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ttein  <9 Vofler In Vienna, WalBsehgaxse loo, 
A. Oppelik in Vienna, Stobenbaatei 3; BudolJ 
M oue in Vienna, SeileriU tte 2 : Philipp 
M b ln Vienna, E,chenbaabgaete i l  : L . Lang 
é  Comp ln Pegta, Haoao-LaffUe <2 Comp. 
ln Parie, O. Adam 2, Carrefour de la Croix* 
Bouffe 2, Parie; Oramă Comp. Bue Dronot 2 Pe* 
rit; Hug.Micoud, 139—140, Fleet Street London
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Careul de Vlena, 5 auguet 
Bonta nngar& tn aur . . . .  90 40 
Bonuri de teeaur ung , I emie. 118 — 

.  .  ,  n  ,  78 80
împrumutul auetr, in hârtie . 64 80

» • » argint. 66 80
Bonta austriaca In aur . . .  74 38
Loae din 1866........................... ... 50
Acţiunile bâneel naţionale . . 825 — 

austr. de credit 263 40 
.  ungare ,  234 75

A rgint......................  100 65
D ucatu l............................... ...  **¿8
Napoleonul........................ 9 28
100 mârel germane.........  56 90

Curanl de Berlin, 5 aogast 
Acţiunile Căilor ferate române. 82 10 
Obligaţiunile române 6»/s .  . 88 80 
Priorităţile 0. fer. rom. 8°/. 85 25 
Imprnmntul Oppenheim . . , 102 90
Napoleonul....................................16 28
Viena, termen lung . . . . .  — — 
Paris |  scurt . . . .  81 15

Calendarul Ştiri 
Marţi, 25 Iulie.
Patronul ii le ! : Adorm. St. Ana. 
Bds&ritul soarelui: 4 ore 52 min. 
Apusul soarelui: 7 ore 17 min. 
Faeele lunel: Ultim cuart.

P L B O A  T . E A  T R E N U R I L O R
Buonresol -Suceava 

Buouresol . . . . 8.15 n 10.—
P lo e to l..................9.50 u 12.00
Brăila . . . . .  1.53 n 5.45 
Teeaeifi , . . .  . 4.38 n
R om an..................9.05 d
Suceava, sosire . .12.08 ţ

Bnoureso—’Yerolorora 
Bucuresol . . . . . .  7.40 d 10,40 d
Piteşti . . . . . .  . 10.13 d 8.— d
Slatina . . . . . . .  12.31 d 6.30 n
C r s i o n ........................ 2 .20} 3.15 4
Vérciorova, sosire . . 6.— n 6.— n

Snooura—Bueureael 
Suceava . . . .  5.11 d 6.46 d
Roman...............8.46 {  12.80 a
T ecu ci.................12.80 n 5.10 4
Brăila . . . . .  8.08 n 8.10 n 
Ploescl. . . . .  7.12 d 
Bucurescl sosire 8.S0 <}

Verclorov* —Bueureael 
Verciorova . . . . . . .  11.25 6.—
Craiova............................. 8.— < 6.80
Slatina. . . . . . . . .  4.45 ( 9.30 |
P itaţtl.....................7.031 > 14)8
Bucurescl, eosire . . . .  9.20 ţ 5.20

8.58
Z.45
4.30

.06 n 
27 n

Buourosei—Giurgiu
Buouresol........................... 9.16 d Ai
Giurgiu, sosire . . . . .  11.35 Ş 8:

Giurgiu—Bueureael
Giurgiu..............................   9.26 d 4.45 u
Bucurescl, sosire.. ■ .  .9 .48  4 7.17 4

Galaţi—Bărboşi
G a la ţi................... 1.20 n 8 25 d 7.80 u
Bărboşi, sosire . .  1.55 n 9.— f  8.06 4

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi . . . . .  2.55 n 6.25 n 7.—a 
Galaţi, eosire . . .  3.30 n 7.— n 8.254

It va ţine esposiţia, românii mer- 
I la Paris vor g&si ziarul .TIMPUL* 
IGrands Magasins du Printemps, 

1 «t «vard Haussmann 70.*

DEPESI TELEGRAFICE
A L B  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)
(3 August 4 ore d. aa.)

Vlena, 3 august.
comunică din Constantiuopol către 

Preoae:
« pupele turce de la graniţa serba şi de 

• lj»a bosniacă, aii primit ordin de a se 
1 «ge spre Vipegrad şi Bielololie. Mnteşa- 
!; din Moetar a primit instrucţia, de a 
I ite o parte din oştirea ea la Neve- 

t J i, unde domneşte anarhia.
Leadra, 3 august.

fh e  Times, e foarte satisfăcut de re
stul deebaterilor in privinţa moţiunii 

,  tington. El zice că votul camerei co
felor va permite guvernnlul, de a asi- 
t influenţa legitimă a Angliei.

>1 1 telegraflază din Berlin către * Daily 
’ / • ,  î
'! :mbasadornl Turciei n’a primit notifi- 

a formală a sultanului, dar el a pri- 
:o depeşă, prin care i se anunţă, că 

itţuiul a ratificat tratatul.
13 august, 8 ore seara.)

Vleaa, 8 august. 
¡Wiener Zeitung* zice:
'oloantle corpului al XlII-a de oştire aii 
itinuat ieri drumul lor inainte. Divizia 

4[lII-a a ocupat ieri la ameaz Limbue- 
^ pe drumul Uostarului, fără a da de 
leU  sţă  din partea populaţiei musulmane. 
, latolicii att venit inaintea oştire!, spre 

d  ;e la cunoştinţă supunerea lor. 
rii>| ăratnl fi arhiducele Albert att făcut 

ţă împărătesei Eagtnia,
(4 august, 9 ore dimineaţa)

Berlin, 3 August.
|  lâtiflcaţiile tratatului din Berlin a’att 

.lim bat azi intre reprezentanţii poterilor 
'■■protocol ambasadorul turc a declarat 
.¿sultanul a ratificat tratatul din Berlin,

Î lfol validitate, incepănd de ezl, o ro
beşte. 8'a rezervat pentru mal tărzitt 
e ratifica documentele turce cari n’utt

a- it la timp.
Constantinopnl, 3 august. 

r  derver-Paşa e numit ministru de josti- 
Sultanul a ratificat joi tratatul din 

’lin. Trupele cari formali garnizona Şum- 
att sosit aci.

Vlena, 3 august.
îx împărăteasa Eugenia a primit azi o 
jgă vizită de la ambasadorul Germaniei, 
■cipele Reuss.

Leadra, 3 august. 
Ifamera comunelor a primit un aman- 
nent, eeprimănd încredere in guvern, 
'atente pentru dreptnl de cetăţerie al 

■ şuiul, att fost predate azi cu solemni- 
lordului Beaconsfleld şi marchizului 

tabury.
Constantiuopol, 8 august. 

iCkemerBurile făcute de Roşi spre a obţine 
W Urea Varnel, iafi un caracter de gră- 
ţ » Poerta a declarat ambasadei ruse, 
1 at fi gata tă golească această cetate 

‘ 3tlm ina viitoare, dacă Roşii se leagă d’a 
■ 1 retrage trupele din preajma Stambalu- 
il in timp de opt zile.
1 Delegatul rui din comisie de impăcinire 
jmuntelni Rodop, a părăsit comisia, in 
L a  nnel neinţelegţrl cu cel-lalţl delegaţi.

Borna, 3 august.

Îjartea verde a’a impărţit. Ea cuprinde 
privinţa Orientului 4B7 documente, din 

jrftie 1877 pănă in 6 Iunie 1878.

(4 August, amiezi.)
Londra, 3 August.

La nn banchet dat de lordul maior, 
Beaconsfleld a declarat, că el crede că 
pacea se va stabili, căci puterile snnt mul- 
ţămite şi că echilibrai stabilit in Medite- 
rana le va intări relaţiile amicale.

(4 august, 8 ora seara.)
Berlin, 4 august.

Se cunoaşte rezultatul a 368 alegeri; 
mal sunt de cunoscut incă 29.

S'att ales 51 conservatori, 37 conserva
tori liberali, 89 clericali, 78 naţionali li
berali, 14 progresişti, 14 polonezi, 12 can
didaţi fără coloare hotărită, 6 particnla- 
riştl, 2 socialişti, 3 candidaţi din partidul 
protestare! şi 3 antonomiştl in Alsacia.

Mal sunt 59 balotage.
(5 August, 9 ore dimineaţa.)

Constantlnopol, 4 august.
(Izvor particular). La MoBtar a izbnenit 

o insurecţia ne. Caimacannl şi mufti att 
fost omoriţl. Un nlema a fost nnmit gn- 
vernor. Trei batalioane turce att frater
nizat cn insurgenţii, alte trei s’ar fi de
clarat contra insurecţiunbl şi s'ar fi de
cis a se nni cn trapele austriaco. Aceste 
batalioane se indrepteeză spre MetrovicI, 
spre a se refugia pe teritoriul austriac in 
caz de trebuinţă.

Berlin, 4 august.
396 alegeri snnt ounoscute; sunt 66 ba

lotage. Judecând după rezultatele probabile 
ale aoestor balotagiurl), ziarele calculează 
ast-fcl compunerea nonlnl Reichstag: 113 
conservatori, 155 liberali şi 110 nltra- 
montani.

Berna, 4 august.
Documentele cuprinse in cartea verde 

snnt relative la trei perioade.
Antăia incepe cn semne ren protocolului 

de Londra şi se termină cn declararea de 
resbel.

Documentele din acest period arată ac
ţiunea conciliantă şi imparţială a Italiei.

Perioada a doua se intinde peste toată 
durata reeboiulul.

Aceste documente arată, că raporturile 
între cabinetul de Roma şi cel de Bacn- 
reştl n’att încetat de a fi cordiale în tim - 
pul acestui period. Italia n'a încetat de 
a da sfaturi Serbie!; ea a sfătuit şi pe 
Grecia ca să fie înţeleaptă.

Silinţele guvernnlul italian, cari tin- 
deatt inainte de resboitt, să impedios rup
tura, in armă att avnt de scop grăbirea 
reîntoarcere! păcii.

Perioada a treia coprinde negocierile 
cari att precedat congresul.

Din aceste documente, reznlta că Italia în 
totd’annaafoatgata să ia parte la congres, 
şi că ea era liberă de ori-ce îndatorire, fie 
faţă de Rnaia, fie faţă de alte puteri.

Botoşani, 4 August.
D. Roeetti, preşedinte al consilinlnl şi 

ministra de interne, a sosit aici la 1 ang. 
fi ier! a plecat.

BUCUREŞTI
L u n ', 2 4  I u l ie  (5  A u g u s t) .

Mal zilele trecu te, după ce Con
gresul 6şl ispr&vi treaba, ;i c&nd ne 
vézur&m visul cel réü cu ochii, »Ro
mânul*, pe cât él stete prin pntinţâ, 
câutâ să neutralizeze efectul loviturii 
dată dela Berlin naţiei româneşti, 
mulţumită politice! radicalilor ; »Ro
mânul* incepu să intoarcâ aşa lucru
rile din condei0 , incât să facă pe 
oameni a crede, că mal mare bine 
nici nu se putea întâmpla pentru

ţara aceau-Sa, că nici nu gândeaţi ra
dicalii să ajungă la aşa capât feri
cit , că stăm acuma mal bine şi de
cât Italia, şi decât Austria şi dec&t 
lumea toată.... Doftorii de dinţi — 
ca să nn le zicem pe nume — cari 
ăşf fac meseria prin iarmaroace, când 
scot vreunul biet creştin falca in- 
treagâ in loc de nn dinte, — spre a’l 
face pe cât se poate să nu prea 
bage de seamă trista întâmplare, în
cep s&j ameţească cn gură mare : 
»Nn’I nimic, nu'I nim ic! trece, tre 
ce!!* Aşa şi d. C. A. Rosetti al no
stru.... Zece mii de oameni repuşl 
fără socoteală in Bulgaria, vreo 50 
de milioane deficit până acuma, rechi- 
ziţiile âncâ neplâtite, Basarabia pier
dută prin de bnnă-voie retrocedare, 
organizaţia temeinică a statului pre
schimbată prin poruncă înaltă din 
afară — aşa ni ee incheiară socote
lile celor din urmă doi ani. Văzând 
că lumea se infioară şi scrijneşte de 
durere la aflarea hotăririlor Congre
sului, d. C. A. Rosetti incepu să 
strige: »Nu’I nimica, nuT nimica! 
trece, trece! !* Şi ca să ’şl înteme
ieze zisa, se puse, cu judecata d-lul 
cea adăncă, să facă critica isprăvi
lor Congresului şi ajunse a spune, ca 
un proroc cnprins de vedenii, că 
n’are să ne pese noâ nimic de cele ce 
pierdurâm, ba ăncă ar fi cu cale să 
ne şi bucurăm, pentru că nu mal 
departe decăt peste cel mult câte- 
va zile, pănă să n’apucăm a intra 
in postul Săntă-Măriel, fapta Con
gresului are să fie nimicită printr’un 
cataclism aniversai, de vreme ce 
fraţii radicali din Italia, d. Cowen 
cn alegătorii d-sale in Englitera ş* 
Grecii chiar aă pus de gând s’o dă
râme.

Noi — ca să nu lăsăm lumea cea 
bună şi crezâtoare să se mal amăgea
scă de mângâierile doftoriceşti ale 
lui d. Rosetti,—ne grăbirăm a arăta 
că fraţii d-sale radical! din Italia 
a0 cam obosit d’a mal face in sec 
parade patrioticeştl pe nliţe, arăta- 
râm apoi ce fel de isbândâ a avut 
d. Cowen depunând in Parlamentul 
englezesc jalba alegătorilor d-sale ; 
iar cât despre Grec!, crezurâm de 
prisos a mal face alta, decăt a cita 
cuvintele prin cari lordul Beacons- 
field, in banchetul Carlton-Clubnlul, 
a rostit nădejdea, că cu stăruinţa 
Engliterel, aO să cază şi Grecii la 
învoială cu Poarta in privinţa ro
tunjirii graniţelor. Astfel fiind lu
crurile, — ziserăm noi — Europa e 
scăpată deocamdată de relele cele 
mari, şi in sfârşit, după aproape 
trei ani de turburărl, râsboaie şi 
criză, ăl va fi dat să se bucore in 
tignâ de roadele păcii binefăcătoare. 
In acelaşi timp insă, întrebam pe d. 
Rosetti, care ne prorocise că Ro
mânia, cu prilejul focului universal,

aprins de fraţii ’I radicali din I- 
talia, Englitera şi Grecia, are să 
recapete cele pierdute astăzi, — 
ăl întrebam : Acum că Europa 
a scăpat de primejdie, pentru când 
oare să ne amânăm nădejdile ? Când 
oare naţia românească va putea re 
dobândi aceea ce radicalii ati făcut-o 
să piarzăf

La Întrebările noastre, d. Rosetti, 
In loc să râspunzâ categoric, Începu, 
după vechea d-sale deprindere, să 
bată iarăşi p’alâturea drumului, să 
se prefacă iarăşi că e suflet nevi
novat şi că nu Înţelege ce şi cum 
l-am Întrebat, şi, ceea ce e şi mal 
trist, Începu iarăşi să ne atribne 
vorbe pe cari nn le-am rostit de 
loc, idei cari nn ne puteati trece 
cândva prin minte. Aşa, In artico
lul de fond al »Românului* de alal
tăieri sâmbătă, după ce Începe prin 
a spune că o pace daca nu e Înteme
iată pe dreptate, e foarte slabă, d. 
G. A. Rosetti zice:

„Opiniunea publică a Europei în
tregi s’a pronunţat asupra valorii 
tra tatu lui de la Berlin. El se va 
realiza, căci l-ah dictat cele şeapte 
puteri mari, contra acţiunii unite a 
cărora ar fi o nebunie de a se o- 
pune. Popoarele cele mici nedreptă
ţite  ăl primesc, snnt silite a T pri
mi, pentru că la caz de reeiatenţâ, 
ele s'ar expune a fi sdrobite. D ar 
nu se găseşte nil S ingur publicist se
rios şt sincer, sincer matt pre sus 
de toate, care să nu recunoască 
că situaţiunea este numai tranzi
torie, că nu s'a făcut nimic defini
tiv, că îndreptarea va veni curtnd 
dacă popoarele vor şti pănă atunci să 
aştepte şt să se pregătească.

»Numai opoziţinnea dela noi, care 
nu e sinceră nici măcar atunci cănd 
este serioasă, declamă mereă de vro  
căte-va zile despre perfectă bună
tate şi eterna soliditate a operei 
Congresului dela Berlin.

Că »nu se găseşte un singur pu
blicist serios şi sincer, sincer mal 
presus de toate, care să nn recu
noască că situaţia este numai tran- 
sitorie*, nu credem până când d. 
0. A. Rosetti nu ne va adnee de 
mărturie pe to(l publiciştii sinceri şi 
serioşi mal presus de toate, (dee-ne 
voie a’l resturua aci zisele,) cari s’a ti 
rostit ori ati de gând să se rostească 
asupra stării de lncrurl înfiinţată 
prin tractatul de la Berlin.

.... Că îndreptarea va veni in cu- 
rln d  daca popoarele cele mici şi ne
dreptăţite, (căci fireşte de ele e vorba) 
vor şti până atunci să aştepte şi să 
se pregătească, numai Dumnezeii ştie, 
de oare ce numai dela el vine răb
darea şi numai el ne poate îndrepta 
pe calea binelui şi adevărului. Insă 
acel itt-curind e o vorbă cam de
şartă. Nn ştim ce înţelege d. Rosetti 
prin in-curtnd. Noi credem cumcâ a- 
ceastâ vorbă aci arată împlinirea ter-

menulul cănd popoarele mici se vor 
invâţa minte şi se vor pătrunde, că 
in cearta celor mari nu leT dat să 
9e amestece cu uşurătate, fără a- 
nume scop, fără zapis, chezăşie nici 
amanet sigur la mână; in-curlnd— 
adică atnncl când popoarele mici şi 
inapoiate prin imprejurâiT istorice, 
se vor pane pe muncă şi pe cultură 
sănătoasă, şi vor lăsa d’oparte odată 
pentru totdeauna paradele, negus
toria de vorbe late, cultul formelor 
fără fond şi al chimerelor fără trup, 
in sfârşit toate caraghiozlicurile ra- 
dicaliste. Daca d. Rosetti to t aşa 
înţelege pe tn-curlnd, ne pare bine; 
daca nu, râd ne pare, fiindcă nu 
vom mal avea plăcerea a asculta 
şi părerea d-sale Intre ale tutulor 
publiciştilor serioşi, pe care o ceru- 
răm  mal sus ca mărturie.

Dar să venim la al doilea aliniat 
al citatului diu .Românul* :

»Numai opoziţiunea de la noi... 
etc.*

întrebăm pe d. C. A. Rosetti, 
daca e cinstit la vorbă şi daca este 
şi d-lul sincer măcar cănd nu e 
serios, să ne spuie: unde, cănd şi 
cum anume, noi am declamat despre 
perfecta bunătate şi eterna soliditate 
a faptei Congresului? Şi până când 
na ne va răspunde categoric, ca un 
citat din organul nostru, până a- 
tuucl, cel puţin Intru cât ne pri
veşte, monitorul ministerial al d-lul 
Rosetti neadevtr a spns şi d’astâ- 
dată.

Apoi, după alte câteva rânduri 
uicl sincere şi mal presus de toate 
nici serioase, in cari se zice că con
servatorii români osândesc pe toate 
popoarele a nu mal avea aspiraţii 
naţionale, d. C. A. Rosetti, isprâ- 
vindu’şl introducerea de seusaţie, a- 
junge la reclamă :

»Partida de la guvern zice : su- 
punându-mâ necesităţii, primesc de- 
cisiunile Congresului; nu uit insă că 
cestiunea Orientului, lăsată deocam
dată fără soluţiune, se va deslega 
măne saU polmănc, utilizând dar ac
tualitatea, trftg&id tot binele po
sibil chiar din reni ce se face 
naţiunii române, mă voiti sili din 
toate puterile a o pregăti pentru 
viitoarea zi a dreptăţii, mă voiti 
pune a o căli, a o intări, şi se ştie 
că in secolul al XIX naţiunile se în
tăresc nnmal prin libertate şi prin 
instrucţiune.*

Cât despre măine, poimâine, cons
tatând că d. Rosetti prea abuzează 
de vorbele deşarte, n'avem altceva 
a zice, decât tocmai aceea ce am 
zis mal sns şi in privinţa lai in- 
curind. Rugăm insă pe d. Rosetti a 
ne desluşi ce vor să zică vorbele :
, trăgind tot binele posibil chiar din 
r tu l ce se face nafiunil române* l  De
şertăciunea şi incâlcirea rostirii poa
te fi aci foarte primejdioasă pentrn



IM P OL , 1 /

prorocul din strada Doamnei; a- 
ceast& formulă minunată a d-lul Ro- 
setti— „vom trage tot binele posibil 
chiar din răul ce se face naţiunii,— 
pare-ni-se că nu s'ar putea astăzi 
tălmăci decăt aşa: „ Vom şedea la 
putere, căt or sta şi Ruşir in ţară * 

Să tălmăcim prin urmare inainte 
reclama d-lul Rosetti doar de vom 
afla vr’un înţeles limpede :

.Ne vom sili din toate puterile a 
pregăti naţiunea pentru viitoarea zi 
a dreptăţii...*

Şi cum afl 8*0 pregătească f Iată: 
„Ne vom punt a o căli (ca la Plev- 

na, fireşte, luăndu'I sănge spre a o 
desmoleşi), a o întări (prin situaţii 
strălucite, neapărat cum fuse cea 
da mal alaltăieri) , ţi  se ştie că in 
secolul X IX  naţiunile se mtiresc (a- 
dică afl situaţii .strălucite*) prin  
libertate (adică prin discursuri ca
balistice la Circ) ţi  prin instrucţiune 
(adică prin decretări de scoale pe 
chărtie)...*

Reducând prin urmare la o formă 
sinceră reclama pufin serioasă a d-lul 
Rosetti, avem :

.Partida dela guvern zice: şezănd 
la putere măcar căt or sta Ruşii i 
ţară, voifl mal lua sănge naţiun 
moleşite fără socoteală nici temeifl 
o voifl dărui din an in an cu căte 
o situaţie financiară din ce in ce mal 
strălucită, pentru că se ştie in se 
colul al XIX că numai naţiile cari 
se deprind să le placă a asculta la 
circ discursuri cabalistice şi cu vreme 
şi fără vreme, numai naţiile cari 
n’afl scoale decăt pe chărtie, sunt 
in stare să rabde .situaţiile stră 
lucite* ale radicalilor.*

Incheiăndu'şl apoi reclama, d. Ro 
setti mal zice :

cum o credeaţi d. Rosetti şi radi
calii, cănd strigaQ că trebue să i se 
lase sănge,—naţia românească, care 
e foarte blândă şi muncitoare, pre
cum dovedeşte in deajnns situaţia 
.strălucită* a radicalilor, nu are ne
voie decăt de ordine in toate ramu
rile mişcării sale publice, pentru ca 
să ajungă la un viitor bun—mal bun 
decât acela pe care, pregăti ndu i-I 
d’acum zece ani, decănd cu bandele 
bulgăreşti, i’l dâruirâ acuma radi
calii.

.Partida in opoziţiune crede, din 
contra, că cestiunea Orientului este 
pe deplin deslegatâ, că pacea Eu
ropei este cu desăvârşire asigurată, 
că ceea ce s’a făcut astăzi n'o să 
se mal schimbe, că viitorul nu e- 
xistâ.

.Domnii dela .Pressa* şi dela 
.Timpul* ne zic dar de mal inainte: 
cănd vom veni noi la putere, nu 
vom avea trebninţâ de a pregăti Ro
mânia in vederea viitorului: liber
tatea şi instrucţiunea mal cu seamă 
sunt nişte elemente socialiste; na
ţiunea română are trebuinţă de or
dine şi numai de ordine; o vom re
gulând.

.Iacă programa ministerială a aşa 
numitei partide conservatoare.“

Şi aci, ca şi mal sus, intrebăm pe d. 
Rosetti, daca e sincer măcar când nu 
e serios, să ne spuie : unde, cănd şi 
cum anume am zis noi că pacea 
Europei şi a lumii întregi măcar, 
acum şi oricând, poate să fíe cu 
desăvârşire asigurată, şi că prin ur 
mare cele făcute astăzi n'or să se 
mal desfacă, că viitorul nu există? 
Până cănd nu ne va da dovadă 
despre aceasta cu un citat al nos
tru, cele zise prin .Românul* re- 
mân aceea ce, prin indulgenţă, In 
termeni parlamentari se numeşte 
neadevlr.

Gât despre programa ministerială, 
ce in citatul de mal sus se atribue 
partitulul conservator, n'avem să o 
mal tălmăcim. E lucru foarte lim
pede, de vreme ce chiar d. Rosetti 
spune că această programă stă cu 
totul impotrivâ programei cu dis
cursurile de la Circ, cu luarea de 
sânge fără socotoală naţiei moleşite, 
cu situaţiile financiare .strălucite*.

D. Rosetti spune că in programa 
conservatorilor, opusă programei ra
dicalilor. stă şi aceasta : .naţia ro
mânească are trebuinţă de ordine 
şi numai de ordine ; o vom regula- 
risi*. Adevărat. aşa e ; conservatorii 
cred că naţi i românească, care s’a 
arătat la Plevua a nu fi moleşită,—

Nu voim a sfârşi fără ca din par- 
te-ne să statornicim şi noi âncâ o- 
datâ scurt deosebirea, ce este intre 
programa noastră şi a radicalilor.

Conservatorii niciodată n’afi cre
zut ca radicalii că naţia e moleşită, 
de aceea niciodată fără alt scop 
decât a’l lua sănge, fără zapis, che
zăşie nici amanet n’ar fi aruncat-o 
şi nu ar arunca-o pe pământ 
străin, să se repue de foc, ger şi 
foame.

Conservatorii ştifl că naţia care 
a dat atâtea dovezi de bărbăţie şi 
hărnicie, nu e o naţie fără viitor 
insă, după convingerea lor nestrâ 
mutată, viitorul el nu stă in necur 
mate turburâil radicaliste, in dis 
cursuri şi panglicâril de uliţă, in 
şcoale pe chărtie numai, ci in muncă 
cinstită şi fără preget, in culturi 
reală şi sănătoasă.

Conservatorii vor ca acel ce afl 
ştifl şi merită ceva in ţara aceas 
ta să nu fie cârmuiţi de cel ce 
nu afl, nu ştifl şi nu merită ni 
mic; după convingerea partitulul con 
servator, nu proletarii, nu gloatele 
radicale trebue să domnească şi să le 
giuiascâ asupra proprietăţii mari şi 
mici, asupra muncii cinstite de ori 
ce fel, asupra meritului, ci tocmai 
din potrivă.

Conservatorii vor prin urmare toc
mai aceea ce îngrozeşte pe d. C. A. 
Rosetti — vor ordinea.

Ori ce s'ar zice, adevărul, mal cu
rând safl mal tărzifl, e menit să bi
ruiască in lume, şi tocmai pentru 
aceea, propăşirea naţiilor şi a ome
nirii in deobşte este fapta mal mult a 
vremii decât a oamenilor. Românii, 
doâ din trei părţi, sunt proprietari 
mici şi m ari; sunt apoi in ţara aceasta 
oameni mulţi cari muncesc cinstit, 
unii cu trupul alţii cu mintea, şi 
cari nu vor să fie zâtigniţl din 
muncă, tinzând a’şt face printr’ânsa o 
soartă mal bună, un nume frumos, 
pentru el şi pentru urmaşii lor. în
cetul cu Încetul, odată cândva, afl 
să ştie toţi aceştia adevărul asupra 
celor doâ programe de cari vorbi
răm ; atunci vor putea alege cu 
hotârlre Intre conservatorii noştri 
şi radicalii d-lul Rosetti

Să vedem al cui va fi viitorul.

şi ju-

PROTOCOALELE CONGRESULUI DE BERLIN
P r o t o c o l  u l  X  o.

Şedinţa de la 26 Iunie 1878- 
Erafi presinţi:
Pentru Germania principele

Şedinţa este deschisă la 2 
mătate ore.

Protocolul No. li este adoptat. 
Preşedintele citeşte lista No. 6 a 

petiţiunilor adresate către congres 
Principele de Rismarck propune, 

In numele Germaniei, Înaltei adu
nări să constitue o comisiune, pe 
lângă care fie-care putere ar de 
lega un plenipotenţiar, şi care ar 
fi Însărcinată de a prepaea un pro 
iect de redacţiune a tutulor stipu- 
laţiiuiilor cari vor fi Înserate Intr'un 
nofl tratat, ţinând seamă dê  reso- 
luţiunile consemnate In protocoalele 
congresului.

Alteţa Sa roagă pe fie-care pu 
fere să binevoească, dacă această 
moţiune este primită, să desemneze 
după şedinţă, la secratariat pe ple
nipotenţiarul ce ăşl va alege ca să 
o represinte In sânul comisianef.

Propoziţiunea principelui de Bis 
raark este primită cu unanimitate 
Preşedintele făcând apel la comuni 
caţiunile ce ar avea să presinte 
înaltei adunări membri congresului 
principele Gorceacoff esprimă viul 
regret ce a simţit, că n'a putut să 
asiste la cele din urmă Întruniri in 
cari s’a discutat importanta cesti- 
nne a Bulgariei Absenţa Sa a fost 
independentă de voinţa sa, Alteţa 
Sa Insă ar dori In privinţa acestei 
discuţiuni se pronunţe căt mal pe 
scurt posibil câte va cuvinte insu
flate de spiritul de conciliaţiune care 
ăl dirige.

Lordul Beaconsfield Intr’o prece
dentă şedinţă a expaimat dorinţa, 
ca sultanul să fie stăpân la dânsul: 
Alteţa Sa ca şi lordul Beaconsfiel 
doreşte ca sultanul să fie stăpân la 
dânsul; crede Insă că esUtenţa a- 
cestel autorităţi depinde de unele 
condiţiunl, fără de care nici geniul 
chiar n’ar putea săvârşi nimic. La 
ochii primului plenipotenţiar al Ru 
siel aceste condiţiunl sunt adminis 
trative şi politice: este de neapă 
rat sub punctul de vedere adminis 
trativ, ca locuitori provinciilor ce nu 
vor fi declarate independente de 
congres, să fie siguri de proprietă
ţile şi de viaţa lor, etc., nu numai 
prin promisiuni pe hârtie care ar 
putea ca şi cel de mal Înainte să 
nu fio urmate de nici un efect şi să nu 
împiedice nici abusurile nici exaţi 
unile, ci prin un concurs european 
care să asigure eficacitatea lor şi 
care să insufle încrederea populaţi- 
unel. Iar sub punctul de vedere po
litic, principele Gorciacoff observă 
că In loc de o preponderenţă en
gleză, franceză safl rusească ce ve
dem după o istorie că a esistat Ia 
Constantinopol In diferite opoce, ar 
voi ca In Orient să nu fie nici un 
el de preponderanţâ. nici pentru 

Rusia nici pentru vre-un alt stat, şi ar 
dori să vază substituindu-se In lo
cul luptei meschine şi nesănătoase 
de amor proprifl pe tărâmul mişcă
tor din Constantinopol, o acţiune 
colectivă a marilor puteri cari ar 
scuti pe Poarta-otomanâ de multe 
ilusiunl şi de multe greşeli. Alteţa 
Sa Întrebuinţând o expresiune cari 
sa ve părea negreşit fie cărui om 
competent tn arta resbelulul, justi 
ficatâ prin eroicele sforţări ale ar 
matei ruse, observă că Rusia aduce 
aci lauri şi speră că congresul 'I v’ 
schimba in râmurl de măslin.

Principele Gorciacoff adaogă, că 
amândou! colegii sâl afl făcut In 
cele din urmă şedinţe foarte mari 
concesiuni In dorinţa de pace care 

| insuflă pe Rusia ca şi pe toată Eu-

Lordul Beaconsfield zice că este 
prea mult satisfăcut de a vedea că

de ropa. El afl lnfăcişat înaltei Adu
Bismark, d. de Billow, principele de
Hohenlohe Schidingsfflrst.|

Pentru Austro-Ungaria corniţele

nări nu frase ci fapte. D. prim-ple-
nipotenţiar al Rusiei este Încredin
ţa t că membri congresului vor da

Andrassy, corniţele Knrolyi, baronul deplină dreptate ţârei sale. Alteţa 
de Haymerle. Sa şi colegii sâl vor persista In

Pentru Franţa d. Waddington, aceeaşi csle. 
corniţele de Saint-Vallier, d. Des- * Principele Gorciacoff deci crede 
prez. : ca vreuna din puteri ar voi să se

Pentrn Marea-Britanie corniţele de opue la marele şi frumosul resultat 
Beaconsfield, marchizul de Snlisbnry, al păcel care domină toate intere- 
lor Iul Odo Russell. . sele Europei, impigând cererile sale

Pentru Italia corniţele Corti, co-1 până la nişte limite pe cari ma
mitele de Lannay. rele suveran şi marea naţiune ce

Peutru Rusia principele Gorciacoff. reprezintă n’ar putea să le depă- 
comitele Şuvaloff. d. d’Oubril. şeascâ. Alteţa Sa repetă că nu ad-

Pentru Turcia Alexandru C»ra- mite posibilitatea unul fapt care ar 
theodory-paşa, Mebemet Aii paşa, fi sever judecat de contimporani şi 
Sadulsh Bey. de istorie.

principele Gorciacoff âşl rei* 
sâfl In sânul congresului, şi consi
deră elocuentul discurs al Alteţei 
Sale ca o bucuroasă dovadă a ame- 
lioraţiunel sânâtâţel sale. Escelenţa 
Sa reamintind vorbele d-lul plenipo
tenţiar al Rusiei relative la sacri 
fi cíele considerabile la cari a con
simţit marele suveran In marea ţară 
aşa de demn representaţl prin Al-1 
teţa Sa In favoarea păcel, se consi
deră că deplin autorizat a zice că 
el Însuşi şi colegii sâl, al Eugliterel 
afl făcut şi dânşii mari sacrificii tot 
la acelaşi scop pacificâtor. Pace este 
lntr’adevâr voinţa Europei şi lordul 
Beaconsfield constată cu bucurie, 
după vorbele ce a auzit, expresiu- 
nea acestui sentiment cu total 
unanim. Dar, pentru ca să se Înde
plinească această dorinţă, mal este 
necesar incâ spiritul de conciliaţi
une ; Escelenţa Sa numai are nimic 
să adaoge la consideraţiunile prezen
tate de principele Gorciacoff şi pe 
cari le-a ascultat cu cea mal ma
re plăcere.

Principele de Bismark este con
vins că spiritul de conciliaţiune va 
urma a inspira congresul şi că 
toţi membri inaltel adunări să în
tâlnesc in acest sentiment de da
torie supremă, adică de a conserva 
şi a consolida pacea Europei. Pro
gresele obţinute in lucrările congre
sului face pe Alteţa Sa să creazâ că 
reprezentanţii puterilor vor atinge 
scopul care a fost indicat de către 
cel doul iliustri oameni de stat, ex
punând şi unul şi altul intenţiunile 
lor pacifice, ţinându-se seamă de 
restricţiunile dictate de simţimântul 
onoarel naţionale. Aceste restricţi- 
unl Alteţa Sa nu se indoeşte, n'ar 
putea să atingă fundul operei con 
greşului, şi onoarea naţională, din- 
tr'o parte şi din alta, se va acorda 
cu totul cu dispoziţiunile concilia- 
trice. Principele de Bismark observă 
că statele cari nu sunt d’a drept 
interesate in cestiunile cari ar pu
tea turbura odihna lamei, sunt na
turalmente conduse a face să se a- 
uză o voce imparţială in orl-ce cir
cumstanţe in care, pentru motive 
secundare, la ochii Europei, obiec
tul pacific al reuniunilor, congresul 
se va găsi compromis. In acest sens 
Francia, Italia şi Germania vor face 
apel, dacă va fi trebuinţă, la înţelep
ciunea puterilor amice, ale cărora in
terese sunt mal particular angajat0. 
Principele de Bismark termină zi
când că ar fi bucuros, dacă prin 
vorbele sale ar fi arătat cu clari 
tate gândul guvernelor neutre şi im
parţiale.

Ordinea zilei cere propoziţiunea 
d-lul prim plenipotenţiar al Turciei, 
concepută precum urmează :

„Afară de tribut, principatul Bul
gariei va suporta o parte din dato
riile imperiului proporţională cu ve
niturile sale.*

Carateodory-paşa, pentru a explica 
spiritul propunerel sale, dă citirea 
documentului următor :

„Propunând că afară de tribut, prin
cipatul Bulgariei să suporte o parte 
din datoriele imperiului proporţio
nală cu veniturile sale, am ţinut a 
îndeplini ce consider ca o datorie 
vis-a-vis de creditorii Turciei.

„Nu pot nega că veniturile loca 
litâţilor cari formează noul princi
pat, sunt afectate clar, intr'un mod 
general, la toată datoria publică a 
Turciei. Pentru câte-va imprumu 
turl câte-va din venituri sunt an
gajate intr’un mod special.

„In documentul trecut in lista 
petiţiunilor adresate congresului, sub 
No. 16, şi cari mi s’afl trâmis di
rect, creditorii Turciei afl invocat 
precedente luate din dreptul public 
european.

„Mâ grăbesc arecunoaşte că analo
gia nu este perfectă, căci precedentele 
invocate privesc teritoriele cari afl 
fost anexate la state independente 
safl la teritorii cari afl fost decla
rate independente, pe eătâ vreme, 
din contră, principatul Bulgariei, este 
numai autonom. Dar cu toate că este 
privat de prerogativele independin- 
ţel principatul Bulgariei, in virtutea 
principiului autonomiei sale interi-

oară, va avea tot un r j f . t  
ciar, şi prin urmare, uiM  ̂
recetâ şi de cheltuială, plf ş 
separat, şi tocmai in vei*1
independenţii principatu 
tea congresul să ridice in 
vor putea asista in aceas 

„Participarea principal 
riel la datoria publică a 
n'ar putea să fie confum 
butul care trebueşte sftţpl 
principatul. Aceste doâ 
distinge una de alta. Par n 
datorie este simplu consimlj 
noaşteril safl mal bine ildl 
misiuni a unul drept de fef 

„Tributul, in contra, llv a  
curtea suverană. EI reprfti  ̂
gâmăntul ce uneşte priil>a 
imperiul; el este preţul 
rării supunerii directe, ştkv
pendent de alte datorii i 
viitoare. In sprijinul acei 
vedere, âmt permit a mal 
guvernul imperial al Rui^t 
lând pur un tribut, a inţ 
era loc de a precisa mal 
tru motivul, zicea, r-â ai 
teresele al treilor părţi. ■ 

„Propunerea care am 
supune congresului, este 
tot in această ordine dt 
las neatinsă cestiunea trib 
nu prejudicâ nimic, n'ar 
decăt constatarea unul pri 

Primul plenipotenţiar 
cere a supune congresului laţ 
la aliniatul ântâifl al ar lol 
al tractatului de San Ste 
ţiunea aceasta fiind destimţ f 
pleta propunerea plenipo&ţ 
otomani. Iacă textul aceste id| 

„Când se va regula t  >iţ 
trebue a fi plătit de Bulgi ţ  
mei Porţi, se va lua in 1.1|. 
ţiune partea datoriei publi l- 
putea să se atribue princi tţ 
baza unei echitabile propor 4  

Preşedintele recunoaşte, n  
cestel propuneri, căci in i t: 
la cestiunea tributului va i{ 
quotitatea obligaţiunilor Bu ii 
lativâ la datoria publică. L ta 
consideră insă că aceste d f 
turl conexe vor trebui tratata v 
in comisiunea însărcinată f n 
larea acestor amănunte, cai k 
cuprinse in sarcina asemăn A- 
greşului. I

Corniţele Şuvaloff zice t |l  
doâ obiecte de discuţiune, 
zervate, n’are să presinte 
biecţiune.

D. prim-plenipotenţiar al Bl 
observă că cestiunea este cu 
delicată in ce priveşte posn 
obligaţiunile datoriei otoman 
punerea lui Carateodory-Paţp 
mal preferabila decât aceea auţ 
lui Corti; d. plenipotenţiar aU> 
arată clar intenţiunea de a fain 
garia să ia o parte proporţii 
datorie. D. Waddington rom* 
mitele Corti să desvolte irla 
D. prim-plenipotenţiar italia Ifl 
ge dânsul să micşoreze gararfc 
pusă de Carateodory-paşa, sa  Ip 
a prezintă pur şi simplu ecw 
tul primei propuneri ?

Corniţele Corti declară căkfl
nea este de a decide in j 
că Bulgaria trebue sâasutm 
te din datoria turcească, da 
tot intr'o vreme a voit să i 
şi in acest punct să uneşte 
exprimată de principele de E 
—că este o conexitate intr, •'( 
ria publică şi tribu t, Exel . 
nu insistă in ce priveşte r 
nea, această cestiune fiind re 
unei comisiuul speciale.

D. Waddington este dispt 
îndoială, a amâna cestiunea i 
dară Exelenţa Sa, care reprez 
interesele considerabile ale un 
nnmâr de posesori de obligaţi \ 
sjstft a considera textul otof fi 
mal clar de căt acel al d-: 
nipotenţiar italian.

Preşedintele nu vede in foi 
diferenţe intra cele donâ pi! 
propunerea otomană stabile 
principio recunoscut şi de o M 
Corti, şi plenipotenţiarul itaa 
mărgineşte a exprima doria 
cestia tributului să fie exatb 
totdodatâ cu cea a datoriei.«

Corniţele Schouvalow preia 
accepte textul italian, care )¡j»



T I M P U L
im M

ii facultatea de
•f  i va fi

se pronunţa 
vremea şi cu o deplină, 

ioştinţă de cauză, pe cătă vreme 
ul otoman se mărgineşte a pune 

"principia pe care Exelenţa Sa 
crede acceptabil pentru toţi. 

"acipiul de .parte proporţională 
veniturile* 61 pare vicios. Chel
iile vor fi mal mari pentru Bnl-1 ■ia, cn_[atât dânsa va participa

ţ|I puţin Ia datorie. Proporţionali- 
ea la venituri nu este deci o 
i i  sigură, căci, dacă veniturile nu 

 ̂i avea excedente, n ar fi nici o 
rticiparţiune,
Corniţele Corti constată că este 

jipus a vot* prepnnerea otomană J 
.j că n'a preaintat moţiunea sa de 
J  i eu scopul de a intruni voturile 
W yoritAţel puterilor^

Ifaddington întrebând dacă 
|>otenţiaril ruşi admit principiul 

o parte care va determina mal 
« mă va fi aplicabila la datorie 
«Mele Schouvalow respunda că 
ă  voinţa Europei l-ar găsi ecui- 

1 1ii* Kusia nu are găndal de a se 
v o r .

n prezenţa acestei declar iţiuul, 
Waddington primeşte redacţiunea 
liană.

* Preşedintele procede la votul pro- 
J uerel comitelui Corti.
1 Marchizul de Salisbury doreşte ca 

se constate in protocol, că En- 
tera  votează pentru propunerea 
ceaşcă şi nu se raliază la propu 

ţ rea italiană decât numai daca pro- 
s ttul otoman nu obţine majoritatea.

Caratheodory-paşa zice că in pre- 
S t *  intenţiunel congresului, de a 
' ie seamă de situaţiunea care a 
' nt onoarea de a semnala la aten- 

4 nea sa, nu insistă asupra textu- 
4 f propunerel sale, şi acceptă pro
fitul italian, care nu conţine al- 

H nterea nimic contrariu cu părerea 
i? I fiind că, fiind vorbă de chifru 
cd îitatea vrea să zică proporţiona- 
flateu.
I Propunerea comitelui Corti este 
4 ;eptată. Congresul trece la propu-

rea austro-ungarâ, relativi la dru- 
«i irile do fer otomane, şi a căruia 
4 .t urmează :

¿Plenipotenţiarii Austro-Ungariel 
*ppun de a înlocui partea cea din 

i? mă aliniatul 2 al articolului IX, 
in disposiţiunile următoare : 
.Principatul Bulgariei este sub- 
tuat pentru partea sa la angaja- 

kj entele cari le-a contractat Sublima 
iartă, a tâ t către Âustro-Ungaria cât 

m tre compania pentru esploatarea 
■ umorilor de fer ale Turciei de Eu- 
jpa, in ce priveşte săvârşirea le- 
jjimăntul şi esploatarea liniilor fe- 
 ̂ce. situate pe teritoriul s6fl. 
»„Convenţiile necesare pentru re- 
Jar^a acestor cestiunl vor fi inche- 

i: b  intre Austro-Uagaria, Poartă,
 ̂rbia şi principatele Bulgariei, ime- 
lât după încheierea pâcel. 
ji.Be înţelege că drepturile ş: obli- 
tiiţiunile Sublimei-Porţi, in ce pri
i t e  drumurile de fer ale Rumeliel 
«Jientale, remân neatinse.*
«Această propunere este primită 

irâ discuţiuue.
j Preşedintele supune congresului ar- 
. solul adiţional, presentat de pleni • 
jitenţiaril francezi intr’o şedinţă 
j ecută şi relativă la călugării oato-
I I străini in Bulgaria şi in Rumelia 
, ientalâ.
,ţ!D. Waddington espnne că , după 
,, elaraţiunea făcută ieri de d. ple- 
Şeotenţiar sl Turciei, şi din care 
i mită că libertatea cultului catolic
i mâne garantată in Rumelia orien- 
,Îâ prin legile generale ale impe- 
J jiul, tratatele şi convenţiunile, ple- 
J ootenţiaril Franţei se mărginesc a 
|  Isenta următoarele consideraţiunl: 
ti L in ce priveşte articolnl adiţional 
(•să presentat, relativ la câlugftril 
v italici străini, plenipotenţiarii Fran-
ii if se încredinţează de principiile de- 
Uineî libertăţi consacrate ieri de con-

Jres in favoarea tutulor religiilor şi 
ditulor cultelor iu Bulgaria, precum 
udeclaraţiunea făcută in aceeaşi şe
dinţă de d. prim-pleni potenţi ar al

)irciel, că nu se va atinge de loc in 
liaelia, la drepturile dobândite de 
pâini in Imperiul Otoman.*

Hi Lordul Salisbury regretă că pleni- 
jfitanţiarii Franţei nu cnrmesc propu
s a  lor iutinzând duca sa la toată

Turcia din Europa. Excelenţa Sa ar fi 
văzut atunci realisaţiunea unul mare 
progres.

D. Waddigton răspunde că pro
gresul despre care vorbeşte lordul 
Salisbury. a fost obţinut prin accep- 
taţiunea la şedinţa de ieri a primei 
proposiţiunl franceze care consacră 
deplina libertate a cultelor.

Lordul S.-ilisbury observând că pro
punerea privea numai pe Bulgaria, 
preşedintele zice. că dânsul, se une
şte la dorinţa ca libertatea cultelor 
să fie cerută pentru toată Turcia, 
a tâ t in Europa căt şi iu Asia, dară 
să întreabă dacă in acest punct de 
vedere s’ar putea obţine consimţi- 
măntul plenipotenţiarilor otomani.

Caratheodory-paşa declară că res- 
punzând ieri d Iul Waddington, s'a 
încredinţat la legislaţiunea generală 
a Imgeriulut Otoman şi la tractatele 
şi convenţiunile. Excelenţa Sa adao
gă că toleranţa de care se bucură 
toate cultde in Turcia nu dă loc 
la nici o mdoealâ şi că nefiind o 
altă propunere mal întinsă, ar avea 
să dea esplicaţiunl, să crede in drept 
de a considera ca <1« pristos o men
ţiune specială pantru Rumelia ori
entală.

Preşedintele constată că unanimi
tatea congresului se uneşte la do
rinţa Franţei de a lua act despre 
deciaraţiunile făcute de Turcia in 
favoarea libertăţii cultelor. Acesta a 
fost scopul plenipotenţiarilor fran- 
ţezl, care şi a fost atins. Lordul 
Salişbury ar dori să meargă şi tnal 
departe şi a face a se intinde pro
punerea primitivă nu numai la Bul
garia şi la Rumelia, dară la tot Im
periul Otoman. In ce priveşte Ger
mania, principele de Bism irek, care 
a aderat la propunerea franceză, ar 
fi admis bucuros şi cea a Lordului 
Salisbury, dar discuţiuuea unei ce
stiunl aşa de completită ar fece pe 
congres să părăsească obiectul pre- 
sentel şedinţe, Alteţa Sa întrebă cu 
toate acestea, dacă Lordul Salisbury 
are de gănd să presiute in această 
privinţă o moţiune specială.

D. secund plenipotenţiar al Ma- 
rel-Britanii se reservâ de a reveni 
asupra acestui punct asupra artico
lului al 22-lea al tractatului de San- 
Stefano.

Corniţele Şuvalow adaogă că do
rinţa Lordului Salisbury de a vedea 
libertatea religioasă intinsâ cât se 
poate mal mult in Europa şi Asia 
61 pare justificată. Excelenţa Sa ar 
vroi să se vorbească in protocol des
pre adesiunea sa la dorinţa d-lul 
plenipotenţiar al Engliterel, şi ob
servă că congresul căutând a face 
să piară fruntariele ethnografiee şi 
ale inlocui prin fruntarii comerciale 
şi strategice, plenipotenţiarii Rusiei 
urezâ cn atât mal ‘mult ca aceste 
fruntarii să nu devie o impedicare 
pentru religii.

Preşedintele resumă discuţiunea 
zicând că se va înscrie la protocol 
că unanimitatea congresului s'areliat 
la propunerea franceză, şi că mal 
toţi din plenipotenţiari a exprimat 
dorinţa pentru intinderea libertăţel 
cultelor. Acest punct va fi cuprins 
in discuţiuuea articolului XXII al trac
tatului de San-Stefano.

La ordinea zilei vine un aman 
dameut presentat de lordul Salis 
bury asupra art*. VII ai tractatului, 
dară d. secund plenipotenţiar al En- 
gliterel aduce la cunoştinţă că in 
urma unor înţelegeri particulare in
tre representanţi Austro Ungariei, 
Rusiei şi Marel Britanii această pro
punere a fos combinată cu uu text 
nofi care va fi citit congresului. In 
consecinţă Excelenţă Sa 'şi retrage 
amendamentul.

Corniţele Andrassy anunţă că o 
învoială de idei având loc conform 
ca dorinţa exprimată de congres, 
intre cabinetele Austro-Ungariel, Ma- 
rnl-Britanii. Rusiei şi Italiei asupra 
art. Vil, VIII, IX, X şi XI al tra
tatului de San-Stefano, plenipoten
ţiari acestor puteri s'afi înţeles asu
pra unei noue redacţiunl.

Baronul de Haymerle expuse ace
ste modificaţiuni. In ce priveşte, art. 
VII, alienatele 1 şi 2 sunt man- 
ţinute, iară, alienatul al 3-lea este 
redijat precum urmează : .o adunare 
de notabili din Bulgaria convocată

la Târnova, va elabora, înaintea a- 
legerel principelui, organizarea ndmi- 
nistraţiunel viitoare. Alienatul al 4- 
lea este manţinub dară se omit vor
bele .Koutzo-Vlachs. * Aliniatul al 
5-lea este suprimat şi înlocuit prin 
cel urm ător:

.  Administraţiunea provisorie a 
Bulgariei va fi dirijată, până la in
troducerea nouel organisaţinnl, de 
către un comisar imperial rus, un 
comisar imperial otoman şi consuli 
delegaţi ad-hoc de cele l’alte puteri 
vor fi însărcinaţi a '1 asista pentru 
a controla funcţionamentul acestui 
regim provizoriu. .In  caz de neîn
ţelegere intre consuli delegaţi, ma
joritatea va decide, şi la caz de di- 
vergeuţâ intre această majoritate şi 
comisarul imeprial rus. representanţi! 
puterilor la Constantinopol, întru
niţi iu conferinţă, se vor pronunţa.

, Principele ales şi instituat, noua 
org&nisaţiune va fi pusă in esecu- 
ţiune şi Bulgaria se va bucura atunci 
pe deplin de autonomia sa.

,Inda<1 după conclusiunea păcel, 
o comisii ne europeană va fi insti
tu ită pentru organisnrea Rumeliel 
orientale şi pentru administraţinnea 
sa financiară, până la desăvârşirea 
organisaţiunel. *

Corniţele Şuvalow constată că în
ţelegerea s'a făcut intre puberi asu
pra unul obiect discutat pe lung in 
şedinţa de erl. Escelenţa S i işl-a 
reservat numai dreptul de a pre- 
senta câte-va modificaţiuni pur de 
formă, pe cari repeziciunea redacţi
unl a nu lâsat'o să aibă loc imediat.

Caratheodory-paşa aderă la ali
niat, dar tot sub beneficiul aceleaşi 
reserve.

Toţi plenipotenţiarii votează alinia
tul, dară râmâue înţeles că, după o 
scurtă discuţiune, el va fi deslipit de 
articol şi va deveni un articol special 
in instrumentul diplomatic ulterior.

Baronul de Haymerle continuă ci
tirea nouel redacţiunl a art. VIII, 
al cărui aliniat este in viitorime 
astfel conceput:

,  armata otomană nu va mal şe
dea in Balgaria şi toate vechiele 
fortăreţe vor fi dărâmate cn chel
tuiala guvernului local, care va fi 
ţinut de a le dărâma in cel mal 
scurt timp şi de a nu face să t>e ră
dice altele. Sublima Poartă, etc.*

Ce mal rârnăne din aliniat, este 
manţinut.

Al doilea aliniat, ialocuib deja 
printr’o propunere acceptată in con
gres, trebue mal pe urmă modificat 
de comisinnea redacţiunil in sensul 
acestei propuneri.

Al treilea aliniat este reservat.
Baronul de Haymrle observă că 

aliniatul I, al art. IX, este regulat 
prin amandamentul comitelui Corbi, 
iară cel d’aldoilea este înlocuit, de 
la vorbele «regulament relativ la 
căile ferate*, prin propunerea austro- 
ungarâ asupra drumurilor de fer.

Corniţele Şuvaloff şi d. d’Oubril 
declară că art. X este de acum in- 
colo inutil şi trubue şters. Asupra 
art. XI, plenipotenţiarii opinez că el 
e de resortul comisiunil de redac- 
ţiune. Carateodory-paşa observă că 
orl-cum, aliniatul II, al art. XI, tre- 
bne să fie menţinut.

Preşedintele constată că citirea 
făcută de baronul Haymerle fiind in 
întreg primită in unanimitate de că
tre congres, înalta Adunare a ter
minat cestiunea bulgară şi se gă
seşte gata de a procede la o altă 
parte a sarcinel Bale.

Alteţa Sa esprimâ nădejdea, că ple
nipotenţiarii vor bine-voi, pentru 
obiectele ce vor mal rămânea de 
discutat, să proceadâ intr'un mod 
mal general şi mal pe scurt decât 
in eestia bulgară. Congresul, cum 
este compus azi, n'ar putea să sie- 
gese destul de mult pentru a intra 
in niimeroaase amănunte: nn poate 
decât a hotărî baze şi a lăsa elabo
rarea amănuntelor unei adunări cari 
s’ar intruni după dânsul şi ar ter
mina esamenul cestiunilor secundare.

Intre importantele cestiunl, care 
după cugetul sâă, ar trebui d’aci iu 
colo să ocupe congresul, pceşedintele 
citează ftntâl remanierea teritorială 
care priveşte Bosnia, Muntenegrul, 
Sârbi* şi România. Ar rămâne apoi 
esaminul cestiunilor provinciilor gre

ceşti, ale Dunărei, strâmtorile, Asiei, 
indemnitâţel du reBbel. A Ibeţa Sa 
întreabă daca înalta Adunare este 
de părere a pune la ordinea zilei 28 
iunie, discuţiunea cestiunilor terito
riale, cuprinzând rectificarea' fruntn- 
rielor şi independenţa ţârilor menţio
nate.

0 conversaţiune având loc intre 
plenipotenţiari in privinţa diferite
lor cestiunl de ordin rpligios şi co
mercial care ar trebui tractate in 
conexitate cn cele ale independen
tei şi a fruntariilor, lordul Boa- 
sfield crede, impreunâ cu preşedin
tele, că toate a> este cestiunl cari 
formează o grupft, pot fi discutate 
imprennâ fără mare dificultate.

Ordinea zilei a viitoarei şedinţe 
este fixată precum urmează : Bosnia, 
Muntedegni, Sărbia şi România.

Mehmed-Ali cere apoi să citească 
o propoziţinne relativă la frunta
riele sârbeşti şi a căruia text e s te :

«După preliminările pâcel semnate 
la Adrienopol, rectificare de frun
tarie trebue asigurată Sărbiel.

«Plenipotenţiarii otomani propun 
înaltei A luJârl să bine-voiiscâ a 
primi, in privinţa rectificărel, ur
mătoarele principii generali:

«I. Nona linie fruntarâ să fie pe 
cât se poate o linie naturală şi tra- 
tegicâ;

,2 . Oâ marele drum al Bosniei 
care de la Mitrovitza merge prin 
Novi-Bazar spre Sjenitza şi care se 
desparte acolo pentru a se îndrepta 
de o parte prin Novi-Varoch la Vi- 
chigrad şi de alta prin Prepol şi 
Tachlidjca la Tchainitza, precum şi 
drumul de fer care va ralia Mitro- 
vitza in Bosnia, să nu fie deslipite 
de teritoriul otoman şi să fie des- 
tnl de depărtate de fruntarie, ca si
guranţa acestor doă mari linii de 
comunicaţiune să fie garan tate;

«3. La oraşele şi satele otomane 
Vichegrad, Novi-Varoch, Sjenitza, 
Novi-Bazar, Mitrovitza şi Prichtina 
să fie la o distanţă aşa de depăr
tată de fruntarie in cât existenţa lor 
să nn fie am eninţată;

«4. Ga cazasele albaneze Vitchi- 
tren, lxourckomli, Urkup (Prokolje 
şi Leskovdja) să nu fie deslipite 
de imperii), şi la caz când congre
sul ar decide deslipirea a unor din- 
t r ’nsele, trecătoare* Prepolac (Takh- 
tali-Khan-Getc-hidi) intre Kourehou- 
mli şi Prichtina, şi cea Gradelicn 
Dzeva intre Leskovdja şi Vranja să 
rămâie, in ori ce caz, atunci vor 
forma intr această parte fruntaria 
de la meazâ noapte a Imperiului.*

Propunerea vi fi tipărită şi dis- 
tribuiuâ.

Şedinţa se ridică la orele 4.
Semnaţi: v. Bismaik, B. Btilow, C. F.

V. Hohsnlob'<, Andrassy , Karo'yi, Hay
merle, Waddington, St. Vallier, H. Des- 
prez, Besconsfield, Salîsbnry, Odo Rnssell,
L. Corti, Lannay, Gortchiacow, Scbonvii- 
loff, P. d’Oubril, Al. Corateodory, Mehe- 
med Aii, Sadoulah.

REGULAMENT
de

Licitafhmi pentru vitaarea pădurilor statului, 

(Urmare.)
Art. 16. Garanţia provieoriS sau defi

nitivă nn se admite de cSt în nnmerar, 
In efecte pnblice ale Statnlnî, saO in ecri- 
snri funciare, cari se primesc pe valoarea 
|or nominală.

Art. 17. Daca adjndecataral na va fi 
depus saQ completat garanţia definitivă 
pănă la espirarea termenului de mal sus, 
garanţia prorisoriă ce a depus Ia lieita- 
ţiane, se va confisca in foloeal statnlnî, 
iar pădurea adjudecată, ee va pnne din 
noii in vinzare pe coiuptul a>ljndecateralui 
fi conform dispoziţinnilor stipulate prin 
condiţinnile generale.

Art. 13. OrI-ce părsoană, cere ar impe- 
dica sa ii turbară libera concurenţă la li- 
citaţinnl snS ar Întrebuinţa verl-<r mano
peră cn scop de a specule asupra licita- 
ţinnel depărtăm! pe concurenţi prin da
ruri, promisiuni şeii alte mijloace spre a 
face să se scadă preţurile bunurilor pnse 
in licitaţiune, se va pedepsi, conform art. 
351. din codnl penal.

Comieionea eaQ repres ntaulele admi
nistraţi nn"T, cnri ar pr-sida licitaţiunra, 
va Ina in assm-'n-a caz de îndată masă
rile necesarii, spre a constata b-galmente 
delictul, ca să nu se pearză nrunde sale.

Condiţiunl generale pentru esploatarea pă
durilor statulrl.

TITLU I.
Despre vluzare ţi aplo ala re 

Art. 1 Afară de clauzelele speciei» con
trarii, vîn/.area pădurilor statnlnî se face 
pe nnmăr de pogoane eafi fălci.

Prin clauzele speciale ale fie-cărei pă- 
dnrl, ee va fixa numărul pogoanolor aaO 
fălcilor ce se vînd pentru întregul period 
de exploatare.

Asemenea ee vor fixa prin condiţinnile 
speciale ale fie-cărl păduri, numărul po- 
goanelor eafi fălcilor, ce va fi in drept a 
tăia intreprenornl pe fie-care an al latrepri- 
zel sale. Tot printr'ănsele se vor fixa limitele 
şi semnele despărţitoare ale porţiune! de 
pădure vindută spre exploatare pe teroie- 
nnl intreprieel, precum şi ale fie-cărnl pa
chet de exploatat intr’un an.

Toate lemnele tăiate aflătoare in parchet 
la epoca predărel Ini către intreprenor, 
fac parte din vinzare şi aparţin lai.

Art. 2. Statal nn garantează calitatea 
cantitatea eaQ versta arboretului ce popu
lează fie-care parchet.

Art. 3. Cumpărătorul nu este in drepta 
pretinde, snb nici nn cnvănt, reducere de 
preţ eafi schimbare de parchet, pentru 
locuri goale, rărişi**, lacuri, emărcnrî, şan
ţuri eafi drumuri, ce s’ar afla in parchete
le cari intră in rănd de explotoare, preenm 
nici pentru locurile ce ar presinta dificul
tăţi in eco itsrea lemnelor din parchete.

Aceste regale se nplică şi la poenî, afară 
de acelea cari vor fi annme indicate prin 
condiţinnile Speciale şi cari singure se 
vor scădea din calculai suprafeţei parche
telor.

Art. 4. Din momentnl chiar al coaflr- 
mărei adjndecaţioneî, cumpărătorul devine 
proprietar pe toată partea de pădnre, ce 
s’a vîndntşi sufere toate consecinţele acest 
tei condiţinnl, fără insă a putea exploata 
parchetele decăt in ordinea, intinderea, la 
timpul şi in termenul prevăzut prin con
diţinnile de exploatare.

Art. 5, Cnmpărătornl se obligi a tăia 
regalat pe fie-care an căte nn parchet şi 
in intinderea Ini totală, afară de clanzele 
contrarii.

Condiţiunile speciale indică annme par
chetai ce are eă intre in rănd de tăiere, 
pe fiecare ao.

Art. 6. Tăierea fie-cărni parchet, ee în
cepe de la 1 Septembre şi termină la A- 
prilie.

Pentru annl ăntăi al periodului, dacă 
adjndecaţinnea ee va confirma dnpă 1 Sep
tembre, tăierea se va începe îndată dopă 
depunerea garanţiei definitive şi plata in
tegrală a arendel anuale.

Pentru exploatarea nnelelor şi cercări
lor, ee va pntea începe de la 1 August, 
dacă aceasta este prevăzut in condiţinnile 
speciale.

Lemnele de teiă se pot tăia pănă la 1 
Iunie.

In pădurile exploatate prin vinzare de 
nn nnmăr determinat de arbori saă prin 
alt mod decăt tăierea pe parchete, cn re
serve eaQ fără reserve, preenm şi la pă
durile saQ părţile de pădnri destinate a 
ee defrişa, tăierea ee poate face in tot 
cnrenl anului.

Arborii ce vor fi rămas in picioare, la 
zioa hotărită pentru încetarea tăierii, de
vin de dr<pt proprietatea statnlnî, fără 
a pntea avea cnmpărătornl varl-o preten- 
einne de despăgubire.

Art. 7. Cnmpărătornl este obligat a lna 
in fiecare an nn bilet de exploatare. Acest 
b ie t ee va da cnmpărătornln! de către ad
ministraţia domenielor prin casierul jade- 
jalai respectiv, îndată după achitarea pre
ţuia! parchetului anual.

Cnmpărătornl nn va pntea începe es
ploatarea parchetului, fără ca mai ăntăiO 
silvicultorul respectiv eă ’i fi vizat acel 
bilet.

Cumpărătorul care va achita preţul a- 
nnal al parchetului mai tftrziQ de 1 An- 
enst, p«roe dreptul de orl-ce reclamaţinne 
pentru intUrzierea ce i s’ar cauza in pre
darea parchetului. (Va nrma),

ULTIME Ş TI RI
(Agenţia Havas)

5 augusl, ameaz
Konm. 5 august.

La Livurn,Cesana şi Vuletri s’.ifl ţinut 
ieri meetingorl, provocate de «Italia irr- -  
denta*. Nici nn incident.

Se anunţă că Tarei* a trimis auabasu
dorilor sel din streioătete o circulară, hh- 
plicăud molivel > cari aii produs conven
ţia din •( inui**.

Regele fj regina Italiei vor părăsi Mi- 
lann) miercuri, spre » merge la Veneţia.



RECOMPENSA NAŢIONALA

I là 1  higienicâ, infailibilă 
I preservativă. Singu- 
IrS vindecStóre fără 

a-! ad anga nimic. S3 
IUL1ÍS FERRÉ, farmacist 
BncarescI la d-nu J. W.

Un june cunoscând bine corespondinţa 
şi comptabilitatsa în limba Română şi Fran- 
ces8 şi puţin limba Germană şi Italiană, 
doreşte a se angaja la vre-un comptoar co
mercial de Manufactură, Bancă etc. şi de 
preferinţă la vre-un antreprenor de lncrărl 
pnblice. — A se adresa prin poşte: K. D. 
calea Văcăreşti, Strada Corbnlul No. 2.

ELIXIR VINOS
găsesce în töte farmaciile din Univers şi la Pari« 
No. 120 Strada Richdien, successor a lui Bron 
ZURNER, farmacist.

™  FERRUGINOS “
mllabll*. Quiné I.aroche devine unul dl 
tu an ti rel mei enicaci In contra «erecte11 
« dscolorstiunei lui » e/tloroaei, a  lymph- 
alevziei. a eonualnct nttlor pree lungiţ « 
favorinenz* diÿeêttunea, eta.
I9 p| la  pbarm aelsfl«

IMPORTANT
POUR DES PÈRES (Ic FAMILLE

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

S'adresser pour renaignements au Bureau 
de ce Journal, (770— I)

3L F .  i S / I . A . I S r i D I  e S c  C o m p .

21, Calea Mogoşioel 21; yis-il-vis de cofetăria Capăş.

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

L’Institution Française et Itali il
Dirigée par M ESD AM ES M A Z Z A N T IN 1  L

T  Kl
9, Place d’Azeglio, FLORENCE.

MAI EFTINU, PRACTICE ŞI DURABILE
se póte cumpăra cu ocasiunea liquidSrel a

Calea Mogoşoieî, Palatul Dacia, vis-à-vis de magasia D-neî A. Carissi
unde se pot găsi încă următdrele mărfuri In alegerea cea mal strălucită şi bogată, pentru a cărora 

cualitate şi provenien|a se ia garanţia cea mal severă

I Cimaşe de damă de ţliua, de Olandă şi de Chiffon, brodate, simplă şi garnisite de fr. 4, 5, 8, 11 până la 18 fr.
I Câmaşe de damă de nópte, de pi real franţusesc şi de olandă, semple şi brodate de fr. 6.50, 9, 12, 16 până la 19 fr.
I Cămaşe bărbătăscă albă semplă, de Chiffon şi de Olandă, cu gulere séü fără gulere dc 4.50, 6, 9, 11 până la 16 fr! 
I Cămaşe bărbătâscă colorată şi de Cretton de Oxford veritabile de 4.50, 6 până la 9 fr.
I Camisón de damă, de Percal francés, de Baţistă şe da Piquet de érnâ, semplu şi brodat în 100 de desenări, cele mai

elegante de fri 3, 5, 7.50, 9 până la 16 fr.
I Pereche pantaloni de damă, de Chiffon, de Percal de Olandă şi de Piquet 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 ernă, semplă, garnisite fi brodate, de fr. 4.50, 6.50, 9.75, 12, 18 până

la 24 fr. . . ,  ’ú 'tóíiv  L. " ‘
I Pereche pantaloni bărbătescl, de Croisé alb, de Pichet de ârnă, şi de Olundă, de fr. 3.50, 5, 6.50, până la 9.50.
I Corset de damă diferite fasonuTl de fr, 3, 4,50, 7 până la 10 fr.
I Hăinuţă de fetiţe de flanel colorate de fr. 8, 10, până la 14 fr.
I Fustă de damă de flanelă colorate de fr. 10, 12, până la 15 fr.
I Cămaşe de fanelă albă séü colorată de fr. 7, 9, 11, până la 14 fr.
12 Gulere bărbătescl de Percal şi de Olandă cele mai moderne fasóne, de fr. 5, 7, 9 până la 11 fr.
6 Perechi Mánchete fason după alegere de Percal 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’ecosse şi mătase, de fr. 5, 8, 11, 14, până la 26 fr.
I Plapumă de lină séü de mătasă, de fj. 12, 16, 19, 21 până la 35 fr.
I Tart n englesec de fr. 18 21 până la 29 fr.
I Batistă de linó cu Monograme brodate de fr. 3, 5, până la 7 fr.
6 Baitste albe cu bordure colorate tivitp, de fr. 2, 3, 4 până la 8 fr.
6 Batiste de Olandă curată de fr. 3, 4, 6, 7, până la 11 fr.
6 Prosópe de aţă adevărată de fr. 5, 7, 8, 10 până la 13 fr.
6 Şervete de masă de Olandă curată, de fr. 4, 6, 8, 11, până la 14 fr.
I Faţă de masă albă saü colorată de inu curat pentru 6 persóne, de fr. 6, 8, 10 până ia 12 fr.
I Faţă de masă albă de inu curată pentru 12 persóne 10, 13, 16 până 1» 21 fr.
I Bucată de Olandă de Rumburg 36 de coţi, de fr. 17, 19, până la 28 fr.
I Bucată Olandă de Belgia 45 de coţi, de fr. 32, 38, 46 până la 52 fr.
I Bucată de Olandă de Irlanda 58 de coţT, de fr. 44, 58, 64 până la 86 fr.
I Bucată de Olandă de Rumburg 62 de coţi, de fr. 60, 65, 76 până la 92 fr.
I Bucată Olandă de Bielefeld 62 de coţi, de 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 intro foiă 27* coţi de lăţime pentru 6 cércéfuri de fr. 42, 48 până la 56 fr.
I Bucată de Pichet de érnâ 36 de coţi de fr.’ 26 31 pănă Ia 46 fr.

ZESTRE COMPLECTE, LINGERIE PEN TRU OTELURI
cn preţnrî mai ales reduse.

Singurul Deposit general pentru România
Bucurcscî, Calea Mogoşdieî, P alatu l Dacia, vis-à-vis de Magasia D-neî A. Carissi.

lien n e  qui jo u it  de l ’estim e générale, e t  où le s  jeu n es filles j  soi 
une in stru ction  a u ssi solide que b rillan te . Les d irectrices étnnfen 
du diplôme supérieur e t  secondées par des professeurs d istlgi

D ans cette  In stitu tio n  l ’en se ig n em en t e s t  d iv isé  en  2 coût f 

é lém en ta ire  e t  cours supérieur. Chacun de ces cours com prend cl 
e t  chaque classe  e s t  d iv isée  en  p lusieurs section s. Selon son u 
l ’é lèv e  peu t changer de sec tio n  2 fo is par an.

Le prix  de la  pension  pour le s  in tern es  e s t  de 1200  frs. p: 1 
com pris la  m usique, le  dessin  e t  la  danse.

D es ren se ig n em en ts  on p eu t avoir à  l ’im prim erie Thiel 
qui o n t v is ité  l ’In stitu tio n  person ellem en t e t  où on peu t voir 
p ectus d éta illé .

imprimate In ediţiunea nôstrï

T H I E L  eSc - W T B I S S ,  T Y P O G R A F
Strada Lipto&nl, palatal »Dacia.«

\N riNESCO D., Souvenir de Zizin, Valse pour pianoforte . 
)N C.y Quatre morceaux Roumains, pour pianoforte . • • • 
rENMCHRR A., Muma lui Stefan, pentrù o voce si pi ano 
S8CU TH., Doud suspine. rom, pentru o voce en piano . .

■ Sep, rounm. naţională, pentrn o vtoe eu piano 
CHWIL A. K.. Hora, Viéta României pentrn piano . . . .
. J. W., România, Quadrille de Conoert pentru piano • • •
¡SCO O., R&nduiala cununiei pentro p ian o ...........................
L., op. 10, Der Wunsch (Donnta) ffir Singst, und Clavierb.
.  op. 11. Lebewohl (Adio Moldova) Singst, und Clavierb.
.  ep. 4. Grande Etude pour pianoforte . . . . . . . .
.  op. 17. Hora. Maridra pentrn pianoforte.......................
.  op. 18. Durerea ’ml este mare, Valse brii. pentru piano 
■ op. 19. Visnrl Ce de copil, Quadrille pentru piano . .
> La Favorite, Schottisch pour p ia n o ....................... . •
.  Iţik-Polka pentru piano ....................... ...
> op. 20. Apele de la V&cărescl, Bchottsich pour piano .
E.. Marche de Cavalerie pour piano ................... ...
Täte aceste se vând ou rabat de 35./..

MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECţIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
_A. T  ■ A B E U j S  0^  J A R D H T X È R E  V V

J M S E I  4L  « H IJ N B A U II
FÜRNISORUL

2 0 ,  C O L T I U L  B U L E V A R D U L U I  S I

Face cunoscut onor. Clientele, ca i a sosit pentru sesonul actual 
mal moderne, iasone elegante croite, dupe

Costume com plecte de Fantasie 
R edingote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte faséne

PREŢURILE CELE
Se priim este şi coin ¡nuli de tête  felurile de haine care se 

el'ectuédà cn m are promptitudine.

CÜRTI EI
M O Q O S I O A I E I ,  C A S A  0 - R E C Ê 3 S T X T ,  2 0

UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele celei' 
cele din urmă jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
L ingerie de tête felurile 
C ravatte Plastron, Régate etc. negre şi colorii 
U m brele şi objecte de fantasie
Mânuşi şi tete lucrurile de modă

MAI MODERATE
J O S E F  Q R C r r V B A . U M

Furnisorul Curţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogoşoiel, Casele Grecenu,

Typ. Tihel A Weiaa, Palatul .Dacia


