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Tecuci il , , , 4.38 n 11.,04
Roman 9.06 d 4.45 4
Quceava, sosire . ,13.03 ¡J 9.66 n
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Bucurescl . . . . . . 7.40 d 10,40 d
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Craiova . . . . 8.154
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I Giurgiu.. . . . . . .  . 9.36 d 4.45 a

Bucuretel, sosire. . . . 9.48 g 7.17 ţ
G a la f l—Barbegl

Galaţi............... 1.30 a 835 d 7.30 a
Bar boţi, sosire . . 1.55 n 9.— ţ  8.05 i)

Barboţl—Galaţi
B a r b o j l . . . . .  3.56 a 6.35 a 7 .— a 

I G a la ţ i ,  sosire . .  . 3.30 a 7.—  a 8.254

t va tine esposiţia, românii mer- 
la Paris, vor găsi ziarul .TIMPUL* 
îrands Magasins du Printemps. 

livard Haussmann 70.*
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Doroholi, 31 Iulie, 
oeuul darabansnilor.— Audienţa rein- 
la 10 ţi jnm. ora. 8e proceda la a- 

i nominal al sensaţilor, cari sunt in 
■t da 71 f i  de diferita naţionalităţi, 
aud.aaţa ta suspendă peatrn rece 

i de. Sunt prezenţi 109 martori, din* 
tri 31, adofi da ministerul public, 
t apărări şi 11 da partea civilă. 

f tvocaru părţilor civile şi procurorul 
> minarea, fiind absenţi 25 martori 
3 acuză.

BUCUREŞTI
) l i o r o u r l  10 (31) I u l i e .

numârul nostru de ieri, vor* 
VRespre starea noastră finanţiară, 
are .Românul* o numeşte strft- 

I A, am sfârşit cu întrebarea dacă 
j nl de venituri, relevat atât de 
j t  de .Românul*, va ajunge a a* 

ri sporul de cheltuieli, despre 
dibaciul nostru adversar, cu bun 

înt, nu vorbeşte nimic, 
m câutat sâ ne dâm cont de 

putut cheltui adversarii noştri 
ier doi ani de când snnt la cârma 
lor. Lucrul nu este uşor, c&cl 
mentele publice lasâ foarte mult 
|nrit in ţarâ la nof, iar contu* 
iisteriei nu sunt accesibile ori 
tu toate acestea, am putut gâsi 

betele publicate de guvernul ac* 
oare cari elemente de apreţiare,

, deşi incomplete, vor pntea to- 
jforma un fel de icoană despre 

Vârsta situaţiune a finanţelor noa- 
. Actele la cari ne referim sunt: 
tontul definitiv al exerciţiului a* 
jI 1875 publicat la 1876; 
¡spunerea situaţmnil tezaurului 
lic, publicată la 30 septembre

h
Monitorul oficial* de la 1 octo- 
pânâ la 1 iuliâ anul curent, 
ncâ prin articolul sâft de U 14 
î, .Românul* releva, ca una din 
'.ele deficiturilor constante ale re- 
iuIuI trecut, râul obiceiu de a in- 
«e prin credite suplimentare şi 
Ordinare alocaţiunile bugetului 
» ‘tiv ; am fost curioşi sâ ştim in 
m"d *’a remediat sub regimul ac- 
1 această cangrenă a finanţelor 
tre.

tâ ce am găsit.
n contul exerciţiului anului 
5, cont ce a fost prezentat la 
6 de d. Brătianu, pe atuncea 
ţistru de finanţe, şi care prin ut 
i’e nu poate fi suspect de părţi 
a te pentru partidul conservator,

am găsit la pagina 21, că totalul 
creditelor suplimentare şi extraor
dinare, acordate asupra exerciţiului 
analul 1875. de o cameră risipitoare 
de conservatori, unul minister nu 
mal puţin risipitor, s’a urcat la suma 
de lei 6,304,486.

Eram siguri, c& indatâ după schim
barea acestui regim, această stare de 
lucruri se va modifica intr’un mod 
simţitor in spre bine. Care n’a tre
buit dar să fie surprinderea noastră 
când, căutând in situaţiunea tezau
rului public, publicată de d. ministru 
C&mpiueanula 1877, am vâzut figu
rând, la pagina 48 a acelui document, 
suma de lei 12,790.313, acordată ca 
¡credite suplimentare şi extraordinare 
de către o cameră liberală şi eco
noamă unul minister şi mal liberal şi 
mal eoonom. Ne am zis insă: de 
sigur că bugetul Unulul 1876, fiind 
Ancă votat de acea cameră austro- 
maghiarâ şi pregătit de acel mini
ster, pe care vocea naţiunii unanimă, 
după .Românul*, l ’a găsit demn de o 
locuinţă in Văcăreşti, el va fi avat vr’o 
racilă ascunsă, care cu toată buna 
voinţă, desfăşurată de noul regim, să 
fi impedicat îndestularea serviciilor 
publice cu mijloace prevâzute in mod 
gospodăresc de mal nainte. Ne am 
grăbit să trecem cu vr’o căte-va pagini 
mal nainte pentru a găsi la exerciţiul 
1877, sub imperiul unei legi buge
tare emanată in totalitatea el de 
la regimul virtuţii, icoana unei ges
tiuni finanţiare înţelepte, rezultatul 
unor cugetări finanţiare bine cum- 
pfinite.

Iată ce am găsit tipărit negru 
pe alb la pagina 99 [a documentu
lui citat:

24,838,075.

ca credite suplimentare şi extraor
dinare— pe exerciţiul 1877 poate? Nu, 
ferească D-zeb! numai până la 30 
septemvrie 1877, adică cele d'Antăl 
9 luni ale acelui exerciţii!. Ne am 
zis atuncea: creditele suplimentare 
extraordinare sunt supuse in acea
stă ţară şi sub regimul care ne gu
vernă actoalminte unei legi de pro- 
gresinne ocultă. Din exerciţiul 1875, 
nude aceste credite ab fost de 6 
milioane, in exerciţiul 1876 ele 
s’ab îndoit, in 1877 ele a’ab indoit 
din nob, şi nu pănă la finitul exer
ciţiului, ci numai in nouă luni. Ne 
am întrebat dacă nu cumva ţifra 
de 24,838,075 se va indoi iarăşi 
după legea acestei progresiunl oculte 
pănă la 1 inlifl 1878. Din nenorocire, 
situaţiunea definitivă a anului 1877 
nefiind ăucă publicată, nu ne-am 
putut procura un document auten
tic asupra acestei cestinnl atât de 
interesante. Iată numai ce am pu
tut găsi, adnnănd de pe .Monitorul 
oficial* creditele suplimentare şi

extraordina e acordate *ln urma zi
lei de 30 septembre 1877. In vr’o 40 
de numere din .Monitor* ştab con
semnate credite extrabugetare Iu 
suma totală de lei 38,850,310. Aş
teptăm cu cea mal mare nerăbdare 
situaţiunea definitivă a exerciţiului 
1877, pentru a vedea dacă legea de 
progresiune, care ni se pare că am 
descoperit-o, se va adeveri sab nu- 

Dar să lăsăm gluma la o parte, 
şi să ne întoarcem la socoteli: 

Credite extrabugetare 
pa 1876 . . . . .’  12,790,313 
idem pănă la 30 sept.

1877 .......................... 24,838,075
de la 30 sept. pănă la 

30 iunie 1878 . '. . 38.850,310 
76,478,698

adică, tn doi ani de zile al noului 
regim, s’a deschis suma de şapte
zeci şl şase milioane, patru snte 
şapte-zecl şi opt de mii şi şase 
SUte UOUe zeci şl Opt ca credide 
extrabugetare, pe când In 18 luni, 
risipitorii de conservatori nu ab pu
tut obţine de căt 6,304,486

In adevăr ban stomac trebne să 
aibă statul român, ca să poată mia- 
tui In aşa scurt timp atâtea bucate 
indigeste.

Situaţiunea tezaurului public pe 
1875 ne arată, că cu toate preve
derile pesimiste ale fostului minis
tru de finanţe conservator, I. Strat, 
deficitul exerciţiulol 1875 nu a fost 
de cât de 4,037,681, sab, chiar dacă 
am socoti In modul adoptat de d. 
ministru Brătianu, deficitul nu s’ar 
urca de căt la 8,564,014. Ori cum 
ar fi cu toate astea această cestiune 
discutată şi discutabilă a deficitului 
anului 1875, noi deocamdată fii vom 
admite in ţifra de 4.037,681, ca fi
ind mal favorabilă tezei de prospe
ritate a tezaurului susţinută de ad
versarul nostru.

Din situaţiunea publicată de d. 
Câmpineanu la 1877, vedem că d-sa 
calculă deficitul pe 1876 la suma de 
28,255,543 pag. IV a documentului 
citat.

La p. V I a aceluiaş document, ve
dem că acelaş ministru înţelept şi 
prevâzâtor calculează deficitul anu
lui 1877 la 28,277,709. Sâ adunăm 
odată aceste trei deficite :

4,037,681
28,256,543
28.277,709
60,570,933

La acest deficit s'ar mal adăuga 
un neajuns de incasărl pe anul 1877, 
mal cu seamă din domenie şi dările 
directe, pe care T putem evalua la 
lei 10,000,000. Iată cum ajungem 
la admiterea acestei sume.

La p. $5 a situaţiuni! d-lul Câm
pineanu, găsim că la finitul eserci- 
ţiului 1870, figurab in adevâr ră
măşiţe din contribnţiunile directe şi 
domenii cam pentru această sumă

fiindcă la tabloul de la p. 94 al a- 
celeiaş situaţiuni, găsim că aceste 
venituri, in cele d’ăntăi 9 luni ale 
anului 1877, ab dat âncâ mal puţin 
decât in lunile corespunzătoare ale 
anului 1876, şi fiindcă această gre
utate de percepere pare a se mân- 
ţiue şi in anul 1878, precum resultâ 
din contai publicat in .Monitor* in 
zioa de 8 Iulie, credem că nu este 
exagerat a admite pentru exerciţiul 
întreg 1877 asemenea rămăşiţe in 
suma de 10,000,000.
Deficite prevâzute. . lei 60,570,933 
Deficite neprevâzute din 
încasările an. 1877 lei 10,000,000 

Credite extr&ordin. des
chise după prezentarea 
situaţiunit d lui Câmpi-
n-anu.......................lei 38,850.310

109,421,243 
Sab in ţifre rotunde un gol de 

ona sută şl zece milioane lei n.
Pentru a balanţa, avem un exce

dent, pe care pentru exerciţiul 1877 
d. ministru Câmpineanu âl prevede 
cu Iei 27,127,316.

De vom admite âncâ şi penteu a- 
nul curent o sumă egală ca exce
dent, sab chiar şi o sumă şi mal 
mare, vom ajunge la excedente to
tale de 60,000,000 faţă cu deficite 
de 110,000,000.

Şi âncâ rechiziţi unile şi alte chel- 
tnell ale resboiulnl in mare parte 
nu sunt lichidate.

Pe ce se bazează dar cel de Ia 
.Românul* pentru a vorbi de ex 
cedente fabuloase, de o stare stră
lucită a finanţelor României?

Vom reveni in curând.

D I N  A F A R A .

Turburările din italia 
Mişcările şi agitaţiile radicalilor 

italieni din partidul .Italia irreden- 
ta*, deşi tot âncâ mal urmează a 
turbura in parte liniştea regatului, 
totuşi pe zi ce merge scad. Guvernul 
itlienesc, având in vedere că maio- 
ritatea naţiei este pâtrunsâ de tre
buinţa păcii şi este destnl de cu
minte şi de iubitoare de ordine, n’a 
crezut de cuviinţă sâ ’şl întrebuin
ţeze puterea spre a năbuşi sbucin- 
mările radicalilor, ştiind că ori şi 
cum violenţele ar fi dat de prisos 
loc la imprejnrârl regretabile ; pe 
câtă vreme deci n’avea nevoie de vio
lenţe, s’a mărginit numai a înlătura 
pieziş râul şi a opri lăţirea Ini prin 
de aproape pază şi prin ţinerea 
strajnică a ordinii publice, chiar fără 
sâ atingă dreptul întrunirilor. Ast
fel, pe de o paTte atitudinea pncinică 
şi rezervată a maioritâţil naţiei, pe 
de alta cumpătul şi cuminţia guver
nului italienesc fac fireşte ca. de 
sine inseşi, negâsind nici nn resunet, 
mişcările şi agitaţiile radicalilor să 
;sc stingă cu încetul.

Ştirile şi vorbele împrăştiate, cum 
că in urma turburârilor din regatul 
it&lieuesc, legăturile dintre Italia şi 
Austria s'ar fi încordat şi că s’ab 
şi schimbat note diplomatele cam as
pre, sunt astăzi cu desăvârşire des- 
minţit«. Guvernul dela Roma, numai 
şi numai din iniţiativâ’l, fără să i 
se facă vreo reclamaţie din partea 
Vienci, a asigurat pe guvernul vecin 
sâ nu se teamă cumva, că guvernul 
şi naţia italienească vor fi altele 
dec&t ce ab fost pănă acuma faţă 
cu monarebia vecină; ba din potrivă, 
doresc ca relaţiile celor doâ state 
sâ meargă din ce in ce mal bine. 
Din parte’I guvernai austriac a mul
ţumit celui de la Roma de bunele 
sale sentimente şi a rostit aceeaşi 
dorinţă. Apoi, foile oficioase ale ce
lor doâ guverne, pentru liniştirea 
lumii din statele respective, desxrin- 
ţind cu tărie ştirile tendenţioase 
imprâşti&te in zilele acestea, ab a- 
firmat şi afirmă mereb starea foarte 
mulţumitoare a relaţiilor Austriei cu 
Italia.

Ast-fel, .D iritto*, foaie miniete 
rialâ italiană, —  osândind mişcările 
nebuneşti ale radicalilor, şi arătând 
că guvernai nu vrea să atingă drep
turile de intrnnirl publice, cu toate 
abuzurile ce radicalii fac de aceste 
drepturi, pentru că se increde in 
cuminţia maioritâţil naţiei— zice cu 
privire la legăturile Italiei cn Austria:

»Intra statele civilizate no pot fi decSt 
no mal legStorl de prietenie regnlatS sa fi 
de dnjminie pe fisţfi, f i  legaturile dintre 
Aastria fi Italia snnt nifte legături cons
finţite prin tractate liber iac&Ute şi cn 
lealitate primite.

>0 sistemS de prietenie in fe ţ i şi de 
nneltiri pe ascuns poate sfi fie booS pen
tru nn gnrern slab, care intr'o politiei 
de aventuri n’ar avea dimie de pâefddt, 
ei tot de clftigat. Intre puterile m irt iaşi, 
nu poate fi d-clt ori prietenie sinoerl, ori 
dujmănie f l ţ i f l . «

Ga râsunet la rostirea oficioasei 
italieneşti, . Fremdenblatt*, organul 
ministerial din Viena, z ic e :

* La Viena se ftie foarte bine e l mani
festaţiile radicalilor italieni snnt îndreptate 
oel puţin tot atâta im potriva guvernai ni 
italian cât fi in potriva Austriei. Prin ar
mare, de sine se înţelege, c i ele sfi pri
lejuit un schimb de vederi intre cele doâ 
guverne; inşi iniţiativa a pornit din par
tea Italiei, ale eirel leale declaraţii aii fost 
judecate la Viena ca deplin malţnmitoare.»

Prin urmare, agitaţiile , Italiei 
irredenta *, deşi vor fi turburat oare 
cum in parte liniştea publică in re
gata! italian, ab râmas de aminte I 
sterpe : cu prilejul acesta nu numai 
nu s’ab jignit legăturile dintre cele 
doâ state vecine, dar âncâ s’ab afir
mat din nob şi B’ab întărit âncâ şi 
mal mult.



Ocuparea Bosniei şi proclamaţia 
Austriacilor

Depeşile telegrafice ne aduseră ier! 
ştirea c& oştirile austrioceştl, sub 
inul ta comandă a generalului Fiii 
povicl, afi şi păşit peste graniţele 
Bosniei. Aceasta ne dă să inţelegem 
fireşte, că negoţierile intre Austria 
şi Poartă sap isprăvit bine prin mi 
siunea lui Caroteodory-paşa la Viena 

Populaţia bosniacă, după căte ştim 
începuse a se pregăti şi organ iz» 
ca să se împotrivească intrării şi 
aşezării austriacilor pe pământul 
turcesc ; a'a lăsat Insă de acele sco
puri şi s’a liniştit. Viind o depu
tăţie, zilele trecute, la generalul 
Filipovicf, acesta a trimis vorbă lo
cuitorilor de toate cultele din Bosnia 
şi Frzegovina, că oştirea împărâ- 
teoscă, nu ca vrăjmaşă, ci ca prie
tină trece graniţa, nu spre a face 
vr’un râfl, ci tocmai din potrivă 
pentru a asigura oamenilor de treabă 
şi pacinicl liniştea şi ordinea, decari 
afi nevoie pentru propăşirea şi bu
nul lor trai fi. Declaraţia generalului 
Filipovicl a făcut un efect foarte 
mulţumitor asupra locuitorilor bos 
niacl, cari acuma Inttmpină pe Aus 
trincT, ca pe nişte binefăcători, ce 
vor cnrăţi pe viitor ţinuturile 
relele de sari afi fost pănă acuma 
bântuite. Ni* doară că Austria de 
dragul locuitorilor ocupă ţinuturile 
nord-vestice ale Tureiel, nu; ci nu 
mal şi numai pentru interesele pu 
terii sale, pentru foloase strategice 
şi politice; Insă nn’l mal puţin ade 
vârât, că ocuparea austriacă nu de 
puţin folos va fi pentru locuitorii 
din acele ţinnturl. înlocuirea stării 
de pân’acum de ticâloşenie şi de 
necurmată băjenie, printr’o admi 
nistraţie regulată şi cinstită,— care 
va Îngădui şi chiar va ajuta oame 
oilor să muncească In linişte şi să 
’şl tragă în tignâ roadele muncii 
lor, —  lmbunâtăţindn-le căile şi mij
loacele de comunicare, orânduind 
Îndreptăţirea deosebitelor interese 
ale particularilor şi Îngrijind cnm 
se cade de nevoile publice —t fi
reşte că va fi o adevărată mântuire 
pentru Bosnia şi Erzegovina.

De aceste priviri fiind pătrunşi 
fruntaşii poporului bosniac, in urma 
întâlnirii lor cu generalul Filipopo- 
vicl, afi sfătuit pe locuitori să nu 
mal cânte a prilejui alt>e turburârl 
impotrivindu-se intrării Austriacilor, 
ei din potrivă tocmai să’I intim- 
pine şi săi primească cu braţele 
deschise ca pe nişte fraţi, cari vin 
să*! scape de nenorocirile trecutului.

Din parte’l guvernul monarchiel 
cesaro-crăieştl, prin generalul Fili- 
povicl, de odată cn păşirea oştiri
lor sale peste graniţa bosniaci, a 
adresat locuitorilor următoarea pro
clamaţie :

Locuitori al Bosniei şi ErcegovineH 
Oştirile impâratutui Austrie! şi rege si 

Ungarie! sunt aproape de a trece gre ni
ţele ţării voastre.

Ele nn vin ca dnjmane spre a ocupa 
acele ţări cu puterea. Ele vin ca amice, 
spre a pune capăt răului, care de eăţ(-va 
au! a neliniştit nn nnmal Bosnia şi Erze- 
govina, ci şi ţările mărginaşe ale Anstro- 
Ungarieî.

Trapăratnl şi rege a observat cu dursre 
că resbelul civil devastează acele frumoase 
ţări: că locuitorii aceleaşi ţări se luptă 
intre el; că comerţul şi comunicaţia e în
treruptă; turmele voastre sunt prădate, 
cămpiele voastre necultivate şi lipsa s’a 
încuibat in oraş şi In ţară. IntămpISri 
mari şi grele aO pus pe guvernul vostru 
in neputinţă de a restabili in mod dnra- 
bil liniştea şi înţelegerea, pe cari se ba
zează bană starea popor nlnl.

împăratul rege n’a mal putut privi cum 
domneşte violenţa şi nemulţumirea in ve-- 
cinătatea provincielor sale, cnm lipsa şi 
mizeria se încuibase la graniţele statelor 
•ale. El a atras atenţia statelor europene

asupra poziţiei- voastre, şi in consilinl po 
poarelor s’e hotărit in unanimitate, ca 
Auetro-Ungaria să vă redea liniştea şi b 
nă starea, oare vă lipseşte aşa de mult.

M. S. Sultanul, animat de dorinţa 
bine peutra voi, s’a invot ca să încredin 
ţeze apărarea voastră puternicului săQ 
amic imperat şi rege.

Ast-fel oştirile oesaro-rege{ ti vor intra 
in mijlocul vostru. Ele nn vă aduc res 
beiul, ci pacea. Armele noastre vor apăra 
pe fie-ecre şi nu vor apăsa ps nimeni.

împăratul rege a poruncit ca toţi fi 
acestei ţâr! să se bucure de drepturi egale 
după leg i; ca toţi să fie apăraţi in vi-aţa 
in credinţa, in bunul şi averea sa.

Legile şi aşezămintele voastre nu vor 
atinse, moravurile şi obiceiurile voastre 
vor fi cruţate. Nu se va schimba uimii 
ca violenţă, fără o matură chibzuire i 
ceea ce vă trebne. Legile vechi vor va 
lora, pănă Ia altele none. Se aşteaptă de la 
toate autorităţile civile şi religioase, ca 
ele se mănţină ordinea şi să sprijine ga 
vernul.

Veniturile ţărilor nu se vor intrebn 
nţa decăt exclusiv la necesităţile lor. 

Remăşiţele de impoz te din anii trecuţi nu 
se vor mai cere.

Oştirile impăratuiui rege nu vor apăsa 
sad împovăra ţara. Ele vor plăti cu ban 
ceea-ce vor lua dela locuitori.

Împăratul rege cunoaşte greutăţile voas
tre şi doreşte prosperarea voastră. Sub 
sceptrul săQ puternic, trăesc împreună 
multe popoare şi fie-care vorbeşte limba 
sa. Intre supuşii se! sunt multe religii şi 
fie-care ăşi urmează liber credinţa sa.

Locuitor! al Bosniei şi Erzegovinei! Da- 
ţi-vă cu încredere sub apărarea glorioase
lor steaguri austro-ungare. Primiţi sol 
daţii noştri ca pe prieten!, snpnneţi-vă 
autorităţii, reluaţi-ve ocupaţiile şi veţi fi 
apăraţi in roadele munci! voastre.

Felurite ştiri din Răsărit

Foile străine ne împărtăşesc ur
mătoarele ş tiri:

Rusia ar dori ca oştile din preaj
ma Constantinopolulul să se retragă 
pe mare, şi ca mal ăntâl flota en
glezească să înceapă a se retrage 

in Bosfor.
—  Ruşi! pregătesc vreo treizeci de 

vase pentru reimpatriarea a 300,000 
de. oameni.

—  Fazli-paşa, comandirul Şumle!, 
numai după ce a luat înţelegere cn

Layard, a deşertat cetatea şi a 
lăsat pe Ruşi să intre, după cum 
ne-afi spus telegramele, in zioa de 

(20) corent.
—  Ruşii se pregătesc a lua ceta

tea Batum in stăpânire pe cum scrie 
la tractatul de pace. Patru batali
oane ruseşti, comandate de Şerif- 
beifi, tnrc vândut Huşilor, afi sosit 
aproape de Batum. Comandirul rus,

erif-beifi, a avut o întâlnire cu co- 
mandirul turc al cetăţii. La Batum 

in preajmă, Lăzii se pregătesc 
serios şi harnic să se împotrivească 
încălcări! Ruşilor.

de fruntarii, Afiprincipelui Gorciacow părerea de r t̂t ceastâ schimbare , 
a Alteţei Sale, de a nu putea, im- admis incâ pe linia fruntariei occ)- 
pedi at de starea sanătâţel Sale, dentalea Bulgariei o rectificare, pe 
asista la şedinţa de astă zfl , care dânşii o consideră ca O mutila-

Preşedintele respunde că coBgre- ţiune, pentru că aceasta desparte 
sul regretă absenţa principelui Gor- populaţiunl bulgare compacte. Acea- 
ciacow şi urează o grabnică iesânâ- sta se cerea iu vedere» unor consi- 
toşire d-lul primplenipotenţiar al Ru- dcraţiunl strategice şi comerciale 
siel. I cari nn priveaţi Bulgaria şi ’I erafi

Preşedintele, după că dă citire “ »I ales prejudiciabile. Afi consim- 
listel de petiţiunl, adresate congre- ţit rectifi area frnntarielor meri- 
sulul de la ultima' şfedînţâ, anunciă. { dionale d-spre m rea Neagră, părâ-

sind astfel limitele trase de tracta-
rtul de ía San Stefano şi restrângând

că ordinea zilei tliiamâ diacuţiunea 
cestiunel Bulgariei asupra punctelor 
tratate in articolul VI al ttratafttrtuT ! chiar pe cele ale conferinţei din Con- 
de San Stofa no şi aceea a propune- 1 stantinopol. In fine. el afi dat sul-
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Şedinţa de la 22 Iunie 1878. 
PresinţI;
Pentru Germania principele 

Bismark, d. de Bfilow, principele de 
Hohenlohe SchMingsfflrst.

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

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

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

Pentru Italia corniţele Corti, co- 
itele de Launay.
Pentru Rusia prinţul Gortchacoff, 

corniţele Şuvaloff. d. d’Oubril.
Pentru Turcia Alexandru Cara- 

theodory-paşa , Mehemet Aii-paşa, 
Sadulab Bey.

Şedinţa este deschisă la 2 şi ja- 
mâtate ore : protocolul şedinţei pre- 

K-nte este adoptat.
I). d'Oubril exprimă din partea

vei engleze, consemnată in al 2-lea 
protocol al congresului. Alteţa Sa 
roagă pe represent&nţil puterilor cari 
aii căutat o înţelegere in conferinţe 
particulare, de a face cunoscut re- 
sn tatul convorbirilor lor.

Lordul 8alisbury dă citire docu
mentului următor, care conţine des- 
voltarea propunerilor engleze, şi pe 
cari le supune la aprobarea înaltei 
^dun&rl. . *

Admiterea fruntariei Balcanilor 
pentru principatul Bulgarie! :, pro
vincia de la sudul Balcanilor se iâ 
numele de Rumelia orientală.

Incorporarea sângiaculul Sofiei im 
preună cu rectificarea strategică 
fruntarielor iu principat, să fie con 
simţită, fie contra manţinerel Var 
nel in mănele Turcilor prl contra 
escluderel din Rumelia orientală 
basinurilor Masta, Karason şi Stru 
ma-Karason. Rumelia orientală să 
fie aşezată sub autoritatea politică 
i militară directă a sultanului, care 

B va esercita in condiţiunile urmă 
toare :

El va avea dreptul de a Îngriji 
de apărarea frnntarielor pe uscat 

pe ăpă ale provinciei, de a putea 
ne intr’ănsa trupe şi fortificaţiun! 
„Ordinea, interioară va fi manţi 

mită de miliţie, al cărei oficiărl vor 
numiţ! de sultan, care va ţine in 

seimâ religia populaţiunei.
Guvernatorul general va avea 

dreptul de a che ra trupele otomane 
in cazul cănd siguranţa internă safi 
externă ar fi ameninţată.

Fruntaria, occidentală remâne de 
precisat. Din locul in care fruntaria 
occidentală, tae fruntaria meridio
nală, stabilită de conferinţa din Oon 
stantinopoli, graniţa meridională a 
Rumeliel orientale v\ urma linia ace 
stei din urmă fruntarii până la mun 
tele Eruşevo, apoi linia prevăzută 
de tratatul din San-Stefano până 
aproape de la Mustafa-Paşa. Din 
acest punct o fruntarie naturală va 
merge până la marea Neagră, la uu 
punct ce va fi precisat in urmă in
tre Sizeboli şi Agathopoli. Hotarul 
fruntarielor se va stabili de o comi- 
siune europeană, afară de cele două 
puncte de lângă marea-Neagră, cari 
nu sunt incâ precizate."

Preşedintele întrebând pe pleni
potenţiarii Rusiei, dacă el aderă la 
principiile resnmate de lordul Silis- 
bury, corniţele Şnvalofi expune, că 
plenipotenţiarii Ruşiel afi presentat 
doâ amandamente cari, cred că nu 
schimbă in principiu modificările pro
puse de Marea-Britanie la tratatul 
de la San Stefano, dar cari, totuşi, 
cu toată moderaţiunea lor, n’afi fost 
primite de colegii lor englezi. Reve
nind asupra totalităţii negociărilor 
ce s’a urmat de căte-va zile, Exce
lenţa Sa constată că plenipotenţiarii 
Rusiei afi primit împărţirea Bulga
riei prin linia Balcanilor, cn toate o- 
biecţiunile serioase ce presintă a- 
ceastâ diviziune vătămătoare snb 
multe raporturi,— substituirea nume
lui de Rumelia orientală celui de 
Bulgaria de Sud, rezervăndu’şl tot
odată asupra acestui din urmă punct, j 
conces de dânşii cu părere de râd, 
toată libertatea de discuţiune ulte
rioară la congres ; s'a considerat man- 
ţinerea numelui Bulgaria ca. un dra
pel, ca un îndemn la aspiraţiunl pe
riculoase ; de aceea, cu părere de râtt 
afi desmarcat, spre a zice astfel, o 
parte din populaţinne de numele ce’I 
aparţine. El afi - consimţit asemenea 
a depărta - de Marea-Egee limitele 
nouri provincii. S'afi ivit temeri ca 
Bulgaria să nu devină o putere na? 
valfi. Aceste temeri Ii se par iluso' 
rie, dar el afi consimţit totuşi la a-

tanulul paza frnntarielor Rumeliel 
orientale. In ochii comitelui Şuvaloff, 
cererile ce ’I-afi fost puse iuainte 
aveafi in realitate drept obiect, de a 
protégé pe cel tare contra celui slab. 
de a protégé imperiul otoman, ale 
cărui armate, cu un curagifi câruit 
Escelenţa Sa face bucuros omage 
aü résistât in timp de luni îndelun
gate armatei ruse, contra agresiu 
nilor eventuale ale unei provincii, 
cari nu are incâ nici un singur sol* 
dat. OrI-cum, plenipotenţiarii ruşi 
le-afi primit; dar la rândul lor el 
se cred in drept de a cere ca oel 
slab să fie apărat contra celui forte, 
şi acesta este scopul celor două a- 
mandamente ce el afi presintat şi 
al căror text este :

«Plenipotenţiarii Rusiei sunt auto- 
risaţl a accepta punctele următoare : 

„1. Sultanul va avea dreptul de 
a îngriji de apărarea fruntarielor de 
uscat şi de mare ale provincie), şi 
acëla de a ţine intr’ăhsa trnpe şi 
fortifidaţiunl.

„2. Ordinea interioară a RumelivI 
orientale va fi manţinutâ de miiţii, 
al căror ofiţeri vor fi numiţi de sul
tan, care va ţine in seamă religiu- 
nea populaţiunel.

Plenipotenţiarii Rusiei cred totuşi 
că principiul asupra căruia s’a sta
bilit deja o înţelegere, ca interiorul 
Rumeliel orientale , să nu fie ocupat 
de cât de miliţii indigene —  ar tre
bui să fie bine observat. Şi n’ar pu
tea fi ast fel, după opimuuea lor, de 
cât dacă o comisiune europeană ar 
fi însărcinată să fixeze punctele ce 
guvernul otoman va putea ocupa pe 
linia fruntarielor sale şi tăria aproxi
mativă a trupelor de ocupaţinne.

»Plenipotenţiarii Rusiei sunt ea- 
răşl autorizaţi a acorda punctul re
lativ la dreptul guvernatorului ge
neral de a chema trupe otomane in 
azurile cănd siguranţa internă ÿi 
xternâ ar fi ameninţată.

,Dar, el cred de trebuinţă de a 
nn se depărta de principiul, ca con
gresul să statueze asupra cazurilor 

modulul intrârel trupelor otomane 
in Rumelia orientală. EU cer dar, ca 
congresul să discute această even
tualitate, căc! dacă ea s'ar prezintă, 
ar fi un subiect de alarmă pentru 
Europa. El cred folositor, ca viito* 
rul guvernator general să recunoască 
importanţa unei asemenea măsuri şi 
să ştie că acea măsură a fost obiec
tul solicitudine! Europei.*

Corniţele Şuvalow adaogă că aceste 
rezerve nn schimbă in nimic prin 

piele admise de plenipotenţiarii 
Marel Britanie ; dar considerând că 
nstiţuţiunile autonome şi garanţiele 
a cari colegi! săi din Anglia afi fă 

eut alusinne, n’ar putea in realitate 
préserva provincia bulgară contra 
exceselor oamenilor de arme (de la 
soldatesque), de oare-ce instituţiu- 
nile singure, ori eăt de bune ar fi 

afi garantat nici o dată un popor 
And ac 'ste instituţiunl rămăneaft 

in p*za unor forţe militare al cărei 
interes naţional nu cerea de ale man 
ţine şi ale apăra, Escelenţa Sa in
sistă pentru adoptarea de măsuri 
de precauţiune, prea moderate de 
altmintrelea, şi speră că ele vor ob 
ţine sufragiul Europei.

Lordul Beaconsfield crede că con
gresul trebue să fie satisfăcut de 
rezultatul deliberaţiunilor particulare 
ce afi avut loc şl de starea in care 
cestiunea se află ■ in momentul de 
faţă. Rămâne , in adevăr stabilit, 
cu consimţimăntul una..iui. că sul
tanul, ca membru al corpului poli
tic al Europei, trebue să se bucure 
de o poziţiune care săi asigure res 
pectarea drepturilor sale suverane.

K-

Pţ f

Acest punct este obţinu Ţ  
două rezoluţiunf supus« IH _ 
de lordul Salisbury şi cş if’, 
tanulul :

1. O fruntarie relâ;.l|K
2. 0 putere militară! 

suficientă spre a fi in st H  
manţine autoritatea şi de 
viaţa şi bunurile supuşiloi 
lenţa Sa se teme ea amar 
prezintă te de d. plenipoter 
să nu micşoreze eficîteităl 
două r< zoluţiunl. Bl coqi 
ântăifi instituirea unei coc 
ropene ca o atingere evîdu 
dreptului suveranului. 
tanulul n’ar putea fl respehfi 
că s’ar pune guvernului ofc 
deci in apărarea eventual 
tarielor sale. Pe lângă ac) 
tele strategice ce ar fi fixa 
misiune europeană n’ar pt 
rubile, considerându-se 
ce se ivesc neincetat in pe< • 
armelor de resbel, Excelenţi i  
foarte mult ca congresul 
ţioneze această propunew*v 
pote.uţiarilor ruşi. Cât desjp fc 
dul amandament, Excelaţi 
consideră ca mult mal ;iu j> 
primit de căt cel d'ântăifi, 
ţelege nici de cum ca un jk 
tor genera], in fond singu [ 
tor al circumstanţelor, să |. 
invoca la trebuinţă concurs 
lor de cât conform unor reg v  
mal d’ăn^inte de congres. f

Corniţele Andrassy, im 
preşedinte a 'şl faoe canot [ti 
piniunea sa, se mărgineşte i 
minţi că guvernul austro-u|ş 
n vedere numai creaţiun 

stări de lucruri care să ot f  
mal raniţe şanse posibile di 

de stabilitate. In aceasti 
de idei, el crede propunerea jk 
ca suficientă şi o aceeptâ »  
dn’şl faoultarea de a apraeia n 
bninţâ, intr’o discuţiune uln 
amendamentele plenipotenţia k

8ier- (  
Cpmitele Şuvaloff răspun: 

observaţiunile lordului Beac 
relative la restricţiunile ce , 
dace paterii politice şi mii. 
sultanului, exprimă cugetare, 
tuaţiunea provinciei de care \ 
fiind anormală, n'ar putea r 
lată după nişte principii aljL 
Excelenţa Şa manţine că priţ 
nile cerute de plenipotenţiar^ 
nu ar putea, nici mal mult i 
puţin ca instituirea miliţiei d 
mită, să aducă vre-o vâtâmar 
nitâţit guvernului otoman. C 
guvernul rus doreşte insă, esl 

o soluţiune care să ia
reproducerea esceselor, al câr 
tru a fost Bulgaria, şi comit»j 
valoff crede că datoria Europ< 
de a impedica ca această pr< 
să nu devină teatru unor rep't 

Preşedintele cerând opiniur 
Carateodory-paşa, primul pl 
tenţiar al Turciei, dedarâ că a 
propunere este presentată ; 
prima dată, şi că el ar dori de i 
prima mal tărzifi observaţiunil 

Principele de Bismarck obse 
congresul e9te gata de a aseţ 
stâzi consideraţiunile d-lul pl< 
tenţiar otoman. Alteţa Sa cr< 
trebue să adauge, că nu este., 
teresul Sublimei Porţi de a ci 
ficultaţ! progresului discuţiunilo 
in intenţiunea Înaltei Adună!^ 
putea restitui autorităţii suta 
nişte ţinuturi la cari Turcia renfc .i 
prin tratatul de la 8an-Stefano.'i, 
guvernele participă laaeeste deţi> 
ţiuni In interesul pâcel generale  ̂
niunea politică a Europei, cqifcv 
eşte pacea, va fi recunoscătoare 
terilor cari vor fi contribfiit ■ 
gurarea e!, dar ar vedea cu p 
de răfi ca această operă să fl 
cută mai anevoioasă congrftfi 
Alteţa Sa crede că exprimă < 
unea puterilor neutre şi deşir 
sate, declarându-se contrarifi o 
rel propuneri ce ar fi de natu 
Impedica repedele mers al lucpfl 
înaltei adunări. Principele del 
merck speră că chiar de astj 
va face înţelegerea asupra p 
aerilor engleze, cari se vor j 
adopta în principifi. sub ret 
examinăr I ulterioare a amţ 
mentelor ruse.



TIM P DLi
jaratheodory-paşa zice că scopul! 
i în adev&r este de a facilita opera 

ogresulul şi că este recunoscător 
eţel Sale de dorinţa sa de a 
•bi o soluţiune. Ar voi numai să. 
■mintească că Bulgarii sunt de 

l> I multe secole supuşi fideli şi 
iştiţi al Imperiului. Agitaţiunea 

Í s’a manifestat printre dănşil de 
>t de câţl-va ani, lu urma unor 

| tferenţe religioase. Poarta a făcut 
; itsibilul spre a micşora dificultăţile 

■ se iviseră. Sub raportul material, 
a stabilit, şi buna armonie Intre 

•j tversete grupe do p >pulaţiune se 
«înţimise pănft în aceste din urmă 
inpurl.
|i Mebemed Ali-paşa adaogă, că după 
Arer^ **• contrariu cu opiniunea 

: uisA de corniţele Şnvalow, nu mi- 
ţj* locală, ci gendarmería trebu- 
y e  însărcinată cu paza liniştel 

1 Iddice. Ecelenţa Sa propune ca de 
Înainte elementul creştin să fie 

■Simis In gendarmería cu condiţi-
* fii satisfăcătoare pentru Iniintarea 
1 .bofiţerilor şi ofiţerilor. De altă 
\ arte restrieţiunea opusă dreptului

garuizonă In ţară ar fi In ochii 
\ ppulaţiunelor, cu totul regretabilă 

rotata regulată otomană Sşl a fă- 
kt tot d’anna esaet datoria.

1 "Corniţele Şuvalow răspunde că 
isiunea geudarmeriel nn este tot 
seeaşl ca şi a miliţie!. Prima este 
isărcinată cu manţinerei ordinel şi 
carităţii, a dona este chemată a 

4tce serviciul armat d regulate. E.
Înţelege apoi ca miliţia să fie o 

fu ţ ft  otomană şi nu o forţă turcă.
Mehemed-Aii-paşa obiecte&xâ că 

< neastă miliţie compusă de 'creştini 
de musulmani, nu va avea aceeaşi 

Omogenitate ca armata regulată.
I se teme ca această formaţiune 
i '  nu turbure institnţiunile militare 

P Pe* Imperiului.
Lord Salisbury Întreabă dacă In 
lelalte state europene există o 

N iiliţie In sensul atribuit acestui cu- 
gnt In Eugbtera ?
, Principele de Bismarck crede că 
ndwehra Iu Germania, armata te- 

t tnrială in Franţa, pot fi conside
ré tte ca o miliţie. Fără a fi sigur 

adevăratul sens al acestui cu»
• Int In franţuzeşte, Alteţa Sa eon
ii :deră ca miliţie o trupă care, in 
<1 sarea regulată, este In căminele 
> Sile şi care nn e adunată , in cir- 
« nmstanţe extraordinare, de căt la 
I  n ordin espres al suveranului. Mi
li iţia despre care e vorba aici ar fi 
i trupă sedentară şi teritorială, or-
l -anizată mal ales spre a evita con- 

t actul armatei regalate turce cu 
i: npulaţiunea creştină. După pâre- 
I şa principelui de Bismark , condi - 
I unea făcută creştinilor in armata 
I ircă na este de natură a încuraja 
Angajarea lor: armata regulată va
■ Elitra, prin forţa lucrurilor, totda- 
lifei un caracter esenţialmente mu- 
| nlman. Miliţia va f i , in timp de 
lî ia ce, o trupă destinată a garanta

■niştea publică, ea va putea in timp 
J le resbel să combată alături cu ar- 
j nata Sultanului.
| Alteţa Sa crede de datoria sa de 
j t adăoga că in această cestinne el 
l u poate, ca plenipotenţiar german, 
j ă rămână cu totul neutru. Instruo- 
Ü iunile ce a primit de la împăratul,
I 'ngustul săb stăpân, inainte de des- 
I biderea congresului, ăl prescriu de 
|1 contribui in a manţine creştinilor 
| al puţin gradul de protecţiune ce 
I suferinţa din Constantinopol voise 
[• le asigura, şi de a nu consimţi la 
i ici un aranjament care ar micşora 
i  nznltatele obţinute pentru acest 
j «portant obiect. El este de părere 
] b a evita cantonamentele trupelor 
| lusnlmane pretutindeni, unde este 

Cerinţă de religinne: el admite ce- 
i Ai.de de garnizoană, dar respinge 
i tabilirea armatei in câmp liber, 
iU'i*j funcţiunile militare in timp 

i jj? pace ’i par că trebuesc rezervate 
, ailrţiel. Alteţa Sa primeşte dar cn 
I  ftnpatie amandamentele ruse şi 
j) igteta de ar fi respinse, temându- 
[ s claca nu ar fi admise, de reino-
■ :ea intr'un timp mal mult saA 
| la! puţin apropiat, a incidente- 
I Ir care erafl aproape a compro- 
Jt te pacea înmii. Al douilea a- 
. róndame nt nu este apoi de cât un 
i iertisment dat Porţii; principale

de Bismark crede că de altmintre
lea sunt dispoziţiunl analoge in in- 
stituţiunile L banului şi in regimul 
coloniilor engleze.

Preşedintele revenind la ordinea 
de zi, propune apoi ca înalta Adu
nare să iuce&pâ prin a constata 
acordul săQ asupra principielor in
dicate de Englitera in a doua şe
dinţă (protocol 2 ), rezervându-şt 
facultatea de de a introduce., in 
ele detaliele de redacţiune asu
pra cărora reprezentanţii puteri
lor tual special interesate s'afi în
ţeles. Congresul ar putea , apoi să 
şl pronunţe adesiunea sa la textul 
cărnia se de de citire de lord Sslis 
bury in şedinţa de astăzi, şi să în
sărcineze pe unul din membrii săi, 
d. Waddington. de a prepara o re
dacţiune care să pună de acord ţi î- 
ta acestui text cn amandamentele 
Rusiei.
■ După un schimb de idei intre 

plenipotenţiarii Marel-Britanie. Au 
sţro-Ungariet şi Rusiei, această pro
cedată este aprobată şi preşedintele 
dă citire textului propunerel engleze 
conţinută in protocolul?, pag na 8 ob
servând că alipirea s&ngiacnlnt, Sofiei 
de Bu'garia autonomă reraâne în ţe 
leasă, conform inţelegerel stabilită 
mal dinainte intre representanţil An- 
stro-Ungirieî, Marel-Britauii şi Ru
siei.

Congresul adoptă iu unanimitate 
principiile puse iu numerile 1 şi 2 
ale propunerii engleze.

Preşedintele trece apoi la citirea 
textului citit de lord Salisbury in 
şedinţa de faţă, inştinţând că se va 
opri indatâ ce o obiecţiune oare-care 
va constata că înalta Aduuare a în
cetat de a fi unanimă.

Citind al douilea alin iat, Alteţa 
Sa constată că in faţa alternativei 
pusă in acest pasagifl, representanţil 
Rusiei afi ales alipirea Varnel de Bul
garia autonomă.

Lord Salisbury declară că in con- 
1 vorbirile cari afi avut loc intre ple
nipotenţiarii englezi şi ruşi, el a pro
pus de a lăsa Vama Rumeliel, dar 
că colMgi! săi ruşi n’afi crezut că pot 
adera la această propunere. Pleni
potenţiarii Rusiei constată iu adevăr 
că schimbul saugiaculul Sofiei pen
tru Vama este depărtat de guver
nul lor, dar că el admit combinaţia 
schimbului saugiaculul Sofiei pen
tru o rectificare a fruntariei occiden
tale.

Preşedintele continuă citirea până 
la cuvintele ,şi fortificaţi uni*.

Corniţele Şuvaloff observând că 
tocmai relativ la acest punct ¿a 
propus de plenipotenţiarii ruşi sta
bilirea unei comisiunl europene, pre
şedintele întreabă pe Escelenţa Sa 
dacă insistă pentru inserţiunea a- 
mandamentulul, safi daca consimte 
ca aceptarea documentului englez, in 
aşteptarea redacţinnel unul nofi t>e xt 
care trebuie a fi preparat spre a ţine 
seamă de amandamente.

Corniţele Şnvaloff consimte, dar su- 
bordonândn ’şl consîmţimăntul drep
tului de a reveni in urmă la amen
damentele sale; căci, daca ele ar fi 
respinse, ar trebui să refere mal ân- 
tâî guvernului săfi.

Preşedintele declară că in adevăr 
este inţeles că se va reveni asupra 
amandamentulul in şedinţa viitoare, 
discutând noua redacţiune ce tre
buie a fi preparată de d. Waddington.

înalta Adunare fiind in unanimi
tate de părere, că primirea textului 
englez nu prejudeoâ nici de cum a 
mandamentul rus, corniţele Şnvaloff 
aderă la paragraful citit, dar sub 
rezervele formale ce a formulat mal 
’nainte ; o adesiuue definită ar trece 
in adevăr peste împuternicirea ce i 
a'a dat.

Preşedintele consideră ca primit 
textul ce el a citit până la cuvin
tele .şi fortificaţiunl* şi continuă a 
citi până la cuvântul ¿ameninţată.* 
Alteţa Sa observă că aci şi-ar avea 
locul al douilea amandament rus, 
care nii’l pare de altfel că ofere nici 
o dificultate in principifi. El face 
apel Ia d. pritn-plenipotenţiar al 
Franţei pentru o redacţiune care să 
permită 1 tot d odată inanţinerea vo
tului actual şi iu acelaşi timp să sa
tisfacă dorinţa exprimată de aman- 
damentele comitelui Şuvaloff.

Terminând, şi după ce a consul
tat înalta Aduuere, principele de 
Bismark declară oâ votul dat de 
congres asupra ultimului document 
căruia se dete c itire , combinat cu 
votul definitiv asupra primelor pro
punerel engleze consemnate in pro
tocolul 2, constitue un progreB sim
ţitor io mersul general al lucrărilor.

D. Waddington zice că, aceptând 
sarcina ce congresul ăl incredinţea* 
zâ, doreşte să constate bine că nu 
o primeşte de cât ca o misiune de 
conciliaţiuue. In faţa inţ-degeriî sta
bilite asupra puntelor principale, nu 
este vorba decât de o lucrare destinată 
a facilita opera congresului; şi toc; 
mal cu acest titlu consimte el a se 
insârcina cu dânsa, fără a angaja , 
cât despre momntul de faţă opiniu
nea guvernului săfi.

Preşidintele consultă congresul a- 
supra ordinel de zi a şedinţei v ii
toare fixată pe Luni 24 iunie. Pro
punerea comitelui Andrassy de a 
urina in acest moment ordinea pa- 
ragrafeloi tratatului de San-Stefano 
relative la afacerile Bulgariei fiind 
primită. Alteţa Ra anunţă că după 
discuţiunna lucrării de redacţiune 
preparată de d. Waddington , ordi
nea de zi va avea de obiect artico 
lele 7 şi 8 ale tratatului.

Şedinţa se ridică la 4 şi jumă
tate ore.

Semnaţi: ▼. Bismark, B. Biilow, C. F. 
V. Hohnnlohe, Andrassy, Karo'yi, Hay- 
merle, Waddington, St. Vallier, H. Des
pre/., Beaconsfield, Salisbury, Odo Russell, 
L. Corti, Laanay, Gortchiucow , Scbouva- 
lofT, P. d’Oubril, Al. Curateodory, Mehe
med Aii, Sadonlah.

REGULAMENT
de

Lxcitaţhmt pentru vtmarea pădurilor statului.

Ârt. 1. Vinderea pădurilor statalul se 
face prin licitaţinne publică orală.

Art. 2. Licitaţiunile se ţin in patru cen
trări şi anume: Craiova pentrn pădurile 
din judeţele Mehedinţi, Dolj, Gorj, Vălcea, 
Olt, Romanaţî şi Teleorman ; in Bocnreşt! 
pentrn cele din jadeţele: Ilfo v , Vlaşca, 
Domboviţa, Prahova, Bnzăfi, Ialomiţa, Ar
geş şi Mnşcel; in Focşani pentrn acele din 
judeţele: Rămnicn-Sărat, Brăila, Covnrlnî, 
Pot na, Tecucifi şi Bacăfi; iară in Iaşi, 
pentru cele din judeţele Dorohoifi, Botoşani, 
Suceava, Neamţn, Roman, Iaşi VaslniQ, 
Tutova, Fălcifi, şi Cahnl.

Art. 3. Licitaţiunile sunt presidate in 
Bncnreştl de d. menistrn al finanţelor, 
când va voi să asiste, şi de administra
torii domenielor şi pădurilor statului sau 
de unul dintr’ănşil, delegat de colegii sel.

In centrurile mai sne fixate, de nnul 
din administratori, cănd se va găsi ds 
cuviinţă, safi de o comisiune compusă de 
prefectul local, casierul-general şi un ins
pector silvic.

Art. 4. Casierul-general este însărcinat 
cn primirea şi păstrarea garanţielor pro
vizorii depuse de aduj iecatarî.

In Bncnreştl această sarcină va fi inde • 
plinită de casiernl casei de depuneri şi 
.consemnaţiuni, saQ de delegatul seQ, iară 
in lipsă, de un alt eesier al statului.

Art. 5. Nici o licitaţinne nn se poate 
ţine fără o prealabilă pnblicaţiune, făcută 
prin .Monitorul oficial" şi prin afipte li
pite in fie-care centru, la locurile unde se 
va ţinea licitaţiunea.

OrI-ce pnblicaţiune trebne se indice:
a) . Locnl unde se poate lua cnnoştinţă 

de condiţionila de exploatare, precum şi 
de condiţinnile de lieitaţinne, daca şi u- 
nele şi altele an snnt publicate d’odată 
ou anunţarea licitaţinne!;

b) . Autoritatea însărcinată cn ţinerea 
licitaţi unii;

c) . Locul, ziua şi ora fixată pentra ţi
nerea licitaţi unii;

d) . Valoarea garanţie! provizorie ce tre- 
bue să depue fie-care concurent, spre a 
fi admis la lieitaţinne.

Bstracte din diplomaţinnile mal sns in
dicate, se vor afişa la reşedinţele prefec- 
tnrelor şi primăriile comunelor pentra pă
durile ce cad in circumscripţia lor.

A r t G. Publicaţiunile pentru inounoş- 
tiaţnrea licitnţinnilon se fac in terminel« 
prescrise prin art. 47 şi 50 din legea asu
pra comptabilităţel generale a statului.

Licitaţiunile se ţin in localul, la ziua şi 
ora indicată priu pnblicaţiune.

Art. 7. Licitaţiunea se face succesiv 
pentru fia-care pădure iu parte şi iu ordiuile

după cum vor fi înscrise in tabiool pu
blicat.

Pentru a se putea ţine licitaţiunea, tre
bne să fie cel puţin donl concurenţi pen
trn aceeaşi pădure.

Art. 8. Concurenţa se ţine asopra pre
ţului unul pogon pentrn pădurile de din- 
ooace de Milcov, iar pentra cele de din
colo, asupra unei fălci.

Preţurile oferite prin concurenţă nn se 
pot urca cn mai pnţin de căt din zece in 
zece lei.

Art» 9. Peste preţnl adjudeoaţiunet, nu
mai este primită nici o ofertă.

Art. 10. Rezultatul fle-oărsl licitaţinnî, 
se va constata prin un proces-verbal în
cheiat chiar in şedinţă, in registru special 
de licitaţinnî.

Acest proces-verbal va arăta toate îm
prejurările operaţiune?, constatănd numele 
fie-cărni concurent, preţnl oferit de fie-care, 
persoana asopra căreia s’a adjudecat pădu
rea, preţul cu care s'a adjudecat şi care va 
fi scris, atăt in ţifre căt şi in litere; in 
fine garaniţa provizorie ce a depus ca ad
judeca tar. .

Procesul-verbal se va subscrie chiar in 
acea şedinţă, imediat după adjodecare, de 
către cei ce aO prezidat licitaţiunea, de 
către adjudecatar precum şi de către cel- 
alţl concurenţi.

Nevoinţa saQ neputinţa de a subscrie, 
din partea acestor din urmă, se va men
ţiona ia procesul-verbal.

Art. 11. Dacă saă din lipsa de amatori 
safi din altă canză, licitaţiunea anunţată 
nn s’a putut ţines, procesul verbal se va 
mărgini a arăta imprejnrările pentrn cari 
licitaţiunea n’a avnt loc şi termenul pen
tra oare s’a amănat.

Art. 12. Nici o adjodecaţinne nn este 
definitivă safi valabilă, pănă nu va fi apro
bată ds către administraţianea generală a 
domenielor şi pădurilor statalul şi confir
mată, de către consiliul de miniştri.

Dacă aprobarea şi confirmarea adjade- 
caţiunei; nn se face pănă in termen de 20 
zile, adjudecatarnl este in drept a’şl retra
ge garanţia şi a cere anularea adjudeca- 
ţiunel.

Dacă, după expirarea termenului de mal 
sus, adjudecatarnl nu va fi declarat că ăşi 
retrage garanţia depusă la licitaţie, şi ad- 
judecaţiunea se va confirma, apoi, rămâne 
obligatorie pentru dănsnl.

Art. 13. In caz de neaprobare, sau de 
neconfirmare, adjudecaţi unea este nulă şi 
fără efect; garanţia provizorie se restitue 
imediat adjudecatarului şi se proceda la 
o nonă licitaţie, făcăndu-se strigările de la 
preţul adjudecaţiunel anulată.

Pădurile a cărora adjodecaţinne nu e’aă 
confirmat nici in urma anal a dona li

bătut intre el, f i  numai dnpă ce afi spart 
căte-va capete, s’afi liniştit.

V A B I E T A T I
Din viafu ¡ut Abilul Asis.— Jolee Claretie 

scriitor de foiţe al .Independenţei be'gice, 
împărtăşeşte anele relaţlnni caracteristice 
din viaţa răposatului sultan Abdnl Aziz : 
Piotornl polon, Iosif Chelmonskv, care are 
o reputaţie bine stabilită in lumea artis
tică, a trăit o mare parte din viaţa sa in 
Constantinopol. Bl acolo era pictorul Ini 
Abdnl Azis. Cum înţelegea acesta arta, se 
vede din următoarea istorie : Sultanul 
chiărnă odată la sine pe pictor şi ăi zise: 
„Priveşte-mă.. . .  aşa ; acum e de ajuns.* 
Mergi şi ăml fă portretai; trebnie eă’ l am 
intr'o oră.* — La contrazicere nu era de 
găndit, şi nu'I remănea alt ceva de făcot, 
decăt a se supune. Portretai ce se esecu- 
tase in absenţă, a fost gata in două ore. 
Sultanul apoi mei comandă vre-o 200— 300 
de acestea. Intr'o zi Chelmoneky zăcea bol
nav in pat de colerină. Sultanul ăl chiămă 
la el. Pictorul se scuză că e bolnav. După 
aceasta veni nn paşă la patul bolnavului 
şi 8T zise: "M. S-, doreşte să te vadă, şi 
d-ta trebuie să te supui.* — "In  starea 
mea... Ia aceasta nici nnede găn d it!»—  
Efl am ordin, respnnse paşa, ca să te duc 
Ia M. S. vifi safi mort.» După aceasta pic
torul a fost dos la snltannl pe nu scaun 
şi de pe acest scaun, el esecută cu măna 
treranrăndă, al 350 safi 360 portret al Iul 
Abdnl Aziz, care de astă dată lăsă pe pic
tor să şadă.

ULTIME ŞT IR Is
(Agenţia Havas)

(31 Iulie, 9 are dimineaţa.)
Doroholu, 30 Iolie.

Procesul darabanenilor. —  Curtea res
pinge amănarea. Ea ordonă de a se eli
bera mandate de aducere contra marto
rilor absenţi. Grefierul citeşte arătarea 
camerei de punere sub acnzare şi aotnl 
de acuzare. Urmarea desbaterilor s'a amă
nat pe măne.

Paris, 30 Iulie.
Un aviz oficial annnţă, că greva din 

Anzin s’a terminat eu desăvirşîre.

Londra, 30 Iulie.
Se comunică către »Daily Telegraph" 

că 3000 muntenegreni nemnlţămiţl s'afi 
alipit de insurgenţii din Erzegovina.

Viena, 30 iulie.'
Se comunică către »Wienere Ztg: Ieri 

dim. pe la 6 ore, oştirile afl iocepnt a 
trece rial Seva, pe nn pod făcnnt in doae

. ' şi jamătate ore. Steagnl imperial a fost I •citaţi uni, se vor retraţe din vlnzare _ . .  ,
, , i implantat pe ţărmul bosniac. Imnul natio-

nn se vor mal pntea pune in licitaţinne , , »  . . “
* * , , ... inel sa  căntat cn mare entusiasm de că-păDă la anal viitor. I .
Art. 14, Dacă adjudicaţiunea este con- { tre trupe ş, populaţia adunată pe ţărmul

firmată, vinzares care a făcut obiectul L” ®1?  faBct ionaf I sI or“ »B'
citaţi unei, este considerată ca perfectă şi f  arat gsta ea  continua
T  . , . , . . . . . , fancţinmle lor. Trapele bQ trecut in a-

con trac tul ca încheiat, iar adjudecatarnl i . * . »  ^
este ţinut din acel moment a îndeplini . mJ> n  isca, vec e, lo-
toate obligaţiunile resultănd din condiţi- ! * *  ar* . ,n Berbir a

* » 1 , . i a fost ocupat iu prezenţa arhiducala! Ioan
unue generali safi speciale ale contrac-' _ , , 1. , f  . _ *

: Salvator. Drapelul împărătesc a fost des-
I făşnral Garnizoana turcă a’a retras firfi 

Art. 15. Pentru asigurarea îndeplinire! | re8iPţenţg
tutulor obligaţiunilor si observarea tuta- i _  . .....................
, . " ,  * . , _ Constantinopol, 30 lulifl.
lor prescripţiilor contractului, cumpără- [ . . . .
. , . y x c * , an 1 Afi avut Ioj convorbiri intre d. Layordtorul este dator ca păuă in termen de 30 . _  . . .  J

, , . „  . .. •• .• , şi rosrta, cn privire la executarea conven-ziIe, de la ziua c^nbrmarei adjudicsţinnel, ' r  .
- * .. . »  . . . »  . , , ţie! de In 4 lume.sa depună garanţia definitivă in valoarea 1

echivalentă cn jumătatea preţului ce a re ' u n a  ceru ca al nu se aol re-

a plăti, după condiţinnile generale pe f ie - . form" ,n * * *  eo0,imtim ln tn I
Viena, 30 Iulie.care an, iar garanţia provisoria i se va 

restitui, safi i se va socoti în garanţia 
definitivă. (Va arma)

C R O N I C A
Corpnl a) II  ras a primit ordin de-a 

se retrage iu Rusia dio Romănia.
Comandantul acelui corp a dat sub al

terai lor sei ordine in consecinţa şi retra
gerea a şi început.

Oştirea romănă incă se deeconoentrază.
Pompierii de Bucureşti, cari afi condus 

bateriele romăne de lângă Calafat de la 
inceputul resbelulul, s'afi întors in capi
tali. ___________

Ziarele de peste Milcov ne spun, că ruşii 
de acolo se pregătesc de plecare.

Ieri iu hula Ghica, un pungaşi a furat 
unei dame portofoliul cu 23 lei. Pungaşul 
e'a făcut nevăzut.

Set elegrafiază dio S- raievo »Cor. Pol.": 
Agitatorul Hsgi Ilogic, autorul esceselor 
care a ameniuţat retragerea comnnd»ntaluf 
militar turc, a izbutit dia nofi de a pro
voca o revoltă dio partea popnlaţiunei 
musulmane contra autorităţilor.

Populaţia e'a armat şi a sivărsit vio
lenţe. Partea liniştită a popnlaţiunei, aş
teaptă cu nerăbdare ocuparea capitalei 
Bosniei de către trapele austriece.

BIBLIOGRAFIE

Pahonţii du lungi gara Filare*, afi fă
cut din nofi scandal ieri. S'afi certat şi

Sa VII Solm escn, Virtutea M ilitară 
poezii; de vlnzare la librăriile So- 
cec, Danielopolu, SzGllOssy şi in ju 
deţe la librăriile corespondente : pre
ţnl 50 bani.

O. L . F ro llO ,— Utilitatea Studielor 
neolatine, prelegere ţinută la facul
tatea de litere din Bncnrescl, pen
trn inaugurarea cursului de Istoria 
literaturilor neolatine.

D r F e lix , —  Raport general pe 
1877 asupra serviciului sanitar ai 
aşorulul Bucureşti.
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Berlin.
Cine dor ace să obţie la Berlin prin 

anunciurl publicate fn fiarei, cotidiene, 
ver un sucoee, să se ser votcă spre noett 
«cop de oel mal mare al oel mal mult 
citit jurnal politie cotidian Tribflne care 
apare ia capitala imperiului german. 
Jurnalul apare de 18 ani in t6te dilele 
şi eae momentan In 28,000 esempltre. 
Tribune ae găsejce in tdte cercurile a 

/publicului bine situat precum şi In tdte 
J  localele publice cafenele etc. gAaindu-ae 

câte o datâ chiar mal multe eaenipl&re 
in cafenelele mal mari. 8utele de colpor- 
tator ae occup cu imediata oolportare 
îndată după apariţiuuea fie cărui nu* 
măr, şi să ingrţjeso şi de vănjare cu 
nomăru acest «Jiar popular- Cu tdte că 
^iarul este aşa de răspândit Intr'un mod 
grandios, totuşi preciul inserţiunilor este 
eftin, căci linia de 9 silabe costă nu* 
mal 35 pfenigi sad bani. 44.

Partea inseratelop ale acestei fol, s’o 
doblndit de Espediţiunea de anunciurl 
Adolf Steiner. in Hamburg pentru o sumâ 
frdte importantă. T6te comand ele de 
inserţiunl ormcjă a ae inainta eapedi- 
ţiunei de anueciurl Adolf Stoiner in Ham
burg. Corespondenta ou ras*. A. Steiner 
pdte fi şi rom&neaoe fiind-că lo acest 
birou sunt angajaţi corespondenţi pe • 
tru tdte li m bele europene. Costul inse
ratelor comandate ee pdte tronamite şi 
n timbre poştale române.

DU
S. yTFaire usage du

L A I T  A N T É P H É L I Q U E
étendu de 2 é 4 fols autant d‘aau

DOpuratlf. tonique, uetorair, Il dissipe 
HAle, Rougeurs. Rides précocos, Rugosités.

L Boutons, EflioroHcencos, etc., conserve la peau J 
W È du visage claire et unie. — A l'état pur.

V

Il enlèvo Masqua do grooaooso « 
Taobos do rousaour.

do *8*®

Modul intrebuiuţăreieste alăturat şi In limba români

IMPORTANT
POUR DES PERES de FAMILLE

Une famille dietinqnée de Vienne, désire
prendre en pension nn jeune homme qui 
doit faire ses études h Vienne. Elle ne 
reçoit en tout qne deux pensionnaires, dont 
elle surveillera consciencieusement les étu
des ainsi que la conduite. On parle le fran- 
aie et l ’on cultive la mnsiqne dans la 
maison. Meilleures références dannées.

S'adresser ponr renaignements au Bureau 

de ce Journal. (770— 1)

locuiesce Strada Lute
rană No. 7, vis-à-vis de

ENTROPIA SEMINARtULUI
NIPHON MITROPOLITUL

P U B L I O A T I U N T Ë

E fitrop ia  avéud trebuinţă u cumpăra 
obligaţiuui Oomeuiule purtând cuponul de 
Iulie anul curent pentru suma do 51 mtl 
leí, a decis a ţine licitaţiă pentru Şura de 
16 Angust v iito r orele 12, tn localul Sj- 
miuariulul Strada Fuaretu No. 2; amatorii 
de a vinde as menea obligaţiuni se vor 
preseuta in arătata <ji şt oră spre a con
cura la lic ita ţ ii fiind însoţiţi şi de cuve
nitele garan ţii; iar persona asupra caria 
se va adjudeca acesta lic ita ţ ii, va preda 
Epitropiet un borderoQ in care se va in
dica seriile f i  nnmărnl obligaţiunilor vân
dute valorea fie-căruia titlu  şi câte cn- 
póne conţine. (765— 1)

biserica Calvină.

ADEVERATE IN J E C T IU N I SI CAPSU
I  C  O  R

F A V R O T
Aceste Capsule posedă proprietăţile tonice a Gudronului adăogate pe lângă ac

ţiunea antiblenoragică de Copahu. Eio nu obosescu stomahul şi nu provócá nici 
diaree nici grelă , constituescu medicamentul prin esceienlâ in tratarea botelor 
contagióse a ambelor secse, scurgeri vechi seú recento, catare a beşicei şi curze- 
rea fără voie aurinului.

Pe la finele tratamentului, şi când ori-ce durere a dispărut, usul 
IN J E C Ţ IU N U  R IC O R D

tonice şi astringente, este m ijlocul infailibil de a consolida vindecarea şi de a 
evita ¡ntércerea.

ADEVERAT SIROP D E P U R A T IV
I  C  O  R  D

F A V R O T

In <jioa de lO In lid  curent când s’ a fost 
decis a se arenda prin lic ita ţ ii moşia Letca- 
Nonă din Judeţul Vlaşca pe termen de 5 
ani ca începere de la 23 Aprilie nuni v iitor 
conform publicaţiei No. 86 inserată in M on i
toru l No. 134, nepresentândnte am atori; 
Epitropia publică din uod <jio t de 16 Augast 
v iitor pentru când amatorii de a lua ia 
arendă ucâstă moşia se vor pr seu ta la lo
calul Seminarului Strada F ilar-tu  No. 2 
orele 12, Însoţiţi fiind de cuvenit-le ga
ranţi iu numerar sud ef-cte publice spre 
a Concura la licitaţiă, iar condiţiile se pot 
vedeu in ori ce de lucra la cancelariă.

(766

FRUMÜSEI A!
FRĂGEpiMEA TINEREŢE! A PELEÍ

Ca mijloc neînfreout pentru fnfruinustţarii palei 
• au recunoscut de tôle damele cea cercetată d 
autorităţi, ♦•Mc«-|**nLâ, nevătâmătărea şi ode virata

TBOMPETTA CARFiTIf

& s X * X G M £ 8 £ Z m 3 [ î &
ie Br. I E J 0 8 8 E ,  Pari*.

p&ztrOŞă
înaintată.

Aoasl mijite da purificaţiunea pelel, 
recunoscut In tita lumea, s'a arătat 
ea oel mal bun şi etl mai activ din 
tót© mijlócete de înfrumuseţare tort 
a depărta sigur pete de tire, coloritul 
sirelul, reşiţa, pete galbene, precum 
si tote necurăţeniei» pelel. RAVIS
SANTE dk pelel o IrăgeŞime a tine
re ţel tórte trumósá roea-desehiak,ica 
de catife, face pelea şi minile alb. 
Iurller şi delicat, este recoritOre şi 

pelea fragedă pknk in vírete eea mal

Intră?* colecţie de rAnd a a|f" 
nomele de HucUmud , i  până in i 
a in v it .t  d’u mai vorbi dintpn o£ K  
trnl el scriitor C«sar Bolite.

Acest niounn.ent al literatnrelM 
la a cărui clădire u lncret p w r l  
in i şi trei săptămâni i.ixn-le m l rl 
află da veoijir-t la Tipografia n 
strada Acadenrel No. 24.

ION POLKSCl
fost admioistrator fi cobi 

aeoetul <jiar. j

De arendat, ¿j" J

NALSE FF1CAT te g&aesce in Bacuaetcl numai 
la d-nu BRUS, Farmacia la 8peranta.

PREŢUL: I licean mare 8 Ir., I flacon mie B Ir. 
Oepoeit general la H. SCHWARZ, Budapesta Mărie 

Valleriegasse No. 0.

DOCTORUL BLUM ENFELD S

1)

Acest sirop este neâpart pentru a vin deca cu desăvârşire maladiele pelei şi pen 
t a sfirşi ae a curăji sângele după un tratamentu anti-sifilitic. El fe resce de tótt 

accidentele ce pot resulta din sifilis constituţională.
Publicul, trëbue a lepăda, ca contra facere periculósá tote medicamentele 

......... ..............ROT.RICORD, care nu vorit purta sigliulü C. FAV 
DEPOSITO GENERAL.— F‘ Favrot, 102, strada Richelieu, in Paris ; In 

Iassy, Racovits, Konia; Bucurescl, Rissdorfer,7.umer, Theil; Galatz, Tatu- 
aeschi, Marino Kurtovich; llraila, Petsalis, Kaufmes', Crajova, F. Poltl 
Plojesll, Schüller; Darlad, Brettner, şi in töte farmaciile.

UAAdUAAAAAAAAAA«,

O P E R I L E  M U S I C A L E
imprimate in ediţiunea năşiră

T H I E L  S c " W E I S S ,  T Y P O Q B A F I
Strada Lipsoanl, palatal .Dacia.*

CON8TANT1NESCO D., Souvenir de Zizin, Valse pour pianoforte . 
CARLSON C., Quatre morceaux Roumains, ponr pianoforte . . . .

Muma lui Stefan, pentru o voce şi pi anoKLECHTENMCHER A.,
GEORGESCU TH.

,  . Sep, rounm. naţională, pentru o v oe cn piano
KRa TOCH WIL A. K.. Hora, Vieţa României pentru piano . . . .  
MKDEK J, ff,, România, QuadriUe d- Concert pentru piano . . .
MUSICESCO G., Rânduiaia cununiei pentr > p iano.........................j
8TERN L., op. 10, Der Wunsch (Dorinţa) făr Singst. und Clavierb.

op. 11. Lebewohl (Adio Moldova) Singst. und Clavierb.
op. 4. Grande Etude ponr pianoforte.........................|
op. 17. Hora. MuriOra pentru pianoforte.....................
op. 18. Durerea ml este mare, Valse brii. pentru piano 
op, 10. Visuri Ce de ccpil, QuadriUe pentru piano . . 
La Favorite, Schottisch pour piano . ..................... •

, op. '20. Apele de Ia VâcăroacI, 8chottsich pour piano
VIEUX E-. Marche de Cavalerie pour p ia n o .....................

TOte aceste se viind ou rabat de 15./,-

FR 0.
—
—
50
40
40

1 40
4 —
S —
2 —
1 50
1 50
1 20
2 —
2 —
1 35
i —
1 50
2 **“

Fiind-că in tjioa de 10 Iu lie curant des
tinată pentru arendarea prin liciţi.ţiu a 
moşiilor Kiojua din Judeţul Vleşcn pe ter
men de 5 nul, cn începere de la 23 A p ri
lie v iitor, couform pub icaţii No. 86 inse
rate in M on itoru l o ficia l No. 131, na s’a 
présentât îndestul concurenţi care să ofere 
preţuri arantagiôse; se publică din noü 
'Jitia de 16 Angust v iito r când d-n il ama
torii se vor présenta la canc.-.laria Epitro- 
ptei Strada Filaretu No. 2 orele 12 înso
ţiţ i de cuvenitele garanţii în numerar saQ 
efecte publice spre a concura la licitaţiă; 
iar cotidiţiunile se pot vedeu in ori-ce Şi 
de lucru Iu cancelariă. (767— 1)

u mu-
_____ I____________ ta t Ca

le» Moşilor No. 27 vis-a-vis de Pomu-Verdf* 
(Tum is.)

districtnl Prahova plasa Cricovt 
staţie de drom de fier pe dineu, ş iie  
Brăila, magazii« p ito !«  şi case d 
bene. Informaţinn! se pot lua îl 
Colţea No. 66 sad Strada Scauneloi

(78

Itui

r - - - - — ................ .........

De ventjare ’¿Lt.
sale din Strada Episcopiei, No. 9t

De vândare,
restrefi şi strada V ictoria, lin gi ¡M 
Episcopiei. Pentru Bmbele im ob ili.^  
dresa Strada Col vină No. 4 la profit 
lor D-nu Thevenot seQ, aceiaşi air 
d-nu advocat Aihaoasiade. (75 - f
---------------------------------------- - [  J

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSIONS
C .  A D A l M

à Paris. 2 Carrefour de la Croix Rouge 2-
I l  se charge de tout s les commissions commerciales e t d ’uch it des mure] 

dises anx prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en Fra 
accompagne les voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités de Paris, 
parle français, allemand, russe ( t  polonais.

I M M M H M I M

P R O S P K C T ü S
DE

= 1

L’institution Française et Itaiieniţ
ln f io a  de 16 August viitor, s’a decis a 

se ţine licitaţiă la cancelaria Epitropiei 
Strada F ila r.tu  No, 2, peutru vâjŞurea 
grâului ce va eşi din 3Q0 pug6ne cultivate 
pe moşia Bâţcovenii Jad» ţnl Vi: şea şi 200 
pogone pe moşia K iajna din Judiţul Ilfov. 
Am atorii de a cumpăra aceste producte, 
se vor pre-enta Sn arătata <ji orele 12 li 
localul cancelariri spre a concura la lici 
taţiă, fiind insoţtţl şi de cuvenitele garanţii 
in numerar saQ efecte publice, cnnoscând 
tot o dată că aceste producte se vând după 
joc fără ca Epitropia sâ’şl ia vre un anga- 
irnent de transport. (768— 1).

Dirigée par MESDAMES M AZZANTINI

9, P la c e  d ’ l z e g l i o ,  FLO R E N C E .

Cos Dames , ayant quitté la France leur patrie après la guerrll

1

Conform regulamentului de desciplină 
acestui SeminariQ la 1 Septembrie v iitor 

e a decis a se ţine concurs pentru admi
terea elevilor în  acest institut.

Cererile de admitere urme^ă a fi adre
sate Epitropiei de la 15— 25 August fiind 
însoţite de următârele ac te :

I. Certificatul de absolvirea cursurilor 
făcute.

II .  Actul de botez şi
I I I .  De Vaccină.
M ateriile concursului vor fi obiectele de 

tudii ale claselor inferiâre acelei în care 
.spirantnl voesce a freenanta.

Etatea concurenţilor va fi intre 12— 16 
ani, ei vor fi de naţionalitate Română şi 
de religinne ortodocsă.

Epitropia pnblică aersta spre ennoscinţa 
generală. (763— 0)

70-71, on t fondé à Florence en 1873 une Institution Française et 
tienne qui jou it de l'estime générale, et oit les jeunes filles reçoi. , 

nne instruction aussi solide que brillante. Les directrices étant mtr 

du diplôme supérieur et secondées par des professeurs distingu<
Dans cette Institution l’enseignement est divisé en 2 cours: c 

élémentaire e t  cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 cia 

et chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son aptil 
l’é lève peut changer de section 2 fois par an.

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

Des renseignements on peut avoir à l’imprimerie Thiel & W 4 
qui ont visité llnBtitubion personellement et où on peut voir le p: 
pectus détaillé.

PH AR M AC IA  L A  „SPERANTIA”
26, CALEA MOGOŞOAEI, 16.

DEPOU L M ED IC A M E M T E LO R  FRANCESE.
Obiecte de Cauciuc şi Articole de Toalete. Asemenea ae angajezăa efectm 

ori-ce comande din rt-eortnl medical.
BRUS.

MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
. A .  X j . A .  B E L L E

J O S E F
F O R N I S O R U L

S O ,  C O L T I U L  B T T l U . E 'V A . R D U U . T J I  S X  

Face cunoscut onor. Clientele, c& i a sosit pentru sesonul actual 
mal moderne, fasône elegante croite, dupe

CüHtuine complecte de Fantasie 
JR edili gote Qardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte fasöne

« H ÏJ N B A H I I

ü
PREŢURILE CELE

C U R T I E I
MOQOSIOAIEI, OASA GKRECÎttTÜ, S30 
UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele cele 
cele din urmă jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate
Lingerie de tête felurile
Crayatte Plastron, Régate etc. negre şi colorii
Umbrele şi objecte de fantasie
Mănuşi şi tôte lucrurile de modă

MAI MODERATE
Se priimeşte şi comfmdl de töte felurile de haine cure se 

efêctuédiï cu mare promptitudine. J O N C C F  i ' T   ̂ K A U M
Furnisorul Curţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogoş6ieI, Casele G recé nu

Typ. Tihel A W eiM , Palatul .D acia*.


