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, It va ţine esposiţia, românii mer- 
ia Paris vor găsi ziarul .TIMPUL* 

dGrands Magasins du Printemps 
ev ard Haussmann 70.*

D E PE SI TELEGRAFICE *
A L B  . T I M P U L U I *

(Agenţia Haraa)
(81 Iulie, 4 ere d. am.)

Londra, 81 Iulie, 
limera Comunelor. — Urmarea discuţiei 
| ¡nuil Hartington. D. Sandon apăru po- 

a guvernului, pe care un eminent om

{'ta t francez a ţiiut-o apreţni cum tre- 
I É1 zice că politica d-lnl Gludstone ar 

. rit pe Englitera intr’un resboiü cu
l “ ’

Gladstone combate ţi osândeşte po- 
a guvernului, ţi T pare refi că nu e’a 
it mal mult in folosul Greciei ţi Bos- 
. El zice că trebne să ’i fie cuiva ru- 
i cănd cercetează resnltatnl căpătat.

Berlin, 81 Iulie.
■a ultgerile pentru Reichstag ce aO a- 
loc la Berlin, s’aO ales candidaţii pro- 

sişti.
5 in mal in ocolul al patrulea va avea 
? iun balotaj intre candidatul socialist şi 
J progresist.

In număr mare de alegători au luat 
te la vot.
n celelalte oraşe s’afi alea candidaţi de 

\ debite partide; sunt insă multe balo- 
i ari.

ua Strasburg s’a ales candidatul părti
ni de protestare.

(31 Iulie, 8 ers seara)
Paris, 31 Iulie.

). Herbette, secretar de ambasadă şi 
bru in comisia europeană a Dunării 

ammit cavaler al legiunii de onoare.
Londra 31 iulie.

I Camera comunelor. — D. Rosei răspunde 
1 Gladstone. Urmarea discuţiei e’a lă- 
npe mâine. Lord Beaconsfield şi d. Glad- 

1 one aii schimbat intre dăuşii scrisori in 
iviuţa epitetelor atingătoure, ce lord 
«eonsfield imputează d-lul Gladstone că 

ţa r  fi rostit in socoteala lui.
Diii Berlin cătră * Standard» ee telegra
mă cumcă 4probabilităţile cri sc pentru 
cheiarea unei convenţii intre Poartă şi 
astna.»
Cătră „Daily News* se teiigrafiază din 
iena : *Uub.l vorba că Turcii nu vor să 
ferie Varna pună ce nu se vor retrage 
JRuşii oale de 48 de ceasnrl de la Con- 
sutinopol.,
.Times* crede că ocuparea Bosniei ţi 
zegovinel se va desăvârşi păuă la (3) 15 
¡gust.

Viena, 31 iulie.
După ştiri oficiale, In Seruievo, capitala 
«sniel, domneşte o desăvărşită anarhie. 
Gnvernatornl Mazar-paşa ţi comnndirnl 
ţiril fugiseră, insă Hugi-Loja a pus măna 

dăoţil. Hngi-Loja a destituit pe Mazar
la ţi u pus in locu’i pe comandirol ostă-

fSC
JGlóatele afi jifnit casa Ini Mazar-paţa, 

fiol aă puB măna pe arsenal, după o luptă 
hvierşunată cu jandarmii.
.} legi-Loja n trimis pe frate-săQ la Ban- 
luca pentru a organiza răscoala. Trimisul 
agiulul a font prins ţi inebis de cătră 
itoritatea turcească.

(1 August, 9 ore dimineaţa.)
Berile, 81 Iulie.

(Provinzinl Correspondí ni» zice că prin
góle imperial n ratificat tratata! de Bcr-

lin. Schimbarea ratificărilor se va face săiu- 
bălă.

I.omlra, 31 Iulie.
Camera comunelor a acordat consiliuln! 

privat dreptul de a autoriza importul de 
vite proveniuţă str ină, fără condiţie 
şi fără avizul parlamentului.

Doroholfi, 31 Iulie.
.Procesul ţăranilor din Darabani.*—La 

deschiderea audienţei, preşedintele citeşte 
o coninnicre a prefectnrel, prin care se 
declară că lista a fost trimisă la timp cur
ţii. Procurorul cure din noii amăuarea şi 
de aatSjdată acuză pe grefierul curţii. Apă- 
rătoriijse opun amănărilşi invoacă forţa la- 
cTulaljad cat: curtea pronunţai.du-se in 
şedinţa precedenta, nu poate să mal revină 
Ef adangă, că chiar admitănd cazul de 
nulitate invocat de procuror, numai curţii 
de casaţie aparţine dreptul de apreciere.

Dopă o lungă deliberare curtea ee pro
nunţă pentru amănare. Preşedintele anunţă 
o sesiune extraordinară In scurt timp, 
spre consternarea acuzaţilor ţi spre tnul- 
ţămirea izraeliţilor asistenţi.

Viena, 31 Iulie.
Sti comunică din Constantinopo! către 

»Por. Cor.*:Sultanul a trimis o scrisoare 
consiliatul de miniştri, exprimând vederile 
sale faţă cu ocupaţia austriacă şi ioten- 
ţiele sale de a se conforma oondiţielor 
stipulate.

Viena, 3 l Iulie.
Armările liniei albaneze contra şerbilor 

şi muntenegrenilor ină o desvoltare ame
ninţătoare.

Berlin, 81 Iulie.
Rezultatul cunoscut al alegerilor pentru 

Reichstag:
In ducatnl Bronswiuk, la Nfiremberg şi 

la Giessen, afi fos aleşi naţionalii lib ral! ; 
la Essen, Dnsseldorf şi la Crevcltsau ui s 
clericalii; la Drezda, Mainz, Darmstadt, 
Solingen şi la Haaga e balotagiă.

Brod, 31 Iulie*
Comandantul cap, Philippovici a fost 

primit ieri la Brod ţi azi la Dervent în 
mod foarte cordial de către fancţionsrii 
turci. Capii satelor sic, oă populaţia e ve
cină de graniţe, că ea cunoaşte bine ad
ministraţia liberală ţi justă a Austriei 
ţi ea aşţeaptă prin urmare intimplările 
in linişte ţi plină de încredere.

(1 August, amlazl.)
Londra, 1 August.

»The Times* blamează atitudinea d-lnl 
Gladstone în parlament.

»Daily Telegraph* zice că Delianis a 
iners la Petersbnrg, in urina dorinţei im - 
peratul: I Rusiei.

Paris, 1 August.
Grevele ce izbncDÎse în nordnl Franţei, 

s’uă t< rminat ca dcsăvîrşirc.
(1 August 8 ore seara.)

Roma, 1 august
Cardinala! Franchi a murit azi pe la ora 

nnu.
Viena, 1 august

■Gazeta de Viena» de astă-seură anunţă 
că a 18 divizie a treent azi graniţele Dal
maţiei in Erzegovina.

Berlia, 1 august.
Se cunosc rezultatele a 184 alegeri:
S’aă ales 7 conservatori, 23 conserva

tori liberali, 65 naţionali, 12 progresişti, 
5 vechi progresişti, 22 clericali, 2 candi
daţi din partidul protestare! şi donl an
ton omişti in Alsacia, 1 pertionlarist, 3 
socialişti, 6 polonezi. Mal sont 36 balo- 
tago.

(2 august, 9 ore dimineaţa)
Londra, 1 august

Banca Angliei a ridicat scomptnl bou 

la 4 °/0.
Constantinopo], 1 august.

Turcii nă deţărtut Bntnmul. Poarta a-

rată cele mai bune dispoziţii in împlinirea 
clauzelor tratatului.

Vleua, 1 august
Oprirea esportării cailor s’a ridicat in 

Austria. Princfpete moştenitor a fost pri
mit la Prsga ca mare entneiasm.

Dervent, 1 august
Ante garda trapelor anstriace a sosit 

la Baujalnca.
Ştirile din Seraievo spun, că gnverno- 

rnl tare, vioe guvernornl, numeroşi ofiţeri 
taro! precum şi consolai general austro- 
angar, d. Wassitch, aă părăsit oraşul in 
arm i presiunii insurgenţilor.

Londra, 1 August
»Camera coroanelor*. — D-l Lowezioe 

că prerogativa acordată reginei, de a în
cheia tratat», trebne modificată.

D-l Ilolker, declară că convenţia anglo- 
tnrcă na nimierşte articolul 61 din tra
tatul de Berlin.

Lord Salisbnry respnnzănd nnel depu
taţii de conservatori, zice că raportările 
Angliei cn Franţa ţi Italia nn sunt mai 
puţin amicale ţi cordiale de căt inainte 
de convenţia privitoare la insala Cipru.

BUCUREŞTI
Vineri, 21 Iulie (2 August).

Starea Europei Întregi merge in 
spre bine pe văzute. Cele mal din 
urma mişcări, cari dedeatt oarecum 
temeri c& pacea, d'abia pusă pe pi
cioare de cătră consultul doftori
cesc de la Berlin, — ca să vorbim 
In icoane, cnm e de la o vreme 
obiceiul In ziaristică romănească in
teligentă, — că pacea are să piară 
din nod In spasmuri, şi cari nn erad 
de cât efecte brecéto&re ale pre
schimbărilor puse la cale de cătră 
Congres, incep a se sb nge cn În
cetul.

In Italia, tnrburârile radical iste, 
negâsind nici un resun >t faţă cn 
maioritatea cuminte a naţiei solide 
şi faţă cu atitudinea cumpătată a 
guvernului, se Împuţinează pe zi 
ce merg *. Coate sbuciumările de uliţă 
ale rădic di lor italieni, mulţumită ju . 
decâţit serioase şi vederilor mature 
ale guvernelor austriac şi italian, 
ad fost zadarnice şi n'ad stricat câ
tuşi de puţin legăturile prietineştl 
ale acelor doé puteri, ba, din po
trivă, ad prilejuit o mal mare apro
piare intre ele.

Cele doé ţinuturi de la apusul de 
miazănoapte ale Turciei,—cari până 
mal ieri fuseseră o vatră de anar- 
chie, de necurmate turburâri,—Bos 
nia şi Erzegovina,—cari ad fost scln- 
teia ce a aprins focul rfisboiulul din 
urmă, -  sunt astă-zl ocupate de că
tre Austriacl. Sub administraţia cin
stită şi înţeleaptă a puterii cesaro- 
crâieştl, nenorocitele ţinuturi ad să 
intre intr'o stare de linişte bine-fâ- 
câtoare, care o să ingâdue, ba chiar 
o să ajute locuitorilor a munci şi a se 
bucura in tignâde roadele muncii lor. 
In zilele trecute, inainte de ocupare, 
se vorbea că musulmanii se organi
zează şi se armeazâ in partea locn-

lul, ca să se împotrivească intrării 
şi aşezării Austriacilor pe pământul 
turcesc. Această temere insă, deşi 
nu era însemnată, căci ori şi cum 
oştirile împărăteşti a r fi năbuşit in 
câteva ceasnrl orice turburară, a 
pierit şi dânsa. Depeşile oficiale spun 
că Anstriacii ad păşit graniţele in 
linişte, ad început să organizeze ci
vil şi militâreşte ţi naturile, iar des
pre vre o rescoalâ nici nu mal e 
vorbă, şi nu e nevoie a se vărsa mă
car o picătură de sânge pentru a se 
aşeza oştirea de ocupare unde va 
găsi cu cale comandirul el.

In Englit«ra, de unde lucrurile a- 
vead un aer foarte neguros pentru 
ochit puţin deprinşi, s'a schimbat de 
odată luând o înfăţişare cel puţin 
glumeaţă. Liberalii englejl agitară 
necontenit, loviră fără socoteală, prin 
gazete, in meetingur! publice şi la 
ziafeturl particulare, pe guvern pen
tru purtarea lui la Congres. Precum 
i-a  făcut firea pe liberalii înaintaţi, 
că daca se pornesc la minunăţii, cn 
gred se  mal pot opri. şi liberalii en
glejl infi< rbăntândn-se din ce in ce 
mal mult, ajunseră să facă cătră 
Parlament o jalbă, cerănd să fie dat 
in judecată lordul Beaconsfield pen
tru  că a văndut ţara englezească..,. 
la Ausiro-M ag htarl, — vorba lui d. 
C. A. Bosetti al nostru. Aşa, un a- 
nume d. Cowen, radical grozav şi 
membru in Parlament, fu insărcinat 
să depnie acea minunată jalbă in 
Camera Comunelor. Deşi radical în
văpăiat, simţi şi dânsul cindâţia lu
crului, şi depunând in Cameră docu
mentul de care e vorba, declară că 
nu'l in stare sâ'I desvolte motivele, 
fiindcă nu se invoeşte cn argumen
tările celor cn jalba, şi zise că dân
sul s'a crezut dator să aducă in Par
lament o jalbă din partea alegăto
rilor săi. Camera a isbucnit toată de 
un rls uriaş, ca drept răspuns d-lut 
Cowen şi jelbarilor, şi pedatâ toate 
ziarele englezeşti şi apoi cele străine 
ad cântat in tr’un singur glas, că 
jalba de acuzare va remâne in ana
lele parlamentare ale Engliterel ca 
o bucată clasică, un cap^de-operâ 
de nerozie, aiurări şi neexactitâţl. 
Ziarele germane, vorbind despre 
documentul d-lul Cowen, spun că la | 
teatrele din vechime, după o tragedie, 
se obicinuia a se da şi o comedie 
foarte veselă: aşa şi in Englitera, 
după multele desbaterl asupra sân
geroaselor împrejurări din urmă, după 
criza cea mare, veni şi caraghiozll- 
e.ul alegătorilor d-lul Cowen. Astfel 
se sfârşiră şi agitaţiile liberalilor din 
regatul britanic.

Negoţierile pentru rotunjirea gra
niţelor dintre Grecia şi Turcia merg 
incet, insă merg bine; şi—cam lor
dul Beaconsfield a dat să se înţe

leagă intr'o cuvântare rostită la ban
chetul Carlton-Clubulul, despre caro 
vorbim mal la vale — sub inriurirea 
englezească, vor ieşi până in sfârşit 
la bun capăt.

Camera sârbească a primit toate 
hotâririle Congresului, pe nealese, 
cele plăcute ca şi cele neplăcute.

NoL... ca şi Serbia.
Âst-fel dar, după doi ani şi mal 

bine de turburâri civile, de criză e- 
conomicâ, de reaboid internaţional, 
Enropel ăl va fi îngăduit să se bu
cure de binefăcătoarea, de rodnica 
pace. Europa e scăpată deocamdată 
de relele cele mari.

Ne mal fiind aşadar primejdie de 
vreo altă incingere de foc in la
me, de vreo altă încăierare in res 
boid aniversai, cnm proorocea mal 
zilele trecute d. C. A. Rosetti, dând 
nădejde ţării româneşti că, in acele 
închipuite îm prejurări, vom avea 
prilej ban ca să luăm inapol cele 
perdnte,—ne luăm voia a’I întreba:

Pentru când, zice dumnealui, să 
ne amânăm nădejdile? Când va re
căpăta ţa ra  românească aceea ce 
guvernul radical a făcut-o să piarzâ ?

D I N  A F A R A .

In seara de 15 (27) inlie a avut 
loc la Londra un banchet dat de 
„Carlton-Club* in onoarea lordului 
Beaconsfield şi marchizului de Salis
bury, şi prezidat de dacele de Ba- 
celeuch.

La banchet erad faţă vreo cinci 
sute de membrii al celor doâ camere 
englezeşti.

Lordul Beaconsfield, răspunzând 
la un toast, a zis că se cuvine m ar
chizului de Salisbury cea mal mare 
parte din meritai ce se dă plenipo- 
tenţiarilor-englejt, pentru resultatele 
căpătate la congresul din Berlin. 
Lordul Beaconsfield âşl apără pur
tarea sa faţă cn Grecia, pe care el 
a sfătuit-o să se abţie, de oare ce 
in cazul anei împărţeli a Turciei, 
neapărat că Greciei i-ar fi venit o 
mare parte, pe câtă vreme daca din 
potrivă, nu ar fi fost să se imparţâ 
Turcia, principatele şi Grecia n’avead 
să se aştepte la vr’nn mare câştig. 
Resultatul dovedeşte că Grecia a 
căpătat, fără jertfe, mal mnlt decât 
principatele carl s’ad res cui at, şiaU  
vărsai sângele şi şi-au sleit comorile.

Lordul Beaconsfield a făcut apoi 
laude mari sultanului, care totdeuna 
a vrut să stea bina cn Grecia.

»Cât despre convenţia cu Turcia, 
prin care se cedează Ciprnl Engli- 
teril,—a zis ministrul englez,— noi 
nn ne am sporit, ci din potrivă ne
am scăzut răspunderile. Vid de la 
Berlin pătruns c ă , daca Englitera 
sa r  fi rostit cn mal multă tărie ,



nici răsboiul din Crimeea, nici res- 
boiul din urmă nu s’ar fi întâmplat.*

Lordul Beaconsfleld a sfârşit cu
vântarea sa, atacând cu strftjnicie pe 
d. Gladstone că a numit convenţia 
engleză turcească : o nebunie.

Afi mal vorbit aşijderen, şi cu a- 
celaşl inţeles, marchizul de Salis- 
bury şi sir H. StafFord Northcote.

0 depeşă din Viena, adresată că
tre ziare'e englezeşti, vesteşte că 
incercările de a organiza re şcoala 
in Bosnia împotriva intrării oştiri
lor austriaco n'a isbutit. Oştirile 
împărăteşti vor ocupa cele doă ţi
nuturi fără să verse măcar o pică
tură de sănge.

Austria a notificat in regulă Por
ţii mal dinainte, cănd şi cum aveaâ 
să se facă mişcările oştirilor trecând 
graniţele.

Din Viena primesc gazetele en
glezeşti ştirea, că Turcia stârneşte 
mal vârtos ca să se statornicească 
cătă vreme anume are să dăinuiască 
ocupaţia Bosniei şi Erzegovinel de 
cătră austriac!. Asemenea mal stă- 
rueşte ca să facă a se recunoaşte 
Islamismul ca religie predomnitoare 
şi recunoscută in partea locului.

0 depeşă din isvor competent că
tre foile franţuzeşti asigură, că intre 
Austria şi Turcia nu s a incheiat 
decăt numai o invoire curat militâ- 
rească. Austria lucrănd in puterea 
unul mandat european, a refuzat să 
ia vreo îndatorire faţă cu Poarta. 
Din parte’I, Turcia s’a supus forţei 
maiore, făcăndu’şl rezervele in pri
vinţa drepturilor sale. Depeşa ada
ogă insă, că această stare de lucrări 
dintre Poartă şi Austria, nu exclude 
putinţa unei înţelegeri mal in urmă, 
după ocupare, pentru a regula toate 
cum e bine şi a aşeza un regim ad
ministrativ vremelnic.

După cum ne-aâ spus ştirile şi te
legramele Havas, Bosnia şi Erzego- 
vina sunt astăzi ocupate de oştirile 
cesaro-crăieştl; d’abia trecură ace
stea graniţa, şi autorităţile inalte, 
mal dinainte având planul statorni
cit, incepură a se ocupa să facă o 
mal bună soartă acelor nenorocite 
ţinuturi, sguduite atâta vreme de 
turburârl şi de anarhie. Cele din 
urmă amânunte, in privinţa ocupării 
Bosniei, spun că consilierul Eotsky 
este numit guvernator civil sub au
toritatea generalului FilipovicI; iar 
d. Spad, procurorul general impărâ- 
tesc de la Agram, este însărcinat 
de înaltul guvern din Viena să or
ganizeze dreptatea civilă in ţinutu
rile ocupate.

Scupcina sârbească, intr’o şedinţă 
secretă, a împuternicit pe guvern 
să primească deosebitele articole ale 
tractatului de Berlin, privitoare la 
Serbia, recomandând guvernului să 
stâruiaseâ a căpăta suprimarea ca- 
pitulaţiilor.

intr’o şedinţă publică, scupcina a 
adoptat egalitatea drepturilor pen
tru toţi supuşii sârbi, a împuterni
cit pe guvern să facă drumul de fer 
care să lege Belgradul cu Constan- 
tinopolul prin NişI, şi a sancţioanat 
tractatul de comerţ cu Austria pre
cum şi regulamentul pentru plutirea 
pe la Porţile-de-Fier.

Ştiri din isvor rusesc spun că Sa- 
vis-paşa va ff numit guvernator al 
insule! Creta, şi că Aleco paşa, fost 
ambasador al Porţii Ia Viena, va fi 
numit guvernator al Rumeliel.

, Colos* vesteşte că guvernul ru
sesc negoţiazâ cu bancherii din străi
nătate pentru un împrumut de 400 
inilioaue de ruble, care să se stingă I

in 86 de ani. Dobftnda va fi de 6 
la sută. .Golos* crede că e speranţă 
ca şi casele Rotschild să ia asupă-le 
o parte a împrumutului.

PROTOCOALELE CONGRESULUI DE BERLIN
Protocol ul X  o. 5.

Şedinţa de la 24 Iunie 1878-

PresinţI:
Pentru Germania principele de 

Bismark, d. de Bfllow, principele de 
Hohenlohe SchidingsfQrst.

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

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

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

Pentru Italia corniţele Corti, co
rniţele de Launay.

Pentru Rusia corniţele Şuvaloff, d. 
d’Oubril.

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

Şedinţa este deschisă la 1 şi ju
mătate ore : protocolul şedinţei pre
cedente este adoptat.

D. ambasador al Rusiei prezintă 
inaltel adunări scuzele principelui 
Gorceacoff, pe care starea sănâtâţel 
ăl impedecâ de a asista la şedinţa 
de azi.

Protocolul No. 4 este adoptat. 
Lordul Salysbury observă că in 

cugetul guvernului englez şi fără a 
angaja opiniunea congresului, cuvin
tele .sangiacul Sofiei cu rectifîcaţiu- 
nea strategică a fruntarielor* voesc 
a numi acea parte a sangiaculul So
fiei, care se găseşte in bazinul riulul 
Iskra.

Corniţele Şuvaleff nu poate discuta 
in acest moment acest punct, ci se 
mărgineşte in a reaminti, că lordul 
Salisbury a declarat că opiniunea sa 
in această privinţă nu rngajazâ in 
nimic pe aceea a congresului.

Preşedintele dă apoi citire listei 
petiţiunilor No. 4. Alteţa Sa adaugă 
că ministrul afacerilor străine al 
Greciei i-a cerut o întrevedere : răs
punzând d. Dolyannis, principele de 
Bismarck nu crede că trebue trecută 
sub tăcere resoluţiunea luată de 
congres in privinţa representanţilor 
greci.

D. Desprez crede in adevăr că gu
vernul grec trebue să fie informat 
de acum de deciziunea înaltei Adu
nări, spre a putea numi pe repre- 
sentantul s60.

Această părere întrunind consim- 
ţimântul general, congresul ia in 
desbatere ordinea de zi, care este ur
marea la discuţiunea articolului IV 
al tratatului de San Stefano şi esa- 
minarea redacţiunil ce trebue pre- 
sentatâ de d. Waddington.

D. Waddington face cunoscut că a 
convorbit in această privinţă cu ple
nipotenţiarii englejl, dar n’a putut 
incâ avea conferinţă cu colegii săi 
din Rusia. Excelenţa Sa nu poate 
dar supune congresului o redacţiune 
definitivă şi cere amânarea acestei 
discuţiunl pentru viitoarea şedinţă.

Preşedintele zice că in adevăr sar
cina întreprinsă de d. prim-plenipo- 
tenţiar al Franţei este destul de grea 
pentru ca o amânare să fie nece
sară, şi nu micşorează in nimic re
cunoştinţa congresului pentru silin
ţele d-lnl Waddington. Această discu- 
ţiune va fi dar trecută la ordinea 
de zi viitoare.

D. Waddington dă citire la doă ar
ticole adiţionale propuse de pleni
potenţiarii Franţei şi al căror text 
este :

, 1 ul articol. Toţi supuşii bulgari, 
orl-care ar fi religia lor, se vor bu
cura de o completă egalitate de 
drepturi. El vor putea concura la 
toate posturile publice, funcţiuni şi 
onoruri, şi diferinţa de credinţă nu\ 
le va putea fi opusă ca un motiv de 
escludere.

.Eserciţiul şi practica esterioarâ 
a tutulor cultelor vor fi pe deplin 
libere şi nici o pedicâ nu se vapu-' 
tea aduce safi organisaţiunel ierar-j 
hice a diferitelor comunicaţiunl, sa fi

raporturilor lor cu capi! lor spiri
tuali.

. 2-lea articol. O deplină şi com
pletă libertate este asigurată reli
gioşilor şi episcopilor catolici străini 
pentrn eserciţiul cultului lor in Bul
garia şi in Rumelia orientală. El vor 
fi menţinuţi in eserciţiul drepturilor 
şi privilegiurilor lor, şi proprietăţile 
lor vor fi respectate.*

Preşedintele zice că aceste doă 
propuneri vor fi imprimate, distri
buite şi puse la o ordine de zi ul
terioară.

După un schimb de observaţiun! 
intre corniţele Şuvalofi şi D. Wad
dington asupra ţintei celor doă pro
puneri ale d-lul prim-plenipotenţiar 
francez, rămâne inţeles că prima se 
aplică la Bulgaria şi cealaltă la Ru
melia orientală.

Corniţele Corti, in numele pleni
potenţiarilor Austro-Ungariel, Fran
ţei şi Italiei, citeşte propunerea ur
mătoare de un alt articol adiţional:

.Plenipotenţiari! Austro Ungariei, 
Franţei şi Italiei propun de a se 
adăuga la stipulaţiunile privitoare 
la Bulgaria şi la Rumelia orientală 
aceea ce urmează :

.Tratatele de comerţ şi de navi- 
gaţiune, precum şi toate convenţiu 
nile şi aranjamentele internaţionale 
încheiate cu Poarta, astfel cum sunt 
astăzi in vigoare, vor fi manţinute 
in Bulgaria şi in Rumelia orientală 
şi nici o schimbare nu se va face in 
ele faţă cu veri-o putere, mal înainte 
ca aceasta să fie dat consimţimăn- 
tul săâ.

.Nici un drept de transit nu se 
va percepe in Bulgaria şi in Rumelia 
orientală asupra mărfurilor ce vor 
străbate această ţară.

.Naţionalii şi comerţul tutulor pu
terilor vor fi trataţi pe piciorul unei 
perfecte egalităţi.

.Imunităţile şi privilegiile supu
şilor streini, precum şi juridicţiunea 
şi dreptul de protecţiune consulară, 
astfel cum ah fost stabilite de capi- 
talaţiunl şi uzuri, vor rămânea in de
plină putere*.

Propunerea plenipotenţiarilor Aus
tro Ungariei, Franţei şi Italiei va fi 
asemenea imprimată şi distribuită.

Lord Salisbury cerând ca această 
propunere să nu fie discutată decăt 
intr’o şedinţă ulterioară, şi corniţele 
Corti dând consimţimăntul săâ, prin
cipele de Bismarck crede că in a- 
devâr trebuesc mal ântăifi terminate 
cestiunile ce pot aduce o neunire 
intre cabinete, — cât despre acelea 
cari aă de scop un progres in civi- 
lizaţiune şi contra cărora nici un 
cabinet nu va avea in principiu ni
mic de zis, el crede că autorii pro
punerilor despre cari e vorba, trebue 
a fi lăsaţi liberi de a indica momen
tul care le va părea mal convenabil 
spre a le introduce înaintea înaltei 
Adunări. ,

Es'«minarea propunerilor cărora se 
dete citire rămâne dar rezervată.

Carateodory-paşa citeşte apoi o 
propunere relativă la organizaţiunea 
Bulgariei din punctul de vedere fi
nanciar şi care se leagă de art. IX 
al tratatului de San Stefano :

.Afară de tribut, principele Bulga 
riel va suporta o parte din datoriile 
imperiului proporţională cu venitu
rile sale.*

Preşedintele zice că această pro
punere va fi de asemenea imprimată 
şi distribuită.

Alteţa Sa crede că se pot depărta 
astăzi de articolul VI, la care vor 
reveni mal târzia când va fi in dis— 
cuţiune redacţiunea preparată de d. 
Waddington, şi procede la lectura 
articolului VII.

La primul aliniat ast-fel conce
put :

.Principele Bulgariei va fi liber 
ales de populaţiune, confirmat de 
Sublima Poartă cu consimţimăntul 
puterilor.*

Lordul Salisbury relevenză cuvân
tul : .consimţimăntul puterilor* şi 
intreabâ de este vorba, de consim - 
mântui unanim al puterilor sud nu 
mal al majoritâţel?

Corniţele Şuvalow invoacă prin
cipiul după care congresul nu e o- 
bligat de majoritate, ci numai de 
unanimitatea membrilor săi. Dacă 
dar puterile nu sunt de acord asu

pra alegerii persoanei ce va fi ales 
| principe al Bulgariei, alegerea nu va 
. fi valabilă.

Lord Salisbury observând că a- 
tuncl Bulgaria s’ar găsi fără.guvern, 
corniţele Şuvalow zică că el nu poate 
răspunde de eventualităţile viitorului 
şi că el trebue să se mărginească 
in a afirma, că Bulgarii nu devin o 

( anexă rusă.
. Lord Salisbury insiată asupra te- 
merel de a vedea, in acea ipotesă,

'ţa ra  in braţele anarchiel.
I Principele de B-smark zice că di
ficultăţile analoge s’ar putea tot a- 

I semenea preze» ta in toate cele-alte 
| eventualităţi prevăzute de art. VII. 
Alteţa Sa crede că congresul nu este 

| in stare a remedia aceste pericule : 
daca populaţinnile bulgare din rea 
voinţă saâ inaptitudine naturală nu 
pot intra in exerciţiul nouelor lor 
instituţiunl, Europa in adevăr va 
trebui să ia o hotârire, dar mal târ
ziâ şi când momentul va fi venit. 
Pentru astăzi congresul după păre
rea Alteţei Sale, ar trebui să se măr
ginească in a stabili buna înţelegere 
intre puteri asupra cestiunilor de 
prmcipiâ. in a depărta din tratatul 
de San-Stefâno stipulaţiunile cari ar 
putea crea un pericol pentru man- 
ţi nerea pâcel in Europa. A atinge 
cestiunile privitoare la soarta vi
itoare a Bulgariei, care nu intere
sează pe Germania, şi fără indoală 
pe câte-va din puterile reprezentate 
aici de cât din punctul de vedere al 
pftcel generale, este a întinde sar
cina congresului peste limitele sale.

Lord Salisbury ţine a constata că 
Anglia nu este responsabilă de di
ficultăţile ce se vor putea ivi in vi
itor. El cere dar cuvântul .majori
tatea puterilor* să fie pus in locul 
celui de .consimţimânt.*

Corniţele Şuvalow regretă in- 
chietudinele manifestate de cole
gul săâ englez. El adaogă că lord 
Salisbury pare a supoza guver
nului imperial intenţiunea, de a 
rezerva consimţimăntul săâ cu scop de 
a manţine mal multă vreme admi
nistraţia comisarilor ruşi. Nu i-ar fi 
oare permis, la rândul săâ, de a se 
nelinişti despre intenţiunile Anglie! 
şi de a’I presupune — ceea ce el e 
departe de a face incâ — dorinţa 
de a nu da consimţimăntul el in sco
pul de a impedica alegerea princi
pelui? Cuvântul .consimţimânt*. in
serat in articol, pare Escelenţel Sale 
o garanţie pentru Europa contra ori 
cărei cugetări de influinţâ specială 
esercitată de Rusia. De altă parte 
principiul majoritâţel in congres nu’l 
pare compatibil cu demnitatea Ru
siei şi Angliei. Escelenţa Sa repetă 
că guvernul săâ nu patronează nici 
un candidat, n'are in vedere pe nici 
unul, ar fi chiar foarte incurcat de 
a răspunde la întrebările ce i-ar fi 
puse relativ la o candidatură oare
care şi doreşte numai deplina liber
tate a alegerel.

Preşedintele întrebând pe lord Sa
lisbury dacă insistă asupra propune- 
rel sale, d. plenipotenţiar al Angliei 
răspunde, că a crezut de datoria sa 
de a o face, dar daca nu va fi pri
mită, ăl va fi de ajuns să fie indi
cată in protocol.

Principele de Bismark solicită opi- 
niunea congresului asupra suprimă 
rel cuvintelor .consimţimăntul pu
terilor

Corniţele Andrassy speră că a gă
sit o soluţiune practică in propune
rea ce cere a supune congresului. 
Escelenţa Sa este, pe de o parte, 
isbit ca şi lord Salisbury de perico
lul de a lăsa eventual pe Bulgaria 
fără principe, dar de altă parte pri- 
mul-plenipotenţiar al Austro-Unga
riel crede cu corniţele Şuvaloff, că 
suprimarea consimţimântului pute
rilor ar micşora garanţia Europei. 
Consideră asemenea că principiul 
majoritâţel ar fi dificil de pus in 
practică. Esenţialul in ochii săi este, 
de a stabili bine că, in caz de ne
reuşită a alegerel, interesele euro
pene in acele ţinuturi trebuiesc re- 
preS'ntate tot ca şi interesele ruse. 
In acest scop dar a redijat moţiu
nea căreia dă citire :

Considerând că, in urma unei în
ţelegeri comune, comisiunea ruso- 
turcâ care, in virtutea art. IV al

t

tratatului preliminar de 
fano, ar avea să tragă lini. 
rielor definitive ale principii? * 
gar, va fi înlocuită cu o 'ii^x  
europeană, şi că, in cugetul^;I 
guvernelor representate in 
această substituţiune oferă ♦ 
practic spre a concilia d y  
eventuală a intereselor res)|?i

.Considerând de altă pa 
constatat că îmbunătăţirea 
creştinilor din peninsala B 
este o ţintă comună tutu» 
rilor, nu cred de trebuinţă d ai 
jini pe alte motive incâ prc|i|i 
următoare, pe care am oqi 
supune la npreţiarea InaH 
nări :

,Ca congresul să bine v ^  
admite in principia, că fui '4' 
încredinţate, prin diferite tjf 
ale tratatului prelim inar pr jft/ 
Bulgaria, unor comisiunl si 
comisari ruşi, saa ruşi şi t 
să fie transferate unor comisji 
unor comisari europeni.

.Daca acest principia va Î 
ea cred că am putea incredir 
comisiunel care va fi probabl 
cinată cu redacţiunea defin 
rezultatului lucrărilor noastre 
de a introduce in textul art F 
respective modificările neces:

Corniţele Şuvalow crede ci 
tele Andrassy prejudecâ, in 
mentul citit, o cestiune incâ 
cutată, aceea a comisiuuiloi 
pene. Până acum nu s’a ad 
cât comisiunl de delimitare 
de guvernământ. In orl-ce a l '  
ferându-se la procedura adop'lţ 
congres, declară că nu poate «f. 
in acest moment o propun 
cărei termeni nu I a putut 
şi cere amânare el pentru ţ 
viitoare. Exelenţa Sa observă 
că, in urma întreţinerilor s 
colegii săi englezi, presupuial 
atenţiunea acestora se va n 
mal ales asupra Rumelel de IŢ 
supra Bulgarie! autonome du»' 
mentul ce era, de almintrele^jv 
inţeles că această din urmă pir 
cie nu va deveni o anexă a llr

Corniţele Andrassy nare ni ir 
zis contra amânârel pentru şP  
viitoare, numai propunerea afft 
inserată in protocolul şedinţa 
faţă.

Preşedintele observă, cu scR, 
a micşora sarcina congresul! 
de la inceputul deliberărilor, llr 
Adunare s'a aflat in prezeru 
două proceduri: 1 o revizuire ■  
tatulut de San-Stefano in llr 
tatea sa, având diept rezultat»’ 
dificarea dispoziţiunilor ce pot 
prejudiciului pâcel Europei. 2 
dacţiunea unul noâ tratat in 
să fie cuprinse rezultatele del 
ţiunilor congresul şi care să le- 
cele două părţi contractante 
San-Stefano, fiind că şi una ş lt  
vor figura intre semnatarii iul i 
noQ instrument diplomatic. J l  ■ 
Sa înclină către acestâ din II 
combinaţiune căci sunt in tra t!  
San-Stefano multe lucruri car! 
interesează de cât pe Turcia şl 
sia şi cărora este inutil de a v 
caracter european. Un noâ trall [ 
care ar intra numai dispoziţii 
ce derogă de la Acele de la , | I 
Stefano ăl pare mal simplu şl 
practic. Lucrarea ar fi ast-fel e 
tată, fiind-că multe articole din 
tatul de la San-Stefano nu ar 
cutate de congres. N’ar fi oarvj 
bine, spre a evita discuţiunile L 
de mice, de a trece sub tăcere V  
colele acestei invoell care nulw 
teazâ interesele Europei, de a* 
de o parte cestiunile ce nu I 
actualitate urgentă saâ de a 1 J  
zerva, de a fi tebuinţă pentru, j 
vorbirile particulare intre put 
cari aâ in ele un interes specia

Lord Salisbury acceptă propun 
de a rezerva cestiunile cele mall 
ţin urgente pentru intrevorbirile ' 
ticulare intre puterile interesat 
au face nici o obiecţinne pe 
continuarea citirel de către pi 
dinte.

Principele de B'sm&rck consi 
dară adâogând că nu trebue si 
conchidă că tăcerea congresului i 
pra unor articole ce nu ’1 priV . 
ar transforma stipulaţi uni curat r
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e in stipulaţiunl europene. Ci | lungii, precum durata de doi ani.
contra numai pasagele discutate 

să ia loc in viitorul tratat 
Muţit de Europa.
Iteţa Sa continui citirea art VII. 
I 3 lea aliniat râmăne reservat 
A la discnţiunea propunere! co
lini Andrassy şi corniţele Şuva- 

arfitănd ci Philipopoli ca loc 
întrunire pentru notabili nu avea 
“Ies de c it pentru Bulgaria con- 
miti de tratatul de San Sfcefano, 

j]« di Exelenţiel Sal.* act de acea- 
derlaraţiune.

U 4-lea aliniat pirfndu-ae corni 
ii Andrassy in Tegiturtl cn diver- 
i amandaniente propuse, corniţele 
ralow observi ci disposiţiunile 
stuf aliniat so referi la legea 
tom/l ?> nu 1* obiectele avute 

rvedere de amandamente ca aga
te.*; înaintea legii sad libertatea 
ie'or, şi d. Waddington crede ci 

fidevâr libertatea cultelor trebue 
obiectul unul articol adiţional, 
reşeditele, dupi terminarea ci- 
[ articolului Vil, zice ci stipu- 
unile fiind Post ficute pentru Bul- 

i ia ast-fel cum ea era definiţi de 
iatul de la San Stefauo, consi- 

lin ce in ce mal mult nece- 
e redacţinnea unul noO tratat, 

■s 'rimai plenipotenţiar al Anstro- 
l »ariei constatând ci propunea ce 
jj itit congresului nu are iu vedere 
(leit aliniatele 2 şi 5 ale artico- 

I VIL corniţele Corti in treabă 
■.¡Inel daci este bine inţeles ci a- 
; atele 1 şi 2 sunt adoptate in 
acipiü.

“) discuţiune ridicăndu-se asupra 
stei cestiuni, resnlti din ea ci 

9 inele doné şi aliniatul 4-lea al 
[colului VII sunt adoptate, ci 3- 

hşi 5-lea sunt resérvate in faţa 
¡I paner el austro-ungare. 

reşedinţele începe citirea srti- 
il VIII. La al 2-lea aliniat reia-; 
la ocupaţiunea roşi, primul ple- 

¡ atenţ iar al Auatro-Ungariel citeşte 
j indamentul uim itor:

Ou ver nul M. S. Im piratului şi 
;e a fost tot-d’auna pitruns de 
ivincţiunea, ci opera congresului 
va putea fi coronati de succes 
cit cu condiţiuuea ca transiţiu- 
[ile la resbel la pacea definitivi 
fie pe cit se poate mal scurţi, 
¿a starea de lucruri care va suc 
aresbelulul si fie pacea defini- 

cu toate binefacerile sale. 
fie tind de la aceasti convicţiune, 

1 aipotenţiaril M. S. imperiale şi 
, ;e sé văd îndatoraţi de a exprima 
i e-care temeri ce le inspiri dis 
, iţinnile articolului VIII.
4 Icest articol stipulează depirta- 
j cu totul a trupelor turce din 
i icipatul Bulgariei; el conţine In 
4 a şl timp dizpoziţinnea ca dupi 
|  luarea Turciei de către trapele 

>, pini la organizarea completă 
n i miliţii indigene, na corp de 

j U 't  rnsi, care s i nu treacă 
¡ te 50,000 oameni, trebne si ocupe 
igaria şi ci durata acestei ocu- 

I linul trebue a fi de aproape duol I * * 4

El se tem ci o asemenea stipu- 
laţiuns va fi greii de Iui picat cu 
silinţele comune înaltelor părţi sem- 
natoare pentru reped«a restabilire 
a nnel pici definitive.

Pe cit timp trupele putere! care 
a făcut resbelul vor sta pe terito
riul străin, opiniunea publici nu va 
considera evenimentele resbelulnl ca 
terminate cn desăvârşire; croditul 
public şi prosperitatea chiar a ţâ
rilor cari n’afi lnat parte la res 
boii ar râminea espuse la oscilă
rile unei ordine de lucrnrl rfifi de
finite.
fcCu dreptul ce sa reservat Tur

ciei de a ocupa railitireşte frnnta- 
riele sale de la Balcani, nu se poate 
perde din vedere ci trupele ce nu 
fost pănă aci iunmice s'ar gftsi chiar 
■lupi conclmiunea picel puşe faţă 
Iu faţă una de alta.

Situaţiuuea României formează şi 
ea obiectul serioaselor noastre pre
ocupări. In articolul ce este In ces- 
tie se stipulează pentru trupele im
periale ruse cu scopul de a le asi
gura comunicaţiuuile, dreptul de 
trecere prin acel principat pe cit 
va dura ocupaţiunea.
I Daca durata ocupaţiunel ar ră- 
măuea Îndepliniţi, safi daci s’ar 
prelungi p in i la duol ani, acest 
principat s'ar crede lipsit de bucu- 
rarea independinţ»! sale recunoscută 
de Europa şi ar suf.*ri ca de o sus
pendare şi o limitare a drepturilor 
sale.

Guvernul imperial şi regal având 
In vedere toate aceste consideraţi- 
ani, crede ci ar fi In interesul tu- 
tulor părţilor si se fixeze un ter
men precis pentru ocuparea Bulga
rie). Asemenea mal crede ci con
gresul ar trebui si prevază şi even
tualitatea cind la expirarea acestui 
termen starea numitelor provincii 
ar cere Încă preseuţa unei armate 
Btrâine.

Guvernul imperial ;i regal are 
deci onoarea si propne ca oongre
şul si bine-voească a hotărî;

,1. Durata ocupaţi<*I principatu
lui Bulgariei de trupele imperiale 
ruse este fixată la şase luni de Ia
data condusiunel picel definitive.

!ae pe cat se poate mai scurta. ^2. Guvernul imperial rus s i ln- 
[a starea de lucruri care va suc datorează a termina Intr’un termen 
a resbel ului si fie pacea defini- ulterior de doué sati trei luni safi
* an hinotdAnviln uo lo _ • 1 1mal curind de se va putea, trece

rea trupelor sale prin Rominia şi 
evacuarea completă a acestui prin
cipat.

,3. Daci In contra orl-câreia pre
viziuni la espirarea termenului de 
şease luni, presenţa trupelor aucsi- 
liare străine în Bulgaria s’ar crede 
necesarii, lutr'un comun acord, ma
rile puteri, si den fie-care cite un 
contigent al cărora total s'ar urca 
de la 10 pini la 15 mii oameni 
cari si fie puşi sub ordinul comisi- 
unel europene şi Întreţinerea lor si 
fie in sarcina ţârei ocupate.*

Principele de Bismarck întrebi 
dacă congresul este de părere să 

discute azi cestiunea ridicată de co- 
I juutem departe de a du reçu-! mitele Andras-y ; şi lordul Beacons- 
işfce ecesitatea ce esistâ de a ‘ field espune opiniunea ci este locul 
rji ca ordinea si fie mnnţinntă ‘ să delibereze chiar In şedinţa do 
I noul principat chiar la timpul ' azj asupra acestui punct. Escelenţa 
«el de ţr&nsiţiune Intre înche- ( Sa primeşte amendamentui Austro- 
i picel şi organisSrea pnterilor Ungar considerindu’l ca Înţelept şi 

|e şi militare indigene. 1 prudent şi este autorizat de guver-
nntem convinşi ci cabinetul dini nul sâ& si idauge chiar de acum. 

iţ-Petersburg nu avea de scop, prin ! ci Englitera este gata a da partea
sa de contigenbul indicat de corni
ţele Andrassy.

Corniţele Şuvalow si mărgineşte 
a face trei obiecţiunl asupra aman- 
damentulul 1) din puuctul de ve
dere al redacţinnei se pare c i tex-

r __r ___ . tul citit de pvimiil-plenipotenţiar al
, iuu crede dar ci congresul va Austro-Ungariel nu ţine senmi de

f

I istă ocupaţiune, de cit a ţine 
lj n i de aceasti necesitate, şi ci 
4 iira de care e vorba, preCiim 
jurnal imperial al Rusiei a de- 
j ut In diferite rânduri, nu implici

intenţiunl.
stfel, guvernul imperial şi re- 
iu crede dar ci congresul va 
1 In priucipifi veri-o obiecţinne 

Pţa stipulaţiunel In virtutea că- 
dupâ evacuarea Bulgariei de 

|  şal a turcă, un corp de armată
II să fie însărcinat provisorifi cu 
^ţinerea ordinel.
ite  de altă parte, plenipotenţiarii 
f* fi- împăratul şi Rege n’ar pu- 
I să ascunzi inconvenientele cari
4 naşte daci ar depinde ocupaţiu- 
I proiectată de un termen grefi 
¡1 fixat mal înainte, precum tt-r- 
1 »rea organizaţi* I miliţiei ţirel, 
f̂nle o curg re de vreme atât de

separaţi unea Bulgariei prin frunta
ria Balcanilor; 2) termenul de şease 
luni reclamat pentru încetarea ocu
paţiunel i se pare prea scurt ; 3) 
o ocupaţiune mixtă ar oferi la ochii 
sSI. inconveniente practice. * Fără a 
se opri la prima obiecţiune cu 
totul de formă Excelenţa Sa vine 
îndată la cea d'a doua şi face deo
sebire Intre situaţiunea Rumeliet ori
entale şi aceea a Bulgariei. In Ru- 
inelia ocupaţiunea ar putea ori, 
cum să fie mărginită la şass luni, 
căci la Întâmplare de tnrbnrărl, mi

liţiile ar putea fi Introbuinţate, şi 
daca ar fi nesuficiente, guvernorul 
general ar putea chema trupe oto 
mane. In Bulgaria din contra unde 
nu poate intra nici o forţă turcească 
ocupaţia trebue prelungită. Corni
ţele Şuvalow doreşte cu aceasti oca
zie si dea congresului o idei gene
rali de ceea ce s'a făcut tu Bulgaria 
de la intrarea armatei ruse acolo ş 
de crea ce mal râmâue de făcut 
Rusia s'a silit si schimbe pe c it 
mal puţin insbituţiunile ţârei. lte. 
pansatul principele Chsrkasky râmă 
sese in mirare să vază, < â legislaţia 
turci corespundea cu trebuinţele ţd 
ref: tot răul era c i funcţionari nu 
cunoşte fi legile şi reglementele şi 
nii I nu le aplicnfi. Administrnţiunea 
rusească a făcut si se aleagă un 
ronsilifi administrativ, un consilifi 
municipal şi un csnsilifi judiciar iu 
fie-care cazi preşedinţa acestor trei 
consilii formează cuibul viitoarelor 
adunări de notabili, şi ca s i dea o 
dovadă de imparţialitatea sa, adrni- 
nistraţiun**a are de gin<l si trimiţi 
din preunc cu dânşii la Târnova pe 
cădii districtelor musulmane ca si 
prepare legea electorală. Dupi ce 
se va face aceasti lege se va pro- 
cede la alegeri, pe nrmi la redac
ţinnea statului organic şi in fine la 
numirea principelui. Toată această 
organisaţiune are nevoe de timp: 
Rusia âşi va pune toate silinţele ca 
lucrurile si meargă repede dar este 
imposibil si se lase provincia f ir i  
forţă armată mal înainte de a se 
instala un guvern regulat. Rusia de
clini responsabilitatea unei evacuări 
prema’ure. Trecând apoi la a treia 
obiecţiune, Excelenţa Sa insistă a- 
supra pericolelor unei ocnpaţiunl mix
te ; armata rusă obicinuită in ţari, 
cunoscând limba şi cantonată pe loc, 
poate face imediat serviciile ce se

-şteaptide la dânsa: n’ar fi tot 
aşa cn o forţă mixtă neapârat inex
perimentată la început care pe lângă 
acesta are şi nevoe de timp spre a 
se aduna şi in acest interval ţara 
poate cădea in anarchie. Corniţele 
Şuvalow gâseste şi mal preferabil 
pentru menţinerea ordinel s i fie trupe 
conduse de o căpetenie militari de 1 
cit o armată pusă sub ordinul unei 
comisiunl. Escelenţa Sa se teme in I 
fine de colisinn! intre soldaţii ace
stor trupe mixte cari pot s i nu aibă 
importanţi cele mal multe, dar cari 
unele pot deveni mal grave şi ar 
putea chiar lua proporţiunile unul in
cident european. Remine iaci a se 
sti daca toate poterile se invoesc cu 
propunerile de contingent mixt care 
in definit râ in  foatte costisitoare 
şi complicate.

Principele Bismarck impirtftşeste 
simţimântul comitelui Şuvalow şi ar 
vedea o plăcere ci observaţiunile sale 
sunt admise de congres. Alteţa Sa 
vede dificultăţi in organisarea unei 
armato compusă de cinci safi şase 
contingente de diferite naţionalităţi 
In Bulgaria, unde intervenţiunea tru 
pelor turce nu va fi primită şi unde 
organisaţi unea militară se va urma 
cu incetul, ar negreşit loc să se ad
mită prelungirea termenului indicat 
de corniţele Andrassy. Guvernul ger
man sprijină o prelungire fără a se 
incerca, cu toate aceste, a'i deter
mina întinderea.

Corniţele Andrassy, răspunzând d-lol 
plenipotenţiar al Rusiei, recunoaşte 
in adevăr, ci primul paragraf al pro- 
punerel sale nu distinge intre Bulgaria 
şi Rumelia orientali; aceasta este o 
greşeală de redacţie, puţin importan 
ti, insă in fond, pentru < i  in gândul 
EscelenţelSale termenul ocupaţiunel 
trebue ai fie acelaş pentru amândouă 
provinclele. Trecând la ndoua obiec
ţiune, omitele Andrassy mulţumeşte 
comitelui Şuvalow pentru amănun
tele ce Exelenţa Sa a dat congre
sului asupra organizrţiunil Bulga
riei, primul plenipotenţiar al Aus
tro-Ungariel insă, apreţuind sistemul 
simplu şi practic al acestei organi
za ţiuni, se găseşte condus a con. hi 
de ci ocupaţiunea ponte fi scurtată 
f ir i  incunvedient. In tot cazul Exe
lenţa Sa nu poate admite ca duraţi 
ocupaţiunel militare să fie sub înti
nată cu desăvârşire unei organizt- 
ţiuni politice : aceasta ar fi o cyiu- 
binaţinne vagi; opiniunea publică

I reclami o deriziune precisă, o pre
lungire, de se va voi, dar insă, in 
termen fix, care si'I permită a crede 
la o pace definitivă. Cât pentru a 
treia obiecţiune, Exelenţa Sa zice 
c i propunerea de trupe mixte este 
făcută in scopul de a grăbi o con- 
cluziune, c i ’şl d i s**ama negreşit 
de dificultăţile trimiterel a unor a- 
semenea trape, şi ar preferi s i re
nunţe la acest mijloc, daci s'ar gftsi 
altul, dar nu este de loc impresio
nat de inconvenientele semnalate de 
corniţele Şuvalow. Exelenţa Sa râ 
mine încredinţat ci trupele diferi toi 
ţârlartrăiin  bună înţelegere. Corni
ţele Aadrassy aminteşte ,in fine, nu 
me roasele petiţiuni adresate congre 
sulul relativele excesele bulgarilor, ş 
crede ci guvernul rus are tot in
teresul si fie degajat prin ocupaţie 
de trupe mixte de o responsabilitate 
atât de gravi.

Corniţele Şuvalow declari ci, spre 
a nu prelungi desbaterea, consimte 
la termenul de nouă luni pentru e 
vacuarea Bulgariei, şi alte trei luni, 
pentru evacuarea României, ast-fel 
ca, la capătul unul an, armata rusă 
si părăsească cu totul amândO"â pro
vinciile.

Corniţele Andrassy insistând pen
tru evacuarea completă in nouă luni, 
lenipotenţiarul Rusiei respingând a- 

cest termen , primul-plenipotenţiar 
1 Italiei intrebi daci nu s'ar pu

tea primi şease luni pentrp Rumelia, 
iară cit pentru Bulgaria şi Romi
nia, s’ar putea conveni s i inceapi 
dupi nouă luni şi s i fie terminată 
n douâ-spre zece.

Dupi 0 observaţiune incidenţă a 
lordului Salisbury asupra dificultăţi*! 
de a obţine elecţiuni libere in cur
sul ocupaţiunel streine , şi propozi- 
ţiunea fienti de corniţele Şuvalow, 
ca s i se amine daci colegii săi en
glezi o doresc, elecţiunea principe
lui p in i dupi plecarea armatei ru- 
ie ; o conversaţiune se angajează 
utre plenipotenţiari asupra diver
şilor termini in cari s'ar putea măr
gini ocupaţia.

Preşedintele zice c i in aceasti 
schimbare de idee este învederat ci 
majoritatea pare a privi cu favoare 
o evacuare graduali de 6 luni pen
tru Rumelia, de 9 luni pentru Bul
garia, şi de un an pentrn România-

Corniţele de Saint-Vallier arată c i 
in adevăr corniţele Şuvaloff in ce pri 
veşte Rumelia a propus singur ter
menul de 6 luni. S'ar putea dar a- 
supra acestui punct si ne mulţimim 
cu propunerea d-lul plenipotenţiar 
al Rusiei: c it pentru al doilea ter
men, acordul se pare făcut pentru 
evacuarea Bulgarie! in 9 luni, iar 
pentru evacuarea României in cnrs 
de un an.

Corniţele Şuvaloff zice ci n'a fă
cut concesia de 6 luni pentru Ru
melia, decât in ipotesa ci i se va 
conceda termenul do un an pentru 
evacuarea Bulgariei şi a Români**!.

Corniţele de Lauuay referindu-se 
la observaţiunile presintate de A.S. 
principele de Bismark, in şedinţa a 
patra, declari ci Italia eserciti şi 
ia un rol de conciliaţiune. Sub acest 
punut de vedere E. S. recomandă 
adopţiunea termenului de un an pen
tru evacuarea completă a provin
ciilor ocupate de armatele imperiale 
ruse. In nrraa delimita ţiuni accep
tată de plenipotenţiari! Rusiei pen
tru Bulgaria şi Rumelia, ar fi locul 
din partea congresului s i primească 
o transucţiune, care de altminterea 
nu s'ar depărta iu mod simţitor de 
propunerea făcută de către corniţele 
Andrassy.

D. Waddington manţine opiniunea 
desvoltati de corniţele de Saint-Vail- 
lier, adică evacuaţiunea graduali. Este 
o distincţiune de stabilit intre Ru
melia şi Bulgaria, şi corniţele Şuva- 
loff a recunoscut induşi ci o prelun
gire de ocupaţiune s'ar inţ-lege mat 
dificil pentru cea d'intiifi decât pen
tru cea d’a doua. Es ’.elenţa Sa adaogă 
ci Varna reminănd Bulgariei, tru
pele ruseşti vor găsi iu acest loc în
lesniri speciale p**ntru evacuare : ar 
fi inri prea de dorit ca Rusia adop ■ 
tind. pe cit ţtosibil, aceasti cale, si 
poată ş uti pe Rominia de trecerea 
pe teritoriul săfi a iin>*I mare părţi 
a armatei de ocupaţiune. D. Wad-

dington crede dar de datoria sa a 
manţine şase Innf pentrn Rumelia, 
nouă luni pentru Bulgaria, un an 
pentrn Rominia.

Corniţele Şuvalof declari c i nu 
este in stare s i primească aceasti 
combinare care trece peste im pu
ternici rea ce are. Preşedintele a ra ţi 
c i Italia şi Germania sunt de acord 
cu Rusia, ci Austro-Ungaria este 
dispusă a se ralia asemenea. Alteţa 
Sa intreabi daca n’ar fi posibil s i 
întrunească in c i şi sufragiele Fran
ţei şi Engliteref.

Corniţele Anlrassy aderând for
mal la termenul de nouă luni pen
tru Rumelia şi Bulgaria, şi de un 
an pentrn Rominia, combinaţiune 
acceptată de plenipotenţiarii Rusiei, 
corniţele de St.-Vallier declari ci 
puntul capital fiind s i se manţini 
armonia in sânul congresului, ple
nipotenţiarii francezi, in totdeuna 
doritori de a contribui la aceasta, 
primesc opiniunea exprimată de co
rniţele Şuvalof şi care pare ci în
truneşte sentimentul maioritiţil.

Lordul Beaconsfield zice ci n’are 
nici o obiecţiune de făcut daci toţi 
plenipotenţiarii sunt de acord.

Preşedintele constaţi ci asupra 
acestei cestiuni importante inţele- 
gerea s’a stabilit din fericire şi şe
dinţa este ridicată la orele patru.

Semnaţi: v. Bismark, B. Bulow, C. F. 
V. Hohenlohe, Andrassy, Karolyi, Hay- 
merle, W addington, St. Vallier, H. Des* 
prez, Beaconsfield, Salisbnry, Odo Rnssell, 
L. Corti, Lannay, Gortchiacow, Schonra- 
loff. P. d’Onbril, Al. Carateodory, Mehe- 
med AH, Sadonlah.

B IB L IO G R A FIE

Biblioteca Poporului RoiuAn. 
Partea I  a : Poeziile vechi româneşti 
(Populare, Vicireştil, Momuleanu, 
Conachi, Beldiman, ş. x.) Editura 
Lojel Eliopole. De vlnzare la toate 
librăriile ; un olum de aproape 300 
pag. pe preţul de 50 bani.

Ion G. Popescu, Curs elementar 
de istoria literatura române pentrn 
uzul claselor secundare. La librării: 
un volum de aproape 100 pagine, 
preţul 3 L n.

I. G. PopOSCU. Curs elementar 
de istoria literatura româneşti pen
tru secundare, partea 1. Preţul 3 1. 
n. De vânzare la toate libririele din 
capitali.

Ronetti Roman, Radu, poema; 
de vtnzare la librăria SzfiUfisy, edi
torul.

Puterea de propăşire a limbel 
studia filologic comparativ asupra 
limbel româneşti, de B. Ionescu, ba
calaureat in litere şi ştiinţe, profe
sor suplinitor la şcoala normali .Va- 
sile Lupu,* Iaşi.

St. C. Mihăilescu .— Industria şt 
Resbelul, studifi de sociologie. Suma
rul : O introducere sociologici; Res
belul; Raportul ştiinţific dintre res
belul şi industrie; Politica resbe- 
lului; Partea lui estetici; Guver
nele in resbele; O notă a d-lul de 
Bismarck; Prorocii sociologice; In
dustria inalti a resbelulnl ; Gene
ralii şi cultura militară ; Un cuvânt 
despre Plevna; Concluzie; Industria 
mechauici; Drumurile de fier in res
bele ; Legi sociologice; Industria chi
mici; Un râfi care a produs mult 
bine; Schiţe istorice asupra prafu
lui de puşcă şi perfecţiouiril arme
lor ; Artileria la Români; Linii mari 
istorice; Cum a schimbat praful de 
puşcă starea sociali şi politici a 
Europei; Raporturile politice şi so
ciale dintre resbel şi industrie ; Vii
torul.

N. Scurtescu, Istoria Românilor 
pentru clasele primare, in editura 
librăriei Luis. str. Lipscani.

G. L. FrollO, — Utilitatea Slutitelor 
neolatine. prelegere ţinută la facul
tatea de litere d*n BucurescI, pen
tru inaugurarea cursului de Istoria 
literaturilor neolatine.

l)r  FeliX, — Raport general pe 
1877 asupra serviciului sanitar al 
oraşului Bucureşti.

D. Ponhan uvor.at, doctor In 
UUllvOoj dr> pt, are onfira 

se anunţe clienţilor s81 di v» rSmâne în 
Bncnri'Mci to t timpul vacanţelor.

Strada Lipscani ,Pulatu l Dacia*.



Curăţire» Sângelui 
C urarisin  D arin« , Coj-

ropnl depurntif al doctorului CHAULE,din 
Paris. BSile sale mineral*, hapurile depă
raţi v*, Pomada au ti-dartroas i(Vtîi notiţa).

TRINŞI (Hémorroïde») Pom a dû curnri- 
sind in trei Şile.

In Paris, la D. Chable. rue Vivienne, 36.

Fără Copahu. 
Siropul cu citrate de

______________ |fer al Dr. CHABLE, vin
dică pe dută acnlameutu , slăbeşte rina 
canalului, precum Damelor POALA ALBA | 
(les pertes blanches.) Injecţinnî pentru fi mei. t 

In Parie, la D. Chable, rue Vivienne, 36. 
D»post la farms« iele D-lor Zürner, Rin- j 

dorfer & Eitel, fi la D. Ovessa, Drogistui.

L I N  G -E E R I E L
Ş I DURABILEMAI E FT IN E , PRACTICE

se p6te cumpăra cu ocasinne'* liquidftrel a

PAMA SI L U M E  DIN VIERA IN DEPOSITIIL GENERAL IN BDCDRISCi
Calea Mogoyéieï, Palatul Dacia, vis-à-vis de magasia D-nel A. Carissi

unde se pot găsi încă urmâtôrele mărfuri In alegerea cea mai strălucită şi bogată, pentru a cărora
cualitate şi provenienţa se ia garanţia cea mai severă

Un jone cunoscând bine corespondinţa 
şi comptabilitatsa in limba Română şi Fran- 
cesă şi puţin limba Germană fi Italiană, 
doreşte a se angaja la vre-un couiptoar co
mercial de Manufactură, Bancă etc. şi de 
preferinţă la vre-nn antreprenor de lncrărl 
publice. — A se adresa prin poşte: K. D. 
calea Văcăreşti, Strada Corbului No. 2.

La 12 August st. n.
Începe tragerea a 85-a

Loteria Statalii E m m ie
autorisate şi garantata de Stat. Ea con
ţine 86,000 lose cu 44,300 c&^tigurl 

In suma de
8 n n lio n c  8 0 5 ,0 0 0  m .'iT Î în  a u r .  
Intre care ciţtigur p. incipafe de event.
450.000, spec. 300.000,150,000.80.000
60.000, 40,000, 30.000 ţi ou un nomăr 
mare de câştiguri mal m ici, care vor 
veni la tragere peste puţine Juni. in 
contra trimtt**rel banilor, trim it numai

Iote originale
______ ‘1*____‘I* . __!te_____!k_
ca câte fr. 5.— fr. 10.— fr. 80. -  fr. 40. 
la orl-c* loc c&t de depărtat si priimesc 
fie-care pârtieipat^ r planul oficial srr - tis, 
precum yi liftele oficiale de c&ytigurl 
îndată d pă fie-care tragere; bănit căşti- 
gnţl insă espediăm prompt 6 jile după 
tragerea in ontra remitere! loturilor 
trase. Arar jarea acestei loterie este In 
genere ca yi a lot re» regale prusiene 
şi a celei saxone. Pentru b na-v i 6re 
portic’pire recomand colsotimea gene
ra lă , recunoscută prin serv ciile oele 

prompte yi discrete.
H. BATTH0L0MÂY.

Celfrtertl principal m loterkl ooQoeiionâU de Stat.
(i editorul listelor grabnice qnotidlane alo trafeii- , 

lor. BBUN8V1C.

I Cămaşe de damă de ţjiua , de Olandă fi dd Chiffon, brodat«, simplă şi garnisite d« fr* 4, 5, 8, 11 până la 18 fr. 
I Cămaşe de damă de nópte, de ptroal franţosesc fi de olandă, seoiple şi brodate de fr. 6.50, 9, 12, 16 până la 19 fr. 
I Cămaşe bărbătesoă albă semplă, de Chiffon şi de Olandă, cu gulere séü fără gulere dc 4.60, 6, 9, 11 până la 16 fr. 
I Cămaşe bărbătăscă colorată şi de Cretton de Oxford veritabile dd 4.50, 6 până la 9 fr.
I Camisón de damă, de Percal francés, d •> Baţistă şe de Piquet de ărnă, semplu fi brodat in 100 de desenări, cele mai 

elegante de fri 8, 5, 7.50, 9 până la 16 fr.
I Pereche pantaloni de damă, de Chiffon, de Percal de Olandă şi de Piqnet de ârnă, garnisite şi brodate de fr. 

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

ia 24 fr.
I Pereche pantaloni bărbătesc!, de Croisé alb, de Pichft de ârnă, şi de Olandâ, de fr. 3.50, 5, 6.50, până la 9.50.
I Corset de damă diferite fasonări de fr, 3, 4,50, 7 până la 10 fr.
I Hăinu|ă de fetiţe de flanel colorate de fr. 8, 10, până la 14 fr.
I Fustă de damă de flanelă colorate de fr. 10, 12, până la 15 fr.
I Cămaşe de f'anelă albă săQ colorată de f». 7, 9, 11, pâră la 14 fr.
12 Gulere bărbătesc! d« Percal şi de Olandă cele mai moderne fanón**, de fr. 5, 7, 9 până la 11 fr.
6 Perechi Mánchete fa‘on după alegere de P rcal şi de Olandă de fr. 5-50, 7.50, până la 9 fr.
6 Perechi Ciorapi bărbătesci şi de dame, de bumbac, de lină, de fild'eoosae şi mătase, de fr.
I Plapumă de lină séü de mătasă, de fi. 12, 16, 19, 21 până la 35 fr.
I Tari n englesec de fr. 18 21 pâră la 29 fr.
I Batistă de linó cu Monograme brodate de fr. 3, 5, până la 7 fr.
6 Baitste albe cu bordure colorate tivit«, de fr. 2, 3, 4 până la 8 fr.
6 Batiste de Olandă curată de fr. 3» 4, 6. 7, până la 11 fr.
6 Prosópe de aţă adevărată de fr. 5, 7. 8, 10 pâ»ă la 13 fr.
6 Şervete de masă de Olandă curată, de fr. 4, 6, 8, 11, până la 14 fr.
I Fată da masă aibă sau colorată de inu curat pentru 6 persóne, d« fr. 6, S,
| Faţă de masă albă de Inu cu ată pentru 12 persóne 10, 1 *, 16 până 1» 21
I Bucată de Olandă de Rumburg 36 de coţi, de fr. 17, 19, până la 28 fr.
| Bucată Olandâ de Belgia 45 de coţi, de fr. 32, 38, 46 până la 52 fr.
I Bucată de Olandă de Irlanda 58 de coţ', de fr. 44, 58, 64 până la 86 fr.
I Bu ată de Olandă de Rumburg 62 de coţi, de fr. 60, 65, 76 până la 92 fr.
I Bucată Olandă de Bieiefeld 62 de coţi, d« fr. 74, 85 până la 115 fr.
I Toile de Batiste 60 de coţi, de fr. 120 până la 190 fr.
I Bucată de Olandă de Rumburg de cercéf întro foiă 2 V2 coţi de lăţime pentru 6 cércéfurl de fr. 42,
I Bucată de Pichet de érnâ 36 de coţi de fr.’ 26 31 pănă la 46 fr.

IMPORTANTĂ
POUR DES PJÊRES de FAJtf»

Une famille distinguée de Visnil^ 
prendre en pension an jeune hoij®* 
doit faire ses études à Vienne. H 
reçoit en tout que deux pensionnai 
elle surveillera consciencieusement 
des ainsi que la conduite. On pari« 
ai s et l’on cultive la musique 
maison. Meilleures références dan

S'adresser pour renaignementsai ’«l 
de ee Journal. (B

EP1TRQPIA SEMINAR!! ¿U
NIPHON MITROPOLITUL! 1

P U B L I O A T I U :

3, 11, 14, până la 26 ft.

Epitropia având trebuinţă a 
obligaţiuni Domeniale purtând cu' 
Iulie anul curent pentru suma dş 
lei, a decis a ţine licitaţii pentru 
16 Angnst viitor orele 12, in lo< f '

I mi nari ului Strada Ftlaretn No. 2; < ' 
de a vinde asemenea obligaţiuni)

I presenta in arătata <}' şi ori spre jr 
> cnra la licitaţii fiind însoţiţi fi i  a 
1 niţele garanţii; ier persóna asnpt 
se va adjudeca acesta licitaţii, < 

j Epitropiel un borderoQ in care se ij|f 
dica seriile şi numărul obligaţiuni 
dute valóren fie-cărnia titlu şi 

| pone conţine. (76

10 până 
fr.

48 până la 56 fr.
Bucată de Pichet de ârnă 36 de coţi de fr,

ZESTRE COMPLECTE, LINGERIE PENTRU OTELURI
cn preţuri mai ales reduse.

Singurul Deposit general pentru România
BucurescI, Calea Mogoşdiel, Palatul Dacia, vls-it-vis de Magasia D-nel J . Carissi

IR In ijioB de 10 Inlifi curent când 
Xc decis a se arenda prin licitaţii moşii 
jtt I Nonă din Judeţul Vlaşca pe term< 
wŞ ani cu ince,» re de la 23 Aprilie ani 

conform publicaţiei No. 86 inserată iM  
sB I turul No. 134, nepresentânduse ala

f*® Epitropia publică din noii <Jioa de 16 fes 
I viitor pentru când amatorii de e st  J  arendă acăstă moşiă se vor prvsantfia 
calai Seminarului Strada FilarrtiKf 
orele 12, Însoţiţi fiind de cnveni’L  
ranţî în numerar sa fi efecte publi 1 I 
a concura la licitaţii, iar condiţiil if 
vedea în ori ce Şi de lucru la cat1

(7«

KB. S« vor «fvctaa prompt ţ i  »»act ţ i  e o s b ^ i le  
după 12 Auputt pentru clasei«* r litd rr  fl vont urma 
necontnut es es ecu Un* a comâitdilor pànù la 14 2h~ 
ibmrt 1878.

TBOfflPETTA CABPATILOfi
i y

Iul rog.* colecţie de când a apărut sub 
numele de Buciumul fi până în Şioa când 
a incet .t d’a m»i vorbi dimpr.uuă tn iloa 
trnl «I scriitor C«8»r Bolite.

Acest monun eut al literatura! Român 
la a cărui clădire a lucrat 
ani şi trei săptămâni marele 
află de vânzare la Tipogra6a naţionala, 
strada A cad» mei No. 21.

ION POLESCU
fost administrator si colaborator al 

acestui j i u .

A' el c-re cnnoso Hapu
rile purgative ale doctorului 
intreboii ta îndată ce vor a- 
vh.. *rebiiiuţă •!** c> răţ* nie. 
Ele nn prodne d»sgnst r.icl 

un», căci, iu ooutra cel>*r-alie cn- 
( răţenil, acésta nn locreză bine de cât când 
! este lnstă cn alin «nte bune şi băuturi in* 
f ţărilor«, precum: viu, cafea, cenf. Fie-care 
, 'şi alege ora şi prê <J*il râcd 'i convine 
, mal bine eă 1 ia, în conformitate cu o- n- 
paţiunile sale. Ostenéla pursaţionel fiind pe 

i deplin anulată prin efectnl unei hr»ne bun«,
, . ’ ea se nóte repeţi pe cât va fi de trebuinţă,pai-spre-dece j r « n « . *

n a ie s tru , s e !  Cntl1 d » 5 şi 2 Ir. 5'> b. I» P u n e  la  doc-

D e  a r e n d a t , chiar de ncnma 
jia Albeşti din 

districtul Prahova plasa Cricovn, având 
staţie de dram de ter pe dinsa, şoh le spre 
Brăila, mi<ga«jil. pătn'e fi case d« locuit 
buu*>. Infomiaţiuni sp pot lua in Strada 
Col,ea No. 66 sui! Strada Scam elor No. 11.

(758—4)

torul Dehaut şi la tota f.<rma op'eie. >>i s 
I cerăcn fie-care cutie c"«rtii.ic» de 72 pairine, 
j care conţine instmoţii e m tót» lim'ol«. Sâ 
1 se eără şi mannalu! in limb« framenA doc
torului D e h a u t, volumul de 400 pt.'in".

Dejosit in Bueuresd, Ia farmacia d-lui 
F. W. Zürner, calea M"goş6i«l, şi la d-nu 
Ovessa d'ogistul.

PC-HOr^nuniit« esenţa japone/A, care 
yindicH ¡ii'L.tft ori-»*** durere da 

cap se g5f*esce la farn acia d-lui F. Brus 
vis-h-vis d** hiri» ;» SArio’ar.

Ac**«t
cam<*n

ARSENIAT de AUR
V

D in a m iza t de Doctorul A D D IS O N
il rec instituant, datorit oomb nării a d 8 medi-I

eroic«, rom ha e victorios Anemia şi Bilele sistemulu 
nervos precum şi Lifta de sânge.

Mulţ&mitâ proprietăţilor tonice şi prontitudinel acţiunii sale, n’are rival contra sMoi- 
ciunii organismului ce r»sult& din bâte lungi.

Flaconul 6 fr. Farmacia GELIN, No. 88, uliţa Rocheohouart şi la principalele f&< macii. 
Trimis franco.

D«p09it in Bucureşti la farmaciile d-lor ZQrner, Eiadirfer fi la d. Ovessa, droghisL

^KX.K>î:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7\

VA

ä

F R A K 2  O - t r i s T T H E R
à  la  V IL L E  DE BRU X ELE8

Podu l M ognsóiei No. 16 v i s - à - v i s  de C o n su la tu l R n ssm r

X
X
X
X
X

:at fi
IM i

Fiind-eS tn «jioa de 10 Inlie ena 
tinetă pentru arendarea prin lié 
moşiilor Kiojna din Judeţul Vlaşca pr 
men de 5 ani, en începere de la 21 
lie viitor, conform publicaţii No. 8 
rate în Monitorul oficiul No. 131« ţ 
présent it îndestul concurenţi care . 
preţuri svsntagiôs»; se publică (  
ijioa de 16 August viitor ■ âud d-n 
torii se vor présenta la «ane laria |H 
piei Strada Filaretu No. 2 orele 1 {fo 
ţiţl de cuvenitele garanţii iu numea 
efecte publice spre a concura la lia  
iar condiţiunile se pot ved ta ¡DOM 
de lucru la cunceiariă. (76711

■

X)

!

ii**C4«uia&rl& matfiLEioul Refl asortat io tofc-d’a-una fdrtf binp ou rufării de bărbaţi şi de 
ftlaiuo, tful^re, nianchete, batiste de Iinu, olandă fi mătasă, ciorapi pentru bărbaţi yi dame, 

^ ^  Sunele fine (crope d** santd) camiadne, groşette, broderie dantele, cravate de oărbatl yi 
cele mal noi forme si culori, ambrele de tdr** yi de pldie etc etc. Atrăgdna 

a «  de-o-dată atenţiunea onor. Cnentele că din oauaa erisel am reda* fdrte mult preţurile.

X

* ‘ X

x x x x x x x x x ^ x x x x x x x x x x x x x x x x x S /

In 4>oa de 16 August viitor, s’a m 
sO ţine licitaţii la cancelaria Epfe 
Strada Filaretu No, 2, pentru vt 
grâului ce va eşi din 3(H> p góne ci 
pe moşia Bâţcovenii Judiţnl Vi» şea: 
pogóne pe moşia Kisjns din Jndeţs L 
Amatorii de a cumpăra acote pr , 
se vor presenta in arătata (} i oreli 
localul cancelari»! spre a concura 
tsţiă, fiind însoţiţi fi de cn venitele g 
in numerar esfi efecte publice, cui 
tot o dată că aceste producte se vâl 
joc fără ca Epitropia s&'fl ia vre nn 
amant de transport. (768»
---------------------------------------------1

IO!

biserica Calvină.

locniesce Stradill 
rană No. 7, v is-il

MARELE MAGASIN DE HAINE
X j  J l. B E U Æ

J O S O ’

CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
J A B D I N X È E S 1
« B U N B A U M

F a c

FORNISORÜL
2 0 .  O O L T I U L  B U L E V A B D T T L T 7 I  © I  

cunoscut onor. Clientele, cft i a sosit pentru sesonul actual 
mal moderne, fasone elegante croite, dupo

Costume complecte de Fantasie 
Red io gote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Bar dessus Renaissance yi diferite alte fasône
PREŢURILE CELE

Se priim eşte şi comilndï de tdte felurile de haine care se 
efeetué^A cn mare promptitudine.

CURŢIEl
MOGOSIOAIEI, CASA GFïLECÊKTTJ, 2 0  
UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele cele 
cele din urmă jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe yi colorate
Lingerie de t6te felurile
Cravatte Plastron, Régate etc. negre yi colorii
Umbrele yi objecte dy fantasie
Mânuşi yi tête lucrurile de modă

MAI MODERATE

î^\
K
h

i

J o s e f  » n f c C r r ' v n t A . v j i M
Furnisorul Cărţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogofóiel, Casele Greoénn J
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