lumea că suntem iuti’o stare de 
prosperitate finanţiară ne mal po
menită, şi ea va fi cu mine : unii 
pentru că 'şi vor z ice :' .Aceştia, 
având de unde, nu ne vor cere dări 
nouă*; alţii pentru că 'şi vor zice : 
.Din prisosul lor ne vor da şi noé.‘ 
La aceşti din urmă ne adresează pa 
sajbl, ‘ care vorbeşte de : excedente, 
.gata a fi întrebuinţate la lucrări\ cart 
Să împingă repede Romănta pe calea 
prosperităţii şi a puterii.' La cel d’ân- 
tâl se adresează pasajul : .A  ,zice că 
aceste résultats, (adică ale încasări
lor in primele luni ale a. c.) sunt 
strălucite, este a zice puţin : ele sunt 
surprinzitoare, sunt mat presus de 
orice aşteptări, de orice prevederi.* 

Această tactică nu ne miră, pre
cum nu ne supără toate invectivele, 
cu cari vechiul nostru adversar po
litic umple golul intre cele doê fraze, 
pe cari le am citat din articolul sëü. 
Fiindcă cestia merită insă un stu- 
diü, la care chiar .Românul* pare 
a invita lumea, ne vom îndeletnici 
a’l face, in limitele posibile, intr'un 
articol de ziar.

•îi Mal ăntăl ce resultă din contul 
publicat prin .Monitorul* din 8 iu
lie? Că dd. Rosetti, Câmpineanu, 
Brâtianu, delà 1 ianuarie până la 1 
iunie 1878, nü încasat 15,950,280 mal 
miilt decât afi încasat dd. Brâtianu, 
Rosetti, Câmpineanu delà 1 ianua
rie până la 1 iunie 1877. Ne bu
curăm din suflet dimpreună cu d-lor 
.despre acest résultat fericit pen
tru d-lor, plăcut şi pentru noi; 
dar nu găsim in acest fapt nici o 
dovadă alta, decăt că împrejurările 
in cari se află ţara după rësboiü 
suut mal favorabile decăt acelea in 
cari era iq ajunul şi la începutul 
rësboinluli A tâ t şi Dimic taol mult; 
Acest fapt nn ne dovedeşte chiar 
nimic, nici in privirea bţiiaeî gbs-r 
podăril a numiţilor domni, nici in 
privirea prosperităţii afacerilor nous-, 
tre finanţiare Baă economice. Bona 
gospodărie consistă in adevăr in com

binarea înţeleaptă a măsurilor finan-J 
ţiare şi politite- cu starea economică 
a ţării, in prosperitatea prisosului 
resurselor permanente asupra chel- 
tnelilor, şi in o stnre îmbelşugată 
saü cel puţin inlasnicioasă a clase 
lor celor mal numeroase ale popula 
ţie!. Nici una nici alta nu poate să 
reiasă dintr’nn tabloû, care ne a 
rată cât am incasat delà 1 ia 
nuarie pSnă la 1 iunie ; şi chiar 
daca ar reieşi , re mâne âncă să 
arătăm ră măsurile noastre, iar 
nu oarbele întâmplări, a& adus a 
ceastâ stare de lucruri. Până ce nu 
vom şti dară cât am cheltuit, nu 
vom şti unde ne aflăm ; până când 
toate cheltnelile resboiulul şi ale 
prefacerilor ce a résultat din el nn 
vor fi lichidate, este cel puţin te 
merarifi de a vorbi de buna starea 
finanţelor noastre. Rezervând insă 
această ceSt’une unor timpuri şi n 
nul loc mal oportune, să venim la 
èontnl din .Monitor* şi la articolul 
din .Românul*.

Autorul articolului raţionează ast
fel : Fiindcă dd. Rosetti-Brâtianu a& 
incasat in anùl 1878 mâl mult de 
cât a& incasat tot d-lor in anul 1877 
el sunt minunaţi gospodari, iar dd. 
Catargiu,Florescu sunt risipitori,— A- 
cest raţionament cam seamănă cn glu
ma aritmetică cunoscută: Fiud date to
najul unul vas şi înălţimea catar- 
gnrilor, să determini vărsta căpita
nului.-* 1 *-' Cum, In adevăr, poate ieşi, 
din compararea résultatelor gesti
unii d-lor din anul trecut, ceva In 
privirea bunel sa& relei gestiuni a 
predecesorilor d-lor. Daca ar fi com
parat cinei Iun! din gestiunea pa
triotică cu cinci luni din gestiunea 
trădătorilor austro-maghiarl, tot am 
mal fi înţeles. Dar fiind că nu o 
a făcut, autorul articolului din .Ro
mânul*, să o facem noi. Socoteala 
e uşoară şi poate că va fi instruc
tivă.

Fiindcă .Românul* se miră atâta 
de prosperitatea ce ne-a lovit, să 
facem o comparaţie cu un an, In 
care d-lor cel de la putere Începu
seră deja a cânta pe toate tonurile 
că ţara este ruinată, că finanţele 
sunt In deşordine, că poporul e In- 
gepuchiat sub greutatea dărilor. 8â 
luăm anul 1875, ultimul an In care 
.Domnitorul Carol a privit impasibil 
de pe tronuTonm conservatorii risi
pesc averea publică*. Este sigur, că 
n acel an de tristă şi nefericită 

memorie, toate fiind aşa de rele in 
această biată ţară, impozitele vor 
fi intrat foarte grefi, golurile, ră- 
tnăşiţele vor fi fost foarte mari, 8â 
comparăm dar.

Nu avem la 'nderaână nn cont pe 
bele d'ântâl cinci luni ale anului 
(875 ; nn putem dar compara di-

rect doă conturi pe aceleaşi luni. 
Luând insă contul intitulat .Situa- 
ţiunea finanţiară a exerciţiului 1875 
in primele nouă luni ale acestui an 
-*— 1 ianuarie până la 1 septembre 
1875*, să comparăm unele din con
deiele acolo arătate cu condeiele 
echivalente din contai publicat prin 
.Monitorul* din 8 iulie anul curent, 
reducând resulţaţele încasărilor la 
timpul de cinci luni.

Găsim in acâa situaţiune finan* 
ţi ară că impozitele, pe atunci exis
te nte, de şosele şi personal eraü eva 
luate prin bugétul anului 1875 im 
prennâ la suma de 13,497,266 1. n 
Din această sumă, in cele d’ântâl 
□ouă luni aleanului 1875, s’aü inca 
sat 6,930,371 1. n. safl 52°/o. Exer 
ciţiul fiind, precum este cunoscut de 
18 luni, se putea prevedea că, 
împrejurări normale, până la finitul 
săfl, restul de 48°/¿ se va incasa 
mal in total.

In 'bontul publicai prin .Monito
rul* din 8 iulie găsim, ca corepun 
zând acestor impozite de şosele şi 
p&tsóna!, impozitul numit .pentru 
cáilé de comunicaţie3. Acest impózit 
este trecut in bugetul anului cu 
rent, cu suma de 12,288,784 1. n. 
iar din el, până la 1 iunie 1878 
s’aü împlinit 1,329,606 1. n. sat) peste 
10°/o. Daca impozitul acesta ar con 
tinua a se incasa in acelaşi mod 
.strălucit*, .surprinzător*, la fini
tul celor 18 luni, din cari se com 
pune exerciţiul, vor fi incasate din 
el 36®/o, iar restul de 64°/¿ va fi
gura ca rămăşiţă. Compărând re
sulta tul acestei strălucite gestiuni 
cn ticăloasa stare de lucruri din 
1875, găsim că iu intervalul de 
cinci luni, de la 1 ianuarie până la 

iunie 1878, ar fi trebuit, in pro- 
porţiune, să se încaseze 28°/o diu 
totalul impozit de 12,288,784, safi 

proape de trei ori atâta cât s’aü 
incasat iu realitate.

Să vedem patentele.
Din sitnaţiunea anului 1875 re- 

eultă, că acest impozit era prevăzut 
iú bugetul acelui an in suma de 

,462,435 lei n., din care, in cele 
’âutăi nouă luni, s’a incasat 753,902 

saü 52 °/o. Reduse pe temeiul de cinci 
luni, aceste încasări ar prezenta 28°/o 
din evaluările bugetare. Adică, ne
mernicii conservatori, in anul ticâ- 
loşeniel 1875, aü incasat din acest 
impozit 28°/o in cinci luni. Să ve
dem cât aü incasat liberalii in anul 
fericirii 1878.

In .Monitorul* din 8 iulie găsim 
¿cest impozit, ca prevăzut in bugetul 
anului Curent, insuma de 1,984,000 

n., din care s’aü incasat in cele d’ân- 
tăi cinci luni 202,082 l.n. saü 11°/0, 
adică 1 l°/o in loc de 28°/b. Regula 
de trei ne arată că 5: 11:: 18:39®/®,

adică, că de vom incasa tot aşa, la 
Suitul exerciţiului vom avea 40°/o 
încasări şi 60°/o rămăşiţe.

Dar impozitul fonciart
Bogăţia aceştet ţări fiind proprie

tatea fonciară, vom putea de sigur 
trage delà uşurinţa cn care ’şl plă
teşte ea impozitele, o concluziona 
mal sigură pentru buna saü reaoa 
stare a intregel economii naţionale. 
Iu anul 1875, impozitul funciar era 
trecut in buget cu suma dt 6,059,316 
1. n. Din această sumă se încasase, 
in cele d'ăntăl nouă luni ale ana
lul, 2,993,415 1. n, snü 49°/o. Re- 
ducănd 49°/o pe timpul de cinci luni, 
vedem că se pot percepe din acest 
impozit, delà 1 ianuarie şi până Ia 
1 iunie, 27*/o.

In anul curent, impozitul e pre
văzut in buget cu suma de 5.550,000 
1. n, din care s’aü implinit, in cele 
d’ăntăl cinci luni, 672,552 I. n, safi 
12®/o; adică 12°/o in Ioc de 27®/o. 
Acest mod de împlinire ar pntea, 
daca s’ar continua, să ne lase la 
sfârşitul exerciţiului un defictde 56°/o.

Mal avem licenţele şi am termic 
nat cn impozitele directe.

Aicea lucrul se schimbă. Acest 
impozit era trecut iu bugetul anu
lui 1875 cu 7,770,000 1. n., din care 
in cele d'ăntăl nouă luni, s’afi inca
sat 5,126,640, saü 66°/o. Daca re 
ducem aceste incasăr! la timpul de 
cinci luni, găsim că ar trebi să se 
încaseze, in acest timp, 36*/o diu 
suma totală.

Căutând acuma in .Monitorul* 
din 8 iu lie , vedem că in bugetul 
i. c. acest impozit nu mal figurează 
a prevederile bugetare de cât cu 

3,800,000, dar că s’afi implinit din 
1, in cele cinci luni expirate, până 

la I iunie, 1,811,616 1. n.. safi 47°|o, 
adică 11 °/o mal mult iu comparaţie 
cu incasârile anului 1875.— La sfâr
şitul anului, ue-am putea dar aştep
ta, lucrurile mergând tot ast-fel, la 
un spor peste prevederile bugetare de 

5°/o; adică,acest impozit, inlocsă dea 
,800,0001. n., va da 4,370,000 de 1. n. 

Daca risipitorii de conservatori ar fi 
gospodărit acuma, un s’ar patea 
prevedea de cât 88% de incasArl 
până la sfârşitul anului. E adevă
rat că 88°/o din 7,700,000 sunt 
egale cu 6,776,000 1. n., ceea ce ar 
produce âucă nu folos pentru te 
zaur de 2,406.000 I. n.

Licenţele fiind ultimul impozit di
rect, de oarecare iosemnâtate, ce fi
gurează in conturile ce le compa
răm, să stăm puţin aci şi să reca
pitulăm.

Din cele ce preced văzurăm că 
toate impozitele directe s'afi adminis
trat, in cele d’ăntăl cinci luni ale 
anului curent, astfel încât ar trebui 
să lase, de s’ar administra tot in a-



cest mod .strălucit* p&n& la sfâr 
şitul exerciţiului, rămăşiţe conside 
rabile. Aceste rămăşiţe s’ar iusu 
ma la :

64°/° din impozitul
de comunicaţie......... —

60°/o din patente,. —
56°/o din impozitul

fonciar.......................
Diferenţa intre pro

dusul licenţelor după 
legea veche şi cea ac
tuală.......................  .

7.800.000
1.100.000

— 2.300.000

2.400.000
13.600.000 

că acesta vaNu voim a prezice 
fi resultatul incăsărilor definitive 
am voit numai să arătăm, că intru 
căt priveşte dările directe, ele de
parte de a prezenta o situaţie ne 
mal pomenită in bine, după cele 
d'ăntăl cinci luni, prezentă mal de 
grabă o situaţiune ne mat pomenită 
in rêü. Aceste impozite, cari in to
talitatea lor formează a patra parte 
din resursele normale ale statului, 
departe de a arăta o progresiune, 
arată o scădere simţitoare in com
paraţie cu anul 1876, ceea ce nu 
poate denota decăt, ori o slăbire a 
foiţei contributive a cetăţenilor, ori 
neglijenţă şi desordine in admini
straţie. Vom admite, din politeţă pen
tru cel ce guvernează, numai primul 
motiv, dar oricum, nu vedem că avem 
a ne felicita de această stare de 
lucrarl.

Să trecem la impozitele indiricte
Această a doa mare categorie de 

venituri ale statului prezentă, dacă 
neglijăm vreo căteva condeie acce 
sorie, cinci mari impozite safi sor- 
ginţl de venituri : salinele, băutu
rile spirtoase, tutunul, vămile, tim
brul şi inregistrarea.

Salinele figuraţi in bugetul anului 
1875 cu suma de ]. n. 5,000,000, 
din care, in ăntăiele nouă luni, s’afi 
încasat 2,961,4241. n., satk 59% din 
evaluarea bugetară. Reducând aceste 
incasărl pe cinci luni, găsim că, după 
pilda anului 1875, s’ar fi putut in
casa pănă la 1 iunie 32% din suma 
trecută in buget. S’a incasat insă nu
mai 30%, saû 1,392,167 din 4,616,463 
ou căt e trecut acest venit in bugetul 
anului curent. Acest résultat e cu 
atât mal defavorabil, cu căt aloca
ţia bugetară a fost redusă faţă cu 
a anului 1875, şi cu căt afluenţa 
cauzată prin resboifi a trebuit să dea 
consumaţiei mal multă mişcare.

Impozitul asupra băuturilor spir 
toase prezentă In bugetul din 1875 
şi In anul curent aproape aceleaşi 
cifre. In acel d’ăntăl el figura cu 
suma de 3,113,000, şi In acest din 
urmă cu suma de 3,102,000. Acest 
impozit fiind arendat, perceperea 
lui nu prezentă vre o greutate ex
cepţională ; din sumele respective 
Insă se lncasise In 1875, In noue 
luni, 2,587,578, satk 83%, ceea ce 
pentru cinci luni ar da 46%, iar 
la anul curent se Încasează In tim
pul de cinci luni numai 1,034,000 
sad 33%, ceea ce denotă de sigur 
o mal slabă stăruinţă din partea 
administraţiei finanţiare.

Aceeaşi observaţie o putem face 
şi In privirea venitului din mono 
polul tutunului. Din arenda anului 
curent, care e trecută In buget cu 
suma de 9,612,000, s'a Încasat In cele 
d'ăntăl cinci luni numai 3,291,307 
safi 34%. Tot această sumă s’a În
casat şi In cele d’ăntăl cinci luni 
ale anului 1875, Insă din o aloca
ţie bugetară care nu era de căt de 
8,100,000. Faţă cu această alocaţie 
redusă, Încasările acelui an repre- 
zentă 40% din suma totală In loc 
de 34%. Acest résultat nu e sur
prinzător pentru cine cunoaşte ma
niera de a proceda a ministerului

afacerile cude finanţe actual In 
regia monopolului.

Singurele impozite indirecte a că
ror incasare prezentă, in compara 
ţie cu anul 1875 un résultat foarte 
favorabil sunt vămile. In adevăr 
acest impozit, care era trecut in 
bugetul anului 1875 cu suma de 
9.980.000 nu adusese in cele 
d'ăntăl nouă luni ale acelui an de
căt 5.707.134 1. n. safi 57%. In a* 
nul curent, in cele d'ăntăl cinci luni 
s’afi incasat 7.231.686 1. n. safi 88% 

intregel alocaţii bugetare, care nu 
decăt de 8.168.216 1. n. Acest 

résultat e de sigur foarte imbucu- 
rător; remăne numai a vedea daca el 
este meritul administraţiei actuale şi 
daca poate fi considerat ca simpto
mul unei creşteri statornice a avuţiei 
naţionale. Nu credem nici una nici al
ta. Lunga perturbare, de care afi su
ferit. toate afacerile, din cauza resboiu- 
lulşi din cauza crizei, care a precedat 
resboiul, a trebuit să aibă o mare 
nfluenţă asupra produsului acestui 
mpozit, produs pe care

adevăr că mergea descrescănd 
anii din urmă. Gătră această cauză 
mal adăoga şi un mod viţios de 

percepţie. După resboifi, toate cau 
zele cari deprimaţi venitul acestui 
impozit afi dispărut: nimic mal na 
tural decăt ca el să iee un avănt 
neaşteptat. Prezenţa pe teritoriul 
nostru a unei numeroase armate, 
stabilirea in ţara noastră a compli 
catel administraţii a acelei armate, 
adunarea atător străini consumatori 
afi trebuit să producă trebuinţe co
merciale foarte mari şi să dee loc 
la o importaţie foarte înseninătoare.

Pe de altă parte, exportaţia, în
treruptă atăt timp, a reînceput şi 
cuprinde produsul a doă recolte de 
odată. Din norocire, iând acest cu
rent iăzit un timp oare-care prin 
lipsa mijloacelor de comunicaţie, a 
putut, după încetarea ostilităţilor, 
să curgă in toată plenitudinea sa, 
el a găsit vămile noastre sub regi
mul creat prin convenţiile comer
ciale. Înlocuirea tsrifelor ad valorem 
prin cele actuale a putut da tot ro
dul el, şi cel cari afi combătut atăta 
acele convenţii comerciale sunt cel 
d'ăntăl cari se bucură de efectul lor 
binefăcător. Dar toate acestea pro
bează ele ceva despre buna gospodărie 
a celor delà putere ? De sigur că nu. 
n parte, această stare de lucruri 

este rezultatul unor intômplârl stră- 
ne de voinţu noastră ; in mică parte, 

este resultatul prevederii şi muncii 
statornice a conservatorilor, cari, 
prin noua lege vamală, afi îmbună
tăţit in mod atăt de simţitor una 
din marile ramuri ale serviciului fi
nanciar. In privirea veniturilor va
male, administratorii de astăzi afi un 
singur merit, acela de a fi evaluat 
aceste venituri intr’un mod foarte 
moderat şi prudent. Daca acest me
rit va fi real safi mal mult aparent, 
va atirna de la rezultatul total al 
gestiunii lor. Prin acela şi numai 
prin acela ne vor putea dovedi daca 
sunt safi nu sunt buni gospodari. Să 
aşteptăm dar socoteala cheltuelilor j  
făcute, şi a celor pe cari le vor mal 
face ănoă. Deocamdată putem con
stata că cu vămile afi avut noroc ; 
să vedem daca vor avea şi minte.

Timbrul prezentă şi el, faţă cu 
anul 1875, un mic spor. Acest im
pozit e trecut in bugetul acelui an, 
ca şi in al anului curent, cu 5,000,000 
1, n. El a produs in 1875, in cele 
d'ăntăl nouă luni, 3,296,346 safi 66°/0 
din evaluările bugetare, ceea ce ar

explică uşor prin împrejurarea, că 
acest impozit, deşi alocaţia buge
tară s’a mănţinut aceeaşi, a fost 
foarte sporit; in unele cazuri aproape 
indoit. '

A treia ramură de venituri, a do 
menelor, ne prezentă, pentru cele 
d'ăntăl cinci luni ale anului curent, 
incasărl in suma de 4 335,000 1. u. 
safi aproape 25°/0 din evaluarea bu
getară, care pentru anul curent e 
de 17,750,000. Proporţia intre a- 
ceste incarărl, faţă cu evaluarea bu 
getară, e aproape aceeaşi cu cea din 
anul 1875. De vor continua încasă
rile in aceeaşi proporţie, ne putem 
aştepta păuă la sfârşitul exerciţiului 
Ia o incasare totală de 14— 15 mi 
lioane, ceea ce ar lăsa un gol de 2— 3 
milioane faţă cu evaluarea bugetară. 
Acest resultat nu poate da loc la 
nici o ditirambi.

A patra categorie de venituri, in
titulate prin bug<-t «venituri prove
nite din administraţia diferitelor mi
nistere*, figurează in bugetul anului 

’1 vedeam I curent cu suma de vreo 17,000,000, 
din care, in cele d'ăntăl cinci luni ale 
ale anului curent s’a încasat vreo 
3,740,000. Această categorie deve
nituri, care cuprinde venitul căilor- 
ferate, posta, telegraful, e aceea 
care de sigur va da un excedent 
Înseninător asupra evaluărilor bu
getare. împrejurările excepţionale, 
create In privirea acestor venituri 
prin resboifi, şi continuarea ocupaţiei 
ruseşti nu permit a se face nici 
comparaţie cu veniturile corfiapun- 
zătoare ale anului 1875. Se poate 
prevedea numai un spor simţitor ca 
la vămi, spor care va putea aco
peri golul ce’l vor lăsa impozitele 
directe şi o parte din cele indirecte 
şi domeniile. Ajunge-va Insă acest 
spor şi pentru a face faţă la toate 
cheltuelile efectúale şi cari se vor mal 
efectua ăncă, fără a fi prevăzute In 
buget? Aceasta e întrebarea. —  In- 
tr’un număr viitor, vom căuta a 
responde la această întrebare.

tanţil celor trei puteri se vor fi in-j s’a găsit a fi, prin circi)*
ţ»les. principala cauză şi teatrul U .ftf

De oare ce uegociaţiunile începute j Dar Rusia a avut totd’nuniil 
intre reprezentanţii puterilor, mal ¡ dere de a intinde, pe cătiH , 
special interesate in cestiunea bul-¡ şi la provinciile grece avani)* ‘
gară, continuă şi sunt pe calea unul] ea ar reuşi să dobândeasclM 
aranjament care ar înlesni lucrările I Bulgaria. Ea este satisfăcutăL
congresului in această privinţă;

De oare ce astăzi nu s’a ajuns incă 
la ¿cest résultat :

din propunerile d-lor plenipi f  
] al Marel-Britanie şi Frarciai 
I ropa împărtăşeşte vederile s

Propun de a amăna discuţiunea j felicită de soluţiunea de c

PROTOCOALELE CONGRESULUI DE BERLIN
Protocolul No. 3.

Şedinţa de la 19 Iunie 1878- 
PresinţI :
Pentru Germania principele de 

Bismark d. de Bfilow, principele de 
Hohenlohe Schi lingsfflrst.

Pentru Austro Ungaria corniţele 
Andrassy, corniţele Rarolyi, baronul 
de Haymerle.

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

celel d’a doua părţi, a ordinel de zi, 
pănă la viitoarea şedinţă.

Această opiniune fiind primită de 
congres, preşedintele adaogă că sin
gura cestiune la ordinea zilei, este 
prin urmare aceea a admitere! re
prezentanţilor Greciei, şi deci, in 
conformitate cu voinţa înaltei adu- 
dărl, anunţă că congresul se va in- 
truni Vineri, pentru a discuta afa
cerile bulgare.

A. 8. reaminteşte că, in privinţa 
cestiunel admiterel Greciei sunt două 
propuneri cunoscute incă de la şe
dinţa din urmă, una a lordului Sa- 
lisbury, alta a d lui Desprez şi a- 
daugă că in căt priveşte pe Ger
mania se uneşte cu cea de a doua. 
Roagă apoi pe colegii săi să bine- 
voiască a discuta pe una safi pe cea
laltă, safi orl-ce altă propunere ce 
se va prezintă in această privinţă 

Va cere mal tărzifi congresului, la 
caz cănd admiterea reprezentanţilor 
Greciei va fi hotărltă. de a fixa data 
şedinţei la care ei vor fi invitaţi.

Caratheodory-Paşa dă citire ur
mătoarei declaraţinnl :

Propunăndu-se ca Grecia să fie as
cultată in sânul congresului, ori de 
căte ori s’ar crede necesar, cănd ar 
fi vorba de a se discuta oare-car! 
cestiuni speciale, s’a fi alegat motive 
şi s’afi schimbat idei cari justifică o 
explicaţiune din partea plenipoten
ţiarilor otomani.

«Privind cestiunea din puncte de ve
dere diferite, căţl-va din dd. ple
nipotenţiari , par a fi considerat 
intr'un mod cu totul exclusiv situa- 
ţinnea respectivă a diferitelor cate
gorii ale populaţiunel imperiului o- 
toman.

«Plenipotenţiariiotomani cred că 
este de datoria lor de a declara că 
in sănul congresului, el reprezintă 
statul insuşl care cuprinde totalita
tea acestor elemente, orl-care ar fi 
ele şi orl-rare ar fi origina şi data 
conflictelor la care se face aluziune.

«O protecţiune şi un interes exclu
siv privitoare la o clasă specială, 
ort din ce parte ar veni safi sub ori 

ce formă s’ar ivi, n'ar putea de

■ f

&

9’

prez.

da pe cinci luni 36°/0 In anul cu
rent a produs, in cele d’ăntăl cinci 
luni, 2,109,150 safi 42°/0 din eva
luarea bugetară. Acest mic spor se

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

Pentru Italia corniţele Corti, co
rniţele de Launay.

Pentru Rusia prinţul Gortchacoff, 
corniţele Şuvaloff. d. d'Oubril.

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

Şedinţa este deschisă la 2 */a; pro
tocolul şedinţei precedente se adoptă.

Preşedintele reaminteşte colegilor 
săi, că i s’a remis o listă de petiţiun! 
noi. O petiţiune ce atinge o cestiune 
politică care nefiind subsemnată, n’a 
fost trecută pe listă. In principifi, 
ori ee comunicaţiune anonimă de a- 
cest fel, nu va fi inserată in lista 
remisă membrilor congresului, dar 
va remănea, bine înţeles, la dispo- 
siţiunea d-lor, in biurourile secreta
riatului.

Prin ipele de Bismark presintă apoi 
următoarele consideraţiunl :

Ordinea de zi fixată pentru zioa 
de azi cuprinde :

1. Cestiunea admiterel reprezen
tanţilor Greciei;

2. Propunerea engleză relativ la 
Bulgaria, contra-propunerea even
tuală a Rusiei, şi, la intămplare, 
proiectul asupra căruia reprezen-

căt să lovească acolo, unde o pu
ternică solidaritate de interese u- 
neşte necontestabil aceste diverse 
elemente intre dănsele, spre a cons 
titni un mare ton.

înălţimea vederilor ce disting pe 
dd. plenipotenţiari al marilor puteri, 
semnatare ale tratatelor de la 1856 
şi 1871 cari compun congresul, şi 
spiritul incontestabil de echitate ce 
I animă, autoriză prin urmare pe 
plenipotenţiarii otomani, de a crede 
că, dacă Grecia ar trebui să fie as
cultată, congresul va şti să impe- 
dice ca propunerea ce s’a făcut in 
această privinţă să nu provoace gra 
V' le incoveniente, de car) am avea 
dreptul să ne temem.*

Principele Gorceacoff obserevă că 
să conformează cu dorinţa congre
sului, aducând observaţiunl scrise, 
şi dă citire documentului următor :

D. marchiz de Salisbury a pre- 
sintat o propunere motivată, tinzănd 
la admiterea Greciei de a participa 
la congres, safi cel puţin a asista la 
şedinţele in cari se vor discuta ces- 
tiunile atingâtoare de interesele ra
sei grece.

Plenipotenţiarii Rusiei cred din 
parte-le că sunt datori a enuncia 
intr'o declaraţiune asemenea moti
vată, punctul de vedere al guvernu
lui lor, in această privinţă :

1. Rusia a avut totd'auna in ve
dere interesele creştinilor din Turcia, 
fără escepţiune de rasă. Istoria sa 
intreagă a probat îndestul aceasta. 
Ea are o legătură puternică cu rasa 
elenă—  aceea de a fi primit de la 
biserica orientală religia lui Crist. 
Dacă, in resbelul de faţă, Rusia a 
trebuit să ia special mente in mână 
interesele bulgarilor, este că Bulgaria

probă puterile in favoarea 
ţiunilor de rasă greacă, cu a 
mult cu cât este convinsă că 
solicitudine se va intinde şi 
pulaţiunile de rasă bulgară., 
nul Imperial al Rusiei va io| 
dar cu mulţumire orl-ce pro if 
care se va face in congres ii 
rea Epirulul, Thesaliel şi Cu 
care ar fi întinderea ce pute *{ 
voi să dea avantagelor ce le <f 
rezervate.

2. Guvernul Imperial al Rt 
recunoaşte nici un motiv fum 
tagonismulul semnalat »1 ras, 
care nu şl-ar putea avea softk 
in diverginţele religioase. Toif' 
ţionalităţile, aparţinând bi-ert 
rientale, afi revendicat succesblf 
tul de a avea biserica lor ifl 
phală, adică ierarchia lor ecleglr 
independentă şi limba lor nan 
pentru cult şi şcoale. Astfel?! 
cazul pentru Rusia, pentru Roi 
pentru Serbia şi chiar pentru 
tul Greciei. Din aceasta nu st 
că ar fi rezultat, nici ruptura^ 
mintelor ce unesc aceste biser 
dependente cu patriarchatul elj  
nic de la Consta ntinopol, dîct. 
un antagonism intre rase. Buil 
nu cer altceva având absoluţii 
leaşl drepturi. Cauza di vergii] f 
şi conflictelor trecătoare ce s’a 
trebue dar căutată in infiuenţ 
mpulsiunl particolare < ari nu 

fi conforme nici cu interesele 
ale raselor, nici cu biserica O 
tulul, nici cu pacea Europei, şi 
prin urmare, n’ar putea să fi 
curagiate.

3. Căt despre circumscripti 
teritoriale a deosebitelor rase 
se unesc cu interesele rasei ele' 
căreia i se caută o protecţiune 
par a nu putea fi determinate \ 
un principifi mal raţional, mal 1 
tubil şi mal practic, decăt aci 
maioritâţit populaţiunil. Acest 
cipifi resultâ şi din totalitatea 
poziţiunilor conferinţil din Con> 
tinopol şi din acel stabilit de 1 
tatul preliminar de la San Stei 
Repartiţiile teritoriale cari s’ar 
pune in afară de principiul ma 
tăţil populaţiunil, ar putea fi c<
nu prin consideraţiunl de raşjffi
prin vederi particulare de inti 
politic, geografic safi comercial,! 
sia neavând, in cât o priveşte, 
un interes material de urmări 
aceste ţinuturi, nu poate apreci 
ceste diferite propuneri, decăt/ 
punctul de vedere al equitâţl? 
conciliaţiunil, către care ea este 
d’auna înclinată pentru consolidf 
înţelegerii europene şi a păcii 
nerale.

Acestea sunt sentimentele 
fac a crede pe plenipotenţiarii 
siel că trebuesc să formuleze t 
ziunea lor la propunerea d-lul i 
nipotenţiar al Franţei, adică d 
invita pe guvernul M. S. Elenicelf 
desemna un reprezentant care sM]| 
admis a expune observaţiunile Ci 
ciel, cănd va veni cestiunea djftv 
fixa soarta provincielor limitrofei# 
gatului, şi care să poată fi ehei!, 
in congres oil-de câte ori pieriţi- 
tenţiaril vor judeca chemarea sfiiii 
portunâ. Plenipotenţiarii ruşi int 
aceste previziuni şi in cât priver^ 
pe Grecia.

Lordul Salisbury, referându-se 
punctul de discuţmne indicat de ( 
tre preşedinte, propune de a p® 
in textul prezentat de către ple| 
potenţiaril francezi vorbele «prov 
cii grece* in locul vorbelor ,p 
vinciile limitrofe regatului Grecie

Dacă această modificaţinne cit 
l pare că dă mal multă claritl!
textului va fi admisă, dânsul se ) 
uni bucuros cu proiectul franci 
ast-fel amendat, in cazul când aci 
proiect va fi primit de majoritat 
poterilor.



T I M P U L

ijj ! Desprez se teme ca amenda- 
■■ U.|ul propus de plenipotenţiarul 

iei-Britanii, să nu aibă. de efect 
iJ *  âce m&* puţin precis textul 
j  actului prezintat de plenipoten- 
jii i francezi.

i.'¡reşedinţele consideră cil congre 
i.l ieste in prezenţa unei cestiunlde 
I joă şi de redacţinne, in care de- 

: unea majorităţii este admisă a- 
. j A numai de s’ar ivi protestare la 
j  jtocol din partea minoritâţel. Al*
• a Sa crede că ar fi folositor să 
jiprooeadâ invers cu usurile par
ii aentare, şi de a incepe, dacă con- 
i  isul consimte, prin votul asupra 
! itulul propunerel franceze, punând 
î! >i la vot amendamentul lordului 
jiisbury. Rezultatul primului vot 
I fi considerat ca eventual, adică 
1 supus a fi amendament confotin 

f l opunerii engleze, la caz când a- 
¿Jă propunere ar fi adoptată. Da- 

41 pin contra s’ar respinge, votul 
^ J asupra propunerii franceze va fi
< mitiv.
io mitele Andrassy nu vo.eşţe a 

, ra In fondul cestiunel, el priveşte 
i are numai de statuat asupra ad- 
şinsiunel In genere.* el votează 

*| | propunerea franceză, reseryân- 
«  se de a se pronunţa asupra a- 
d ndamentnlnl lordului Salisbury.

’ ienipotenţiaril francezi şi englezi 
 ̂:ează textul présentât, 

ţş oomitele Corti aderează şi el şi 
i] i at&t mal bucnros că a doa parte 
•i documentului fii pare <ă cuprinde,
4 [ pi incipîù, cugetarea exprimată 
| amendamentul englez. 
^Plenipotenţiarii ruşi votează şi 
dite\tul franţez.
ţ.; Oaratheodory-Paşa regretă de a 
,!«,i In testul propus vorbele: 
liartă provinciilor etc.“ In aceşti 

d meni nu poate de cât se rezerve 
J noţiunea guvernului sfift.
. Preşedintele insistând pentru a ob- 
f e votul d-lor plenipotenţiari oto- 
, tuf, Caratheodory-pa şa şi Mehe- 
¿Id-Ali-Paşa, declară că nu s’ar 

ane, In principiO, ca să fie as- 
■ ta l un repreşentant al Greciei, 

niţănd ca el să nu aibă de căt 
1 f consultativ.
jP rin cpe le  de Bismarck provoacă 
joi un al doilea scrutin asupra 
i iendamentulul lordului Salisbury,
; :c& asupra cestiunil de a se şti 
ia vorbele , provinciile lim itrofe*

| : fi înlocuite ca .provinciile gre- 
, itl. •
Corniţele Andrassy tntrebănd ce 

.j'erinţă există pentru dd. pleni-j 
te nţiarl englezi Intre cele doft 

]  presiuni, marchizul de Salisbury 
, e că sunt provincii greceşti cari 
.j - sunt limitrofe cu regatul elenic 
\ despre cari Englitera voeşte ca 
j ţgreşul să se orupe. In proiectul 
.iliţez Epiml şi Thesalia sunt sin-
< re In cauză : amendamentul E. S. 
rmite din contra de a se cuprinde

I ' âeliberaţiunea, la care vor asista 
Pr ezentanţil greci şi provinciile 

j icedoniel, Thraciel şi Cretei. 
¡'Corniţele Andrassy, In urma aces- 
I I esplicaţiunl, şi conformăndu-se 

incipiulul sôü care este de a căuta 
i săltate căt se poate mal stabile,
| itenză pentru amendamentul lor- 
‘ ilnl Salisbuiy, cu scopul de a nn 

strânge expresinnea opininnel re- 
| fesintanţilor greci.
[Plenipotenţiarii francezi manţin 

jj Iul lor pentru textul pur şi sim-
j ••
J Plenipotenţiarii Marel-Britanie vo- 
l iz ft  pentru amendament.
I Corniţele Corti se uneşte cu pro- 
I nerea engleză pe care o consi
mtă ca dănd mal mare latitudine 
j libera ţiunil.I Corniţele de Launay adaogă, râde 
i jmintrelea congresul va rămâne 

wr, de a esamina In ce măsură va 
iţea primi observaţiunile reprezen- 
mţilor greci.

■Preşedintelecerănd votul d-lor ple- 
potenţiari al Rusiei, principele Gor- 
icoff roagă, pe dd. plenipotenţiari al 

: ănţel să 'I es pună motivele pentru 
fi manţin textul propunerel lor. 
(I). Waddington nn crede că sunt 
Irl diferenţe intre proiectul d-lnl 

I isprez şi redacţiunea propusă de 
I klol Salisbury. Cu toate acestea 

[buia făcută o distineţiune : ple- 
I ootenţiaril Franţei s'afi gândit că

invităndu-se guvernul grec de a de
semna un reprezentant, este tot odată 
util de a limita sfera obaervaţiunilov 
sale. D. Waddington admite ca re
prezentantul elin să fie chiem&t a 
’şl da părerea asupra faptelor ce se 
petrec aproape de fruntaria regatu
lui ; dar ar înţelege mal puţin ca 
competinţa Cabinetului din Atena 
să se poată întinde 1& nişte ţinuturi 
locuite de populaţiunl mixte. E. S. 
se teme să nu mărească prea mult 
sfera obligaţiunilor guvernului ele
nic. Cu toate acestea paragraful al 
doilea al proiectului, reservând con
gresului toată libertatea de apre- 
ciare in această privinţă, Înalta A- 
dnnare rămâne judecător in nltima 
instanţă asupra deliberaţiunilor la 
care se va crede oportun de a fi ad
mis reprezentantul grec.

Principele Gorciacoff, in faţa a- 
cestor consideraţiunl, votează pentru 
manţinerea textului frances.

Caratheodory-paşa crede, că înţe
lege că in cngetul înaltei Adunări 
admişiunea reprezentantului greceşte 
mal cu seamă o cestiune de oportu 
nitate : cu toate acestea consimţind 
ca acest reprezentant să poată fi 
ascultat când se vor ocupa de im- 
bmiâtâţirea stărel acelor p ovincii, 
E. S. şi împreună cu dânsa Mehe- 
met-Ali-paşa, cer totd ’odatâ noi es- 
plicaţiunt asupra sensului frasel pro
iectului frances, unde e vorba de 
.provincii lim itrofe*.

D. Waddington răspunde că astfel 
nu se discută fondul acestei dificul
tăţi, ci numai o cestiune prealabilă: 
el ţine a adăuga, că considerantele 
proiectului frances indică clar scopul 
acestui proiect. Antâifi, congresul 
găseşte el just ca Grecia să ’şl es- 
prime dorinţele asupra cestiunilor ce 
ar putea interesa fruntariile Bale? Al 
do ilea , congresul găseşte el util să 
provoace asupra diferitelor puncte es- 
plicaţiunea Cabinetului de la Atena?

Principele de Bismark observă, că 
in realitate diferinţa practică intre 
cele doâ opiniunl se va manifesta 
mal cu seamă, când va fi vorba de 
a determina momentul când să fie 
ascultaţi reprezentanţii greci. Atunci 
va fi, după părerea sa, scrutinul de
cisiv. Acum este vorba de a şti in 
genere, daca el vor fi admişi, şi nu
mai in acest ordin de idei întreabă 
din noă daca dd. plenipotenţiari 
otomani votează pentru redacţiunea 
francesâ sad pentru cea engleză.

Plenipotenţiarii otomani declară 
că se abţin. .

Principele de Bismark ca pleni
potenţiar al Germaniei votează pen
tru redacţiunea francesâ.

A. S. S. constată apoi că voturile 
sunt împărţite in număr egal. Ameda- 
mentul englez n’a avut iar majori
tatea şi rezultatul primului scrutin 
adoptând redacţiunea franceză ră
mâne câştigat.

Preşedintele întreabă, dacă con
gresul voeşte a decide azi saă intr’o 
întrunire viitoare la ce şedinţă să 
fie admis reprezentantul Greciei.

In urma observărel comitelui,Corti, 
preşedintele observă că invitaţia nu 
trebue făcută de cât după cererea 
unuia din membrii congresului for
mulată in şedinţa trecută şi adop
tată printr'un vot al înaltei Adunări.

D. Waddington crede că ar tre
bui să se aştepte ca cestiunea Bul
gariei să fie lămurită, si in orl-ce 
caz să nn să ia astăzi o hotărâre.

Corniţele Andrassy nu priveşte ca 
indispensabil de a hotâri acea zi 
chiar de acum.

D. Desprez observă de altmintre
lea că proiectul cuprinde donâ ipo
teze : discnţiunea relativă la provin
ciei« lim itrofe in c a r i, dnpâ pro
punerea franceză, prezenţa repre
zentantului grec este crezută nece
sară de către congres, şi cele alte 
deliberaţiuni când înalta Adunare 
'şl rezervă facultatea de a chem a, 
de a 6 trebuinţă, in sânul său pe I 
acest reprezentant.

Principele de Bismark reamintind 
că, in cugetul săti, plenipotenţiarul 
grec nu trebue a fi invitat decât la 
şedinţele in cari congresul ar dori 
sâ’l asculte, constată că in acest 
moment nici unul din membri Adu- 
nârel nu face o propunere in acest 
sens. A lteţa Sa crede dar prefera

bil, in starea actnalâ a lu crărilo r, 
unde se crede că se va face asupra 
CB8tiime! bulgare apropierea ideilor 
divergente , de a na introduce un 
element nod care ar putea să mă
rească dificultăţile inţelegeref. El 
crede că congresul nu va emite , a- 
8Upra acestui punt nici un vot astăzi, 
şi 'şl va rezerva opiniunea până 
când va veni rândul de a se da in- 
stituţinnile Bulgariel-de-Sud. A lteţa 
Sa adaogă, că ordinea de zi este ter
minată.

Corniţele Şuv&loff exprimând spe
ranţa că colegii săi din Austro-Un- 
garia , Marel-Britania şi Rusia vor 
fi gata a discuta cestiunea bulgară 
in viitoarea şedinţă fixată de mal 
'nainte pe Vineri 21 , crede, după 
comonicaţinnile schimbate intre gu
verne, că ar fi preferabil să râmâe 
pentru şedinţa de Sâmbătă. Prezi
dentul, dupe ce a consultat congre
sul, primeşte data de Sâmbătă 22, 
rezervândn’şl de va fi trebuinţă să 
convoace Adunarea pe Vineri.

Şedinţa se ridică la 4 ore.

Semnaţi: .*. Bismark, B. Bulow, C. F. 
V. Hobonlohs, Andrassy , Knro'yi, Hay- 
merle, Waddington, St. Vallier, H. Des
prez, Beacon afield, Salisbury, Odo Rnssell, 
L. Corti, Laonay, Gortcbiacow, Schonvn- 
loff, P. d'Oubril, Al. Carateodory, Mt-he- 
med Aii, Sadonlab.

ACTE OFICIALE

CSrculnrii citre toţi d. prefecţi de judeţ».

Dom nule prefect

Cunoaşteţi foarte bine că interpretaţiu- 
nea eronată a lege! drumurilor, precum şi 
aplicaţinnea greşita a dispoziţinnilor el, 
provoacă adesea o mnlţime de jnste re :1a- 
mcţinni. Aşa, luarea zilelor comunale şi 
afectarea lor la lucrul şoselelor judeţene, 
de şi este permisă prin modificaţinnile in
troduse mai in nrmă Ia legea drumurilor 
din 1868, totuşi aceasta nu ae poale face 
in mod absolnt, şi adeaaa ori, din canza 
neobservărtl împrejurărilor in car! lrgea 
autoriză această afectare, ae dă loc la ne
mulţumiri şi reclamaţiunl foarte jnate.

A îndatora pe locuitorii nnei comune ca 
aă meargă aă depne zilele comunale in 
construcţia şoselelor judeţene, mai inainte 
ca drumurile comunale, liniele satelor, să 
fie şoselnite, este a condamna pe locuitorul 
de la ţară a suferi toate epidemiele ce Be 
nasc din atu gnaţinnea apelor mocirloase de 
pe linia satnlnl şi cari aă nn efect funest 
asupra descreşterel popnlaţinnilor din co
mune, dnpa cum se poate lesne constata 
daca ne întoarcem privirile asupra mişcă- 
rel populaţiunel cn căţi-va ani in nrmă.

Legea modificatoare a lege! drumurilor, 
care a'a promulgat prin “Monitorul oficia. 
No. 64, din 19 Martie 1873, este destul 
de clară in această privinţă. Ba prescrie 
la art. 2 că daca inti’nn reion de 20 ki
lometri, imprejnral unei comune, toate şo
selele judeţene vor fi terminate, in căt aă 
nn ae mal poată lua zilele de prestaţie 
judeţene pentru aceste şosele, atunci s) 
vor pntea afecta zilele judeţene disponibile 
la lncrnl şoselelor comunale şi viciuale din 
acel reion şi vice-versa; daca in reionnl 
de 20 kilometri, imprejnrnl nnei comune, 
toate şoselele comunale şi vicinale vor fi 
complet terminate, in căt nn vor mai a- 
vea trebuinţă de zile, nnmal in acest caz 
zilele oomunale ae pot întrebuinţa la şo
sele.e judeţene.

Rezultă dar ră zilele jadeţene, precum 
şi cele comunale, urmează a fi întrebuin
ţate, in acelaşi timp, la scopul pentru care 
ele sunt create, şi, numai cănd o clasă 
oare-care de dramuri nn ar avea trtbninţă 
de zilele ce ’I sunt prescrise de lege, se 
pot afecta aceste zile la drumuri de altă 
clasă.

Acesta fiind spirilnl legel, vă atrag a- 
tenţinnea d-voaatră, cn tot d’iuadinsul, n- 
aupra acestui punct, spre a veghea necon
tenit a nu ae face uz de ort. 2 mal sus 
citat, de căt in limitele precizate de legiui
tor prin inaăşl acel articol.

Un alt rid, ce am avut ocnziune in mal 
multe rendurî n semnala atenţiune! d-v., 
este abnznl ee ae face cn transportarea lo
cuitorilor peste distanţa de 20 kilometri, 
eare reprezintă nn paronrs de patra ore 
de mers ca picioarele. Această prescriere 
a legel nvănd de scop npre a nn se perde 
nn timp ineemnat in transportul locuito- 
rnlnl de la reşedinţa sa la punctai Incră- 
raî, veţi avea asemenea toată îngrijirea a 
6 respectată cn sărţeni», căci, intr’alt chip, 
tim pul eceetnl parcurs devenind simţitor

şi adăogăndn-se la cele trei zile cerute de 
lege, locuitorul ar da in realitate mat 
mult de căt ăl obligă legea

Alkră de aceasta, art. 5 din rcgnlamen- 
tnl întocmit pentru aplicar a legel asupra 
dramurilor preacriele căte zile datorite in 
total de fie-care comună , pentrn drumu
rile judeţene, se vor preface in lucrări cu 
bucata, ca se vor da in sarcina colectivă 
a locuitorilor acei comune. Pentrn aceasta 
inginera! judeţului trebue a se servi de 
date pozitive şi consacrate de experienţă, 
pe cari, printr'nn tablott, le va pnne in 
vedere comitetului.

Această dispoziţinne, prin reaua el apli
caţie, devine mai in totdauna împovără
toare pentru locuitori şi mă voiO servi de 
un »xempln pentrn ca să fixez şi mal bine 
ideile in această privire: adesea se văd 
locnitoril indatoraţl a face, pentru cele 
trei zile, o lucrare prezentată prin a- 
provizionarea a trei grămezi de petriş, fără 
să se observe că, pentrn fărămarea nnei 
singure grămezi, este necesitate de trei şi 
chiar mai multe transporturi cari, in loca
lităţile depărtate de cariere, nu se pot e- 
fectua intr’o singură zi, ceea ee face că 
locuitorul este ţipata pnne 10 safi 15 zile, 
in loc de trei, pentrn îndeplinirea obliga
ţiune! ee *1 este im pasă.

Se onvine dară ca cantitatea de Incrn ee 
rsprezintă cele trei zile să 8e determine 
prin experienţe ast-fel ca ea să pontă fi 
zeentată in acest interval de timp eară 
nn mal mnlt.

Asemenea veţi avea in vedere ca lucra
rea drumurilor să nn aducă, pe căt se 
poate, cea mal mică jicnire intereselor a- 
gricole. Aceste donă> numai pot fi oonduse 
de front, dacă o bană admistraţie va şti 
să repsrtiseze oamenii, ast-fel ca nici o 
dată o intrengă comună să un fie chemată 
in acelaşi timp la darea de prestaţinne , 
ca recolta să nn rămăe nestrănsă.

Alegerea personalului căruia confiaţi 
misiunea de a conduce executarea constrne- 
ţiune! şi reparaţiunei şoselelor, trebue să 
vă preocupe asemenea intr’nn mod special. 
De inteligenţa, de capacitatea, de activi
tatea acestui personal etftrnă reuşita sco- 
pulnl ce trebne să nrmărim cn toţii in a- 
ceaetă cestiune.

Esecutnrea lucrările intr’on mod siste
matic, prin întocmirea prealabilă a proiec
telor in regală, este condiţinnea cea mai 
esenţială pentrn a ajunge la o repartiţie 
echitabilă a lucrărilor cn bucata, evitănd, 
eu modul acesta, multe cauze de nemul
ţumiri şi reclamaţiunl.

Convins fiind, d-le prefect, că veţi pnne 
toată stăm in ţa pentrn a înlătura toate in
convenientele menţionate mal sus, fie ele 
provenite dintr’on exces de zel, fiediaalt 
motiv, vă rog să daţi toate instrucţiunile 
necesare impiegaţilor sub-alterni, pentrn 
ea cn o oră mal inainte, că pntem ajnnge 
la scopul dorit al complectărei reţelei 
noastre de dramuri, fără ca sarcina lncru- 
lnl să devie mnlt simţitoare pentru cel 
cari snnt obligaţi de lege a o implini.

Primiţi, d-le prefect, asigurarea osemi- 
tel mele consideraţiunl.

Ministru, I. C. Br&tianu.
1878, iulie. >

CRONICA

D. I. C. Urătiann a plecat sâmbătă la 
via d-sale de lăngă Piteşti, de unde se 
zice că va meige la Marienbad pentru a 
face cură.

Se vorbeşte că îndată dnpă ratificarea şi 
comunicarea oficială a tratatului de Berlin, 
corpurile legiuitoare se vor convoca intr’o 
nonă sesiune extraordinară.

Nn de mnlt a reapărut in capitală zia
rul : * l’ Economiste Ronmaine..

fii urăm succes.

Ni se comunică din Brăila, că subpre
fectul Piloţi, contra căroia s’aii dovedit 
atătea abuzuri, şi care pe lăngă acestea 
e un grec neimpămăntenit, in loc de a fi 
destituit şi dat in judecată, a fost tran
sferat la o altă plasă.

De aiol se vede ci d. Rosetti ţine la 
greci şi incă la cel abuzivi.

ULTIME ŞTIRIa
(Ageaţia Havas)

(30 Iulie, 9 ere dimineaţa.)
Brod, 99 Iulie.

Azi dimineaţă ante garda corpului al 
13-a a trecut rinl Sa va in prezinţa gene
ralului Philipovicî şi a statului sS8 ma
jor. Trecerea a’a armat in care de trei

ceasuri cu mare preciziune, în mijlocul 
manifestărilor entuziaste din partea so'da- 
ţilor şi a populaţiei. De la 10 ore s/.i dim. 
pavilonnl auetrial fălfâe pe ţărmnl bos
niac.

Berlin, 29 Inii».
Se comunică către »Nordd. Allg. Ztg.*: 

împăratul a primit ieri la Babelsberg pe 
toţi membri prezenţi al miuisteralal de 
atrt. Bl a pronunţat nn discurs destul 
de Inng.

Vlena, 29 Inlie.
Se comunică d.n Constantinopol către 

,Pol. Cor.* : Sultanul a ratificat ieri tra
tatul de Berlin. Poarta vrea să adreseze 
paterilor nn memorand, destinat a com
bate expunerile făcute de d. De'yanis îna
intea congresului.

Vlena, 29 Inlie.
Se comunică din Atena către *Pol. Cor.,: 
Cn ocazia esenţelor comise de soldaţii 

tnrcl in provinciale limitrofe, gnvirnnl 
grec a cerat constituirea imediată a nnei 
comisinnl mişte greco-tnrce. Cn privire la 
rectificarea de graniţe, Greeia etărn», ca 
lanina să se cnpriadă in teritorial ce se 
va ceda.

Belgrad, 29 inii».
Sesiunea scnpcinel s'a închis alaltă ieri. 

Scupcina a ratificat »rticolil tratatului de 
Berlin, privitori la Serbia. Ea a adoptat 
asamenea propunerea guvernului, tinzănd 
la emanciparea jidovilor. A autorizat cons
truirea nnei căi ferate, de la Belgrad la 
Salonic şi de la Belgrad la Constantino
pol. A aprobat încheierea tratatului de co
merţ cn Anstria.

Paris, 29 Inlie,
Sitnaţionea s’a ameliorat cn desăvirşire. 

Greva se crede a fi aproape terminată. 
O mare parte de lucrători din St. Cha- 
moud aii incepnt azi lucrările lor.

Londra, 29 Iuli».
Camera comunelor.— Lordul Iî irtington 

susţine moţiunea sa. El compară ou sti- 
polârile tratatului de Bir lin . declaraţiei e 
cerate Rasiel inainte de resbel.

Londra, 29 labe.
Camera comunelor.— Lordul Hartingtou, 

zice că convenţia anglo-tnreă e contrară 
dreptnlnl internaţional şi e nebnnă. El a- 
dange :

Această convenţie micşoreiză cn 100 
ani conflictul ce trebue aă izbucne iscă in
tre Anglia şi Rasia. Protectoratul Angliei, 
asupra Turciei, obligă pe Anglia ca să 
exercite nn control serios asupra politicei 
esterne a Turciei.

Dorohoiu, 30 Inlie.
Prooesnl ţăranilor din Darabani. Urma

rea şedinţei a dona. Ministerial public de
clară, că el va cere punerea sub acuzare 
a prefectului pentru ilegalitatea listelor 
electorale.

Advocatul părţii civi'e cere, ca cartea 
să se declare necompstentă.

Procurorul general arată escepţinnea de 
iucompetinţă. El se bazează pe aceea, că 
preşedintele n’a primit o nonă de’eguţinne. 

Apărătorii se opun cn energie.
Cartea se declară competentă.
Desbaterile vor continoa mâne.

(30 loliS, am oază)
Vlena, 30 iulie.

“Gazeta oficială, publică nn decret im
perial , care permite, in vederea ocupării 
Bosniei şi Erzegovinel, ca tiraliorif călări 
al gloateloi dalmatine să poată fi între
buinţaţi in mod escepţional, afară de gra
niţele imperiului.

Brod, 30 inlie.
Trapele imperiale aă trecut asemenea 

azi dimineaţă riul Sava, aproape de Gra- 
diska. Garnizoana fortăreţe! tnree s’a re
tras.

Londra. 30 Inlie.
Camera oomnnelor.—  D. Buff zice că 

faptele săvirşite vor inspira Rusiei nra 
Angliei, că Franţa va considera pe Anglia 
ca perfidă şi că Ralia va crede, că trata
tul s’a semnat cu condee, pe cari nn vui
tor le-a smnls Turciei şi Greciei.

D. Bonrke, apărănd guvernul, declară 
că atitudinea Engliterii a fost apreţuită 
favorabil de cătră Enropa.

Londra 30 iulie.
Camera lorzilor. —  Lordnl Granville 

declară, că în faţa maiorităţil parlamen
tului, este de prisos a mai face propuneri 
privitoare la tractat.

Lordul Bcaconsfield sfidează opoziţia să 
propnie nn vot de blam. Marchizul de 
Salisbury n’are nici o teamă de prelungi
rea ocupării ruseşti peste termenul fixat 
prin tratatul de la Berlin.
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ţul f»0 bani.
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MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
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FURNISORUL
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Face cunoscut onor. Clientele, ca i a sosit pentru sesonul actual 
mal moderne, fasdne elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte fasöne

PREŢURILE CELE
Se priiineşte şi comäinp de töte fe lu rile  de haine care se 

efectuédd en inare proniptitndine.

C Ü R T I E I
M O a O S I O A I E I , C A S A  Q-UZEOZÉnSTTJ, 53O

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

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate
L in gerie  de tête felurile
Crayatte Plastron, Régate etc. negre şi colorii \
Um brele şi objecte de fantasie
Mânuşi şi tête lucrurile de modă

MAI MODERATE

Furnisornl Cărţii, No. 20 Colţul Bulevardului gi Mogoşoiei, Casele Greceun

ICE SE POATE CAPATA
M » * £ i * n r « T U  »  m t o a i v c m

LA  DESFACEREA SPECIALITĂŢILOR IN  FANZAREA
L I N  G E R I A  D I N  V I E N A

Calea MogogôieT Palais „Dacia*1

Coi

Pentru 6 franol: I Pantalon seu I Camison da Pichet de drni.
Pentru 5 franci: 0 cămaşă de Oxford engles.
Pentru 4 franci 50 bani: I părech Ismene bărbăteşti.
Pentru 5 Iranci: 6 perechi manchete ori ce fasoa.
Pentru 5 franci: 6 gulere pentru bărbaţi dc olandă fină.
Pentru & franci : 12 gulere engl., in orl-oare fason |i mărime.
Pentru 5 franci: 0 părech! ciorapi patentate.
Pentra 5 franol: d gulere modeme pentru dame, după alegere.
Pentru 5 franci: 12 batiste albe de pănsă adevărată.
Pentra 5 franci: 12 batiste bine oolorate tivite şi spălate.
Pentru 6 franci; fi prosdpe de p&niă curată.
Pentru 5 franol: 6 şervete da masă de pănaă adevărată.
Pentru 5 franci: 12 şervete albe de oeaifi.
Pentru ă franol: 1 cămaşă modernă, simplă săfi brodată*
Pentru & franci: 2 batiste ca monograme fin brodate.
Pentru 5 franci: 1 batistă fr&ncesă fin brodată cu dantele.
Pentru 8—8 franci: 1 corset de damă 
Pentru ii/j franol: 0 cămaşă da nopte de dame.
Pentru i  franci *. 3 pepturl fin brodate pentra oămăşl de bărbaţi.
Pentru 8 franci: 1 fustă de pichet de iarnă.
Pentru 5 franci: 1 camison modern brodat.
Pentru 5 franol: 1 faţă de masă colorată cu cioourl, pentru cafă.
Pentru & franci: 1 cămaşă săd o pereche de iemene de damă, bogat brodate.
Pentru 5 franol: 1 fustă costum plissă.
Pentru & franol; 1 buoată Tulpan.
Pentru 25 franci: 42 dn coţi =  I bucată Chifon franţuzesc.
Pentru 10 tranul: I bucată Robe d’enlants en laine oouleur.
Pentru 18—24 tranol: I bucată Tartan engles de 5 coţi.
Pentru 20 tranct: 24 neţi Pichet.
Pentru 5—12 tranci: O tlanală seu o pereche de ismene de lini.
Pentru 18— 25 franci: 1 bucată pănsă de Knmburg, de 86—45 coţi.
Pentru 55— 68 franci: 1 bucată pănsă de Belgia de 6o ooţf.
Pentru T5— 108 franci: 1 bucată pănsă Corona de 58 coţi.
Pentru 115—210 franci: 1 bucată Toile Batiste fronces.
Pentru 12—35 franci. Plapăiuâ de lină forte fine.

Alară de articelile menţionate se găseşte tot-d’a-una truaouri complecte.

Calea Mogoşoiei Palatul „Dacia**.
•ănŞiledin districte însoţite cu preţul respectiv se vor efectua toarte grabnic consoiincios

Avis Doimilor Medici.
SIROPUL

Doctorului FCRSET.
I Cei mat bun remediil

pentru curarişirea Guturaiului, Tusei,Tu
sei măgărescî, Insomniilor, Iritaţiunilor, 
nervose, şi contra tutnlor bâltlor de pept 
satisfăcând atât dorinţa medicilor, cât şi 
a bolnavilor; o linguriţă este destul.

In Paris la D. CHABLE, rue Viviennr 
36, şi'în  strein State se află la toţi farma
ciştii şi droghi8tii.

Deposit Ia farmaciile D-lor Ziirner, Ris- 
dorfer şi Eitel, şi la Ovessa D. drogistnl.

IMPORTANT
POUR DES PÈRES de FAM ILLE

Uue famille distinqnée de Vienne, désire
prendre en pension un jeune homme qui 
doit faire ses études à Vienne. Elle ne 
reçoit en tout que deux pensionnaires, dont 
elle surveillera consciencieusement les étu
des ainsi que la conduite. On parle le fran- 
ais et l’on cultive la musique dans la 
maison. Meilleures références danuées.

S’adresser pour renaiguements au Bureau 
de ce Journal. (770— 2)

A N U N C I U  I M P O R T A N T .
CIL MAI IICEID SI BIJI0I 1Ï 0 MAGASIN

L A  S T É U A  A L B Á
SÜB FIRMA

m m m  w mo
S pî
I  Ö  A »  o ,.a „ .  „  ” F Ï. Public „  —  pM l„  ¡1
1 ■ sesonul de iarnă un bogat asortiment de încălţăminte pentru Bărbaţi, -

1 1 va m a  9  e 1 9 a m •! J m aX 1 «  «  A m ̂  1 a aaI a  —J « m _ — V _ _ _ • ___

Strada Carol I  No. 5. 

(Cartea Vechie) 

vis-à-vis de Sig. Prager

Strada Carol I  No. 5.

(Curtea Techie) 

vis-à-vis de Sig. Prager. I J

TEOMPETTA CABPATILOR
în treg i colecţie de când a apărut sub 

uumele de Buciumul şi până în Şioa când 
a încetat d’a mai vorbi dimpreună cu ilus
trul ei scriitor Cesar Bolise.

Acest monument al literatura! Române, 
la a cărui clădire a lucrat, pai-spre~4ece 
ani şi trei săptămâni marele măiestru, se 
află de vân4are la Tipografia naţională, 
strada Academiei No. 24.

ION POLESCU
fost administrator şi colaborator a

Damo şi Copil, după fascínele cele dm armă, — precum şi nu mare [J  
H  transport de Cisme lungi de Lak rusesc, de Iucht şi de Vacs, ca ş'

Mantale de Cauoiuo pentru ploe, prima calitate; asemenea şi Galoşi ¡1)1 
de Gumi.

r-v Sub-semnatul aduc mulţumirile mele onor. PT. Public pentru in- U i  
|I| credere ce a dat menţio atei mele firme de un interval de 12 ani 

1 care pănă acuma a depus probe suficiente de fina calitate a mărfi;! I 
ca şi de eftinătatea preţurilor, sperând că şi de acum înainte, va T  
bine-voi ai da concursnl seQ găsind tot-d’a-una atât mărfuri fine 
şi fasonate cât şi preţuri fârte moderate.

Cn totă stima

PH 1LIPP  GOLDSTJ21N.

■ a u a - n . i

r v o u L T E L . I E R

DE

acestui jiar.
I FOTOGRAFIE şi PICTURA;

P R O S P E C T U S
DE HOTEL WEISS

L’Institution Française et Italienne
Dirigée par MESDAMES M AZZAN TIN I

9, Place d’Azeglio, FLORENCE.

Ces Dames , ayant quitté la France leur patrie après la guerre de
70-71, ont fondé à Florence en 1878 une Institution Française et Ita-
lienne qui jou it de l’estime générale, et où les jeunes filles reçoiven t 
une instruction aussi solide que brillante. Les directrices étant munies 
du diplôme supérieur et secondées par des professeurs distinguésie.

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

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

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.

üE. W

P H A R M A O I A  L A  „ S P E B A N T X A '
26, CALEA MOGOŞOAEI, 26.

d e p o u l  m e d i c a m e m t e l o r  f r a n c e s e .
Obiecte de Cauciuc şi Articole de Toalete. — Asemenea se angajăză a efectua 

ori-ce comande din resortul medical.
_  B R U S .

r ^ w W W W W W W W W W "W W V ~

B R A S I O V .
Sub-semnatul am on6re a însciinţa pe 

Onor. Public voi&gior, că am luat asupiă’mî 
acest hotel, şi mă văii! sili a satisface atât 
în privinţa curăţeniei cât şi preţurilor eftine.

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

Ion Hauptmann
antreprenor.

i
X .  F. T s / T - A - T S T I } !  <Sc C om p .

21, Calea MogoşioeT 21; vis-ă-vis de cofetăria Cap&ş.

Se efectuează orî-ce fel de fotografie şi pictură, de ori-ce fel de mărime,
in modul cel mai nod şi elegant aprobat în cel mai înalt grad prin care se 
oferă un lucru solid frumos cu fidelitatea a naturei.

loculesce Strada Lute
rană No. 7, vis-ă-vis de

biserica Calvină.

DOCTORUL BLUMENFELD « Ô E
lea Moşilor No. 27 vis-a-vis de Pomu-Verde 
(Tamis.)

De ven̂ are ^ L t . "
sale din Strada Episcopiei, No. 9.

De venţjare, .“ ,'V.r „t
restrefi şi strada Victoria, lingă grădina 
Episcopiei. Pentru ambele imobili a se a- 
dresa Strada Calvină No. 4 la proprietarul 
lor D-nu Thevenot şefi, aceiaşi adresă la 
d-nn advocat Athauasiade. (757— 1)

De arendat, ¡¡ÿ. ¡L5™
districtul Prahova plasa Crieovn, având 
staţie de drum de fier pe dînsa, şosele spre 
Brăila, inegalii, pStule şi case de loouit 
bune. InformaţiunI se pot lua în Strada 
Colţea No. 66 sad Strada Scaunelor No. 14.

(756—5)

r:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>c
X F R A U Z  <3-t r  j t r  T  ¡ H  IE3 JR. j
X à la VILLE DE BBUXELES I
Xyţ Podul MogojóieT No. 16 vis-à-vis de Consnlatni Rnssesc
V  Recomandă magasinul «efl asortat In tot-d'a-ana fârte bine cn ruflriă de bărbaţi şi de V  4

X dame, gulere, manchete, batiste de tino, olandă şi mătasă, ciorapi pentru bărbaţi şi dame, f  
Banele fine (crêpe de sântă) camisdne, groşette, broderie dantele, cravate de bărbaţi |i #  

V  ie-nr- ,, cele mal noi forme şi culori, ambrele de aâre şi de pI6ie etc. etc. Atrăgând tot %
Aa A AatX «taufînaăn AnAv> Pliantola nS «leaa a «....  :  • . « #<„a. * . .a • i Br 'do-iH liti atenţiunea onor. Clientele c i din causa ori sei am redus fdrte mult preţurile. «

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSI

LA TYPOGRAFIA THIEL & WEISS
PALATUL .DACIA.«

şi la tó te  librăriile din ţâră
se află de vânzare :

BKTODIA DI COBA »TOBALA R E G U L I L E
drept contrast la ___ _____

VĂTĂMĂRILE PRACTICE] MEDICALE CE T R E B U E P  Âţ> I T  E
Singara şi sigura pasă contra pentru a

morţsl premature si lângstirsl oronice de
Aug. wiih. König. AJUNSE LA 0 BATBANETA ÎNAINTATA

P R E Ţ U L  *  L E I  N U O I. PREŢUL 50 CENTIM.

Typ. Tihel A Weiss, Palatul .Dacia-.


