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Cursul de Viena, 8 august 
Renta nngarü In aar . . . .  89 70 
Bonuri de teeaur ung , I emis. 118 30

II

128»1, _

împrumutul austr, in hârtie .
> .  > argint.

Renta austriacă In aur . . .
Loee din 1866 ...........................
Acţiunile băncel naţionale . .

.  ,  austr. de credit
.  „ ungare >

Argint ..................................  229 76
Ducatul ...................................  100 80
Napoleonul. . . . . . . . .  5 51
100 mărci germane . . . . .  9 27

78 — 
78 — 
63 60 
66 65 
78 70 

112 75 
7 22 

261 75

Cursul de Berlin, 8 august 
Acţiunile C&ilot forate române. 30 26 
Obligaţiunile române 6»/o . . 83 60 
Priorităţile O. fer. rom. 8°/s 84 76 
împrumutul Oppenheim . . . — — 
Napoleonul 16 98
Viena, termen lung . . . . .  — — 
Pari* ,  scurt . . . .  81 15

Calendarul Şllei 
Vineri, 28 Iulie.
Patronul s ile i: Ap. Protor ai Nicanor. 
Răsăritul soarelui: 4 ore 55 min. 
Apusul soarelui; 7 ore 18 min.
Paiele lunci: Ultim cuart.

P L E O A  " t E A  X R E l S T T J U I X s O H .
Iiucnrc.sci—ttiorvln

Bueuresol.............. ...  9.16 d 6.05 n
Giurgiu, sosire................11.35 <J 8.27 n

Giurgiu—Boeureecl
Giurgiu............................. 7.26 d 4.55 j
Bueuresol, sosire.. . .9,48 4 7*17 4

Galaţi—Barbeţi
G alaţi.................. 1.20 a 826 d 7.80 n
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— 4 8.06 n

Barbo;!—Galaţi
Bărboşi . . . . .  2.55 u 6.25 n 7.—a 
Galaţi, sosire . .  . 8.30 n 7.— n 8.25n

Iiucnrcsci —Suceava Suoeava—Bueureeel
Bueuresol . . . l Suceava . . . . 6.11 4 6.46 4
Ploeecl . . . . i R em an.............. 8.45 4 12.80 4
Brăila . . . . 7.15 d T ecu c i............... 12.30 n 6.10 4
Tecuci ü . . . . 11. 0d B răila ................ 8.10 n 8.68 <j
Roman . • • • . 9.06 d 4.45$ PloescI............... 2.45 4
Suceava, tooir* • .19.08 4 9.66 n Bueuresol sosire 8.30 4 4.30 j

Bucuresc—Ycrciorovn Verelerova —Bucuresc!
Bucureael . . . . . . 7.40 d 10,40 d Verciorova . , . 11.26 4 « —
P ite ţtl ,  « • . 
Slatina • • • «

. . . 10.13 4 3 . - 4 Craiova. . . . . • . . 8.— 4 6.30 4
6.30 n Slatina. . . . .

Craiova • . . . 3.15 d Pi teft l . . . . . 7.03 4 1.08 4
Värciorova, sosire . . a  — n Se—" a Bucaresol, sosire 9.20 4 5.20 4

5 tâ t va ţine esposiţia, românii mer- 
*  9 la Paris, vor găsi ziarul .TIMPUL“ 
>1 LBrands Magasins du Printemps. 

levard Haussmann 70. *
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W - P E Ş I  TELEG RA FICE
A L*E . T I M P U L U I "

(Agenţia Havas)
(7 august, 4 ora d. am.)

Londra, 7 august.
-Camera comunelor. — DapS don? dis- 

- sari ţinnte de d. Childers ţi de d. 
j dstone, camera a aprobat fără votare 

bile, emiterea celor 2 milioane livre 
linge in bonuri de tevaur.
•„ Northcote etplicS, că convenţinnea 

«(A are don? scopuri: d’a împedic a 
fisiun ile  Rusiei ţi d’a ocupa insula 

ru pentru a snpraveghia eseentarea re
nal or în Asia. 
ndatti ce aceste reforme tot fi fost 

i e în practică, regimentele indiano se 
reîntoarce în India.

Londra, 6 august.
)d. Drumond ţi Wolff afi fost nu

li)* m-mhri englezi in comisinnea enro- 
rijna, i nsircinată ca organizarea Rnmeliel 

tale.
ta Conetantinopol e’a rSepăodit zgo- 

j tul, că Austria ar fi acuzat pe Poartă 
ea ar fi intăr&tănd pe insurgenţii din 
mia ţi că ar fi ameninţat d’a ’şl rechiema 

> bass dorn g?fi de pe lăngă Poartă.
■ostar, 8 august.

J  500< insorgenţl afi cerat autorităţilor 
■ tsnlmane să facă resistenţă AnstrieL După
* ncnl autorităţilor, insurgenţii le-afi mă- 
V u r i i ; al au jefuit casele ţi aii forat ar-

rele.
Londra, 7 august, 

d ţDaiJy-Telegraph* zice că Poarta a or- 
. is t, luni, iu! Karateodory peţa ca să 

orie convenţinnea on Anstria.
Paris, 7 august. 

m  •ficială). La 12 august, se va face, prin  
*4 ţkeirea caserilor generali, em iterea a 

milioane de rentă de 3 la sntă am orţi- 
bQ?.

(8 august, 9 ere dimineaţa)
Constantinopol, 7 august.

Se asigură că nevoţierile cn cartieriol 
i merii rne privitoare la deţ&rtare, aîi a- 

ns Ja o înţelegere.
Roţii ar începe s& se retragă peste vre-o 
t  zile.

Londra, 7 august.
Camera comunelor a adoptat prin acla- 

J  u ri bugetul militar suplimentar, cn toate 
ţ atici le opoziţiei eu privire la insula Ci- 

n. Ministrul de resbel a zis, că trapele 
I jdieue se vor întoarce in India, după pa-
* □ sau cinci septamănî. Garnizona nor- 
j  ilă  a insulei Cipru va fi de dou batali- 
, h t  ţi  o baterie.

Viena, 7 august.
:Se telegrafiază din Mostar către ,  Wie- 

I  rr Ztg.“ cn data de 6 au g .: Comandan- 
I  ii1 arm atei de ocnpnţiune a primit depu- 
I  |iele a lor trei confesiuni. La ameazl 
:f |irea  ţi-a făcut intrarea solemnă in oraş 
4 .'Muteşarifnl a fost omorlt iar medz- 
f »  afi fi fost împrăştiaţi de insurgenţi. Co- 
i *a> dantul a nnmit an nofl cadiu ţi noi 
, sed /.lifi.

Teplits, 7 august
; împăratul Pruncise Iosif a sosit. Eîl a 

i  icnt o vizită împăratului WObelm. Impă- 
^ itul Francisc Iosif a fost primit cn en- 
t tsiasm. El a mnlţămit pentrn această pri- 
I  iire, precum şi pentru primirea făcută 
I >piratului Wlihelm.

Berlin, 7 August
ţ I <Nordd. Allg. Z tg., crede, că e cn de- 

ărşire neprobabil, ca ştirile privitoare

la concesiele ce a făcut Germania Vatica
nului să fie adevărate.

Negocierile armate la Kissiugen, nn sunt 
in conexiune cn resnltatul alegerilor la 
Reichstag.

întrevederile la Kissingen s’afi arm at 
prin schimbări de scrisori, ce a& avat loc 
intre principele ereditar şi papă, schim
bate cn mult înainte de disolvarea Reich
stagului.

BUCUREŞTI
Jo<, Iulie (8 August).

Peste câteva z ile , trac ta tu l de 
pace, ratificat de înaltele guverne 
ale puterilor iscâlitoare, va trebui 
sâ fie îm părtăşit pe cale oficială 
părţilor interesate pentru a fi pu9 
in lucrare. Niminea mal m ult decăt 
România n are dreptnl a se mâhni 
şi a se plânge de cele hotârtte in 
trac ta ta l dela Berlin.

Am fost biruitori in resbolfi, dnpâ 
ce am je rtfit milioane din comorile 
statnlnl nostru şi am răpus mii de oa
meni in câmpiile Bnlgariel, numai 
şi numai pentrn .a ju toru l creştină
tă ţii primejduite* ; şi cu toate aces
tea , Congresul găsi cn cale a ne face 
o soartă mal rea decât a nnor bi
ruiţi. P entru  ce ? Poate tocmai pen
trn  că am fost biruitori, după ce cn 
uşurătate am pns greutatea noastră 
in cpmpâna împrejurărilor mari eu
ropene ; — tocmai pentru că a’a vă
zut că aceasta a noastră greutate, 
pe care no ne este intru nimic a o 
juca va banque fără niclo socoteală, 
are oarecare insem nâtate şi poate 
oricând zâtigni precumpănirea Euro
pei răsăritene, foarte trebuincioasă 
pentru pacea Apusului; — pentru 
că, aruncăndu-ne In cearta Împără
ţiilor mari, de unde trebuia să iasă 
ori şi cum sfăşiarea tractatului de 
la 56, care ne făcea păzitorii cel 
mal depărta ţi al intereselor apusene 
In Răsărit, am dovedit că noi, fiind 
un condeiâ de căpetenie In soco
teala forţelor din partea locului, 
suntem cu a tâ t  mal primejdioşl pen
tru  acele interese, cn cât ne-am 
a ră ta t a fi In stare, cn cea mal 
mare necuminţie, fără niclnn anume 
scop In viitor, fără niclun temeifl, 
sâ sdruncinăm o stare de lucrnrl 
pozitivă şi de foarte m ultă folosinţă 
pentrn noi înşine ; — pentrn că am 
dovedit că nici chiar interesele noas
tre cele mal de frunte, naţionale şi 
politice, pe cari Intru nimic le so
cotim, nu mal pot fi pnn  urmare 
o chezăşie sigură din parte-ne faţă 
cu puterile apusene; —  pentru că, 
ln tr’un cuvănt, suntem un popor 
după potriva noastră cu destulă 
tărie, Insă cn prea puţină judecată,
■— şi astfel pnterile cele mari aă 
voit sâ  ne slăbească deocamdată, 
ca să mal prindem la minte.şi a ltă 
dată sâ nn mal facem ce am făcut.

Nu aşai i r  o osândă, ci numai o în 
văţătură  ne-a dat Congresul, şi ceea 
ce trebue acum să facem este să 
căutăm  cel puţin a ne folosi pe vii
to r de această învăţătură, pe care 
dnpâ cum vedem, trebue sâ o pl&- 
tini foarte scump.

Toată lnmea ştie că pentrn acele 
ce Românii aü săvârşit de doi ani 
şi mal bine incoace, nu asupra na
ţiei româneşti trebne sâ cază răs 
punderea, ci numai şi numai asupra 
guvernului radical, care, A ră sâ a 
întrebe şi pe dănsa, A ră vreo so
coteală nici vreun temeiü, a imbrăn- 
cit-o in rêsboiü şi la rninâ bănească

Miniştrii radicali, când opoziţia 
desnădăjduitâ de pornirea lor ne 
bnnească, ăl povăţuia, ăl conjura să 
nu cumva sâ arunce naţia in foc 
A ră socoteală, — miniştrii radicali 
rëspundeaû cn fraza de sensaţie 
„Naţia românească este moleşită, şt 
deci trebue sâ i  se ia sânge*

Miniştrii radicali,— când opoziţia 
ăl întreba că cine răspunde de ur
mările ce ar pute avea pentru noi 
nn răsboiti, fie măcar cn bnn sAr 
ş it ,—declaraü că nn vor ca cineva 
altul decât el şi numai el sâ ia răs
punderea pentru cele ce se vor in- 
tămpla, asigurând că pentru dănşil 
patria este singura religie.

Astfel, aruncară naţia in prăpas
tia  delà Plevna, şi naţia se arătă 
& nu fi moleşită cum o batjocoreaţi 
dănşil ; risipiră .religioşil-patrioţl* 
milioane; repnserâ peste zece mii de 
oameni, şi aduseră ţa ra  in starea 
de astăzi.

Cu ce respund acuma dănşil de 
sfârşitul la care ne-a dns oarba lor 
politică ?

Românii cari pieriră de foc, de 
ger şi de foame dincolo de Dunăre, 
copiii lor aA fost?... Milioanele ce 
s*aû risipit fără a se mal trece la 
vreun catastif, aû fost banii lor, 
bani munciţi de dănşil?... Basarabia 
cea pierdută moşia lor a fost ? . . .  
Ţara românească, căreia i s’a impus 
din afară preschimbarea organiza
ţiei sa le temeinice din lâuutru, casa 
lor este ?...

Nn dănşil, ci to t naţia trebuie să 
râspunzâ de faptele lor; ea trebue, 
şi e foarte cu cale, sâ plătească 
scump învăţătura cea aspră, ce i se 
dă astăzi numai şi numai pentru ră
tăcirile viuovate ale radicalilor.

Naţia românească trebuie sâ plă
tească ; să plătească, da ; insă cel 
puţin aceasta săT slujească pentru 
viitor. Să se inveţe minte de acum 
incolo cul trebuie sâ’şl încredinţeze 
so a rta , şi să se pătrnnză că socie
tă ţile  de exploatare politică in co
m andită niciodată nn o pot dnce la 
mal bine decăt unde afi dus-o coali
ţia  .religioşilor-patrioţl* delà Mazar- 
paşa.

DIN A F A R A

Ziarele austriace sunt iritate contra 
Turciei, acuzănd'o că ea ar a ţiţa  re 
sistenţa ce se face oştirel anstriace 
in Bosnia şi Erzegovina.

Intrn această părere a lor se ba
zează pe următoarea ştire din Con 
stantinopol, dată de binroul Reuter

.M iniştri turci afi conferit la 1 
ang. mal multe ceasuri in privinţa 
cestiel bosniace. Consiliul de miniştri 
nu s’a sfirşit de cât la 7 ore seara 
Poarta n’a protestat până acum con
tra  ocupării austriace şi se urmează 
negocieri intre ea şi Austria, spre 
a se ajunge la o inţelegere.

«Poarta a primit de la Seraievo 
ştirea, că populaţia urmând nn im 
puls patriotic, a depus pe guvernorul 
Mazhar paşa, pentru că nu luase 
nici o măsură spre a impedeca ina 
intarea austriacilor, şi in locu’I s’a 
proclamat ca comandant militar Ha 
fiz paşa.

.După ştirile sosite in capitala 
ţarcă, toa tă  Bosnia e agitată şi 
s’a proclamat un guvern provizor, 
In mal multe părţi ale ţârei popo
rul a cerut arme, pe cari autorităţile 
i le-afi refuzat«

.După aceasta afi urm at conflicte 
cn care ocazie afi fost morţi şi ră
niţi in ambele părţi. Se mal comn 
ni că, că soldaţii nn vor să meargă 
contra poporulnl.*

Din Varna se comunică, că 15 
bulgari, condamnaţi la moarte de 
tribunalul militar, afi fost trimişi de 
acolo, pe bordul unul vapor al Lloy- 
dulul austriac, la Constantinopol, spre 
a fi esecutaţl. In vapor căpitanul i-a 
liberat de lanţnrl şi ajnns la Cons
tantinopol, el a refuzat de aT des
barca. După ce a luat cunoştinţă de 
acest Apt, contele Zichy, ambasa
dorul Austriei, a declarat Porţii, că 
acel priuşl trebuesc trimişi îndărăt 
la Varna.

Comitetul conservator pentru ale
gerile senatoriale, după mal mnlte 
silinţe, s’a constituit in cele din ur
mă la Paris. Foile conservatoare pu
blică in astă privinţă următoarea 
notiţă :

.Delegaţii ambelor camere desem
naţi in faţa alegerilor senatoriale, 
s’afi întrunit şi s’a fi constituit. S’a 
decis, ca comitetul să se pnnâ, cât 
mal curând in inţelegere cu comi
tetele din provincie".

Comitetul stângelor, faţă cu acti
vitatea ce desAşurâ cel din dreapta, 
prepară şi el un manifest, ce se va 
adresa celor 34 departamente chiă- 
m ate a alege noul senatori. Acest 
manifest se va publica in curând.

,L e Temps" zice că manifestele 
ce se vor adresa alegătorilor din par

tea republicanilor vor fi donâ : unnl 
in nnmele stângei din senat şi altul 
in numele stângei din cameră.

Ministrul de resbel al Franţei a 
plecat să inspecteze graniţele de sud 
ale tărel.

El a inspectat intăririle ridicate 
de câţl-va ani la cetăţile Langeres, 
Epinal şi Toni. Aceste localităţi sânt 
destinate ca pnnturl strategice ale 
arm atei de operaţie, ale cărei aripi 
a r fi la Verdnn şi Belfort.

Acestei inspectări, la Paris i se dă 
mare însemnătate.

Ziarele clericale, ca escepţia orga
nului episcopalul Dupanloup, .De- 
fense“, ara tă  puţină părere de răfi 
pentrn moartea cardinalului Franchi. 
.U nion", .O azette de France" şi 
.Monde" sunt foarte rezervate, şi 
din landele ce fac, se vede că simt 
pnţinâ părere de răfi pentrn perde- 
rea secretarului papal.

Ştirile din Atena spnn, că cercu
rile politice de acolo sunt foarte a- 
m ârlte contra Porţii, care intreţine 
cabinetul grec numai cu promisiuni 
in cestia regulăril graniţelor, iar pe 
de a ltă  parte, sileşte populaţia de 
la graniţe, ca prin petiţii să se pro
nunţe contra anexării la Anstria.

Banchetul lordulul-mair al Londrei.

Cetatea Londra a acordat in zi
lele trecute dreptnl de burgezie con
telui de Beaconsfield şi marchizului 
de Salisbury. Cu prilejul acesta, lor- 
dul-mair al cetăţii a dat in cinstea 
lor un banchet strălncit, la care 
nonil bnrgezl al Londrei afi fost o- 
biectnl unei ovaţii măreţe. Lordul 
Beaconsfield a rostit o cuvântare, din 
care gazetele streine ne dă urmă
toarele câteva extrase :

.Dreptul de burgezie s’a dat de 
câtrâ  cetatea Londra la oameni mal 
mari ca n o i; niciunul insă dintre 
dănşil n’afi fost mal inclinaţl Engli- 
teril ca marchizul de Salisbury şi 
ca mine."

Lordul Beaconsfield a schiţat apoi 
istoria cestiunil Răsăritului de când 
sbucnirâ, acum trei ani, turburârile 

din Bosnia.
Ântâiut ministru englez a zis, că pa

cea statornicită al Berlin este o înfrân
gere pentru partidul militâresc din Ru
sia.

MuiţnmiA Înţelepciunii Congre
sului de la Berlin, Rusia cuceritoare, 
a trebuit sâ’şl părăsească, In cea 
mal mare şi mal bogată parte, cu
ceririle.

Lord Beaconsfield n&dăjdneşte, că 
ocuparea Bosniei de câtrâ Austria 
va sluji ca stavilă iupotriva prirnej-
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dioasel înaintări a urzirilor slavilor, 
a căror organizare a făcut atâtea 
rele până acuma lumii. Pacea, crede 
dânsul cft va fi dăinuitoare.

.Franţa şi Italia — a zis lordul 
Beacosnsfid—vâd că precump&nirea 
in Mediterana nu este ameninţaţă. A 
fără de asta e constatat, c& niciodată 
legăturile dintre Eoglitera şi pute 
rile europene nu aâ fost mal prie- 
tineştl ca acuma, mal vârtos cu le
găturile cu Franţa şi Rusia.*

A spus apoi că aceea ce , după 
convingerea lui, ar fi cea mal mare 
nenorocire pentru Englitera, ar fi 
ruperea legăturilor dintre dânsa şi 
Franţa.

Sfărşind, loadnl Beaconsfield a 
rostit credinţa, că pe viitor cănd se 
va adresa cătră ăntăinl magistrat al 
cetăţii Londra, va avea pe buze nu
mai vorbe de pace, va avea numai 
să serbătorească propăşirea corner- 
ţială şi industrială a Engliterel.

Marchizul Salisbury, luănd şi dân
sul cuvântul la banohet, a z is :

.Sper că pacea Europei este pen 
tru multă vreme asigurată. Sarcina 
pe care şi-a luat-o guvernul engle 
zesc, este grea, insă este pe de’n 
tregnl legată cu interesele Engliteril 
şi ale Europei*.

a principatului, aproape de la lvula 
,Smiljova-Cuka.*

Anexa N . 2 la protocolul 8.
După preliminările de pace sem 

nate la Arianopol o sporire de te 
ritoriâ, echihalent cu acel căzut prin 
soarta armelor in mănele Muntene 
grenilor, trebuia să le fie acordat.

Acest teritorii) se compune:
1. Din na/uele zubci, Bnnjani, Piva 

Drobniok, Saran, Yezerc, şi din o 
parte a districtului Bihor, care este 
intre Limul şi districtul muntene
grean Vasovik. — Toate aceste na- 
hiele sunt de lungă vreme cunoscute 
sub numele de .districte revoltate*.
fiind că situaţiunile topografice şi

PR O TO CO ALE LE  CONGRESULUI DE BERLIN
Şedinţa de la 28 Iunie 1878.

(Urmare.)

Anexa 1 la protocolul 8.
F run ta r ia  pent ru S e r b i a

(Harta statului major anstrioc)

Linia va lungi fruntaria actuală 
prin thalvegnl Drinel, lăsănd prin 
cipatulul Maly Swornik şi Sakpar.

Apoi va merge d’a lnngul vechel 
fruntarie a principatului pănă la 
Kopaonik, din care se va despărţi 
in vârful Eanilugulul. De acolo ea 
se va confunda cu hotarul occiden
tal a sandjaculul de Nisch pănă la 
satul Kontsul pe Morava, trecând 
mal intâiâ prin creasta contra for
tului de apus de la Kopaonik, apoi 
prin aceea de Maritsa şi Mrdar Pia
nina (formând împărţirea apelor in
tre basinul Ibarulul şi a Sitnicel 
pe de o parte, şi a Toplicel pe de 
alta) — lăsând Turciei trecătoare» 
Prepolac — pănă la muntele Djok, 
mergănd apoi spre apus prin cre
ştetul impârţirel apelor intre Brve- 
nitsa şi Medvedia, Rieka, de unde 
se va da jos intr'o direcţiune spre 
răsărit intre satele Petrilja şl Dukat, 
pentru a trece gărla Medvedia şi a 
se sui pe vârful Goliak-Planina (for
mând împărţirea apelor intre Kr'va 
Rieka pe de o parte şi Polianica. 
Yeternica şi Morava de alta) de unde 
se va indrepta spre apus la Kont- 
nul pe Marova, lăsănd Serbiei acest 
sat. De acest punct fruntaria v a , 
merge d’a lungul thalwegulul Mora
vei până la Lusan lăsănd Turciei 
acest sat, de unde se va indrepta 
prin Borovce şi Novoselo, lăsănd 
Turciei aceste sate pănă la culmea 
muntelui Kujan. De la acest punct, 
fruntaria se va confunda din noâ 
cu hotarul administrativ meridional 
şi oriental al sandiakulul Nisch, for
mând impârţirea apelor intre ba- 
senurile Vardarulul, Stroumel, Iske- 
rulul şi Lomului pe de o parte, şi 
al Moravei şi Timoculul pe de alta.

Acest hotar administrativ şi cu 
deosebire însemnat prin creasta de 
la S. Ilia-Planina, culmea muntelui 
Cljnc, creştetul de la Babina-Glava. 
vârful munţilor Crnivork, Streser, 
Vilo-Golo, Mesid, Ravna Siba, şi Ogo- 
relica, oreştetul munţilor Kosturnica- 
Ljubas Orloska et Visker-Planina. Ea 
trece apoi prin strâmtoarea căi So
fia-Nisch, lângă satul Solina. de un le 
trece prin împrejurul satelor Malovo, 
Murga» şi Gedic, şi apoi intr'o lini • 
dreaptă până la culmea Ginci, (Ginci- 
Paes) care va rămâne Bulgariei. De 
la acest punct, ia d’alungul creşte
tului munţilor : Kodza şi Ciprovac- 
Balkan, apoi de la Stara-Planina, 
pănă la vechia fruntarie orientală

reua stare a căilor impedica greâ 
acţiunea trupelor imperiale, locui
torii lor, chia in vreme de pace.l 
erafi mal mult sui) mal puţin re
voltaţi.

2. Din districtul Niksic căzut in 
mâinele Muntenegrenilor după capi- 
tulaţiunea cetăţel Nikisic, şi evacu
area de către trupele noastre a blo- 
chauselor de piatră cari apârah tre
câtoarea de la Duga.

3. Din districtul Kutsi locuit de 
slavi orthodoxl şi situat intre teri— I 
toriul Albanesilor clemenţi şi Mun 
tenegrulnl.

Mal nainte Kutsioti făceau necon 
tenii cauză comună cu Albanezi, dar 
de la începutul ultimului resboiâ 
s’afi declarat pentru Muntenegru 
fraţii lor de rasă.

4-lea. Din oraşul Antivari şi di 
parte a districtului care poartă a 

celaşl nume.
Gând s’a in heat armistiţiul, a 

ceastâ parte a avut ca hotare cur 
sul Bojanel, de la gura el şi până la 
lacul Lass şi apoi o linie perpendi 
cnlară trasă de la vârful Vest al a 
cestul lac sprj lacul Scutari pe sa 
tul Skla.

Ţările sus menţionate in aceste 4 
paragrafe formează, fără îndoială 
teritoriul ce a avut in vedere al do' 
ilea paragraf al preliminărilor de pace, 
ca trebuind să se cedeze Muntene- 
grulul. Daca se va exclude o parte 
oare-care, ar trebui să se acorde un 
echivalent principatului.

Dar după preliminările de la San 
Stefano, nu numai toate ţârile des
pre care este vorba, afară de micul 
district Zubei, aâ fost cedate Munte- 
negrulul, dar s’a mal adâogat şi o 
mare intindere de pământ pe care 
nici un muntenegrean înarmat nu o 
călcase, precum : cazisele, bosniace 
Foca, Plevje (Tachlidje) 1 rjepolje 
(Prepol), Bjelopolje (Akova) şi Be- 
rana, precum şi cazasele albaneze 
Rozai şi Gussinije cu munţii locuiţi 
de clanl albanezi din Hotel şi Cle
menţi.

Cazasele fruntare kolachein de că
tre Novi-Bazar şi Spus şi Podgo- 
ritza de către Albania, aâ fost şi dăn- 
sele cuprinse in teritoriul care se 
va da Muntenegralul, cu toate că era 
in câpeteniele acestor cazase nume
roase garnisoane cari nu se temead 
de loc de vr’un atac.

Plenipotenţiari otomani supun 
aprecierel înaltei adunări, in ce pri
veşte linia fruntarie a Muntenegru- 
lul, contra zicerea intre bazele pâ- 
cel şi preliminările de la San-Ste- 
fano. Insuflaţi de dorinţa ca linia 
fruntarâ ce va desparte Muntene- 
grul de imperid, să fie, pe cât se 
poate, trasă ast-fel ca să impedice 
prin obstacole naturale, pentru una 
şi cea-altă parte, violaţiunile de 
fruntarii şi depredaţiunile, supun a- 
probaţi unei congresului următoarea 
recti ficaţiune a liniei fruntarie ac
tualmente :

a) . Pentru partea despre Nord se 
vor ceda Muntenegrulul districtele 
Banjani, Niksic, Piva, Drobniac, Sa
ran şi Yezârâ: casarma fortificată 
Crkvica dintre Piva şi Tara, care 
este un fort înaintat al oraşului Fo- 
tsa şi prin urmare tot-d’a-una ocu
pat de un batalion de infanterie, 
ar râmânea Turciei şi linia frunta- 
riâ ar trece pe lângă satul Nedvin, 
fiind aproape perpendiculară cu cele 
doâ rlurl sus menţionate.

b) . Pentru partea despre Est li
nia fruntaria ar urma ţărmul stâng 
al Tarei şi pe urmă rlul care din 
m untele Ctarac se scoboară spre

Prostzen şi ar urma împrejurul Co- 
lacheulu! linia cea vechiă până la 
punctul însemnat pe cartă cu numele 
Siako-Yăzâro 

S’ar scoborl de la acest punct spre 
satul Djouza şi ar sui Limul până 
la Sekulare. Mica cetate Bârana, 
fiind in această parte cheia Albaniei, 
inâlţimele cari sunt vis-fc-vis, pe

tor lucrări va fi supus esamenulul 
Sublimei Porţi, care va consulta gu 
vernul imperial al Rusiei, mal ’nainte 
de ale pune in esecuţiune*.

Excelenţa Sa ar dori ca cuvintele 
,de guvernul imperial al Rusiei, să 
fie înlocuite prin cel următoare : .co 
misiunea europeană*.

Corniţele Şuvaloff atrăgând aten
ţărmul stâng al Limulul, ue-ar râ -lţiu n ea  asupra pericolului ce deja a
mânea şi ar face parte din raionul 
icestel cetăţi.
| c). Pentru partea despre Sud, con
siderând i'â districtele Gussiniâ et 
Plava nu sunt lecuite de căt de Al- 
banl şi că aceste districte cum şi o- 
aşele musulmane Sponj şi Podgo- 

ritza n’aâ fost nici o dată ocupate

semnalat, de a intinde prea mult a 
tribuţiunile comisiunilor europene 
opinează că ar fi de preferit de a 
inlocui cuvintele propuse de către 
lordul Salisbury prin : .marile pu
teri ale Europei*.

D. plenipotenţiar al Angliei insis
tând pentru manţinerea cuvintelor

de Muntenegreni, nu s ar putea recti-1 ce a propus, şi principele de Bis- 
ca fruntariele de căt plecâud d e la lm arck  observând că in fond diver- 

ruuntele Ziva, de unde noua linie ar I ginţa intre ambele opiniunl emise 
[scoborl cursul rlulul Răjsnitsa până Ieste foarte puţin simţitoare, comi- 
la satul Fundina, s’ar întoarce im -Iţele Şuvaloff primeşte redacţiunea
prejurul PodgoritzeT, ast-fel că inăl 
ţi mele vecine din partea Nord-Est 
ar face parte din reionul acestui loc 
şi ar intălni linia cea veche la conj 
fluentul rlulul Zeta cu Mosaca.

Districtul Antivari fiind locuit es- 
clusiv de Albanest, ar rămânea sub 
dominaţiunea otomană şi nu s’ar ce 
da Muntenegrenilor de cât portul

propusă de Anglia, la care aderă 
asemenea şi congresul.

D. Delyannis. ministrul afaceri
lor străine al Greciei, şi Rangabe, 
ministrul Greciei la Berlin, sunt a- 
pol introduşi.

Preşedintele declară că congresul 
a voit să asculte dorinţele şi apre-1 
cierile guvernului elen, mal ’nainte

viitor de orl-ce turburări M  
atâtea rânduri aâ virtirm | 
tul el, aâ compromis intervii 
politice, şi aâ amărât but«4<* 
relaţiunl de vecinătate, m c |^ ' 
In to t timpul, de către re 
lenic.

,C â aceste provincii ar 
anexiunea lor un interes 
este In de obşte cunoscut < 
jum ătate de secol deja, dăt 
clamă uniunea lor cu Grecia 
ori, şi cu glas tare, aâ au|f<r 
această dorinţă. Nu s’atk p op i 
a lua armele In diferite râ j l i^

It

p je

(t i

%

¡1»

■

y>

Spizza, cu o mică rectificaţi une de I de a lua o deciziune asupra art. XV 
fruntarie, care de la punctul M ilu-lcare formează, in momentul de faţă 
jevic, ar merge in linie dreaptă spre I obieotnl deliberaţiunilor sale. Alteţa 

situat pe malul I Sa roagă pe dd. representanţl alsatul S t-P ettka, 
mărel.

Această înaltă adunare ar trebui 
să decidă, daca pentru partea dis 
trictulul Antivari, ocupată acum de 
Muntenegreni, ar trebui să li se dea

Greciei să aducă la cunoştinţa Inal 
tel Adunări, opiniunile şi dorinţele 
lor.

D. Delyaonis esprimă, înaintea 
congresului, recunoştinţa guvernului

un echivalent pe un alt punct oare-1 elen pentru admiterea representan-
care.

Protocolul No. 9.

Şedinţa din 29 Iunie 1878,

CO-

Eraâ p resin ţl:
Pentru Germania principele de 

Bismark, d. de Bdlow, principele de 
Hohenlohe Schiilingsfflrst.

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

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

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

Pentru Italia corniţele Corti, 
mitele de Lannay.

Pentru Rusia principele Gorciacoff, 
corniţele Şuvaloff, d. d’Oubril.

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

Şedinţa este deschisă la 2 ore şi 
jum ătate.

Preşedintele comuni :â că comisiu- 
nea de delimitare a fruntariilor este 
constituită şi compusă in modul ur
mător :

Pentru Germania principele de 
Hohenlohe.

Pentru Austria baronul de Hay-j 
merle.

Pentru Franţa corniţele de Saint- 
Vallier.

Pentru Italia corniţele de Launay
Pentru Rusia corniţele Şuvaloff
Pentru Turcia Mehemed-Ali-paşa,
Comisiunea a ţinu t prima sa şe

dinţă astâzl.
Mal ’nainte de a veni la ordinea 

zilei, preşedintele reaminteşte că di
feritele propuneri făcute in cea din 
urmă. şedinţă aâ fost inaintate co 
misiunilor respective.

La ordinea zilei, este mal ăntâit), 
art. XV al tratatului de San Stefano, 
privitor la insula Creta şi la provin
ciile limitrofe cu regatul Greciei. 
Conform deciziunel luată de către 
congres, preşedintele a invitat pe 
dd. representanţl al gavernulul M.
S. regale al Greciei, ca să bine-vo- 
iascâ a face înaltei Adunări, in şe
dinţa de£astăzl, comunicările cu cari 
ar fi însărcinaţi.

Preşedintele citeşte art. XV al 
tratatului de la San Stefano.

Lordul Salisbury cere o modificare 
a ultimului aliniat, acceptat precum 
urmează : «comisiunl speciale, la cari 
elementul indigen va lua o mare 
parte, vor fi însărcinate, in fie care 
provincie, cu elaborarea in detalii) 
a noului reglement. Resultatul aces-

ţilor Greciei in sinul înaltei Adunări 
Excelenţa Sa speră că congresul va 
bine-voi să esamineze cu o egală 
bunâ-voinţâ, cauza ce colegul sââ im 
preună cu dânsul, aâ misiunea de a 
apăra. Apoi citeşte comunicarea ur
mătoare :

.Dorinţele unice şi adevărate ale 
guvernului elen aâ fost to td’auna 
identice cu aspiraţiunile naţiune! În
tregi, represintatâ In mică parte 
prin Grecia liberă.

.Aceleaşi aspiraţiunl insuflaâ po
porul elen când In anul 1821, dân
sul a întreprins resbelul Îndelungat 
al independenţei sale.

,D ar In ceea ce priveşte realiza 
rea lor deplină, guvernul elenic nu 
ăşl face nici o iluziune asupra nu 
meroaselor dificultăţi ce Întâlneşte 

.N estrăm utata resolnţiune ce are 
Europa de a restabili pacea tn Ori 
ente, fără a sgudui prea mult sta 
rea de lucruri esistentă, arată gu 
vernulul elen marginile ce trebue 
să impună aspiraţiunilor sale

.Astfel, guvernul trebue să limi
teze dorinţele sale, mulţumindu-se 
cu anexarea Candiel şi a provinci 
ilor limitrofe regatului, ca singurul 
lucru ce s’ar putea face pentru Gre
cia, In momentul de faţă.

.Dorinţele guverrAiluI regal nu 
sunt In contradicţiune, nici cu in 
teresele Europei, nici cu acele ale 
statului vecin. A da satisfacţiune 
acelor dorinţe ar fi împlinirea voin
ţei nestrăm utată şi constantă a po- 
pulaţiunilor acelor provincii, având 
de consecinţă pentru regat liniştea 
şi o esistenţâ durabilă.

.După cum credem, Împlinirea 
dorinţelor sus-menţionate corespunde 
cu interesele Europei. Voinţa sa 
fiind de a aduce şi a consolida pa
cea In Orient, anexarea acestor 
provincii ar fi mijlocul cel mal ne- 
merit şi singurul care ar putea În
lătura toate căuşele de periclitare 
ale păcii europeane. Nu are cineva 
de cât sâ’şl reamintească trecutul 
acelor provincii, căuşele cari In a tâ 
tea rânduri le aâ turburat, şi mă
surile extreme la cari acele provin
cii aâ recurs spre Îmbunătăţirea 
soartel lor, pentru a se convinge pe 
leplin că to t aceleaşi cauze ar con
duce, mal curând saâ mal târziâ, la 
aceleaşi triste resultate.

.Afară de aceasta, Europa care 
prin Întocmirea regatului elenic a 
mplinit un fapt cu totul civiliza

tor, prin mărirea regatului, nu ar 
face de cât să termine un lucru În
ceput.

.Anexarea acestor provincii ar fi 
şi In interesul Turciei, scutind o pe

a’şl atrage toate nenorocul 
belului spre a realiza acea^j*' 
rinţâ. Sunt d’abia căte-va * 
cănd una dintr’ânsele, n’a 
pacificată de căt In urma 
rel formale a unei puteri m 

cauza elenă nu are să fie 
şi că această putere chiar ar 
lămurit Înaintea congresul 
această pacificare este dato 
tervenţiunef sale*.

O altă provincie, insula 
se află şi astăzi In deplină i 
|iune, şi după ştiri proaspeţi 

gele curge intr’ânsa cu aboi 
.Nu ar fi dar just şi hun 

a satisface aspiraţiunile na 
ale acestor ţări, a Împlini dc 
lor manifestate In atâtea 
şi a le scuti pe viitor de d| 
ţi unii e şi catastroafele la c 
espun pentrn a obţine o ex 
naţională ?

Cât pentru regatul elen, 
manifestările făcute pentru n a i 
rea dorinţelor naţionale a leg ’ftlf 
din Turcia, produc In adevăr ou 
ţiune adâncă In regalul elen.Hr

4-

b *
that
Y

Originarii din provinciile^ 
ceşti ale imperiului otoman, i 
mârâ cu miile: o mulţime 
fancţiunl Însemnate, In to a t | 
murile administraţiei, In mari 
armată, alţii to t atât de nuţ 
să disting prin activitatea lol 
dustrială şi comercială.

Noutatea unei insurecţiunl I  '* 
In Turcia, produce o impresiuma I 
de mare In inimile lor, In cât L I ' 
cu neputinţă de a sta nemişcat» 
unii, asemenea ştiri ăl fac să t jf- 
fruntariile, spre a se uni cu co«  
tanţl; pe a lţ I ăl fac sâ’şl verse pu f  
pentru cauza comună. Toţi 10004 
din ţară  să resimt îndată de 4 
stă comoţiune, cu toate căi 
sunt originari din provinciile! 
lu p tă , şi populaţiunea intreaţl 
regatului, care poate uita sacrii' 
făcute in cursul luptelor anter 
ale fraţilor sâl desmoşteniţl ş 
râmânâ indiferentă la lupta lor 
tru  libertate, aleargă in rind 
lor spre a T ajuta să obţină 1 
tatea lor.

. 0  asemenea stare de lucrur 
naştere de câte ori asemenea tu 
rări se ivesc, la crize serioase 
regatul elenic, cârl pun pe guvel 
sââ, intr’o poziţiune foarte difi 
Ne putând refuza simpatiile 
grecilor din provinciile in ceşti 
unite cu Grecia liberă prin legă^ 
istorice prin origina lor, prin m l 
socirl comune, ne fiin in interesul 
de a arăta o indiferenţă care :l 
ua încrederea ce a avut intr'â;jl 

elementul elen, şi care ar inâp
speranţele ce cu drept cuvât ( 
cil din Turcia aâ pus, in ori-ce t  jţd 
in Grecia libeiâ. orl-ce guvern «
ar fi incapabil să resiste curenta 

.Chiar de a r face una ca aceai 
acrificând interesele cele mal p 

Ijioase ale regatului, acel guvern 
râsturnatu de curent care ar atn  

ţara  intreagâ in lupta provincii 
Iresculate. Admiţând chiar că guv 
nul ar avea puterea să opună o s 
vilă curentului naţionaţional, to- 
sforţările sale ar fi de nici un rfe I 
din c-iuza intiDderei şi conformaţP( 
nel liniei fruntariilor regatulu i, fi I 
o armată de noa sută mii oamil ■ 
chiar s’ar vedea in neputinţă, dej « 
păzi spre a impedica ieşirea clan«! , 
st in â a voluntarilor.

.Situaţia creată guvernului el 
prin acele mişcări de insurecţiun 
este to t a tâ t de dificilă şi uetol 
rabilâ, in punctul de vedere fina 
ţiar. Bugetul regatului a suferit 
dese-orl; şi suferă incă. din prici 
acelor evenimente. Cât de mare
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kito.ire ar fi deosebirea intre 
' veniturilor anului 1829, fă 
IcAtre preşedintele Greciei, şi 
exerciţiului anului trecut, nu 
ii puţin adevărat cit ajutoa 
eciiniare făcute refugiaţilor 
iilor resculate şi [luptătorilor 
aţi, şi că armările motivate 
eastâ situaţinne anormali, şi 

^ ilaţiuuile câtuşi de puţin in 
cu statul lim itrof, cari aâ 

td’anna consecinţa acelor ar- 
pus in poziţiune pe guvern 

'Srtuiaecă mal m ulte milioane , 
1  datoria publici, intrebuin- 
Jie in mod nefolositor cea mal 

arte a veniturilor s ta tu lu i,
I trebuinţate la desvoltarea ma- 

a ţdrei.ar fi sporit resursele 
■uaf mult âncă. ar fi fâcut’o
i fericită.

naţiuni mari şi bogate cu 
»  Grecie nn se poate nici o 

fisura, aă sim ţit in circums- 
analoage consecinţele one 
le unor asemenea cheltuelf, 
urtr natural ca sărmanul re
nte, care nu o dată s'a vă- 
oit de a se supune unor a- 
i obligaţiuni cari astăzi hră- 
teritoriu l sââ trei-zeci de 

refugiaţi şi trebue să se o- 
pregâtirl in trecând puterile 
este de mirare c& acel re* 

umalsâ sufere de povara unor 
de această n itu ri, dară âncă 

1 â sub greutatea lor. 
emul Maiest&ţe! Sale este e 
de convicţiunea nestrăm utată 

'staseuieneâ stare de lucruri 
tŞ. putea dura. Crede de da

de a nu negligia urgen- 
thm-re a acestei situaţiaDi 

•ungresulul, şi de a ’1 ruga 
Kf-voeascâ a aduce remediul 

pentru înlăturarea cauzelor 
uţ preparat zisa situ&ţiune.* 

dintele zice că expunerea ce 
îl a ascultat acum , se va 

4 la  examinarea a ten tă  a con-

vngabă face apoi nişte apre- 
j  piplimentare . şi insistă mal 

ă asupra progresurilor rea- 
. Grecia, de la proclamarea 

f e t i ţ e i , asupra dificultăţilor 
torarea teritoriu lu i, agi ta 

i e r  manente ale provinciilor 
le aceeaşi rasă, aft adus ne*
•, impedicănd ast-fel pros 

şi desvoltarea regatului

;nţa sa afirmă din noâ că 
le de teritorii) cerute de 
săfi sunt nu numai nece- 

j istenţel Greciei chiar, dar şi 
rientulol.

flin te le  răspunde că congre* 
tft ce va fi studiat conside- 

presentate de către dd. re
ciţi eleni, le va comunica 

di-liberaţiunilor sale. Dăn- 
?ţ5 că concursul lor le va fi 
■cerut atunci, şi le mulţu- 
entru că aft bine voit să res- 
nvitaţiunel ce li s’a făcut de 

% r e ,

I )el\ annis şi Ranga bă retră-
i î, congresul avănd la ordinea 
4 *. V şi art. XIX al tralatulnl

b-8tefano, privitor la Roraă- 
, pe esaminarea acelor articole 
J l  Salisbury, reamintind ce- 
{ pasă in şedinţa precedentă,
ii de a se lua resoluţiunea, dacă 

ta n ţil  României vor fi as*
ju e către congres. Pentru Ex- 
j l a ,  îna lta  Adunare, după ce 
11 delegaţii unei naţiuni cari 

j  pişte provincii străine, s’ar 
.f.nitabilă, ascultând şi pe re- 
|  i ţ i i  unei ţă ri a cărei dorinţa 
i  I păstra un teritoriă ce ăl

sie Corti declară, că se uneşte 
opininnea esprim atâ de 

Mtgul săft, representantul An

pele de Bismark nu cred*1 
jter*a Românilor din punctul 
e ai izbândel lucrâri'or con- 
să presinte acelaşi interes, 

brea Grecilor a căror pre 
ri ce resultat ar avea, nu 

iă  aibă o influenţă aşa de 
iiKbilă asupra deliberaţiunelor 
|jiul. Alteţa 8 i este plecata 
(Ui ar A bine să se înmulţească

nare găseşte in opera sa de pacifi
care, prin admiterea delegaţilor ro
mâni, ale căror reclamaţiuni, cunos
cute de mai ’nninte, nu par de na
tură a inlesni buna înţelegere ; cu 
toate acestea, de oare ce cestiunea 
a fost pusă în a in te , d-sa se crede 
dator a o supune sufragiului cole
gilor săi.

Corniţele Şuvnloff stabileşte deose
birea ce esistă intre Grecia, s ta t in- 
iependent, şi România a c â rd  in
dependenţă nu este incâ recunoscută 
de către Europa. Ar fi mal multă 
analogie intre Grecia şi Sărbia care 
in urma declaruţiund congresului, a 
fost liberată, perzănd caracterul săfi 
de s ta t vasal, şi cu toate acestea 
nalta Adunare nu a adtnis pe dele

gaţii Bărbi.
Preşedintele adresându-se la se

cretariat pentru a cunoaşte daca ce
rerea de admitere la congres, eninnâ 
dela guvernul principatului Român. 
Corniţele Corti constată că petiţiunea 
este subsemnată de doi miniştri al 
principelui Carol şi că conform pro
cedure! adoptată de către congres, 
acest document este introdus şi re
comandat de către lordul Salisbury 

plenipotenţiarii italian!. 
Preşedintele procedează la vot. 
Corniţele Andrassy primeşte pro 

punerea lordului Salisbury şi a co 
mitelul Corti, dar cu speranţa că ea 
va aduce o solnţiune care ar urma 
să garanteze pacea.

D. Waddington este de părere a 
se admite representanţil români, şi 
sp râ că această dovadă de interes 
va inlesni aderarea României la de
riziunea congresului, ori oare ar fi 
dânsa.

Obţinăndu-se voturile Angliei şi 
Italiei, preşedintele se adresează la 
dd. plenipotenţiari al Rţţsicl.

Principele Gorciacoff declară că se 
uneşte cu opiniunea principelui de 
Bismark esprimatâ asupra acestei 
cestinnl. Scopul Rusiei este de a a- 
junge la o pace durabilă cât mal cu- 
rănd. şi A lteia Sa crede că presenţa 
represent&nţilor Români este de na
tură a provoca discuţiunl violente. 
Fără a vota in contra admiterel lor, i 
principele Gorciacoff insistă ca opi- 
niuncn sa sâ se insereze in protocol.

Preşedintele stârnind ca plenipo
tenţiarii ruşi să esprime in tr’un mod 
precis votul lor, corniţele Şuvaloff 
zice că pentru guvernul săb, obser
vaţie ni le adresate de către delegaţii 
Români ar spori dificultăţile discu- 
ţiunel, de oare ce, in adevăr Rusia 
nu va suferi să i se facă acuzări fără 
ca să se apere. Cu toate acestea, 
dacă majoritatea congresului se pro 
nunţâ pentru admitere, plenipoten
ţiarii ruşi nu vor putea să voiască 
singuri depărtarea contra-zicătorilor, 
şi nu se opun la propunerea lordu
lui Salisbury.

Plenipotenţiarii otomani ne făcând 
nici o obiecţinne, principele de Bis
mark zice că a voit să subordoneze 
votul săb acelui al puterilor intere
sate intr'un mod special, şi consimte 
asemenea, in numele Germaniei, la 
admiterea representanţilor Români.

Corniţele Andrassy esprimă do
rinţa, ca delegaţii Români să fie as
cultaţi in aceleaşi condiţiunl ca mi
niştri! Greciei.

Preşedintele anunţă, in onsecinţâ. 
că se invită representanţil Români a 
lua parte la şedinţa viitoare de luni.

(va urma).

X

«*• ce această înaltă Adu parchetai anoal.

REGULAMENT
de

Ideitaţiuht pentru viîntărea pădurilor statului

(Urmare şi fine.)
Cumpărătorul este obligat a face cunos- 

ent pe orăndnitn! se îi, enb-inepectoralnl 
silvic respectiv.

Orladaital este obligat a prezenta ori 
de cate ori se va cero de agenţii silviei: 
registrul ce este dator a ţine pentru vân
zarea lemnelor, conform codicelnl comer
cial ; şi agentol silvic a îl rina fi a ’I filai. 

TITLUL II
Despre preţ, garanţie fi obligaţiuni accesorii, 

Art. 25. Arenda ce urmează a răspântie 
comparatorul pe fie-care an, este prnţn 
resnltat a licitaţie pentru nn pogon naO 
fălci**, imnlţit eu numSrul pogoanrlor snii 
fălcilor ea dopă daunele speciale compun

Art. 26. Preţul cuvenit pe fie-care an 
se răspunde de cumpărători prin antici
paţie la 1 august, Ia casieria centrală a 
ministrului de finanţe, saQ la caseria ge
nerală a judeţului in oare este situată pă
durea, in monedă după conul fiscului.

Pentru anul ăntăiQ insă, cănd licitaţiu- 
nea e’ar ţine după termenul de 1 angu-t, 
preţul »ă răspunde in termen de 15 zile 
după confirmare.

Art. 27. D'odată ou plata preţului pri
mului an, cumpărătorul este obligat a răs
punde, conform art. 28 fi 32 din legea 
timbrului, taxa de înregistrare de 1 la sută 
asnpra sumei totale a preţului intregoln 
period de esploatare.

Cumpărătorul nn poate obţine voia de 
esploatare, nici contractai de văuzare, fără 
a justifica mal ăntăiQ ca recepisa caeie 
riel respective, că a plătit tAxa de in re 
gistrare.

Art. 28. Afară de arenda şi taxa de în
registrare cumpărătorul este ooligat a 
plăti, in tot canal periodului de expoa 
taţiune, zecimele judeţene fi comunale.

Art. 29. Daca cumpărătorul nu plătefte 
preţul annal 1. termenul fixat prin art 
2G, admiaistra\ anej generală a domenie- 
lor fi pădurilor statalul, este în drept a 
pnne imediat in văozare parchetele saO 
lemnele rămase netăiate, în comptai cum
părătorului saQ al garantului săQ, fără 
somaţinne saQ altă punere in intărziare, 
ci nnmai prin simpla publicare de văn- 
zare Iu »Mouitornl oficial*, considerăn- 
dn-se amănduoi puşi Iu îutărziere prin 
simplul fapt al rxpirărel termenelor fixate 
pentru plată.

Art. 30. Deficitul resultat din revănzare, 
calculat pentru întregnl period du exploa
tare este imediat exigibil fi se implinefte 
în total, conform art. 82 de mal jos.

Intămplăndu-se insă să résulté vr’un 
beneficiü din re vânzare, acesta rămăne 
iu profitul statului, fără a putea cum
părătorul să ridice vr’o pntensinne.

Art. 31. Cănd cumpărătorul se pune in 
astfel da poziţiune de a’fi vedea parohe- 
tele scoase în revănzare, garantul săQ este 
in drept a cere, pănă tu zioa fixată pentru 
lijitaţiune, să fie substituit iu toate drep
turile cumpărătorului eu acele îşi condi- 
ţiuni fi îndatoriri, daca însă va achita 
mediat toate sumele datorite de cumpă

rător.
Art. 32. OrI-ce sume datorite de cum

părător în virtutea contractului de faţă, 
eub orl-ce titlu ar fi, se vor împlini, la 
caz de neplată, prin aplicarea lege! de ur
mărire, din vănzarea lemnelor tăiate află
toare în parchetele văndute precum fi din 
văazarda vitelor, mobilelor, instrumentelor 
saQ a orl-cărel alte averi s'ar găsi ia faţa 
oculnl.

Pe lăngă acestea administraţiunea do- 
menielor este îndrept a se despăgubi fi 
din garanţia depusă, care de va fi în nu- 
merarifi, o va Incasa d'adreptul iar de 
va fi în efecte, le va vinde prin licita
ţie; aceasta fără somaţie prealabilă saQ 
judecată fi fără ca garantul să poată pre
tinde ca statul să discute prealabil mente 
averea debitorului principal.

Art. 33. Efectele urmărirel du se pot 
suspenda decât prin consumarea sumelor, 
pentru cari se aplică, fi aceasta uumai 
pentru sumele la plata cărora ar fi su
pus cumpărătorul oa despăgubiri, in vir
tutea deosebitelor stipulaţionl ale contrac
tatul, iară niol intr’un caz pentru sumele 
provenind din preţul anual, deficit saQ 
Zecimi judeţene fi eemunale.

34 Pentru orl-ce sume neach.tute la 
termenele stipulite, cumpărătorul va plăti 
prooentele de 10 la sută, dia ziua oăcd 
urma a se face plata.

Aceste procente vor curge dc drept fără 
somaţiuns saQ cerere in judecată.

Art. 35. Cumpărătorul nu se poate des
cărca de obligaţiunile contractului săQ prin 
cesianea către o terţie persoană, fără con- 
simţimăutul expres al administraţiunel do- 
menielor, care este facultativ pentru dăusa.

Art. 36. Campé rătorol saQ garantul săQ, 
nu’fl poate retrage garanţia la expirarea 
termenului exploatărel, păuă ce cumpără
torul nu va ti predat toite parchetele ex
ploatate, in conformitate cu condiţiunele 
fixate fi nu va fi justificat itideplinirea 
tutelor obligaţiunilor sale.

Art. 37. Ia caz de încetare din viaţă a 
cumpărătorului, moftenitorii săi sunt ţi
nuţi da toate sarcinele contractului.

Art. 38. Domiciliul legal al cumpărăto
rului pentru tot ce se atinge direct saQ 
indirect, de obligaţiuuela ce rezultă din 
contract, va fi chiar la parchetele ce i e’uQ 
răndnt, dacă u'a făcut alegere de domini- 
liO in altă parte, la subscrierea contrac
tului.

Ari 39. Cumpărătorul fi garantul săQ 
aparţinănd verl-uneia din protecţioni 
streine, nu pot invoca nici o dată caii 
tatea lor de străini in privinţa obligaţia 
nilor ce ’fl-aQ luat prin contractul de văn 
zare.

Pentru executarea acestor obligaţiuni 
prejum fi pentru ori-ce neînţelegeri in 
privinţa aceasta, sunt supuşi .egilor ţărei 
fi jorisdicţiunel esclusive a tribunalelor pă 
măntene.

C R O N I C A
Femeiă tăiată in bucăţi. — Poliţia capi

talei a descoperit ieri o revoltătoare crimă: 
o femeiă tăiată in bucăţi care aQ fost a 
rnucule in comoditatea unei case de pe 
strada Toamnei. După cate am putut afla, 
autorii acestei crime sunt o fostă servi
toare a d—lai dr. Georganta împreună cu 
un amant al iei. Acesta din urmă fusese 
mal ’nainte amant al asasinatei fi, voind 
se scape de dănsa, concepu, impreunâ cu 
servitoarea, planul d’a o ucide, a o tăia 
in bucăţi fi a Ie arunca iu comoditate. 
Această crimă a fost sevărfită iu luna lui 
Martie. Descoperirea crimei s’a făcut in 
urma proprielor mărturisiri ale servitoarei, 
către un al treilea, in momente de beţiă. 
Acest de al treilea, nn liberat din peni
tenciarul Văcăreşti, se grăbi a denunţa a- 
ginţilor poliţieneşti mărturisirea servitoa
rei fi i r! după ameazl s’a şi procedat la 
scoaterea bucăţilor cadavrului fi la con
statarea faptului. Vom reveni asupra ace
stei crima. („Rom.*)

La Frăţeşti avu loc un accident regre
tabil. Istă amănuntele ce află ‘Românul,: 

Un număr oire care de soldaţi roşi se 
ocupaQ ca să incarce in vagoane, nişte 
lăzi cu dinamită, cari ee aflafi intre mate
rialul de resbel grămădit la Frăţeşti. Eli, 
neştiind poate ce material era in acele 

zî, eaQ necunoecănd puterea esplosibilă 
dinamitei, le trăntia fără nici o grijă. 

Une dintre ele făcu esplozione, oare se co- 
mnuicâ la ghiulele ce se afla Q in apropiare 
şi la alt material de resb«l.

50 oam ni rămaseră morţi pe loc ; pe 
lăngă acestea, mai suut fi 35 răniţi, intre 
cari 5 foarts grefi; 6 vagoane aQ fost a- 
I Toa pe distrase.

Magazia de proviziunl fi fănnl ce se afla 
acolo, aQ luat foc.

Primadone, Soprane: Maria Lnccbesi, Ma
lania de Altemburg, Clementina de Vere , 
Lidia Torigi; Contraite : Angelina Veratti, 
Ernimia BelofT; — alte soprane' Paolinn 
Alda-Boffa, Ernestine Cairati.

Tenori : Oresta Cappell -tti, Felice Stelli, 
Giovanni Paragini;—alt tenor: Pietro Cosmi.

Barstoni: Agostino Mszzoli, Eugenio But- 
tini.

Băii : Roberto Mancini, David Benfereri* 
-  basso-buffo : Ernesto Liva.

Corifti 32
Corpul de Balet 12 persoane. An tăia bă

ieţi stă : Lanretta Galii.
Orchestra : 42 artişti.
Maestrul dirigent'. Eliodor Biauchi.

Stagiunea este de 60 reprezentaţii îm
părţite in 3 abonamente A, B. şi C. fie
care de căte 20 reprezentanţii.

Lojj de de avant-scène 900 lei. n.¡baignoi
re şi bel-étage 880 I. n.; răndul de sas 
500 I. n.; sta! I 160 I. n ; al II 100 l.n.

Abonamentele s’aQ deschis de acuma la 
magazinul d-lul C. Gebauer, Mogoşoaii 46. 

Un afiş special va vesti ziua reprezeu- 
ţiei ăntăia.

VARI ET A TI

Ministrul de interne care e făcut o că
lătorie în Moldova, era să se întoarcă‘zi
lele acestea în capitală. Insă ploile toren
ţiale din nltimele zile aQ făcut aşi de 
grea comunicarea, in căt d. C. A. Rosetti 
e silit, precum află ,1'Orient*, a merge 
la Yieua, spre a ee întoarce de acolo pe 
la Yîrciorova la Baonreştt.

Forturile continuă prin hoteluri. Unui 
ofiţer rus i s’aQ furat la hotel Hugaes 
3000 fr. în ruble de hârtie şi mal multe 
obiecte.

D. M. Constantiuescu, director prefec
tura! de Mehedinţi, e însărcinat cn ge- 
rarea afacerilor acelui judeţ in timp de 
două luni, căt va lipsi prefectul in con- 
ccdifi.

Un Sultan primejdios.—Cânele favorit al 
cancelarului imperiului german, care se 
numeşte Saltan, a dat da multe ori probe 
de nesupunere chiar către prietenii stăpâ
nului săQ. EH trânti la pămint şi tarmentâ 
pe Gorciacof, cănd aceasta făcu prima vi
zită lui Bismark cu ocazia soeirel sale la 
Berlin pentrn congres. Atunci i s’a apli
cat o pedeapsă severă, pentru că s’a ames
tecat in afacerile congresnla', şi de atnncl 
ce e drept că un ş’a mai arătat rentate» 
de căt către servitorii casei, pe cari 61 
săngera căte putan saQ le rupea vesmin
tele. Acum, precum se anunţă din Kissin- 
gen, Snltanul iar a comis nn act mare. 
Annme el inhăţâ zilele treente pe consoarta, 
Ini Bismark, o trănti la pămint fi Sff plimba 
labele pe peptnl principesei in mod aşa 
de nedelicat, in căt lăsă urme barbare. Can
celarul care alerga in ajutorul soţiei sale, 
nu mai cu mare greutate o puto scăpa 
din ghiarele dobicoluî.

Roadele poliţiei Secrete. — Intr’un oraş 
renan, un părinte pedepsind pe fini săQ pen
trn nesupunere, acesta a denunţat pe ta
tăl eăQ înaintea judelui de instrucţie pen
tru crimă de le8-maiaetate. Omul justiţiei, 
de şi codul nu admite denunţări din par
tea fiului contra părinţilor, din cauza de
votamentului eăQ către suveran, începu 
iutarogatoriQ, citănd pe părintele denun
ţat. Instrucţia a dat pe faţă, că părintele 
era inocent de crima ce i se imputa. Ne
legiuitul fiQ a fost condamnat in urmă 
pentru denunţare falşă. Ce boală primej
dioasă e spionaginl in Germania ! Ea pă
tează familia fi pe oameni însemnaţi ca 
renumitul pictor Pilot din Dresda, care 
denunţă pentru o asemenea crimă pe nn 
amic bătrin al eăQ, care a fost condam
nat.

Eclipsă lunară. — La 12 aug. (31 iul. st. 
v.) va avea loc 0 eclipsă lunară, care se va 
vedea in Eorope, Africa, in jumătatea ves
tică a Asiei, in America de eod fi in par
tea oştiră a Americei de nord. Eslipst va 

j începe la 11 ore 40 mia. seara fi se va
„t , . . . . . . . .  ! sfirşi la 2 ore 82 min. după mezul nop-Unele persoane civile şi militare poartă j

„Monitorul* d•* azi publică următorul ! ■ 
comunicat : 11

decor ţiuni şi insigne străine, fără de a —  
cere mal ăntăiQ, antorizaţiunea prevăzută 
prin legea şi regulamentul ordinal ,8teaot ' 
României.

BIBLiOttKAFlfi
1
i Ion C. Lerescu. — R u sia , leită, 

Ministerul de txt rne se vede nevoit a poleită, aţa cum este, scriere istoricâ- 
le face deşteptare şi a Ie invita de a’ş l ' critică. De vâuzare Ia to ţi corespon- 
regula, căt mal curând, poziţiunea, căci. I denţil „Telegrafului*. Preţul 1 I. şi 
neeonformăndu-se legei, ac> ste persoane ! 50 b.
se fac pasibile de penalitatea cuprinsă în 
art. 208 din codul penal :

Biblioteca Poporului Roin&n.
Partea I-a  : Poeziile vechi romăneştt

„Ori cine va purta, iu public, vr’un (Populare, Yâcâreştil, Momuleanu, 
costum, o uniformă eaQ o decoraţiunc, ’ Conachi, Beldiman, ş. a.y Editura 
care na i se cuv’.ae saQ pentru cart nu ' Lojel Eliopole. De vlnzare la toa te  
art autorizate, sa va pedepsi cu închisoarea | librăriile ; un olum de aproape 800 
de la o lună pănă la şease.*

PROGRAMA OPEREI IT A LI A NE
STAOIUNEA 1878-79

Repertoriul.

pag. pe preţul de 50 bani.
I Io n  G. P opesc» . Curs elementar 
• de istoria literatura române pentru 

uzul claselor secundare. La lib ră rii: 
'u n  volum de, aproape 100 pagi ne, 
! preţul 3 1. n.
I R o n e tt i  K o m a n , Radu. poemă;

Haltvy, Ebr a.—Donizetti, Linda._Verdi de vlnzare la librăria SzălIOsy, edi-
Forza tlel D-stino, Emani, Billo in Mas- torul.
obor», Aida, Uigolett.i.-- Marehetti, Ituv- ' P u te r e a  (lc p ro p ă ş ir e  ii Mlllbcl 
Blns. — Az/An/.Sonn imb îla — Elotorr, Mnrt.i, studia filologic comparativ asupra 
— Meytr,beer, Di nora, Hughenoţil. —Mozart, limbel roniâu* şti, de B. lonescu, ba- 
Don Juan. — Gotmod, Faust. Rossini, Bir- ' culnureat. in litere şi st.iinţ**, profe- 
bieml, Centreutolu.— Weber, Fraicshutz sor suplinitor la şcoala normală „Va- 

Personalul- • sile Lupu,* Inşi.



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

18 Calea Mogoşâiei 18,
¡te afli de viajare pe doă tablouri nari
pe hârtie de desemn houa în 24 colori :

In tr ig a  E m ositio  OniTorsala
din Paris

(1878), în lnngime de nn metru şi lăţime 
de 65 centimetre, 

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

cadero; şi cel-lalt Palatul din Câmpul lui 
Marte împreună cn vederea intrigă a Pa
risului.

biserica Calvină.

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

A eşit acom de snb tipar :

Moţi i ş i  Curcanii
done oonferenţe ţinute la Ateneul 

din Bucureşti de
X ). A .. X . O D O B E 8 C U ,  

conţinând :
Muţit: Rescoala Românilor Ardeleni sub 

căpetenia lor Horia, in iarna 1784—1785. 
— Episod din istoria Transilvaniei. (Con- 
ferenţă din 11 Fevrnarie 1878).

Curcanii : Luarea Rahovel de către oşti
rile româneşti, la Noemvrie 1877. — Epi
sod din ultimul nostru răsboiQ cu Turcia. 
(Conferenţă din 23 Martie 1878).

1 volum in 8° mic de 96 pagine.
Se află de vânzare la librăria Soccc 6- 

Com.t in Bucureşti, Calea Mogoşoaiel No 7.
— Prţeul 2 lei noul. —

ENTROPIA SEMINARIULUI
N1PH0N MITROPOLITUL

P T J B L I O A T I U N E

CE SE POATE CAPATA
PEMTRU (fi FBAIWCI

LA DESFACEREA SPECIALITĂŢILOR IN PANZAREA

Calea Mogoşoiel Palais „Dacia“
6 franci: I Pantalon seu I Camison da Pichet de 4rnă.
5 franci: 0 cămaşă de Oxferd engles.
4 franci 60 bani: I păreoh Ismene bărbăteşti.
6 franci: 6 perechi manchete ori ce fason.

Pentru 5 franci: 6 gulere pentru b&rbaţi do olandă fină. 
Pentru S franci: IS gulere engl„ în orl-care faaon şi mărime.

6 frânei: 6 părechl eiorapl patentate.

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentra
Pentru
Pentru 6 franci: 
Pentru 6 franci: 
Pentru 5 franci:

Pentru 6 fraacl: 
Pentru 5 franci:

franol: d gulere moderne pentru dame, după alegere, 
fraacl: 12 batiste albe de pânză adevărată.

11 batiste bine colorate tivite şi spălate.
6 proedpe de pâniă curată.
6 şervete da masă de pânză adevărată.

Pentru 6 franci: 11 şervete albe de oeaiO.
Pentru 6 franol: 1 cămaşă modernă, simplă sâfi brodată*

3 batiste ou monograme fin brodate.
1 batistă franoesă fin brodată câ dantele.

Pentru 3—8 fraacl: 1 corset de damă 
Pentru t>/a franci: 0 cămaşă de nipte de dame.
Pentn 6 franci: 3 pepturl fin brodate pentru cămăşi de bărbaţi.

1 fustă de piohet de iarnă.
1 camison modern brodat.
1 faţă de masă colorată cu ciucuri, pentru oafâ.
1 cămaşă sâ3 o pereche de ismene de damă, bogat brodate. 
1 fustă costum plissâ.
1 bucată Tulpan.

Pentru 25 franci: 42 de ee|I —  I bucată Chifen fren|uzesc.
Pentru 10 tranet: I bucală Robe d’enfants en laine couleur.
Pentru 18— 24 Iranoi: I bucată Tartan englez de 6 coţi.
Pentru 20 trancl: 24 eeţi Pichet.
Pentru 5— 12 Iranoi: 0 flanală seu o pereche de izmene de lină.
Pentru 18— 15 franol: 1 bucată pauză de Unmburg, de SO—45
Pentru 55— 68 franci: 1 bucată pânză de Belgia de 60 ooţf.
Pentru 75— 108 franci: 1 bucată pânză Corona de 58 coţi.
Pentru 115—110 franol: 1 bucată Toile Batiste franoes.

Pentru 8 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franol: 
Pentru 5 franol: 
Pentru 5 franci:

coţi.

Pentru 12—35 franci. Plapâmă de lină forte fine.
Afară de arUcolile menţionate se găseşte tot-d’a-una truzouri complecte.

In 4io& de 26 Angnst viitor orele 12 se 
va ţine lioitaţiă la oancelaria Epitropiel 
Strada Filaret No. 2 pentra darea prin 
antre-prisS pe termen de nn an a cUrnei 
de vacă necesară pentra natrimental Ele
vilor şi personalalni de serviciu. — Ama
torii de a se angaja cn acesta antre-prisă 
se vor presenta la orătata-Şi şi oră la can- 
celariă spre a concura la hcitaţiă; condi- 
ţiunile se pot vedea în orl-ce <]i de lncrn 
la cancelariă. (771—3)

Epitropia având trebuinţă a cumpăra 
obligaţiuni Domeniale purtând cuponul de 
Iulie anul curent pentru suma de 51 mii 
lei, a decis a ţine licita ţiă pentra 4>oB de 
16 August viitor orele 12, in localul Se 
minariulnl Strada Filaretu No. 2; amatorii 
de a vinde asemenea obligaţiuni se vor 
presenta in arătata 4i ?* oră spre a con
cura la lioitaţiă fiind însoţiţi şi de cuve
nitele garanţii; iar persâna asupra căria 
se va adjudeca acesta licitaţiă, va preda 
Epitropiel un borderou in care se va in
dica seriile şi numărnl obligaţiunilor vân
dute valdrea fie-căruia titlu şi câte cu- 
poue oonţine. (765—1)

In 4ioa de 10 Inliă curent când s'a fost 
decis a se arenda prin licitaţift moşia Letca- 
Nouă din Judeţul Vlaşca pe termen de 5 
ani cu incepere de la 23 Aprilie anul viitor 
conform publicaţiei No. 86 inserată in Moni
torul No. 134, nepresentânduf>e amatori; 
Epitropia publică din noii 4ioa de 16 August 
viitor pentru când amatorii de a lua în 
arendă acostă moşiă se vor presenta la lo
calul Seminarului Strada Filaretu No. 2 
orele 12, Însoţiţi fiind de cuvenitele ga
ranţi în numerar sad efecte publice spre 
a concura la lioitaţiă, iar condiţiile se pot 
vedea in ori ce Şi de lucru la cancelariă.

(766-1)

Calea Mogoşdiel Palatal „Dacia“ .
CzmănŞilsăin districte tnzzţits ou preţul respectiv ze vor eteetoa loarte grabnic eonseiineies

NOU!, AlTKlLslKÄ

J FOTOGRAFIE şi PICTURĂ [
4 T "F1 TV/r A TTTIT noma FX -  F .  3 N Æ A T S T D I  Sc Comp.

21, Calea Mogogióel 21; vis-à-vis de cofetăria Capaş.

Se efectuează orf-ce fel de fotografie şi pictură, de ori-ce fel de mărime, 
u  in modul cel mai noO şi elegant aprobat in cel mai ¡nalt grad prin care se 
m oferă un lucru solid frumos cu fidelitatea a natureî.

Fiind-că In 4ioa de 10 Inlie cnrent des
tinată pentru arendarea prin lioitaţiă a 
moşiilor Kiojna din Judeţul Vlaşca pe ter
men de 5 ani, cu incepere de la 23 Apri
lie viitor, conform publicaţii No. 86 inse
rate în Monitorul oficial No. 131, nu s’a 
presentat îndestul concurenţi care să ofere 
preţuri avantagiose; se publică din noii 
4ioa de 16 Angnst viitor când d-nil ama
torii se vor presenta la cancelaria Epitro
piel Strada Filaretu No. 2 orele 12 înso
ţiţi de cuvenitele garanţi! în numerar saă 
efecte publice spre a concura la licitaţiă; 
iar condiţiunile se pot vedea in orl-ce (}' 
de lncrn la cancelariă. (767—1)

In Şioa de 16 August viitor, s’a decis a 
se ţine licitaţiă la cancelaria Epitropiel 
Strada Filaretn No, 2, pentru vâo4area 
grâului ce va eşi din 300 pog6ne cultivate 
pe moşia Bâţcovenii Judeţul Vlrşca şi 200 
pogone pe moşia Kiajna din Judeţul Ilfov. 
Amatorii de a cumpăra aceste producte, 
se vor presenta in arătata 4* orele 12 la 
localul cancelariei spre a concura la lici
taţii, fiind însoţiţi şi de cuvenitele garanţii 
in numerar saO efecte publice, cunoscând 
tot o dată că aceste prodnete se rând dnpă 
joc fără ca Epitropia să’şl ia vre nn anga- 
ament de transport. (768—I).

De arendat, d*ia Albeşti din 
distriotnl Prahova plasa Cricovu, având 
staţie de drum de fier pe dinsa, şosele spre 
Brăila, msga4il, pătule şi case de locuit 
bune. Iuformaţinni se pot lua in Strada 
Colţea No. 66 safl Strada Scaunelor No. 14.

(756—4) .

DEPURATIF 
•li S A N G

Curăţirea Sângelui
Curarisin • Dartne, Coj- 
Bubele veueriire, ou si 

ropui depuraiif al doctorului CHABLE, din 
Paris. Băile sale minerale, hapurile depu
rativa, Pomada anti-dartroasa(VezI notiţa).

TR1NŞI (Hemorroides) Pomadă curari- 
sind in trei Ş'le.

In Paria, la D. Chable, rne Vivienne, 36.

Fără fopahu. 
Siropul en citrate de 

fer al Dr. CHABLE, vin- 
itică pe dată scnlamentni, slăbeşte

PLUS DE
C O P A H U
**•■ • r ----- V w pwvuyw V 11115
canalului, precum Damelor POALA. ALBA
(ies pertes blanches.) Injecţiunt pentru f.meî. 

In Paris, la D. Chable, rne Vivienne, 36.. , r*v i i wwaDepositóla farm ac iele D-Ior Zürn er, Rig. 
dorfer & Eitel, şi la D. Ovessa, Drogistul.

DOCTORUL BLUMENFELD s a mu 
tat Ca

lea Moşilor No. 27 vis-a-vis de Pomu-Verde 
(Tamis.)

IMPORTAIT
POUR DES PERES (le

Une famille distinquée de 
prendre en pension nn jenn 
doit faire ses études à Vie 
reçoit en tout que deux (<ensi< 
elle surveillera eonsciencieus* 
des ainsi que la conduite. On 
cais et l’on cultive la mus 
maison. Meilleures référence: 

S’adresser pour renaigneme 
de ce Journal.

>4

Un june cunoscând bine 
şi comptabilitatsH în limba Ro 
cesă şi pnţin limba Oermai 
doreşte a se angaja la vre-nn 
mercial de Manufactură, Bat 
preferinţă la vre-un aotreprai 
publice. — A se adresa prins 
calea Văcăreşti, Strada Corbi

est.
nap
fi f
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A N U N C I U  I MPORT A N I
CIL BAI VICIO 81 fiINDMIÎD MAGASIN

LA S T É Ü A  A L B
80B FIRMA

¿2 IM
Strada Carol I  No. 5.

(Cartea Vechie) 
vis-à-vis de 8ig. Prager

Sti'ada Carol I  No 
(Curtea Vechie^ 

vis-à-vis de Sig. Pr»fM

Am onâre a insciinţa pe onor. PT. Public că mi-a sosit pei»  i 
sesonul de iarnă un bogat asortiment de încălţăminte pentru Băr R,i 
Dame şi Copil, dnpă fasânele cele din nrmă, — precum şi nn ţ 
transport de Cisme lungi de Lak răsese, de lucht şi de Vacs, < 
Mantale de Cauoiuc pentru ploe, prima calitate; asemenea şi Gl 
de Gumi.

Şub-semnatul adne mulţumirile mele onor. PT. Pnblio pentru 
creaâre ce a dat menţio. atei mele firme de nn interval de 12
care pănă acuma a depus probe suficiente de fina calitate a mi 
ca şi de eftinătatea preţurilor, sperând că şi de acum înainte, 
bine-voi ai da concursul seQ găsind tot-d’a-una atât mărfar! f 
şi fasonate cât şi preţuri forte moderate.

Ca t6tă stima
PHILIPP GOLDSTEIN

>4541

O P E R I L E  M U S I C A L E
imprimate tn edi ţi unea nóstrá

T H I E L  Sc  W E I S S ,  T Y P O G R A j f f
Strada Lipscani, palatul »Dama.*

CON8TANTINESCO D., 8ouvenir de Zisin, Valse pour pianoforte . , 
CARLSON C., Quatre morceaux Roumains, pour pianoforte . . . . , 
FLECHTENMCHER A., Mama lai Stefan, pentra o voce şi pi ano 
GEORGESCU TH.f Doue suspine, rom* pentru ö voce oa piano . . , 

0 • Sep, rounm. naţionali, pentra o vece ca piano ,
EBa TOCHWIL A. K«. Hora, Vieta României pentru piano................
MEDEK. J. W.» România, Quadrille de Conoart pentru piano . . . ,
MUS1CESCO G., Rând ui ala cununiei pentru p ia n o .................................
STERN L., op. 10, Der Wunsofa (Dorinţa) fflr Singst. andClavierb. , 

1 1 . Lebewohl (Adio Moldova) Singst, and Clavierb. , 
4. Grande Etüde pour pianoforte • • • • • • • • .

17. Hora. Mariöra pentra pianoforte • • • • • • . .
18. Durerea ’ml este. mare, Valse brii. pentra piano ,
19. Visuri Ce de ecpil, Quadrille pentra piano . . • 

La Favorite, Schottisch pour piano • • • • • • • . •
Iţik-Polka pentru piano
op. 30. Apele de la V&cărescl, Bchottsich pour piano . < 
Marche de Cavalerie pour piano

op.
op.
op.
op.
op.

VIEÜZ E -
Töte aceste se vônd oa rahat de 25t*.

MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA

C iG c lJ lB A U N

f u w w w im m w s M M U i i i n i u

0  0 0  0 0

.A . L - A .  B E L L Ejosiür
FDRMSORÜL

20, C O L T IU 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, fasone elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte fasöne
PREŢURILE CELE

Se priimeşte si comăncjl de töte felurile de haine care se 
efect ii (“da cu mare promptitudine.

C Ü R T I E I
M O G O S I O A I E I „ C A S A  C3-XR.BCÊJSTTJ, 2 0
UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele c 
cele din urmă jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate
Lingerie de tête felurile
Cravatte Plastron, Régate etc. negre şi colori
Umbrele şi objecte de fantasie
Mânuşi şi tote lucrurile de modă

MAI MODERATE
. l O S G F  G R C ^ B A U M

Furnisorul Curţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogoş6ieî, Cosele Qreefj

Typ. Tihel A Weiss, Palatul „Dacia*.


