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JOUI, 27 IULIE.

ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRU.
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ANUL III. — 1878

ANTTNOIUBI1
8e priimeac In ctr&iDatate: La D-nil Haaren- 
dein A Vogler ln Vienna, Walfitehgatte 100, 
Al  Oppelik ln Vienna, 8tubenbaalei 3; RudolJ 
Maate in Vienna, Seilerstatte 2: Philipp 
LSb ln Vienna, Eichenbaebgasae 11:2*. Lang 
A Comp. In Peşta, JIar ar-La ffite A Comp. 
in Paria, C. Adam 2, C trrefour de la Croii- 
Rouge 2, Paria; OramA Comp. Rue Dronot 2 I’a- 
ri*i Bug.Miooud, 139—HO, Pleet Street London

Soriaorl ne franca te nu ae primesc.

Articolele nepublicate ae tot arde.

Un număr In Districte 15 bani.
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Cursul da Vloun, 7 augoet 
Renta ungari In aur . . . .  90 — 
Bonuri de tesaur ung , I emi,. Il2  80 

.  ,  ,  II ,  78 -
împrumutul auatr, In hârtie , 64 10 

»  • > argint. 68 —
Renta auitriaeâ In aur . . .  76 10
Loae din 1868.........................113 50
Acţiunile bilncel naţionale . . 825 — 

auatr. de credit 263 60 
.  ,  ungare ,  281 75

A rg in t......................   100 60
Ducatul..............................  5 51
Napoleonul...........................  9 25
100 m&rol germane.................57 —

Cursul de Berlin, 7 august 
Acţiunile Cililor ferate române. 30 26 
Obligaţiunile române 6°/» . . 83 50 
Priorităţile C. fer. rom. 8*/. 84 75 
împrumutul Oppenheim . . .  — —
Napoleonul...........................   16 28
Viena, termen lung............—> —
Paris ,  scurt . . . .  81 15

Calendarul Şllel 
Jonl, 27 Iulie.
Patronul sile i: Mart. Pantilimon. 
R*ta&ritul soarelui: 4 ore 15 min. 
Apusul soarelui: 7 ore 45 min. 
Pasele lunel: Ultim cuart.

PLECA ' 4.EA. T'UBISrXTR.IlLOPL
Bncnreacl — Snceara

Bucurescl . . . I
Ploetcl . . . .
Br&ila • • • • . 1.53 n 5.46 <j[ 7.15 4
Tecuci îl . • • « . 4.38 n i i .  .04
Roman . . . . 9.06 d 4.454
Suceava, sosire . .12.03 4 9.56 ñ

Buonroso—Vercioroia
Bucurescl . . . .  7.40 d 10,40 4
Piteşti . . . . . . . 10.184 3.-4
Slatina . . . . 8.30 n
Craiova . . . . 8.154
Vôrciorova, sosire . , (J. — n d.-- ■

Suoeara—Bncnreacl
Suceava • • • 5.114 6.464
Roman . . . . 8.45 4 12 30 d
Tecu ci............. 12.30 n 6.10 4
B rilla . . . . 3.08 n 8.10 n 8.68
Ploeeel.............. 7.I24 2.46
Bucurescl toii re 8.30 d 4.30

Verclorora — llncnrescl
Verciorova . .  . 11.26 4 6__
Craiova . . . . 6.30
Slatina». . . . 4.45 4 9.30
P iteitl............. 1.08
Bucurescl, tocire . .  . . 9.204 5.20

Bucurescl—Glnrgln
Bucureeol............ .... 9.16 d 8.06 n
Giurgiu, sosire . . . . .  11.85 j  8.37 n

Giurgiu—Bneureeei
Giurgiu..............................9.26 d 4.45 o
Bueuresd, sosire.. . . 9.48 4 7.17 4

Galaţi—Barbeţi
G alaţi............1.40 n 825 d 7.80 n
Barboţl, sosire . . 1.55 n 9.— {  8.06 4

Barboţl—Gala|l
Bărboşi.............. 2.55 n 6.25 n 7.— a
Galaţi, sosire . . .  8.30 n 7.— n 8.25,j

%

va ţine esposiţia, românii mer* 
Paris vor găsi ziarul .TIMPUL* 
ands Magasins du Printemps, 
trd Haussmann 70.*

PESI TELEGRAFICE
ţfyţţA L E  . T I M P U L U I *

(Agenţia Baros)
(G august, 4 ore d. am.)

Londra, G august.
|y News* zice că nu e ndeverat-, că 
iele Bismoik ar fi supus puteri- 
onvenţiuue, relativă la direcţiunea 
lor internaţionale din Egipet. 
slegrofieză din Roma către .Times*: 
nnl ar fi cernt reginei Victoria de 
mijlocirea Sa, ca anstriacii să nu 

geste Banialinka.

(7 august, 9 ore dimineaţa)
Paris, 6 august, 

ţiunile ziarului 'Daily News, pri- 
la negocierile ce e'ar fi inceput 
cedarea insulei Chio ţi a insulei 

■Franţei, sunt neesacte.
Londra, 6 august, 

era comunelor. — Jn timpul discu 
reditelor suplimentare, d. Northcote 

deficitul net e de 4,307,000 lire, 
eţî propune de a'l acoperi prin 

scoase pentru trei ani. D. North- 
re autorizarea de a emite pentru 
n bonuri de tezaur in sumă de doă 
e lire sterlinge.

Mostar, 6 august, 
li Loja a proclamat .a Seraievo le- 
igionsă a EoranuluT, ca lege civilă 
Agitarea creştinilor se măreşte.

Viena, 6 august.
. Cor., intr’o scrisoare din Berlin 
¡1, ea a treboit o presiune forte din 
Germaniei, spre a determina pe 
să ratifice tratatul de Berlin.

Roma, 6 august
:onte Corti va primi in curind de 
Onul sfii, nn semn de distincţie

Viena, 8 august 
comunică din Constantinopol către 
Cor.*:
teodory a primit instrucţii privi- 

Â  la convenţia cn Austria. Poarta per
ii fiiareaduratei ocnpaţinneî, şi dacă 
: interveni un acord, Carateodory va 
Viena.

Roma, 8 august
isigură că condiţiele intervenite in- 
lincipele Bitmark ţi nnncinl Masella 
eestea :
abilirea pur ţi simplu a convenţiei 
;tă înainte de ruptura relaţielor;am- 
ipentru toate contravenţiile contra 
leelesiastice in Prnsia; întoarcerea 
iilor şi a preoţilor goniţi; nnmirea 

uele eclesiastice după peacticn obi- 
inainte de ruptură. Cestia privi- 
, tălmăcirea legilor promulgate, va 
rată. Vaticanul va esemina aceste 

A r i  ţi va răspunde îndată.
Viena, 6 august

patul pleacă astă-seară la Toeplitz; 
j** întoarce la Viena poimăne.
.penet Abendpost, zice : A  XX  divi- 
•inldnşit ieri U Grecanica, o a patra 
are de revoltă a populaţiei turce, 
idantul corpului al X III de armată 
aţat, că la 5 August, trapele cari 
>0 dela Doboj, att fost primite in 
de Bosnia ou împuşcături, că el* aii 
Işi au respins vre-o 1,500 iusorgenţl 
[tttanl, cari s’aU refugiat in direc- 
jf] Coamei.
pole austriac« nă avut opt răniţi, 
daţi morţi f i  nn locotenent

Trapele continuă a merge spre Maglay, 
cn toate ploile ce există.

BUCUREŞTI
M iercur', 20  Iulie C7 August).

In revista noastrâ de dnminic& 23, 
intre altele am zis lămurit: „Vom l&sa 
ca acel cari afi comis faptele ruină
toare pentru ţară, să'şt eternizeze 
cel puţin numele lor pe actul înstrăi
nări! unei provincii a ţârii.

.Nn dorim deloc a primi o moşte
nire atăt de fatală. Guvernul actual 
trebue s’o ducă până la capăt.*

Credem că aceasta este destul de 
lămurit. OrI-cine ştie să citească şi 
inţelege sensul cuvintelor poate ve
dea că opoziţia nu cere nici decum 
a veni acum la putere. Căt pentru 
opoziţie, guvernul actual ar putea 
dormi liniştit, dacă osemintele albe 
ale românilor, aruncate in zadar in 
prăpăstiile Balcanilor, nu ăl turbură 
câte odată somnul.

Dacă .Românul*, in revista sa de 
azi, n'ar face dar alt ceva decât a 
repeta că opoziţia cere puterea, nici 
că i-am răspunde. El merge insă un 
pas mal departe, voind să arate că 
guvernul actual va executa tocmai a- 
ceea ce zice opoziţia că ar face ea când' 
ar veni la guvern, că nn este prin 
urmare nevoe să se retragă radicalii 
pentru a face loc conservatorilor; cari 
vor fi siliţi şi el să se conformeze 
deciziunilor Europei. El acuză o- 
poziţia că se intemeiază pe impu
nerile din afară, de oare ce susţine 
că puterile streine n’afi încredere in 
guvernul actual, şi termină cn asi
gurarea că .speranţa opoziţiei de a 
veni la putere este o insultă pentru 
capul statului.*

Vom respunde scurt şi lămurit.
Conservatorii nn cer retragerea 

guvernului in folosul lor, o cer spre 
mântnirea prestigiului ţârii. La în
trebarea „RomănuluI*:cesecere intr’- 
un regim reprezentativ pentru ca 
un minister să cază* ? â! respundem 
că trebue ca miniştrii să aibă onoa
re, demnitate, rnşine, pudoare,— a- 
cestea trebue să aibă nn mini
ster pentru a se retrage, când 
vede că politica In! aventuroasă 
a adus ţara Intr’o prăpastie, din 
care nu o vor pntea scoate treizeci 
de ani de muncă cinstită. Nu este 
destul ca miniştrii sâ’şl compnnâ o 
cameră de oameni nevrtstnicl cn 
duhul cari să aprobe toate acţiu
nile lor nebuneşti. Miniştrii dacă 
sunt oameni de inimă, treboe să 
aibă el Înşişi duhul care lipseşte ca- 
merilor lor, trebue să’şl zică lntr’o 
z i : Nu merge mal departe, am rui
nat ţara şi o vom ruina, fiindcă re
zultatul politicei noastre arată că 
nn suntem bnnl de nimica; să ne 
retragem mal bine, căci ne doare

inima de pei 'ea ţârii noastre. Nu este 
destul ca miniştrii să vie înaintea 
camerilor plângând cu lacrimi de 
crocodil şi mărturisind mea culpay 
n ara brodit-o bine, o vom face alt- 
minterea, vom face odată cura zice 
opoziţia, vom face toate, numai, pen
tru D-zeti,să nu ne perdem portofoliu- 
rile. Un gfivern, când cade atât de 
adânc, incăt este silit sâ’şl dea el 
ânsuşl un vot de blam, o mărturisire 
de inca paritate, remânând insă tot 
mere ii la putere, nn trebue să in- 
drâsneascâ nici odată să mal intrebuin- 
ţeze nişte cuvinte ca demnitate satt pa- 
tr i otism. Dar tot aceşti oameni vin 
plini de vorbe late, de patriotism etc. 
ca să ne acuze că ne bizuim in 
streini, şi dovadă este că am cute
zat a zice că guvernul actual nu 
este in stare a inspira încredere pu
terilor streine.

Constatarea nnnlfapt cnnoscut de 
toată lumea şi care nici nn poate fi alt- 
minterea,poate fi numită oare „inteme- 
iare pe impuneri dinafară* ?Nu găse
şte „Românul* o altă mustrare de fă
cut opoziţiei, decât ponigrirea că 
conspiră cn streinii, când povâţueşte 
ţârii a nn se mal da pe mâna a 
nişte avanturioşl ? El bine, este nn 
lucru vâdit că nici o patere nu poate 
avea încredere intr’un guvern care 
nu respectă obiceiurile diplomatice,

< care rămâne la putere spre mina 
ţârii sale, după ce politica Ini s*a 
dovedit ca fantasmagorică. Fiindcă 
fie-care putere trebue sâ'şl zică : A- 
cela care nu se respectă pe sine 
insuşi, nn mâ va respecta nici pe 
mine.

In ceea ce priveşte „insulta care 
opoziţia o ar face capului statului, 
in caz când ar spera măcar a veni la 
putere*, vom intreba numai, de când 
s’au indrăgit atăt de tare de capul 
statalul radicalii, cari nn visează de
cât revolnţiunl; cari sfi încercat a 
resturna tronnl Mărie! Sale, făcând 
republica de la Ploeştl; car! in timp 
de şapte ani nu a& cruţat nici o in
jurie pentru Domnitorul ţârii, in- 
tinzând limba lor de viperă până şi 
in relaţiile familiare; cari, după ce 
afi dus pe M. S. prin ger şi prin 
foc, L ’afi pus acnma in poziţie de a 
nn’şl putea ţine art. 87 din Consti
tuţie, şi car! chiar astăzi, chiar in 
revista care ne ponegreşte pe noi, 
nu se sfiesc a'l da lecţii insultătoare 
de constituţionalism?

Dar tocmai aceasta este rahila 
radicalismului, pentru el nimic nu'I 
sf&nt, iubire de patrie, respect că
tre Domnitor, religia, prestigiul şi 
averea ţârii, sângele şi onoarea con
cetăţenilor, el se joacă cu toate, le 
calcă In picioare, şi după ce 'şi-a 
săvârşit jocnl fărădelege, vine fă
ţarnic înaintea celor sfinte şi se în

chină cn o evlavie, cu o cuvioşie 
In căt te îngrozeşti vâzând până la 
ce grad de înjosire poate ajnnge c 
fiinţă omenească.

D I N  A . F A . R A .

încercarea fâcntâ de agitatori, spre 
a aţtţa poporul din Italia contra 
Austriei, a căzut şi total a intrat pe 
o cale liniştită. Aceasta o constată 
şi corespondentul din Roma al „Cor. 
Pol.*. El scrie intre altele :

E de observat, că pe când pe de o parte 
demonstraţiile ţi agitaţiele fam oase! „Ita 
lia irredenta, aii scăzut in mod simţitor, 
ţi sunt aproape de a se stinge, pe de altă 
parte guvernul pare a fi hotărit pentru o 
atitudine energică, spre a împiedica repe
tarea acelor excese rigretabile.

A ici la Roma, Pall&zzo Venezia, reşe
dinţa a m ba sa dorul ol amtriac, precum ţi 
locuinţa privată a ambasadorului sunt pă
zite cn stricteţă, iar prefecţilor oraş lor 
de provincii, nnde sunt consuli anstriacl, 
li s’aii dat instrncţiele cele mal severe, 
spre a păzi cn rigoare localurile consulare, 
ca să nn se ivească dinaintea lor nici nn 
exces. Prefecţii snnt răspunzători personal 
de orl-ce exces.

Către „Perseveranza* din Milan, 
se telegrafiazâ din Roma :

Hotărîrea luată in ultimnl consilii! de 
miniştri, de a se concedia dnpă manevre 
ele sa soldaţilor din 1855, are in acest mo
ment, o mare însemnătate politică. Amâ
narea publicării acestei hotărirl se consi
deră ca o manifestare a guvernului, a- 
nume că el n’are nimic comun cn agită
rile „Italiei irredente,. Aceasta e o ga
ranţie, atăt pentrn Austria căt ţi pentrn 
cete-l’alte poteri, că gnvernnl e tare ho- 
tărit de a rămânea pe lângă politica li
niştită de până acum.

Din împrejurarea, că regele e în
soţit in călătoria sa la Milan de 
preşedintele consiliului şi de d. Corti, 
se trage concluzia, că acolo se tra
tează ceştii importante de ale po
liticei din afară.

Tot la Milan ah plecat şi miniştrii: 
de finanţe, resbel şi interne, spre a 
lua parte la consiliul ce se va ţinea 
sub preşedinţa regelui.

Din Paris se comunică, că nego- 
ţiârile pentru incheerea noului tra
tat comercial afi apucat pe cale bnnâ, 
şi că acel tratat se va încheia îna
inte de sfârşitul acesta! an.

In privinţa unul asemenea tratat, 
Italia a început negoţiârl şi cn El
veţia, şi se speră resultat bun şi din 
negoţiârile ce vor reincepe şi cu Aus
tria pentrn preinoirea tratatului de 
comerţ.

La Constantinopol nu s’aii pns 
Ancă In aplicare stipulârile tratatu
lui de Berlin. Varna nn e âncâ de- 
şârtatâ, iar deşârtarea Batumulul 
ridică greutăţi. Acestea sunt motive 
îndestulătoare pentru ca ambasado

rul rus din capitala Turciei să ţină 
un limbagiii energic, iar trupele rase 
din preajma Constanţinopolel, nu 
sâ’şl părăsească ci să’şl întărească 
poziţiele ce ocupă.

Marele vizir a invitat pe Cara- 
theodory paşa care se află la Viena, 
ca să concedieze pe secretarul sâb 
şi tot personalul ce forma snita sa 
la Congresul de Berlin. Această dis
poziţie eionomică ne invederează, 
că întoarcerea lui Caratheodory in 
capitala turcă, nu se poate consi
dera ca apropiată, şi că el va mal 
sta câtva timp la Viena, spre a ur
ma cn cabinetul de acolo negoţiă- 
rile pentrn Bosnia şi Erţegovinn.

Poarta tot mal ţine la ideia el 
fixă, ca Austria să ia misia ce i-a 
încredinţat Europa in cele doâ pro
vincii, printr’o convenţie solemnă 
ce va incheia cn ea.

Acea convenţie ar fi să aibă trei 
punte : fixarea duratei ocupaţianel; 
Austria să dea socoteală despre în
casările din acele provincii, şi in fine 
ca Poarta să aibă dreptul de con
trol, in ceea ce priveşte nnmirea 
funcţionarilor şi revocarea lor.

Aceste condiţii natural că nu se 
pot admite, faţă cu împuternicirea 
ce are Austria de Ia Europa, şi ast
fel se poate prevedea rezultatul ce 
vor avea.

Poartu ce e drept nn poate şi nici 
se gândeşte ca să se opnnâ intrării 
trupelor austriaco, insă diplomaţia 
turcă speră a’şl face capital din de
monstraţiile şi resistenţa ce va arăt« 
populaţia raahometanâ. Guvernul turc 
a şi influinţat pe lângă beii din Bos
nia şi Erţegovina, ca acele demon
straţii, să se facă pe scară căt de 
intinsă şi să ia proporţiunl căt s’ar 
putea mal mari. Şi nu fără rezul
tat, căci din ştirile primite pănă a- 
oum se vede, că mareşalul Philippo- 
vicl nu se va putea face stăpăn 
peste acele două provincii, fără pn- 
Ijină vărsare de sănge. Şi până a- 
cum trupele de sub comanda sa, afi 
avut ciocniri săngerdse cn insurgenţii.

Aceste ciocniri, nici şârbilor nici 
muntenegrenilor nn le-ar părea râfi 
dacă ar lua proporţiuni căt de mari, 
pentru că cele două principate ştifi, 
că incniburea Austriei intre ele, va 
fi o genă pentrn ele.

Zia rele engleze se ocopă cn mnltă 
atenţiune de cele ce se petrec in 
Serbia. După o depeşă ce publuă 
„The Times*, consulii din Belgrad 
afi primit petiţinnl de la locuitorii 
de prin diferite părţi ale vehel Ser
bii, prin cari cer unirea lor cn Ser
bia iar nn cn Bulgaria.

Tot ziarele engleze primesc această 
depeşă din Belgrad:

Miyearea oştirilor sărbe concentrate con-



/

tinuS. Coparilorr de observare delà Drina 
fi dula graniţele bosniace, li se vor tri
mite intSrirl. Armata concentraţii e in 
numfir de 20,000 oameni , precum fi ja - 
mëtnte parte din miliţii fi diferite pSrţl 
ale rezervelor principal al al sta 8 tot enb 
arme.

Miniştrii imprennK cu toţi fuucţionarif, 
s’uü întors de la Craguievatz la Belgrad. 
Internarea principelui C irn-Qbeorghs in 
Ungaria, a produs mulţKmire in Sjrbin.

Revolta din Rodop.

Cu data ilo 31 iulie se depeşează 
din Constanţi nopol:

Comisarul rus a renunţat de a mal 
mijloci pe lungă revoltaţii din mun
tele Rodop, pentru câ el ¿ereaâ ca s& 
se inţeleagâ de a dreptul cu coman
da rusă şi apoi să depună armele. 
El ameninţa de a se retrage, pre
cum a şi făcut, dacă colegii sel ar 
continua încercările lor impâciui- 
toare şi in ăst sens.

Ambasadorii Angliei, Franţei I- 
taliel şi Austriei, inştinţnţl despre 
aceasta, aă ordonat consulilor ce de
pind de el, ca să continne negoci
erile şi in acel sens.

Comisarul rus retrăgândn-se, a 
lăsat in locul sftO un dragoman.

Prinşii turci din Rusia.

Telegramele ne-afi anunţat, câ 
Rusia pune piedecl in liberarea nu- 
meroş'lor prinşi tnrcl ce are. Acum 
ne sosesc amănunte in astă pri- 

vinţî.
Rusia anume cere, ca Turcia îna

inte de a i se libera acel prinşi, să 
plătească 15,000,000 fr. costul între

ţinerii lor.
Lucru foarte firesc, că tezaurul 

turc in destrăbălarea in care se află, 
nu poate să satisfacă o asemenea 

cerere.
Astfel dacă Rusia va persista pe 

lungă acea condiţie, nn române alt
ceva, decât ca acel prinşi turci să 
mal mănânce incâ pâne rusă, până 
ce Turcia va dispune de bani ca să’l 
rescumpere.

Alegerile din Ungaria

Primul scrutin s'a desvâlit alaltă
ieri şi resnltatul luptelor electorale 
din regatul ungar, nu e tocmai im- 
bncnrâtor pentru partidul Iul Tisza.

Dacă şi cele-lalte colegii ar da tot 
asemenea rezultate, sar putea zice 
că majoritatea guvernului ar fi in 
primejdie.

E de mare însemnătate, că capul 
cabinetului, d. Tisza, a căzut in co
legial se a favorit de la Debreczen, 
unde s’a ales de atâtea ori. Această 
cădere va avea probabil o inriurire 
asupra celor lalte alegeri.

PROTOCOALELE CONGRESULUI DE BERLIN
P r o t o c o lu l  N o .  8.

Şedinţa de la 28 Iunie i878- 
(Urmare)

Plenipotenţiarii otomani speră, că 
congresul va binevoi să aprecieze 
Întinderea şi importanţa acestui an
gajament, ce dânşii nn se lndoesc a 
lua In nnmele guvernului lor, de 
asemenea dânşii ăşl permit a crede, 
că nu le va fi cu grett să convingă 
pe această înaltă adunare, de efica
citatea măsurilor ce Sublima Poartă 
ar pune In aplicare, fără cea mal 
mică întârziere.

Principalul motiv de Îndoială, care 
s'a născut In sinul chiar a acestei 
adunări, se întemeiază, se zice, pe 
neputinţa de a restabili ordinea In 
Bosnia şi Erzcgovina, de trei ani 
aproape. De aci se cochide câ aceste 
provincii so nflâ deja puse, cum am 
zice, afară din cercul, In Întinderea 
căruia se excrcitează Influenţi nor
mală a puterel Sublimei Porţi.

Ou toate acesten, ar fi de dorit 
ca Escelenţele Lor, membrii con
gresului, să nu pearzâ din vedere 
câ, daca desordinele In Bosnia afi 
avut o durată relativa şa de lungă, 
această persistenţă se poate esplica 
foarte uşor, voind cineva să ţină 
compt de greutăţile cu totul escep- 
ţionale, cu cari guvernul otoman s’a 
luptat in timpul acesta. Starea de 
ostilitate deschisă In care se află, 
de trei ani aproape, cele două prin
cipate limitrofe ale Bosniei, In con
tra Sublimei Porţi, marele şi dure
rosul resbel ce Imperiul a susţinut 
In Eupopa ca şi in Asia, aii avut 
de consecinţă slăbirea forţelor şi 
atenţiunea statalul, precum şi în
treţinerea necontenită a focarului 
revoltei şi agresiunel ce persistă In 
Bosnia. Departe dar de a trage o 
probă dintr’aceastn, de slăbirea au
torităţii sultanului Iu această ţară, 
circumstanţele la cari s’a făcut alu
ziune, daţi loc la o concluziune cu 
totul diferită. Puterea şi influenţa 
Sublimei Porţi trebuiesc să fie foarte 
tari In Bosnia, pentru ca, cu tot 
resbelul şi cu toate calamităţile cari 
aâ infestat imperiul Întreg, trei ani, 
autoritatea otomană să se fi man- 
ţinut intactă In această provincie. 
Astăzi dar, când pacea se va res
tabili, şi tocmai In momentul ( ând 
Sublima Poartă este gata a con
centra toate forţele sale pentru res- 
tabilihea ordinel In acea ţară, dând 
acestui scop toată atenţiunea sa, 
ş'ar putea crede câ dânsa este in
capabilă de a Împlini această mi
siune ?

Guvernul imperial este pe deplin 
convins de eficacitatea autorităţii 
sale asupra acestor provincii ; şi ca 
toate câ s’ar fi luat resoluţiunea de 
a da provinciilor vecine măriri te
ritoriale, cari fără nici o Îndoială, 
ia cazul când nna ca aceasta s’ar 
întâmpla, ar spori mijloacele lor de 
agresiune, Turcia insă opinează că 
totd’auna va fi In stare să repri- 
meze aceste tendinţe, daca vreodată 
s’ar manifesta, mal cu seamă daca 
sprijinul moral al cabinetulnl din 
Viena nu l-ar lipsi. In acest spri
jin moral gnvernul otoman pune cel 
mal mare preţ, acest sprijin dân- 
snl voeşte foarte mult să i se acorde 
In Împrejurarea de faţă.

S’a crezut câ Bosnia fiind o pro
vincie care nu raportează mult te- 
saurnlnl otoman, orupaţiunea sa de 
către armatele Aaatro-Ungare nn ar 
oferi, prin armare Sublimei Porţi, 
inconveniente mari. Să fie permis 
plenipotenţiarilor otomani de a nota 
această declaraţiune, după care toate 
veniturile provinciei Bosniei, sunt 
cheltuite chiar In provinciâ. Dar, pe 
de altă parte, dânşii nu se pot opri 
a observa, că, de oarece o provin 
cie nn aduce venituri mari tesau- 
rulul, nu resultă dintr'a ceasta că 
ocnpaţlnnea sa de către trapele unei 
pateri străine ar fi indiferentă su
veranului care o posedă.

Fără a insista mal mult asupra 
consideraţiunilor acestei ordine de 
idei, plenipotenţiarii otomani aă 
onoare de a reitera Excelenţele lor 
membrilor acestei Înalte adunări, că 
Sublima Poartă se angajează a se 
conforma Însăşi chiar, şi imediat, 
unui program de reforme cari ar 
părea, in momentul de faţă, mal 
apropiate cu exigenţele circumstan
ţelor.

In ceea ce priveşte cestinnea a- 
grarâ, nu ar fi poate timpul de a 
intra astăzi In desvoltârl prea lungi: 
ar fi asemenea inutil de a reaminti 
diferitele solnţiunl ce a avut această 
cestiune In mal multe ţâri, unde 
dânsa a fost cauza unor dificultăţi 
analoage cu acele ce se semnalează 
In Bosnia. Oare Sublima Poartă ar 
fi singură In neputinţă de a Între
buinţa remidiurl de aceeaşi natură? 
Gestiunea agrară subsistă Încă In 
diferite ţâri, pentru cari Insă ni
meni nu s’a gândit de a recurge la 
mijloace de natura acelora cari as
tăzi sunt propuse pentru Bosnia.

Fără dar a si mal Întinde asupra 
ideilor sale, plenipotenţiarii otomani 
cred, câ ceea ce s’a zis este sufi
cient pentru a convinge pe Înalta 
adunare câ, daca ar voi să ia In 
consideraţie angajamentul ce pro-
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pun în numele guvernului lor, ar 
asigura mult mal bine şi tntr’un 
timp mult mal scurt pacificarea 
acestor provincii, de cât daca ar 
consimţi la o propunere de ocupa- 
ţiune die care ar resulta inconve
niente mult mal grave de cât acele 
ce sunt propuse ca remedid.

Excelenţa Sa adaogă că ţinând 
acest limbagifi, se conformă instruc
ţiunilor guvernului sfiü.

Primul plenipotenţiar al Franţei 
zice, că ar dori să expună repede 
motivele aderării salí la propunerea 
marchizului de Salisbury. Guvernul 
francez nu arată un interes imediat 
In cestiunca bosniacă, dar se intere
sează ca opera congresului să fie utilă 
şi durabilă: intr’aceastâordine de idei 
dânsul se puna, pentru orice afacere 
ce nu ’1 atinge direct. Excelenţa Sa 
priveşte combinarea indicată de că
tre Cabinetul englez, ca singur pu
tând asigura o esistenţâ pacifică po- 
pulaţiumlor Bosniei şi Erzegovinel, 
atât de mult desbinate, prin uri po
litice , religioase şi sociale; dânsul 
hotărăşte câ singur o putere vecină, 
destul de puternică pentru a fi im
parţială, este in stare de a restabili 
pacea in aceste provincii desbinate; 
intr'un cuvânt, consideră interven- 
ţiunea guvernului austro-ungar ca o 
mâsurâ de poliţie europeană.

Lordul Beaconsfield, după ce a 
reamintit importanţa cestiunel şi mi
siunea congresului care este, de se 
poate, restabilirea pâcel in Enropa, 
recunoaşte câ, daca după o pini unea 
tutulor, una din bazele principale 
ale pâcel ce se va face, este inde
pendenţa sultanului ca suveran eu
ropean, fie-care cu toate acestea tre
buie să nn piarză din vedere, că tur- 
burârile survenite in ţârile de cari 
este vorbă, aü fost origina tntnlor 
tristelor evenimentele din aceşti din 
urmă ani. Escelenţa Sa este convinsă 
câ, daca sultanul nu a putut, mal 
’nainte de resbel, pe când resursele 
sale er&ú considerabile, manţine or
dinea şi stabilitatea in Bosnia şi Er- 
zegovina, şi asemenea pacea gene
rală, pentru care motiv s’ar crede 
oare-câ astăzi, in urma unei lupte 
care insă i-a făcut cea mal mare 
onoare, guvernul otoman ar fi ca
pabil să dea pâcel Europei asigură
rile ce dânsa este in drept să ceară. 
Puterilor le este dat dar, a căuta 
mijloace de siguranţă mal eficace, 
şi ele speră că le vor găsi in acţiu
nea unul mare gnvern. limitrof, pu
ternic, de opiniunl conservatrice şi 
care nici odată n’a căutat să turbure 
interesele nimulul in nici o parte a 
lumel. Această cerere este oare un 
mare sacrificiâ pentru Turcia? No
bilul lord consideră din contra, că 
aceste provincii, precum s’a < anata- 
tat de către conferinţa dela Con- 
stantinopol, n’aü produs Porţel un 
venit egal cu cheltuiala care cer. Mal 
mult, ele nu aü nici o importanţă, 
pe când' marile puteri se silesc a 
da tutulor raselor ceea-ce li se cu
vine, de a depărta orl-ce predomi- 
nenţâ de rasă? Daca congresul ar 
lăsa aceste provincii in starea in 
care se găsesc azi, s’ar arâta foarte 
învederată predominarea rasei slave, 
rasă puţin dispusă a lăsa celor-lalte 
ce li se envine. Trebuie să recu
noaştem insă, câ propunerea lordu
lui Salisbury nu esse făcută in in
teresul Engliterel, ci in vederea pâ
cel europene. Nici un stat no este 
azi in stare, afară de Austro-Unga- 
ria, de a îm plin i, prin ocupaţia a- 
cestor proviucii, marea datorie de a 
menţine ordinea şi de a o garanta, 
de a stabili prosperitatea şi in fine 
de a consolida pe Poarta Otomană, 
f&când să crească rolul el in aface
rile europene.

Principele Gorciacoff zice, câ Rusia 
este desinteresată in cestiune, dar 
câ consideraţiunile desvoltate de co
rniţele Andrassy, propunerea lordu
lui Salisbury, sprijinită de Germania, 
Francia. Italia şi esplicaţiunile clare 
ale lordului Baaconsfield, fii dovedesc 
eficacitatea resoluţiunil progâtitâ in 
scopul pa ifle, pe care congresul do
reşte să ’1 atingă. In realitate de 
este vorba a reserva populaţiunile 
creştine contra abuzurilor seculare : 
moţiunea engleză este conformă cu 
vederile geuerale ale Rusiei, şi Alteţa

Sa se uneşte in totul cu dănss. Gât 
despre obsorvaţiunea Ini Carateo- 
dory-Paşa, care atribue inflenţelor 
străine cea din urmă insurecţiune, 
Alteţa Sa nu poate să o admită : 
tnrburârile aă fost produse prin sta
rea provincielor Bosniei şi Erzego
vinel, şi nnmal prin modificaţiunt 
radicale s’ar put*a inlâtura din notk 
producerea lor.

Primul plenipotenţiar al Turciei, 
respunzând la această aserţiune, rea
minteşte câ n’a voit să esamineze 
favorul insurerţiuniî bosniace, dar 
numai să afirme câ dacă ordinea nu 
este stabilită mal de timpuria, cau
za trebue căutată in evenimentele 
petrecute de un au încoace. Guver
nul otoman să angajazâ cu toate a- 
cestea inaintea congresului, de a pa
cifica provincia peste puţin timp. 
D-sa arată mijloacele ce are de 
gând să le intrebuinţ-ze in acest 
scop şi cari pot linişti orl-ce temere. 
Findcă guvernul otoman este mal 
mult in stare decât alt-cineva, de a 
cunoaşte starea lucrurilor in aceste 
provincii, este invederat că dacă ia 
acest angajament, este câ se crede 
convins că âl va putea indeplini.

Corniţele Andrassy ar dori să pre
zinte câte-va obiecţiunl asupra docu
mentului citit de Carateodory-Paşa. 
Primul plenipotenţiar otoman a zis 
câ mâsura propusă este utilă, fiind
că Poarta este gata de a remedia 
relele semnalate, şi ar fi mal ales 
in stare de a inlesni întoarcerea re
fugiaţilor in ţara lor, al căror nu- 
mâr nu este mal mic de 200,000 
oameni. Corniţele Andrassy observă 
asupra acestui punct câ. de 3 ani de 
zile, s’aă cerut măsuri de la Sublima- 
Poartâ odată făgăduite, altă dată 
zădărnicite aceste dispoziţiunl, in 
sfârşit, n’aâ fost luate niciodată. Iu 
ceea-ce priveşte observaţiunea lui 
Garateodory-Paşa, că Turcia a man- 
ţinut până azi aceste provincii nea
tinse, primul plenipotenţiar al Ans- 
tro-Ungariel crede că Excelenţa Sa va 
conveni, câ aceste rezultate le dato- 
reşte in mare parte trapelor austro- 
ungare aflătoare la fruntarii in ter
menul celor trei din urmă ani. Co
rniţele Andrassy adaogă, câ Âustro- 
Ungaria in totd’auna preocupată de 
principiul stabilităţii in care âşl in- 
drepteazâ politica, nu poate face să 
depindă viitornl de ilusiunile ce mal 
poate conserva Poarta, dar pe cari 
evenimentele celor din urmă ani le-ab 
desminţit in deajuns. Excelenţa Sa 
declară deci că :

.Propunerea d-lor plenipotenţiari 
a) Marel Britaniel şi al Germaniei, pare 
a fi soluţiunea care poate procura o 
pacificaţiune grabnică, deplină şi te 
meinică a Bosnel a Erzegovinel, şi 
câ ea este mal mult conformă sco
pului ce’şl propun toate puterile, a- 
cela de a infinţa o stare intemeiatâ 
de lucruri. Plenipotenţiarii Austro 
Ungariei aâ onoarea a da adesiunea 
lor şi a declara, câ guvernul Austro- 
Ungar este gata a se însărcina cu 
ocupaţia şi administraţia acestor 
provincii.

.Teritoriu l sandjaculul de Novi- 
bazar, care se întinde intre Serbia 
şi Muntenegru in direcţia Sud-Est 
până după Mitrovitza şi care face 
parte din vechiul vilayet al Bosniei, 
nemârginiudu-se direct cu teritoriul 
Austro-Ungar, plenipotenţiarii Ma- 
ie8tâţel Sale împăratului şi Rege de
clară, câ Austro-Ungaria nu doreşte 
a se incârcina cu administraţiunea 
acestui sandjac in care administraţia 
otomană ar putea să urmeze. Cu 
toate acestea, in scopul de a asi
gura manţinerea noulnl stat politic, 
libertatea şi siguranţa căilor de co- 
municaţiune, Austro Ungaria trebue 
sâ'şi reserve dreptul de garnizoană 
şi de căi militare şi comerciale pe 
toată intinJerea pârţel sus arătate 
a vechiului vilayet bosniac.*

Preşedintele, observând că cu toate 
câ opiniunea diferiţilor membri al 
congresului, este indicată in discur
surile ce afi pronunţat, crede câ tot 
trebnesc să ceare votul formal al 
reprezentanţilor puterilor.

Austro-Ungaria, Franţa, Marea- 
Britanie, Italia ndereazâ la propune
rea engleză. Rusia o acceptă şi ca, 
observând câ votul 9fifl se aplică ex-
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clusiv la termenii moţiune! 
lai Salisbury.

Plenipotenţiarii otomani 
desiunea, declarând că el i 
gaţl de instrucţiunile gui 
lor.

Preşedintele vorbind in 
maioritâţel congresului, şi o 
in acel al puterilor neutre, i 
a sa datorie să amintească \ 
tenţiarilor Turciei, că congr 
intranit, nu spreaapfira por 
geografice, pe cari Poarta , 
să le manţiă, ci pentru a aţ 
cea Europei in present şi inii 
Alteţa Sa observă represeţliţ» 
otomani câ, fără intervenţiun- 
greşului, s’ar găsi incâ in 1 
tregiinel articolelor tractatul’ 
San-Stefnno, şi câ această ii 
ţiune le inapocşte o provi 
mult mal mare şi mal fertilă 
Bosnia, adică teritoriul care 
tinde de la marea Egee 1) 
Balcani. Rezoluţiunile înaltei 
formează un tot al cărui b 
nu s’ar putea primi, de ni 
primi şi neajunsurile. Poart 
deci nici un inters să facă i 
lucrările congresului, ne-vo 
da consimţimântul sftfi şi pu 
Puteri in necesitate de a 
fără dânsa, asupra propriei 
interese. Alteţea Sa constată 
şase mar! pateri se unesc : 
ce priveşte Bosnia-Erzegovi 
persistă a crede câ o operă, d 
Turcia poate să tragă mari : 
ge, nu va fi întreruptă prin < 
nnea Porţel. Alteţea Sa este 
să câ guvernai otoman va 
in cărând noul instrucţiuni Ba 
potenţiarilor săi, şi termină la  
câ protocolul va rămânea la 
pentru a le primi.

Corniţele Şuvalow cere să j 
o observaţiune asupra unul 
al discursului d-lul prim plen 
ţiar al Anstro-Ungariel. C< 
Aadrassy, zicând că interesele {  
Ungariei nu cer ocupaţia şi 
nistraţia pârţel zisă in genere 
clave*, a cerut insă căi mili 
câte-va puncturl strategice, 
potenţiaril Rusiei, cari afi ad 
propunerea marchizului de Sal 
aa înaintea lor o nonă idee, 
este incâ destul de clară 
dânşii, şi a căreia desfâşunll 
putea lovi in fruntariele şi
rile teritoriale rezervate Mc ,4

»

grulul şi Serbiei. Escelenţa 
reşte deci a lua ad-referend 
castă din urmă parte a discfcr 
comitelui Andrassy, până căi 
mul plenipotenţiar al Austro 
riel se va explica in aceasl 
v ia ţi.

Preşedintele declară câ pi 
Iul mal rămâne deschis pent 
servaţinnile următoare, cari 
prezentate de către plenipotf 
Rusiei.

Congresul, urmând ordine: 
incepe tratarea cestinnel S“r 
preşedintele dă citire celor d 
cuvinte ale art. III  din tr 
de la San-Stefano, conceput ] 
urmează:

.Independenţa Serbiei este 
noscută.*

Alteţa Sa întreabă dacă 
principia este admis de înalt: 
nare.

Carateodory-pasa citeşte uri 
rele consideraţiunl :

.La  prima ocazie ce se ofer 
greşului de a de pronunţa asup'» 
pulaţiunilor de independenţă 
rate in tractatul de la San-S 
Garateodory-paşi roagă pe c 
să’l permită de a adâoga câte 
vinte despre a sa părere. A 
vederea unul interes europe 
in interesul Serbiei, însăşi ] 
consacrase legământul vasa 
care unea până astăzi acest* 
pat cu curtea suzerană. Este i 
testului că Turcia a intrat 
dreptul ce ’I s« conferise prir 
tat cu o mod raţiune ce nu s’ 
minţit chiar in momentul iu 
rărilor celor mal grave, şi că 
drept a înlesnit cu mult reg 
dificultăţilor cari, la deosobite 
aa interesat atât de mult E 
câ in sfârşit această suzeranităţi 
fel înţeleasă, a asigurat Seri a 
independenţă reală, şi câ ea ii-

*
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toscnt însemnătatea preţului

 ̂» tu l  de la San-Sbefano a aş- 
to  noG sistem pentru aceasta 
pentru altele, cari se găsesc 
aceleaşi condiţiunl, deşii pin- 

-  la centrul ce le fusese hotâ- 
'â idea indepcndinţii este mal 
in sfaturile Europei, Turcia 

•va opune, fiind convinsă că 
independinţA, pe care con- 

voeşt e să o sancţioneze, va fi 
seric isA, şi « A va fi asumată 
sbu ţâri cu deplina conştiinţă 
tnrilor c.At şi a datoriilor cari 
şte diut.r’ănsa, căci va fi res- 

şi nu va micşora garanţiile 
publice europene, pe care le 

tal suzeranităţii 61 infinţase 
meioee- ,
«dintele observă că enuncîa- 
«tico lu lu l I I I  este absolută 

a  * că Turcia ’şl va retrage a- 
ntul dat in această privinţă 
Stefano.
a Sa precede la vot. 
ul Salisbury recunoaşte inde- 
ţa Serbiei, dar crede că ar fi 

Io a stipula in principat mâ
ini ipifi al libertăţii religioase. 
Vaddington admite indepen- 

ţSerbiel, dar sub beneficiul ur- 
el propuneri, identică cu aceea 
fost acceptată de congres pen- 
lgaria.
u itoril principatului Serbiei, 
e religie, se vor bucura de 

nă egalitate de drepturi. El 
rea dreptul de a aspira la pos- 
publice, la funcţiuni şi la o- 

şi eserciţiul tutulor profe
ţi diferinţa de religie nu va 
pentru dânşii un motiv do 

■ »re.
rciţinl şi practica exterioară 

! fior cultelor va fi cu totul li
niei o pedică nu se va pu- 

* ince orgauisaţiunel erarohice a 
lor comuniţăţi, in raporturile 
capii spirituali.*

P ic ip »Ie  Gortchacow să t* me ca 
’* ă redacţiune să nu se aplice 
*4 u seamă la israeliţl, şi fără să 
■ 1;potrivească principiilor gene- 
4 vprimate iutr’ănsa. A lte ţa  Sa 

lori ca cestiuuea israeliţilor,
'■ II va avea rândul mal târzia, 

iprejudecată printr’o declaraţie 
0 bilă. Dacă este vorba numai 
n oertate de relig ie, principele 
fi hacow declară că ea a fost tot- 

in vigoare in Roşia: in ceea 
riveşte, dânsul aderă cu totul 
»st principi A. şi ar fi gata să'l 
lă in sensul cel mal larg. Dară 
vorba de drepturi civile şi po- 

şi A lteţa Sa cere să nu se 
id e  israeliţil de la Berlin, Paris, 

« a  sa fi Vie na, cărora negreşit 
;ir  putea refusa nici un drept 

sa fi civil, cu evreii din Str- 
Aomâniaşi câte-va provincii ruse, 
■unt, după părerea sa, un ade- 
flugel pentru populaţiunile in- 

e.
(Reşedinţele observând că ar fi 
«cuviincios să se atribue restric- 

I drepturilor civile şi politice 
tâ[regretabilă stare a israeli- 

priucipele Gortchacow amin- 
că in Rusia, guvernul in câte- 

Jrovmcii, a trebuit, condus de 
i sitate absolută şi justificată 
experienţă, să supună pe israe 
i un regim excepţional, pentru 
rea intereselor populaţiunilor 
W addington crede că este im 
i t  de a profita de această so- 
J ocazie pentru afirmarea prin- 
Şr libertă te l religioase prin re- 

Ib a n ţ iI  Europei. Excelenţa Sa 
că Serbia, care cere a intra 

Biilia europeană tot pe acelaş 
|ca şi cele-alte state, tr»bueşte 
 ̂11tăi să recunoască principele 
sunt baza organisaţlunel sociale 

statele Europei, şi a le pri- 
alr» condiţiune necesară pentru 
irHa ce solicită.
rincipele Gortchacow persistă a 
•, fă  drepturile civile şi politice 
putea să se atribue intr’uu mod 

j mt evreilor din Serbia.
^oiitele Şuvolow distinge că a- 

Jobservaţiunl nu constituesc o 
trivire la proposiţiunea franceză:
Hi tu) istraelit, prea eonsidera- 
Kcăte-va provincii r iw , a fost 
iul unul regulament special, dară

Excelenţa Sa crede că, in viitor, in
contestabilele inconveniente, semna
late de principele Gortchacow. se 
vor putea preveni fără a se atinge 
libertatea religioasă, a căreia des 
voltare o doreşte Rusia.

Principele d • Bismarrk aderă la 
propunerea franceză, declarând că 
asenţimântul Germaniei este câşti
gat orl-cârek moţiuni, favorabilă li- 
bertâţet religioase.

Corniţele de Launay z ice , că in 
numele Ita lie i, se grăbeşte a adera 
la principiul libertăţel religioase, 
care este una din basele esenţiale 
instituţi unilor ţârei sale, şi că se a - 
sociază la declaraţiunile făcute in 
această privinţă de Germania, Franţa 
şi Marea-Bntanie.

Corniţele Andrassy se espriraâ to t 
in acelaşi sens şi plenipotenţi! oto
mani nu ridică nici o obiecţiune.

Principele de Bismark, după con
statarea rezultatului voturilor, de
clară că congresul admite indepen
denţa Serbiei, dar sub conJiţiunea 
că libertatea de religie va fi recu 
noscutâ in principat. A lteţa  Sa a- 
daogă că comisinnea de redacţiuce,
formulând ace&9tă de»i*iune, va tre-
bui să constate conexitatea stabilită 
de congres intre proclamarea inde
pendenţei serbe şi recunoaşterea li
b e r tă ţ i  religioase.

Lordul Salisbury ar dori asamenea 
ca congresul să insiste in favoarea 
libertăţel comerciale şi să se declare 
contra introducerel eventuale in Ser
bia a unul drept de transit.

Corniţele de Launay face cunoscut 
că a întâmpinat dorinţa d-lul pleni
potenţiar englez, şi că a preparat, 
in înţelegere cu colegii săi austro- 
ungarl şi francezi, moţiunea urmă
toare :

.P len ipotenţiarii Austro Ungariei, 
Franţei şi Ita lie i propun să se adaoge 
a stipulaţiunile relative la Serbia 

ceea ce urmează :
.Până la Încheierea unor noi aran

jamente, nimic nu va fi schimbat in 
principatul Serbiei, din condiţinnile 
actuale ale relaţiuDelor comerciale a 
acestei ţâri cu statele strâine, şi nici 
un drept de transit nu va fi perce
put in Serbia asupra mărfurilor cari 
vor trece prin acea ţară.

.Im m nnităţile şi privilegile supu
şilor străini, preenm şi drepturile de 
juridicţiune şi de protecţiune consu
lară, după cum esistâ azi, vor ro
mâne in vigoare atât cât ele nu vor 
fi modificate prin inţelegere cu păr
ţile contractante.*

Preşedintele consideră de drept 
comun, ca o provinciă deslipită de 
un stat să nu poată să se descarc» 
de tractatele la cari a fost până a- 
tnncl supusă. Acesta este după pă
rerea A lteţe i Sale un principifi de 
drept al gintelor, care na poate de
cât a fi coroborat de congres.

Moţiunea presentată de corniţele 
de Launay este primită in principiu, 
afară de o revisinne cerută de către 
corniţele Şnvaloff, a amănuntelor re- 
dacţiunel.

Congresul urmează apoi cercetarea 
art. I I I  relativ la fruntaria sârbească, 
şi preşedintele socoteşte c i această 
delimitare nu poate fi făcută de cât 
de un comitet special.

Baronul de Haymerle presintâ a- 
supra acestui punct următorul pro
iect :

.Serbia va primi o adăogire teri
torială.

,0  definiţiune ezactâ a fruntarie- 
lor neputând avea loc in .plenum* 
congresului, o comixiune, in care va 
fi un plenipotenţiar din partea fie
căreia Puteri, va fi însărcinată să 
formuleze şi să supună congresului 
o linie de fruntarie.*

Anexa conţine propuneri mal de 
taliate ale plenipotenţiarilor Austro- 
Ung.ricl asupra liniei de fruntarii, 
(a se vedea anexa No. 1, Ia protocol).

Corniţele ŞuvalofF primeşte propu
nerea unul comitet special.

Meh-*med Aii-paşa făcând o alu
ziune la interesele Turciei in deli
mitarea frnntarielor şi reamintind 
coDsideraţiunilu ce a citit in şedinţa 
trecută, preşedintele insistă asupra 
formării unul comitet însărcinat spe- 
cialmcnte cu a -este cestiunl, cari nu 
pot fi regulate in adunare generală. 

Congresul acceptă această propu-l

n e re : plenipotenţiari vor arăta la 
secretariat pe delegaţi cari vor face 
parte din comitet.

Art. 17 al tractatului de San Ste 
fano, relativ la Serbia, este apoi esa 
m inat; aliniatele 1 şi 2sunttrămi8e 
la comisinnea de redacţiune, asupra 
al 3-lea aliniat relativ la evacuarea 
teritoriului otoman de către trupele 
sârbeşti, lordul Salisbury esprimâ do 
rinţa ch congresul să intervie pri 
o deciziune in această privire; co 
mitele Şuvaloff observând că o deci 
ziune precisă nu poate fi luată in 
această privinţă înaintea delimitării 
fruntarielor, congresul trântite ulti 
mul aliniat al art. IV  la comisinnea 
de redneţiune.

Baronul de Haymerle citeşte o pro 
punere, relativă la drumurile de Her 
din Serbia.

.Principatul Serbiei este substi 
tu&t pentru partea s& la angaja 
mentele luate de Sublima-Poartâ a 
tât către Austro-Ungaria cât către 
compania de exploatare a Turciei 
din Europa, in ceea ce priveşte ter 
minarea, ju i cţiunea, cât şi exploa 
tarea liniilor ferate pe teritoriu nofi 
câştigat.

.Convenţiunile necesare pentru 
regularea acestor cestiunl vor fi in 
cheiate intre Austro Ungaria, Subli 
ma-Poartt, Bărbia şi,— proporţioni 
cu competinţa sa, —  in principatul 
Bulgariei, indatâ după incheerea pâ 
cel.*

Această moţiune identică cu aceea 
votată de congres asupra căilor fe 
rate ale Bulgariei, este primită cu 
uuammitate.

Carateodory paşa prezintă obser 
vaţiunile următoare in privinţa tri 
butului principatului sârbesc:

.Tributul Sârbiel va fi capitalisat 
şi total vărşat la casa tezaurului o-
toman in termen de.....

.Serbia va fi încărcată cu o par
te din datoria publică otomană in 
proporţiune cu venitul districtelor ce 
'I vor fi definitiv anexate.*

Preşedintele observă că in trac 
tat nu este vorbă de tribnt, şi co 
mitele Şuvalow zicând că intr’adevăr 
independenţa implică neapărat ideea 
sfârşirel, tributul er i o proprietate 
care era, ca toate celelalte venituri 
ale Turciei, însărcinat cu plata da
toriei otomane.

Principele Gorciacov nu este dis
pus să se intereseze de sub-scriitoril 
împrumuturilor turceşti. A lteţa  Sa 
consideră această afacere ca nn trist 
agiotagifi. Guvernul nu a refuzat 
concursul supuşilor săi posesori de 
obligaţiuni otomane.

Preşedintele crede că s’ar putea 
face, poate ca Serbia, să fie încăr
cată cu o parte din datorie, echiva
lentă cn tributul.

D. Waddington nu poate admite 
cuvintele primului plenipotenţiar al 
Rusiei in privinţa impramuturilor 
turceşti. Exelenţa Sa nu crede că 
aceste împrumuturi pot să fie cali
ficate de agiotagifi; că in parte din 
aceste afaceri afi putnt fi specula- 
ţiun i, această nu se poate tăgădui, 
dar de azi, obligaţiunile sunt in 
mâinele unor posesori cn totul d< mnl 
de interes, d. Waddington nu in- 
insistâ acum, dar mnnţine observa- 
ţiunile sale in favoarea drepturilor 
scrise cari vor fi apărate şi de dân
sul şi de colegii sâl.

Principele Gorciacow răspunde că 
n’a voit să vorbească de toate îm
prumuturile, dar de cea mal mare 
parte dintr’ansele, şi că afară de a- 
ceasta a voit să constate că guver- 
nml sâfi a refuzat orl-ce sprijin po
litic ruşilor posesori de obligaţiuni 
turceşti.

Remăne înţeles, că propunerea Iul 
Carateodory-Paşa este trimisă la co- 
misiunea pentru delimitarea frunta
riilor.

Conpresul se preocupă apoi de 
fixarea ordine! zilei a viitoarei şe
dinţe. După observaţiunile comite
lui Andrassy şi ale comitelui Şuva
low, cestiuuea Muntem gruliit este 
lâs it pentru o şedinţă ulterioară. 
Congresul decide să se treacă măine 
la discuţiunea afacerilor române, şi 
exuniuâ procedura ce se va adopta 
in privinţa primire! reprezi ntnnţi- 
lor greci.

Corniţele de Snu-Vallicr observă

că miniştri greci trebuesc, in prima 
şedinţă la care vor fi admişi, să te 
mărginească a prezenta congresului 
cererile observaţiunile guvernului lo r : 
se va concerta apoi când nu vor fi 
prezenţi şi se va discuta cu dânşii in 
tr ’o şedinţă următoare. Aci avem in 
adevâr douâ ordine de idei, ântâifi 
expunerea vederilor şi dorinţelor 
Greciei, al douilea insuşl discuţiunea 
in congres.

Preşedintele acceptă această pro
cedură, şi, cu invoirea unanimă a 
înaltei Adunări, anunţă că va in- 
ştinţa pe reprezentanţi Greciei că 
congresul 61 va asculta măine.

Lordul Salisbury şi corniţele Corti 
întreabă dacă nu fi dat şi Romăuiel 
să’şl apere cauza înaintea înalte) 
Adunări.

Preşedintele răspunde că, afacerile 
romăne fiind la ordinea zilei de mâine, 
Gestiunea redicatâ de de plenipoten
ţiarii Engliterel şi al Italie va pu
tea fi atunci discutată.

Mehemed-Ali-Paşa prezintă o mo
ţiune relativă la fruntariele Munte- 
negrulul care va fi tipărită şi ane
xată la protocol.

Şedinţa este inch să la orele 5.
SeinnnţI: v. Bismark, B. Butow, C. F. 

V. Hohenloh i, Andrassy , Karo 'y i, Hay 
merle, Waddington, St. Vallier, H. Des 
prez, Beaconsfield, Salisbury, Odo Russ*ill 
L . Corti, Lannay, Gortchi icow , Schonve 
lotr. P. d’Onbril, Al. Carateodory, Meh 
med A ii, Sadonlah.

art. 9 ; iară la oaz de refuz din parte’!, a- 
eeasti operaţie se va săvârşi in comptul 
să fi de către administraţia domenielor.

Art. 23. Lipsele sad stricăciunile aduse 
herăstraelor sad altor ecarete, ce s'ar fi 
dat in întrebuinţarea cnmp8r&tarn)nl,se va 
constata la expirarea contracta»!, de că
tre agentei silvic şi primarnl local, in a- 
sieteoţa cumpărătorului sad a reprezen
tantului eăd; iară valoarea lor se va ur
mări din garanţia depusă. 4

Art. 24. Orăndnitnl, ce cumpărătorul va 
însărcina cu văazarea lemnelor in pădure 
urmează a fi agreat (admis) de snbinapec- 
torul silvic respectiv; in nici nn caz el nn 
va putea fi rudă că pădurarii s ifi agenţii 
silvici ai loca lităţii; in caz contrarid ad
ministraţi a nea domenielor şi pădurilor 
statului, va fi indrept să oprească pe acel 
orânduit, fără ca cumpărătorul să aibă 
ver!-o pretensiune de despăgubire peutru 
paguba ce e'ar cauza din aceasta.

(Va nrme(.

REGULAMENT 
da

Lieitaftunl pentru vfmarea pădurilor statutul

(Urmare.)

Dacă diferenţa va fi in pine, cumpără 
torul este obligat a răspunde enma cave 
nită la casieria respectivă pănă in termen 
de 30 zile de la constatare.

Dacă diferenţa va fi in minus, adminis 
traţinnea domenielor, pftnă in termen de 
30 zîIp, va face a ea restitui cumpărătura 
al sama Ia care va avea drept prin mnn 

dat asupra cssirel respective.
Art. 19. După expirarea termenului fi 

xat pentru transportarea lemnelor, se va 
proci de in acelaşi mod ca mai sus Ia re 
primirea parchetului.

Procesnl-verbal, ce agentul silvio va in 
cheia pentru aceasta, dresat in intreit esem- 
plar şi investit eu formalităţile prevăzute 
la art. 18, va constata modul tSerel, nn< 
mărul reaervelor in fiinţă, starea lăstaru 
ui precum şi mo iul cum a’ad îndeplinit in 

general toate obligaţiunile contractnlul.
O-dată procesnl-verbal de reprimire, a- 

probat de administraţie, cumpărătorul aste 
descărcat de orî-ce răspundere.

Art. 20 Veri-ce abateri de la prescrip- 
nuile articolelor de mai sue şi anume 

schimbare in ordinea parchetelor, tăerl 
ră bilete de exploatare visate de silvi

cultor, anticipare asupra termenului fixat 
ntrn tăerl, safi prelungirea tăereî peste 
gt termen, tăerea in alte părţi de căt 

cele date in exploatare, tăerri aavărşite 
contra regalelor fixate pria art. 9, preenm 

vătămarea sad distragerea reaervelor, 
cad in răspunderea cumpărătorului, care 
ate obligat a despăgubi pe stat fără so

maţie safi judecată şi dnpă simpla consta
tare a agentului silvie aprobata de admi
nistraţia domenielor.

Constatările se vor face faţa cu repre- 
sentautul safi unul din orăuduiţii cumpă
rători, cari s’ar afla la faţa locului, dre
sând u se proces-verbal in intreit esemplar 
conform cn art. 18.

Absenţa representantulnl sau orăndui- 
ţi'o r cumpărătorului, precum gi refusnl lor 
de a subscris procesnl-verbal, nu va atin
ge intra nimic validarea conetatărei făcută 
de agenta! silvic.

Art, 21. Evaluarea despăgubire! se va 
face după numărul arborilor constataţi că 
s’a tăiat in oontraveuţinne, socotiudu-se 
preţnl fia-cărnia dnpă tarifai alăturat.

Pentru arborii de reeervft se va plăti de 
fie-care, valoarea împătrită oelel Axate prin 
tarif.

Evaluarea despăgubirilor euvonite pen
tru păşnnarea vitelor iu contra dispoziţin- 
nilor art. 13 şi p ‘litru stricăciuuele aduse 
lăstarului, se va face couform lege! poliţiei 
rurale.

Art 22. Prin excipţlnns de la dispozi
ţii! ui le art. 20, tăerea arborilor mai sus de 
înălţimea fixată safi in alt sens de căt tăc- 
rea pezişă, nil dă loc la despăgubire bă
nească; cumpărătorul insă este obligat a 
tăia tulpinele din uofi in conformitate en

C R O N I C A

Auziui că se va mal a mă ui convocarea 
corpurilor legiuitoare, chiar şi după ce ee 
va primi comunicarea oficială a tratatului 
de Berlin.

Se zice că gnvernnl face aceasta peutrn 
a ee delimita nona provincie Dobrogia de 
către comisia europeană, şi ca aet-fel adu
nările să ee afle in faţă cn fapte îndepli
nite.

Regimentul N. 6 de dorobanţi a sosit 
in capitală, spre a şe dtsconcentra. Acest 
regiment se compune din tineri din Ilfov. 
Salatam pe aceşti viteji întors la căminele 
lor, de unde lipsesc de a tata timp.

Azi şi măne ea mal aşteaptă sosirea in 
capitali a altor trape, parte spre a fi con
cediate, parte spre a fi aşăzate in garni
zoane.

Dapă ce se vor retrage toate trapele 
din locurile nnde aii fost concentrate, se 
va ţine o revistă mare militară in capi
tală. ____________

Direcţia telegrafo-postală uunnţă, că s'a 
restabilit comunicaţia in tootă ţara.

Ploia torenţială de ieri de la 12 ore, 
care de şi n’a ţinut de căt o jumătate 
oră, dacă va fi fost gi pe aloc irea to t ast
fel, va fi canzat stricăciuni.

In capitali acea ploie a transformat in 
lacuri mal multe strada fără scurgere. Io 
str. Domne! s'a surpat canalul.

( Vocea Covnrlninlnl* impărtăş şte un 
tot de devotament cumplit, săvârşit de nn 
tânăr din Galaţi in  următoarele oondiţil : 

‘ Sunt trei zile, un copil de zece am nm- 
blănd pe marginea Dnnăref, aproape de 
Bursă, căzu in ai ă. Tânărul Dionis Scn- 
t era cos, fifi al d-lul Telemac Scuteracos, 

gnstor, in vârstă de 18 an i, neascnl- 
tănd decât cnraginl răfl, se aruncă îndată 
in apă şi fu destul de fericit pentru a a- 
duce la margine pa săracul copil pe care 

a răpit dela o moarte sigară.t 
Numitul ziar felicită pe energica! tânăr 

care nn a avat teamă de a ’şi expune viaţa 
sa. Fapte de această natură trebuiesc procla
mate sus şi tare, pentrn a le da ca exem
plu cetăţenilor.

S’a de.'Cbis pe seama ministrului du culte 
nn credit de 3,000.

D. baron d’Alvensleben, consulul gene
ra) al Germaniei, plecănd in străinătate ia 
concedifi de mal multe luni, in li|8a d-sale, 
facerile conaulatalnl Ie va gera d. de 

Braunschweig.

D. cavaler Zwiedmek, consulul Austriei, 
având nn concedifi de 8 zile, afacerile con
sulatului in acest timp vor fi condnse de 
vice-cousnl, d. Slef. de Buren.

B IBLIO G RAFIE

Ion C. Lerescn. —  Rusia, leita. 
poleită, aşa cum este, scriere istorică- 
critică. Do vânzare la toţi corespon
denţii .Telegrafului*. Preţul 1 I. şi 
50 b.

Biblioteca Poporului RoinAii. 
Partea l-a : Poeziile vechi romăneşll 
(Popular», Văcăreşti!, Momule&nu, 
Couachi, B*ldiman, ş. n ) Editura 
Lojel Eliopole. D>» vlnzare la toat.n 
librăriile ; un olum de aproape 300 
pag. pe preţui de 50 bani.



T I  M P U L

F R U MUSE Ţ A!
FRÀGEpiMEA TINEREŢEl A PELEi

C t mijloc neîntrecut pentru Tnfrumusetarea pelel I 
i'afi recanoecat de t6te damele cea cercetată de 
autorităţii, eacelenta, nevătămătdrea şi adevărata

La Librăria Universală
L E O N  A L C A L A Y

18 Calea Mogoşâiei 18,
se aflS de vânzare pe doă tablouri mari 
pe hârtie de desemn bonă în 24 colori :

a g a w i s f c f t i g w i o g I i t r f e i  E n o s it ie  llnivorsala
de Dr. L E J 0 8 8 B ,  Paris.

(lin Paris

Acest mijloc do purificajiunea peloi, 
recunoscut tn t i t i  lumea, s'a arătat 
ca cel m al bun şi cel mai activ din 
tăte mijlOcele de Înfrumuseţare spre 
a depărta sigur pete de s ire , coloritul 
ş iro iu l, roşe|a, pete galbene, precum 
si t i t e  necuri{eniele pelei. RAVI8- 
SANTE dă pelel o Irăgeţiime a  tine- 
ra ţe i ( i r te  Iru m is i rosa-deschisă şi ca 

.de catife, face pelea şi mănile alb- 
’ lucitor ji delicat, este rocoritdre şi 

păstro<jă pelea fragedă pănă in vfrs ta  cea m ai 
înaintată.

NALSE FF1CAT se găsesce in Bticuaeso! numai 
la d-nu BRUS, Farm acia la Speranţa.

P R E fU L : I flccon m are 8 fr .,  I flacon mic 5 fr .
NEÎNTRECUT de t6te săpunurile fabricate pănă 

acuma, s’a dovedit numai şi singur cel escelentl 
şi generalment recunoscut

|(1$78), în lungime de nn metru şi lăţime 
de G5 centimetre, 

cu preţ de un franc tabloul.
Unul represintă vederea Palatului Tro- 

I cadero; fi cel-lalt Palatul din Câmpul lui 
Marte împreună cn vederea intrigă a Pa- 

I ritului.

de sub tipar şi se afl& de 
la magasinele de music 
Gebauer şi Şandrovits, şi

RavissanteSăpun
da D r. Lojcsse din Paris. Acesta este cel mal bun 
şi cel mal renumit săpun din lume. Cine a făcut 
cn el odată o încercare nnva mal intrtbuinţa un 
alt săpun.

Preţul utid bucăţi 2 franci.
In BUCURESCI se găsesce nelalsilicat la domnu 

BRUS, FARMACIA la SPERTNŢA.

A  eşit 
vfinzare 
ale d-lor 
la  autor

CÂNTECUL ROŞIORILOR
I D E  E A .  V E D E .

Dedicat Măriei-Sale

D O M NIT O R ULUI R O M ÂNILO R  C A R O L
Poesia de

Locotenent de stat major M. C. MANIULE8CD 

PENTRU VOCE SI PIANO
de

B e r l i n .
Cine dorsce gfi obfcie la Berlin prin 

anunciurl publicate în fiarele cotidiene, 
ver un succes, s& se servóscft spre acest 
scop de cel mal mare ţi cel mal mult 
citit jurnal poliţie cotidian Tribflne care 
apare in capitala imperiului german. 
Jurnalul apare de 18 ani in tóte filele 
şi ese momentan in 2 8 ,0 0 0  esemplare. 
TrlbOne se găsesce in tóte cercurile a 
publicului bine situat precum şi in tóte 
localele publice cafenele etc. găsindu-se 
câte o dată chiar mal multe esemplare 
in cafenelele mal mari. Sutele de colpor* 
tator se occup cu imediata colportare 
îndată după apariţiuuea fie cărui no- 
mcr, şi să îngrijesc şi de vânzare cu 
numéro acest «Jiar popular. Cu tóte că 
(Jiarul este aşa de răspândit Intr'un mod 
grandios, totuşi prcciul inserţiunilor este 
eftin, căci linia de 9 silabe costă nu- 
mal 35 pfenigi safi bani. 44.

Partea inseratelop ale acestei fol, s’a 
dobîndit de Espediţiunea de anunciurl 
Adolf Steiner, în Hamburg pentru o sumă 
fróte importantă. Tóte comándele de 
¡aserţiuni urraca a se înainta espedí- 
tiuneide anueéiurl Adolf Stoiner în Ham- 
buburg Corespondenta cu casa. A. Steiner 
p6tc fi şi românesce fiind-că lo acest 
birou sunt angajaţi coieapondenţl pe
tru tdte limbele europene. Costul inse
ratelor comandate ee p<5te tronsmite şi 
în timbre poştale române.

BAI A MANLAŞ
lângă Tusnad.

In arma anei aprinderi a şiroiul spinări! mi 
sa f  aralisat ast-fel mănile şi picidrele in cât 'ml 
'ra cu neputinţă să mă mişc safi să mă întorc 
in pat. Zăoeam nemişcat ca nn cadavro. Acostă 
stare dură eăte-': a săptămâni, când doctorul J. R. 
mă sfătui să visitez baia Malnaş, căci numai aci 
mă voifi putea vindeca. Am f. st dus acolo şi În
trebuinţai băile 6 săptămâni. Mă purtaS până la 
baie, mă iâsaă tn ea şi tot alţi! mă scoteai! din 
ea, căci de şi eram numai in ventă de 19 ani 
şi deşi odată am fost tare şi sănătos, nici că 
puteam sta pe piciăre, departe d’a putea merge.

Efectul apel fu atât de însemnat şi minunat, 
in cât îndată după sosirea mea acasă puteam 
merge şi îndeplini lucrări mal uşărc.

Acum am de gănd să mal visitez şi în acest 
an baia Malnaş pentru a’ml întări cu totul trupul.
' Inboldit de recunoscinţă cea mal curată, mă 

simt dator a recomanda cn căldură baia Malnaş, 
8 ore departe de Braşov, omenirne! suferinde.

Braşov, 15 Maift 1878. E. Schunn.

In acest an s'a Înfiinţat şi o cursă Şilnici de 
diligenţă Intre Malnaş şi Tuşnald.

HOTEL WEISS
BBASIOV.

Sub-Hem natal am on6re a insciinţa pe 
Onor. Poblic voiagior, cS am Imit nsnprii’mî 
acest hotel, fi mă vdiQ sili a satisface atât 
in privinţa curăţeniei cât fi preţurilor eftine.

Se găşisc odăi de la 60 kr. până Ia 1 
fiorin. Cu deosebită stimă.

Ion Hauptniiuin 
antreprenor.

TROMPITTA CARPATILOR
întregi colecţie de când a apărut sub 

numele de Buciumtil fi până in <)ioa oând 
a încet«t d’a mal vorbi dimpreună cu ilus
trul el scriitor Cesar Bolile.

Acest monument al literaturel Român-’, 
la  a cărui clădire a lucrat pal-spre-ţjece 
ani fi trei săptămâni marele măiestru, se 
află de vânijare la Tipografia naţională, 
strada Academiei No. 24.

ION POLE8CU
fost administrator şi colaborator al 

acestui jiar.

C A R O L  P A Ş I L L  jun. 

Pruţul 1 leü 50 bani.

A eşit acum de sub tipar :

Moţii şi Curcani!
două conferenţe ţinute la Ateneul 

din Bucureşti de
13. A .  I .  O D O B E 8 C T T ,  

conţinând :

]Vojit: Rescoala Ron anilor Ardeleni sub 
căpetenia lor Horis, in iarna 1784— 1785. 
—  Episod din istoria Transilvaniei. (Con- 
ferenţă din 11 Fevrnarie 1878).

Curcanii t Luarea Rahovei de către oşti
rile româneşti, la Noemvrie 1877. — Epi
sod din nltimn) nostru resboiu cn Turcia. 
(Conferenţă din 23 Mmti j  1878).

1 volnm in 8° mic de 96 pagine.
Se află de vânzare la librăria Socte <&* 

Corn., in Bucureşti, Calea Mogoşoaiel No 7. 
—  Prţeul 2 lei nonî. —

PO-HO renumită esenţă japoneză, care 
vindică îndată ori-ce dnrere ds 

cap se găsesce la farmacia d-lni F. Brus 
vis-à-vis de biserica Sărindar,

A D EVER A TE 1N JE C Ţ IU N I SI C A P S U LE
I  C  O  R

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

ţiunea antiblenoragică do Copa.hu. Ele nu obosescu stomahul şl nu provocă nici 
diaree nici grotă ; constituescu medicamentul prin escelentft in tratarea bólelor 
contagióse a ambelor socse, scurgeri vechi seú recente, catare a beşicei şi curze- 
rea fără voie aurinului.

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

tonice şi astringente, esto miijllooul infailibil de a consolida vindecarea şl de a 
evita intérccren.

A D EVER A T S IR O P  D E P U R A T IV
I C O

F A  V  R O T
Acest sirop este ncăpart pentru a vin deca ou desăvârşire maladiele pelei şl pen* 

tru a sfirsi de a curaţi sângele după un tratomentu anti-aifilltic. El foresce de tóte 
accidentele ce pot resulta din sifilis constituţionalii.

lepăda, ca contra facere periculósá tóte medicamentelePublicul, trebue facere periculósá 
RICORD, care nu vorù purta sigliulû C. FA VROT.
I DEPOSJTO GENERAL.— F* Fanrot, 102, strada Richelieu, in Paris ; ln 
lassy, Racovits, Konia; Bucuresci, Rissdorfer, Zumer, Theil ; Galat:, Tatu- 

seschi, Marino Kurtovich; Braila, Petsalis, Kaufmes', Crajova, F. Pohl 
Plojestl, Schüller ; Barlad, Brettner, $i in töte farmaciile.

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION
C 3 . A  Jêl M

à Paris, 2 Carrefour de la Croix Rouge- 2-
_ L  se charge de tout, s les commissions commerciales et d’achat des marchan

dises aux prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en France; 
accompagne les voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités de Paris. On 
parle français, allemand, russe et polonais.

M O U a t u l i u r

DE

j  FOTOGRAFIE şi PICTURÀj

21,
I L  F .  1 S Æ A .N J D T  S c  C om p .

Calea Mogoşioeî 21; vis-à-vis de cofetăria Capftş.

EFITROPIA SEMINARIA;
NIPHON MITROPOLITUI

PUBLICATIU
Epitropia având trebuinţă a N ' 

obligaţiuni Domeniale purtând cu ţiu ţ 
In lie anul curent pentru suma di l i é ;  
lei, a decis a ţine licitaţiă pentru 
16 August viitor orele 12, Sn loc bl | 
mioarinlnl Strada Fiiaretu No. 2; lata 
de a vinde asemenea obligaţiunii* 1 
presenta în arătata <ji şi oră spr<| cl 
cura la licitaţiă fiind însoţiţi şi (Icul 
niţele garanţii; iar persóna asupâcăj 
se va adjudeca acésta licitaţiă, |Ari 
Epitropiel un borderoQ în care sc a 
dica seriile şi nnmărnl obligaţiuni 
date valórea fie-cărnia titlu şiI 
póne conţine. (76

In îoa de 10 Inlifi curent câud 
decis a se arenda prin licitaţii moşi: 
Nonă din Jndeţnl Vlaşca pe term 
ani cn începere de !• 23 Aprilie an: 
conform publicaţiei No. 86 inserată! 4 
torul No. 134, nepreeentândme a 
Epitropi i publică din nofi (jioi de 16 
viitor pentru când amatorii de a 
arendă acâstă moşiă se vor presant 
calai Seminarului Strada Filarttt 
orele 12, însoţiţi fiind de cuveni: 
ranţl In numerar ea îl efecte publi 
a concura la licitaţiă, iar condiţii! 
vedea în ori ce de lncrn la car

(76(

r

1 ir

Fiind-că în ^ioa de 10 Inlie cure 
tinată pentru arendarea prin lio 
moşiilor Kiojna din Judeţul Vlaşca 
men de 5 ani, cn începere de la 2f 
lie viitor, conform publicaţii No. 8 
rate in Monitorul oficial No. 131, U 
presentat îndes toi concurenţi care 
preţuri avanfagiose; se publică d fL  
ijioa de 16 August viitor când d-n A  
torii se vor presenta la cancelaria ! fiţf 
piei Strada Fiiaretu No. 2 orele li, 
ţiţl de cuvenitele garanţii in numai 
efecte publice spre a concura la Iii. 
iar condiţiunile se pot vedea in oi 
de lncrn la cancelariă. (707

Se efectuează ori-ce fel de fotografie şi pictură, de ori-ce fel de mărime, 
€  în modal cel mai noii şi elegant aprobat în cel mal înalt grad prin care se

I
i g l a m s s l t i ' & h Æ & Î * ¿mT b bcW S S íi Iqjê ilwifíw S S Ícm hJ*i a t & m k è fâ Z w h ernte?i  ól¿ m i b

L I N  Q B E H I E L

In 4>oa de 16 Angnst viitor, s’a a 
se ţine licitaţiâ la cancelaria Epifei 

' Strada Fiiaretu No, 2, pentru ve *- 
grâului ce ra eşi din 300 pog6ne ca 
pe moşia Bâţcovenil Judeţul Vleşca j 
pogone pe moşia Kiajna din Judeţul 
Amatorii de a cumpăra aceste prt 

' se vor prezenta în arătata tji orele 
■ localul cancelariei spre a concura 1 
' tsţiă, fiind însoţiţi şi de cuvenitelegi 
\ în numerar safi efecte publice, cum 
tot o dată că aceste producte se venii * 
joc fără ca Epitropia sâ’şl ia vre nn 
amant de transport. (768-ţl t

CELE MAI EFTINE, PRACTICE ŞI DURABILE
In 4iua de 5 August viitor u  r ţ

se pote cumpăra cn ocasiunea liqnidărel a

FABRICE! DE PANZA SI LINGERIE DIE VIENA IE DEFOSITOL GENERAL IE BUCDRESC1
Calea Mogogôieï, Palatul Dacia, vis-à-vis de magasia D-nel A. Carissi

unde se pot găsi Încă următdrele mărfuri In alegerea cea mai strălucită şi bogată, pentru a cărora 
cualitate şi provenienţa se ia garanta cea ma! severă

I Cămaşe de damă de çliua, de Olandă şi de ChiffoD, brodate, simplă ;i garnisite de fr. 4, 5, 8, 11 până la 18 fr.
I Cămaşe de damă de nópte, de pi real franţnsesc şi de o’.andă, 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 do 4.50, 6, 9, 11 până la 16 fr.
I Cămaşe bărbătăscă colorată şi de Cretton de Oxford veritabile de 4.50, 6 până la 9 fr.
I Camisón de damă, de Percal francés, d-j Baţistă şe de Piquet de ernă, semplu şi brodat în 100 de desenurl, cele mai

elegante de fri 8, 5, 7.50, 9 până la 16 fr.
I Pereche pantaloni de damă, de Chiffon, de Peroal de Olandă şi de Piquet de ernă, garnisite şi brodate de fr. 

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

la 24 fr.
I Pereche pantaloni bărbătesc!, de Croisé alb, de Pichet de drnă, şi de Olandă, de fr. 3.50, 5, 6.50, până la 9.50.
I Corset de damă diferite fasonuri 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 bărbătesc! de Percal şi de Olandă cele mai moderne fanón?, de fr. 5, 7, 9 până la 11 fr.
6 Perechi Mánchete fason dnpâ alegere de Percal şi de Olandă de fr. 5.50, 7.50, până la 9 fr.
6 Perechi Ciorapi bărbătesci şi de dame, de bnmbac, 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 fi. 12, 16, 19, 21 până la 35 fr.
I Tari 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 tivite, de fr. 2, 3, 4 până la 8 fr.
6 Batiste de Olandă curată de fr. 3, 4, 6, 7, până la 11 fr.
6 Prosópe de aţă adevărată de fr. 5, 7, 8, 10 până la 13 fr.
6 Şervete de masă de Olandă curată, de fr. 4, 6, 8, 11, până la 14 fr.

Faţă de masă albă saü oolorată de inu curat pentru 6 persóne, de fr. 6, 8, 10 până la 12 fr.
Faţă de masă albă de inu curată pentru 12 persóne 10, 13, 16 până la 21 fr.
Bucată de Olandă de Rumburg 36 de coţi, de fr. 17, 19, până la 28 fr.
Bucată Olandă de Belgia 45 de coţi, de fr. 32, 38, 46 ţ ână la 52 fr.
Bucată de Olandă de Irlanda 58 de coţi, de fr. 44, 58, 64 până la 86 fr.
Burată de Olandă de Rumburg 62 de ooţl, de fr. 60, 65, 76 până la 92 f r .
Bucată Olandă de Bielefefd 62 de coţi, de fr. 74, 85 până la 115 fr.
Toile de Batiste 60 de coţi, de fr. 120 până la 190 fr.
Bucată de Olandă de Rumburg de cercóf tntro foiă 27» coţi de lăţime pentru 6 córcófurl de fr. 42, 48 până la 56 fr 
Bucată de Pichet de 0rnă 36 de coţi de fr.’ 26 31 pănă Ia 46 fr.

1 icitaţiă la cancelaria Epitropiel, Str. 
retn No. 2 pentru vânzarea portic n 
aflat la moşiile Kiajna şi Bâţcovev 
recolta anulai trecut adică;^de la 100 
kile cu aprocsimsţiă ia moşia Kiajas 
la 200—250 kile idem la Bâţcoveni. - 
ritoril de a cumpăra aoeste producte 
invitaţi a se presenta la localul c 
lariei in ^ioa arătată orele 12 spre r 
cura la licitaţiă, fiind iosoţiţi şi d 
venitele garanţii în numerar saă . 
publice. (762-1

ZESTRE COMPLECTE, LINGERIE PENTRU OTELURI
cu preţuri mai alea reduse.

Singurul Deposit general pentru România
BumrescI, Calfa Mogoşriiel, Palatul Dada, Tla-A-vls de Magasia D-nel J. Carissi.

Typ. Tihel A Weiss, Palatul „Dacia*.

Conform regulamentului de dese 
al acestui Semiuariii la 1 Septembrie 
s’a decis a se ţine concurs pentru 1 
terea elevilor în acest institut.

Cererile de admitere nrme^ă a fi 
sate Epitropiel de la 15—25 Angnst 
însoţite de nrmătârele acte:

I. Certificatul de absolvirea curşi ■  
ÎSeute.

II. Actnl de botez şi
III. De Vaccină.
Materiile eoncnranlnî vor fi obiecti 

studii ale claselor interiore acelei iu 
aspirantul voesce a freenanta.

Etatea concurenţilor va fi între 12 
ani, ei vor fi de naţionalitate Rom&i 
de religiune ortodocsă.

Epitropia publică acăsta spre cnnosl 
generală. (763-»

X S V

Un jnne cunoscând bine corespone 
şi comptabilitateu in limba Română şi ţ  
cesă şi puţin limba Germană şi Iial 
doreşte a se angaja la vre-un comptoa* 
mercial de Manufactură, Bancă etc. f  
preferinţă la vre-un antreprenor de la 
publice.— A se adresa prin poşte: B 
calea Văcăreşti, Strada Coibnlnl No-

De arendat, chi‘r da— ^ Moşia Albeşti [ 
districtul Prahova plasa Crioovu, a- 
staţie dc drum de fier pe dinsa, şosele I 
Brăila, magazii, pătule şi case de I<| 
bune. Informaţiun! se pot lua în 3v 
Colţ ea No. 66 safi Strada Scaunelor No

(756—


